
Code of Conduct
for Suppliers

จรรยาบรรณ และ
แนวทางปฏิบัติสำหรับคูคาของ QTC



	 บรษิทั	ควิทซี	ีเอนเนอร์ย่ี	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรอื	QTC	ได้จดัท�ำแนวทำงปฏิบตัสิ�ำหรบั
คู่ค้ำฉบับนี้ขึ้น	เพ่ือให้คู่ค้ำของ	QTC	น�ำไปเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจกับ	QTC	
โดยอ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็นสำกล	เช่นข้อก�ำหนดของกฎหมำย	กฎระเบียบต่ำงๆ	ท่ี
เก่ียวข้อง	ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน	ระดบัประเทศ	และต่ำงประเทศ	เช่น	พ.ร.บ.	คุม้ครองแรงงำน,	
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน,	กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,	กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น,	พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้บริโภค	เป็นต้น	เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจตำม
หลักบรรษัทภิบำล	และค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินธุรกิจที่มีควำมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	
สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

	 แนวทำงปฏิบตันิี	้QTC	คำดหวังให้คูค้่ำท่ีประกอบธุรกจิกบั	QTC	น�ำไปประยุกต์ใช้
ให้ครอบคลุมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทคู่ค้ำ	และบริษัทท่ีเก่ียวข้องของคู่ค้ำตำมควำม
เหมำะสมดังต่อไปนี้

	 นายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร
	 กรรมกำรผู้จัดกำร
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)

จรรยาบรรณ และ
แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าของ QTC
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ค�านิยาม

“คู่ค้า”	 หมำยถึง	 ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำรให้แก่บริษัทซึ่งจ�ำแนกเป็น	4	กลุ่มดังนี้

 • ผู้ผลิตชิ้นส่วน	หรือส่วนประกอบต่ำงๆ	ของผลิตภัณฑ์	หรือผลิตเครื่องมือ			
เครื่องจักร	ตำมกำรออกแบบของบริษัทฯ

 • ผู้ขำยสินค้ำ	ได้แก่วัตถุดิบ	วัสดุอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องจักร	ฯลฯ	
 • ผูร้บัเหมำงำน		ได้แก่ผูร้บัเหมำก่อสร้ำง		ผู้รบัเหมำช่วง	ผู้รบัเหมำแรงงำน		ฯลฯ
 • ผูใ้ห้บรกิำรงำนขนส่งสนิค้ำ,	รบัส่งพนักงำน,	รบัส่งเอกสำร,	บรกิำรท�ำควำม

สะอำด,	บรกิำรในกำรรกัษำควำมปลอดภัย,	บรกิำรอนิเตอร์เน็ต,	ผูใ้ห้บรกิำร
น�ำเข้ำ	หรือส่งออกสินค้ำ	ฯลฯ

 

“QTC”	หมำยถึง	 •	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)
																																	•	 บริษัทย่อย	ของบริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	ทุกแห่ง
	 •	 บริษัทร่วมทุน	ที่บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	ถือหุ้นเกินกว่ำ

ร้อยละห้ำสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงได้ของบริษัทนั้น
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ต้องไม่เสนอให้	หรือสัญญำว่ำจะให้	หรือยอมรับ

กำรจ่ำยเงิน	หรือสิ่งของแทนเงินสดในรูปแบบใด	ๆ	
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	แก่ผู้ปฏิบัติงำนของบริษัท		
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ	ซึ่งรวมถึงเจ้ำหน้ำที่
รัฐ	เพื่อให้ได้ประโยชน์ทำงธุรกิจ	

 • ต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรฉ้อโกง	กำรตดิสนิบน	กำรจ่ำย
เงินใต้โต๊ะเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก		กำรฟอกเงนิ	กำร
ยักยอกเงินหรอืทรพัย์สนิ	หรอืกำรทุจรติในทกุรปูแบบ	
กับบุคคลหรือหน่วยงำนใด	ๆ	ทั้งภำครัฐและเอกชน		

 • ต้องให้ควำมร่วมมอืกับ	QTC	ในกำรร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	ด้วยกำรประยกุต์
ใช้ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ของ	QTC	
หรือกฎหมำยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง			

จริยธรรมทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำง	ๆ	ของ
ประเทศไทย	และหรอืกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้ำ		คู่ค้ำต้อง
ไม่เพิกเฉยหรือละเลยกำรปฏิบัติ
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การเก็บรักษาความลับ
 • ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญทำงธุรกิจตลอดจนข้อมูลควำมลับของ	QTC	หรือผู้มีส่วนได้

เสียอื่น	ๆ	ของ	QTC	ซึ่งมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลหรือล่วงรู้อันเนื่องมำจำกงำนที่รับจ้ำง
 • ต้องไม่น�ำข้อมลูไปใช้โดยไม่ได้รบัควำมยินยอมจำก	QTC	หรอืจำกผู้มส่ีวนได้เสียของ	QTC
 • ต้องไม่น�ำข้อมลูภำยในของ	QTC	ไปแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ืน่ในทำงมชิอบ

ความโปร่งใส
 • ต้องเปิดเผยข้อมลูของตนเองตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มคีวามโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
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ความปลอดภัยในการท�างาน
 • ให้ควำมส�ำคญัในกำรดูแลควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	

และจัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของลูกจ้ำงและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง	โดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำร
อำชวีอนำมยั	ควำมปลอดภยั	และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน		เป็นอย่ำงต�่ำ

 • จดัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำน	และอปุกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นให้แก่ลูกจ้ำง	เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำก
กำรเกิดอุบัติเหตุ	และผลกระทบต่อสุขภำพของลูกจ้ำง
อย่ำงเหมำะสม	และพอเพียง

 • จดัเตรยีมแผนส�ำหรบักรณีฉกุเฉินท่ีอำจเกิดข้ึนได้	พร้อมท้ัง
จดัให้มกีำรอบรม	กำรฝึกซ้อม	กำรอพยพ	อย่ำงสม�ำ่เสมอ
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด		

ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ความปลอดภัยของ สินค้า/บริการ
 • ต้องจดัส่งสนิค้ำ/บรกิำร	ทีม่คุีณภำพเป็นเลศิ	ไม่

ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนผลติภัณฑ์ของ	QTC		
และมีคุณภำพตรงตำมข้อตกลงระหว่ำงกัน

 • ต้องรำยงำนให้	QTC	ทรำบในทนัทีเมือ่มข้ีอกังวล
เก่ียวกับควำมปลอดภัยหรอืคณุภำพของสนิค้ำ	
หรอืบรกิำร	ทีจ่ะจดัส่งผ่ำนผูป้ฏบิตัขิอง	QTC	ที่
ท่ำนประสำนงำน
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การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิ
มนุษยชน

ด้านแรงงาน
 • ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ลูกจ้ำงด้วยควำมเป็นธรรม	ไม่เอำ

เปรียบ	มีควำมเหมำะสมแก่ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ตำมท่ี
ลูกจ้ำงควรได้รับ	และไม่ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด	

 • จดัสรรเวลำกำรท�ำงำน	กำรท�ำงำนล่วงเวลำ	และวันลำ	วันหยุด
ให้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	หรอืดกีว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนด

 • จดัให้มสีวัสดกิำรแก่ลกูจ้ำงอย่ำงเหมำะสม	พร้อมส่งเสรมิให้
ลกูจ้ำงมคีณุภำพชวิีตในกำรท�ำงำนท่ีดี	มคีวำมปลอดภยั	และ
มีควำมสุขในกำรท�ำงำน	

 • กรณีใช้แรงงำนต่ำงด้ำว	ต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด	
อย่ำงครบถ้วน	

 • มุง่มัน่พัฒนำควำมรู	้ควำมสำมำรถของลกูจ้ำงอย่ำงสม�ำ่เสมอ	
พร้อมสนบัสนนุกำรพัฒนำลกูจ้ำงให้เป็น	“คนด”ี	และ	“คนเก่ง”

ด้านสิทธิมนุษยชน
 • ปฏิบัติต่อลูกจ้ำงทุกคน	(แรงงำนไทย	หรือแรงงำนต่ำงด้ำว	(ถ้ำมี))	ด้วยควำมเคำรพ	โดย

