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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
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“การทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้”   
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทั ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) หรอื “QTC”  มอุีดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจภายใต้การ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม  โดยใชก้ลยทุธใ์นการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมดว้ยคุณภาพที่

ดทีี่สุดของผลติภณัฑ์ และตระหนักดวี่าการทุจรติคอรร์ปัชัน่นัน้เป็นภยัรา้ยแรงที่ท าลายการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม และก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัประเทศ   

เพื่อยนืยนัในอุดมการณ์และสรา้งความตระหนักรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง

ทุกกลุ่ม บรษิทัฯ จงึไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจรติ (Collective Action Coalition : CAC) และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของโครงการฯ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท านโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้จดัท าคู่มอืแนวทางปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกระดบัยดึถอืเป็น

บรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน และให้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั ควิทซี ี

เอนเนอรย์ี ่จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัในเครอืทุกแห่ง  โดยมุ่งมัน่ที่จะสรา้งให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมและ

ค่านิยมองคก์ร  “การทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้”   

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั มคีวามคาดหวงัว่า กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุก

ท่านจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ และคู่มือแนวทางปฏิบัติที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความเจรญิกา้วหน้า และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืรว่มกนัตลอดไป   

 

 

         -  เกรกิไกร  จรีะแพทย ์-  

(นายเกรกิไกร  จรีะแพทย)์ 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบไม่

ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. เพื่อให้เป็นหลกัปฏบิตัิแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน  ในการมสี่วนร่วมส่งเสรมิและ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางการค้า และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งอื่นๆ เช่น

พนกังาน  หน่วยงานภาครฐั ผูต้รวจสอบบญัช ีเป็นตน้ 

ขอบข่ายและการบงัคบัใช้ 

 นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้ ถอืเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่ บงัคบัใชก้บัคณะกรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร และพนักงาน ครอบคลุมทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทั 

ควิทซี ีเอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทุกแห่ง รวมถงึในบรษิทัทีค่วิทซีถีอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ

ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

 และบรษิทัฯ มคีวามคาดหวงัว่า ลูกคา้ คู่คา้ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัทางธุรกจิ จะ

รว่มถอืปฏบิตัติามนโยบายน้ีอยา่งเครง่ครดั หรอืรว่มสนบัสนุนบรษิทัในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ค านิยาม 
 ทุจริต หมายถงึ การใชอ้ านาจทีไ่ดม้าหรอืการใชท้รพัยส์นิที่มอียู่ในทางมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได้ ซึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจรติ
อาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ เช่น การคอรร์ปัชัน่ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอกทรพัย ์ การ
ปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การตกแต่งบญัช ีการขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม เป็นตน้  
 

คอรร์ปัชัน่ หมายถงึ การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมชิอบ ไม่ว่าจะเป็นการตดิสนิบนด้วยการให้

หรอืรบัสนิบน หรอืการใหค้ ามัน่ว่าจะให้ การขอ หรอืการเรยีกรอ้ง ทัง้ที่เป็น ทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของแทนเงนิสด 

สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีเ่ป็นการขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม และกฎหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ นโยบาย ต่อเจา้
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พนักงานของรฐั หรอืบุคคล อื่นใดที่ด าเนินธุรกิจกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ  หรอื

ต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์อนัมคิวรไดต่้อตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 สินบน หมายถงึ สิง่จงูใจ ค่าตอบแทน รางวลั หรอืผลประโยชน์ทีเ่สนอให ้สญัญาว่าจะให ้หรอืทีไ่ดม้อบ

ให้กบับุคคลใดๆ เพื่อที่จะโน้มน้าว หรอืมอีทิธพิลจูงใจให้บุคคลนัน้ๆ กระท าการ หรอืตดัสนิใจใดๆ เพื่อที่จะให้

ไดม้าซึง่ผลประโยชน์ทางการคา้ สญัญา อ านาจควบคุม  หรอืผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

 การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถงึ การช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงนิหรอืรปูแบบอื่นเพื่อ

สนบัสนุนกจิกรรมของพรรคการเมอืง    การช่วยเหลือด้านการเงินเช่นการใหพ้รรคการเมอืงกู้เงนิ การบรจิาค

