
นโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

“การทุจริตคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได” 



	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	“QTC”		มีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้กำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่	ี	โดยยึดหลกัธรรมำภบิำล		และจรรยำบรรณในกำร
ด�ำเนนิธุรกิจ	มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุม่		โดย
ใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมด้วยคณุภำพท่ีดีท่ีสุดของผลิตภัณฑ์	และ
ตระหนักดีว่ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นเป็นภัยร้ำยแรงท่ีท�ำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม	
และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ		

	 เพ่ือยืนยันในอุดมกำรณ์และสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่ม	บริษัทฯ	จึงได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหน่ึงในแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	(Collective	Action	Coalition	:	
CAC)	และเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ
จริตคอร์รัปชั่นของโครงกำรฯ	บริษัทฯ	จึงได้จัดท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นแนวทำง
ให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน	และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีดี่ของบรษิทั	ควิทีซ	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ำกัด(มหำชน)	และบรษิทั
ในเครือทุกแห่ง		โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและค่ำนิยมองค์กร		
“กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”		

	 ทั้งน้ี	คณะกรรมกำรบริษัท	มีควำมคำดหวังว่ำ	กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่ำนจะให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปัชัน่	และคูม่อืแนวทำงปฏบิตัทิีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือสร้ำงควำมเจรญิก้ำวหน้ำ	และพัฒนำ
สู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืนร่วมกันตลอดไป		

	 นายเกริกไกร		จีระแพทย์
	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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วัตถุประสงค์
1.		 เพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ของบรษิทัในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรปู

แบบไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
2.		 เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกคน		ในกำรมีส่วนร่วมส่งเสริม

และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
3.		 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ต่อลกูค้ำ	คูค้่ำ	พันธมติรทำงกำรค้ำ	และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องอืน่ๆ	

เช่นพนักงำน		หน่วยงำนภำครัฐ	ผู้ตรวจสอบบัญชี	เป็นต้น

ขอบข่ายและการบังคับใช้
	 นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่นี	้ถือเป็นกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	บังคับใช้กับคณะกรรมกำรบริษัท		ผู้บริหำร	และพนักงำน	ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ทำงธรุกิจของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบริษัทย่อยทุกแห่ง	รวมถงึในบริษัทที่คิว
ทีซีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
	 และบรษิทัฯ	มคีวำมคำดหวงัว่ำ	ลกูค้ำ	คูค้่ำ	หรอืพันธมติรทำงธุรกิจ	ท่ีมคีวำมเกีย่วข้องกันทำง
ธุรกิจ	จะร่วมถือปฏิบัติตำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครัด	หรือร่วมสนับสนุนบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุ
จริตคอร์รัปชั่น
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ค�านิยาม

