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Code of Conduct

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนิ นธุ รกิ จโดยยึดมัน่ ในการบริ หารงานตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม มีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ มีความน่าเชื่ อถือ มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับองค์กร
(Stakeholders) อย่างเป็ นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคานึงถึงสังคมรอบข้างมาโดยตลอด และมุ่งเน้น
การดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักจริ ยธรรมในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปสู่
การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นรู ป ธรรม บริ ษ ทั ฯ จึ งเห็ นสมควรที่ จะกาหนด
จรรยาบรรณธุ ร กิ จขึ้ น มาเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร โดยได้ร วบรวมกฎ ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ แนวปฏิ บ ัติ ต่า งๆ จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมาปรับเข้ากับ
หลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ั ทฯ ในการดาเนิ น
ธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม ต่อผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย อันได้แก่
พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคมส่ วนรวม ในการดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม
และเพื่อให้การดาเนิ นงานขององค์กรดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
และสร้างความมัน่ คง ความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนให้กบั องค์กรและผูถ้ ือหุ น้

ในนามคณะกรรมการ
บริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
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1. คานิยาม
จรรยาบรรณธุรกิจ

หมายถึง มาตรฐานทางจริ ยธรรม ซึ่งเป็ นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรม และ
ความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิงเป็ นเอกสารสาหรับองค์กร หรื อบุคคล
ทัว่ ไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและ
กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานในองค์กร

พนักงาน

หมายถึง ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

นักลงทุนสั มพันธ์

หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่จาเป็ นแก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์
และสื่ อมวลชน

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
1)
บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่เป็ นนิ ติบุคคลให้
หมายความรวมถึง
กรรมการของนิ ติบุคคลนั้นด้วย
2)
คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลตาม(1)
3)
นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรื อ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย

หมายถึง

การเปิ ดเผยข้ อมูล

หมายถึง การเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุ รกิจของ
บริ ษทั ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่ง รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม
ชุมชมและสิ่ งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง

การให้ สินบน

การดาเนิ นกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่ วนตัว หรื อของ
บุคคล ที่เกี่ยวข้องไม่วา่ โดยทางสายเลือด หรื อทางอื่นใด เข้ามามี
อิทธิพล ต่อการตัดสิ นใจ หรื ออาจขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สูงสุ ด

หมายถึง การเสนอให้หรื อรับของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่
ตนเองหรื อจากบุคคลซึ่ งต้องการโน้มน้าวให้กระทาการอย่างที่ไม่สุจริ ต
ผิดกฎหมาย หรื อผิดจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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2. จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ยึ ดถื อ ในการปฏิ บ ัติห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากบริ ษทั ซึ่ งให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมตาม
นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับจะต้องรับทราบทาความเข้าใจ
และถื อปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ด เพื่อให้การปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของแต่ ละคนเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส
ซื่ อสัตย์ คานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมที่จะอธิ บาย
ชี้แจงและสามารถตรวจสอบได้
วัฒนธรรมองค์กร :

ความประณี ต คือหัวใจสาคัญสู งสุ ดในการทางานของเรา และแทรกซึ มอยู่
ในทุก ๆ อย่างที่เป็ นคิวทีซี ตั้งแต่ผคู ้ น วิธีคิด วิธีทางาน เทคโนโลยี
โรงงาน ผลิตภัณฑ์ รวมถึง สังคมและสิ่ งแวดล้อม

ปรัชญา:

1. มีการบริ หารจัดการที่มีจริ ยธรรม มีคุณธรรมและโปร่ งใส
2. คุณภาพ มาตรฐานของสิ นค้า และการให้บริ การอยูใ่ นระดับสากล
3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคล

:

วิสัยทัศน์

:

เป็ นผูผ้ ลิ ต จาหน่ ายและให้บริ การเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าที่ มี
คุณภาพระดับโลก อย่างมีธรรมภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

