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  บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน)  ไดด้าํเนินธุรกิจโดยยึดมั�นในการบริหารงานตามหลกั
คุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ มีความน่าเชื�อถือ มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองค์กร 
(Stakeholders) อยา่งเป็นธรรม   มีระบบการตรวจสอบที�ดี  ตลอดจนคาํนึงถึงสังคมรอบขา้งมาโดยตลอด  และมุ่งเนน้
การดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมในทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อนาํไปสู่
การเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 
 
  เพื�อให้เป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที�จะกาํหนด
จรรยาบรรณธุรกิจขึCนมาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่างๆ จาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับเขา้กบั
หลกัปฏิบติัของบริษทัฯ  เพื�อให้เป็นแนวปฏิบติัที�ดี ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผูเ้กี�ยวขอ้งทัCงภายใน และภายนอกองค์กร รวมทัCงการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้     คู่คา้/เจา้หนีC  คู่แข่งขนัทางการคา้ สงัคมส่วนรวม ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างเป็นธรรม 
และเพื�อให้การดาํเนินงานขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�วางไว ้
และสร้างความมั�นคง ความเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง และยั�งยืนใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้  
 
 
 
 
 
 
                                                                    ในนามคณะกรรมการ 
                                                         บริษทั คิวทีซี  เอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             จรรยาบรรณธุรกิจ 

 3 
 

 
สารบัญ 

                          หน้า  
 

1. คํานิยาม            4 
 

2. จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ         
2.1   การเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษทัฯ      5 
2.2   นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์       6 
2.3   นโยบายการรักษาและใช้ทรัพย์สิน และความลบัของบริษทั    7 
2.4   นโยบายการซื3อขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน     7 
2.5   นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ      8 
2.6   นโยบายการให้หรือรับของขวญั       11 
2.7   นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั=น      12 
2.8   นโยบายสิทธิมนุษยชน        12 
2.9   นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ?    13 
 

3. จรรยาบรรณพนักงาน         13 

4. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์        15 
 

5. การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการทบทวนจรรยาบรรณธุรกจิ                                    18 

6. การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ        18 
 

7. วนัิย            19 
 

8. แหล่งที=มา และข้อมูลอ้างองิ         20 

 

 
 
  



                                                                                                                                                             จรรยาบรรณธุรกิจ 

 4 
 

 
1.   คํานิยาม 

จรรยาบรรณธุรกจิ หมายถึง      มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ�งเป็นกฎเกณฑม์าตรฐานของพฤติกรรม และ
       ความประพฤติ ซึ� งสามารถอา้งอิงเป็นเอกสารสาํหรับองค์กร หรือบุคคล
       ทั�วไปที�มีผลประโยชน์เกี�ยวขอ้งเพื�อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและ
       กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพื�อนาํไปเป็นแนวทางในการ
       ดาํเนินงานในองคก์ร 

พนักงาน  หมายถึง     ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํ พนกังานชั�วคราว พนกังานสัญญาจา้งพิเศษ 

นักลงทุนสัมพนัธ์  หมายถึง      บุคคลที�ทาํหนา้ที�ใหข้อ้มูลของบริษทัที�จาํเป็นแก่นกัลงทุน นกัวิเคราะห์                 
                                                           และสื�อมวลชน 

บุคคลที=เกี=ยวข้อง    หมายถึง     บุคคลที�มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งต่อไปนีC  

1) บุคคลที�มีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทัและในกรณีที�เป็นนิติบุคคลให้
 หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบุคคลนัCนดว้ย 
2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ 

   ผูบ้ริหารหรือบุคคลตาม(1) 
3) นิติบุคคลที�บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอาํนาจควบคุมกิจการ 

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย    หมายถึง     ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนีC  คู่แข่ง รัฐบาล ภาคเอกชน สังคม 
           ชุมชมและสิ�งแวดลอ้ม   

 การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง      การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจของ 
          บริษทัตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์
          พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
          และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมใดๆ ที�อาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของ
      บุคคล ที�เกี�ยวขอ้งไม่วา่โดยทางสายเลือด หรือทางอื�นใด เขา้มามี
      อิทธิพล ต่อการตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
      ผลประโยชนสู์งสุด  
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 การให้สินบน  หมายถึง      การเสนอใหห้รือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชนอื์�นใดใหแ้ก่
          ตนเองหรือจากบุคคลซึ� งตอ้งการโนม้นา้วใหก้ระทาํการอยา่งที�ไม่สุจริต 
          ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
2.   จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct) 

 บริษทัฯ กาํหนดให ้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือในการปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บ
มอบหมายจากบริษทั  ซึ� งใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมตาม
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี    ทัCงนีC  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัจะตอ้งรับทราบทาํความเขา้ใจ 
และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื�อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�ของแต่ละคนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส 
ซื�อสัตย ์ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมที�จะอธิบาย 
ชีCแจงและสามารถตรวจสอบได ้