	 ทุจรติ	หมำยถึง	กำรใช้อ�ำนำจท่ีได้มำหรอืกำรใช้ทรพัย์สนิท่ีมอียู่ในทำงมชิอบ	เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง	และผูท่ี้เก่ียวข้อง	หรอืประโยชน์อืน่ใดอนัมคิวรได้	ซึง่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อประโยชน์ของ
ผูอ้ืน่	กำรทจุรติอำจเกิดได้หลำยลกัษณะ	เช่น	กำรคอร์รปัชัน่	กำรมผีลประโยชน์ทับซ้อน	กำรฟอกเงนิ	
กำรยักยอกทรพัย์		กำรปกปิดข้อเทจ็จรงิ	กำรตกแต่งบญัช	ีกำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม	เป็นต้น	
 คอร์รัปช่ัน	หมำยถึง	กำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดสินบน
ด้วยกำรให้หรอืรบัสนิบน	หรอืกำรให้ค�ำมัน่ว่ำจะให้	กำรขอ	หรอืกำรเรยีกร้อง	ทัง้ทีเ่ป็น	ทรพัย์สนิ	เงนิ	
สิง่ของแทนเงนิสด	สทิธิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด	ทีเ่ป็นกำรขดัต่อศลีธรรม	จรยิธรรม	และกฎหมำย	หรอื
กฎ	ระเบียบ	นโยบำย	ต่อเจ้ำพนักงำนของรัฐ	หรือบุคคล	อื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อย	ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศ	หรือต่ำงประเทศ	เพ่ือให้ได้มำซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเอง	และผู้
ที่เกี่ยวข้อง
	 สนิบน	หมำยถึง	สิง่จงูใจ	ค่ำตอบแทน	รำงวัล	หรอืผลประโยชน์ทีเ่สนอให้	สญัญำว่ำจะให้	หรอื
ทีไ่ด้มอบให้กับบคุคลใดๆ	เพ่ือทีจ่ะโน้มน้ำว	หรอืมอีทิธิพลจงูใจให้บคุคลน้ันๆ	กระท�ำกำร	หรอืตัดสิน
ใจใดๆ	เพ่ือที่จะให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ	สัญญำ	อ�ำนำจควบคุม		หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล
	 การช่วยเหลอืทางการเมือง		หมำยถึง	กำรช่วยเหลอืไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงนิหรอืรปูแบบ
อืน่เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของพรรคกำรเมอืง	การช่วยเหลอืด้านการเงนิ	เช่นกำรให้พรรคกำรเมอืง
กู้เงิน	กำรบริจำคเงินเข้ำพรรคกำรเมือง	การช่วยเหลือรูปแบบอ่ืน	เช่นกำรช่วยโฆษณำสนับสนุน
พรรคกำรเมือง	กำรซื้อบัตรงำนที่จัดเพื่อระดมทุนเข้ำพรรคกำรเมือง				
 ผู้เก่ียวข้อง	หมำยถึง	คูส่มรส	บตุร	บดิำมำรดำ	พ่ีน้อง/ญำตสินทิ	คนรูจ้กั	ของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร
และพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1.		 ห้ำมกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำน	เรยีกรบั	หรอืยนิยอมท่ีจะรบัสินบนจำกผู้เก่ียวข้องทำง
ธุรกิจกับบริษัท	เช่น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมิตรทำงกำรค้ำ	หน่วยงำนภำครัฐ	รัฐวิสำหกิจ	เป็นต้น	
โดยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	

2.		 ห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	กระท�ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ 
กับผู้เก่ียวข้องทำงธุรกิจกับบริษัท	เช่น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมิตรทำงกำรค้ำ	หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำครัฐวิสำหกิจ	เป็นต้น	ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทโดยท้ัง 
ทำงตรงและทำงอ้อม

3.		 บรษิทัฯ	จะไม่ให้กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงแก่พรรคกำรเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึง	โดยจะวำงตัว
เป็นกลำงทำงกำรเมอืง	และจะไม่ให้ควำมช่วยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืงคนใดคนหนึง่ 
โดยเฉพำะ	อย่ำงไรก็ดี	บริษัทฯ	ถือว่ำพนักงำนทุกระดับมีสิทธิเสรีภำพในทำงกำรเมืองตำม
ระบอบประชำธิปไตย	ทีจ่ะเข้ำไปมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมอืงต่ำงๆ	ได้อย่ำง
อสิระเป็นกำรส่วนตวั	โดยกระท�ำนอกเวลำงำน	และไม่ใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	หรอืกล่ำวอ้ำง
ในนำมบริษัทฯ	เพื่อกระท�ำกำรดังกล่ำว

4.		 บริษัทฯ	จะพัฒนำมำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงหลักปฏิบัติทำงด้ำนจริยธรรม	โดยจัดให้มีกำร
ประเมนิและทบทวนควำมเสีย่งในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อกำรทจุรติอย่ำงสม�ำ่เสมอ	
(รอบไตรมำส)	พร้อมทั้งจัดท�ำเป็นคู่มือแนวทำงปฏิบัติท่ีชัดเจน	เพ่ือให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	
และพนักงำนถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

5.		 บริษัทฯ	จัดให้ควำมรู้ด้ำนมำตรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำร
บริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำน	เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	และมี
ควำมรับผิดชอบ
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6.		 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น	แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ	เช่น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พันธมิตรทำงกำรค้ำ	หน่วยงำนภำครัฐ	
ภำครัฐวิสำหกิจ	เป็นต้น	โดยคำดหวังท่ีจะได้รับควำมร่วมมือจะร่วมถือปฏิบัติตำมนโยบำย
นี้อย่ำงเคร่งครัด	หรือร่วมสนับสนุนบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