พันธกิจ

1. เป็ นผูน้ าในการผลิต จาหน่าย และให้บริ การด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และครบวงจร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริ การ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่ วง
โซ่คุณค่า
3. พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง
4. ดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้หลัก ธรรมาภิ บ าล และให้ ความส าคัญต่ อชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม
5. สร้ า งธุ รกิ จให้มี ความเติ บ โตและยัง่ ยืน ในระยะยาว เพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และ
ไว้วางใจ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยรอบด้าน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้ วยข้ อพึงปฏิบัติ ดังนี้
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2.1 การเคารพกฎหมายและข้ อบังคับบริษัท (Law/Regulations/Market Practices)
2.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.1.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตาม นโยบาย “การกากับดูแลกิจการ” และ
“จรรยาบรรณธุ รกิจ” ของบริ ษทั ฯ
2.1.4 บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทาบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริ ษทั เป็ นไป
อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
2.2 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)
เพื่อให้การปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อยทุกแห่ง เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึงกาหนดข้อควร
ปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึ งคู่สมรส บุตร ญาติ หรื อพวกพ้องของบุคคลดังกล่าว
แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่ วนตน หรื อพวกพ้อง กับบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2.2.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ คือ การทาให้ บริ ษทั เสี ยประโยชน์ หรื อได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ ควรหรื อเป็ นการแบ่ง
ประโยชน์จากบริ ษทั ฯ เป็ นของตน หรื อพวกพ้อง หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ
2.2.3 ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสี ย
ในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.4 กาหนดให้มีกระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตั้งแต่พนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้น
ไปถึงประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่มีความเสี่ ยง
ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2.5 กรณี มีความจาเป็ นต้องทารายการเกี่ ยวโยงและอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ทา
รายการนั้นเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู
ชนพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไป ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิในรายการนั้น
2.2.6 คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุ ก แห่ ง มี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้มี
การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยรับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งในรายงานประจาปี
2.2.7 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกแห่ ง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระทาผิดของเพื่อนร่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการ หากบุคคลดังกล่าวพบ
เห็นการกระทาผิดแล้วไม่ดาเนิ นการแจ้งเบาะแส ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดทางวินยั ตามที่กาหนด
ไว้ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
2.3 นโยบายการรักษาและใช้ ทรัพย์สิน และความลับของบริษัท
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน มี หน้าที่ รักษาและใช้ทรั พย์สิ น ข้อมู ล และความลับ ของบริ ษ ทั ให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี้
2.3.1 พนักงานต้องดูแล บารุ งรักษา เครื่ องจักร เครื่ องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ในการทางานให้อยู่
ในสภาพดีและใช้ทรัพยากร หรื อพลังงานในการทางานโดยประหยัด หรื อสิ้ นเปลืองน้อยที่สุด
2.3.2 พนักงานต้องช่วยกันระมัดระวัง และปกป้องทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั ฯ มิให้เสี ยหาย หรื อสู ญหาย
จากบุคคลใดหรื อภัยพิบตั ิ และไม่นาทรัพย์สินใดๆของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพื่อ
ประโยชน์ของผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.3.3 ต้องจัดทาเอกสารต่างๆ ด้วยความสุ จริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และห้ามมิให้
ปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ
2.3.4 พนักงานต้องไม่ฝ่าฝื นระเบียบหรื อคาสั่งของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อทาให้ทรัพย์สิน
ของบริ ษทั เสี ยหาย
2.3.5 พนักงานต้องทราบและปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2.3.6 ห้ามนาซอฟต์แวร์ มาติดตั้ง หรื อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั โดยมิได้รับอนุ ญาต
2.3.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถือเป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ส่ วนตัว
2.4 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท
2.4.1 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กจ้างของบริ ษทั ฯ รวมถึ งคู่สมรสและ
บุตรที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของบุ คคลดังกล่ าว ซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วงระยะเวลา 1
เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
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2.4.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลดัง กล่ า ว ใช้ ข ้อ มู ล ภายในของบริ ษัท ฯ ที่ มี ห รื ออาจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคา ของหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทาการซื้ อขาย
เสนอซื้ อ เสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อ ขายเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ ทางตรงหรื อ ทางอ้อม ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ การกระทา
ดังกล่าวจะกระทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น หรื อเพื่อให้ผอู ้ ื่น กระทาดังกล่าวโดยตนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยั ของบริ ษทั ฯ
2.4.3 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ นาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ฯไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2.4.4 ต้องรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์และความลับของบริ ษทั ฯ หรื อของลูกค้า ห้ามนาความลับของบริ ษทั ฯ
ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว
2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่ างๆ
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่
ความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ โดย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.5.1 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
 ให้การเอาใจใส่ และรับผิดชอบลูกค้าทุกรายด้วยความเป็ นธรรม โดยเน้นการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้อย่างครบถ้วน รักษาความลับของลูกค้า
และไม่ น าไปเพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ต่ อตนเองและผู ้อื่ นก่ อนได้รั บอนุ ญาตยิ นยอมจากลู ก ค้า รวมทั้ง
ให้บริ การที่มีคุณภาพด้วยความเชี่ ยวชาญในอาชี พ ในราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน
 นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีช่องทางการรับข้อร้องเรี ยน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการบริ การ และดาเนิ นการอย่างดี ที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่าง
รวดเร็ ว
 ให้บริ การที่เป็ นเลิศ ด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 ให้การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
 ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดได้
ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
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2.5.2









