นโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

CERTIFIED
COMPANY

“การทุจริตคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได”

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “QTC”  มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่   โดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ ของผลิตภัณฑ์ และตระหนักดีวา่ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ นัน้ เป็นภัย
ร้ายแรงทีท่ ำ� ลายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศ  
เพือ่ ยืนยันในอุดมการณ์และสร้างความตระหนักรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ
ทีส่ อดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของโครงการฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื แนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่
เป็นแนวทางให้บคุ ลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ าน และให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด(มหาชน) และบริษทั ในเครือทุก
แห่ง  โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร  “การทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”  
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีความคาดหวังว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และคูม่ อื แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนร่วมกันตลอด
ไป  

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. เพือ่ ให้เป็นหลักปฏิบตั แิ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ในการมีสว่ นร่วมส่งเสริม
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อื่นๆ เช่นพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

ขอบข่ายและการบังคับใช้
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นี้ ถือเป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศไทยในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทุกแห่ง รวมถึงในบริษัทที่
คิวทีซีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
และบริษทั ฯ มีความคาดหวังว่า ลูกค้า คูค่ า 
้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันทาง
ธุรกิจ จะร่วมถือปฏิบตั ติ ามนโยบายนีอ้ ย่างเคร่งครัด หรือร่วมสนับสนุนบริษทั ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
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ค�ำนิยาม
ทุจริต หมายถึง การใช้อำ� นาจทีไ่ ด้มาหรือการใช้ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นทางมิชอบ เพือ่ ประโยชน์ตอ่

ตนเอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือประโยชน์อนื่ ใดอันมิควรได้ ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของ
ผูอ้ นื่ การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การคอร์รปั ชัน่ การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน การฟอกเงิน
การยักยอกทรัพย์ การปกปิดข้อเท็จจริง การตกแต่งบัญชี การขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น
คอร์รปั ชัน่ หมายถึง การใช้อำ� นาจในต�ำแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบ ไม่วา่ จะเป็นการติดสินบนด้วย
การให้หรือรับสินบน หรือการให้คำ� มัน่ ว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทัง้ ทีเ่ ป็น ทรัพย์สนิ เงิน สิง่ ของ
แทนเงินสด สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย หรือกฎ
ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐ หรือบุคคล อืน่ ใดทีด่ ำ� เนินธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศ หรือต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ตอ่ ตนเอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
สินบน หมายถึง สิง่ จูงใจ ค่าตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน์ทเี่ สนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือที่
ได้มอบให้กบั บุคคลใดๆ เพือ่ ทีจ่ ะโน้มน้าว หรือมีอทิ ธิพลจูงใจให้บคุ คลนัน้ ๆ กระท�ำการ หรือตัดสินใจ
ใดๆ เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการค้า สัญญา อ�ำนาจควบคุม หรือผลประโยชน์สว่ นบุคคล
ค่าอ�ำนวยความสะดวก หมายถึง การให้เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด เพียงเล็กน้อยแก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะด�ำเนินการ
ตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด�ำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระท�ำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็น
สิทธิทพี่ งึ จะได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รบั การ
บริการสาธารณะ เป็นต้น ตัวอย่าง “ค่าอ�ำนวยความสะดวก” เช่น ซือ้ กาแฟ ขนม ไปฝากเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐเมื่อต้องไปติดต่องานราชการเพื่อคาดหวังจะได้การบริการที่รวดเร็ว ว่องไว การซื้อบัตรคอนเสิร์ต
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามกฎหมายที่บริษัทพึงได้รับอยู่แล้ว
เพียงเพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเร่งรัดด�ำเนินการให้เป็นพิเศษ เป็นต้น
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) หมายถึง การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง
ของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
การกระท�ำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย
จนกระทัง่ กลายเป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั ทัว่ ไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บคุ คลนัน้ ขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก จากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดความหมายของ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” คือ การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ขององค์กร “คิวทีซ”ี ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบ
อื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินเช่นการให้พรรคการเมือง
กู้เงิน การบริจาคเงินเข้าพรรคการเมือง การช่วยเหลือรูปแบบอื่นเช่นการช่วยโฆษณาสนับสนุน
พรรคการเมือง การซื้อบัตรงานที่จัดเพื่อระดมทุนเข้าพรรคการเมือง
พนักงานรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน
ผูเ้ กีย่ วข้อง หมายถึง คูส่ มรส บุตร บิดามารดา พีน่ อ้ ง/ญาติสนิท คนรูจ้ กั ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับสินบนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั เช่น ลูกค้า คูค่ า 
้ พันธมิตรทางการค้า
เป็นต้น โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ
กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เช่น ลูกค้า  คู่ค้า 
พันธมิตรทางการค้า เป็นต้น ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทโดย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จ่าย “ค่าอ�ำนวยความสะดวก” แก่เพนักงานรัฐใน
ทุกกรณี ไม่ว่าการกระท�ำนั้นจะเกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนตนเองที่จ่ายไปก็ตาม เนื่องจาก
การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานรัฐมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็นการให้
สินบน หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่มิชอบด้วยกฎหมาย
4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระท�ำการใด ๆ ซึ่งเข้าข่าย “ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ้างงานบุคคลซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ
ให้ท�ำงานในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาด้าน
การตลาด เป็นต้น ยกเว้นงานบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของภาครัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ หรือการจ้างงานพิเศษพนักงานของรัฐนอกเวลาราชการ
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ล สอดส่องความปลอดภัย (ต�ำรวจตูแ้ ดง) หรือการจ้างงานพิเศษพนักงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนอกเวลาราชการ เช่นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพือ่ ท�ำโครงการวิจยั
และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นต้น โดย
ต้องมั่นใจได้ว่าการจ้างดังกล่าวจะไม่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ
ทางธุรกิจต่อกันในภายหน้า
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6. บริษัทฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยจะ
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการ
เมืองคนใดคนหนึง่ โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานทุกระดับมีสทิ ธิเสรีภาพ
ในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระท�ำนอกเวลางาน และไม่ใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือกล่าวอ้างในนามบริษัทฯ เพื่อกระท�ำการดังกล่าว
7. บริษทั ฯ จะพัฒนามาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติทางด้านจริยธรรม โดยจัดให้มี
การประเมินและทบทวนความเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อการทุจริตอย่าง
สม�ำ่ เสมอ (รอบไตรมาส) พร้อมทัง้ จัดท�ำเป็นคูม่ อื แนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน เพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
8. บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นมาตรการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น แก่
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
9. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คูค่ า 
้ พันธมิตรทางการค้า หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
อย่างเคร่งครัด หรือร่วมสนับสนุนบริษัทในการต่อต้านการทุจริต
10. บริษทั จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีการตรวจสอบ ติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ
นโยบายฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
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11. บริษัทจัดให้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การ
สืบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษผูก้ ระท�ำผิด การรายงานผล การให้คำ� ปรึกษา เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครอง และมีการด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
12. บริษัทฯ จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า  “การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้” ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้สอดคล้องกับค่านิยม
องค์กร “Quality of Details” หรือ “คุณภาพแห่งความประณีต”
13. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยก�ำหนดให้ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับสื่อสารและท�ำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
กิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และก�ำกับดูแลให้
มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับข้อร้องเรียน/เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
3. ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ าน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ
และกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินและระบุ
ความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทในจุดที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ การทบทวนหรือสร้างมาตรการในการป้องกันอย่าง
เหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีท่ บทวน น�ำเสนอเพือ่ ให้กรรมการบริษทั อนุมตั เิ รือ่ ง นโยบาย
ต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอย่างสม�่ำเสมอ
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6. กรรมการผู้จัดการ (ทุกบริษัทย่อย) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้และควบคุมการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
7. แผนกทรัพยากรบุคคล และผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร การให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการปฏิบัติ
ที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
8. พนักงานทุกระดับ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย ค�ำสั่ง ประกาศ หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด
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แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
1.

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต และจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ประกาศใช้
อย่างเคร่งครัดโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนและคนรู้จัก

2.

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ  ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับ
บัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อ
ซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
ในคู่มือแนวทางปฏิบัติการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส (QTC_HM_008)  หากบุคคลใด
พบเห็นการกระท�ำผิดแต่ละเลย เพิกเฉยไม่แจ้งเบาะแสตามช่องทางที่กำ� หนด ให้ถือว่า
บุคคลนัน้ มีความผิดทางวินยั ตามทีห่ ากบุคคลใดวพบเห็นการกระท�ำผิด แต่ละเลย เพิก
เฉย ไม่ดำ� เนินการแจ้งเบาะแส ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ มีความผิดทางวินยั ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

3.

บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือแจ้ง
เรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ ว ข้องกับบริษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือ
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น  และจะไม่มีการด�ำเนินการใดๆ
เพื่อลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น
แม้ว่า การกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4.