เงนิเขา้พรรคการเมอืง   การช่วยเหลือรปูแบบอืน่เช่นการช่วยโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมอืง การซื้อบตัร

งานทีจ่ดัเพื่อระดมทุนเขา้พรรคการเมอืง     

ผู้เก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิามารดา พีน้่อง/ญาตสินิท คนรูจ้กั ของกรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

1. ห้ามกรรมการ  ผู้บรหิาร  และพนักงาน เรยีกรบั หรอืยนิยอมที่จะรบัสนิบนจากผู้เกี่ยวข้องทาง

ธุรกจิกบับรษิทั เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมติรทางการคา้ หน่วยงานภาครฐั  รฐัวสิาหกจิ เป็นต้น โดย

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ กับ

ผู้เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจกับบรษิัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางการค้า หน่วยงานภาครฐั  ภาค

รฐัวสิาหกิจ เป็นต้น ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้กิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัทโดยทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม 

3. บรษิทัฯ จะไมใ่หก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ่ง โดยจะวางตวัเป็น

กลางทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมอืงคนใดคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานทุกระดบัมสีทิธเิสรภีาพในทางการเมอืงตามระบอบ

ประชาธปิไตย ที่จะเข้าไปมสี่วนร่วมหรอืสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ได้อย่างอสิระเป็น

การส่วนตวั โดยกระท านอกเวลางาน และไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืกล่าวอ้างในนามบรษิทัฯ 

เพื่อกระท าการดงักล่าว 
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4. บริษัทฯ จะพัฒนามาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึหลกัปฏบิตัทิางดา้นจรยิธรรม โดยจดัใหม้กีารประเมนิและ

ทบทวนความเสี่ยงในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอืสุ่มเสี่ยงต่อการทุจรติอย่างสม ่าเสมอ (รอบไตรมาส) 

พร้อมทัง้จดัท าเป็นคู่มอืแนวทางปฏบิตัิที่ชดัเจน    เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานถือ

ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

5. บรษิัทฯ จดัให้ความรู้ด้านมาตรป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิัท 

ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ

รบัผดิชอบ 

6. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ เช่น ลกูคา้ คู่คา้ พนัธมติรทางการคา้ หน่วยงานภาครฐั  ภาครฐัวสิาหกจิ 

เป็นตน้ โดยคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัความรว่มมอืจะร่วมถอืปฏบิตัติามนโยบายนี้อย่างเคร่งครดั หรอืร่วม

สนบัสนุนบรษิทัในการต่อตา้นการทุจรติ 

7. บรษิทัจดัใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม หรอืขดัต่อนโยบายฯ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซือ้ 

8. บรษิัทจดัให้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การสืบสวน

ขอ้เทจ็จรงิ การลงโทษผู้กระท าผดิ การรายงานผล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้แจง้เบาะแสจะได้รบัความ

คุม้ครอง และมกีารด าเนินการอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส และแสดงออกถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ 

9. บริษัทฯ จะสร้างและรกัษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ว่า “การทุจริตคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ที ่

ยอมรบัไม่ได้”  ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน  โดยใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร 
“Quality of Details” หรอื  “คุณภาพแห่งความประณตี” 

10. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ฉบบัน้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การ

สรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารและท าความ

เขา้ใจกบัพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินกจิกรรมที่อยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคุมดูแล

การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการอนุมตันิโยบายและก ากบัดูแลใหม้รีะบบที่

สนับสนุนการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและ

ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลกูฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและ

บญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ทุจริตคอร์ร ัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมี

ประสทิธภิาพ  รวมถงึการรบัขอ้รอ้งเรยีน/เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการสอบสวน

หาขอ้เทจ็จรงิ  

3. ผูต้รวจสอบภายใน มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมาย 

หรอืข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมที่มคีวามเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการประเมนิและระบุความเสีย่งของ

กระบวนการทางธุรกจิของบรษิทัในจุดทีอ่าจเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

พร้อมทัง้การทบทวนหรือสร้างมาตรการในการป้องกันอย่างเหมาะสมและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการบรหิาร  มหีน้าทีท่บทวน น าเสนอเพื่อให้กรรมการบรษิทัอนุมตัเิรื่อง นโยบายต่างๆ 