2.5.3





ปฏิบตั ิกบั ลูกค้าด้วยความสุ ภาพ เป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า
ส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที่กาหนด
สนับสนุนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
รั บ ประกันสิ นค้า ภายใต้เงื่ อนไขระยะเวลาที่ เหมาะสม และปฏิ บ ตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนผูถ้ ือหุ ้นได้
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ และเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด ซึ่ งได้เผยแพร่ รายละเอียด
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ มี ก ารแจ้ง ให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยไม่ จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน และสนับสนุ นให้
มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและ
บุ ตรที่ ย งั ไม่บ รรลุ นิติภาวะของบุ ค คลดัง กล่ า วที่ เกี่ ย วข้องกับ ข้อมู ล รวมถึ ง ได้ก าหนดบทลงโทษ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อนาข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
ตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
การให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันด้วยความเป็ นธรรม
ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา/ลิขสิ ทธิ์
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะ
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2.5.4 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้
 ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ และปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
 การจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างกับบริ ษทั และ/บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อมีความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงานทุกระดับชั้น จะต้องอยูภ่ ายใต้หลักการความเสมอภาค โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษ ทั และจะต้องดาเนิ นการตามระเบี ยบของบริ ษทั พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้อมู ลสามารถ
ตรวจสอบได้
 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างที่จะขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั
 ผูเ้ กี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อมจากคู่คา้
และต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
 หากพบเหตุที่จะทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการตามข้อตกลงหรื อสัญญาได้ ผูร้ ับผิดชอบต้องรี บรายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที
 มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญาที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่ องของคุณภาพ
สิ นค้า และให้ความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน
 ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ การค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
 บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขค้ าประกันของเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างเคร่ งครัด เพื่อการทาธุ รกรรมเป็ นไป
อย่างถูกต้อง เป็ นธรรมและ โปร่ งใส
 บริ หารจัดการเงิ นทุ นให้มีโครงสร้ างที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และ
รักษาความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหนี้
 บริ ษทั กาหนดการชาระหนี้อย่างชัดเจน โดยมีการติดตามและตรวจสอบทุกเดือน หากพบว่ามีการผิด
ชาระหนี้ บริ ษทั จะดาเนินการตรวจสอบถึงปั ญหาอย่างใกล้ชิดและแก้ไขทันการณ์
2.5.5 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ผลงานและความรับผิดชอบ
 จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
 จัดให้มีการดู แลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์สินของ
พนักงาน
 จัดให้มีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
 ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถและทัก ษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึ ง และ
สม่าเสมอ
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 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมและปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ ให้
ความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
 ให้ความเป็ นธรรมและส่ งเสริ มสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริ ญก้าวหน้า
 จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
 แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุ จริ ต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
2.5.6 การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
 สร้างจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
 ไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อสนับสนุ นลู กค้าที่ทาธุ รกิ จไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม และ
ประเทศชาติ
 ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจรรโลงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่
องค์กรตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน
2.6 นโยบายการให้ หรื อรับของขวัญ
ในการให้หรื อรับของขวัญ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
2.6.1 ห้ามให้ หรื อรับของขวัญจากลูกค้า คู่คา้ หรื อจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
 เป็ นวิธีการที่ไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุ รกิจ
 เข้าข่ายการติดสิ นบน
 เข้าข่ายการสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง
2.6.2 ห้ามให้ หรื อรับของขวัญจากลูกค้า คู่คา้ หรื อจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในรู ปของเงินสด หรื อสิ่ งอื่นใดที่ สามารถแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้โดยง่ าย ยกเว้นการให้
หรื อรับในกรณี งานศพ งานแต่งงาน งานบวช หรื อในเทศกาลประเพณี นิยม
2.6.3 ห้ามเรี ยกร้อง หรื อร้องขอ หรื อเสนอให้ ของขวัญ ความช่วยเหลือ สิ่ งบันเทิง การชดเชย หรื อบริ การ
ใดๆ จากลู ก ค้า หรื อ คู่ ค ้า หรื อ จากผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ทางธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท ตลอดจนเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
นอกเหนื อไปจากสิ่ งที่พึงได้จากทางการค้าปกติ หรื อตามที่กาหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริ ษทั และ
ลูกค้าหรื อคู่คา้ หรื อจากสิ่ งที่พึงได้ตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
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2.7

