
 

 

แนวทางปฏิบัต ิ

“การทจุริต คอร์รปัชัน่ เป็นส่ิงทีย่อมรบัไม่ได้” 
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 

บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน ) หรอื “QTC”  มอุีดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ มคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  โดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัทำง
ธุรกจิอย่ำงเป็นธรรมด้วยคุณภำพที่ดทีี่สุดของผลติภณัฑ์ และตระหนักดวี่ำกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นัน้
เป็นภัยร้ำยแรงที่ท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำ
เศรษฐกจิและสงัคมในระดบัประเทศ   

เพื่อยนืยนัในอุดมกำรณ์และสรำ้งควำมตระหนักรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกกลุ่ม บรษิทัฯ จงึไดป้ระกำศเจตนำรมณ์เขำ้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (Collective Action Coalition : CAC) และเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มแีนว
ปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ของโครงกำรฯ บริษัทฯ จึงได้จดัท ำ
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้จดัท ำคู่มอืแนวทำงปฏบิตัิที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทำงใหบุ้คลำกรทุกระดบัยดึถอืเป็นบรรทดัฐำนในกำรปฏบิตังิำน และใหถ้อืเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิัท ควิทซีี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  และ
บริษัทในเครือทุกแห่ง  โดยมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร       

“การทุจริต คอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ ”   

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมคำดหวงัว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งทุกท่ำนจะใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และคู่มอื
แนวทำงปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมเจรญิกำ้วหน้ำ และพฒันำสู่องค์กรแห่งควำมยัง่ยนืร่วมกนั
ตลอดไป 

 
                                                                    เกรกิไกร จรีะแพทย ์
                                                             ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

 ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 

  การให ้การรับของขวัญ 

และการเลีย้งรับรอง 
 

  การบริจาคเพื่อการกุศล และ
การให้เงินสนับสนุน 

 การร้องเรียน 
การแจ้งเบาะแส 
การให้ค าปรึกษา 

 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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แนวทางปฏิบัติ  
การให้ การรับของขวัญ  
 

หลักการและเหตุผล 

บรษิัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน  )ได้จดัท ำแนวทำงปฏิบตัิกำรให้ กำรรบั

ของขวญั กำรเลีย้งรบัรองขึน้มำเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัใน

เครอื มคีวำมเขำ้ใจในวธิกีำรปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง เพื่อควำมโปร่งใส และเป็นกำรป้องกนัและต่อตำ้น

กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ค านิยาม 

ของขวญั : หมำยถึง สิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่ำทำงกำรเงิน เช่น สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้

แลกเปลี่ยนเป็นสินค้ำหรอืบรกิำร ตัว๋เครื่องบิน บตัรก ำนัล หรอืคูปองส่วนลด

ต่ำงๆ  เป็นตน้ 

กำรเลีย้งรบัรอง: หมำยถงึ กำรเลีย้งอำหำร เครื่องดื่ม กำรแสดง กำรดูกฬีำ กำรร่วมกจิกรรมกฬีำ 

เช่นกำรตกีอลฟ์ กำรเล่นเปตอง  กำรโยนโบวล์ิง่ กำรท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ และ

ต่ำงประเทศ  หรอืกจิกรรมนนัทนำกำรอื่นๆ เป็นตน้ 

คู่คำ้ : หมำยถงึ ผูข้ำยวสัดุ หรอืผูใ้หบ้รกิำร ผูร้บัเหมำ ผูร้บัเหมำช่วง  และรวมถงึผูร้ว่ม

สญัญำหรอืธุรกจิดำ้นต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

เจำ้หน้ำทีร่ฐั : หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงทัง้ในระดบัประเทศและระดับท้องถิ่น 

ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนลูกจำ้งของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนอื่นๆทีเ่ป็นของ

รฐั ตลอดจนบุคคลหรอืคณะบุคคลซึง่ใชอ้ ำนวจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ชอ้ ำนำจของรฐั

ในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งตำมกฎหมำย  

 



 

 นโยบายการให้หรือการรับของขวัญ 
ในกำรใหห้รอืรบัของขวญั กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัฯ  

และบรษิทัในเครอื ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

1. หำ้มให ้หรอืรบัของขวญัจำกลกูคำ้ คู่คำ้ หรอืจำกผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิกบับรษิทั 
ตลอดจนเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

1.1. เป็นกำรฝำ่ฝืนกฎหมำย 

1.2. เป็นวธิกีำรทีไ่มเ่ป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกจิ 

1.3. เขำ้ข่ำยกำรตดิสนิบน 

1.4. เขำ้ข่ำยกำรสนับสนุนกจิกรรมของพรรคกำรเมอืง 

2. ห้ำมให้ หรือรับของขวัญจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัท 
ตลอดจนเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ในรปูของเงนิสด หรอืสิง่อื่นใดทีส่ำมำรถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด
ได้โดยง่ำย    ยกเว้นกำรให้ หรอืรบัในกรณีงำนศพ  งำนแต่งงำน  งำนบวช หรอืใน
เทศกำลประเพณนีิยม 

