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นโยบายเรื่องสิ ทธิ มนุษยชนและการไม่เลือกปฏิ บตั ิ
1. บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุ ษยชนและการไม่เลือกปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิญญาสากล
ว่าด้ว ยสิทธิมนุ ษ ยชนของสหประชาชาติซ่ึงถือ เป็ น พื้น ฐานสาคัญ ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างบริษทั ฯ กับพนักงานซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สีผวิ ระดับ
การศึกษา สถานะทางสังคม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการ
ทุกอย่างทีจ่ าเป็ นเพื่อคุ้มครองสิทธิพ้นื ฐานดังกล่าวของพนักงาน เช่น การใช้ระบบคุณธรรม (Merit
System) ในการบริหารงานบุคคลที่พจิ ารณาจากความสามารถและผลงานในการทางานเป็ นหลักซึง่
รวมถึงงานในเรื่องการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การขึน้ เงินเดือน และเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารงานบุคคล
2. บริษทั ฯ ไม่เกีย่ วข้องและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ
“การใช้แรงงานผิดกฎหมาย” หมายถึง
- การบังคับใช้แรงงาน
- การใช้แรงงานเด็ก
- การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- การใช้แรงงานทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมายอื่นๆ
3. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ราศจากการคุกคาม กลันแกล้
่
ง
ล่วงละเมิด และการกระทาอื่นใดที่ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่พงึ ประสงค์ (hostile
work environment) ซึ่งในปั จจุบันเหตุการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์เ หล่ านัน้ มีหลากหลายรูปแบบและ
อาจเกิดขึน้ ได้ในเวลาเดียวกัน ทัง้ ภายในสถานที่ทางานและสื่อออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
(Social Media) บริษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มมี าตรการเพื่อ ตรวจสอบและป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
เหล่านัน้ ขึน้ ตลอดจนเพือ่ ปกป้ องพนักงานผูอ้ าจได้รบั ผลกระทบได้อย่างทันเหตุการณ์
4. บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิในความเป็ นส่วนตัว (Right to Privacy) ซึง่ เป็ นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน
ของพนักงานโดยได้กาหนดมาตรการเพิม่ เติมเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน
เพราะบริษัท ฯ ตระหนัก ดีว่ า ความเจริญ ก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จ จุ บัน นัน้ ได้
กลายเป็ นช่องทางให้ผูไ้ ม่ประสงค์ดสี ามารถนาข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื ไปใช้ประโยชน์ ได้ แม้ไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็ นผู้เสียหาย บริษทั ฯ จึงได้ รเิ ริม่ กาหนดมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตามแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และเริม่ มีผลบังคับใช้ในหลายหน่วยงานแล้ว
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5. หากพนักงานฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี้และการฝ่ าฝื นนัน้ สร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ
พนักงานคนอื่น หรือบุคคลภายนอก พนักงานอาจต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานและอาจต้องรับโทษตามกฎหมายอีกด้วยหากการกระทาของตนนัน้ เป็ นการฝ่ าฝืน กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
6. บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน
และเรื่องอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีร่ ะบุในนโยบายฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยินดีรบั ฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากพนักงานทุกคนโดยทีพ่ นักงานสามารถติดต่อสอบถามได้
ทีฝ่ ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (สานักงานใหญ่) ของบริษทั ฯ และหากพบว่ามีพนักงานคนใดมีการกระทาที่
ไม่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้กใ็ ห้แจ้งต่อหัวหน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชาของตน ผูจ้ ดั การโรงงาน หรือ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (สานักงานใหญ่) ของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ จะดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนนัน้ และจะให้ความคุ้มครองพนักงานผู้แจ้ง ไม่ให้ถูกกลันแกล้
่
งหรือ ได้รบั
ผลกระทบอื่นๆ จากการแจ้งนัน้
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
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( นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล )
ประธานกรรมการ
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