 วฒันธรรมองคก์ร     : ความประณีต คือหวัใจสาํคญัสูงสุดในการทาํงานของเรา และแทรกซึมอยู่ 
    ในทุก ๆ อยา่งที�เป็นคิวทีซี ตัCงแต่ผูค้น วิธีคิด วิธีทาํงาน เทคโนโลยี   
    โรงงาน ผลิตภณัฑ ์รวมถึง สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

 ปรัชญา:          1.   มีการบริหารจดัการที�มีจริยธรรม มีคุณธรรมและโปร่งใส 
           2.   คุณภาพ มาตรฐานของสินคา้ และการใหบ้ริการอยู่ในระดบัสากล 
           3.   มุ่งเนน้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

 วิสัยทศัน์        เราจะเป็นผูผ้ลิตระดบัเวิลดค์ลาส (World Class)  ผลิตผลิตภณัฑแ์ละการบริการ
    ดา้นอุปกรณ์แปรรูปพลงังานไฟฟ้าคุณภาพระดบัโลก  

 พนัธกิจ          เรามุ่งมั�นเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการที�ทา้ทายดา้นการพฒันาระบบไฟฟ้าของ
    ลกูคา้ภายใตคุ้ณภาพสากล 
   
     จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัต ิดังนี3 

2.1     การเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษทั(Law/Regulations/Market Practices) 
 2.1.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของตลาด
  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไมห่ลีกเลี�ยงการปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที�
  เกี�ยวขอ้ง 
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 2.1.3  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตาม นโยบาย “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ  
  “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษทัฯ  
 2.1.4  บุคลากรทุกระดบัที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้กาํหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทัCง
  ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เพื�อใหก้ารจดัทาํบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัเป็นไป
  อยา่งถูกตอ้ง และสมบูรณ์ 

2.2     นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)  
  บริษทัมีนโยบายที�มิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานของบริษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนีC  
 2.2.1 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของ 
  ผลประโยชนเ์กี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ย
  ความซื�อสัตย ์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที�ดีโดยคาํนึงถึงประโยชน์
  ของบริษทัเป็นสาํคญั เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื�อประโยชนข์อง
  บริษทัเป็นหลกัสาํคญั โดยผูมี้ที�ส่วนไดเ้สียในเรื�องใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมติัรายการ
  ดงักล่าว  
 2.2.2 ตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษทั ฯ ไดแ้ก่ การทาํใหบ้ริษทั 
  เสียผลประโยชน ์หรือไดรั้บประโยชน์นอ้ยกวา่ที�ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชนจ์ากบริษทัฯ  
 2.2.3    ไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 
 2.2.4  หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั 
 2.2.5 กรณีที�จาํเป็นตอ้งทาํรายการนัCน เพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ ใหท้าํรายการนัCนเสมือนการทาํรายการ
  กบับุคคลภายนอกที�มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วิญXชูนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั�วไป 
  ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที� 
  เกี�ยวขอ้ง และ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั และมีหนา้ที�ตอ้ง ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาด
  หลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ในเรื�องการเปิดเผย
  ขอ้มลูการทาํรายการเกี�ยวโยง 
 2.2.6  หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคล
  ดงักล่าว แสวงหาผลประโยชนใ์นกิจการส่วนตวักบับริษทัฯ เช่น กระทาํการใด ๆ เพื�อขายสินคา้และ
  บริการ ใหก้บับริษทัฯ  หากมีการกระทาํนัCนๆ ตอ้งทาํเอกสารชีCแจงและเปิดเผยขอ้มูลใหบ้ริษทัฯ 
  ทราบทุกกรณี 
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2.3  นโยบายการรักษาและใช้ทรัพย์สิน  และความลบัของบริษทั 
 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน มีหนา้ที�รักษาและใชท้รัพยสิ์น  ขอ้มูลและความลบัของบริษทั ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากที�สุด ทัCงนีC ไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัดงันีC  
 2.3.1 พนกังานตอ้งดูแล บาํรุงรักษา เครื�องจกัร เครื�องมือ ยานพาหนะ และวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงานใหอ้ยู่
  ในสภาพดีและใชท้รัพยากร หรือพลงังานในการทาํงานโดยประหยดั หรือสิCนเปลืองนอ้ยที�สุด 
 2.3.2 พนกังานตอ้งช่วยกนัระมดัระวงั และปกป้องทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทัฯ มิให้เสียหาย หรือสูญหาย 
  จากบุคคลใดหรือภยัพิบติั และไม่นาํทรัพยสิ์นใดๆของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตวัหรือเพื�อ
  ประโยชนข์องผูอื้�น โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 2.3.3 ตอ้งจดัทาํเอกสารต่างๆ ดว้ยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด และหา้มมิให้
  ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 
 2.3.4 พนกังานตอ้งไมฝ่่าฝืนระเบียบหรือคาํสั�งของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ หรือทาํใหท้รัพยสิ์น
  ของบริษทัเสียหาย 
 2.3.5 พนกังานตอ้งทราบและปฏิบติัตามแนวทางการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่างถูกตอ้ง
  และเหมาะสม 
 2.3.6 หา้มนาํซอฟตแ์วร์มาติดตัCง หรือบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยมิไดรั้บอนุญาต 
   2.3.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ใหถื้อเป็นทรัพยสิ์น
  ของบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อประโยชน์
  ส่วนตวั 
 