ค�ำนึงถึงศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์	สทิธิ	เสรภีำพ	และควำมเสมอภำคของบคุคล	ทีไ่ด้รบัควำม
คุม้ครองตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	และกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	

 • ต้องไม่ใช้แรงงำนเด็กที่อำยุต�่ำกว่ำเกณฑ์กฎหมำยก�ำหนด	หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้
แรงงำนเด็ก	แรงงำนนั้นจะต้องได้รับควำมคุ้มครองตำมที่กฎหมำยก�ำหนดทุกประกำร

 • ต้องไม่บงัคบัใช้แรงงำนในลกัษณะแรงงำนทำส	รวมถึงกำรลงโทษทำงกำยภำพ	กำร	กักขงั	
หรือข่มขู่ลูกจ้ำงของตนเอง	ลูกจ้ำงต้องปฎิบัติงำนด้วยความสมัครใจ
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การค�านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากร
 •  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธิภาพ มคีวามคุม้ค่า เช่นการใช้
น�้า  ใช้ไฟฟ้า ใช้น�้ามัน เป็นต้น

การควบคุมมลพิษ
 •  ต้องลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนิน
ธุรกิจของตน เช่นการปล่อยมลพิษทาง
น�า้  ทางอากาศ การจดัการขยะของเสยี 
เป็นต้น โดยให้เป็นไปมาตรฐานตามที่
กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างต�่า 

ก๊าซเรือนกระจก
 • ควรให ้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

กระบวนการผลิต หรือการจัดส่ง หรือ
การบรหิารจดัการภายในองค์กรของท่าน 
เพ่ือลดหรอืควบคมุการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน 
ISO14001
 • ควรส่งเสริมให ้มีการน�ามาตรฐาน 

ISO14001 มาบริหารจัดการด ้าน 
สิง่แวดล้อมในองค์กรของท่าน ท้ังนีท่้าน
อาจขอการรับรองระบบจากหน่วยงาน
ภายนอก หรือไม่ ก็ได้
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การพัฒนา วัตถุดิบ สินค้า และบริการ

คุณภาพที่ดี
 • ร่วมมือกับ QTC	ในการจัดท�าระบบ

การประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO9001  และพยายามให้ได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานจากหน่วยงาน
ภายนอก

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ควรให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความ

สามารถด้านเทคโนโลยีในการผลติ การ
สือ่สาร เพ่ือเป็นการพัฒนาคณุภาพของ
สินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพที่ดี มี
ความปลอดภัยในการใช้ ลดผลกระทบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตรงต่อเวลา
 • ต้องพัฒนาระบบการจดัส่งวัตถุดบิ สินค้า 

และบริการ ให้มีความปลอดภัย และ
ตรงตามเวลาที่ก�าหนดส่งมอบ 
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	 คู่ค้ำควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กรท้ังในกรณีภำวะปกติ	และในภำวะฉุกเฉินหรือเกิด 
ภัยพิบัติที่ไม่คำดคิดเช่น	น�้ำท่วม	แผ่นดินไหว	ไฟไหม้	หรือกำรจลำจลทำงกำรเมือง	ฯลฯ			โดยควร
จัดท�ำเป็นแผนรองรับ	และตอบโต้ภำวะฉุกเฉินนั้นๆ	เพ่ือไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงักของธุรกิจของท่ำน	
จนส่งผลกระทบต่อกำรส่งมอบวัตถุดิบ	สินค้ำ	หรือบริกำรแก่	QTC	โดย	QTC	ยินดีจะแลกเปล่ียน
แนวทำงปฏิบัติ	ข้อมูล	ข่ำวสำร	ต่ำงๆ	แก่คู่ค้ำ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน หรือ
เกิดภัยพิบัติ
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การเตรียมการในภาวะฉุกเฉิน หรือ
เกิดภัยพิบัติ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
และเรื่องร้องเรียน

 ในกรณีท่ีคูค้่า หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง มข้ีอสงสยั หรอืพบเห็นการกระท�าทีส่งสยัว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของ 
QTC	ท่านสามารถสอบถาม หรอืแจ้งเบาะแส หรอืร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอยีดหลักฐานต่างๆ ตาม
ช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)    audit@qtc-energy.com

 เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 

 ถนนกรุงเทพกรีฑา

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

 กรุงเทพฯ  10240

ช่องทางการปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 sustainability@qtc-energy.com

 038-891-411-4 ต่อ 101 หรือ 088-203-0128
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เอกสารแนบท้าย
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)	มุ่งมั่นที่จะสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนโดย
ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ด้วยกำรมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมเป็นมือ
อำชีพ	โปร่งใส		เป็นธรรม	ตรวจสอบได้		บริษัทฯ	จึงก�ำหนดนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	โดยมีสำระ
ส�ำคัญไว้ดังนี้	

1.	 บริษัทฯ	ด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	
2.	 บริษัทฯ		ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด	ครบถ้วน
3.	 บรษิทัฯ		ปฏบิตัต่ิอคูค้่ำทกุรำยด้วยควำมเป็นธรรม	ไม่เอำเปรยีบ	ให้ข้อมลูทีค่รบถ้วน	ถูก

ต้อง	ชัดเจน	และมีควำมเท่ำเทียมกัน	ไม่เลือกปฏิบัติ
4.	 บริษัทฯ		คัดเลือกคู่ค้ำที่ให้ควำมส�ำคัญในกำรช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ

มีกำรด�ำเนินงำนที่มีธรรมำภิบำล
5.	 คู่ค้ำ	ต้องปฏิบัติตำม	“จรรยาบรรณ และ แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า ของ QTC” 

รวมถึงกฎหมำยต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงเคร่งครัด
6.	 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	และนโยบำยอื่น	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับกำรต่อ

ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงนี้
7.	 หำกคู่ค้ำพบว่ำบุคลำกรของบริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินกำรใด	ๆ	ที่ไม่โปร่งใส	หรือมีควำมขัด

แย้งทำงผลประโยชน์	ต้องแจ้งบริษัทฯ	ทรำบในทันที
	 บริษัทฯ	ก�ำหนดให้บุคลำกรของบริษัทฯ	ที่ปฏิบัติงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงปฏิบัติตำมนโยบำย	
และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด	และขอควำมร่วมมือจำกคู่ค้ำทุกรำย	ในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยฯ	รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำของ	QTC	อย่ำงเคร่งครัด
เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกันสืบไป
	 ทัง้น้ี	ให้ยกเลกิประกำศที	่QTC58069	ลงวนัที	่24	พฤศจกิำยน	2558	และให้ใช้นโยบำยจดัซือ้
จัดจ้ำงฉบับนี้รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำของ	QTC	แทน

	 ประกำศ	ณ	วันที่	14	พฤษภำคม	2561

	 นายเรืองชัย		กฤษณเกรียงไกร
	 กรรมกำรผู้จัดกำร
	 บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ำกัด	(มหำชน)
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ข้ำพเจ้ำ	นำย/นำง/นำงสำว	:	………………………………………………………………………………

ต�ำแหน่ง	:	……………………………………………………………………………………………

เป็นตัวแทน	:		นิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ	……………………………………………………............

เพื่อรับ	“จรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำของ	QTC”	ทั้งนี้	ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจถึงแนวทำงปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณส�ำหรับคู่ค้ำของ	QTC	นี้แล้วโดย

 ●	 กำรอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำ	ด้วยตนเอง

 ●	 กำรได้รับ	ค�ำชี้แจง/อบรม	จำกพนักงำนของ	QTC	

	 ท้ังนี	้ข้ำพเจ้ำ	ในฐำนะตวัแทนของ	…………………………………………………………………….	

จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสูงสุดที่จะน�ำแนวทำงดังกล่ำวไปปฏิบัติ	และประยุกต์ใช้	เพื่อควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกันสืบไป

	 ลงชื่อ	…………………………………………

	 วันที่	…………………………………………..

	 โปรดฉีกตำมรอยปะ	และส่งคืนให้ผู้ปฏิบัติงำนของ	QTC	ผู้ซึ่งมอบเอกสำรฉบับน้ีให้แก่ท่ำน	

หรือ	Scan	ส่งทำงเมล์		sustainability@qtc-energy.com
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ท่ำนสำมำรถ	Download	นโยบำย	และแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ	ที่เกี่ยวของ	QTC	ได้ทำง
www.qtc-energy.com		