7.		 บรษิทัจดัให้มกีำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม	และมกีำรตรวจสอบอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม	หรือขัดต่อนโยบำยฯ	โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่ง	งำนด้ำนกำรขำย	กำรตลำด	และกำรจัดซื้อ

8.		 บรษิทัจดัให้มกีลไกในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ	กำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแส	กำรสบืสวน
ข้อเท็จจริง	กำรลงโทษผู้กระท�ำผิด	กำรรำยงำนผล	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับ
ควำมคุ้มครอง	และมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม	โปร่งใส	และแสดงออกถึงควำมมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ

9.		 บริษัทฯ	จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่ำ	“การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งท่ี
ยอมรับไม่ได้”	ทั้งกำรท�ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน	โดยให้สอดคล้องกับค่ำนิยม
องค์กร	“Quality	of	Details”	หรือ	“คุณภำพแห่งควำมประณีต”

10.	นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้	ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนบริหำรงำนบุคคล	
ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร	กำรเลื่อนต�ำแหน่ง	กำรฝึกอบรม	กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน	และกำรให้ผลตอบแทนโดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ
สื่อสำรและท�ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน	เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ	และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.		คณะกรรมการบรษัิท	มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรอนุมตันิโยบำยและก�ำกับดแูลให้มรีะบบที่
สนับสนนุกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ท่ีมปีระสทิธิภำพ	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรได้ตระหนัก
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร	

2.		คณะกรรมการตรวจสอบ		มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำร
เงินและบัญชี	ระบบควบคุมภำยใน	ระบบตรวจสอบภำยใน	และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	มีควำมรัดกุม	
เหมำะสม	และมปีระสทิธิภำพ		รวมถึงกำรรบัข้อร้องเรยีน/เบำะแสเก่ียวกับกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	
และกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริง	

3.		ผู้ตรวจสอบภายใน	 มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิติังำนว่ำ
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง	ตรงตำมนโยบำย	แนวทำงปฏิบตั	ิอ�ำนำจด�ำเนินกำร	ระเบยีบปฏบิติั	และ
กฎหมำย	หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแล	เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมท่ีมีควำม
เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้น	และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

4.		คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง			มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรประเมนิและระบคุวำมเสีย่ง
ของกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษัทในจุดท่ีอำจเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยงำน 
ทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมทัง้กำรทบทวนหรอืสร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกันอย่ำงเหมำะสมและรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5.		คณะกรรมการบรหิาร		มหีน้ำทีท่บทวน	น�ำเสนอเพ่ือให้กรรมกำรบรษิทัอนุมติัเรือ่ง	นโยบำย
ต่ำงๆ	พร้อมทัง้ตดิตำม	ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	และแนวทำงปฏบิตั	ิ
รวมถึงกำรพิจำรณำทบทวนมำตรกำรต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ
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6.		กรรมการผู้จัดการ	(ทุกบริษัทย่อย)		มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบังคับใช้และควบคุมกำร
ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย	และแนวทำงปฏิบัติ

7.		ฝ่ายบริหาร	และฝ่ายพัฒนาความย่ังยืนองค์กร	มีหน้ำท่ีส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรจดัพิมพ์เป็นเอกสำร	หรอืกำรจดักิจกรรมส่งเสรมิต่ำงๆ	เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำง
ปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	จนเกิดกำรปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร	ทั้งภำยในองค์กร	และ
ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก		

8.	พนักงานทุกระดับ	มหีน้ำท่ีปฏิบตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่	และแนวทำงปฏิบติั
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงนโยบำย	ค�ำสั่ง	ประกำศ	หรือข้อปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		อย่ำงเคร่งครัด
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แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

1.		 กรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนทุกระดบั	ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติ	และ
จรรยำบรรณของบรษิทัฯ	รวมถึงกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่ำงๆ	ทีป่ระกำศใช้	อย่ำงเคร่งครดัโดย
ต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเรือ่งทุจรติคอร์รปัชัน่	ไม่ว่ำจะโดยทำงตรง	หรอืทำงอ้อม	เพ่ือมุง่หวัง 
ผลประโยชน์ต่อตนเอง	ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อนและคนรู้จัก	