2.4   นโยบายการซื3อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและความลบัของบริษัท 
 2.4.1 บริษทัฯ ไดก้าํหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและ

 บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซืCอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

   
 2.4.2 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุ

 นิติ ภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที� มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
 เปลี�ยนแปลงราคา ของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซึ� งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื�อทาํการซืCอขาย 

  เสนอซืCอ เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื�นซืCอ ขายเสนอซืCอหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
  ไม่วา่ทางตรงหรือ ทางออ้ม ก่อนที�ขอ้มลูนัCนจะไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่การกระทาํ    
                        ดงักล่าวจะกระทาํเพื�อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอื้�น หรือเพื�อใหผู้อื้�น กระทาํดงักล่าวโดยตนไดรั้บ 
                        ประโยชนต์อบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษทัฯ 



                                                                                                                                                             จรรยาบรรณธุรกิจ 

 8 
 

 2.4.3 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
 ของบริษทัฯไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื�อประโยชนแ์ก่บุคคลอื�นใดไม่วา่
 โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

 2.4.4 ตอ้งรักษาไวซึ้�งผลประโยชนแ์ละความลบัของบริษทัฯ หรือของลูกคา้ หา้มนาํความลบัของบริษทัฯ 
  ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือ
  พนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 
  
2.5   นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 บริษทัฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมั�งคั�ง 
ความมั�นคงทางการเงินและความยั�งยืนของกิจการ โดย กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติั ดงันีC  
 2.5.1 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

� ใหก้ารเอาใจใส่และรับผิดชอบลูกคา้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรม โดยเนน้การผลิตสินคา้ที�มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น รักษา
ความลบัของลูกคา้ และไม่นาํไปเพื�อใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและผูอื้�นก่อนไดรั้บอนุญาติ
ยินยอมจากลูกคา้ รวมทัCงใหบ้ริการที�มีคุณภาพดว้ยความเชี�ยวชาญในอาชีพ ในราคาที�
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั 

� นาํเสนอผลิตภณัฑที์�ตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้และมีคุณภาพ เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง  และมีช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพื�อเปิดโอกาส
ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกี�ยวกบัการบริการ และดาํเนินการอยา่งดีที�สุดเพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บ
การตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

� ใหบ้ริการที�เป็นเลิศ ดว้ยคุณภาพ และประสิทธิภาพที�สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ 
� ใหก้ารดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้อยา่งเหมาะสมและยุติธรรม 
� ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลกูคา้อย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้

ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
� ปฏิบติักบัลกูคา้ดว้ยความสุภาพ เป็นที�วางใจไดข้องลูกคา้ 
� ส่งมอบสินคา้ที�มีคุณภาพ ตรงตามเวลาที�กาํหนด 
� สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกคา้ 
� รับประกนัสินคา้ ภายใตเ้งื�อนไขระยะเวลาที�เหมาะสม และปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูบ้ริโภค 
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 2.5.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

� บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ได ้

� เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเรื� องเพื�อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื�อบุคคลเข้ารับการ
เลือกตัCงเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้  ตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯ กาํหนด ซึ� งได้
เผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทั ฯ ที� http://www.qtc-energy.com โดยใหเ้สนอมายงั
บริษทัฯ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

� บริษทัฯ ไม่มีการเพิ�มวาระการประชุมที�ไม่มีการแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น 
โดยเฉพาะวาระที�มีความสาํคญัที�ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

� คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการแต่งตัCงกรรมการเป็นรายคน และ
สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

� คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ  (Insider 
Trading) ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งรวมถึง  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  รวม
ตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที�เกี�ยวขอ้งกบัข้อมูล
รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ  หรือนาํขอ้มูลของบริษทั
ฯ  ไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใช้
ประโยชน ์

� การใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  เกี�ยวกบัภาระหนา้ที�ในการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
การรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 2.5.3 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
� ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม 
� ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
� ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา/ลิขสิทธิj  
� ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีไมสุ่จริต หรือไม่เหมาะ 

