นโยบายสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Policy)
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (กลุ่มบริษัทฯ) เคารพและปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซือ้ )
หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผู้รับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติท่ีได้กาหนดไว้ตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ หลักการชีน้ าของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ดาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) คู่มือการพัฒนานโยบายสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact Guide to Develop a Policy) และ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ
สิ ท ธิ ขั้น พื ้น ฐานในการท างานขององค์ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work)
กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินการระบุและจัดการประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัท
ร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซือ้ ) หุน้ ส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ
ดาเนินงานเป็ นพิเศษ
กลุ่มบริษัทฯ พนักงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
U

สิทธิแรงงานและสภาพการทางานในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทัง้ ในระดับสากล และ
กฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินการ ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook) นโยบายการปฏิบตั ิ
ตนและการเคารพสิ ท ธิ มนุษ ยชน (Human Rights Policy) ที่ ร ะบุใ นนโยบายการก ากับ ดูแ ลการปฏิ บัติง านให้เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล และนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality, Security, Safety, Occupational Health,
Environment, and Business Continuity Policy) ของกลุ่มบริษัทฯ ที่สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานของ ILO ในการเคารพ
สิทธิดา้ นเสรีภาพในการสมาคม (Right to the freedom of association) และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to collective
bargaining) การป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการคุกคามทั้งที่เกี่ยวข้องกับ ทางเพศและรู ปแบบอื่น ๆ
การค้า มนุ ษ ย์ การใช้แ รงงานเด็ ก และแรงงานบัง คับ รวมถึ ง การให้ค วามส าคัญ เป็ น พิ เ ศษต่ อ สิ ท ธิ ข องกลุ่ม เปราะบาง
(Vulnerable Groups) ประกอบด้วย เด็ก ผูพ้ ิการ สตรี ชนกลุ่มน้อย ผูอ้ พยพ แรงงานที่ว่าจ้างผ่านบุคคลที่สาม ชนพืน้ เมือง
ชุมชนท้องถิ่น เพศทางเลือก ผูส้ งู อายุ และสตรีตงั้ ครรภ์

นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและสิทธิท่ีเท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือกรับ
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women) โดยเคารพต่อเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการ
ทางาน ชนชัน้ ทางสังคม และลักษณะเชือ้ ชาติ เป็ นต้น
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นและรักษาไว้ซ่งึ สภาพการทางานที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ที่เป็ นไปตามสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น อย่างเสรีซ่ึงครอบคลุม ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
นอกจากนีก้ ลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทนต่อการคุกคามใด ๆ หรือการเลือกปฏิบัติท่ี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ พนักงาน ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น
หนุ้ ส่วนทางธุรกิจ
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หุน้ ส่วนทางธุรกิจ หมายถึง คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า รวมไปถึง องค์กรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ตามสัญญาที่เชื่อมโยงกับการ
ดาเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังให้ค่คู า้ และผูร้ บั เหมาเคารพในสิทธิมนุษยชน และดาเนินธุรกิจตามหลักการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการ
ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริษัท (Supplier Code of Conduct) นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เรียกร้องให้ค่คู า้ และผูร้ บั เหมาแสดงความ
มุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของตน ในกรณีท่ี
เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าคู่คา้ และผูร้ บั เหมา จะต้องมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปั ญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้ อย่างเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ มีการดาเนินงานร่วมกับลูกค้า รวมทั้งมีช่องทางรับฟั งความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า ในทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ชมุ ชนท้องถิ่น
U

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี และพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสาหรับชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมสิทธิชมุ ชนในการฟื ้ นฟูจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกลุ่มบริษัทฯ ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสร้างความเป็ นอยู่ท่ีดีขนึ ้ ให้แก่
ชุมชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดทาช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ ตัง้ ใจปลูกฝั งนโยบายสิทธิมนุษยชนให้กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยการผสมผสานและสะท้อนหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชนลงในนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และกรอบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยธุรกิจจะปฏิบัติตามหลักการ
เหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด เมื่อมีปฏิสมั พันธ์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (บริษัทร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซือ้ ) หุน้ ส่วนทาง
ธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า) รวมถึงชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าผูบ้ ริหาร พนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นบริษัทร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซือ้
หุน้ ส่วนทางธุรกิจ ทั้งที่เป็ นคู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้าทุกคน จะเคารพและสนับสนุนหลักการเหล่านีอ้ ยู่ตลอดเวลา และเพื่อ
จัดการกับความรุนแรงทางด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ภายในองค์กร ชุมชนรอบข้าง กลุ่มเปราะบาง และผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษัทฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่าเสมอ พร้อมกาหนด
แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยให้ทกุ หน่วยงานมีหน้าที่กากับดูแลและบริหารความ
เสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปั ญหาและแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ มี
แนวทางจัดการปั ญหา และเยียวยาผูถ้ กู ละเมิดอย่างเหมาะสม
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