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  บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  ได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในการบริหารงานตามหลกั
คุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ มีความน่าเช่ือถือ มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร 
(Stakeholders) อยา่งเป็นธรรม   มีระบบการตรวจสอบท่ีดี  ตลอดจนค านึงถึงสังคมรอบขา้งมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้
การด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อน าไปสู่
การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 
 
  เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  บริษทัฯ จึงเห็นสมควรท่ีจะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจข้ึนมาเป็นลายลักษณ์อกัษร  โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับเขา้กบั
หลกัปฏิบติัของบริษทัฯ  เพื่อให้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย อนัได้แก่ 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้     คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่งขนัทางการคา้ สังคมส่วนรวม ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 
และเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว ้
และสร้างความมัน่คง ความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้  
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1.   ค านิยาม 

จรรยาบรรณธุรกจิ หมายถึง      มาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงเป็นกฎเกณฑม์าตรฐานของพฤติกรรม และ
       ความประพฤติ ซ่ึงสามารถอา้งอิงเป็นเอกสารส าหรับองคก์ร หรือบุคคล
       ทัว่ไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเพื่อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและ
       กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
       ด าเนินงานในองคก์ร 

พนักงาน  หมายถึง     ผูบ้ริหาร พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานสัญญาจา้งพิเศษ 

นักลงทุนสัมพนัธ์  หมายถึง      บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีจ  าเป็นแก่นกัลงทุน นกัวเิคราะห์                 
                                                           และส่ือมวลชน 

บุคคลทีเ่กีย่วข้อง    หมายถึง     บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 
1) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทัและในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้
 หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ 

   ผูบ้ริหารหรือบุคคลตาม(1) 
3) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย    หมายถึง     ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม 
           ชุมชมและส่ิงแวดลอ้ม   

 การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง      การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของ 
          บริษทัตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์
          พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
          และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของ
      บุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขา้มามี
      อิทธิพล ต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
      ผลประโยชน์สูงสุด  

 การให้สินบน  หมายถึง      การเสนอให้หรือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่
          ตนเองหรือจากบุคคลซ่ึงตอ้งการโนม้นา้วใหก้ระท าการอยา่งท่ีไม่สุจริต 
          ผดิกฎหมาย หรือผดิจริยธรรมทางธุรกิจ 
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2.   จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct) 

 บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษทั  ซ่ึงให้ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัจะตอ้งรับทราบท าความเขา้ใจ 
และถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส 
ซ่ือสัตย ์ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมท่ีจะอธิบาย 
ช้ีแจงและสามารถตรวจสอบได ้

วฒันธรรมองคก์ร     : ความประณีต คือหวัใจส าคญัสูงสุดในการท างานของเรา และแทรกซึมอยู ่
    ในทุก ๆ อยา่งท่ีเป็นคิวทีซี ตั้งแต่ผูค้น วธีิคิด วธีิท างาน เทคโนโลย ี  
    โรงงาน ผลิตภณัฑ ์รวมถึง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ปรัชญา:      :    1.   มีการบริหารจดัการท่ีมีจริยธรรม มีคุณธรรมและโปร่งใส 
           2.   คุณภาพ มาตรฐานของสินคา้ และการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัสากล 

            3.   มุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 

วสิัยทศัน์               :  เป็นผูผ้ลิต จ าหน่ายและให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าท่ีมี                     
คุณภาพระดบัโลก อยา่งมีธรรมภิบาล ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

         พนัธกิจ  1.  เป็นผูน้ าในการผลิต จ าหน่าย และให้บริการดา้นเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และครบวงจร 
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

    2. พฒันาผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และการใหบ้ริการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนในห่วง
โซ่คุณค่า 

    3. พฒันาทุนมนุษย ์เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง 

    4. ด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และให้ ความส าคญัต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

    5. สร้างธุรกิจให้มีความเติบโตและย ัง่ยืน ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และ
ไวว้างใจ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียรอบดา้น  