2.		 กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนกังำนทุกคนทกุระดับไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย	เมือ่พบเห็น
กำรกระท�ำทีเ่ข้ำข่ำยทุจรติคอร์รปัชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ	ต้องรำยงำนให้ผู้บงัคับบญัชำหรอื
บคุคลท่ีรบัผดิชอบทรำบ	และให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่ำงๆ	หำกมข้ีอสงสยั
หรอืข้อซกัถำม	ให้ปรกึษำกับผูบ้งัคบับญัชำ	หรอืบคุคลท่ีก�ำหนดให้ท�ำหน้ำท่ีรบัผิดชอบเก่ียว
กับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบริษัทฯ	ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ที่ก�ำหนดไว้

3.		 บริษัทฯ	จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำ
รำยงำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	และจะไม่มกีำรด�ำเนนิกำรใดๆ	เพ่ือลดต�ำแหน่ง	ลงโทษ	หรอืให้
ผลในทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	แม้ว่ำ	กำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้บริษัท
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม	

4.		 กรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำร	พนักงำนทกุระดบั	ทีก่ระท�ำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	ถือเป็นกำรกระท�ำ
ผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ	ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่ก�ำหนดไว	้
นอกจำกนี้	อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย	หำกกำรกระท�ำนั้นเข้ำข่ำยผิดกฎหมำย

5.		 เพ่ือควำมชดัเจนในกำรด�ำเนินกำรในเรือ่งท่ีมคีวำมเสีย่งสูงกับกำรเกิดทุจรติคอร์รปัชัน่	กรรมกำร
บริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำนทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1.		 การให้	การรบัของขวญั	การเลีย้งรบัรอง	ให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ	และปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงปฏิบัติกำรให้	กำรรับของขวัญ	และ
กำรเลี้ยงรับรอง	(QTC_HM_006)

5.2.		 การบริจาคเพื่อการกุศล	การให้เงินสนับสนุน	ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	และถูก
ต้องตำมกฎหมำย	โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค	หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�ำไปใช้
เพ่ือเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน	โดยให้ปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงปฏิบัติกำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน	(QTC_HM_007)
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5.3.		 การจดัซือ้จัดจ้างกับคูค้่ำทัง้ภำครฐัและเอกชน	ห้ำมมกีำรน�ำเสนอ	กำรให้ค�ำมัน่สญัญำ	
กำรขอ	กำรเรียกร้อง	กำรรับสินบน	ในกำรด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทของบริษัท	กำร
ตดิต่องำนกับคูค้่ำทัง้ภำครฐัและเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส	ซือ่สตัย์	เป็นธรรม 
และถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	โดยต้องปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนกำรจดั
ซือ้จดัจ้ำง	(QTC_PD_005)	และนโยบำยจดัซือ้จดัจ้ำง	รวมถึงข้อปฏิบตัอิืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง

5.4.		 การขายกับลูกค้ำทั้งภำครัฐและเอกชน	ห้ำมมีกำรน�ำเสนอ	กำรให้ค�ำมั่นสัญญำ	 
กำรขอ	กำรเรยีกร้อง	ทีม่พีฤติกรรมส่อไปในทำงทจุรติ	กำรให้สนิบน	ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ทกุประเภทของบรษิทัฯ	กำรตดิต่องำนกับลกูค้ำทัง้ภำครฐัและเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส	ซือ่สตัย์	เป็นธรรม	และถูกต้องตำมกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง	โดยต้องปฏบิตัติำมข้ัน
ตอนกำรปฏิบติังำนกระบวนกำรทีเ่ก่ียวข้องกับลกูค้ำ	(QTC_PD_001,QTC_PD_051)	
รวมถึงระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรงำนขำย	นโยบำยกำรขำยในประเทศ	 
ขำยต่ำงประเทศ	ขำยโครงกำรพิเศษ/งำนบรกิำร	ทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยได้ตำมกลยุทธ์กำรขำยและกำรตลำดในแต่ละปี	กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ด้ำนกำรขำยกำรตลำดต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกผูม้อี�ำนำจอนมุตัติำมทีก่�ำหนดไว้

5.5.		 การขายทรัพย์สิน	วัสดุเหลือใช้	บริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรเรื่องน้ีอย่ำง
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้	โดยก�ำหนดให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องปฏบิตัติำมวิธีกำรปฏิบตังิำน 
กำรขำยของเก่ำ	และทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว	(QTC_WI_126)