พรอ้มทัง้ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการ

พจิารณาทบทวนมาตรการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

6. กรรมการผู้จดัการ (ทุกบรษิทัย่อย)  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบงัคบัใช้และควบคุมการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏบิตั ิ
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7. ฝ่ายบรหิาร และฝ่ายพฒันาความยัง่ยนืองค์กร มหีน้าที่ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัิ ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัพมิพเ์ป็นเอกสาร หรอืการจดักจิกรรมส่งเสรมิต่างๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวทางปฏบิตัแิก่ผู้

ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดการปฏบิตัิที่เป็นวฒันธรรมขององค์กร ทัง้ภายในองค์กร และผู้มสี่วนได้เสยี

ภายนอก   

8. พนักงานทุกระดบั มหีน้าทีป่ฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวทางปฏบิตัิที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึนโยบาย ค าสัง่ ประกาศ หรอืขอ้ปฏบิตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  อยา่งเครง่ครดั 
 

แนวทางปฏิบติัตามนโยบาย 

1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ และ

จรรยาบรรณของบรษิทัฯ รวมถงึกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีป่ระกาศใช ้อยา่งเครง่ครดัโดยตอ้ง

ไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไมว่่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้ม เพื่อมุง่หวงั

ผลประโยชน์ต่อตนเอง ผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อนและคนรูจ้กั  

2. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนทุกระดบัไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การ

กระท าทีเ่ขา้ข่ายทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที่

รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้

ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรือ่งการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทีเ่กี่ยว 

ขอ้งกบับรษิทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการายงานการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่  และจะไม่มกีารด าเนินการใดๆ เพื่อลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลในทางลบต่อ

พนกังานทีป่ฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้่า การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ

กต็าม  

4. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ทีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ถอืเป็นการกระท าผดิ

จรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้นอกจากนี้ 

อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้เขา้ข่ายผดิกฎหมาย 
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5. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรรมการ

บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

5.1. การให้ การรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และปฏบิตัติามคู่มอืแนวทางปฏบิตักิารให ้การรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรอง 
(QTC_HM_006) 

5.2. การบริจาคเพ่ือการกศุล การให้เงินสนับสนุน  ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งใน
การตดิสนิบน โดยใหป้ฏบิตัติามคู่มอืแนวทางปฏบิตักิารบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิ
สนบัสนุน (QTC_HM_007) 

5.3. การจดัซ้ือจดัจ้างกบัคู่คา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน หา้มมกีารน าเสนอ การใหค้ ามัน่สญัญา การ
ขอ การเรยีกรอ้ง การรบัสนิบน ในการด าเนินธุรกจิทุกประเภทของบรษิทั การตดิต่องานกบั
คู่คา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย ์ เป็นธรรม และถูกตอ้งตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานการจดัซือ้จดัจา้ง 
(QTC_PD_005) และนโยบายจดัซือ้จดัจา้ง รวมถงึขอ้ปฏบิตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.4. การขายกบัลกูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน   หา้มมกีารน าเสนอ การใหค้ ามัน่สญัญา การขอ 
การเรยีกรอ้ง ทีม่พีฤตกิรรมส่อไปในทางทุจรติ การใหส้นิบน ในการด าเนินธุรกจิทุกประเภท
ของบรษิทัฯ การตดิต่องานกบัลกูคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชนจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ซื่อสตัย ์
เป็นธรรม และถูกตอ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ (QTC_PD_001,QTC_PD_051)  รวมถงึระเบยีบปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการบรหิารงานขาย นโยบายการขายในประเทศ ขายต่างประเทศ ขายโครงการ
พเิศษ/งานบรกิาร ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายไดต้ามกลยทุธก์ารขายและ
การตลาดในแต่ละปี การเปลีย่นแปลงนโยบายดา้นการขายการตลาดตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูม้อี านาจอนุมตัติามทีก่ าหนดไว้ 

5.5. การขายทรพัยสิ์น วสัดเุหลือใช้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินการเรือ่งนี้อยา่งโปรง่ใส