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบริษัท ประกอบด้วยข้อพงึปฏิบัติ ดังนี ้
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2.1     การเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษัท (Law/Regulations/Market Practices) 
 2.1.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาด
  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ี
  เก่ียวขอ้ง 
 2.1.3  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตาม นโยบาย “การก ากบัดูแลกิจการ” และ  
  “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษทัฯ  
 2.1.4  บุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
  ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เพื่อใหก้ารจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัเป็นไป
  อยา่งถูกตอ้ง และสมบูรณ์ 

2.2     นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)  
  เพื่อใหก้ารปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยทุกแห่ง เก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ จึงก าหนดขอ้ควร
ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงคู่สมรส บุตร ญาติ หรือพวกพอ้งของบุคคลดงักล่าว
แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตน หรือพวกพอ้ง กบับริษทัฯ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม    

2.2.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ คือ การท าให้บริษทัเสียประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าท่ีควรหรือเป็นการแบ่ง
ประโยชน์จากบริษทัฯ เป็นของตน หรือพวกพอ้ง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทัฯ 

2.2.3 ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เม่ือมีส่วนไดเ้สีย
ในลกัษณะงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.2.4 ก าหนดใหมี้กระบวนการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตั้งแต่พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึน
ไปถึงประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และพนกังานทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียง
ต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.2.5 กรณีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการเก่ียวโยงและอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้ท า
รายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญู
ชนพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไป ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัในรายการนั้น 

2.2.6 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง ของบริษทัและบริษทัย่อยทุกแห่ง มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้มี
การเปิดเผยขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังในรายงานประจ าปี 

2.2.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกแห่ง มีหนา้ท่ีแจง้เบาะแสเม่ือพบเห็นการ
กระท าผดิของเพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหาร หรือกรรมการ หากบุคคลดงักล่าวพบ
เห็นการกระท าผดิแลว้ไม่ด าเนินการแจง้เบาะแส ให้ถือวา่บุคคลนั้นมีความผิดทางวินยัตามท่ีก าหนด
ไวใ้น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.3  นโยบายการรักษาและใช้ทรัพย์สิน  และความลบัของบริษัท 
 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน มีหน้าท่ีรักษาและใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและความลับของบริษทั ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้งน้ีไดก้  าหนดเป็นแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 2.3.1 พนกังานตอ้งดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และวสัดุอุปกรณ์ในการท างานให้อยู่
  ในสภาพดีและใชท้รัพยากร หรือพลงังานในการท างานโดยประหยดั หรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด 
 2.3.2 พนกังานตอ้งช่วยกนัระมดัระวงั และปกป้องทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทัฯ มิให้เสียหาย หรือสูญหาย 
  จากบุคคลใดหรือภยัพิบติั และไม่น าทรัพยสิ์นใดๆของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อ
  ประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 2.3.3 ตอ้งจดัท าเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และหา้มมิให้
  ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 
 2.3.4 พนกังานตอ้งไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือค าสั่งของบริษทัอนัอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือท าใหท้รัพยสิ์น
  ของบริษทัเสียหาย 
 2.3.5 พนกังานตอ้งทราบและปฏิบติัตามแนวทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอยา่งถูกตอ้ง
  และเหมาะสม 
 2.3.6 หา้มน าซอฟตแ์วร์มาติดตั้ง หรือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยมิไดรั้บอนุญาต 
   2.3.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ใหถื้อเป็นทรัพยสิ์น
  ของบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์
  ส่วนตวั 

2.4   นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลบัของบริษัท 
 2.4.1 บริษทัฯ ได้ก าหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและ

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 
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  2.4.2 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคา ของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท าการซ้ือขาย 

  เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ ขายเสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
  ไม่วา่ทางตรงหรือ ทางออ้ม ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่การกระท า    
                            ดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือเพื่อใหผู้อ่ื้น กระท าดงักล่าวโดยตนไดรั้บ 
                            ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบริษทัฯ 
 2.4.3 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ น าความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน

 ของบริษทัฯไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วา่
 โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

 2.4.4 ตอ้งรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์และความลบัของบริษทัฯ หรือของลูกคา้ หา้มน าความลบัของบริษทัฯ 
  ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือ
  พนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 

2.5   นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 บริษทัฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ 
ความมัน่คงทางการเงินและความย ัง่ยืนของกิจการ โดย กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติั ดงัน้ี 