นโยบายการเลีย้ งรับรองและบริการต้ อนรับ
การเลี้ ยงรับรองทางธุ รกิ จ ควรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั หรื อเพื่อสร้าง
โอกาสในการทาความรู ้ จกั มีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส ไม่หรู หรา หรื อสิ้ นเปลืองเกิ นความจาเป็ น สาหรับการ
บริ การต้อนรั บ ณ สถานที่ ต้ งั ของบริ ษทั ให้ปฏิ บตั ิต่อผูม้ าติ ดต่อ ด้วยความเป็ นมิ ตร เอาใจใส่ และจัดให้มีการเลี้ ยง
รับรองตามความเหมาะสม และโอกาส เพื่อทาให้ผมู ้ าติดต่อเกิดความรู ้สึกสะดวกสบาย พึงพอใจ และประทับใจ อัน
ส่ งผลไปสู่ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในการเลี้ยงรับรอง และบริ การต้อนรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ในเครื อ พึงระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.7.1 ห้ามเลี้ยงรับรองต่อหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละโอกาสมูลค่าเกิน 3,000 บาท
2.7.2 ห้ามเลี้ยงรับรอง หรื อรับเลี้ยงรับรอง ลูกค้า หรื อคู่คา้ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อบุคคลอื่นในกรณี ดงั นี้
 เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ขัดต่อกฎระเบียบ และหรื อนโยบายบริ ษทั ฯ รวมทั้งเข้าข่ายเป็ นการติดสิ นบน
 มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง
 การเลี้ ยงรับรอง ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใด หรื อสถานที่ใดที่เข้าข่ายลามกอนาจาร และบริ การทางเพศ ซึ่ ง
รวมถึงกิจกรรมทางเพศใดๆ และกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย และการสัมผัสร่ างกายโดยตรง
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการกระตุน้ ความรู ้สึกทางเพศ หรื อก่อให้เกิดความพึงพอใจด้านกามารมณ์อย่าง
ชัดเจน
2.7.3 ตัวแทนของลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่รับเลี้ยง หรื อเลี้ยงรับรอง และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงรับรอง หรื อ
ผูร้ ับเลี้ยง จะต้องอยูร่ ่ วมการเลี้ยงรับรองด้วย
2.7.4 การเลี้ ยงรับรองควรมีข้ ึนภายหลังที่มีการทาธุ รกิจ หากเกิดขึ้นก่อน จะทาได้เฉพาะเพื่อส่ งเสริ มการขาย
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
2.7.5 การบริ การต้อนรับ ลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักเรี ยนนักศึกษา หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจศึกษาดูงาน ให้
สามารถจัดการเลี้ยงรับรอง ณ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ ได้ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่หรู หราเกินความ
จาเป็ น เช่น การจัดเลี้ ยงอาหาร ขนม เครื่ องดื่ ม ชา กาแฟ หรื อของที่ระลึ กต่าง ๆ และห้ามเลี้ยงรับรอง
ด้วยเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ โดยผูใ้ ห้บริ การต้อนรับต้องปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม เอาใจ
ใส่ ท าให้ผูม้ าติ ดต่ อเกิ ดความรู ้ สึก สะดวกสบาย ปลอดภัย และพึง พอใจ ประทับใจ อันส่ ง ผลไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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2.8 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จรรยาบรรณธุ รกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ และการบริ การ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีความมุ่งมัน่ ใน
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นี้ อย่างเคร่ งครัดและได้ยดึ ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอดดังนี้
2.8.1 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่ จะรั บสิ นบนจากหน่ วยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั เช่น ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางการค้า เป็ นต้น โดยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
2.8.2 ห้า มกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน กระท าหรื อ สนับ สนุ นการให้ สิ น บนในทุ ก รู ป แบบ กับ
หน่ วยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั เช่ น ลู กค้า คู่คา้ พันธมิตรทาง
การค้า เป็ นต้น ในทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้กิจกรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.8.3 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จ่าย "ค่าอานวยความสะดวก" แก่พนักงานรัฐในทุกกรณี ไม่วา่
