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เรือ่ง 

 

นโยบายป้องกนัการลว่งละเมดิ 

และการไมเ่ลอืกปฏบิตัใินสถานประกอบกจิการ 

(Anti-Harassment and Non-Discrimination Policy)  
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บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม และบรษัิทร่วมคา้ (“กลุม่บรษิทั”) มุง่มั่นในการ

ด าเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบ โดยยดึหลักการด าเนนิธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพตอ่หลักสทิธิ

มนุษยชน และใหค้วามส าคัญต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีม ตามทีใ่หค้ ามั่นในนโยบายสทิธมินุษยชนของ

กลุม่บรษัิท ทัง้นี้ เพือ่บรหิารจัดการผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน กลุม่บรษัิทจงึได ้

จัดท านโยบายป้องกันการลว่งละเมดิและการไม่เลอืกปฏบิัตใินสถานประกอบกจิการขึน้ เพือ่หา้มมใิห ้ผูบ้รหิาร หัวหนา้

งาน หรอืผูค้วบคมุกระท าการลว่งละเมดิ (Harassment) ตอ่ลกูจา้งของกลุม่บรษัิท และมุ่งเนน้ใหส้ถานประกอบกจิการ

ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination) ในทกุกรณี 

  

ขอบเขต  

 1. นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุการด าเนนิธรุกจิของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี 

2. นโยบายฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับของกลุม่บรษัิท โดยใหย้ดืถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิาน 

 

ค านยิาม 

 การลว่งละเมดิ หมายถงึ การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อต่อบคุคลภายนอก เป็นเหตใุหผู้ถู้กกระท า

เสยีหายแกช่วีติก็ด ีแกร่่างกายก็ด ีอนามัยก็ด ีเสรภีาพก็ด ีทรัพยส์นิหรอืสทิธอิยา่งหนึง่อย่างใดก็ด ี 

การเลอืกปฏบิัต ิหมายถงึ การปฏบิัตติ่อบุคคลอย่างแตกต่างกันและดอ้ยกว่ากัน อันเนื่องจากลักษณะที่ไม่

สมัพันธก์บัหลกัคณุธรรมหรอืเงือ่นไขของงาน ลกัษณะเหลา่นีไ้ดแ้ก ่ชาตพัินธุ ์สผีวิ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมอืง 

การกดีกนัทางเชือ้ชาตแิละพืน้เพเดมิทางสงัคม 

  

แนวปฏบิตั ิ

1. กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการล่วงละเมิดในทุกกรณี กล่าวคือ การล่วงละเมิดโดยใชอ้ านาจหนา้ที่  

(Power Harassment) การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment)  การล่วงละเมิดผู ต้ั ้งครรภ์ 

(Maternity Harassment) การล่วงละเมิดทางศีลธรรม (Moral Harassment) การใชแ้รงงานเด็กที่ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย (Exploitation of Child Labor) รวมถงึการใชค้วามรุนแรง การท าใหเ้กดิบรรยากาศ

ความขดัแยง้ การแสดงความไมเ่ป็นมติร การใชอ้ทิธพิลขม่ขู ่ตลอดจนการลว่งละเมดิทางวาจาดว้ยค าพูด

สอ่เสยีด หยาบคาย เป็นตน้  

2. กลุม่บรษัิทไม่ยอมรับการกระท าหรอืความอคตทิีถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิัต ิ(Discrimination) และดอ้ยค่าอัน

เนือ่งมาจากลกัษณะทีแ่ตกตา่งทางเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ หรอืความเบีย่งเบนทางเพศ  

3. การกระท าทีส่ ือ่ถงึการล่วงละเมดิ การเลอืกปฏบิัต ิและการใชค้วามรุนแรงในทุกกรณีถือเป็นความผดิ

รา้ยแรง พนักงานทกุระดบัจะตอ้งท าความเขา้ใจ และถอืปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครัด 

4. พนักงานสามารถแสดงความคดิเห็นสะทอ้นปัญหา และแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน หากมเีหตกุารณ์การ

ล่วงละเมดิ หรือการเลอืกปฏบิัต ิผ่านชอ่งทางรับเรื่องรอ้งเรียน whistleblower@pt.co.th, Call Center 

และ Mobile Application โดยกลุม่บรษัิทมกีารบรหิารจัดการขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าวอย่างเหมาะสม ใหค้วาม

เป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรื่องการละเมิดสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มบริษัทโดยใช ้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงาน  
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มาตรการแกป้ญัหาการลว่งละเมดิและการเลอืกปฏบิตัใินสถานประกอบกจิการ 
 

ก าหนดใหข้ัน้ตอนการแกปั้ญหาการลว่งละเมดิและการเลอืกปฏบิตัใินสถานประกอบกจิการตอ้งด าเนนิการตาม

ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นมาตรการนี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษัิท และการควบคมุกระบวนการ

ใหเ้ป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดงันี ้ 

ข ัน้ที ่1 การบอกใหห้ยุดพฤตกิรรม พนักงานทุกระดับ ซึง่เชือ่วา่ตนถูกกระท าการล่วงละเมดิ เลอืกปฏบิัต ิ

หรือถูกใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบกจิการควรแจง้ใหผู้ท้ ีก่ระท าการดังกล่าวหยุดการกระท าเหล่านัน้โดยอาจให ้

ผูร้่วมงานชว่ยบอก หากไมส่ามารถท าใหผู้ก้ระท าการลว่งละเมดิ เลอืกปฏบิัต ิหรอืใชค้วามรุนแรงหยุดพฤตกิรรมไดด้ว้ย

เหตผุลใด ๆ หรอืเป็นเรือ่งยาก (ล าบากใจ) ทีจ่ะยตุเิหตดุว้ยตนเอง ใหด้ าเนนิการในขัน้ตอ่ไป  

ข ัน้ที ่2 การด าเนนิการรอ้งทุกข ์ตามหมวดที ่9 ของขอ้บังคับเกีย่วกับการท างาน พนักงานทุกระดับทีถู่ก

ลว่งละเมดิ เลอืกปฏบิัต ิหรอืถูกใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบกจิการ สามารถแจง้ผูบ้ังคับบัญชาหรือหัวหนา้งานให ้

ทราบ และผูบ้ังคับบัญชาแต่ละชัน้ตอ้งด าเนนิการเกีย่วกับค ารอ้งทุกขโ์ดยเร็ว อย่างชา้ไม่เกนิ 7 วัน เพือ่ยุตเิหต ุถา้ไม่

สามารถแกไ้ขได ้เชน่ ผูก้ระท าการลว่งละเมดิ หรอืผูใ้ชค้วามรุนแรงคอืหัวหนา้งานเอง หรอืหัวหนา้งานไมอ่ยูใ่นสถานะที่

ด าเนนิการได ้ใหด้ าเนนิการในขัน้ตอ่ไป 

ข ัน้ที ่3 การสอบสวน ใหพ้นักงานทีถู่กกระท าการลว่งละเมดิ ถูกเลอืกปฏบิัต ิหรอืถูกใชค้วามรุนแรงในสถาน

ประกอบกจิการ หรือผูบ้ังคับบัญชาทีไ่ดรั้บเรื่องรอ้งทุกข ์ด าเนินการตามขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน QP เลขที ่101-016-

003-QP-001 เพือ่ท าการตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิทีป่ระกอบไปดว้ยเจา้หนา้ที ่ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิท 

เพือ่ท าการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิใหเ้กดิความเป็นธรรมแกท่ัง้สองฝ่าย 

ข ัน้ที ่4 สรุปผลการด าเนนิการ แจง้ผลและการด าเนนิการใหผู้ร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีนทราบ ตามผลการ

สอบสวนดงันี ้ 

(1) ถา้การสอบสวนปรากฏว่ามกีารล่วงละเมดิ เลอืกปฏบิัต ิหรือใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบกจิการแกผู่ ้

รอ้งเรยีนจรงิ บรษัิทจะด าเนนิการพจิารณาโทษตามขอ้บังคับเกีย่วกบัการท างานของกลุม่บรษัิท อนัไดแ้ก ่ตกัเตอืนดว้ย

วาจา ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พักงาน ปลดออก และไลอ่อกแกผู่ก้ระท าผดิตามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี  

(2) ถา้การสอบสวนพบวา่ไมม่กีารลว่งละเมดิ เลอืกปฏบิตั ิหรอืใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบกจิการ จะแจง้ผู ้

รอ้งเรยีนใหท้ราบดว้ยบรรยากาศทีใ่หเ้กดิความเขา้ใจตอ่กนั  

(3) ผลการสอบสวนคลมุเครอื ไม่ชดัเจนวา่มกีารลว่งละเมดิ เลอืกปฏบิัต ิหรอืใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบ

กจิการหรอืไม ่จะแจง้ใหผู้ก้ลา่วหาทราบดว้ยบรรยากาศทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจตอ่กนั  

(4) หากผูก้ลา่วหาหรอืผูถู้กกลา่วหาไม่พอใจในผลการสอบสวนหาขอ้เท็จจรงิหรอืการด าเนนิการ สามารถรอ้ง

ทกุขต์ามขัน้ตอนในขอ้บงัคบัเกีย่วกับการท างานของกลุม่บรษัิท  

(5) การกลา่ววา่รา้ยผูอ้ ืน่เรือ่งการลว่งละเมดิ เลอืกปฏบิตั ิหรอืใชค้วามรุนแรงในสถานประกอบกจิการ อาจมผีล

ตอ่ผูบ้รสิทุธิ ์ถา้ผลสอบสวน ปรากฏวา่ผูก้ลา่วหาประสงคร์า้ย จงใจใสร่า้ย การกลั่นแกลง้ขม่ขูเ่พือ่ผลประโยชนอ์ืน่ ผูใ้ส่

รา้ย กลัน่แกลง้ และขม่ขู ่จะถกูลงโทษตามความเหมาะสมเพือ่ท าใหเ้กยีรตยิศของผูถ้กูกลา่วหากลับคนืมา 

 