3. หำ้มเรยีกรอ้ง หรอืรอ้งขอ หรอืเสนอให ้ของขวญั ควำมช่วยเหลอื สิง่บนัเทงิ กำรชดเชย 
หรอืบรกิำรใดๆ จำกลูกค้ำ หรอืคู่ค้ำ หรอืจำกผู้ที่เกี่ยวขอ้ทำงธุรกิจกบับรษิัท ตลอดจน
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั นอกเหนือไปจำกสิง่ทีพ่งึไดจ้ำกทำงกำรคำ้ปกต ิหรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
สญัญำระหว่ำงบรษิทั และลกูคำ้หรอืคู่คำ้ หรอืจำกสิง่ทีพ่งึไดต้ำมกฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติ 
1. แนวปฏิบติัในการรบัของขวญั ดงัน้ี 

1.1. กำรรบัของขวญัจะตอ้งรำยงำนและ/หรอืขออนุมตัดิงันี้ 

1.1.1. มลูค่ำไมเ่กนิ 1,000 บำท  ไมต่อ้งด ำเนินกำรขออนุมตั ิแต่ใหร้ำยงำน
ต่อรองกรรมกำรผูจ้ดักำรในสำยงำน และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

1.1.2. มลูค่ำเกนิ 1,000 บำท  ด ำเนินกำรขออนุมตัจิำกกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

1.2. กำรจดัสรรของขวญัทีไ่ดร้บัใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1.2.1. ของทีเ่น่ำเสยีไดง้ำ่ย  เช่น ดอกไม ้ผลไม ้อำหำรสด ใหจ้ดัสรรแก่
พนกังำนในสำยงำนอย่ำงเป็นธรรมและทัว่ถงึ 

1.2.2. ของทีส่ำมำรถเกบ็ไวไ้ด ้

1.2.2.1. มลูค่ำไมเ่กนิ 1,000 บำท ให้รวบรวมเก็บไว้ที่แผนกควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม เพื่อน ำไปจดัสรรเป็นของขวญัปีใหม่แก่
พนักงำน พร้อมทัง้ท ำสรุปรำยงำนต่อ รอง
กรรมกำรผู้จดักำรตำมสำยงำน และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

1.2.2.2. มลูค่ำเกนิ 1,000 บำท ใหร้วบรวมและท ำสรุปรำยงำนต่อรองกรรมกำร
ผู้จดักำรตำมสำยงำน และกรรมกำรผู้จดักำร
เพื่อขอควำมเหน็ชอบในกำรจดัสรรของขวญั 

 

 

 

 



 

2. แนวปฏิบติัในการให้ของขวญั ปฏิบติัดงัน้ี 

2.1. ห้ำมให้ของขวัญแก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัท  หรือ
เจำ้หน้ำทีร่ฐัในแต่ละโอกำสมลูค่ำเกนิ 3,000 บำท เช่นกำรใหต้ำมเทศกำล
ประเพณีนิยม ซึง่ในโอกำสต่ำงๆ ต้องไม่ขดักบันโยบำยกำรใหใ้นขอ้ที ่1 
และไมใ่ช่เงนิสด หรอืสิง่ของทีส่ำมำรถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดไดโ้ดยงำ่ย  

2.2. กำรใหข้องขวญัจะตอ้งรำยงำนและขออนุมตัดิงันี้  

2.2.1. มูลค่ำไม่เกิน 1,000 บำท ให้ด ำเนินกำรขออนุมตัิตำมสำยบังคับบัญชำถึงรอง
กรรมกำรผูจ้ดักำรในสำยงำน และใหร้ำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร  

2.2.2. มูลค่ำเกิน 1,001-3,000 บำท ให้ด ำเนินกำรขออนุมัติตำมสำยบังคับบัญชำถึง
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

2.2.3. หำกมคีวำมจ ำเป็นต้องจดัของขวญัที่มูลค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท เพื่อควำม
เหมำะสมแก่โอกำส และสร้ำงควำมสมัพนัธ์และภำพลักษณ์ที่ดแีก่บรษิัทฯ  
ใหด้ ำเนินกำรขออนุมตัจิำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นรำยกรณ ี  

2.3. กำรให้ของขวัญตำมนโยบำยนี้ไม่นับรวมของขวัญที่บริษัทฯ จดัท ำขึ้นเพื่อเป็นกำร
ประชำสมัพนัธ์ และมอบให้กบัลูกค้ำ/คู่ค้ำ เป็นกำรทัว่ไป เช่นกระเป๋ำ แก้ว สมุดบนัทกึ 
เป็นตน้  