 2.5.4 การปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนีC  
� ไม่เรียกร้อง ไมรั่บหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ หรือเจา้หนีC และ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
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� การจดัหา จดัซืCอ จดัจา้งกบับริษทัและ/บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือมีความสัมพนัธ์กบั กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัชัCน  จะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการความเสมอภาค โปร่งใส เป็น
ธรรม เพื�อประโยชนสู์งสุดของบริษทั และจะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบของบริษทั พร้อม
ทัCงเปิดเผยขอ้มลูสามารถตรวจสอบได ้

� หลีกเลี�ยงการจดัหา จดัซืCอ จดัจา้งที�จะขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั 
� ผูเ้กี�ยวขอ้งกบักิจกรรมจดัหา จดัซืCอ จดัจา้งตอ้งไม่รับประโยชน์ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม

จากคู่คา้ และตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดจนอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจ 

� หากพบเหตุที�จะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงหรือสัญญาได ้ผูรั้บผิดชอบตอ้งรีบ
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที  

� มุ่งมั�น ที�จะรักษาสมัพนัธภาพที�ย ั�งยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญาที�มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื�อง
ของคุณภาพสินคา้ และใหค้วามเชื�อถือซึ� งกนัและกนั 

� ปฏิบติัต่อเจา้หนีCการคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตัCงอยูบ่นพืCนฐานของการได้
ผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทัCงสองฝ่าย 

� บริษทัปฏิบติัตามเงื�อนไขคํCาประกนัของเจา้หนีC ทุกรายอย่างเคร่งครัด  เพื�อการทาํธุรกรรม
เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง เป็นธรรมและ โปร่งใส 

� บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และรักษาความเชื�อมั�นต่อเจา้หนีC  

� บริษทักาํหนดการชาํระหนีCอยา่งชดัเจน  โดยมีการติดตามและตรวจสอบทุกเดือน  หาก
พบวา่มีการผิดชาํระหนีC  บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบถึงปัญหาอยา่งใกลชิ้ดและแกไ้ขทนั
การณ์ 

 2.5.5 การปฏิบติัต่อพนกังาน 
� ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
� ใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหนา้ที� ผลงานและความรับผิดชอบ  
� จดัใหมี้สวสัดิการที�เหมาะสมแก่พนกังาน 
� จดัใหมี้การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

ของพนกังาน 
� จดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน  
� ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั�วถึง

และสมํ�าเสมอ 
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� บริหารงานโดยหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆ ที�ไมเ่ป็นธรรมและปฎิบติัต่อพนกังานดว้ยความ
สุภาพ ใหค้วามเป็นปัจเจกชน และศกัดิj ศรีของความเป็นมนุษย ์ ตามหลกัสิทธิมนุษยชน
สากล 

� ใหค้วามเป็นธรรมและส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความเจริญกา้วหนา้ 
� จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลีCยงชีพสาํหรับพนกังาน 
� แต่งตัCง โยกยา้ย ใหร้างวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสุจริต และตัCงอยูบ่นพืCนฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
2.5.6    การปฏิบติัต่อชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

� สร้างจิตสาํนึกในเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดขึCนในหมู่พนกังาน
ทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง 

� ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือสนบัสนุนลูกคา้ที�ทาํธุรกิจไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อ
สงัคม และประเทศชาติ 

� ช่วยอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และจรรโลงไวซึ้� งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 
� ดาํเนินกิจกรรมเพื�อร่วมสร้างสรรสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหชุ้มชน

ที�องคก์รตัCงอยู่มีคุณภาพชีวิต ที�ดีขึCน ทัCงที�ดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 
 

2.6   นโยบายการให้หรือรับของขวญั 
2.6.1  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่เรียก  ให้ หรือยินยอมที�จะรับเงินหรือประโยชนอื์�นใดจาก 

ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั 
2.6.2 หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมที�มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้กี�ยวขอ้งทาง

ธุรกิจกบับริษทั ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 
2.6.3 ดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ที�ชอบธรรม และไม่รับสิ�งของ หรือเงินจากลกูคา้ หรือคู่

คา้ เพราะจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ที� 
2.6.4 ไม่ใหข้องขวญัหรือของกาํนลัที�มีค่าทัCงทางตรงและทางออ้มแก่เจา้หนา้ที�ของรัฐเพื�อเอืCอประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจ เวน้แต่เป็นการมอบใหต้ามเทศกาลประเพณีนิยมเช่นเดียวกบัการมอบใหแ้ก่ลูกคา้
ของบริษทั 

 

