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             บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม และบรษัิทร่วมคา้ (“กลุม่บรษิทั”)  มุ่งมั่นในการ

ด าเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบ โดยยดึหลักการด าเนนิธุรกจิ   ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพต่อหลักสทิธมินุษยชน 

และใหค้วามส าคัญต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีม ทัง้นี้ เพือ่เป็นการสนับสนุนในการปฏบัิตติามหลักสทิธมินุษยชน และมี

ส่วนร่วมในการบรหิารจัดการผลกระทบดา้นสทิธิมนุษยชนที่อาจเกดิขึน้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบรษัิท กลุ่มบรษัิทจงึไดจั้ดท า

นโยบายสทิธมินุษยชน โดยยดึมั่นและปฏบัิตติามนโยบาย ดา้นสทิธมินุษยชนในการด าเนนิธุรกจิ ทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดน้ าแนวทางหลักการขององคก์รดา้นสทิธมินุษยชนปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (United 

Nations Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาติ (United Nation Global 

Compact : UNGC) รวมถงึหลักการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกจิ และสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights: UNGP) มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกับบรบิทของธุรกจิ 

 

ขอบเขต  

 1. นโยบายฉบับนีค้รอบคลมุการด าเนนิธุรกจิของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี 

2. นโยบายฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบรษัิท โดยใหย้ดืถอืเป็นแนวทางใน

การปฏบัิตงิาน 

 

ค านยิาม 

 สทิธมินุษยชน หมายถงึ ศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธ ิและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีม่มีาแต่ก าเนดิ และความเสมอภาคทีจ่ะไม่

ถกูเลอืกปฏบัิตดิว้ยเหตแุหง่เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สผีวิ ภาษา เผา่พันธุ ์หรอืสถานะอืน่ใด  

 คู่คา้ หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้ ผูรั้บจา้ง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร ทัง้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล และบุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบรษัิท รวมถงึ       

ผูรั้บจา้งชว่ง ของผูข้ายสนิคา้ ผูรั้บจา้ง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารดังกลา่ว 

 

แนวปฏบิตั ิ

 เพือ่สง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบัิตทิางดา้นแรงงานทั่วทัง้องคก์ร อกีทัง้เสรมิสรา้งความมั่นใจว่าพนักงาน

ทุกคน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะไดรั้บการปฏบัิตอิย่างเท่าเทยีม และหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

รวมทัง้ปฏิบัตติ่อพนักงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม ดว้ยเหตุดังกล่าว        

จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานไวด้ังนี ้ 

 กลุ่มบรษัิทมกีารบรหิารจัดการประเด็นเรือ่งสทิธมินุษยชน ใหแ้ก่ พนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ และชมุชนทีก่ลุ่มบรษัิทด าเนนิการ

เป็นพเิศษ โดยจัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนตามกรอบเวลาทีเ่หมาะสม ควบคูไ่ปกับการจัดเตรยีมมาตรการในการ

บรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม และมาตรการเยยีวยาตามสมควร โดยไดแ้บง่การบรหิารจัดการประเด็นดา้นสทิธมินุษยชนครอบคลุม 

สทิธขิองพนักงานของกลุม่บรษัิท สทิธขิองคูค่า้ สทิธขิองลกูคา้ สทิธขิองชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

 

  สทิธขิองพนกังานของกลุม่บรษิทั 

1. ปฏบัิตอิย่างเท่าเทยีมกันในทุกกระบวนการของการจา้งงาน ตัง้แต่ขัน้ตอนการสรรหาการจ่ายค่าตอบแทน เวลา

ท างาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความกา้วหนา้ และ       

ในเรือ่งอืน่ๆ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ 

      2. ใชค้วามระมัดระวังในการปฏบัิตหินา้ที ่เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนจากการด าเนนิธุรกจิ 

รวมทัง้สอดสอ่งดแูลเรือ่งการเคารพสทิธมินุษยชน และรายงานผูบั้งคับบัญชาเพือ่ป้องกันการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

      3. ไม่ใชแ้รงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการคา้มนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการลงโทษ        

ทีเ่ป็นการทารุณร่างกาย หรอืจติใจพนักงาน ไม่ว่าดว้ยวธิีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมดิ     

หรอืการใชค้วามรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด ตลอดจนใหค้วามส าคัญต่อสทิธขิองกลุ่มผูเ้ปราะบาง (Vulnerable Group) เชน่ ผูพ้กิาร       

เป็นตน้ 

                   4. ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการท างาน และมีคู่มือในการปฏบัิตงิานดา้นความ

ปลอดภัย เพือ่ใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเห็น สภาพการใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิอุบัตเิหตุ การบาดเจ็บ 

และการเจ็บป่วยของผูป้ฏบัิตงิาน 
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 สทิธขิองคูค่า้  