2.4. กำรใหใ้นกรณงีำนศพ  งำนแต่งงำน และงำนบวช ปฏบิตัดิงันี้ 

2.4.1. กำรให้ของขวญัเป็นสิ่งของ (ไม่ใช่สิ่งของที่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้
โดยงำ่ย)  ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัขอ้ 2.2  โดยตอ้งแนบหลกัฐำนกำรด์เชญิประกอบ 

2.4.2. กำรใหข้องขวญัเป็นเงนิสดมลูค่ำไม่เกนิ 3,000 บำท ใหด้ ำเนินกำรขออนุมตัิจำก
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมสำยงำน และใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร  และ
จะต้องจดัท ำเป็นเช็คที่ออกโดยบรษิัท แบบระบุชื่อผู้รบัเท่ำนัน้ โดยต้องแนบ
หลกัฐำนกำรด์เชญิประกอบ 

2.4.3. กำรให้ของขวญัเป็นเงนิสดมูลค่ำเกิน 3,000 บำท ให้ด ำเนินกำรขออนุมตัิจำก
กรรมกำรผู้จดักำร เป็นรำยกรณีและให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร  และ
จะต้องจดัท ำเป็นเช็คที่ออกโดยบรษิัท แบบระบุชื่อผู้รบัเท่ำนัน้ โดยต้องแนบ
หลกัฐำนกำรด์เชญิประกอบ 



 

2.4.4. กำรใหเ้งนิช่วยเหลอืและ/หรอืพวงหรดีในงำนศพ 

2.4.4.1. สำมำรถใหเ้งนิสดช่วยเหลอืและ/หรอืพวงหรดี โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งจดัท ำเป็นเชค็ 

2.4.4.2. สำมำรถใหพ้วงหรดีไดไ้มเ่กนิ 1 พวงหรดีต่อ 1 งำนศพ 

2.4.4.3. สำมำรถเป็นเจำ้ภำพงำนศพในนำมบรษิทัได ้1 คนืต่องำนศพ 

2.4.4.4. จ ำนวนเงนิช่วยเหลอื 

2.4.4.4.1. กรณีทีบ่รษิัทฯ เป็นเจ้าภาพงานศพให้ได้ไม่เกิน 10,000 
บาท ต่อ 1 งานศพ พร้อมแนบส าเนาใบมรณะบัตร หรือ
ภาพถ่ายในงาน 

2.4.4.4.2. กรณทีีบ่รษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ภาพงานศพใหไ้ดไ้มเ่กนิ 5,000 
บาทต่อ 1 งานศพ พร้อมแนบส าเนาใบมรณะบัตร หรือ
ภาพถ่ายในงาน 

2.4.4.4.3. หากมคีวามจ าเป็นทีต่้องใหเ้งนิช่วยเหลอืงานศพในจ านวน
มากกว่าทีก่ าหนดเพือ่ความเหมาะสมแก่สถานภาพทาง
สงัคม ให้ด าเนินการขออนุมตัิจากกรรมการผู้จดัการเป็น
รายกรณ ี  

2.5. กำรจดัซือ้ของขวญั และกำรเบกิจำ่ยใหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
และถูกตอ้งตำมหลกักำรทำงบญัช ีโดยใชเ้อกสำรแบบฟอรม์ QTC_FM_500 เป็น
หลกัฐำนแนบ 

2.6. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

2.6.1. กรณรีบัของขวญั   ใหแ้ผนกควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมจดัท ำรำยงำนสรปุกำรรบั
ของขวญัต่อคณะกรรมกำรบรหิำรในเดอืนทีม่กีำรรบัของขวญั 

2.6.2. กรณใีหข้องขวญั  ใหฝ้ำ่ยบญัชแีละกำรเงนิจดัท ำรำยงำนสรปุรำยกำรใหข้องขวญั
จำกระบบ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรทุกเดอืน 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติ :  
          การเลี้ยงรับรอง 

 

นโยบาย 
การเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจ ควรจดัขึน้เพื่อเพิม่โอกาสในการส่งเสรมิผลติภณัฑต่์างๆ ของบรษิทั หรอืเพื่อ

สรา้งโอกาสในการท าความรูจ้กั มคีวามเหมาะสมในแต่ละโอกาส ไมห่รหูรา หรอืสิน้เปลอืงเกนิความจ าเป็น ในการ
เลีย้งรบัรอง กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื พงึระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

1. หา้มเลีย้งรบัรองต่อหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัในแต่ละโอกาสมลูค่าเกนิ 3,000 บาท 

2. หา้มเลีย้งรบัรอง หรอืรบัเลีย้งรบัรอง ลกูคา้ หรอืคู่คา้ หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่นในกรณดีงันี้ 

2.1. เป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย ขดัต่อกฎระเบยีบ และหรอืนโยบายบรษิทัฯ รวมทัง้เขา้ข่ายเป็นการตดิ
สนิบน 

