
นโยบายสทิธิมนุษยชน 

(Human Rights Policy) 

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (กลุ่มบริษัทฯ) เคารพและปฏิบตัิตามหลกักฎหมายเรื่องสิทธิมนษุยชน รวมถึงการป้องกนั

และหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (บริษัทร่วมทุน  กิจการควบรวม และกิจการที่เขา้ซือ้)

หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผู้รับเหมา และลูกคา้) และชุมชนทอ้งถิ่น ภายใตบ้ทบัญญัติที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑต์่าง ๆ ประกอบดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององคก์ารสหประชาชาติ หลกัการชีน้  าของสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) คู่มือการพัฒนานโยบายสิทธิ

มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ (UN Global Compact Guide to Develop a Policy) และ ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและ

สิทธิขั้นพื ้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work) 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการระบุและจดัการประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนกังาน ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง  (บริษัท

ร่วมทุน  กิจการควบรวม และกิจการที่เขา้ซือ้) หุน้ส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้) และชุมชนทอ้งถิ่นที่กลุ่มบรษิัทฯ 

ด าเนินงานเป็นพิเศษ 

Uกลุ่มบรษิัทฯ พนกังาน และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

สิทธิแรงงานและสภาพการท างานในกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานทัง้ในระดบัสากล และ

กฎหมายของประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งที่ด  าเนินการ ซึ่งครอบคลมุหลักเกณฑท์ี่ระบุในคู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook) นโยบายการปฏิบตัิ

ตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ที่ระบุในนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล และนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอ้ม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality, Security, Safety, Occupational Health, 

Environment, and Business Continuity Policy) ของกลุ่มบริษัทฯ ที่สอดคลอ้งตามมาตรฐานแรงงานของ ILO ในการเคารพ

สิทธิดา้นเสรีภาพในการสมาคม (Right to the freedom of association) และสิทธิในการรว่มเจรจาตอ่รอง (Right to collective 

bargaining) การป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการต่อตา้นการคุกคามทั้งที่เก่ียวขอ้งกับทางเพศและรูปแบบอื่น ๆ 

การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ รวมถึงการให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง 

(Vulnerable Groups) ประกอบดว้ย เด็ก ผูพ้ิการ สตรี ชนกลุ่มนอ้ย ผูอ้พยพ แรงงานที่ว่าจา้งผ่านบุคคลที่สาม ชนพืน้เมือง 

ชมุชนทอ้งถิ่น เพศทางเลือก ผูส้งูอายุ และสตรตีัง้ครรภ ์



นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใตพ้ิธีสารเลือกรบั

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเ ลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุก รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women) โดยเคารพต่อเสรีภาพในเรื่องสญัชาติ สถานภาพทางสงัคม สขุภาพ การศึกษา สิทธิในการ

ท างาน ชนชัน้ทางสงัคม และลกัษณะเชือ้ชาติ เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นและรกัษาไวซ้ึ่งสภาพการท างานที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นไปตามสิทธิ

มนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทนต่อการคุกคามใด ๆ หรือการเลือกปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ธุรกิจที่

เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจและชมุชนทอ้งถิ่น 

Uหุน้ส่วนทางธุรกิจ 

หุน้ส่วนทางธุรกิจ หมายถึง คู่คา้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้ รวมไปถึง องคก์รอื่น ๆ ที่มีความสมัพนัธต์ามสญัญาที่เชื่อมโยงกับการ

ด าเนินธุรกิจกบักลุ่มบรษิัทฯ 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งหวงัใหคู้่คา้และผูร้บัเหมาเคารพในสิทธิมนษุยชน และด าเนินธุรกิจตามหลกัการที่ระบุไวใ้นจรรยาบรรณในการ

ปฏิบตัิต่อคู่คา้ของบริษัท (Supplier Code of Conduct) นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ไดเ้รียกรอ้งใหคู้่คา้และผูร้บัเหมาแสดงความ

มุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การลดผลกระทบ และการรบัผิดชอบต่อผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของตน ในกรณีที่

เกิดการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ คาดหวงัว่าคู่คา้และผูร้บัเหมา จะตอ้งมีกระบวนการแกไ้ข และจดัการปัญหา

การละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินงานร่วมกับลูกคา้ รวมทั้งมีช่องทางรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ ในทุกประเด็นที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชน 

Uชมุชนทอ้งถิ่น 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี และพนัธมิตรที่น่าเชื่อถือส าหรบัชมุชนในทอ้งถิ่น ส่งเสรมิสิทธิชมุชนในการฟ้ืนฟจูารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชน และสรา้งความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ใหแ้ก่

ชมุชนในทอ้งถิ่น รวมไปถึงการจดัท าช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ ตัง้ใจปลูกฝังนโยบายสิทธิมนุษยชนใหก้ับทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยการผสมผสานและสะทอ้นหลักการดา้นสิทธิ

มนุษยชนลงในนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และกรอบการบริหารจดัการที่เก่ียวขอ้ง โดยทุกหน่วยธุรกิจจะปฏิบัติตามหลักการ

เหล่านีอ้ย่างเคร่งครดั เมื่อมีปฏิสมัพนัธก์ับธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (บริษัทร่วมทุน  กิจการควบรวม และกิจการที่เขา้ซือ้) หุน้ส่วนทาง

ธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้) รวมถึงชมุชนทอ้งถิ่น 



กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าผูบ้ริหาร พนักงาน ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ทั้งที่เป็นบริษัทร่วมทุน  กิจการควบรวม และกิจการที่เขา้ซือ้ 

หุน้ส่วนทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นคู่คา้ ผูร้บัเหมา และลูกคา้ทุกคน จะเคารพและสนับสนุนหลักการเหล่านีอ้ยู่ตลอดเวลา และเพื่อ

จดัการกบัความรุนแรงทางดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้ภายในองคก์ร ชมุชนรอบขา้ง กลุ่มเปราะบาง และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

กลุ่มบริษัทฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มก าหนด

แนวทางหรือมาตรการในการบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยใหท้กุหน่วยงานมีหนา้ที่ก ากบัดูแลและบรหิารความ

เส่ียงที่อยู่ในความรบัผิดชอบของตน 

กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาและแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้รอ้งเรียนผ่านระบบ Whistleblower หากมีเหตกุารณห์รือการกระท าที่เก่ียวขอ้งต่อการละเมิดสิทธิมนษุยชน กลุ่มบริษัทฯ มี

แนวทางจดัการปัญหา และเยียวยาผูถ้กูละเมิดอย่างเหมาะสม 

 (นาย คงกระพนั อินทรแจง้) 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 




