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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทางานของบริษัทฯ และจะดาเนินการเพื่อรับประกันว่า
พนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย
สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานบังคับ
"บริษัทฯ ไม่กระทาหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ และจะไม่เรียกร้องหรือรับเงินเก็บ
ประกัน บัตรประจาตัว หรือเอกสารประจาตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทางาน หรือรับเข้าทางานแล้ว หรือเป็ น
เงื่อนไขในการรับเข้าทางานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทัง้ ไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูก
กระทารุ นแรง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็ นมาตรการด้านระเบียบวินัย
หรือการควบคุม"
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานเด็ก
"บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้
แรงงานเด็กทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อ มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย"
3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานหญิง
"บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิ งทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกาหนด
รวมทั้งบริษัท ฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิ งที่ มีครรภ์ทางาน หรืออยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทัง้ บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตาแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์"
4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ
"บริษัทฯ จะไม่กระทาหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการ
ทางาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขัน้ หรือตาแหน่งหน้าที่ การเลิก
จ้างหรือการเกษี ย ณอายุการท างาน และจ าไม่แ ทรกแซง ขัดขวาง หรือกระท าการใดๆ อัน เป็ น ผลกระทบต่ อ
กิจกรรมการใช้สิทธิ หรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญ ชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชือ้ เอชไอวี การเป็ นผูป้ ่ วย
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เอดส์ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วน
บุคคลอื่นๆ"
5. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
"บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลกู จ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตัง้ ผูแ้ ทน อานวย
ความสะดวก และจะปฏิบตั ิต่อผูแ้ ทนนัน้ เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ"
6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
"บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้
การคุม้ ครองและการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่า
ด้ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน สวั ส ดิ ก ารแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ และความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และระเบียบปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุ งให้เหมาะสม
อยู่เสมอ"
7. นโยบายและแนวปฏิ บัติด้ านความรั บ ผิดชอบดู แลลูก จ้างเกี่ย วกับ การถูก คุม คามและหรือถูก ล่ว ง
ละเมิดทางเพศ รวมทัง้ การใช้ความรุ นแรงต่อสตรี
"บริษั ท ฯ ได้มี ม าตรการป้ อ งกั น มิ ให้ลูก จ้างของบริษั ท ฯ ถู ก คุ ม คามและล่ วงละเมิ ด ท างเพศ โดยการ
แสดงออกด้วยคาพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุ นแรงต่อสตรี หาก
ลูกจ้างถูกคุมคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดาเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผูท้ ่ีกระทาผิด
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด"
8. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนการทางาน
"บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทางานหรือเกินเวลาทางานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายกาหนดไว้ และจะให้ลกู จ้างได้รบั รู ข้ อ้ มูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนการทางานที่ได้รบั ทัง้ หมดในแต่
ละงวดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสามารถเข้าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หกั ค่าจ้างไม่ว่ากรณี
ใด เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้"
ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน
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