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บทน า 

กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี(“กลุม่บรษิทั”) มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนนิธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างย่ังยนื ดว้ยความโปร่งใส สุจรติ 

เป็นไปตามกฎหมาย รวมถงึใหค้วามส าคัญตอ่หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและความรับผดิชอบตอ่สังคม ดว้ยเหตนุี ้กลุม่บรษัิท จงึได ้

ก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิส าหรับบรษัิทคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) เพือ่ใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบัิตใินการด าเนนิธุรกจิ 

สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบรษัิท ตลอดจนมาตรฐานสากล ซึง่จะช่วยผลักดันใหคู้่คา้ของกลุ่มบรษัิท 

ด าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม ค านงึถงึสทิธมินุษยชน เกดิความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึปฏบัิตติามมาตรฐานความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งความย่ังยนืในการด าเนนิธุรกจิตลอดทัง้ห่วงโซอุ่ปทาน ยกระดับขดีความสามารถ

ทางการแขง่ขัน และเสรมิสรา้งการเตบิโตในระยะยาวไปดว้ยกัน  

 

นยิาม คู่คา้ หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้ ผูรั้บจา้ง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร ทัง้ทีเ่ป็นนติบิุคคลและบุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบรษัิท รวมถงึผูร้ับจา้ง

ชว่ง ของผูข้ายสนิคา้ ผูรั้บจา้ง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารดังกลา่ว 

 

หลกัการในการด าเนนิธุรกจิ 

ในการด าเนนิธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ทัง้ผูถ้อืหุน้ และบรรดาผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการบรษัิทจงึมนีโยบายทีจ่ะให ้

ความส าคัญอยา่งเทา่เทยีม และควบคูก่ับไประหวา่งความส าเร็จตามเป้าหมาย และวธิกีารทีใ่ช ้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จนัน้ 

 ดว้ยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้ าหนดเป้าหมาย และวธิีการต่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดังทีร่ะบอุยูใ่นวสิัยทัศน ์พันธกจิ คา่นยิม หลักการ นโยบาย รวมถงึจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิฉบับนี ้เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน และ

ถูกตอ้งแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษัิท ในอันทีจ่ะไดร้ับทราบถงึมาตรฐานการปฏบัิตงิานตามทีก่ลุม่บรษัิทคาดหวัง 

และยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน นับตัง้แต่การปฏบัิตติ่อพนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และ

สังคมโดยรวม 

  วสิยัทศัน ์(Vision) 

  เชือ่มใหท้กุคนไดม้โีอกาสเขา้ถงึชวีติที ่“อยูด่ ีมสีขุ" ในทกุดา้นของชว่งชวีติ 

 

  พนัธกจิ (Mission) 

  รว่มสรา้งโอกาสการเตบิโตกับพันธมติร และชมุชนในทกุที ่ทัง้ดา้นธุรกจิพลังงาน และขยายสูบ่รกิารรอบดา้น อยา่ง

ครบวงจร เพือ่เตมิเต็มความสขุ และมาตรฐานคณุภาพชวีติของทกุคน 

 

  คา่นยิม (Values) 

  “B” Breakthrough the limit: ทลายทกุขอ้จ ากัด กา้วขา้มทกุอปุสรรค 

  เราเชือ่ว่าทุกอย่างเป็นไปได ้พรอ้มกา้วขา้มทกุขอ้จ ากัดทีเ่ขา้มาทา้ทาย เพราะเรากลา้คดิ กลา้เสีย่ง กลา้ท าในสิง่

ทีแ่ตกต่าง รวมถงึแสวงหา และไขว่ควา้ทุกโอกาส เพือ่ไปสู่โลกการท างานใหม่ทีด่ขี ึน้อย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการท างานทีเ่ต็มไปดว้ย

ความยดืหยุน่ พรอ้มปรับตัว และไมก่ลัวทีจ่ะเรยีนรูจ้ากความลม้เหลวอยา่งรวดเร็ว 

  “E” Embrace Empathy: มองเห็นใจของผูรั้บ ใสใ่จทกุความตอ้งการ 

  เราจะอยากรูอ้ยากเห็น และมองหาความตอ้งการแฝงของลูกคา้กับเพือ่นร่วมงานอยู่เสมอ พรอ้มท าความเขา้อก

เขา้ใจ ดว้ยการมองโลกผ่านสายตาของเขา เราจะตัง้ค าถาม สังเกต และรับฟัง เพือ่ตรวจสอบความคดิ ความรูส้กึ ความเขา้ใจ ความ

ตอ้งการ ของอกีฝ่าย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว และเกนิความคาดหมาย มากไปกว่าเราจะรอ้งขอขอ้มูลป้อนกลับ 

