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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรอื	“QTC”		มอีดุมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
กำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ี	โดยยึดหลกัธรรมำภบิำล		และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธุรกิจ	มคีวำมรบั
ผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่		โดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ
อย่ำงเป็นธรรมด้วยคณุภำพท่ีดทีีส่ดุของผลติภัณฑ์	และตระหนักดีว่ำกำรทุจรติคอร์รปัชัน่น้ันเป็นภัย
ร้ำยแรงท่ีท�ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม	และก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศ		

	 เพ่ือยืนยันในอดุมกำรณ์และสร้ำงควำมตระหนักรูแ้ก่กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	บริษัทฯ	จึงได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต	(Collective	Action	Coalition	:	CAC)	และเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติ
ทีส่อดคล้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ของโครงกำรฯ	บรษิทัฯ	จงึได้จดัท�ำนโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร	พร้อมทัง้จดัท�ำคูม่อืแนวทำงปฏบิตัท่ีิเก่ียวข้อง	เพ่ือ
เป็นแนวทำงให้บุคลำกรทุกระดบัยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏบิติังำน	และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่ขีองบรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ำกัด(มหำชน)	และบรษิทัในเครอืทุก
แห่ง		โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร		“กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”		

	 ทัง้นี	้คณะกรรมกำรบรษิทั	มคีวำมคำดหวังว่ำ	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง
ทกุท่ำนจะให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	และคูม่อืแนวทำง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง	เพ่ือสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำ	และพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมย่ังยืนร่วมกันตลอด
ไป		

	 	 	 	 	 (นายเกริกไกร		จีระแพทย์)

	 	 	 	 	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท



 
 
 

1นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	

ทุกรูปแบบไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. เพ่ือให้เป็นหลกัปฏิบติัแก่กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนักงำนทกุคน	ในกำรมส่ีวนร่วมส่งเสรมิ 
และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

3. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมิตรทำงกำรค้ำ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
อื่นๆ	เช่นพนักงำน	หน่วยงำนภำครัฐ	ผู้ตรวจสอบบัญชี	เป็นต้น

ขอบข่ายและการบังคับใช้
	 นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่นี	้ถือเป็นกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	บังคับใช้กับคณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำน	ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ทำงธุรกิจของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ย่ี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อยทุกแห่ง	รวมถึงในบริษัทท่ี 
คิวทีซีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

	 และบรษิทัฯ	มคีวำมคำดหวงัว่ำ	ลกูค้ำ	คูค้่ำ	หรอืพันธมติรทำงธุรกิจ	ท่ีมคีวำมเกีย่วข้องกันทำง
ธุรกิจ	จะร่วมถอืปฏิบัตติำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครดั	หรอืร่วมสนบัสนนุบรษิทัในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ	
คอร์รัปชั่น



 
 
 

2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ค�านิยาม

 ทุจรติ	หมำยถึง	กำรใช้อ�ำนำจท่ีได้มำหรอืกำรใช้ทรพัย์สนิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ	เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง	และผูท่ี้เก่ียวข้อง	หรอืประโยชน์อืน่ใดอนัมคิวรได้	ซึง่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์ของ
ผูอ้ืน่	กำรทจุรติอำจเกิดได้หลำยลกัษณะ	เช่น	กำรคอร์รปัชัน่	กำรมผีลประโยชน์ทับซ้อน	กำรฟอกเงนิ	
กำรยักยอกทรพัย์	กำรปกปิดข้อเทจ็จรงิ	กำรตกแต่งบญัช	ีกำรขดัขวำงกระบวนกำรยุตธิรรม	เป็นต้น	

 คอร์รปัชัน่	หมำยถึง	กำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำท่ีโดยมชิอบ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรตดิสนิบนด้วย
กำรให้หรอืรบัสนิบน	หรอืกำรให้ค�ำมัน่ว่ำจะให้	กำรขอ	หรอืกำรเรยีกร้อง	ท้ังทีเ่ป็น	ทรพัย์สนิ	เงนิ	สิง่ของ
แทนเงินสด	สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด	ท่ีเป็นกำรขัดต่อศีลธรรม	จริยธรรม	และกฎหมำย	หรือกฎ	
ระเบยีบ	นโยบำย	ต่อเจ้ำพนกังำนของรฐั	หรอืบคุคล	อืน่ใดทีด่�ำเนนิธุรกิจกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย 
ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศ	หรอืต่ำงประเทศ	เพ่ือให้ได้มำซึง่ประโยชน์อนัมคิวรได้ต่อตนเอง	และผูท่ี้เก่ียวข้อง

 สนิบน	หมำยถึง	สิง่จงูใจ	ค่ำตอบแทน	รำงวัล	หรอืผลประโยชน์ทีเ่สนอให้	สญัญำว่ำจะให้	หรอืท่ี
ได้มอบให้กับบคุคลใดๆ	เพ่ือท่ีจะโน้มน้ำว	หรอืมอีทิธิพลจงูใจให้บคุคลนัน้ๆ	กระท�ำกำร	หรอืตัดสนิใจ 
ใดๆ	เพ่ือทีจ่ะให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ	สญัญำ	อ�ำนำจควบคุม	หรอืผลประโยชน์ส่วนบคุคล