2.7   นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั=น 

          บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  
จรรยาบรรณธุรกิจ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนั
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ทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยคุณภาพที�ดีที�สุดของผลิตภณัฑ ์ และการบริการ  นอกจากนีCบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมั�นใน
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ และกาํหนดใหก้รรมการผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ� งบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม  ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
นีC   อยา่งเคร่งครัดและไดยึ้ดถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงันีC  
    2.7.1   กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานไม่เรียก  ให ้ หรือยินยอมที�จะรับเงินหรือประโยชนอื์�น 
  ใดจากผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั 

2.7.2 หากพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมที�มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผูเ้กี�ยวขอ้งทาง 
ธุรกิจกบับริษทั ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

2.7.3 ดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ที�ชอบธรรม และไม่รับสิ�งของ หรือเงินจากลกูคา้   หรือ 
คู่คา้ เพราะจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ที� 

2.7.4   ไม่ใหข้องขวญัหรือของกาํนลัที�มีค่าทัCงทางตรง  และทางออ้มแก่เจา้หนา้ที�ของรัฐ  เพื�อเอืCอประโยชน์ 
ต่อการดาํเนินธุรกิจ เวน้แต่เป็นการมอบใหต้ามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกบัการมอบใหแ้ก่ 
ลกูคา้ของบริษทั 

ทัCงนีC  หากไม่ปฏิบติัตามนโยบายนีC  จะตอ้งไดร้ับโทษทางวินยั ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไม่มีนโยบายที�จะใหผ้ล
ทางลบต่อพนกังานที�ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั�น แมว้า่การกระทาํนัCนจะทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็
ตาม 
 
2.8    นโยบายสิทธิมนุษยชน 
 บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสาํคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากล โดยคาํนึงถึงศกัดิj ศรีความเป็นมนุษย ์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึ�งกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคน รวมทัCงพนกังานในบริษทัร่วม   ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดซึ� งมีสาระสาํคญัดงันีC  

 
2.8.1  บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ใหโ้อกาศที�เท่าเทียมกนัในการทาํงาน

ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการทาํงาน ประกาศ และคาํสั�งต่างๆ ของบริษทัฯ ที�ชอบ
ดว้ยกฎหมาย  

2.8.2  บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมือง โดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และ 
กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2.8.3 บริษทัฯ จะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ไม่เปิดเผย หรือถ่ายโอนขอ้มูลของพนกังานไป 
ยงับุคคลอื�น โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู  เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามคาํสั�งของเจา้
พนกังานผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

2.8.4 บริษทัฯ และพนกังานทุกคน จะไมส่นบัสนุน และเกี�ยวขอ้งกบักิจการใดๆ ของคู่คา้ ลูกคา้  
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หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ ที�กระทาํการละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  
2.8.5 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนจะไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ 

วา่จะเป็นทางวาจา หรือการกระทาํ ต่อบุคคลอื�นๆ บนพืCนฐานดา้นเชืCอชาติ สีผิว ศาสนา 
วฒันธรรม ชนชัCน เพศ ความพิการ สถานภาพการสมรส และอื�นๆ ตามหลกัการพืCนฐานที�
สาํคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

 
2.9 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลขิสิทธิ? 

    บริษทักาํหนดใหก้ารไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิj เป็นนโยบายสาํคญัที� ซึ� งกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และกาํหนดใหฝ่้ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบ
เพื�อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธิ ในซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  และกาํหนดแนวปฏิบติัดงันีC  

2.9.1    พนกังานตอ้งไม่นาํขอ้มูล และความลบัของบริษทั เช่น ขอ้มลูที�มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจการงาน ราคาการประมลู ทุกกรณี ใหถื้อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่
วา่จะไดมี้การจดทะเบียนตามกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือไม่กต็าม ทัCงนีC  หา้มเผยแพร่
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.9.2     พนกังานตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิj ใด ๆ เช่น คดัลอก ทาํซํC า ดดัแปลง 
เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ สาํหรับพนกังานที�ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิj ใด ๆ  มีความผิดทางวินยั และตามกฎหมาย  

2.9.3     พนกังานมีหนา้ที�รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา กรณีพบการกระทาํที�เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือการ
กระทาํที�อาจทาํให้เกิดขอ้พิพาทเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

3.     จรรยาบรรณพนักงาน 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ    บริษทัจึงกาํหนดขอ้พึงประพฤติ 
ปฏิบติัไวใ้หพ้นกังานนาํไปใชใ้นการทาํงานดงันีC  

 3.1   การปฏิบติัต่อตนเอง 
� ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความขยนัหมั�นเพียร อดทน เสียสละ มีความคิดสร้างสรรค ์ ตลอดจน

พฒันาตนเองใหมี้ความรอบรู้ในดา้นต่างๆ ทัCงในหนา้ที�การงานและความรู้ในเชิงธุรกิจ 
� ใชเ้วลาในการปฏิบติังานอย่างเตม็ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลตามที�กาํหนด รวมทัCงไม่