2.5.1 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
 ใหก้ารเอาใจใส่และรับผดิชอบลูกคา้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรม โดยเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น รักษาความลบัของลูกคา้ 
และไม่น าไปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู ้อ่ืนก่อนได้รับอนุญาตยินยอมจากลูกค้า รวมทั้ ง
ให้บริการท่ีมีคุณภาพดว้ยความเช่ียวชาญในอาชีพ ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกคา้อย่าง
เท่าเทียมกนั 

 น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีคุณภาพ เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถ
ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ และด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอย่าง
รวดเร็ว 

 ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ ดว้ยคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ 
 ใหก้ารดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้อยา่งเหมาะสมและยติุธรรม 
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได้

ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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 ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้ 
 ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของลูกคา้ 
 รับประกนัสินค้า ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุ้มครอง

ผูบ้ริโภค 
 2.5.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

 บริษทัฯ เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นได ้

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายละเอียด
ในเวบ็ไซต์ของบริษทั ฯ ท่ี http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 

 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ  าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนบัสนุนให้
มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) 
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึง  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน  และลูกจา้ง  รวมตลอดถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลรวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษ
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ หรือน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้
ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ 

 การใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  เก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

 2.5.3 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม 
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
 ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิไม่สุจริต หรือไม่เหมาะ 

 

http://www.qtc-energy.com/
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 2.5.4 การปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ี 
 ไม่เรียกร้อง ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ หรือเจา้หน้ีและปฏิบติัตาม

เง่ือนไขอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 การจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้งกบับริษทัและ/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีความสัมพนัธ์กบั กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานทุกระดบัชั้น  จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และจะต้องด าเนินการตามระเบียบของบริษทั พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลสามารถ
ตรวจสอบได ้

 หลีกเล่ียงการจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้งท่ีจะขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั 
 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้งตอ้งไม่รับประโยชน์ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มจากคู่คา้ 

และตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดจนอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
 หากพบเหตุท่ีจะท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามขอ้ตกลงหรือสัญญาได ้ผูรั้บผิดชอบตอ้งรีบรายงาน

ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที  
 มุ่งมัน่ ท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองของคุณภาพ

สินคา้ และใหค้วามเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีการคา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดผ้ลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
 บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขค ้าประกนัของเจา้หน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัด  เพื่อการท าธุรกรรมเป็นไป

อยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรมและ โปร่งใส 
 บริหารจดัการเงินทุนให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ

รักษาความเช่ือมัน่ต่อเจา้หน้ี 
 บริษทัก าหนดการช าระหน้ีอยา่งชดัเจน โดยมีการติดตามและตรวจสอบทุกเดือน หากพบวา่มีการผิด

ช าระหน้ี บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบถึงปัญหาอยา่งใกลชิ้ดและแกไ้ขทนัการณ์ 
 2.5.5 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

 ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ผลงานและความรับผดิชอบ  
 จดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
 จดัให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

พนกังาน 
 จดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน  
 ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ 
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 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมและปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ให้
ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

 ใหค้วามเป็นธรรมและส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความเจริญกา้วหนา้ 
 จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 
 แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
2.5.6    การปฏิบติัต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 สร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเน่ือง 

 ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนบัสนุนลูกคา้ท่ีท าธุรกิจไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคม และ
ประเทศชาติ 

 ช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และจรรโลงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 
 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนท่ี

องคก์รตั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 

2.6     นโยบายการให้หรือรับของขวัญ 
 ในการใหห้รือรับของขวญั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

2.6.1 หา้มให ้หรือรับของขวญัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

 เป็นวธีิการท่ีไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

 เขา้ข่ายการติดสินบน 

 เขา้ข่ายการสนบัสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง 

2.6.2 หา้มให ้หรือรับของขวญัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ ในรูปของเงินสด หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดไดโ้ดยง่าย ยกเวน้การให ้

หรือรับในกรณีงานศพ งานแต่งงาน งานบวช หรือในเทศกาลประเพณีนิยม 

2.6.3 หา้มเรียกร้อง หรือร้องขอ หรือเสนอให้ ของขวญั ความช่วยเหลือ ส่ิงบนัเทิง การชดเชย หรือบริการ