2.2. มเีจตนาเพื่อสรา้งอทิธพิลในการตดัสนิใจทางธุรกจิ หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ 

2.3. ก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทั 

2.4. เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมของพรรคการเมอืง 

2.5. การเลีย้งรบัรอง ไมว่่าจะเป็นกรณใีด หรอืสถานทีใ่ดทีเ่ขา้ข่ายลามกอนาจาร และบรกิารทางเพศ 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางเพศใดๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย และการสมัผสั
ร่างกายโดยตรง โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อการกระตุ้นความรูส้กึทางเพศ หรอืก่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจดา้นกามารมณ์อยา่งชดัเจน 

3. ตวัแทนของลูกค้า หรอืคู่คา้ที่รบัเลี้ยง หรอืเลีย้งรบัรอง  และตวัแทนของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นผูเ้ลีย้งรบัรอง 
หรอืผูร้บัเลีย้ง จะตอ้งอยูร่ว่มการเลีย้งรบัรองดว้ย 

4. การเลี้ยงรบัรองควรมขีึน้ภายหลงัที่มกีารท าธุรกจิ หากเกดิขึน้ก่อน จะท าได้เฉพาะเพื่อส่งเสรมิการ
ขาย และผลติภณัฑต่์างๆ ของบรษิทัฯ 

 



 

แนวทางปฏิบัติ :  
          การเลี้ยงรับรอง 

 

 

แนวทางปฏิบตั ิ
1. ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรบัรอง ควรถูกใชอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ การจดัเลีย้ง การรบั

เลีย้ง จะตอ้งรายงานและหรอืขออนุมตั ิดงันี้ 

1.1. มลูค่าไมเ่กนิ 3,000 บาท  ด าเนินการขออนุมตัจิากผูจ้ดัการฝา่ยตน้สงักดั และใหร้ายงานต่อรอง
กรรมการผูจ้ดัการตามสายงาน และกรรมการผูจ้ดัการ ใชแ้บบฟอรม์ (QTC_FM_501) 

1.2. มลูค่าเกนิ 3,000 บาท  ใหด้ าเนินการขออนุมตัลิ่วงหน้าจากกรรมการผูจ้ดัการ ผ่านผูจ้ดัการฝา่ย และ
รองกรรมการผูจ้ดัการตามสายงาน   ใชแ้บบฟอรม์ (QTC_FM_501) 

2. การเบกิค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรบัรองต้องมเีอกสารประกอบการเบกิจ่ายตามหลกัการทางบญัช ีและปฏบิัตติาม
ระเบยีบปฏบิตัทิางด้านบญัช ี และจะต้องไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครวัของพนักงาน ผู้บรหิาร 
กรรมการ 

3. การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรบัรอง ให้ใช้เอกสารแบบฟอร์ม QTC_FM_501 ที่ผ่านการอนุมตัแิล้วเป็น
หลกัฐานพรอ้มแนบหลกัฐานอื่นๆ ตามหลกัการทางบญัช ี

4. การรายงานค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรบัรองประจ าเดอืนให้ฝ่ายบญัชแีละการเงนิเป็นผู้ออกรายงานจากระบบ 
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารทุกเดอืน 

ข้อยกเว้น :   

1. กรณีเป็นการเลี้ยงรบัรองเน่ืองจากลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลทัว่ไปเข้าเย่ียมชมกิจการ ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเลี้ยง
รบัรอง ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัทางด้านบญัชี โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุมติัค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทัง้น้ีการ
เลี้ยงรบัรองภายในให้จดัอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์ขององคก์ร และงดการเลี้ยงรบัรอง
เครือ่งดื่มประเภทเครือ่งดอง ของเมา 

2. กิจกรรมเพื่อแนะน า หรือส่งเสริมผลิตภณัฑ์ หรือบริการของบริษทัฯ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
บริษทัท่ีมีการให้ของขวญั หรือเลี้ยงรบัรอง หากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวข้องกบัลูกค้าหรือคู่ค้าจ านวนมาก หรือ
เป็นการทัว่ไป และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว  ไม่ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุมติั
น้ี แต่ต้องรายงานค่าใช้จ่ายภายใต้ระเบียบปฏิบติัตามนโยบายการให้ การรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง  



 

แนวทางปฏิบัติ 
การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน 

หลกัการและเหตผุล 
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บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน)  ไดจ้ดัท ำคู่มอืปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล และกำร
ใหเ้งนิสนับสนุน ขึน้มำเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มคีวำมเขำ้ใจในวธิกีำร
ปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง เพื่อควำมโปรง่ใส และเป็นกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่   

 

การบริจาคเพ่ือการกุศล  :  หมายถึง การให้เงินหรือสิ่งของในรูปแบบใดๆ ก็ตามแก่บุคคล องค์กรของรัฐ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือมูลนิธิต่างๆ  เพ่ือการกุศล หรือการบรรเทาทุกข์ หรือการ
ชว่ยเหลือทางมนษุยธรรม  หรือการสนบัสนนุการชว่ยเหลือพฒันาทางสงัคม   

