
   

 

   
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 

(Human Rights Policy : 1st Revision) 
 
เอสซีจี มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้ 
เอสซีจี ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนนุและปฏิบตัิ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชีแ้นะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส าหรับ
ธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) 
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The 
International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนใน
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business 
Partner in Business Value Chain) และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)  

 
ขอบเขตการด าเนินการ 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนีใ้ช้ส าหรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนกังาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง 
สินค้าและบริการ) ท่ีเอสซีจีมีอ านาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัทท่ีเอสซีจีถือหุ้นทัง้หมด 
บริษัทย่อย และผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจีมุ่งหวงัและส่งเสริมให้คูธุ่รกิจของเอสซีจี ท่ีเอสซีจีไม่มีอ านาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วม
และบริษัทท่ีเอสซีจีร่วมลงทุนอ่ืนๆ รวมถึง ผู้ รับเหมา (Contractors) ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และผู้ เก่ียวข้อง
อ่ืนๆ สนบัสนนุและปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้

 
นิยามศัพท์ที่ใช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก าเนิด เผ่าพันธุ์  ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว 
การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และ
ตามสนธิสญัญาท่ีแต่ละประเทศมีพนัธกรณีจะต้องปฏิบตัิ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการด ารงชีวิตและ
เสรีภาพ การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุม่กนั สิทธิใน
การท างาน การศกึษา และอ่ืนๆ มนษุย์ทกุคนมีสิทธิตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยเทา่เทียมไมถ่กูเลือกปฏิบตัิ 
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เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุระดบั ต้องตระหนกัถึงความส าคญัและเคารพต่อสิทธิ
มนษุยชนในทกุด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีต้องปฏิบตั ิโดยรวมถึง 

 ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ  

 หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

 สนบัสนนุสง่เสริมสิทธิมนษุยชน 

 การส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การ
สนบัสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value 
Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่วมธุรกิจ 
(Joint Venture) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 
และปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้

 
แนวทางปฏบิัต ิ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตัิตอ่กนั
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก าเนิด 
เผ่าพนัธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เร่ืองอ่ืนใด 

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน 

3. สนบัสนนุสง่เสริมการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

4. ส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้สง่มอบสินค้าและบริการ (Supplier) 
ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้ 

5. สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่าย
ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบัเอสซีจี ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 
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6. เอสซีจีจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับ  
เอสซีจี โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ตามท่ีเอสซีจีก าหนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy 

7. เอสซีจีจะพฒันาและด าเนินกระบวนการจดัการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นและประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ก าหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จดัการ
แก้ไขและปอ้งกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดัให้มีกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 

8. เอสซีจีจะตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนบัสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิด
จาก หรือเก่ียวเน่ืองมาจากเอสซีจี 

9. เอสซีจีมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนษุยชนนี ้

10. ผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
ทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้
ผดิกฎหมาย 

  
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท วนัท่ี 29 เมษายน 2563 

  

 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 - ลงนาม - 

 (นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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