5.6.		 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือความลับของลูกค้ำ	คู่ค้ำ	หรือพันธมิตรทำงธุรกิจ	
เช่น	เบอร์โทรศพัท์	ทีอ่ยู่	ให้แก่บคุคลอืน่ๆ	หรอืหน่วยงำนอืน่ๆ	เพ่ือแสวงหำประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น	ถือเป็นการกระท�าทุจริต	ห้ำมไม่ให้กรรมกำร	ผู้บริหำร	และ
พนกังำน	กระท�ำกำรดงักล่ำว	ยกเว้นกำรเปิดเผยชือ่หน่วยงำนลกูค้ำเพ่ือใช้ในกำรอ้ำงองิ
ผลติภัณฑ์หรอืกำรบรกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร	และเกิดประโยชน์ต่อภำพลกัษณ์องค์กร
สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับลูกค้ำรำยอ่ืนๆ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	จะต้องขออนุญำตหน่วยงำน 
นั้นๆ	อย่ำงเป็นทำงกำร	และกระท�ำโดยในนำมบริษัทฯ	เท่ำนั้น
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5.7.		 การค้าและการลงทุน	บรษิทัฯ	มนีโยบำยด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุทีอ่ยู่บนพ้ืนฐำน
กำรสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ยึดมั่นแนวทำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม	และด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	กำรเพิ่ม/ลดกำร
ลงทุน	กำรลงทนุในธุรกิจใหม่จะต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัติำมอ�ำนำจอนุมตัทุิกครัง้	
และต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั	และบรษิทัฯ	ไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั	
เสนอหรอืให้	ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน	หรอืผลประโยชน์อืน่ใดกับผูใ้ดหรอืหน่วยงำนใด 
เพ่ือให้ได้มำซึง่สญัญำทำงธุรกิจ	สทิธิประโยชน์	กำรปฏิบติัหรอืละเว้นกำรปฏบิติัใดๆ	
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือจริยธรรมที่ดี

5.8.		 การกู	้และ	การให้กู้ยืม	การก่อภาระผกูพัน	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดข้ันตอนกำรกู้ยืม	กำรให้ 
กู้ยืมเงนิ	กำรก่อภำระผกูพันระหว่ำงบรษิทัฯ	กับหน่วยงำนหรอืบคุคลอืน่	ให้เป็นไปตำม
ขัน้ตอนกำรอนุมตัติำมอ�ำนำจอนุมตัทิกุครัง้	และต้องได้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทั	กำรคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้ระหว่ำงกันควรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม	บรษิทัฯ	
ไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั	เสนอหรอืให้	ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิ	หรอืผลประโยชน์อืน่
ใดกับผูใ้ดหรอืหน่วยงำนใด	เพ่ือให้ได้มำซึง่สญัญำกู้เงนิ	หรอืให้กู้เงนิ	หรอืท�ำให้เกดิ/
หมดไปซึ่งภำระผูกพันบริษัทฯ	ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือจริยธรรมที่ดี

5.9.		 การปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน
  การรับ-จ่ายเงิน

บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.			 การรับเงินจากลูกค้า	นิติบุคคล	หรือบุคคลทั่วไป

1.1.		 ก่อนกำรรบัเงนิ	ผูป้ฏิบตัต้ิองทรำบทุกครัง้ว่ำเป็นกำรบัเงนิเพ่ือวัตถุประสงค์
ใด	และมีเหตุผลอันควรให้รับเงินจ�ำนวนดังกล่ำวหรือไม่

1.2.		 ในกำรรบัเงินต้องออกเอกสำรกำรรบัเงนิเป็นหลกัฐำนให้ผูจ่้ำยเงนิทกุ
ครั้ง	และมีเอกสำรที่สำมำรถบันทึกบัญชีได้ตำมหลักกำรบัญชี

1.3.		 ในกรณีที่กำรรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ถูกต้องตำม
วัตถุประสงค์	ให้ปฏเิสธกำรรบัเงนิดงักล่ำวและแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชำ
ทรำบในทันที	เพ่ือหำทำงป้องกันและแก้ไข	ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเดน็ข้อกฎหมำยให้หำรอืกับทีป่รกึษำทำงกฎหมำยเพ่ือด�ำเนินกำร 
ที่เหมำะสมต่อไป
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1.4.		 ขอควำมร่วมมือกับผู้จ่ำยเงินให้ช�ำระเป็นเช็คขีดค่อมและระบุ	“A/C	
PAYEE”	หรอืช�ำระโดยโอนเงนิให้บรษิทัผ่ำนบญัชธีนำคำรของบรษิทัฯ	
ในกรณีท่ีรบัเป็นเงินสดต้องมกีระบวนกำรท่ีให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำเงนิสด
ทั้งหมดได้เข้ำธนำคำรของบริษัทฯ	อย่ำงถูกต้องครบถ้วน