 ค่าอ�านวยความสะดวก	หมำยถึง	กำรให้เงินสด	หรือสิ่งของแทนเงินสด	เพียงเล็กน้อยแก่ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	และเป็นกำรให้เพียงเพ่ือให้มัน่ใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัจะด�ำเนินกำร 
ตำมกระบวนกำร	หรือเป็นกำรกระตุ้นให้ด�ำเนินกำรรวดเร็วขึ้น	โดยกระบวนกำรนั้นไม่ต้องอำศัย
ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	และเป็นกำรกระท�ำอันชอบด้วยหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐผู้น้ัน	รวมทั้งเป็น
สทิธทิีพ่งึจะได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ล้ว	เช่นกำรขอใบอนญุำต	กำรขอหนงัสอืรบัรอง	และกำรได้รบักำร
บรกิำรสำธำรณะ	เป็นต้น	ตวัอย่ำง	“ค่ำอ�ำนวยควำมสะดวก”	เช่น	ซือ้กำแฟ	ขนม	ไปฝำกเจ้ำหน้ำทีข่อง
รัฐเมื่อต้องไปติดต่องำนรำชกำรเพื่อคำดหวังจะได้กำรบริกำรที่รวดเร็ว	ว่องไว	กำรซื้อบัตรคอนเสิร์ต
ให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีบริษัทพึงได้รับอยู่แล้ว
เพียงเพื่อหวังให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเร่งรัดด�ำเนินกำรให้เป็นพิเศษ	เป็นต้น



 
 
 

3นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)	หมำยถึง	กำรปฏิบตัหิน้ำทีใ่นต�ำแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว	หรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ	ซึ่ง
กำรกระท�ำนั้นอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว	ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ	ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
จนกระท่ังกลำยเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักัินทัว่ไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นควำมผดิ	ส่งผลให้บคุคลนัน้ขำดกำรตดัสนิใจ 
ท่ีเที่ยงธรรม	เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก	จำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	และ 
จรรยำบรรณธุรกิจ	บรษิทัฯ	จงึก�ำหนดควำมหมำยของ “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์” คือ การขดักัน 
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร “คิวทีซ”ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

  การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง	กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบ
อื่นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคกำรเมือง	การช่วยเหลือด้านการเงินเช่นกำรให้พรรคกำรเมือง
กู้เงิน	กำรบริจำคเงินเข้ำพรรคกำรเมือง	การช่วยเหลือรูปแบบอื่นเช่นกำรช่วยโฆษณำสนับสนุน
พรรคกำรเมือง	กำรซื้อบัตรงำนที่จัดเพื่อระดมทุนเข้ำพรรคกำรเมือง	

 พนักงานรฐั หมำยถึง	ข้ำรำชกำร	พนกังำน	ลกูจ้ำง	คณะบคุคล	หรอืผูป้ฏิบตังิำนในหน่วยงำน
ของรัฐ	หรือรัฐวิสำหกิจ	ซึ่งได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณของแผ่นดิน

 ผู้เก่ียวข้อง หมำยถึง	คูส่มรส	บตุร	บดิำมำรดำ	พ่ีน้อง/ญำตสินิท	คนรูจ้กั	ของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร
และพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ



 
 
 

4 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	เรียกรับ	หรือยินยอมท่ีจะรับสินบนจำกหน่วยงำน
ของรฐั	รฐัวิสำหกิจ	หรอืผูเ้ก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบรษิทั	เช่น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมติรทำงกำรค้ำ 
เป็นต้น	โดยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	

2. ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	กระท�ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ	
กับหน่วยงำนของรัฐ	รัฐวิสำหกิจ	หรือผู้เก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบริษัท	เช่น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	
พันธมิตรทำงกำรค้ำ	เป็นต้น	ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทโดย
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

3. ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	จ่ำย	“ค่ำอ�ำนวยควำมสะดวก”	แก่เพนักงำนรัฐใน
ทุกกรณี	ไม่ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยส่วนตนเองท่ีจ่ำยไปก็ตำม	เน่ืองจำก
กำรจ่ำยค่ำอ�ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนรัฐมีควำมเส่ียงสูงมำกท่ีจะกลำยเป็นกำรให้
สินบน	หรือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่มิชอบด้วยกฎหมำย

4. ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนกระท�ำกำรใด	ๆ	ซึ่งเข้ำข่ำย	“ควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์”	ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	

5. บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยจ้ำงงำนบุคคลซ่ึงปัจจุบันเป็นพนักงานของรัฐ	หรือ	รัฐวิสำหกิจ	
ให้ท�ำงำนในกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท	เช่น	ที่ปรึกษำด้ำนผลิตภัณฑ์	ท่ีปรึกษำด้ำน
กำรตลำด	เป็นต้น	ยกเว้นงำนบริกำรที่เป็นส่วนหน่ึงของกำรให้บริกำรของภำครัฐ	หรือ
รัฐวิสำหกิจอย่ำงเป็นทำงกำร	หรือกำรจ้ำงงำนพิเศษพนักงำนของรัฐนอกเวลำรำชกำร	
เพ่ือท�ำหน้ำท่ีดแูล	สอดส่องควำมปลอดภยั	(ต�ำรวจตูแ้ดง)	หรอืกำรจ้ำงงำนพิเศษพนกังำน
ของรฐัหรอืรฐัวิสำหกิจนอกเวลำรำชกำร	เช่นอำจำรย์ในมหำวทิยำลยั	เพ่ือท�ำโครงกำรวิจยั
และพัฒนำเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	หรือกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ต่ำง	ๆ	เป็นต้น	โดย
ต้องมั่นใจได้ว่ำกำรจ้ำงดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรตอบแทนกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ใด	ๆ 
ทำงธุรกิจต่อกันในภำยหน้ำ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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6. บริษัทฯ	จะไม่ให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง	โดยจะ
วำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง	และจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกต้ังทำงกำร
เมอืงคนใดคนหนึง่โดยเฉพำะ	อย่ำงไรก็ด	ีบรษิทัฯ	ถือว่ำพนักงำนทกุระดบัมสีทิธิเสรภีำพ
ในทำงกำรเมืองตำมระบอบประชำธิปไตย	ที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม
ทำงกำรเมืองต่ำง	ๆ	ได้อย่ำงอิสระเป็นกำรส่วนตัว	โดยกระท�ำนอกเวลำงำน	และไม่ใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือกล่ำวอ้ำงในนำมบริษัทฯ	เพื่อกระท�ำกำรดังกล่ำว

7. บรษิทัฯ	จะพัฒนำมำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏบิติัในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่
ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้อง	รวมถึงหลักปฏิบัติทำงด้ำนจริยธรรม	โดยจัดให้มี
กำรประเมนิและทบทวนควำมเสีย่งในกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อกำรทุจรติอย่ำง
สม�ำ่เสมอ	(รอบไตรมำส)	พร้อมท้ังจดัท�ำเป็นคูม่อืแนวทำงปฏิบตัทิีช่ดัเจน	เพ่ือให้กรรมกำร	
ผู้บริหำร	และพนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

8. บริษัทฯ	จัดให้ควำมรู ้ด ้ำนมำตรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ 
คณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำน	เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	
ซื่อสัตย์	สุจริต	และมีควำมรับผิดชอบ

9. บริษัทฯ	จัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร 
ทจุรติคอร์รปัชัน่	แก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทำงธุรกิจ	เช่น	ลกูค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมติรทำงกำรค้ำ	หน่วยงำน 
ภำครฐั	ภำครฐัวิสำหกิจ	เป็นต้น	โดยคำดหวังท่ีจะได้รบัควำมร่วมมอืปฏิบตัติำมนโยบำยน้ี 
อย่ำงเคร่งครัด	หรือร่วมสนับสนุนบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

10. บรษิทัจดัให้มกีำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม	และมกีำรตรวจสอบ	ติดตำมอย่ำงสม�ำ่เสมอ	
เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม	หรือขัดต่อ
นโยบำยฯ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	งำนด้ำนกำรขำย	กำรตลำด	และกำรจัดซื้อ
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11. บริษัทจัดให้มีกลไกในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิด	กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส	กำร
สบืสวนข้อเท็จจรงิ	กำรลงโทษผูก้ระท�ำผดิ	กำรรำยงำนผล	กำรให้ค�ำปรกึษำ	เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครอง	และมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม	โปร่งใส	
และแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ

12. บริษัทฯ	จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำ	“กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้”	ทั้งกำรท�ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน	โดยให้สอดคล้องกับค่ำนิยม
องค์กร	“Quality	of	Details”	หรือ	“คุณภำพแห่งควำมประณีต”

13. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับน้ี	ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำน
บุคคล	ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร	กำรเล่ือนต�ำแหน่ง	กำรฝึกอบรม	กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน	และกำรให้ผลตอบแทนโดยก�ำหนดให้ผู้บังคับ
บัญชำทุกระดับสื่อสำรและท�ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน	เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติใน
กิจกรรมท่ีอยูใ่นควำมรบัผดิชอบ	และควบคมุดแูลกำรปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ
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1. คณะกรรมการบริษัท	มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรอนุมัตินโยบำย	และก�ำกับดูแลให้
มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ	เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำย
บรหิำรได้ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญักับกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่	และปลกูฝังจนเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร	

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และบัญชี	ระบบควบคุมภำยใน	ระบบตรวจสอบภำยใน	และระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	มีควำม
รัดกุม	เหมำะสม	และมีประสิทธิภำพ	รวมถึงกำรรับข้อร้องเรียน/เบำะแสเก่ียวกับกำร 
ทุจริตคอร์รัปชั่น	และกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง	

3. ผู้ตรวจสอบภายใน	มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตังิำน
ว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง	ตรงตำมนโยบำย	แนวทำงปฏบิตั	ิอ�ำนำจด�ำเนินกำร	ระเบยีบปฏิบตัิ	
และกฎหมำย	หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแล	เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่
มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอำจเกิดข้ึน	และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรประเมินและระบ ุ
ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัทในจุดที่อำจเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมทัง้กำรทบทวนหรอืสร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกันอย่ำง
เหมำะสมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบรหิาร	มหีน้ำทีท่บทวน	น�ำเสนอเพ่ือให้กรรมกำรบรษิทัอนมุตัเิรือ่ง	นโยบำย
ต่ำง	ๆ	พร้อมท้ังติดตำม	ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	และแนวทำง
ปฏิบัติ	รวมถึงกำรพิจำรณำทบทวนมำตรกำรต่ำง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยอย่ำงสม�่ำเสมอ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
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6. กรรมการผู้จัดการ (ทุกบริษัทย่อย)	มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรบังคับใช้และควบคุมกำร
ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	และแนวทำงปฏิบัติ