การกระทานั้นจะเกิดจากค่าใช้จ่ายส่ วนตนเองที่จ่ายไปก็ตาม เนื่ องจากการจ่ายค่าอานวยความสะดวก
ให้พ นัก งานรั ฐมี ค วามเสี่ ย งสู ง มากที่ จ ะกลายเป็ นการให้ สิ น บน หรื อ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยที่ มิ ช อบด้ว ย
กฎหมาย
2.8.4 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกระทาการใด ๆ ซึ่ งเข้าข่าย “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ”
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2.8.5 บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายจ้างงานบุคคลซึ่ งปั จจุบันเป็ นพนักงานของรั ฐ หรื อ รัฐวิสาหกิ จ ให้ทางานใน
กิ จกรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั เช่ น ที่ปรึ กษาด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ปรึ กษาด้านการตลาด เป็ นต้น ยกเว้ น
งานบริ การที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการให้บริ การของภาครัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจอย่างเป็ นทางการ หรื อการ
จ้างงานพิเศษพนักงานของรัฐนอกเวลาราชการ เพื่อทาหน้าที่ดูแล สอดส่ องความปลอดภัย (ตารวจตู ้
แดง) หรื อการจ้า งงานพิ เ ศษพนัก งานของรั ฐหรื อ รั ฐ วิส าหกิ จ นอกเวลาราชการ เช่ นอาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัย เพื่อทาโครงการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อการพัฒนาซอฟต์แวร์
ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยต้องมัน่ ใจได้วา่ การจ้างดังกล่าวจะไม่เป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งผลประโยชน์
ใด ๆ ทางธุ รกิจต่อกันในภายหน้า
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2.8.6 บริ ษทั ฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ ง โดยจะวางตัวเป็ น
กลางทางการเมื อง และจะไม่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง ทางการเมื องคนใดคนหนึ่ ง
โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานทุกระดับมีสิทธิ เสรี ภาพในทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็ น
การส่ วนตัว โดยกระทานอกเวลางาน และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อกล่าวอ้างในนามบริ ษทั ฯ
เพื่อกระทาการดังกล่าว
2.8.7 บริ ษ ัท ฯ จะพัฒ นามาตรการป้ องกัน และแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น ให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ิทางด้านจริ ยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินและ
ทบทวนความเสี่ ยงในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตอย่างสม่ าเสมอ (รอบไตรมาส)
พร้อมทั้งจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด
2.8.8 บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู ้ดา้ นมาตรการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และมีความรับผิดชอบ
2.8.9 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ เช่ น ลู กค้า คู่คา้ พันธมิ ตรทางการค้า หน่ วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิ จ
เป็ นต้น โดยคาดหวังที่จะได้รับความร่ วมมือปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ อย่างเคร่ งครัด หรื อร่ วมสนับสนุ น
บริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ต
2.8.10 บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบ ติดตามอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อนโยบายฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้ อ
2.8.11 บริ ษ ทั จัดให้มี ก ลไกในการแจ้ง เบาะแสการกระท าผิด การคุ ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส การสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง การลงโทษผูก้ ระทาผิด การรายงานผล การให้คาปรึ กษา เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแส
จะได้รับความคุม้ ครอง และมีการดาเนิ นการอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส และแสดงออกถึงความมุ่งมัน่
ของบริ ษทั ฯ
2.8.12 บริ ษทั ฯ จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า “การทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นเป็ นสิ่ งที่ยอมรั บ