เพือ่พัฒนาสิง่ทีเ่ราสง่มอบในทกุมติติอ่ไป 

  “S” Succeed Together: เชือ่มตอ่ทกุคณุคา่ สรา้งความส าเร็จไปดว้ยกัน 

  เราจะยดึเป้าหมายเดยีวกัน และมุ่งมั่นขับเคลือ่นธุรกจิเพือ่บรรลุผลส าเร็จไปดว้ยกัน ดว้ยการท างานอย่างร่วมแรง

ร่วมใจ พรอ้มบูรณาการทกุความเชีย่วชาญใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ทัง้ยังสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นมอือาชพี และ

หมั่นสือ่สารกันอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประสทิธผิลสงูสดุในการท างาน 
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  “T” Cultivate Trust: สรา้งบรรยากาศไวใ้จซึง่กันและกัน 

  เราคดิ ตัดสนิใจ และลงมอืด าเนนิธุรกจิโดยมองผลลัพธร์ะยะยาว เราจงึปลูกฝังจรยิศาสตรใ์นแต่ละวชิาชพี สรา้ง

ความไวว้างใจซึง่กันและกันภายในองคก์ร ผ่านการแสดงออกถงึการมอบอ านาจ ใหค้วามเคารพแก่คนท างานทุกระดับ ทัง้ยังสรา้ง 

ความโปรง่ใสในการท างาน ค านงึถงึผลกระทบของผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เป็นทีไ่วว้างใจของทกุคนตลอดไป 

 

   1. จรรยาบรรณทางธุรกจิ (Business Ethics) 

 

    1.1 การก ากับดแูลกจิการ 

           คู่คา้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งด าเนนิธุรกจิบนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง ซือ่สัตย ์สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบไดโ้ดยค านงึถงึ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใตห้ลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเครง่ครัด และไมก่ระท า

การใดๆ ทีเ่ป็นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ 

     1.2 การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 

           คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งปฏบัิตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มั่นที่

จะแข่งขันทางการคา้ตามหลักจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถงึ

ปฏเิสธพฤตกิรรมใดๆ ก็ตามทีข่ัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม  

     1.3 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

        คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งไมก่ระท าการใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตน หรอื เอือ้ประโยชนแ์กบ่คุคลใกลช้ดิ จาก

ต าแหน่ง หนา้ทีแ่ละโอกาสต่างๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืมสี่วนไดเ้สยีระหว่างคู่คา้กับบุคลากรของกลุม่

บรษัิท 

   1.4 การรักษาขอ้มลูอันเป็นความลับ 

         คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งไม่เผยแพร่ หรือไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลับ และ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่มบรษัิท ไป

แสวงหาผลประโยชนแ์กต่นเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใด ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม และไมน่ าขอ้มลูดังกล่าวไปใชโ้ดย

ไมไ่ดร้ับความยนิยอม      

              1.5 การใช ้และการดแูลทรัพยส์นิทางปัญญา 

       คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งใหค้วามเคารพ และไมล่ะเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่ ซ ึง่รวมถงึ เครือ่งหมายทางการคา้ 

สทิธบัิตร และไมป่ลอมแปลงหรอืใชท้รัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

             1.6 การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

       คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งไม่กระท า หรอืสนับสนุนการทุจรติคอรรั์ปชั่นทุกรูปแบบทัง้ในทางตรงและทางออ้ม รวมถงึจัด

ใหม้นีโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ เพือ่ป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั่น ตลอดจนควรเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และ

ขอรับรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)   

  2.  ดา้นสทิธมินษุยชนและแรงงาน (Labor Practice and Human Right) 

 

         2.1 การไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ

     คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งเคารพในศักดิศ์รขีองลูกจา้ง ใหเ้กยีรตซิ ึง่กันและกัน และปฏบัิตติ่อกันอย่างเท่าเทยีม โดยไม่

แบง่แยกจากความแตกต่างในกาย จติใจ เชือ้ชาต ิสัญชาต ิศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผีวิ การศกึษา สถานะทางสังคม หรอืในเรือ่งอืน่

ใด 

             2.2 การไมบั่งคับใชแ้รงงาน 

     คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งไม่ใชแ้รงงานบังคับ แรงงานทีม่าจากการคา้มนุษย ์หรอืแรงงานเด็กอันมชิอบดว้ยกฎหมาย 

รวมถงึการลงโทษ ทีเ่ป็นการทารุณร่างกาย หรอืจติใจพนักงาน ไม่ว่าดว้ยวธิกีารขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ 