เงินสนบัสนนุ : หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจ สังคม 
ชมุชนอยา่งสมเหตสุมผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ 
และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพันธ์ทาง
ธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส 
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“การทุจริตคอร์รับชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได”้ 



 

 

แนวทางปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั ควิทซี ี เอนเนอรย์ี ่ จ ำกดั(มหำชน) ใชค้วำมระมดัระวงัในกำรบรจิำค หรอืกำรใหเ้งนิสนบัสนุนที่
เกดิขึน้จำกค ำรอ้งขอ จำกเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืผูท้ีเ่กี่ยวของทำงธุรกจิ สงัคม ชุมชน ฯลฯ เพรำะกำรบรจิำค หรอื
กำรใหเ้งนิสนบัสนุนแก่หน่วยงำนดงักล่ำวอำจถูกพจิำรณำว่ำเป็นกำรตดิสนิบนทำงออ้ม เพื่อทีจ่ะไดร้บัหรอืรกัษำไว้
ซึง่สญัญำทำงธุรกจิ กำรอนุญำตของรฐั ขอ้วนิิจฉัยทีท่ ำใหไ้ดป้ระโยชน์หรอืเกดิควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิทีไ่ม่
เหมำะสม จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. กำรใชเ้งนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทั ในกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล จะตอ้งกระท ำในนำมบรษิทัเท่ำนัน้ 
ทัง้นี้กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรมตอบแทนสงัคม โดยไมไ่ดมุ้ง่หวงัผลทำง
ธุรกจิเป็นกำรตอบแทน ตอ้งบรจิำคใหก้บั มลูนิธ ิองคก์รสำธำรณะกุศล วดั โรงพยำบำล สถำนพยำบำล 
สถำนศกึษำ หรอืองคก์รอื่นๆ ทีท่ ำประโยชน์เพื่อสงัคม มใีบรบัรอง หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ ทีน่่ำเชื่อถอืและ
ตรวจสอบได ้และตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัเท่ำนัน้      

2. กำรใหเ้งนิสนบัสนุน จะตอ้งประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้ง และมคีวำมสมัพนัธก์บั
แผนงำน,แผนงบประมำณประจ ำปี รวมถงึนโยบำยของบรษิทัฯ โดยผูข้อรบักำรสนับสนุนตอ้งมี
รำยละเอยีดประกอบกำรขอรบัสนับสนุนดงันี้ 

2.1 มกีำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนในกำรใหเ้งนิสนบัสนุน สำมำรถประเมนิผลตวัชีว้ดัได้ 

2.2 มกีำรก ำหนดระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สุดของกจิกรรม 

2.3 มกีำรระบุสถำนทีต่ ัง้ในกำรใหเ้งนิสนบัสนุน อย่ำงชดัเจน 

2.4 มผีูร้บัผดิชอบและรำยงำนผลกำรใชเ้งนิสนบัสนุน 

2.5 มหีลกัฐำนเป็นเอกสำรเช่นใบเสรจ็  ภำพถ่ำยกจิกรรม 

3. ผู้ปฏิบตัิต้องใช้ความระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาคเพ่ือการกศุล หรือการให้เงินสนบัสนนุจะไมถ่กู
น าไปใช้เป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน หรือให้การสนบัสนนุกิจกรรมของพรรคการเมือง ตลอดจน
ต้องด าเนินการอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย 

4. ในการบริจาคเพ่ือการกศุล หรือการให้เงินสนบัสนนุจะต้องจดัท าเป็นเอกสารแบบค าขออนมุตักิารขอให้
บริจาค/การขอเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ (QTC_FM_502) โดยเสนอให้ผู้ มีอ านาจอนมุตัติามล าดบั 

5. การรายงานคา่ใช้จา่ยเร่ืองการบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินออก
รายงานจากระบบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารทกุเดือน 

 

“การทุจริตคอร์รับชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได”้ 



  

 

 

 

  “การทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” 

  

 

  
 

แนวทางปฏิบัต ิ
  

 การร้องเรียน    
    การแจ้งเบาะแส   
         การให้ค าปรึกษา 

 

 
 

 

  

บรษิัท ควิทซี ีเอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  ได้จดัท ำคู่มอื
ปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรรอ้งเรยีน/กำรแจง้เบำะแสเกี่ยวกบักำรกระท ำ
ผิดกฎหมำย หรอืหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ หรอืละเมดินโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอื พฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติ
หรือประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใน
องค์กร  และได้ก ำหนดกลไกในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้
ควำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนเป็นควำมลบั เพื่อสรำ้ง
ควำมมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรยีน 
 

หลักการและเหตุผล 
 



 