ไม่ ได้ ” ทั้งการทาธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “Quality
of Details” หรื อ “คุณภาพแห่งความประณี ต”
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2.8.13 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่
การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกาหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุ กระดับสื่ อสารและทาความ
เข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในกิ จกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดู แล
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.9 นโยบายสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ “QTC” ดาเนิ นธุ รกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าระบบจาหน่าย และ
ธุ รกิจด้านพลังงาน ดาเนิ นงานโดยยึดมัน่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล
พร้อมทั้งให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนตามปรัชญาขององค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบตั ิ
สากลเช่นการสนับสนุนและปฏิบตั ิตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR), หลักการชี้ แนะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิจและสิ ทธิ มนุษยชน (United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights : UNGP) และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นธุ รกิจของคิวทีซี ปลอดจากการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนเพื่อป้ องกันการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจและผูร้ ่ วมธุ รกิจ โดยมีนโยบายดังนี้
2.9.1 ตระหนักถึงความสาคัญและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนของบุคคลอื่นในทุกด้าน ตามหลักปฏิ บตั ิทอ้ งถิ่ นในสังคม
ชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights:
UDHR)
2.9.2 ปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
2.9.3 หลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจที่จะส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ ทธิ มนุษยชนของผูอ้ ื่น เช่น
พนักงาน ชุ มชน คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ผูส้ ่ งมอบ ตัวแทนขาย และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ในห่ วงโซ่ คุณค่า (Business Value
Chain)
2.9.4 สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่า (Business Value Chain) เคารพและปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
2.9.5 สื่ อสาร และเผยแพร่ เพื่อทาความเข้าใจในหลักการปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่า
(Business Value Chain)
2.10 นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั กาหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ เป็ นนโยบายสาคัญที่ ซึ่งกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และกาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบ
เพื่อป้ องกันการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และกาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
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2.10.1 พนักงานต้องไม่นาข้อมูล และความลับของบริ ษทั เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู ้เทคนิคต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการงาน ราคาการประมูล ทุกกรณี ให้ถือเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไม่
ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ห้ามเผยแพร่
โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.10.2 พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ใด ๆ เช่น คัดลอก ทาซ้ า ดัดแปลง
เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สาหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ใด ๆ มีความผิดทางวินยั และตามกฎหมาย
2.10.3 พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา กรณี พบการกระทาที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อการ
กระทาที่อาจทาให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
3.

จรรยาบรรณพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ บริ ษทั จึงกาหนดข้อพึงประพฤติ
ปฏิบตั ิไว้ให้พนักงานนาไปใช้ในการทางานดังนี้
3.1 การปฏิบตั ิต่อตนเอง
 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร อดทน เสี ยสละ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู ้ในด้านต่างๆ ทั้งในหน้าที่การงานและความรู ้ในเชิงธุ รกิจ
 ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลตามที่กาหนด รวมทั้งไม่กระทา
หรื อชักจูงผูอ้ ื่นให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
 พนักงานต้องไม่ทางานอื่นหรื อให้กบั บุคคลอื่น ไม่วา่ จะมีการให้ประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
ในระหว่างเวลาทางานของบริ ษทั เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้มอบหมาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 พนักงานไม่พึงประกอบกิจการหรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขันหรื อขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
 รักษาวินัยด้วยการประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประเพณี อนั ดี งามของบริ ษทั
รวมทั้งปฏิบตั ิตามหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
 พนักงานพึงละเว้นการพนันทุกชนิด
3.2 การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงาน
 รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงานและช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจไมตรี เอื้ออาทรซึ่ ง
กันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม
 ปฏิบตั ิต่อทุกคนด้วยความสุ ภาพและให้เกียรติ
 ไม่ทาลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน
 แนะนา ให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กนั และกันโดยไม่ปิดบัง
 ไม่มีพฤติกรรมที่เป็ นการคุกคามทางเพศ
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 ไม่นาเรื่ องส่ วนตัวของเพื่อนร่ วมงานไปเปิ ดเผย วิจารณ์ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อผูอ้ ื่น
 เสริ มสร้างการทางานเป็ นทีม ทาให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
 ไม่ชกั จูงหรื อชี้ นาการตัดสิ นใจของเพื่อนร่ วมงานในสิ ทธิ เรื่ องการเมือง
3.3 การปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา
 มี วิ นั ย ให้ เ กี ย รติ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ไม่ แ สดงกริ ย าก้า วร้ า ว กระด้า งกระเดื่ อ ง ไม่ ป ฏิ บ ัติ ง านข้า ม
ผูบ้ งั คับบัญชาเว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วนและเป็ นคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่สูงกว่า
 เคารพ เชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
 เอาใจใส่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยความ
สุ จริ ตใจ และพร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อติชมต่างๆ
 ละเว้นการให้ของขวัญ หรื อของกานัลแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
3.4 การปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาท างานด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
 เป็ นผูน้ า และแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ ปฏิบตั ิตน มีวนิ ยั มีความยุติธรรม
 ใช้ภาวะผูน้ า/วิจารญาณในการพิจารณาแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ อย่างรอบคอบ
 สอนงาน แนะนางาน ให้ความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา และติดตามควบคุมการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็ จ
 มีคุณธรรมในการดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รับฟั งปั ญหาและข้อคิดเห็ น ให้คาปรึ กษาด้วยความจริ งใจ
และมีเหตุผล
4. จรรยาบรรณนักลงทุนสั มพันธ์
4.1 การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
เช่น สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ควรใช้วจิ ารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลได้หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้า
 การชี้แจงข้อมูลหรื อเหตุผลที่ทาให้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และ/
หรื อ ข้อ มู ล ใน MD&A ควรมี ค าอธิ บ ายที่ ชัด เจนท าให้ เ ข้า ใจถึ ง ที่ ม าที่ ไ ปและเหตุ ผ ลของการ
เปลี่ยนแปลง
 ในกรณี ที่มีข่าวลือหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรี บดาเนิ นการชี้ แจงข้อเท็จจริ งแก่สาธารณะ โดย
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียน
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 นักลงทุนสัมพันธ์ ตอ้ งไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนารมณ์ ในการผลักดันให้มีการซื้ อหุ ้น
ของบริ ษทั
 นักลงทุนสัมพันธ์กาหนดช่ องทางการเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนี้
1. เปิ ดเผยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
2. เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
3. เปิ ดเผยผ่าน 56-1 และ 56-2
4. เปิ ดเผยผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
4.2 การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
 หัวหน้าส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลภายในได้ และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวให้บุคคลอื่นหรื อผูล้ งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการดู แลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง
อย่างเคร่ งครัด
 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมิให้นกั ลงทุนสัมพันธ์ ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่ วงเวลางดรั บนัดหรื อตอบคาถามเกี่ ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้
ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน(Quiet Period) รวมถึงการจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัด Site Visit
2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรระมัดระวังการใช้ขอ้ มูล โดยต้องไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ ที่มีขอ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น
ตัวเลขประมาณการรายได้และกาไรของงวดการเงินนั้นๆ
4.3 การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 นักลงทุนสัมพันธ์ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสเข้าถึ งข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ทาให้
ฝ่ ายใดเสี ยเปรี ยบหรื อเสี ยโอกาสในการลงทุน และเปิ ดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยได้ตามตาม
เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิที่จะติดต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใดเป็ นพิเศษ
 นาข้อมูลที่นาเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่ กัน โดยนา Present ต่างๆ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ความระมัดระวังในการสื่ อสารข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม หากพบ
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดควรชี้แจงข้อมูลผ่านทางระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. การปฏิบตั ิต่อนักลงทุน
- ควรปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรื อรายเล็ก
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2.