สามารถตรวจสอบได ้ โดยก าหนดใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานการขายของ

เก่า และทรพัยส์นิทีไ่มใ่ชแ้ลว้ (QTC_WI_126) 
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5.6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนตวั หรือความลบัของลกูคา้ คู่คา้ หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ เช่น 

เบอรโ์ทรศพัท ์ ทีอ่ยู ่ ใหแ้ก่บุคคลอื่นๆ หรอืหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง

หรอืผูอ้ื่น ถือเป็นการกระท าทุจริต หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน กระท าการ

ดงักล่าว ยกเวน้การเปิดเผยชื่อหน่วยงานลกูคา้เพื่อใชใ้นการอา้งองิผลติภณัฑห์รอืการ

บรกิารอยา่งเป็นทางการ และเกดิประโยชน์ต่อภาพลกัษณ์องคก์รสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั

ลกูคา้รายอื่นๆ  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญาตหน่วยงานนัน้ๆ อยา่งเป็นทางการ และ

กระท าโดยในนามบรษิทัฯ เท่านัน้ 

5.7. การค้าและการลงทุน บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการคา้และการลงทุนทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานการ

สรา้งคุณค่าและประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ยดึมัน่แนวทางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

และด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  การเพิม่/ลดการลงทุน  การลงทุนใน

ธุรกจิใหม่จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัติามอ านาจอนุมตัทิุกครัง้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั และบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให ้ ผลประโยชน์ทาง

การเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดกบัผูใ้ดหรอืหน่วยงานใด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาทางธุรกจิ 

สทิธปิระโยชน์ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใิดๆ ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมทีด่ี 

5.8. การกู้ และ การให้กู้ยืม การก่อภาระผกูพนั บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนการกู้ยมื การให้

กูย้มืเงนิ การก่อภาระผกูพนัระหว่างบรษิทัฯ กบัหน่วยงานหรอืบุคคลอื่น ใหเ้ป็นไปตาม

ขัน้ตอนการอนุมตัติามอ านาจอนุมตัทิุกครัง้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

การคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้ระหว่างกนัควรเป็นไปอยา่งเหมาะสม   บรษิทัฯ ไมม่ี

นโยบายเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให ้ ผลประโยชน์ทางการเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดกบัผูใ้ด

หรอืหน่วยงานใด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญากูเ้งนิ หรอืใหกู้เ้งนิ หรอืท าใหเ้กดิ/หมดไปซึง่ภาระ

ผกูพนับรษิทัฯ ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมทีด่ี 

5.9. การปฏิบติังานด้านบญัชี-การเงิน 

การรบั-จ่ายเงิน 

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้ขีอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1. การรบัเงินจากลกูค้า นิติบคุคล หรือบคุคลทัว่ไป 
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1.1. ก่อนการรบัเงนิ  ผู้ปฏบิตัิต้องทราบทุกครัง้ว่าเป็นการบัเงนิเพื่อวตัถุประสงค์ใด 
และมเีหตุผลอนัควรใหร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวหรอืไม่ 

1.2. ในการรบัเงนิต้องออกเอกสารการรบัเงนิเป็นหลกัฐานให้ผู้จ่ายเงนิทุกครัง้ และมี
เอกสารทีส่ามารถบนัทกึบญัชไีดต้ามหลกัการบญัช ี

1.3. ในกรณีที่การรบัเงนินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ถูกต้องตามวตัถุประสงค์ ให้
ปฏิเสธการรบัเงนิดังกล่าวและแจ้งให้ผู้บงัคับบญัชาทราบในทนัที เพื่อหาทาง
ป้องกนัและแก้ไข ในกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ขอ้กฎหมายใหห้ารอืกบัทีป่รกึษา
ทางกฎหมายเพื่อด าเนินการทีเ่หมาะสมต่อไป 

1.4. ขอความร่วมมอืกบัผูจ้่ายเงนิใหช้ าระเป็นเชค็ขดีค่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรอื
ช าระโดยโอนเงนิให้บรษิทัผ่านบญัชธีนาคารของบรษิทัฯ  ในกรณีทีร่บัเป็นเงนิสด
ตอ้งมกีระบวนการทีใ่หเ้กดิความมัน่ใจว่าเงนิสดทัง้หมดไดเ้ขา้ธนาคารของบรษิทัฯ 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