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการ
กระท�ำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นเข้าข่ายผิด
กฎหมาย
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5.

เพือ่ ความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
5.1. การให้ การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ ให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามคู่มือนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั กิ ารให้ การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการบริการต้อนรับ
(QTC_HM_006)
5.2. การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน  ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู น�ำไป
ใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน (QTC_HM_007)
5.3. การจัดซือ้ จัดจ้างกับคูค่ า้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ห้ามมีการน�ำเสนอ การให้คำ� มัน่
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การรับสินบน ในการด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทของ
บริษัท การติดต่องานกับคู่ค้าทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง (QTC_PD_005) และนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมถึงข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4. การขายกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ห้ามมีการน�ำเสนอ การให้ค�ำมั่น
สัญญา การขอ การเรียกร้อง ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต การให้สินบน ใน
การด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ การติดต่องานกับลูกค้าทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้า (QTC_PD_001,QTC_PD_051)  รวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงานขาย นโยบายการขายในประเทศ ขายต่างประเทศ ขายโครงการพิเศษ/
งานบริการ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายได้ตามกลยุทธ์การขาย
และการตลาดในแต่ละปี การเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านการขายการตลาดต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามที่ก�ำหนดไว้
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5.5. การขายทรัพย์สนิ วัสดุเหลือใช้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการเรือ่ งนีอ้ ย่าง
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยก�ำหนดให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั ิ
งานการขายของเก่า และทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว (QTC_WI_126)
5.6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือความลับของลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ ให้แก่บคุ คลอืน่ ๆ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ถือเป็นการกระท�ำทุจริต ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน กระท�ำการดังกล่าว ยกเว้นการเปิดเผยชือ่ หน่วยงานลูกค้าเพือ่ ใช้ใน
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างเป็นทางการ และเกิดประโยชน์ตอ่ ภาพ
ลักษณ์องค์กรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขอ
อนุญาตหน่วยงานนัน้ ๆ อย่างเป็นทางการ และกระท�ำโดยในนามบริษทั ฯ เท่านัน้
5.7. การค้าและการลงทุน บริษทั ฯ มีนโยบายด้านการค้าและการลงทุนทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
การสร้างคุณค่าและประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ยึดมัน่ แนวทางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  การเพิ่ม/ลด
การลงทุน  การลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ติ ามอ�ำนาจอนุมตั ิ
ทุกครั้ง และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
เรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อนื่ ใดกับผูใ้ ด
หรือหน่วยงานใด เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบตั หิ รือ
ละเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี
5.8. การกู้ และ การให้กู้ยืม การก่อภาระผูกพัน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขั้นตอนการกู้ยืม
การให้กยู้ มื เงิน การก่อภาระผูกพันระหว่างบริษทั ฯ กับหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ ให้
เป็นไปตามขัน้ ตอนการอนุมตั ติ ามอ�ำนาจอนุมตั ทิ กุ ครัง้ และต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั   การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบีย้ ระหว่างกันควรเป็นไปอย่าง
เหมาะสม   บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการ
เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ใดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้เงิน
หรือให้กเู้ งิน หรือท�ำให้เกิด/หมดไปซึง่ ภาระผูกพันบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือจริยธรรมที่ดี
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5.9. การรายงานและการท�ำรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” (QTC_HM_010)
5.10. การจ้างพนักงานรัฐ (ตามข้อยกเว้น) ต้องมัน่ ใจได้วา่ ไม่เป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการ
ตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ทางธุรกิจจากพนักงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และไม่ขัดต่อนโยบายฯ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
5.10.1. กรณีจา้ งงานบุคคลใดบุคคลหนึง่ เข้าปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งงานทีว่ า่ งระดับ
1 – 6 ซึ่งบุคคลนั้นเคยเป็นพนักงานของรัฐมาก่อน  ให้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาพนักงาน QTC_PD_025  ตามขั้นตอน
ปกติ
5.10.2. กรณีจ้างงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานที่ว่าง
ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งบุคคลนั้นเคยเป็นพนักงานของรัฐมาก่อน ให้ด�ำเนิน
การตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาพนักงาน QTC_PD_025 โดย
มีข้อพิจารณาและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
• บุคคลนั้นต้องเว้นวรรคจากการเป็นพนักงานของรัฐมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
• เสนอบุคคลนั้นเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้รับเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งนั้น ๆ
• รายงานการจ้างบุคคลซึง่ เคยเป็นพนักงานของรัฐมาก่อนในต�ำแหน่ง
งานระดับ 7 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
• เปิดเผยรายนามและประวัติของบุคคลดังกล่าวในรายงานประจ�ำปี
โดยใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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5.10.3. กรณีจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ และบุคคลนั้น
เคยเป็นพนักงานของรัฐมาก่อนให้ปฏิบัติดังนี้
• บุคคลนัน้ ต้องเว้นวรรคจากการเป็นพนักงานของรัฐมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
• จัดท�ำสัญญาจ้างทีช่ ดั เจน ครอบคลุม ตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด โดยต้อง
ผ่านการพิจารณาสัญญาและเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย
และต้องลงนามในสัญญาโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามของบริษัทเท่านั้น
• รายงานการจ้างทีป่ รึกษาซึง่ เคยเป็นพนักงานของรัฐมาก่อน ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
• เปิดเผยรายนามและประวัติของบุคคลดังกล่าวในรายงานประจ�ำปี
โดยใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.10.4. กรณีจา้ งพนักงานของรัฐ (ต�ำรวจตูแ้ ดง) เพือ่ สอดส่อง ดูแลความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของบริษัทช่วงยามวิกาล  ให้ปฏิบัติดังนี้
• ต้องมั่นใจได้ว่าพนักงานของรัฐ (ต�ำรวจตู้แดง) มาสอดส่อง ดูแล
ความปลอดภัย ในเวลานอกราชการ
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องสมเหตุสมผล และต้องมีหลักฐานการรับเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบได้
• ต้องมีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ยืนยันการเข้าตรวจสอบ
ของต�ำรวจตู้แดง
• ต้องมั่นใจ และพิสูจน์ได้ว่าการจ้างดังกล่าวจะไม่เป็นการตอบแทน
การได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ทางธุรกิจต่อกันในภายหน้า ยกเว้น
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