3.

4.

5.

- ควรให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์
และนักลงทุนสถาบัน
- ข้อมูลที่นาเสนอแก่การรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรื อ
กลุ่มนักลงทุน ต้องนาขึ้นเว็บไซต์หลังประชุมเสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว
- ในการจัดกิจกรรมให้แก่นกั ลงทุน เช่นการเยีย่ มชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน ควร
ดาเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริ ษทั และความคุม้ ค่าเป็ นที่ต้ งั
การปฏิบตั ิต่อนักวิเคราะห์
- ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์เชิญและเปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์จากทุกบริ ษทั หลักทรัพย์ได้เข้าร่ วมอย่างเท่าเทียมกัน
- นักลงทุ นสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรื อ
โน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริ ษทั และควรให้ความเคารพในผลงานและความเห็น
ของนัก วิเ คราะห์ แต่ ส ามารถชี้ แจงข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้อ งได้ หากเห็ น ว่า มี ก ารใช้ข้อ มู ล
คลาดเคลื่อน
การปฏิบตั ิต่อสื่ อมวลชน
- ควรให้ขอ้ มูลและเปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
- ไม่ควรใช้เงื่อนไขในการทาธุ รกิจกับสื่ อมวลชน เช่นการลงโฆษณาในสื่ อเพื่อให้สื่อมวลชน
นาเสนอข่าวหรื อให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริ ษทั
- ไม่ ค วรให้สิ่ ง ของตอบแทนหรื อของขวัญ แก่ สื่ อ มวลชน เพื่ อจู ง ใจให้ สื่ อมวลชน เขี ย น
บทความข่าวให้แก่บริ ษทั ในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริ ง
การปฏิบตั ิต่อหน่วยงานทางการ
- ควรให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
- ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็ นกรณี
พิเศษ
การปฏิบตั ิต่อบุคคลในองค์กร
- ควรประสานงานให้ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พบปะกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ ตามโอกาสที่
สมควร
- จัดทารายงานให้ค ณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้รับ ทราบถึ ง ข้อมู ลต่ า งๆ ที่ จะช่ วยสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ องค์ ก ร เช่ น ผล ก ารด าเนิ นกิ จก รรมด้ า นนั ก ลงทุ นสั ม พั น ธ์
ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุนเป็ นต้น
- ควรเป็ นสื่ อ กลางของบริ ษัท ในการสื่ อสารให้ พ นั ก งานในองค์ ก รได้ รั บ ทราบถึ ง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับ
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องการดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
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6. การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ เช่น สถาบันการเงินและบริ ษทั Credit Rating
- ควรให้ขอ้ มูลแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความจาเป็ นอื่นใด
ในการดาเนินธุ รกิจ เช่น ต้องให้ขอ้ มูลภายในประกอบการขอสิ นเชื่ อ โครงการจากสถาบัน
การเงิน ในกรณี น้ ี นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งดาเนิ นการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ผทู ้ ี่
ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ดว้ ย
4.4 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
 หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เช่น การใช้ทรัพย์สินหรื อข้อมูล
ของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตนจากความสั ม พัน ธ์ แ ละข้อมู ล ที่ ไ ด้จ ากการท าหน้า ที่ นัก ลงทุ น
สัมพันธ์
 ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดก็ตาม ในการเลื อกดาเนิ นกิ จกรรมหรื อ
เข้าร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่ วม Road Show กับบริ ษทั เฉพาะบางบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็ นต้น
 พึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
 ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้าร่ วม
 ไม่ควรให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรื อให้ร้ายแก่บริ ษทั คู่แข่งหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
5. การกากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการทบทวน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบ ทาความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจที่กาหนดไว้ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน อย่าง
เคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น ซึ่งผูบ้ ริ หารทุก
ระดับในองค์กรจะต้องกากับดูแล และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของ
ตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่กาหนดไว้อย่างจริ งจัง พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อให้การรับรองในการปฏิบตั ิตามทุกประการ
การพิจารณาทบทวน เพื่อให้จรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ปฏิบตั ิของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเ่ สมอ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กาหนดให้มีการทบทวนปรับปรุ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

20

จรรยาบรรณธุรกิจ

6. การแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีช่องทางการร้องเรี ยน การแสดงความ
คิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยกาหนดให้สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ที่ บริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอย กรุ งเทพกรี ฑา 8 แยก 5 ถนน
กรุ งเทพกรี ฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพ 10240 หรื อส่ งอีเมล์ มาที่ audit@qtc-energy.com
กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน
1. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนรวบรวมข้อเท็จจริ ง ที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนรายงานข้อเท็จจริ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง และกาหนด
มาตรการดาเนินการเพื่อระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตน ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญ
ให้รายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
บริ ษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผูร้ ้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการ
เปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ
2. ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับ/คานึงถึงความปลอดภัย โดยได้กาหนดมาตรการ
คุม้ ครองพนักงานที่ร้องเรี ยน และ/หรื อ ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล และ/หรื อ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะ
ได้รับการประกันจากบริ ษทั ฯ ว่าจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรื อดาเนินการใด ที่
เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
7. วินัย
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั จะต้องทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุ รกิจที่บริ ษทั กาหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการทาผิดวินยั ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 9/2564
เมื่อ วันที่ 16/12/2564
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 :ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
คู่มือบริ ษทั จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการกากับดูแลกิจการ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการกากับดูแลกิจการบริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ประกาศ/คาสัง่ ที่ QTC 51010 เรื่ อง หลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน) ลว. 21 มี.ค. 2551
คาสั่งที่ QTC 54028 เรื่ อง การกากับดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ลว. 11 พ.ค. 2554
คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ของบริ ษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
หลักการสาหรับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงแหล่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies(CGR) ประจาปี 2558
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