1.5. ห้ามน าเงนิที่ผู้จ่ายเงนิต้องช าระให้กบับรษิัทเข้าบญัชพีนักงาน หรอืบญัชผีู้ใด ที่
บรษิทัไม่มอี านาจสัง่จ่ายตามอ านาจด าเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผู้จ่ายเงนิ
กระท าเช่นกนั 

1.6. ไมเ่รยีกรบั ไมเ่สนอหรอืให ้ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ใหก้บั
ผูจ้า่ยเงนิเพื่อทีช่ะลอการรบัเงนิของบรษิทั หรอืท าใหบ้รษิทัเกดิความเสยีหายจาก
การไมไ่ดร้บัเงนิหรอืไดร้บัเงนิล่าชา้หรอืไดร้บัไม่เตม็จ านวน 

2. การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้ี นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนใด 

2.1. ก่อนการจ่ายเงนิทุกครัง้ ต้องมกีารวเิคราะหก์ารจ่ายเงนิดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์
ใด และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากฝ่ายบัญชีและเป็นรายการที่ถูกต้องตาม
หลกัการบญัชแีละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2. หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ
และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลกัการบญัชีและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

2.3. ในการจ่ายเงนิทุกครัง้ การอนุมตัสิ ัง่จ่ายให้เป็นไปตามตารางอ านาจด าเนินการ ที่
ประกาศใชฉ้บบัล่าสุด  

2.4. ในการจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องได้รบัหลักฐานการจ่ายเงนิที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(ประมวลรษัฎากร) 
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2.5. ให้ปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้ หรือผู้รบัเงนิในลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยช าระเงินตาม
เงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม่เลอืกปฏบิตัิกบัเจ้าหนี้หรอืผู้รบัเงนิรายใดด้วยอคต ิ
หรอืล าเอยีง 

2.6. ไม่เรยีกรบั ไม่เสนอหรอืให้ ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด กบั
เจา้หนี้หรอืผู้รบัเงนิในอนัทีจ่ะท าให้บรษิทัเกดิความเสยีหายจากการช าระเงนิหรอื
ช าระล่าชา้ หรอืช าระไมเ่ตม็จ านวน 

การรายงานทางบญัชี-การเงิน  

บรษิัทฯ ก าหนดให้ผู้รบัผดิชอบด้านการบญัชี-การเงนิ ใช้มาตรฐานการบญัช ีและ
การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนด และหา้มมใิหผู้ร้บัผดิชอบ
ดา้นการบญัช-ีการเงนิ  ผูบ้รหิาร และหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตกแต่งขอ้มลูทางบญัช ี 

5.10. การปฏิบติังานด้านทรพัยากรบคุคล บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้น

ทรพัยากรบุคคลใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัไิดแ้ก่ ขัน้ตอนการฝึกอบรม(QTC_PD_018)  ขัน้ตอน

การปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รและค าบรรยายลกัษณะงาน (QTC_PD_023) ขัน้ตอนการสรร

หาพนกังาน (QTC_PD_025) กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน (QTC_HM_001)  

สวสัดกิารพนกังาน (QTC_HM_003) รวมถงึนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีมุ่ง่เน้น

การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม เท่าเทยีม และเคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัฯ ไม่มี

นโยบายในการเรยีกรบั หรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ จากผูส้มคัร พนกังาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบั

การสมคัรงาน ทัง้ในช่วงการสมคัรงาน และช่วงประเมนิผลทดลองงาน เพื่อใหม้กีารบรรจุ

เป็นพนกังานประจ า 

6. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้ง

เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ หรอื พฤตกิรรมที่อาจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของกรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนักงานในบรษิทัฯ และบรษิัทในเครอื   และได้ก าหนดกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูล และให้

ความส าคญักบัการเกบ็ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนเป็นความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรยีน โดย

