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วัตถุประสงค ์
 

 

  

 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) หรือ QTC และบริษัทในเครือทุกแห่ง ให้ควำมส ำคัญ

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบแนวคิด ESG (Environment Social Governance) ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

ทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน จึงได้จัดท ำจรรยำบรรณ และแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ

คู่ค้ำฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้คู่ค้ำของ QTC น ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

และหรือหลักปฏิบัติที ่เป็นสำกล  และหรือข้อก ำหนดของกฎหมำย ที่เกี ่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับสำกล เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน , กฎหมำยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม, กำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น,กำรคุ้มครองผู้บริโภค , กำรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ,  หลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจ

และสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ,  มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เป็นสำกล เป็นต้น   

จรรยำบรรณ และแนวทำงปฏิบัติส ำหรับคู่ค้ำของ QTC ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงส ำคัญให้คู่ค้ำของ QTC 

ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  สังคม และมีธรรมำภิบำล (ESG) เพ่ือสร้ำงควำมยั่นยืนทำง

ธุรกิจในระยะยำวร่วมกัน และ QTC คำดหวังให้คู่ค้ำที่ประกอบธุรกิจกับ QTC น ำไปประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุม

กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทคู่ค้ำ และบริษัทที่เก่ียวข้องของคู่ค้ำตำมควำมเหมำะสม 
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“คู่ค้า”    หมำยถึง ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำรให้แก่บริษัท หรือลูกค้ำของบริษัทซึ่งจ ำแนกเป็น 5 กลุ่มดังนี ้

 

   ผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตเครื่องมือ   

เครื่องจักร ตำมกำรออกแบบของบริษัทฯ 

 

  ผู้ขำยสินค้ำ ได้แก่วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ  

 

  ผู้รับเหมำงำน  ได้แก่ผู้รับเหมำก่อสร้ำง  ผู้รับเหมำช่วง ผู้รับเหมำแรงงำน  ฯลฯ 

 

  ผู้ให้บริกำรงำนขนส่งสินค้ำ, รับส่งพนักงำน, รับส่งเอกสำร, บริกำรท ำควำม

สะอำด, บริกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัย, บริกำรอินเตอร์เน็ต, ผู้ให้บริกำร

น ำเข้ำ หรือส่งออกสินค้ำ ฯลฯ 

 

  ตัวแทนขำย ได้แก่บริษัท หรือหน่วยงำน หรือบุคคล ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็น

ตัวแทนในกำรขำยสินค้ำ หรือบริกำรของบริษัท 
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จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติส าหรับคู่ค้าของ QTC 
 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย  

• ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ของประเทศไทย และหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของคู่ค้ำ  คู่ค้ำต้องไม่เพิกเฉยหรือละเลยกำรปฏิบัติ 

• ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และส่งเสริมให้มีมำตรกำรป้องกันกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

• ต้องไม่เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือยอมรับกำรจ่ำยเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสด  ในรูปแบบ
ใด ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม แก่ผู้ปฏิบัติงำนของ QTC  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ทำงธุรกิจ 

• ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรฉ้อโกง กำรติดสินบน กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก  กำร
ฟอกเงิน กำรยักยอกเงินหรือทรัพย์สิน หรือกำรทุจริตในทุกรูปแบบ กับบุคคลหรือหน่วยงำนใด  ๆ ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน   

• ต้องให้ควำมร่วมมือกับ QTC ในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยกำร
ประยุกต์ใช้ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของ QTC หรือกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง    

 ความโปร่งใส  

• ต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเองตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงถูกต้อง  ครบถ้วน มีควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

 การเก็บรักษาความลับ  

• ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญทำงธุรกิจตลอดจนข้อมูลควำมลับของ QTC    หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 
ๆ ของ QTC ซึ่งมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลหรือล่วงรู้อันเนื่องมำจำกงำนที่รับจ้ำง 

• ต้องไม่น าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจำก QTC หรือจำกผู้มีส่วนได้เสียของ QTC  

• ต้องไม่น าข้อมูลภายในของ QTC ไปแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนในทำงมิชอบ 
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2. ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ความปลอดภัยในการท างาน  

• ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ

ลูกจ้ำงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  เป็นอย่ำงต ่ำ 

• จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกข้ันพ้ืนฐำน และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่จ ำเป็นให้แก่ลูกจ้ำง 

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภำพของลูกจ้ำงในระยะยำวอย่ำงเหมำะสม 

และพอเพียง 

• จัดเตรียมแผนส ำหรับกรณีฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งจัดให้มีกำรอบรม กำรฝึกซ้อม กำรอพยพ 

อย่ำงสม ่ำเสมอตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

 

 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ส่งมอบ  

• ต้องจัดส่งสินค้ำ/บริกำร ที่มีคุณภำพเป็นเลิศ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของ QTC  และ

มีคุณภำพตรงตำมข้อตกลงระหว่ำงกัน 

• ต้องรำยงำนให้ QTC ทรำบในทันทีเม่ือมีข้อกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือคุณภำพของสินค้ำ หรือ

บริกำร ที่จะจัดส่งผ่ำนผู้ปฏิบัติของ QTC ที่ท่ำนประสำนงำน 
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3. การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 

 ด้านแรงงาน  

• ต้องจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนแก่ลูกจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบ มีควำมเหมำะสมแก่ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ตำมท่ีลูกจ้ำงควรได้รับ และไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

• จัดสรรเวลำกำรท ำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ และวันลำ วันหยุดให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือ
ดีกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 