ใดๆ จากลูกค้า หรือคู่ค้า หรือจากผูท่ี้เก่ียวข้อทางธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีพึงไดจ้ากทางการคา้ปกติ หรือตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาระหว่างบริษทั และ

ลูกคา้หรือคู่คา้ หรือจากส่ิงท่ีพึงไดต้ามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
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2.7 นโยบายการเลีย้งรับรองและบริการต้อนรับ 
การเล้ียงรับรองทางธุรกิจ ควรจดัข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของบริษทั หรือเพื่อสร้าง

โอกาสในการท าความรู้จกั มีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส ไม่หรูหรา หรือส้ินเปลืองเกินความจ าเป็น ส าหรับการ
บริการตอ้นรับ ณ สถานท่ีตั้งของบริษทัให้ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อ ด้วยความเป็นมิตร เอาใจใส่ และจดัให้มีการเล้ียง
รับรองตามความเหมาะสม และโอกาส เพื่อท าให้ผูม้าติดต่อเกิดความรู้สึกสะดวกสบาย พึงพอใจ และประทบัใจ อนั
ส่งผลไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร ในการเล้ียงรับรอง และบริการตอ้นรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือ พึงระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.7.1   หา้มเล้ียงรับรองต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในแต่ละโอกาสมูลค่าเกิน 3,000 บาท 

2.7.2  หา้มเล้ียงรับรอง หรือรับเล้ียงรับรอง ลูกคา้ หรือคู่คา้ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนในกรณีดงัน้ี 

 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขดัต่อกฎระเบียบ และหรือนโยบายบริษทัฯ รวมทั้งเขา้ข่ายเป็นการติดสินบน 

 มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลในการตดัสินใจทางธุรกิจ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั 

 เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง 

 การเล้ียงรับรอง ไม่วา่จะเป็นกรณีใด หรือสถานท่ีใดท่ีเขา้ข่ายลามกอนาจาร และบริการทางเพศ ซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมทางเพศใดๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลือยกาย และการสัมผสัร่างกายโดยตรง 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ หรือก่อให้เกิดความพึงพอใจดา้นกามารมณ์อยา่ง
ชดัเจน 

2.7.3  ตวัแทนของลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีรับเล้ียง หรือเล้ียงรับรอง และตวัแทนของบริษทัฯ ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงรับรอง หรือ
ผูรั้บเล้ียง จะตอ้งอยูร่่วมการเล้ียงรับรองดว้ย 

2.7.4  การเล้ียงรับรองควรมีข้ึนภายหลงัท่ีมีการท าธุรกิจ หากเกิดข้ึนก่อน จะท าไดเ้ฉพาะเพื่อส่งเสริมการขาย 
และผลิตภณัฑต่์างๆ ของบริษทัฯ 

2.7.5  การบริการตอ้นรับ ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัเรียนนกัศึกษา หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจศึกษาดูงาน ให้
สามารถจดัการเล้ียงรับรอง ณ สถานท่ีตั้งของบริษทัฯ ไดภ้ายใตค้่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมไม่หรูหราเกินความ
จ าเป็น เช่น การจดัเล้ียงอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ หรือของท่ีระลึกต่าง ๆ  และห้ามเล้ียงรับรอง
ดว้ยเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ โดยผูใ้ห้บริการตอ้นรับตอ้งปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม เอาใจ
ใส่ ท าให้ผูม้าติดต่อเกิดความรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภยั  และพึงพอใจ ประทบัใจ อนัส่งผลไปสู่
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
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2.8     นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

          บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนั
ทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ใน
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม  ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
น้ี  อยา่งเคร่งครัดและไดย้ดึถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงัน้ี 

2.8.1 ห้ามกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน เรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับสินบนจากหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางการคา้ เป็นตน้ โดยทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

2.8.2 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ กับ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทาง

การคา้ เป็นตน้ ในทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตกิ้จกรรมทางธุรกิจของบริษทัโดยทั้งทางตรงและทางออ้ม 

2.8.3 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จ่าย "ค่าอ านวยความสะดวก" แก่พนกังานรัฐในทุกกรณี ไม่วา่

การกระท านั้นจะเกิดจากค่าใชจ่้ายส่วนตนเองท่ีจ่ายไปก็ตาม เน่ืองจากการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก

ให้พนักงานรัฐมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะกลายเป็นการให้สินบน หรือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมิชอบด้วย