ใหป้ฏบิตัติามคู่มอืแนวทางปฏบิตักิารรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส (QTC_HM_008) 
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7. การส่ือสารและเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ ก าหนดให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อให้พนักงาน ผู้บรหิาร กรรมการ และผูม้สี่วนได้

เสยีที่เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ โดยผ่านการฝึกอบรมพนักงาน  การประชาสมัพนัธท์างอเีมล์ การตดิ

บอรด์ประชาสมัพนัธ์  เวบ็ไซด์ รายงานประจ าปี  รายงานความยัง่ยนืประจ าปี   หรอืวธิกีารอื่นๆ 

ตามความเหมาะสม เช่นการสอดแทรกไว้ในการจดักิจกรรมผู้บรหิารพบพนักงานประจ าเดือน  

กจิกรรม “5S & Safety & Happy Workplace” ประจ าปี  การจดักจิกรรมรณรงคต์า้นทุจรติเป็นต้น 

ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก มแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 

 จดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร หรอืสื่อสารทางอีเมล์แจ้งให้คู่ค้า ลูกค้า ทราบเกี่ยวกับ

นโยบายฯ และแนวทางปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของ

บรษิทัฯ  

 การเปิดเผยนโยบายฯ และแนวทางปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ผ่าน

บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ 

 การประชาสมัพนัธผ์่านสื่ออื่นๆ ทีเ่หมาะสมเพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ ทีจ่ะเชญิชวนผู้

มสี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งให้ความส าคญัต่อการต่อต้านการทุจรติ  เช่นการจดัท าสญัลกัษณ์ต้าน

ทุจรติบนของที่ระลกึหรอืสิง่พมิพ์เช่นกระดาษหวัจดหมาย ใบสัง่ซื้อ ใบก ากบัภาษี  การแสดง

สญัลกัษณ์ทา้ยอเีมล ์เป็นตน้  

8. การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารบนัทกึและเกบ็รกัษาขอ้มลูต่างๆ ทัง้ใน

รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามหลกัปฏบิตัิทางบญัชแีละกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ก าหนดไว้ในขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสารและข้อมูล 

(QTC_PD_004) และขัน้ตอนการปฏบิตังิานการควบคุมบนัทกึคุณภาพ (QTC_PD_016) และได้

ก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบังานสารสนเทศ เพื่อใหม้กีารปฏบิตัเิกี่ยวกับขอ้มลูอย่างชดัเจน และมี

ความปลอดภยัสงู 
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9. การตรวจสอบ /การติดตาม/ การควบคุมภายใน บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีระบวนการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ าทุกไตรมาสจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการท างานภายในของบรษิทัฯ เพื่อให้

มัน่ใจว่ามกีารด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย ในขอบเขตที่เหมาะสม  สอดคล้องกบักฎหมายและ

ขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ผู้ตรวจสอบภายใน จะ

ท าหน้าที่ตรวจสอบ และตดิตามผลการด าเนินการแก้ไขปรบัปรุง พรอ้มให้ค าแนะน าการปฏบิตัทิี่

ถูกตอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

10. การประเมิน/ทบทวนความเส่ียง บรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประเมนิและ

ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตามแนวทางการบรหิาร

จดัการความเสีย่งของ COSO ทุกๆ 3 เดอืน (รอบไตรมาส)  และใหก้ าหนดมาตรการป้องกนัการ

ทุจรติคอร์รปัชัน่ในกิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงอย่างครอบคลุม    พร้อมให้มกีารจดัเป็นเอกสารการ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร    

11. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ บรษิัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงท าหน้าที่ทบทวนความเหมาะสมของ นโยบายฯ อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยพจิารณาจากสถานการณ์ระดบัประเทศ  ผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปี รายงานจากผู้

ตรวจสอบภายใน รายงานจากการบรหิารความเสี่ยง ฯลฯ และน าเสนอแนวทางปรบัปรุงต่อคณะ

กรรมการบรหิาร  เพื่อขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ฉบบัน้ี ปรบัปรงุเป็นครัง้ท่ี 4 โดยขอให้ยกเลิกนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และให้ใช้นโยบายฉบบัน้ีแทน 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีได้รบัการอนุมติัตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่ 3/2561  

เมือ่วนัที ่10  พฤษภาคม 2561 