7. แผนกทรพัยากรบุคคล	และผูบ้รหิำรระดบัผูจ้ดักำรขึน้ไป	มหีน้ำท่ีส่งเสรมิให้มกีำรปฏบิตัิ	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดพิมพ์เป็นเอกสำร	กำรให้ค�ำปรึกษำ	แนะน�ำ	หรือกำรจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมต่ำง	ๆ	เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	จนเกิดกำรปฏิบัติ
ที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร	ทั้งภำยในองค์กร	และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	

8. พนักงานทุกระดับ	มหีน้ำท่ีปฏิบตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	และแนวทำง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงนโยบำย	ค�ำสั่ง	ประกำศ	หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ	ที่เก่ียวข้อง	อย่ำง
เคร่งครัด	
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1.		 กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับ	ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริต	และจรรยำบรรณของบริษัทฯ	รวมถึงกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับต่ำงๆ	ที่ประกำศใช	้
อย่ำงเคร่งครัดโดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น	ไม่ว่ำจะโดยทำงตรง	
หรือทำงอ้อม	เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ต่อตนเอง	ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อนและคนรู้จัก	

2.		 กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกคนทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	เมื่อ
พบเหน็กำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ		ต้องรำยงำนให้ผูบ้งัคบั
บญัชำหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทรำบ	หรอืแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิไปยังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	และให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่ำง	ๆ 	หำกมข้ีอสงสยัหรอืข้อ
ซักถำม	ให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ	หรือบุคคลท่ีก�ำหนดให้ท�ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียว
กับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัทฯ	ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่ก�ำหนดไว้
ในคู่มือแนวทำงปฏิบัติกำรร้องเรียน/กำรแจ้งเบำะแส	(QTC_HM_008)		หำกบุคคลใด
พบเห็นกำรกระท�ำผิดแต่ละเลย	เพกิเฉยไม่แจง้เบำะแสตำมช่องทำงที่ก�ำหนด	ให้ถือว่ำ
บคุคลนัน้มคีวำมผดิทำงวินัยตำมทีห่ำกบคุคลใดวพบเหน็กำรกระท�ำผดิ	แต่ละเลย	เพิก
เฉย	ไม่ด�ำเนินกำรแจ้งเบำะแส	ให้ถือว่ำบคุคลนัน้มคีวำมผดิทำงวินัยตำมทีก่�ำหนดไว้ใน	
กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	

3.		 บริษัทฯ	จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้ง
เรือ่งกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	ทีเ่ก่ียว	ข้องกับบรษิทัฯ	โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผูร้้องเรยีน	หรอื
ผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น		และจะไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ	
เพ่ือลดต�ำแหน่ง	ลงโทษ	หรือให้ผลในทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
แม้ว่ำ	กำรกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม	

4.		 กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	พนักงำนทุกระดับ	ที่กระท�ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ถือเป็นกำร
กระท�ำผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ	ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้	นอกจำกน้ี	อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย	หำกกำรกระท�ำน้ันเข้ำข่ำยผิด
กฎหมำย

แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
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5.		 เพ่ือควำมชดัเจนในกำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งทีม่คีวำมเสีย่งสงูกับกำรเกิดกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	
กรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนทุกระดบัต้องปฏบิตัด้ิวยควำมระมดัระวังในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้

5.1.		การให้	การรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และการบริการต้อนรับ	ให้เป็นไป
ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	และปฏิบัติตำมคู่มือนโยบำย
และแนวทำงปฏิบตักิำรให้	กำรรบัของขวัญ	กำรเลีย้งรบัรอง	และกำรบรกิำรต้อนรบั	
(QTC_HM_006)

5.2.		การบริจาคเพื่อการกุศล	กำรให้เงินสนับสนุน		ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	และ 
ถูกต้องตำมกฎหมำย	โดยต้องมัน่ใจว่ำเงนิบรจิำค	หรอืเงนิสนับสนุนไม่ได้ถูกน�ำไป
ใช้เพ่ือเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน	โดยให้ปฏิบัติตำมคู่มือนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล	และกำรให้เงินสนับสนุน	(QTC_HM_007)

5.3.		การจดัซือ้จัดจ้างกับคูค้่ำท้ังภำครฐัและเอกชน	ห้ำมมกีำรน�ำเสนอ	กำรให้ค�ำมัน่
สัญญำ	กำรขอ	กำรเรียกร้อง	กำรรับสินบน	ในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทของ
บริษัท	กำรติดต่องำนกับคู่ค้ำท้ังภำครัฐและเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	
ซื่อสัตย์	เป็นธรรม	และถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	โดยต้องปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	(QTC_PD_005)	และนโยบำยจัดซื้อ 
จัดจ้ำง	รวมถึงข้อปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