กฎหมาย 

2.8.4 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกระท าการใด ๆ ซ่ึงเขา้ข่าย “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” 

ไม่วา่จะเป็นการกระท าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2.8.5 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจา้งงานบุคคลซ่ึงปัจจุบันเป็นพนักงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ให้ท างานใน

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั เช่น ท่ีปรึกษาดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด เป็นตน้ ยกเว้น

งานบริการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอยา่งเป็นทางการ   หรือการ

จา้งงานพิเศษพนกังานของรัฐนอกเวลาราชการ เพื่อท าหนา้ท่ีดูแล สอดส่องความปลอดภยั (ต ารวจตู้

แดง) หรือการจ้างงานพิเศษพนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนอกเวลาราชการ เช่นอาจารย์ใน

มหาวทิยาลยั เพื่อท าโครงการวจิยัและพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ หรือการพฒันาซอฟตแ์วร์

ต่าง ๆ เป็นตน้ โดยตอ้งมัน่ใจไดว้า่การจา้งดงักล่าวจะไม่เป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์

ใด ๆ ทางธุรกิจต่อกนัในภายหนา้ 
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2.8.6 บริษทัฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง โดยจะวางตวัเป็น

กลางทางการเมือง และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหน่ึง

โดยเฉพาะ  อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ถือวา่พนกังานทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระเป็น

การส่วนตวั โดยกระท านอกเวลางาน และไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือกล่าวอา้งในนามบริษทัฯ 

เพื่อกระท าการดงักล่าว 

2.8.7 บริษัทฯ จะพฒันามาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัปฏิบติัทางดา้นจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินและ

ทบทวนความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตอย่างสม ่าเสมอ (รอบไตรมาส) 

พร้อมทั้งจดัท าเป็นคู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน    เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานถือปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด 

2.8.8 บริษทัฯ จดัใหค้วามรู้ดา้นมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความรับผดิชอบ 

2.8.9 บริษทัฯ จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายและแนวทางปฏิบติัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางการคา้ หน่วยงานภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจ 

เป็นตน้ โดยคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความร่วมมือปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด หรือร่วมสนบัสนุน

บริษทัในการต่อตา้นการทุจริต 

2.8.10 บริษทัจดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบ ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนั

ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อนโยบายฯ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 

2.8.11 บริษทัจัดให้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส การสืบสวน

ขอ้เทจ็จริง การลงโทษผูก้ระท าผิด การรายงานผล การให้ค  าปรึกษา เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแส

จะไดรั้บความคุม้ครอง และมีการด าเนินการอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และแสดงออกถึงความมุ่งมัน่

ของบริษทัฯ 

2.8.12 บริษทัฯ จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่า “การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงที่ยอมรับ

ไม่ได้”  ทั้งการท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน  โดยให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร “Quality 

of Details” หรือ  “คุณภาพแห่งความประณีต” 
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2.8.13 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของพนกังาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารและท าความ

เขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในกิจกรรมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล

การปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.9    นโยบายสิทธิมนุษยชน 
บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) หรือ “QTC” ด าเนินธุรกิจผลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย และ

ธุรกิจดา้นพลงังาน ด าเนินงานโดยยึดมัน่ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาล 
พร้อมทั้งใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนตามปรัชญาขององคก์ร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัปฏิบติั
สากลเช่นการสนบัสนุนและปฏิบติัตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR), หลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGP) และเพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของคิวทีซี ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและผูร่้วมธุรกิจ โดยมีนโยบายดงัน้ี 
2.9.1 ตระหนกัถึงความส าคญัและเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนในทุกดา้น ตามหลกัปฏิบติัทอ้งถ่ินในสังคม
ชุมชน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: 
UDHR) 
2.9.2 ปฏิบติัต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 
2.9.3 หลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสิทธิมนุษยชนของผูอ่ื้น เช่น 
พนกังาน ชุมชน คู่คา้ ผูรั้บเหมา ผูส่้งมอบ ตวัแทนขาย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Business Value 
Chain)  
2.9.4 สนบัสนุน ส่งเสริม ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า (Business Value Chain) เคารพและปฏิบติัตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 
2.9.5 ส่ือสาร และเผยแพร่เพื่อท าความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า 
(Business Value Chain) 