 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิใหผู้บ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส 

สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ โดยมี
ควำมคำดหวงัใหทุ้กคนรำยงำนโดยสุจรติถงึกำรปฏบิตัทิีข่ดั หรอืสงสยัว่ำจะขดัต่อเรือ่งดงักล่ำวใหบ้รษิทัฯ 
รบัทรำบ  ทำงบรษิัทฯ จะได้ปรบัปรุงแก้ไข หรอืด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่งใส 
ยุติธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มกีำรให้ควำม
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่หน่วยงำนก ำกบัดแูลดว้ย ซึง่เป็นหลกักำรทีบ่รษิทัฯ น ำมำใชป้ฏบิตัิ 

2.  เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ ผูบ้รหิำร  ผูบ้งัคบับญัชำ ตลอดจนแผนกทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัฯ ไดท้ ำหน้ำทีดู่แล 
และให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนสอดส่องพฤตกิรรม ควำมประพฤต ิและกำรกระท ำต่ำงๆ ของพนักงำนให้
เป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรือ่งดงักล่ำวจะไดร้บัควำมคุม้ครองหำกเป็นกำรกระท ำดว้ยควำมสุจรติ 

 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็กำรกระท ำน่ำสงสยัว่ำฝ่ำฝืนหลกัปฏบิตัทิีด่ ีดงัเรือ่งต่อไปน้ี 

1.1. กำรฝำ่ฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ และหรอืหลกัจรรยำบรรณตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีและหรอืนโยบำยดำ้นสทิธมินุษยชน และหรอืนโยบำยอื่นๆ  

1.2. กำรฝำ่ฝืนกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

1.3. กำรไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรมในกำรปฏบิตังิำน 

1.4. กำรกระท ำทุจรติในองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

2.1 กรณฝีำ่ฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และหรอืหลกัจรรยำบรรณของบรษิทัฯ ผูม้สี่วนไดเ้สยี
สำมำรถแจง้ผ่ำน 2 ช่องทำงดงันี้  
1. ทำงจดหมำยถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ำกดั(มหำชน)                   

เลขที ่2/2  ซอยกรงุเทพกรฑีำ 8 แยก 5 ถนนกรงุเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก  เขตบำงกะปิ 
กรงุเทพฯ  10240 

2. ทำง e-mail : audit@qtc-energy.com (คณะกรรมกำรตรวจสอบ) 

2.2 กรณฝีำ่ฝืนขอ้บงัคบั ระเบยีบปฏบิตั ิหรอืถูกละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล หรอืไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรมในกำร
ปฏบิตังิำน หรอืกำรทุจรติภำยในองคก์ร ใหพ้นกังำนปฏบิตัติำม กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน 
(QTC_HM_001) หมวดที ่7 เรือ่งกำรรอ้งทุกข ์และกำรพจิำรณำขอ้รอ้งทุกข ์

 

3. เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  (กรณีตามข้อ 2.1) 

3.1 รำยละเอยีดของเบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นควำมจรงิ มคีวำมชดัเจน หรอืพอทีจ่ะน ำสบืหำ
ขอ้เทจ็จรงิเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้ 

3.2 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะถอืเป็นควำมลบั และไม่มกีำรเปิดเผยชื่อผูท้ีแ่จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนต่อสำธำรณชน 
หำกไมไ่ดร้บัควำมยนิยอม 

3.3 ผูท้ีแ่จง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน จะไดร้บัควำมคุม้ครองสทิธ ิไมว่่ำจะเป็นพนกังำน หรอืบุคคลภำยนอก 

3.4 ระยะเวลำตอบกลบัผูร้อ้งเรยีนไมค่วรเกนิ 3 วนัท ำกำรหลงัจำกไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

3.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเรือ่งรอ้งเรยีน ขึน้อยูก่บัควำมซบัซอ้นของเรือ่ง ควำมเพยีงพอของเอกสำร
หลกัฐำนทีไ่ดร้บัจำกผูร้อ้งเรยีน รวมถงึเอกสำรหลกัฐำน และค ำชีแ้จงของผูถู้กรอ้งเรยีน แต่ไมเ่กนิ 30 
วนัท ำกำร 

3.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบักระบวนกำรตรวจสอบหำขอ้เทจ็จรงิ ตอ้งเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นควำมลบั จะเปิดเผยเท่ำทีจ่ ำเป็น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำยของผูร้อ้งเรยีน หรอื
ผูใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอืแปล่งทีม่ำของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. กลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 ผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบำะแส  หมำยถงึ  พนกังำนบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื หรอืบุคคลภำยนอก 

4.2 ผูป้ระสำนงำนเรือ่งรอ้งเรยีน หมำยถงึ ผูท้ ำหน้ำทีร่บัเรือ่ง และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ และเกบ็ผลสรปุของ
กำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4.3 ผูต้รวจสอบ  หมำยถงึ บุคคล หรอืคณะบุคคลทีป่ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ขึน้ เพื่อท ำ
หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบหำขอ้เทจ็จรงิ  

