นโยบายด้ านการบริหารความหลากหลายและยอมรั บความแตกต่ างของบุคคล
(Diversity and Inclusion Policy)
เอสซีจีตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลื อกปฏิบัติ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ตามที่ปรากฎในนโยบายด้ านสิทธิ มนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในทุกสินค้ าและบริ การ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity)
รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint
Venture)

นิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ กับนโยบายด้ านการบริ หารความหลากหลายและยอมรั บความแตกต่ าง
ของบุคคล
ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้ นกาเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้ องปฏิบตั ติ าม
การยอมรั บความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้ คุณค่าและการยอมรั บต่อ ความ
แตกต่างของบุคคล
เอสซีจี หมายความว่า บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

นโยบายด้ านการบริหารความหลากหลายและยอมรั บความแตกต่ างของบุคคล
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซีจีทุกระดับ ตระหนักและให้ คามัน่ ต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดย
 ปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของ
บุคคลทุกคน ทังต่
้ อบุคคลภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยปฏิบตั ิตามนโยบายของเอสซีจี
กฎหมายของแต่ล ะประเทศ และตามสนธิ สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี ที่ต้องปฏิ บัติ
อย่างเคร่งครัด
 เสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รของเอสซี จีใ ห้ เ ป็ น แบบอย่า งของการให้ ความเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล ไม่ยอมรับต่อการแบ่งแยกและการเลือก
ปฏิบตั ทิ ี่ไม่เท่าเทียม
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 ส่ ง เสริ ม และให้ การสนั บ สนุ น แก่ คู่ ธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ (Business Partner in

Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ าและบริ การ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจน
ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้ มีส่วนร่ วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพและ
ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม ให้ ความเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ทุกคน รับฟั งและส่งเสริ มการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น สร้ างบรรยากาศในการ
ทางานและวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพต่อความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุก
คนตามนโยบายนี ้
2. พิจารณาเรื่ องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ อันจะส่งเสริมให้ เกิดความคิดริเริ่ มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี
3. ผู้บริ หาร ผู้บังคับบัญชา และผู้นาในองค์กรทุกระดับให้ การสนับสนุนส่งเสริ มต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลทัว่ ทังองค์
้ กร
4. ส่งเสริ มให้ มีการสรรหาคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยนาเรื่ องความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลมาเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณา เพื่อสรรหา
บุคคลเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. นาเรื่ องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ ในเรื่ องการ
บริ หารงานบุคคลอย่างเคร่ งครัดตังแต่
้ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การ
เติบโตในหน้ าที่การงาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ านและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ และอื่นๆ
6. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ ทาความเข้ าใจ กาหนดแนวทาง และให้ การสนับสนุนอื่นใด แก่คธู่ ุรกิจ
ในห่ว งโซ่ค ณ
ุ ค่า ของธุ ร กิ จ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่ง มอบสิ น ค้ า และ
บริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้ มีสว่ นร่ วม
ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
7. ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่อง
ดูแลเรื่ องการเคารพต่อความหลายหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ละเลยหรื อ
เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี ต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ
ที่กาหนดไว้
8. เอสซีจีจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้ งเรื่ องการละเมิดสิทธิ ของบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับ
เอสซีจี โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
ของบุคคล ตามที่เอสซีจีกาหนดไว้ ใน Whistleblower Protection Policy
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9. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิสิทธิของบุคคลอันเกิดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล
เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจี
กาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 29 เมษายน 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- ลงนาม (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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