2.10    นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 
บริษทัก าหนดใหก้ารไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายส าคญัท่ี ซ่ึงกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบ
เพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  และก าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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2.10.1    พนกังานตอ้งไม่น าขอ้มูล และความลบัของบริษทั เช่น ขอ้มูลท่ีมาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการงาน ราคาการประมูล ทุกกรณี ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่
วา่จะไดมี้การจดทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ี หา้มเผยแพร่
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.10.2     พนกังานตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ เช่น คดัลอก ท าซ ้ า ดดัแปลง 
เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ส าหรับพนกังานท่ีล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ  มีความผดิทางวนิยั และตามกฎหมาย  

2.10.3     พนกังานมีหนา้ท่ีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา กรณีพบการกระท าท่ีเห็นวา่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือการ
กระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3.       จรรยาบรรณพนักงาน 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ    บริษทัจึงก าหนดขอ้พึงประพฤติ 
ปฏิบติัไวใ้หพ้นกังานน าไปใชใ้นการท างานดงัน้ี 

 3.1   การปฏิบติัต่อตนเอง 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร อดทน เสียสละ มีความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนพฒันาตนเอง

ใหมี้ความรอบรู้ในดา้นต่างๆ ทั้งในหนา้ท่ีการงานและความรู้ในเชิงธุรกิจ 
 ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลตามท่ีก าหนด รวมทั้งไม่กระท า 

หรือชกัจูงผูอ่ื้นใหใ้ชเ้วลาปฏิบติังานเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทั 
 พนกังานตอ้งไม่ท างานอ่ืนหรือให้กบับุคคลอ่ืน ไม่วา่จะมีการให้ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างเวลาท างานของบริษทั  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดม้อบหมาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 พนกังานไม่พึงประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนัหรือขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
 รักษาวินัยด้วยการประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประเพณีอนัดีงามของบริษทั   

รวมทั้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 พนกังานพึงละเวน้การพนนัทุกชนิด 

3.2   การปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน 
 รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงานและช่วยเหลือเก้ือกูล มีน ้าใจไมตรีเอ้ืออาทรซ่ึง

กนัและกนั เพื่อประโยชน์ของบริษทัโดยรวม 
 ปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความสุภาพและใหเ้กียรติ 
 ไม่ท าลายบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 แนะน า ใหค้วามรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้นัและกนัโดยไม่ปิดบงั 
 ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ 
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 ไม่น าเร่ืองส่วนตวัของเพื่อนร่วมงานไปเปิดเผย วจิารณ์ ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อผูอ่ื้น  
 เสริมสร้างการท างานเป็นทีม ท าใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีภายในองคก์ร 
 ไม่ชกัจูงหรือช้ีน าการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเร่ืองการเมือง 

3.3 การปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 มีวินัย ให้เกียรติผู ้บังคับบัญชา ไม่แสดงกริยาก้าวร้าว กระด้างกระเด่ือง ไม่ปฏิบัติงานข้าม

ผูบ้งัคบับญัชาเวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนและเป็นค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสูงกวา่ 
 เคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
 เอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ดว้ยความ

สุจริตใจ และพร้อมรับฟังความคิดเห็น และขอ้ติชมต่างๆ  
 ละเวน้การใหข้องขวญั หรือของก านลัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

3.4 การปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
 เป็นผูน้ า และแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติ ปฏิบติัตน มีวนิยั มีความยติุธรรม 
 ใชภ้าวะผูน้ า/วจิารญาณในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจเร่ืองต่างๆ อยา่งรอบคอบ 
 สอนงาน แนะน างาน ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และติดตามควบคุมการ

ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 มีคุณธรรมในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รับฟังปัญหาและขอ้คิดเห็น ให้ค  าปรึกษาดว้ยความจริงใจ

และมีเหตุผล 
 

4.     จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
        4.1 การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

 ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ควรใชว้จิารณญาณในการใหข้อ้มูลต่างๆ โดยนกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูลไดห้าก
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบัทางการคา้ 

 การช้ีแจงขอ้มูลหรือเหตุผลท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานของบริษทัเปล่ียนแปลงมากกวา่ร้อยละ 20 และ/ 
หรือ ข้อมูลใน MD&A ควรมีค าอธิบายท่ีชัดเจนท าให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปและเหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

 ในกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวร่ัว นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรรีบด าเนินการช้ีแจงขอ้เท็จจริงแก่สาธารณะ โดย
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 
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 นกัลงทุนสัมพนัธ์ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ดว้ยเจตนารมณ์ในการผลกัดนัให้มีการซ้ือหุ้น
ของบริษทั 

 นกัลงทุนสัมพนัธ์ก าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูใ้ช้ขอ้มูลไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี 

1. เปิดเผยผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์
2. เปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
3. เปิดเผยผา่น 56-1  และ 56-2   
4. เปิดเผยผา่นส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

 4.2       การดูแลและรักษาขอ้มูลภายใน 
 หัวหน้าส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์เท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในได้   และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวให้บุคคลอ่ืนหรือผูล้งทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลขอ้มูลภายในให้ถูกตอ้ง
อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดมิให้นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

 บริษทัฯ ได้ก าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค าถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้
ใหแ้ก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทุน(Quiet Period)  รวมถึงการจดัประชุมนกัวิเคราะห์ การจดั Site Visit   
2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน  

  นกัลงทุนสัมพนัธ์ ควรระมดัระวงัการใชข้อ้มูล  โดยตอ้งไม่ให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีมีขอ้ก าหนดห้ามไว ้เช่น 
ตวัเลขประมาณการรายไดแ้ละก าไรของงวดการเงินนั้นๆ  

 4.3      การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 นกัลงทุนสัมพนัธ์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ท าให้

ฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน และเปิดโอกาสให้สอบถามขอ้สงสัยได้ตามตาม
เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบติัท่ีจะติดต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

 น าขอ้มูลท่ีน าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มใหส้าธารณะรับทราบโดยทัว่กนั โดยน า Present ต่างๆ  
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายหลงัจากการประชุมเสร็จส้ินโดยเร็ว 

 นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรใชค้วามระมดัระวงัในการส่ือสารขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายทางสังคม หากพบ
ประเด็นท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิควรช้ีแจงขอ้มูลผา่นทางระบบตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
1. การปฏิบติัต่อนกัลงทุน  

- ควรปฏิบติัต่อนกัลงทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก 
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- ควรให้โอกาสแก่นกัลงทุนรายบุคคลไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวเิคราะห์
และนกัลงทุนสถาบนั 

- ขอ้มูลท่ีน าเสนอแก่การรับนดัประชุม (One-on-One Meeting) กบันกัลงทุนสถาบนัหรือ
กลุ่มนกัลงทุน ตอ้งน าข้ึนเวบ็ไซตห์ลงัประชุมเสร็จส้ินโดยเร็ว 

- ในการจดักิจกรรมให้แก่นกัลงทุน เช่นการเยีย่มชมกิจการ และการพบปะนกัลงทุน ควร
ด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทัและความคุม้ค่าเป็นท่ีตั้ง 

2. การปฏิบติัต่อนกัวเิคราะห์ 
- ในการจดัประชุมนกัวิเคราะห์(Analyst Meeting) นกัลงทุนสัมพนัธ์เชิญและเปิดโอกาสให้

นกัวเิคราะห์จากทุกบริษทัหลกัทรัพยไ์ดเ้ขา้ร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั 
- นกัลงทุนสัมพนัธ์ไม่ควรให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวญัแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือ

โนม้นา้วใหเ้ขียนบทวเิคราะห์ใหแ้ก่บริษทั  และควรใหค้วามเคารพในผลงานและความเห็น
ของนักวิเคราะห์ แต่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องได้ หากเห็นว่ามีการใช้ข้อมูล
คลาดเคล่ือน 

3. การปฏิบติัต่อส่ือมวลชน 
- ควรใหข้อ้มูลและเปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดรั้บทราบขอ้มูลตามความเหมาะสม 
- ไม่ควรใชเ้ง่ือนไขในการท าธุรกิจกบัส่ือมวลชน เช่นการลงโฆษณาในส่ือเพื่อให้ส่ือมวลชน

น าเสนอข่าวหรือใหค้วามเห็นในเชิงบวกแก่บริษทั 
- ไม่ควรให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชน เพื่อจูงใจให้ส่ือมวลชน เขียน