4.4 ผูด้แูลเรือ่งระเบยีบกำรปฏบิตั ิหมำยถงึ  แผนกทรพัยำกรบุคคล ฝำ่ยบรหิำร 

4.5 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

4.6 คณะกรรมกำรบรหิำร 

4.7 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4.8 คณะกรรมกำรบรษิทั 

5. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

5.1 กำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 ผูป้ระสำนงำนเรือ่งรอ้งเรยีน รบัเรือ่งรอ้งเรยีน และก ำหนดวนัแจง้ควำมคบืหน้ำของเรือ่งทีร่อ้งเรยีนแก่

ผูร้อ้งเรยีน ดงันี้ 

-กรณทีีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ อยำ่งรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรโดยด่วนทีสุ่ด 

-กรณอีื่นๆ ใหด้ ำเนินกำรโดยเรว็ 
 ผูป้ระสำนงำนเรือ่งรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มลูจำกผูร้อ้งเรยีนดงันี้ 

1) ชื่อ-สกุลผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณทีีไ่มไ่ดม้กีำรระบุ ชื่อ-สกุล 
2) วนัทีร่อ้งเรยีน 
3) ชื่อ-สกุล ของบุคคล หรอืเหตุกำรณ์ทีร่อ้งเรยีน 
4) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

5.2 เมือ่รบัเรือ่งรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้ ำหนดชัน้ควำมลบัตำมเนื้อหำของเรือ่ง และด ำเนินกำรดงันี้ 
 ส่งเรือ่งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบเรือ่ง 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจสัง่กำรใหม้กีำรตรวจสอบหำขอ้เทจ็จรงิ โดยผู้

ตรวจสอบทีแ่ต่งตัง้ขึน้  และไมจ่ ำเป็นตอ้งผ่ำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
 ส่งส ำเนำเรือ่งใหแ้ผนกทรพัยำกรบุคคลทรำบเบือ้งตน้ เพื่อเตรยีมใหค้ ำแนะน ำกำรด ำเนินกำร

ดำ้นระเบยีบวนิัย หรอืขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.3 กำรรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิ 

 ผูต้รวจสอบด ำเนินกำรหำขอ้เทจ็จรงิ โดยประสำนงำนกบัแผนกทรพัยำกรบุคคล และผูบ้รหิำร
ของผูถู้กรอ้งเรยีนตำมชัน้บงัคบับญัชำ  และจดัท ำรำยงำนขอ้เทจ็จรงิ ผลกำรด ำเนินกำร และ
บทลงโทษไปใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อพจิำรณำสัง่กำรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั    

 กรณเีป็นเรือ่งรอ้งเรยีนจำกผูไ้มป่ระสงคอ์อกนำม และไมส่ำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอ 
ใหผู้ต้รวจสอบส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบขอ้มลู และควำมเหน็เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนนัน้ไปที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหพ้จิำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมต่อไป หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้รอ้งเรยีนได ้ขอ้รอ้งเรยีนนัน้จะถูก
ปิดเรือ่งไป  

 หำกผูต้รวจสอบ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ผูถู้กรอ้งเรยีนไมม่คีวำมผดิ หรอื เป็นเรือ่งที่
เกดิจำกควำมเขำ้ใจผดิ ใหเ้สนอเรือ่งดงักล่ำวแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
ใหปิ้ดเรือ่ง  และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5.4 กำรลงโทษทำงวนิัย 

ในกรณทีีผู่ต้รวจสอบ และหรอืแผนกทรพัยำกรบุคคล และหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรปุไดว้่ำเป็น
ควำมผดิจรงิ และจะตอ้งมกีำรลงโทษทำงวนิัย ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

1. กรณคีวำมผดิทัว่ไปใหป้ฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน (QTC_HM_001) หมวดที ่6 
ระเบยีบวนิยัในกำรท ำงำน และโทษทำงวนิัย ตำมระดบัควำมผดิทีก่ ำหนด 

2. กรณคีวำมผดิทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัทิีข่ดัต่อนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืกำรปฏบิตัทิี่
ขดัต่อหลกัจรรยำบรรณธุรกจิ  และขดัต่อนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ   

- หำกเป็นพนกังำนของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ใหล้งโทษทำงวนิัยตำมกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใน
กำรท ำงำน (QTC_HM_001) หมวดที ่6 ระเบยีบวนิัยในกำรท ำงำน และโทษทำงวนิัย โดยให้
พจิำรณำโทษในสถำนหนกั  หรอืสถำนรำ้ยแรง รวมถงึกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของ
กฎหมำย (ถำ้ม)ี 

- หำกเป็นกรรมกำรบรษิทั หรอื ผูบ้รหิำรระดบัสงูซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั ถอืเป็นโทษรำ้ยแรง ให้
พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกฎหมำย 