13

5.10.5. กรณีจา้ งพนักงานของรัฐ (อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงาน
ในสังกัดภาครัฐ) ท�ำการวิจยั และพัฒนากระบวนการ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร
อุปกรณ์ หรือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อยกระดับความ
สามารถในการผลิต การบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพสูง  หรือโครงการ
ส่งเสริมต่าง ๆ ของทางภาครัฐ   ให้สามารถกระท�ำได้ โดยจะต้องเขียน
โครงการเสนอคณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และจะต้องมัน่ ใจ
หรือพิสจู น์ได้วา่ การด�ำเนินการโครงการนัน้ ๆ จะไม่เป็นการตอบแทนการ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ ทางธุรกิจต่อกันในภายหน้า
5.11. การปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน
		การรับ-จ่ายเงิน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไป
1.1. ก่อนการรับเงิน  ผู้ปฏิบัติต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด และมีเหตุผลอันควรให้รบั เงินจ�ำนวนดังกล่าวหรือไม่
1.2. ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงินเป็นหลักฐานให้ผจู้ า่ ยเงินทุก
ครั้ง และมีเอกสารที่สามารถบันทึกบัญชีได้ตามหลักการบัญชี
1.3. ในกรณีที่การรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ ให้ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทราบในทันที เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นข้อกฎหมายให้หารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อด�ำเนิน
การที่เหมาะสมต่อไป
1.4. ขอความร่วมมือกับผู้จ่ายเงินให้ช�ำระเป็นเช็คขีดค่อมและระบุ “A/C
PAYEE” หรือช�ำระโดยโอนเงินให้บริษทั ผ่านบัญชีธนาคารของบริษทั ฯ  
ในกรณีทรี่ บั เป็นเงินสดต้องมีกระบวนการทีใ่ ห้เกิดความมัน่ ใจว่าเงินสด
ทั้งหมดได้เข้าธนาคารของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน
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1.5. ห้ามน�ำเงินที่ผู้จ่ายเงินต้องช�ำระให้กับบริษัทเข้าบัญชีพนักงาน หรือ
บัญชีผใู้ ด ทีบ่ ริษทั ไม่มอี ำ� นาจสัง่ จ่ายตามอ�ำนาจด�ำเนินการ และต้อง
ไม่อนุญาตให้ผู้จ่ายเงินกระท�ำเช่นกัน
1.6. ไม่เรียกรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใด ให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อที่ชะลอการรับเงินของบริษัท หรือท�ำให้
บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินล่าช้าหรือ
ได้รับไม่เต็มจ�ำนวน
2.

การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
2.1. ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากฝ่ายบัญชีและเป็น
รายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2. หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลัก
การบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจ่ายให้เป็นไปตามตารางอ�ำนาจ
ด�ำเนินการ ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด
2.4. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (ประมวลรัษฎากร)
2.5. ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ หรือผู้รับเงินในลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยช�ำระ
เงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้าหนี้หรือผู้รับ
เงินรายใดด้วยอคติ หรือล�ำเอียง
2.6. ไม่เรียกรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
อืน่ ใด กับเจ้าหนีห้ รือผูร้ บั เงินในอันทีจ่ ะท�ำให้บริษทั เกิดความเสียหาย
จากการช�ำระเงินหรือช�ำระล่าช้า หรือช�ำระไม่เต็มจ�ำนวน
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		การรายงานทางบัญชี-การเงิน
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผรู้ บั ผิดชอบด้านการบัญชี-การเงิน ใช้มาตรฐานการบัญชี
และการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีก�ำหนด และห้าม
มิให้ผู้รับผิดชอบด้านการบัญชี-การเงิน  ผู้บริหาร และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตกแต่ง
ข้อมูลทางบัญชี
5.12. การปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรบุคคล บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้แก่ ขัน้ ตอนการฝึกอบรม(QTC_PD_018)  
ขัน้ ตอนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและค�ำบรรยายลักษณะงาน (QTC_PD_023)
ขัน้ ตอนการสรรหาพนักงาน (QTC_PD_025) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิ
งาน (QTC_HM_001)  สวัสดิการพนักงาน (QTC_HM_003) รวมถึงนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกรับ หรือรับผลประ
โยชน์ใดๆ จากผู้สมัคร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ทั้งในช่วงการ
สมัครงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพือ่ ให้มกี ารบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำ
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6.

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสจากการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือ พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  และได้ก�ำหนดกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความ
ส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน
โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (QTC_HM_008)

7.

การสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูล บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร กรรมการ และผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านการฝึกอบรมพนักงาน  การประชาสัมพันธ์
ทางอีเมล์ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซด์ รายงานประจ�ำปี  รายงานความยั่งยืน
ประจ�ำปี   หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เช่นการสอดแทรกไว้ในการจัดกิจกรรม
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ผูบ้ ริหารพบพนักงานประจ�ำเดือน  กิจกรรม “5S & Safety & Happy Workplace” ประจ�ำปี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านทุจริตเป็นต้น
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
• จัดท�ำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสื่อสารทางอีเมล์แจ้งให้คู่ค้า ลูกค้า 
ทราบเกี่ยวกับนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
• การเปิดเผยนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นผ่านบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
• การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของบ
ริษัทฯ ที่จะเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้าน
การทุจริต  เช่นการจัดท�ำสัญลักษณ์ต้านทุจริตบนของที่ระลึกหรือสิ่งพิมพ์
เช่นกระดาษหัวจดหมาย ใบสั่งซื้อ ใบก�ำกับภาษี การแสดงสัญลักษณ์ท้าย
อีเมล์ เป็นต้น
8.

การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติทาง
บัญชีและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ก�ำหนดไว้ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การควบคุม
เอกสารและข้อมูล (QTC_PD_004) และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการควบคุมบันทึกคุณภาพ
(QTC_PD_016) และได้กำ� หนดเป็นนโยบายเกีย่ วกับงานสารสนเทศ เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับข้อมูลอย่างชัดเจน และมีความปลอดภัยสูง

9.

การตรวจสอบ / การควบคุมภายใน บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายใน
เป็นประจ�ำทุกไตรมาสจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ  โดยท�ำหน้าทีต่ รวจสอบกระบวนการท�ำงานภายในของบริษทั ฯ เพือ่
ให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ในขอบเขตที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผูต้ รวจสอบภายใน จะท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ และติดตามผลการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
พร้อมให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นราย
ไตรมาส
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10. การติดตาม/ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งติดตามและประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุก ๆ 3 เดือน (รอบไตรมาส)  
และให้มกี ารทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งอย่าง
ครอบคลุม    พร้อมให้มีการจัดเป็นเอกสารการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
11. การทบทวนนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ  และ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์
ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ  ผลการด�ำเนินการของบริษทั ในรอบปี  รายงานจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน  หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ฯลฯ และน�ำ
เสนอข้อปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหาร  เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
เพือ่ เป็นการวัดประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้มคี วามสอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่อาจเปลี่ยนไป

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)
เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5
ถนนกรุงเทพกรีฑำ
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

audit@qtc-energy.com

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

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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