กระทาํ หรือชกัจูงผูอื้�นใหใ้ชเ้วลาปฏิบติังานเพื�อกิจกรรมอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของบริษทั 
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� พนกังานตอ้งไมท่าํงานอื�นหรือให้กบับุคคลอื�น ไม่วา่จะมีการใหป้ระโยชน์ตอบแทนหรือไม่
กต็ามในระหวา่งเวลาทาํงานของบริษทั  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูจ้ดัการหรือผูที้�
ไดม้อบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� พนกังานไม่พึงประกอบกิจการหรือลงทุนใด ๆ อนัเป็นการแข่งขนัหรือขดัต่อผลประโยชน์
ของบริษทั 

� รักษาวินยัดว้ยการประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประเพณีอนัดีงามของ
บริษทั   รวมทัCงปฏิบติัตามหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 

� พนกังานพึงละเวน้การพนนัทุกชนิด 
 

3.2   การปฏิบติัต่อเพื�อนร่วมงาน 
� รักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงานและช่วยเหลือเกืCอกลู มีนํC าใจไมตรีเอืCอ

อาทรซึ� งกนัและกนั เพื�อประโยชน์ของบริษทัโดยรวม 
� ปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความสุภาพและใหเ้กียรติ 
� ไม่ทาํลายบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
� แนะนาํ ใหค้วามรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้นัและกนัโดยไม่ปิดบงั 
� ไม่มีพฤติกรรมที�เป็นการคุกคามทางเพศ 
� ไม่นาํเรื�องส่วนตวัของเพื�อนร่วมงานไปเปิดเผย วิจารณ์ ในลกัษณะที�ก่อใหเ้กิดความเสื�อม

เสียต่อผูอื้�น  
� เสริมสร้างการทาํงานเป็นทีม ทาํให้เกิดความรัก ความสามคัคีภายในองคก์ร 
� ไม่ชกัจูงหรือชีCนาํการตดัสินใจของเพื�อนร่วมงานในสิทธิเรื�องการเมือง 

3.3 การปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
� มีวินยั ใหเ้กียรติผูบ้งัคบับญัชา ไมแ่สดงกริยากา้วร้าว กระดา้งกระเดื�อง ไม่ปฏิบติังานขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชาเวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วนและเป็นคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชาที�สูงกวา่ 
� เคารพ เชื�อฟัง และปฏิบติัตามคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชาที�ชอบดว้ยระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บริษทั 
� เอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายใหค้วามคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ดว้ย

ความสุจริตใจ และพร้อมรับฟังความคิดเห็น และขอ้ติชมต่างๆ  
� ละเวน้การใหข้องขวญั หรือของกาํนลัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

3.4 การปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
�  ส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ยความซื�อสัตย ์ สุจริต มีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์
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�  เป็นผูน้าํ และแบบอยา่งที�ดีในการประพฤติ ปฏิบติัตน มีวินยั มีความยุติธรรม 
�  ใชภ้าวะผูน้าํ/วิจารญาณในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจเรื�องต่างๆ อย่างรอบคอบ 
�  สอนงาน แนะนาํงาน ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และติดตาม

ควบคุมการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
�  มีคุณธรรมในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รับฟังปัญหาและขอ้คิดเห็น ใหค้าํปรึกษาดว้ยความ

จริงใจและมีเหตุผล 
 
 
 

4.     จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
        4.1 การเปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัและจาํเป็น อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

� ตอ้งเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของหน่วยงาน
ทางการ เช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

� ควรใชวิ้จารณญาณในการให้ขอ้มูลต่างๆ โดยนกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถปฏิเสธที�จะให้ขอ้มูลได้
หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความลบัทางการคา้ 

� การชีCแจงขอ้มูลหรือเหตุผลที�ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัเปลี�ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 
และ/ หรือ ขอ้มูลใน MD&A ควรมีคาํอธิบายที�ชัดเจนทาํให้เขา้ใจถึงที�มาที�ไปและเหตุผลของ
การเปลี�ยนแปลง 

� ในกรณีที�มีข่าวลือหรือข่าวรั�ว นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรรีบดาํเนินการชีCแจงขอ้เท็จจริงแก่สาธารณะ 
โดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์เกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียน 

� นกัลงทุนสัมพนัธ์ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง ดว้ยเจตนารมณ์ในการผลกัดนัให้มีการซืCอ
หุน้ของบริษทั 

� นกัลงทุนสัมพนัธ์กาํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผูใ้ชข้อ้มูลไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียม
กนั ดงันีC  

1. เปิดเผยผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์
2. เปิดเผยผา่นเวบไซดข์องบริษทั 
3. เปิดเผยผา่น 56-1  และ 56-2   
4. เปิดเผยผา่นสื�อสิ�งพิมพต่์างๆ  
5.  
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 4.2       การดูแลและรักษาขอ้มลูภายใน 
� หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์เท่านัCนที�สามารถเขา้ถึงข้อมูลภายในได ้  และตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวให้บุคคลอื�นหรือผูล้งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ� งทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อ
สาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  และต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบที� เกี�ยวข้องกับการดูแลข้อมูล
ภายในใหถ้กูตอ้งอย่างเคร่งครัด 

� บริษทัฯ ไดก้าํหนดมิให้นักลงทุนสัมพนัธ์ ซืCอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

� บริษทัฯ ไดก้าํหนดช่วงเวลางดรับนดัหรือตอบคาํถามเกี�ยวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้
ใหแ้ก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทุน(Quiet Period)  รวมถึงการจดัประชุมนักวิเคราะห์ การจดั Site 
Visit   2 สปัดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน  

�  นกัลงทุนสัมพนัธ์ ควรระมดัระวงัการใชข้อ้มลู  โดยตอ้งไม่ใหข้อ้มลูใดๆ ที�มีขอ้กาํหนดหา้มไว ้
เช่น ตวัเลขประมาณการรายไดแ้ละกาํไรของงวดการเงินนัCนๆ  

 4.3      การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
� นกัลงทุนสัมพนัธ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ทาํ

ให้ฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทุน และเปิดโอกาสใหส้อบถามขอ้สงสัยไดต้าม
ตามเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบติัที�จะติดต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

� นาํขอ้มูลที�นาํเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั�วกนั โดยนาํ Present 
ต่างๆ  เผยแพร่บนเวบไซดข์องบริษทัภายหลงัจากการประชุมเสร็จสิCนโดยเร็ว 

� นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการสื�อสารขอ้มูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม หาก
พบประเดน็ที�ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดควรชีCแจงขอ้มลูผา่นทางระบบตลาดหลกัทรัพยฯ์  

� นกัลงทุนสัมพนัธ์ควรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงันีC  
1. การปฏิบติัต่อนกัลงทุน  

- ควรปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่
หรือรายเลก็ 

- ควรให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที� เท่าเทียมกับ
นกัวิเคราะห์และนกัลงทุนสถาบนั 

- ขอ้มูลที�นําเสนอแก่การรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กบันักลงทุน
สถาบนัหรือกลุ่มนกัลงทุน ตอ้งนาํขึCนเวบไซดห์ลงัประชุมเสร็จสิCนโดยเร็ว 

- ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่นการเยี�ยมชมกิจการ และการพบปะนัก
ลงทุน ควรดาํเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทัและความคุม้ค่าเป็น
ที�ตัCง 
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2. การปฏิบติัต่อนกัวิเคราะห์ 

- ในการจดัประชุมนกัวิเคราะห์(Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพนัธ์เชิญและเปิด
โอกาศใหน้กัวิเคราะห์จากทุกบริษทัหลกัทรัพยไ์ดเ้ขา้ร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- นกัลงทุนสัมพนัธ์ไม่ควรให้สิ�งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะห์เพื�อจูง
ใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษทั  และควรให้ความเคารพใน
ผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถชีC แจงข้อเท็จจริงที�ถูกตอ้งได ้
หากเห็นวา่มีการใชข้อ้มลูคลาดเคลื�อน 

3. การปฏิบติัต่อสื�อมวลชน 
- ควรใหข้อ้มลูและเปิดโอกาสใหสื้�อมวลชนไดร้ับทราบขอ้มลูตามความเหมาะสม 
- ไม่ควรใชเ้งื�อนไขในการทาํธุรกิจกบัสื�อมวลชน เช่นการลงโฆษณาในสื�อเพื�อให้

สื�อมวลชนนาํเสนอข่าวหรือใหค้วามเห็นในเชิงบวกแก่บริษทั 
- ไม่ควรให้สิ� งของตอบแทนหรือของขวญัแก่สื�อมวลชน เพื�อจูงใจให้สื�อมวลชน 

เขียนบทความข่าวใหแ้ก่บริษทัในเชิงสร้างข่าวที�ไม่เป็นจริง 
4. การปฏิบติัต่อหน่วยงานทางการ 

- ควรใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานทางการตามที�ถูกร้องขอ 
- ไม่ควรใหข้องขวญัแก่เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานทางการเพื�อใหค้วามช่วยเหลือใด ๆ 

เป็นกรณีพิเศษ 
5. การปฏิบติัต่อบุคคลในองคก์ร 

- ควรประสานงานให้ผูบ้ริหารของบริษทัไดพ้บปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ตาม
โอกาสที�สมควร 

- จดัทาํรายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บทราบถึงขอ้มลูต่างๆ ที�จะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่องค์กร เช่น ผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนกัลงทุน และขอ้มูลความเคลื�อนไหวในตลาดทุน
เป็นตน้  