1.5.		 ห้ำมน�ำเงินท่ีผู้จ่ำยเงินต้องช�ำระให้กับบริษัทเข้ำบัญชีพนักงำน	หรือ
บญัชผีูใ้ด	ทีบ่รษิทัไม่มอี�ำนำจสัง่จ่ำยตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำร	และต้อง
ไม่อนุญำตให้ผู้จ่ำยเงินกระท�ำเช่นกัน

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

2.		การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
2.1.		 ก่อนกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	ต้องมีกำรวิเครำะห์กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด	และต้องผ่ำนกำรบนัทึกบญัชจีำกฝ่ำยบญัชแีละเป็น
รำยกำรที่ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2.2.		 หำกพบรำยกำรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม	ให้รำยงำนให้ผู้บังคับ
บัญชำทรำบและหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตำมหลัก
กำรบัญชีและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2.3.		 ในกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	กำรอนุมัติสั่งจ่ำยให้เป็นไปตำมตำรำงอ�ำนำจ
ด�ำเนินกำร	ที่ประกำศใช้ฉบับล่ำสุด	

2.4.		 ในกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง	ต้องได้รับหลักฐำนกำรจ่ำยเงินท่ีถูกต้องตำม
กฎหมำย	(ประมวลรัษฎำกร)

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

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



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 11

	 	 การรายงานทางบัญชี-การเงิน	
	 	 บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้ผูร้บัผดิชอบด้ำนกำรบญัช-ีกำรเงนิ	ใช้มำตรฐำนกำรบญัช	ีและกำร

รำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ก่ียวข้องตำมทีส่ภำวิชำชพีบญัชกี�ำหนด	และห้ำมมใิห้ผูร้บัผดิชอบ 
ด้ำนกำรบัญชี-กำรเงิน	ผู้บริหำร	และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตกแต่งข้อมูลทำงบัญชี	

5.10.		 การปฏบิตังิานด้านทรพัยากรบคุคล	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดข้ันตอนกำรปฏบิตังิำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลให้เป็นแนวทำงปฏิบัติได้แก่	ขั้นตอนกำรฝึกอบรม(QTC_PD_018)	
ขั้นตอนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรและค�ำบรรยำยลักษณะงำน	(QTC_PD_023)	
ขัน้ตอนกำรสรรหำพนักงำน	(QTC_PD_025)	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับในกำรปฏิบติังำน 
(QTC_HM_001)	สวัสดิกำรพนักงำน	(QTC_HM_003)	รวมถึงนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม	เท่ำเทียม	และเคำรพต่อหลัก
สทิธิมนษุยชน	โดยบรษิทัฯ	ไม่มนีโยบำยในกำรเรยีกรบั	หรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ	จำก 
ผูส้มคัร	พนกังำน	หรอืผูเ้ก่ียวข้องกับกำรสมคัรงำน	ทัง้ในช่วงกำรสมคัรงำน	และช่วง
ประเมินผลทดลองงำน	เพื่อให้มีกำรบรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำ

6.		การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส		 บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้ง
เบำะแสจำกกำรกระท�ำผดิกฎหมำย	หรอืจรรยำบรรณ	หรอืละเมดินโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รัปชั่น	หรือ	พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของกรรมกำร	ผู้บริหำร	
และพนักงำนในบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	และได้ก�ำหนดกลไกในกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นควำมลับ	เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ 
ผูร้้องเรยีน	โดยให้ปฏิบตัติำมคูม่อืแนวทำงปฏิบตักิำรร้องเรยีน/แจ้งเบำะแส	(QTC_HM_008)

