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 กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี(“กลุม่บรษิทั”) มุ่งมั่นในการด าเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบ โดยยดึหลักการด าเนินธุรกจิ   

ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคารพต่อหลักสทิธมินุษยชน และใหค้วามส าคัญต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทกุกลุ่มอย่างเท่าเทยีม ทัง้นี้ 

เพือ่เป็นการสนับสนุนในการปฏบัิตติามหลักสทิธมินุษยชน และมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจ

เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท กลุ่มบริษัทจึงไดจั้ดท านโยบายสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย               

ดา้นสทิธมินุษยชนในการด าเนนิธุรกจิ ทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดน้ าแนวทางหลักการ

ขององคก์รดา้นสทิธมินุษยชนปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : 

UDHR) ขอ้ตกลงประชาคมโลกแหง่สหประชาต ิ(United Nation Global Compact : UNGC) รวมถงึหลักการชีแ้นะวา่ดว้ยธุรกจิ และ

สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาปรับใชใ้ห ้

เหมาะสมกับบรบิทของธุรกจิ 

 

ขอบเขต  

 1. นโยบายฉบับนีค้รอบคลมุ การด าเนนิธุรกจิของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี  

2. นโยบายฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบรษัิท โดยใหย้ดืถอืเป็นแนวทาง     

ในการปฏบัิตงิาน 

 

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 

4 เรือ่ง ไดแ้ก ่สทิธขิองพนักงาน สทิธขิองคูค่า้ สทิธขิองลกูคา้ สทิธขิองชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

 

  สทิธขิองพนกังาน   

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 
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 4. ดูแลเรือ่งสุขภาพอนามัย สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการท างาน และมคีู่มอืในการปฏบัิตงิานดา้นความปลอดภัย 

เพื่อใหพ้นักงานมีคุณภาพชวีติทีด่ี ไม่ละเลยหรือเพกิเฉยเมื่อพบเห็น สภาพการใดๆ ที่จะก่อใหเ้กดิอุบัตเิหตุ การบาดเจ็บ และ         

การเจ็บป่วยของผูป้ฏบัิตงิาน 

       

 สทิธขิองคูค่า้  

        1. ด าเนนิการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้ของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการระบุ และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้

ของกลุ่มบรษัิทโดยค านึงถงึสังคม สิง่แวดลอ้ม และบรรษัทภบิาล รวมถงึเปิดเผยขอ้มูลการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากคู่คา้ของ     

กลุม่บรษัิท เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี และความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน     

       2. สนับสนุนใหคู้่คา้ปฏบัิตติามจรรยาบรรณธุรกจิส าหรับบรษัิทคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) และมกีารคัดเลอืก

คู่คา้ทีม่แีนวทางในการด าเนนิธุรกจิทีม่คีุณธรรม มสีภาพทางการเงนิ ประวัตใินการด าเนนิธุรกจิทีน่่าเชือ่ถอื และมสีถานประกอบการ   

ที่สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนสนับสนุนการท าธุรกจิกับคู่คา้ที่ด าเนินการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมดิสทิธิมนุษยชน และ

ตระหนักถงึความรับผดิชอบตอ่สังคม 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 

 ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเห็นสะทอ้นปัญหา และแจง้เบาะแส หรอื

ขอ้รอ้งเรียน หากมีเหตุการณ์ หรือการกระท าที่เกี่ยวขอ้งต่อการละเมดิสทิธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณ ทัง้จากพนักงาน และ            

ผูม้สี่วนไดเ้สยี ผ่านช่องทางรับเรือ่งรอ้งเรยีน whistleblower@pt.co.th ,Call Center และ Mobile Application โดยมกีารบรหิาร

จัดการขอ้รอ้งเรยีนดังกล่าวอย่างเหมาะสม และใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองบคุคลทีแ่จง้เรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับบรษัิท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการรายงานการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งสงูสดุ 

 

 อนึง่ กลุม่บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามนโยบายสทิธมินุษยชน อยา่งนอ้ยปีละ  1 ครัง้ 