- ควรเป็นสื�อกลางของบริษทั ในการสื�อสารให้พนกังานในองค์กรไดรั้บทราบถึง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  เพื�อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
เช่นเดียวกนักบั นกัลงทุนสัมพนัธ์  เช่น เรื�องการดูแลและรักษาขอ้มลูภายใน  

6. การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น ๆ เช่น สถาบนัการเงินและบริษทั Credit Rating  
- ควรให้ข้อมูลแก่ผูมี้ส่วนได้เสียอื�นๆ ในระดับที� เท่าเทียมกนั ยกเวน้แต่มีความ

จาํเป็นอื�นใดในการดาํเนินธุรกิจ เช่น ตอ้งให้ขอ้มูลภายในประกอบการขอสินเชื�อ 



                                                                                                                                                             จรรยาบรรณธุรกิจ 

 18 
 

โครงการจากสถาบนัการเงิน ในกรณีนีC  นกัลงทุนสมัพนัธ์ตอ้งดาํเนินการดว้ยความ
ระมดัระวงัและตอ้งขอใหผู้ที้�ไดรั้บขอ้มลูภายในลงนามในสัญญารักษาความลบัไว้
ดว้ย 

4.4     การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต 
� หลีกเลี�ยงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่น การใชท้รัพยสิ์นหรือขอ้มูล

ของบริษทัเพื�อประโยชนส่์วนตน 
� ไม่แสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากความสมัพนัธ์และขอ้มูลที�ไดจ้ากการทาํหนา้ที�นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
� ตอ้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดาํเนินกิจกรรมหรือเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเขา้ร่วม Road Show กบับริษทัเฉพาะบางบริษทั
หลกัทรัพยที์�ใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็นตน้ 

� พึงปฏิบติัหนา้ที�ตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานต่างๆ ที�บริษทัไดก้าํหนดไว ้
� ควรแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสถานที�และกิจกรรมที�เขา้ร่วม 
� ไม่ควรใหข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้้ายแก่บริษทัคู่แข่งหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 

 
5.    การกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิ และการทบทวน 

  บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที�จะตอ้ง
รับทราบ ทาํความเขา้ใจ ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจที�กาํหนดไว ้ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน อยา่ง
เคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัที�กาํหนดขึCน  ซึ� งผูบ้ริหารทุก
ระดบัในองคก์รจะตอ้งกาํกบัดูแล และถือเป็นเรื�องสาํคญัที�จะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของ
ตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณพนกังานที�กาํหนดไวอ้ย่างจริงจงั พร้อมทัCงลง
ลายมือชื�อใหก้ารรับรองในการปฏิบติัตามทุกประการ 

  การพิจารณาทบทวน เพื�อใหจ้รรยาบรรณธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และระเบียบ
ปฏิบติัของทางการ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที�เปลี�ยนแปลงไปอยูเ่สมอ  คณะกรรมการบริษทัฯ 
กาํหนดใหมี้การทบทวนปรับปรุงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัC ง 

 
 6.   การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความ
คิดเห็น และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมาย      โดยกาํหนดใหส้ามารถแจง้ผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั  ที� บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 2/2  ซอย กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5  ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  หรือส่งอีเมลล ์มาที� audit@qtc-energy.com 
 กระบวนการดาํเนินการเมื�อไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
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 1.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริง ที�เกี�ยวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
 2.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานขอ้เทจ็จริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   เพื�อสอบสวนหาขอ้เท็จจริง และกาํหนด
       มาตรการดาํเนินการเพื�อระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย  
 3.   ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ที�แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตน    ในกรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั 
       ใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษทัทราบ 
 
 มาตราการคุม้ครองผูร้้องเรียน  
 บริษทัฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงันีC   

1. ผูร้้องเรียน  สามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนัCนจะไม่ปลอดภยั แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเองกจ็ะทาํใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และชีCแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ 

2. ผูรั้บขอ้ร้องเรียน จะเกบ็ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/คาํนึงถึงความปลอดภยั โดยไดก้าํหนดมาตรการ
คุม้ครองพนกังานที�ร้องเรียน และ/หรือ ผูที้�ใหข้อ้มลู และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้มูล โดยจะ
ไดรั้บการประกนัจากบริษทัฯ ว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที�จะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือดาํเนินการใด ที�
เกิดผลร้ายต่อพนักงานดงักล่าว 

 
7.     วนิัย 

  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัจะตอ้งทาํความเขา้ใจ และปฎิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจที�บริษทักาํหนดดงักล่าวขา้งตน้อย่างเคร่งครัด   การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการทาํผิดวินยัตามระเบียบ
วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล  

 
 
 
 

อนุมติัโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ครัC งที� 6/2558 

เมื�อ วนัที�   15  ธนัวาคม  2558 
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