5.4.		การขายกับลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน	ห้ำมมีกำรน�ำเสนอ	กำรให้ค�ำมั่น
สัญญำ	กำรขอ	กำรเรียกร้อง	ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทำงทุจริต	กำรให้สินบน	ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ	กำรติดต่องำนกับลูกค้ำทั้งภำครัฐและ
เอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ซื่อสัตย์	เป็นธรรม	และถูกต้องตำมกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง	โดยต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรท่ีเก่ียวข้อง
กับลูกค้ำ	(QTC_PD_001,QTC_PD_051)		รวมถึงระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำร
บรหิำรงำนขำย	นโยบำยกำรขำยในประเทศ	ขำยต่ำงประเทศ	ขำยโครงกำรพิเศษ/
งำนบรกิำร	ทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยได้ตำมกลยุทธ์กำรขำย
และกำรตลำดในแต่ละปี	กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยด้ำนกำรขำยกำรตลำดต้องได้
รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ�ำนำจอนุมัติตำมที่ก�ำหนดไว้
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5.5.		การขายทรพัย์สนิ	วสัดเุหลอืใช้	บรษิทัฯ	มนีโยบำยในกำรด�ำเนนิกำรเรือ่งนีอ้ย่ำง
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้	โดยก�ำหนดให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องปฏบิตัติำมวิธีกำรปฏิบตัิ
งำนกำรขำยของเก่ำ	และทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว	(QTC_WI_126)

5.6.		การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	หรือความลับของลูกค้ำ	คู่ค้ำ	หรือพันธมิตรทำง
ธุรกิจ	เช่น	เบอร์โทรศพัท์	ทีอ่ยู่	ให้แก่บคุคลอืน่	ๆ	หรอืหน่วยงำนอืน่	ๆ	เพ่ือแสวงหำ
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่	ถือเป็นกำรกระท�ำทจุรติ	ห้ำมไม่ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	
และพนักงำน	กระท�ำกำรดงักล่ำว	ยกเว้นกำรเปิดเผยชือ่หน่วยงำนลกูค้ำเพ่ือใช้ใน
กำรอ้ำงองิผลติภัณฑ์หรอืกำรบรกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร	และเกิดประโยชน์ต่อภำพ
ลักษณ์องค์กรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำรำยอื่น	ๆ		ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะต้องขอ
อนุญำตหน่วยงำนนัน้	ๆ	อย่ำงเป็นทำงกำร	และกระท�ำโดยในนำมบรษิทัฯ	เท่ำนัน้

5.7.		การค้าและการลงทุน	บรษิทัฯ	มนีโยบำยด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนท่ีอยู่บนพ้ืนฐำน
กำรสร้ำงคณุค่ำและประโยชน์สงูสดุต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	ยึดมัน่แนวทำงกำรแข่งขนั
อย่ำงเป็นธรรม	และด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี		กำรเพิ่ม/ลด
กำรลงทุน		กำรลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่ำนข้ันตอนกำรอนุมติัตำมอ�ำนำจอนุมติั
ทุกครั้ง	และต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	และบริษัทฯ	ไม่มีนโยบำย
เรยีกหรอืรบั	เสนอหรอืให้	ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิ	หรอืผลประโยชน์อืน่ใดกับผูใ้ด
หรอืหน่วยงำนใด	เพ่ือให้ได้มำซึง่สญัญำทำงธุรกิจ	สทิธิประโยชน์	กำรปฏิบตัหิรอื
ละเว้นกำรปฏิบัติใด	ๆ	ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือจริยธรรมที่ดี

5.8.		การกู้	และ	การให้กู้ยืม	การก่อภาระผูกพัน	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดขั้นตอนกำรกู้ยืม	
กำรให้กู้ยืมเงนิ	กำรก่อภำระผกูพันระหว่ำงบรษิทัฯ	กับหน่วยงำนหรอืบคุคลอืน่	ให้
เป็นไปตำมขัน้ตอนกำรอนมุตัติำมอ�ำนำจอนุมตัทุิกครัง้	และต้องได้รบัอนมุตัจิำก
คณะกรรมกำรบรษิทั		กำรคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้ระหว่ำงกันควรเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม			บริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับ	เสนอหรือให้	ผลประโยชน์ทำงกำร
เงิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ใดหรือหน่วยงำนใด	เพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำกู้เงิน	
หรอืให้กู้เงนิ	หรอืท�ำให้เกิด/หมดไปซึง่ภำระผกูพันบรษิทัฯ	ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย
หรือจริยธรรมที่ดี
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5.9.		การรายงานและการท�ารายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ต้อง
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยให้ปฏิบัติตำมคู่มือนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติ	“ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์”	(QTC_HM_010)

5.10.	การจ้างพนักงานรฐั	(ตำมข้อยกเว้น)	ต้องมัน่ใจได้ว่ำไม่เป็นกำรกระท�ำท่ีเป็นกำร
ตอบแทนกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ใด	ๆ	ทำงธุรกิจจำกพนักงำนของรัฐ	หรือ
รัฐวิสำหกิจ	และไม่ขัดต่อนโยบำยฯ	โดยให้ปฏิบัติดังนี้

5.10.1.		กรณีจ้ำงงำนบคุคลใดบคุคลหนึง่เข้ำปฏิบตังิำนในต�ำแหน่งงำนทีว่่ำงระดบั	
1	–	6	ซึ่งบุคคลนั้นเคยเป็นพนักงานของรัฐมำก่อน		ให้ด�ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรสรรหำพนักงำน	QTC_PD_025		ตำมขั้นตอน
ปกติ	