        1. ด าเนนิการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้ของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการระบุ และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้

ของกลุ่มบรษัิทโดยค านึงถงึสังคม สิง่แวดลอ้ม และบรรษัทภบิาล รวมถงึเปิดเผยขอ้มูลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้ของ     

กลุม่บรษัิท เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน ในกรณีทีเ่กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน กลุม่

บรษัิทคาดหวังว่า คู่คา้จะมีกระบวนการแกไ้ข และก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิจากการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง

เหมาะสม 

       2. สนับสนุนใหคู้่คา้ปฏบัิตติามจรรยาบรรณธุรกจิส าหรับบรษัิทคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) และมกีารคัดเลอืก

คู่คา้ทีม่แีนวทางในการด าเนนิธุรกจิทีม่คีุณธรรม มสีภาพทางการเงนิ ประวัตใินการด าเนนิธุรกจิทีน่่าเชือ่ถอื และมสีถานประกอบการ   

ทีส่ามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนสนับสนุนใหคู้ค่า้เคารพและปฏบัิตติามนโยบายสทิธมินุษยชนของกลุม่บรษัิท เพือ่ด าเนนิธุรกจิอยา่ง

เป็นธรรม ไมม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน และตระหนักถงึความรับผดิชอบตอ่สังคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 

      3. ส่งเสริมใหพ้นักงานของคู่คา้ไดร้ับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูร้ับเหมา และปฏิบัติตามคู่มือ                

การปฏบัิตงิาน และคูม่อืความปลอดภัยในการท างานอยา่งเครง่ครัด 

 

 สทิธขิองลกูคา้     

      1. เคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตัวของลูกคา้ โดยรักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของลูกคา้โดยไม่น าขอ้มูลดังกล่าวมาใช ้   

เพือ่ผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ทัง้ขอ้มลูทางดา้นการตลาด การสั่งซือ้ และการใหบ้รกิารลกูคา้ จะถกูเก็บไว ้

เป็นความลับ และการเขา้ถงึขอ้มูลสามารถเขา้ถงึโดยบุคคลทีไ่ดรั้บสทิธเิทา่นัน้ ทัง้นี้ หากจะใชเ้ปิดเผย หรอืถ่ายโอนขอ้มูลดังกลา่ว

ไปยังบคุคลอืน่ จะตอ้งไมเ่ป็นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย และจะตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูลว่งหนา้ 

     2. ส่งมอบผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพ และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกับสนิคา้และบรกิารอย่างครบถว้น ทันต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงต่อลูกคา้ รวมทัง้ปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใส และ            

เทา่เทยีมกัน  

 

 สทิธชิุมชนและสิง่แวดลอ้ม 

    1. ดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มตลอดกระบวนการของการด าเนนิธุรกจิ เพือ่ป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การประกอบกจิการ รวมถงึการปลูกจติส านึกในเรื่องดังกล่าวใหก้ับพนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินธุรกจิใหด้ าเนินการ      

ตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ การด าเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบ และแนวปฏิบัติ การสนับสนุน และ                       

ใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อผูม้สี่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม    

อยา่งโปรง่ใส ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

    2. มสี่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนหรอืสังคม โดยใหค้วามช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมกับสังคม และชมุชน โดยเฉพาะชมุชน     

ที่อยู่รอบสถานประกอบการของบรษัิท พัฒนาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และสังคมใหอ้ยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับ         

การเตบิโตของบรษัิท 

 

 การรบัขอ้รอ้งเรยีน การคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน และการเยยีวยา  

 กลุม่บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเห็นสะทอ้นปัญหา และแจง้เบาะแส หรอืขอ้

รอ้งเรยีน หากมเีหตุการณ์ หรอืการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืจรรยาบรรณ ทัง้จากพนักงาน และผูม้สี่วนได ้

เสยี ผ่านช่องทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน whistleblower@pt.co.th ,Call Center และ Mobile Application โดยมกีารบรหิารจัดการขอ้

รอ้งเรยีนดังกล่าวอย่างเหมาะสม และใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลทีแ่จง้เรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุ่ม

บรษัิทโดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างสูงสุด กรณีเกดิการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนและมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ ซึง่ไดร้ับการพสิจูนท์างกฎหมายแลว้วา่ กลุม่บรษัิทเป็นผูก้ระท าการละเมดิจรงิ กลุม่

บริษัทไดก้ าหนดมาตรการชดใชเ้ยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอย่างเป็นธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การช าระ

คา่เสยีหาย และการตดิตามดแูลผูไ้ดร้ับผลกระทบ เพือ่ใหไ้ดร้ับการเยยีวยาอยา่งเหมาะสม 

 

 อนึง่ กลุม่บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามนโยบายสทิธมินุษยชน อยา่งนอ้ยปีละ  1 ครัง้ 