• จัดให้มีสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำงอย่ำงเหมำะสม พร้อมส่งเสริมให้ลูกจ้ำงมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ดี มี
ควำมปลอดภัย และมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

• กรณีใช้แรงงำนต่ำงด้ำว ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงครบถ้วน  

• มุ่งมั ่นพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของลูกจ้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพิ ่มทักษะฝีมือแรงงำน พร้อม
สนับสนุนกำรพัฒนำลูกจ้ำงให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง”  

 
 ด้านสิทธิมนุษยชน  

• ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงทุกคน (แรงงำนไทย หรือแรงงำนต่ำงด้ำว (ถ้ำมี)) ด้วยควำมเคำรพ โดยค ำนึงถึง
ศักดิ ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคล ที ่ได้รับควำมคุ ้มครองตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

• ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่อำยุต ่ำกว่ำเกณฑ์กฎหมำยก ำหนด หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้แรงงำนเด็ก 
แรงงำนนั้นจะต้องได้รับควำมคุ้มครองตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดทุกประกำร 

• ต้องไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงำนทำส รวมถึงกำรลงโทษทำงกำยภำพ กำร กักขัง หรือข่มขู่
ลูกจ้ำงของตนเอง ลูกจ้ำงต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมสมัครใจ 

• ควรประยุกต์ใช้และสร้ำงกระบวนกำร “ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human 
Rights Due Diligence : HRDD)  ตำมหล ักกำรช ี ้แนะว ่ำด ้วยธ ุรก ิจและส ิทธ ิมน ุษยชนแห่ ง
สหประชำชำติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) เพื ่อให้ค ู ่ค ้ำสำมำรถ
ติดตำมประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่ำงจริงจัง  
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4. การค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การใช้ทรัพยากร  

• ควรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เช่นกำรใช้น ้ำ  กำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ กำรใช้น ้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น 

• ควรหำโอกำสปรับปรุง หรือควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ทดแทนกำรใช้พลังงำนจำกฟอสซิล (Fossil Fuel) บำงส่วนหรือทั้งหมด เพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยำว 
 
 

 การควบคุมมลพิษ  

• ต้องลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจของตน เช่น
กำรปล่อยมลพิษทำงน ้ำ  ทำงอำกำศ กำรจัดกำรขยะหรือของเสียอุตสำหกรรม  เป็นต้น โดยให้เป็นไป
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างต ่า  

 
 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• ควรส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจก และรำยงำนปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกสู่ชั้นบรรยำกำศ 

• ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำกิจกรรมเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่นกำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิต กำรจัดส่ง กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy)  หรือกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
ของท่ำน เพ่ือลดหรือควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยำกำศ  

• ควรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ของ “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ” ให้ผู้บริหำร 
และพนักงำนของท่ำน 
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5. การพัฒนา วัตถุดิบ สินค้า และบริการ 

 คุณภาพที่ดี  

• ร่วมมือกับ QTC ในกำรพัฒนำกำรผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบ หรือสินค้ำต้นทำงของ QTC เพ่ือประกัน

ได้ว่ำลูกค้ำของ QTC จะได้รับสินค้ำของ QTC ที่มีคุณภำพสูงสุด 

• ร่วมมือกับ QTC ในกำรจัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนของ QTC เป็นอย่ำงต ่ำ และ

พยำยำมให้ได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนสำกล ISO9001 จำกหน่วยงำนภำยนอก 

 

 เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

• ควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิต กำรสื่อสำร เพื่อเป็นกำร

พัฒนำคุณภำพของสินค้ำ และบริกำร ให้มีคุณภำพท่ีดี มีควำมปลอดภัยในกำรใช้ ลดผลกระทบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

 

 ส่งมอบตรงต่อเวลา   

• ต้องบริหำรกำรผลิตให้สำมำรถส่งมอบวัตถุ หรือสินค้ำ ให้ได้ตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน 

• ต้องพัฒนำระบบกำรจัดส่งวัตถุดิบ สินค้ำ หรือบริกำร ให้มีควำมถูกต้อง ปลอดภัย ตรงตำมก ำหนด

ส่งมอบ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)    audit@qtc-energy.com 
 เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5  
 ถนนกรุงเทพกรีฑา 
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
 กรุงเทพฯ  10240 
 

6. การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน หรือ เกิดภัยพิบัติ 

• คู่ค้ำควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กรทั้งในกรณีภำวะปกติ และในภำวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติที่ไม่
คำดคิดเช่น น ้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้     หรือเหตุจลำจลทำงกำรเมือง         หรือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
ฯลฯ   โดยควรจัดท ำเป็นแผนรองรับ และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินนั้น  ๆ เพื่อไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงักของธุรกิจ
ของท่ำน จนส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบวัตถุดิบ สินค้ำ หรือบริกำรแก่ QTC โดย QTC ยินดีจะแลกเปลี่ยน
แนวทำงปฏิบัติ ข้อมูล ข่ำวสำร ต่ำง ๆ แก่คู่ค้ำ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 

7. ช่องทางการแจ้งเบาะแส และเรื่องร้องเรียน 
ในกรณีท่ีคู่ค้ำ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำที่สงสัยว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ QTC ท่ำน
สำมำรถสอบถำม หรือแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมช่องทำงต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 

8. ช่องทางการปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง   

 
  

 

  sustainability@qtc-energy.com 

  038-891-411-4 ต่อ 111  

  www.qtc-energy.com 
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บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 2/2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 

ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92  โทรสาร : 0-2379-3099 

www: qtc-energy.com 