บทความข่าวใหแ้ก่บริษทัในเชิงสร้างข่าวท่ีไม่เป็นจริง 
4. การปฏิบติัต่อหน่วยงานทางการ 

- ควรใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานทางการตามท่ีถูกร้องขอ 
- ไม่ควรใหข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณี

พิเศษ 
5. การปฏิบติัต่อบุคคลในองคก์ร 

- ควรประสานงานให้ผูบ้ริหารของบริษทัได้พบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ตามโอกาสท่ี
สมควร 

- จดัท ารายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารได้รับทราบถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้าง
มูลค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ องค์กร  เ ช่น  ผลก ารด า เ นิน กิ จกรรมด้ านนักลง ทุนสั มพัน ธ์ 
 ความเห็นจากนกัวเิคราะห์และนกัลงทุน และขอ้มูลความเคล่ือนไหวในตลาดทุนเป็นตน้  

- ควรเป็นส่ือกลางของบริษัท ในการส่ือสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึง
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์  เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัเช่นเดียวกนักบั 
นกัลงทุนสัมพนัธ์  เช่น เร่ืองการดูแลและรักษาขอ้มูลภายใน  
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6. การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการเงินและบริษทั Credit Rating  
- ควรให้ขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ยกเวน้แต่มีความจ าเป็นอ่ืนใด

ในการด าเนินธุรกิจ เช่น ตอ้งให้ขอ้มูลภายในประกอบการขอสินเช่ือ โครงการจากสถาบนั
การเงิน ในกรณีน้ี นกัลงทุนสัมพนัธ์ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัและตอ้งขอให้ผูท่ี้
ไดรั้บขอ้มูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลบัไวด้ว้ย 

4.4     การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่น การใชท้รัพยสิ์นหรือขอ้มูล

ของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพนัธ์และข้อมูลท่ีได้จากการท าหน้าท่ีนักลงทุน

สัมพนัธ์ 
 ตอ้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกด าเนินกิจกรรมหรือ

เขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเขา้ร่วม Road Show กบับริษทัเฉพาะบางบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษบางอยา่ง เป็นตน้ 

 พึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานต่างๆ ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้
 ควรแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 
 ไม่ควรใหข้อ้มูลในเชิงลบหรือใหร้้ายแก่บริษทัคู่แข่งหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 
 

5.    การก ากบัดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิ และการทบทวน 
  บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ ท าความเขา้ใจ ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน อยา่ง
เคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน ซ่ึงผูบ้ริหารทุก
ระดบัในองคก์รจะตอ้งก ากบัดูแล และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของ
ตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งจริงจงั พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือใหก้ารรับรองในการปฏิบติัตามทุกประการ 

  การพิจารณาทบทวน เพื่อใหจ้รรยาบรรณธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และระเบียบ
ปฏิบติัของทางการ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ  คณะกรรมการบริษทัฯ 
ก าหนดใหมี้การทบทวนปรับปรุงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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 6.   การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความ
คิดเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าผดิกฎหมาย  โดยก าหนดใหส้ามารถแจง้ผา่นช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั  ท่ี บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 2/2  ซอย กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5  ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  หรือส่งอีเมล ์มาท่ี audit@qtc-energy.com 
 กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
 1.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
 2.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เทจ็จริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   เพื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง และก าหนด
       มาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  
 3.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ท่ีแจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตน    ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั 
       ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษทัทราบ 
 มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  
 บริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. ผูร้้องเรียน  สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเองก็จะท าใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงให้ทราบ 

2. ผูรั้บขอ้ร้องเรียน จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/ค านึงถึงความปลอดภยั โดยไดก้ าหนดมาตรการ
คุม้ครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผูท่ี้ใหข้อ้มูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้มูล โดยจะ
ไดรั้บการประกนัจากบริษทัฯ วา่จะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือด าเนินการใด ท่ี
เกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักล่าว 

 
7.     วนัิย 

  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัจะตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจท่ีบริษทัก าหนดดงักล่าวขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการท าผิดวินยัตามระเบียบ
วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล  

 
อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 9/2564 
เม่ือ วนัท่ี 16/12/2564 
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