7.	การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกำรส่ือสำรและเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ	ท่ี
เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	เพ่ือให้พนกังำน	ผูบ้รหิำร	กรรมกำร	และผูม้ส่ีวน
ได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับทรำบ	โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมพนักงำน	กำรประชำสัมพันธ์ทำงอีเมล	์
กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์	เว็บไซด์	รำยงำนประจ�ำปี	รำยงำนควำมยั่งยืนประจ�ำปี	หรือวิธี
กำรอื่นๆ	ตำมควำมเหมำะสม	เช่นกำรสอดแทรกไว้ในกำรจัดกิจกรรมผู้บริหำรพบพนักงำน
ประจ�ำเดอืน	กิจกรรม	“5S	&	Safety	&	Happy	Workplace”	ประจ�ำปี	กำรจดักิจกรรมรณรงค์
ต้ำนทุจริตเป็นต้น
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	 	 ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	มีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้
•	 	 จัดท�ำเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร	หรือสื่อสำรทำงอีเมล์แจ้งให้คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	ทรำบ

เก่ียวกบันโยบำยฯ	และแนวทำงปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทจุรติ 
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	

•	 	 กำรเปิดเผยนโยบำยฯ	และแนวทำงปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่
ผ่ำนบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

•	 	 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออื่นๆ	ที่เหมำะสมเพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทฯ	ท่ี
จะเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องให้ควำมส�ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	เช่น
กำรจัดท�ำสัญลักษณ์ต้ำนทุจริตบนของท่ีระลึกหรือส่ิงพิมพ์เช่นกระดำษหัวจดหมำย	
ใบสั่งซื้อ	ใบก�ำกับภำษี	กำรแสดงสัญลักษณ์ท้ำยอีเมล์	เป็นต้น	

8.		การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูลต่ำงๆ	
ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	และเป็นเอกสำร	ซึ่งเป็นไปตำมหลักปฏิบัติทำงบัญชีและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	พร้อมทั้งก�ำหนดไว้ในข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน	กำรควบคุมเอกสำรและ
ข้อมลู	(QTC_PD_004)	และข้ันตอนกำรปฏบิตังิำนกำรควบคมุบนัทกึคณุภำพ	(QTC_PD_016)	
และได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยเกี่ยวกับงำนสำรสนเทศ	เพื่อให้มีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอย่ำง
ชัดเจน	และมีควำมปลอดภัยสูง

9.		การตรวจสอบ	/การติดตาม/	การควบคุมภายใน	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกระบวนกำรตรวจ
สอบภำยในเป็นประจ�ำทุกไตรมำสจำกหน่วยงำนภำยนอก	ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ	ข้ึนตรง
กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยท�ำหน้ำทีต่รวจสอบกระบวนกำรท�ำงำนภำยในของบรษิทัฯ	
เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำย	ในขอบเขตท่ีเหมำะสม	สอดคล้องกับ
กฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ	มีควำมโปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	ผู้
ตรวจสอบภำยใน	จะท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ	และตดิตำมผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรงุ	พร้อม
ให้ค�ำแนะน�ำกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส
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10.	การประเมิน/ทบทวนความเสีย่ง	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงประเมนิ
และทบทวนควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช่ันร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องตำมแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ	COSO	ทุกๆ	3	เดือน	(รอบไตรมำส)	และให้ก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรทจุรติคอร์รปัช่ันในกิจกรรมท่ีมคีวำมเสีย่งอย่ำงครอบคลมุ	พร้อมให้มกีำรจดัเป็น
เอกสำรกำรปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษร	

11.	การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำท่ีทบทวนควำมเหมำะสมของ	นโยบำยฯ	อย่ำงสม�่ำเสมออย่ำง
น้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ระดับประเทศ	ผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท
ในรอบปี	รำยงำนจำกผู้ตรวจสอบภำยใน	รำยงำนจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ฯลฯ	และน�ำ
เสนอแนวทำงปรบัปรงุต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้	ปรับปรุงเป็นครั้งที่	5	โดยขอให้ยกเลิก
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุงครั้งที่	4	ลงวันที่	7	กันยายน	2560	และ

ให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ได้รับการอนุมัติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่		3/2561	

เมื่อวันที่	10		พฤษภาคม	2561



ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

	 เลขที่	2/2	ซอยกรุงเทพกรีฑำ	8	แยก	5	

	 ถนนกรุงเทพกรีฑำ

	 แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	

	 กรุงเทพฯ		10240