5.10.2.	กรณีจ้ำงงำนบุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้ำปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งงำนท่ีว่ำง
ระดับ	7	ขึ้นไป	ซึ่งบุคคลนั้นเคยเป็นพนักงานของรัฐมำก่อน	ให้ด�ำเนิน
กำรตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรสรรหำพนักงำน	QTC_PD_025	โดย
มีข้อพิจำรณำและแนวทำงปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

• บุคคลน้ันต้องเว้นวรรคจำกกำรเป็นพนักงำนของรัฐมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ	2	ปี

• เสนอบุคคลนั้นเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติให้รับเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่งนั้น	ๆ

• รำยงำนกำรจ้ำงบคุคลซึง่เคยเป็นพนักงำนของรฐัมำก่อนในต�ำแหน่ง
งำนระดับ	7	ขึ้นไป	ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบ

• เปิดเผยรำยนำมและประวัติของบุคคลดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำป	ี
โดยใช้ควำมระมัดระวังในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำม	พรบ.	
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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5.10.3.	กรณีจ้ำงบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นท่ีปรึกษำในด้ำนต่ำง	ๆ	และบุคคลน้ัน
เคยเป็นพนักงำนของรัฐมำก่อนให้ปฏิบัติดังนี้

• บคุคลนัน้ต้องเว้นวรรคจำกกำรเป็นพนกังำนของรฐัมำแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

• จดัท�ำสญัญำจ้ำงทีช่ดัเจน	ครอบคลมุ	ตำมรปูแบบทีก่�ำหนด	โดยต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำสัญญำและเห็นชอบจำกท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย	
และต้องลงนำมในสัญญำโดยผู้มีอ�ำนำจลงนำมของบริษัทเท่ำนั้น

• รำยงำนกำรจ้ำงทีป่รกึษำซ่ึงเคยเป็นพนกังำนของรฐัมำก่อน	ให้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ

• เปิดเผยรำยนำมและประวัติของบุคคลดังกล่ำวในรำยงำนประจ�ำป	ี
โดยใช้ควำมระมัดระวังในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำม	พรบ.	
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.10.4.	กรณจ้ีำงพนกังำนของรฐั	(ต�ำรวจตูแ้ดง)	เพ่ือสอดส่อง	ดแูลควำมปลอดภยั
ในทรัพย์สินของบริษัทช่วงยำมวิกำล		ให้ปฏิบัติดังนี้

• ต้องมั่นใจได้ว่ำพนักงำนของรัฐ	(ต�ำรวจตู้แดง)	มำสอดส่อง	ดูแล
ควำมปลอดภัย	ในเวลำนอกรำชกำร

• ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นต้องสมเหตุสมผล	และต้องมีหลักฐำนกำรรับเงิน
เป็นลำยลักษณ์อักษร	สำมำรถตรวจสอบได้

• ต้องมหีลกัฐำนบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	ยืนยันกำรเข้ำตรวจสอบ
ของต�ำรวจตู้แดง

• ต้องมั่นใจ	และพิสูจน์ได้ว่ำกำรจ้ำงดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรตอบแทน
กำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ใด	ๆ	ทำงธุรกิจต่อกันในภำยหน้ำ	ยกเว้น
เรื่องควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่ำนั้น
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5.10.5.	กรณจ้ีำงพนักงำนของรฐั	(อำจำรย์ในสงักัดมหำวิทยำลยั	หรอื	หน่วยงำน
ในสงักัดภำครฐั)	ท�ำกำรวิจยัและพัฒนำกระบวนกำร	เครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	
อุปกรณ์	หรือ	กำรพัฒนำซอฟต์แวร์	ต่ำง	ๆ	ร่วมกัน	เพ่ือยกระดับควำม
สำมำรถในกำรผลติ	กำรบรหิำรจดักำรให้มปีระสทิธิภำพสงู		หรอืโครงกำร
ส่งเสริมต่ำง	ๆ	ของทำงภำครัฐ			ให้สำมำรถกระท�ำได้	โดยจะต้องเขียน
โครงกำรเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรเพ่ือพิจำรณำอนมุตั	ิและจะต้องมัน่ใจ	
หรอืพิสจูน์ได้ว่ำกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรน้ัน	ๆ	จะไม่เป็นกำรตอบแทนกำร
ได้มำซึ่งผลประโยชน์ใด	ๆ	ทำงธุรกิจต่อกันในภำยหน้ำ

5.11.	การปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน

  การรับ-จ่ายเงิน

	 	 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.	 กำรรับเงินจำกลูกค้ำ	นิติบุคคล	หรือบุคคลทั่วไป

1.1.		 ก่อนกำรรับเงิน		ผู ้ปฏิบัติต้องทรำบทุกครั้งว่ำเป็นกำรรับเงินเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด	และมเีหตผุลอนัควรให้รบัเงนิจ�ำนวนดงักล่ำวหรอืไม่

1.2.		 ในกำรรบัเงินต้องออกเอกสำรกำรรบัเงนิเป็นหลกัฐำนให้ผูจ่้ำยเงินทกุ
ครั้ง	และมีเอกสำรที่สำมำรถบันทึกบัญชีได้ตำมหลักกำรบัญชี