5.5 กำรแจง้ผลสรปุต่อผูร้อ้งเรยีน และกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ผูบ้รหิำรตำมล ำดบัชัน้ของผูถู้กรอ้งเรยีน ตอ้งจดัท ำแผนกำรปรบัปรงุแกไ้ข และมำตรกำร
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุกำรณ์ซ ้ำ  และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. ผูป้ระสำนงำนเรือ่งรอ้งเรยีน แจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทรำบ และบนัทกึผลของ
กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนไว ้โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำส 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำกำรประเมนิและทบทวนควำมเสีย่งในกรณทีีเ่กดิขึน้ และ
มำตรกำรป้องกนัทีจ่ดัท ำขึน้ใหมต่ำมขอ้ 5.5.1  ว่ำมคีวำมเหมำะสม รดักุม และเพยีงพอต่อ
ควำมเสีย่งหรอืไม ่ พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบตำมรอบกำรรำยงำน 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. การร้องเรียนโดยไม่สจุริต หรือผิดช่องทาง 

หำกกำรแจง้เบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยค ำ หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ทีพ่สิจูน์ไดว้่ำกระท ำโดยไมสุ่จรติ หรอืท ำผดิ
ช่องทำง กรณเีป็นพนกังำนของบรษิทัฯ จะไดร้บักำรลงโทษทำงวนิัย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกทีก่ำรกระท ำนัน้ ท ำให้
บรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย ทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำด ำเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆ ดว้ย 

7. ความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

7.1 ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนทุกต ำแหน่งงำน มหีน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำ แนะน ำ แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยฯ 
ทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อป้องกนักำรปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นไปตำมนโยบำยฯ 

7.2 กรณทีีผู่บ้งัคบับญัชำของผูถู้กรอ้งเรยีนละเลย เพกิเฉย หรอืไมใ่หค้วำมรว่มมอืในกำรสอบสวนหำ
ขอ้เทจ็จรงิแก่ผูต้รวจสอบ  หรอืไมป่ฏบิตัติำมนโยบำยฯ ผูบ้งัคบับญัชำในล ำดบัทีเ่หนือชัน้ขึน้ไปจะตอ้ง
ไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัดว้ยเช่นกนั 

8. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน และผูถู้กรอ้งเรยีน
เป็นควำมลบั 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเปิดเผยขอ้มลูเท่ำทีจ่ ำเป็น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำย
ของผูร้ำยงำนแหล่งทีม่ำของขอ้มลูหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำย  ผูเ้สยีหำยจะไดร้บักำร
บรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม  

 กรณทีีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สำมำรถรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ 
ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองทีเ่หมำะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัฯ อำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผู้รอ้งเรยีน 
หรอืผูท้ีใ่หค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไมต่้องรอ้งขอกไ็ด ้หำกเหน็ว่ำเป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้ม
ทีจ่ะเกดิควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย หรอืควำมไม่ปลอดภยั 

 บรษิทัฯ จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน ไมว่่ำจะโดยกำร
เปลีย่นแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู ่รบกวนกำรปฏบิตังิำน เลกิจำ้ง 
หรอืกระท ำกำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน หรอื
ผูใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 

 

  



 

 

 

9. การให้ค าปรึกษา 

 พนกังำน ทุกคนจะตอ้งผ่ำนกำรอบรมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวทำงปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ก ำหนดไวเ้ป็นหลกัสตูรควำมจ ำเป็นของทุกต ำแหน่งงำน รวมถงึกำรอบรมพนกังำนใหม ่
และหำกมขีอ้ปรกึษำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำยฯ เพิม่เตมิ พนักงานสามารถขอรบัค าปรึกษา
ไดจ้ำกผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง หรอืผูบ้รหิำรระดบัแผนกขึน้ไปทุกต ำแหน่งงำน และหรอืแผนกทรพัยำกร
บุคคล  บุคคลใดกไ็ดต้ำมทีพ่นกังำนใหค้วำมไวว้ำงใจ  โดยบรษิทัฯ จะไม่ถือเป็นการข้ามสายบงัคบั
บญัชาและไม่มีความผิด  ผูใ้หค้ ำปรกึษำตอ้งใหค้ ำปรกึษำทีถู่กตอ้งตำมนโยบำยฯ และแนวทำงของ
บรษิทัฯ ทีก่ ำหนดไว ้ 

 ผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก  สำมำรถขอรบัค ำปรกึษำเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรรอ้งเรยีน/กำรแจง้เบำะแสได้
โดยตรงจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมช่องทำงขอ้ 2.1  หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ทีผู่ม้สี่วน
ไดเ้สยีรูจ้กัและใหค้วำมไวว้ำงใจ 

 

 
 

 
 

 

  