การลว่งละเมดิ หรอืการใชค้วามรนุแรงไมว่า่ในรปูแบบใด 
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           2.3 การคุม้ครองสทิธขิองแรงงาน 

     คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งไมจ่า้งแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย ในกรณีทีม่กีารแจง้แรงงานเด็กทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 18 ปี 

ตอ้งจัดใหแ้รงงานไดร้ับความคุม้ครองตามทีก่ฎหมายก าหนด หากเป็นแรงงานตา่งดา้วตอ้งด าเนนิการว่าจา้งใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

อยา่งครบถว้น  

          2.4 คา่จา้ง สทิธปิระโยชน์ และระยะเวลาการท างาน 

               คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน ใหเ้หมาะสมตามความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน รวมถงึใหส้ทิธิ

ประโยชน์ทีลู่กจา้งพงึไดร้ับตามกฏหมาย ไม่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด และตรงตามก าหนดเวลา การท างานล่วงเวลา หรอื

ท างานในวันหยดุ ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมัครใจของลกูจา้ง รวมทัง้จัดใหล้กูจา้งมวัีนหยดุ วันลาไมน่อ้ยกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 

 

          3. ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Safety and Occupational Health) 

 

         3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

              คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และถูกหลักอนามัยใหก้ับ

พนักงาน รวมถงึมกีารควบคุมและป้องกันใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย เพือ่ลดการเกดิอบัุตเิหตุ เหตุฉุกเฉนิ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บที่

เกดิขึน้จากการปฏบัิตงิาน 

         3.2 อปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคล 

   คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งใหข้อ้มูลเกีย่วกับอันตรายทีม่ใีนสถานทีท่ างานแก่ผูป้ฏบัิตงิานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอ มี

การประเมนิความเสีย่ง พรอ้มทัง้จัดเตรยีมอปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบคุคลทีไ่ดม้าตรฐานและเหมาะสม 

         3.3. การเตรยีมความพรอ้มในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

    คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งมกีารก าหนดแผนเตรยีมความพรอ้มรับมอืเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน เชน่ การตดิตัง้ระบบป้องกันและ

ระงับอัคคภีัย การรายงานเหตุฉุกเฉิน การฝึกอบรมและฝึกซอ้มใหก้ับพนักงานอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมกีารสือ่สารใหพ้นักงานมคีวาม

เขา้ใจเกีย่วกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพือ่ใหป้ฏบัิตไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และทันทว่งทเีมือ่เกดิสถานการณ์ทีไ่มป่กต ิ

 

         4. ส ิง่แวดลอ้ม (Environment) 

 

          4.1 ปฎบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

   คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งปฏบัิตติาม กฎระเบยีบขอ้บังคับ ดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมถงึใหค้วามรว่มมอืในการปฏบัิตติามขอ้ตกลง

ระดับสากลในเรือ่งตา่งๆ เพือ่ชว่ยป้องกัน หรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

          4.2 ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

      คู่คา้ของกลุ่มบรษัิท ตอ้งใหค้วามส าคัญต่อการประหยัดพลังงานและใชท้รัพยากรอย่างรูคุ้ณค่าและ  มปีระสทิธภิาพ เชน่ 

การลดการใชน้ ้า ไฟฟ้า น ้ามัน เป็นตน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการท าธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสังคม ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การท าธุรกจิใน

ระยะยาว  

 

          5. ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) 

 

         คูค่า้ของกลุม่บรษัิท ตอ้งด าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ และสังคม ยดึมั่นปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบัิตติามกฎหมาย 

และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น พรอ้มทัง้ มุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิการยกระดับคณุภาพของชมุชนและสังคม รวมถงึสง่เสรมิการปลกูฝัง

จติส านกึของพนักงานใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่สังคมอยา่งจรงิจัง และตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์รทีด่อียา่งย่ังยนืตอ่ไป 
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        6. ชอ่งทางการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblowing Channels) 

 

           กรณีทีคู่่คา้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมขีอ้สงสัย หรอืพบเห็นการกระท าทีส่งสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บังคับ หรอืจรรยาบรรณ 

ทา่นสามารถการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลักฐานตา่ง  ๆในชอ่งทางการตดิตอ่ ดังนี ้ 

  

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ E-mail : whistleblower@pt.co.th 

จดหมายธรรมดา สง่ถงึ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่90 อาคารซดัีบเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

 

 

กรณีแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับสนิคา้และบรกิาร ตดิตอ่ Call Center 1614  

 

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิท จะด าเนนิการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบันทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ผูแ้จง้เบาะแส 

รวมทัง้ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูการรอ้งเรยีนเป็นความลับ ตลอดจนมแีนวทาง เพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอยา่งชดัเจน 
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