1.3.		 ในกรณีที่กำรรับเงินน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ถูกต้องตำม
วัตถุประสงค์	ให้ปฏเิสธกำรรบัเงนิดงักล่ำวและแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชำ
ทรำบในทันที	เพ่ือหำทำงป้องกันและแก้ไข	ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นข้อกฎหมำยให้หำรือกับท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยเพ่ือด�ำเนิน
กำรที่เหมำะสมต่อไป

1.4.		 ขอควำมร่วมมือกับผู้จ่ำยเงินให้ช�ำระเป็นเช็คขีดค่อมและระบุ	“A/C	
PAYEE”	หรอืช�ำระโดยโอนเงนิให้บรษิทัผ่ำนบญัชธีนำคำรของบรษิทัฯ		
ในกรณีท่ีรบัเป็นเงนิสดต้องมกีระบวนกำรท่ีให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำเงนิสด
ทั้งหมดได้เข้ำธนำคำรของบริษัทฯ	อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
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1.5.		 ห้ำมน�ำเงินท่ีผู้จ่ำยเงินต้องช�ำระให้กับบริษัทเข้ำบัญชีพนักงำน	หรือ
บญัชผีูใ้ด	ทีบ่รษิทัไม่มอี�ำนำจสัง่จ่ำยตำมอ�ำนำจด�ำเนนิกำร	และต้อง
ไม่อนุญำตให้ผู้จ่ำยเงินกระท�ำเช่นกัน

1.6.		 ไม่เรยีกรบั	ไม่เสนอหรอืให้	ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์
อ่ืนใด	ให้กับผู้จ่ำยเงินเพ่ือที่ชะลอกำรรับเงินของบริษัท	หรือท�ำให้
บริษัทเกิดควำมเสียหำยจำกกำรไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินลำ่ช้ำหรือ
ได้รับไม่เต็มจ�ำนวน

	 	 2.		 กำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหนี้	นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด

2.1.		 ก่อนกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	ต้องมีกำรวิเครำะห์กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด	และต้องผ่ำนกำรบนัทึกบญัชจีำกฝ่ำยบญัชแีละเป็น
รำยกำรที่ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2.2.		 หำกพบรำยกำรท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม	ให้รำยงำนให้ผู้บังคับ
บัญชำทรำบและหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตำมหลัก
กำรบัญชีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2.3.		 ในกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	กำรอนุมัติสั่งจ่ำยให้เป็นไปตำมตำรำงอ�ำนำจ
ด�ำเนินกำร	ที่ประกำศใช้ฉบับล่ำสุด	

2.4.		 ในกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	ต้องได้รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงินท่ีถูกต้องตำม
กฎหมำย	(ประมวลรัษฎำกร)

2.5.		 ให้ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้	หรือผู้รับเงินในลักษณะที่เท่ำเทียมกัน	โดยช�ำระ
เงินตำมเง่ือนไขธุรกิจที่เหมำะสม	ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้ำหน้ีหรือผู้รับ
เงินรำยใดด้วยอคติ	หรือล�ำเอียง

2.6.		 ไม่เรยีกรบั	ไม่เสนอหรอืให้	ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์
อืน่ใด	กับเจ้ำหน้ีหรอืผูร้บัเงนิในอนัท่ีจะท�ำให้บรษิทัเกิดควำมเสยีหำย
จำกกำรช�ำระเงินหรือช�ำระล่ำช้ำ	หรือช�ำระไม่เต็มจ�ำนวน
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  การรายงานทางบัญชี-การเงิน 

	 	 บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้ผูร้บัผดิชอบด้ำนกำรบญัช-ีกำรเงนิ	ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี	
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องตำมที่สภำวิชำชีพบัญชีก�ำหนด	และห้ำม
มิให้ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรบัญชี-กำรเงิน		ผู้บริหำร	และหรือผู้ที่เก่ียวข้องตกแต่ง
ข้อมูลทำงบัญชี	

5.12.	การปฏบิตังิานด้านทรพัยากรบคุคล	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดข้ันตอนกำรปฏิบติังำนด้ำน
ทรพัยำกรบคุคลให้เป็นแนวทำงปฏิบตัไิด้แก่	ข้ันตอนกำรฝึกอบรม(QTC_PD_018)		
ขัน้ตอนกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงองค์กรและค�ำบรรยำยลกัษณะงำน	(QTC_PD_023)	
ขัน้ตอนกำรสรรหำพนกังำน	(QTC_PD_025)	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับในกำรปฏิบติั
งำน	(QTC_HM_001)		สวัสดกิำรพนักงำน	(QTC_HM_003)	รวมถงึนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม	เท่ำเทียม	และเคำรพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน	โดยบริษัทฯ	ไม่มีนโยบำยในกำรเรียกรับ	หรือรับผลประ
โยชน์ใดๆ	จำกผู้สมัคร	พนักงำน	หรือผู้เก่ียวข้องกับกำรสมัครงำน	ทั้งในช่วงกำร
สมคัรงำน	และช่วงประเมนิผลทดลองงำน	เพ่ือให้มกีำรบรรจเุป็นพนกังำนประจ�ำ

6.	 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้ง
เบำะแสจำกกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	หรือจรรยำบรรณ	หรือละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทจุรติคอร์รปัชัน่	หรอื	พฤตกิรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของกรรมกำร	
ผู้บริหำร	และพนักงำนในบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์		และได้ก�ำหนดกลไกในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	และให้ควำม
ส�ำคญักับกำรเก็บข้อมลูข้อร้องเรยีนเป็นควำมลบั	เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ร้องเรยีน	
โดยให้ปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงปฏิบัติกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส	(QTC_HM_008)

