การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดนโยบายไว้ ในจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ไม่กระทาการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ ความรู้ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั ิงาน
3. ไม่จากัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การเมืองหรื อเรื่ องอื่นใด ทังนี
้ ้พึง
หลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อแตกแยก
4. จัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร เพื่อให้ พนักงานหรื อผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
สามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัทฯ และคาร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ของผู้มีสว่ นได้ เสียกับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในสถานะต่างๆ ดังนี ้

นโยบายการไม่ เลือกปฏิบัติ
1. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
2. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิกับพนักงานในเรื่ องการจ้ างงาน ค่าตอบแทนการทางาน การให้ สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม
การพิจารณาเลือ่ นขัน้ หรื อตาแหน่งหน้ าที่ การกาหนดวินยั และการลงโทษ การเลิกจ้ าง หรื อการเกษี ยณอายุโดยอยู่บนพื ้นฐาน
ของความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ประสิทธิภาพการทางานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้ างจะได้ รับ
4. บริ ษัทฯ จะไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อการกระทาใดๆ ที่จะเป็ นผลกระทบต่อการใช้ สทิ ธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหาย
ต่อกิจการของบริ ษัทฯ ในการดาเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ พนักงานในเรื่ อง เชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ
เพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตังครรภ์
้
ความพิการ ชาติกาเนิด การเป็ นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่ วย หรื อผู้ติดเชื ้อ HIV และอื่นๆ
5. บริ ษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ ตังแต่
้ การจ้ างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้ น
ให้ แก่ พนักงานทั่ว ทัง้ องค์ การ เพื่อ ให้ ลูก จ้ างทุกคนได้ มีความรู้ มีจิตสานึก และสามารถปฏิบัติให้ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
ข้ อกาหนดแห่งมาตรฐานนี ้ ตังแต่
้ เริ่ มเข้ างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็ นระยะ
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริ ษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้ างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ ารับการฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การสิ ้นสุดสภาพการ
จ้ าง หรื อการเกษี ยณ ด้ วยเหตุผลทางเชื ้อชาติ สัญชาติ ชนชัน้ วรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็ นสมาชิก
สหภาพ หรื อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
2) บริ ษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตาแหน่งเป็ นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื ้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชัน้ สีผิว เพศ
อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื ้อ HIV หรื อความบกพร่ องทางกายภาพ
ซึง่ ไม่มีผลกระทบกับตาแหน่งหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิ

3) การฝึ กอบรม และการเลือ่ นตาแหน่ง แต่งตัง้ บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานได้ รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้
ในงาน โดยบริ ษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมความรู้ ที่เกี่ยวข้ องในการทางาน หรื อเพื่อเสริ มทักษะในงาน หรื อสาหรับการ
เลือ่ นตาแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็ นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน สาหรับการ
เลื่อนตาแหน่งนัน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก โดยพนักงานต้ องมีความรู้ ในงาน
และทักษะในการบริ หารบุคลากรในหน่วยงานด้ วย
4) การจ่ายค่าตอบแทน บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลกั ษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทังปริ
้ มาณที่ทาเท่ากัน บริ ษัท ฯ
จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่วา่ พนักงานผู้นนจะเป็
ั้
นหญิงหรื อชาย
5) ความเสมอภาคทางเพศ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานชาย และหญิง ด้ วยความเสมอภาคเว้ นแต่ลกั ษณะงานหรื อ
สภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบตั ิเช่นนันได้
้
6) บริ ษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิสว่ นบุคคลที่จะยึดถือปฏิบตั ิตามหลักความเชื่อ หรื อความจาเป็ นตามเชื ้อชาติ
ชันวรรณะ
้
สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็ นสมาชิกสหภาพ หรื อการมีสว่ นร่ วมทางการเมื อง
โดยกิจกรรมดังกล่าวต้ องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรื อบริ ษัทโดยส่วนรวม
7) บริ ษัทฯ ไม่อนุญาตให้ พนักงานของบริ ษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้ คาพูด การ
สัมผัสทางกายหรื อการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ข่มขืนกระทาชาเรา หรื อการเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ
8) บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้ สตรี ตรวจการตังครรภ์
้
และคุมกาเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้ าง หรื อบังคับให้
ออกจากงาน บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ สตรี ที่ตงครรภ์
ั้
ตามที่กฎหมายกาหนด

นโยบายการคุกคาม และการล่ วงละเมิด
1. บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ให้ ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคล ไม่ยินยอมให้ มี
การข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
2. บริ ษัทฯ มิให้ ผ้ บู ริ หาร หัวหน้ างาน และพนักงานทุกคนใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในการกระทาการ หรื อรู้เห็น หรื อการกระทาที่
มิชอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทังร่้ างกายและ/หรื อ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้ วยวาจา ท่าทาง หรื อการสัมผัสทางกายต่อ
พนักงาน
3. บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรื อการกระทาที่เป็ นการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด
แนวทางการปฏิบัติ
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคลนันๆ
้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1) บริ ษัทฯ ไม่อนุญาตให้ มีการลงโทษพนักงานโดยการทาร้ ายร่างกายพนักงาน เช่น เฆี่ยน ตี หรื อ ว่ากล่าวด้ วยคาพูดที่
หยาบคาย พูดจาเสียดสี การข่มขูค่ กุ คามทางกายและจิตใจ หรื อโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็ นต้ น
2) กรณีที่พนักงานกระทาผิดกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดบทลงโทษทางวินยั ที่เหมาะสมกับ
ความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทาความผิด ความดี และโทษทางวินยั ที่ผา่ นมา
สาหรับการพิจารณาลงโทษนันบริ
้ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครัง้ บริ ษัทฯ จะสอบสวนความผิดนัน้
โดยละเอียด ด้ วยการมอบหมายให้ ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บงั คับบัญชาระดับแผนกขึ ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้ อมกับแจ้ งให้ พนักงาน
ทราบถึงความผิดที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสชี ้แจงเรื่ องราวต่างๆ ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่พนักงานมากที่สดุ

3) บริ ษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้ าง หรื อเงิ นเดื อนของพนักงานด้ วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้ นกรณีที่พนักงาน
กระทาความผิดทางวินยั และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ างในวันที่พกั งานนัน้ ยกเว้ นพักงาน เพื่อการสอบสวน
พนักงานจะได้ รับค่าจ้ างตามที่กฎหมายกาหนด
4) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยการสัมผัส ทางกายที่มีลกั ษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ เป็ นต้ น
5) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยวาจาที่สอ่ ไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์ วิจารณ์ ร่างกาย พูดหยอกล้ อ พูดหยาบ
คาย เป็ นต้ น
6) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยอากัปกิริยาที่สอ่ ไปในทางเพศ เช่น การใช้ สายตาลวนลาม การทาสัญญาณ
หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ เป็ นต้ น
7) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ มีการแสดงหรื อสื่อสารด้ วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรู ปลามกอนาจาร ส่ง
จดหมาย ข้ อความ หรื อการสือ่ สารรูปแบบอื่น เป็ นต้ น
8) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอ่ ไปในทางเพศ ซึง่ ผู้ถกู กระทาไม่พงึ ประสงค์หรื อเดือดร้ อนราคาญ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีพนักงานพิการจานวน 24 คน และไม่มีประเด็นการถูกร้ องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องสิทธิมนุษยชน