7.		 การสือ่สารและเปิดเผยข้อมูล	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้มกีำรสือ่สำรและเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ	
ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	เพ่ือให้พนักงำน	ผูบ้รหิำร	กรรมกำร	และผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ	โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมพนักงำน		กำรประชำสัมพันธ์
ทำงอีเมล์	กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์		เว็บไซด์	รำยงำนประจ�ำปี		รำยงำนควำมยั่งยืน
ประจ�ำปี			หรอืวิธีกำรอืน่ๆ	ตำมควำมเหมำะสม	เช่นกำรสอดแทรกไว้ในกำรจดักิจกรรม 
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ผูบ้รหิำรพบพนักงำนประจ�ำเดอืน		กิจกรรม	“5S	&	Safety	&	Happy	Workplace”	ประจ�ำปี 
กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต้ำนทุจริตเป็นต้น

	 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	มีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้

• จัดท�ำเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร	หรือสื่อสำรทำงอีเมล์แจ้งให้คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	
ทรำบเก่ียวกับนโยบำยฯ	และแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	

• กำรเปิดเผยนโยบำยฯ	และแนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุ
จริตคอร์รัปชั่นผ่ำนบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

• กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออื่นๆ	ที่เหมำะสมเพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบ
ริษัทฯ	ที่จะเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต		เช่นกำรจัดท�ำสัญลักษณ์ต้ำนทุจริตบนของท่ีระลึกหรือส่ิงพิมพ์
เช่นกระดำษหัวจดหมำย	ใบสั่งซื้อ	ใบก�ำกับภำษี	กำรแสดงสัญลักษณ์ท้ำย
อีเมล์	เป็นต้น	

8.		 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูล
ต่ำงๆ	ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	และเป็นเอกสำร	ซึ่งเป็นไปตำมหลักปฏิบัติทำง
บญัชแีละกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมท้ังก�ำหนดไว้ในขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน	กำรควบคมุ
เอกสำรและข้อมลู	(QTC_PD_004)	และข้ันตอนกำรปฏิบติังำนกำรควบคมุบนัทกึคณุภำพ	
(QTC_PD_016)	และได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยเก่ียวกับงำนสำรสนเทศ	เพ่ือให้มกีำรปฏบิตัิ
เกี่ยวกับข้อมูลอย่ำงชัดเจน	และมีควำมปลอดภัยสูง

9.		 การตรวจสอบ	/	การควบคุมภายใน	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้มกีระบวนกำรตรวจสอบภำยใน
เป็นประจ�ำทุกไตรมำสจำกหน่วยงำนภำยนอก	ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ	ข้ึนตรงกับคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ		โดยท�ำหน้ำทีต่รวจสอบกระบวนกำรท�ำงำนภำยในของบรษิทัฯ	เพ่ือ
ให้มั่นใจว่ำมีกำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำย	ในขอบเขตที่เหมำะสม		สอดคล้องกับ
กฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	มีควำมโปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	
ผูต้รวจสอบภำยใน	จะท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ	และตดิตำมผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรงุ	
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำกำรปฏบิตัทิีถู่กต้อง	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำย
ไตรมำส



 
 
 

18 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

10.		 การติดตาม/ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น		บริษัทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งตดิตำมและประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ร่วมกับหน่วย
งำนที่เกี่ยวข้องตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	ทุก	ๆ	3	เดือน	(รอบไตรมำส)		
และให้มกีำรทบทวนมำตรกำรป้องกันกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ในกิจกรรมท่ีมคีวำมเสีย่งอย่ำง
ครอบคลุม				พร้อมให้มีกำรจัดเป็นเอกสำรกำรปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษร		

11.		 การทบทวนนโยบาย	และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำท่ีทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยฯ		และ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยพจิำรณำจำกสถำนกำรณ์
ทัง้ภำยในประเทศ	และต่ำงประเทศ		ผลกำรด�ำเนินกำรของบรษิทัในรอบปี		รำยงำนจำก
ผู้ตรวจสอบภำยใน		หรือข้อร้องเรียนต่ำง	ๆ	ทั้งจำกภำยในและภำยนอก	ฯลฯ	และน�ำ
เสนอข้อปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรบริหำร		เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท	ท้ังน้ี
เพ่ือเป็นกำรวดัประสทิธิผล	ปรบัปรงุ	และพัฒนำมำตรกำรให้มคีวำมสอดคล้องกับควำม
เสี่ยงที่อำจเปลี่ยนไป

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้	ปรับปรุงเป็นครั้งที่	6	

โดยขอให้ยกเลิกนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุงครั้งที่	5	

ลงวันที่	10	พฤษภาคม	2561	

และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 บริษัทคิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	 		audit@qtc-energy.com

	 เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑำ	8	แยก	5	

	 ถนนกรุงเทพกรีฑำ

	 แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	

	 กรุงเทพฯ		10240

https://qtc-energy.com/th/complaint-suggestion/
“แจ้งเรื่องร้องเรียน/เบำะแสกำรทุจริต”


