นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน ฉบับปรั บปรุ งครั ง้ ที่ 1
(Human Rights Policy : 1st Revision)
เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในด้ านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้
เอสซีจี ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบตั ิ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้ อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชีแ้ นะเรื่ องสิทธิมนุษยชนสาหรับ
ธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
และปฏิญญาว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนั ้ พื ้นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The
International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนขึ ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ทุกกิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ของเอสซี จี (Direct Activity) รวมถึง คู่ธุ รกิ จ ในห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิ จ (Business
Partner in Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)

ขอบเขตการดาเนินการ
นโยบายด้ านสิทธิ มนุษยชนนีใ้ ช้ สาหรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนักงาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
สินค้ าและบริ การ) ที่เอสซีจีมีอานาจในการบริ หาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริ ษัทที่เอสซีจีถือหุ้นทั ้งหมด
บริ ษัทย่อย และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures)
เอสซีจีม่งุ หวังและส่งเสริ มให้ คธู่ ุรกิจของเอสซีจี ที่เอสซีจีไม่มีอานาจในการบริ หาร เช่น บริ ษัทร่ วม
และบริ ษัทที่เอสซีจีร่วมลงทุนอื่นๆ รวมถึง ผู้รับเหมา (Contractors) ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และผู้เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ สนับสนุนและปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายนี ้

นิยามศัพท์ ท่ ใี ช้ กับนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่คานึงถึง
ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้ นกาเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว
การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และ
ตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้ องปฏิบตั ิ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการดารงชีวิตและ
เสรี ภาพ การพ้ นจากการเป็ นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุม่ กัน สิทธิใน
การทางาน การศึกษา และอื่นๆ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิตา่ งๆ เหล่านี ้โดยเท่าเทียมไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
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เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับ ต้ องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนในทุกด้ านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีที่ต้องปฏิบตั ิ โดยรวมถึง
 ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
 หลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ ทาความเข้ าใจ กาหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้ การ
สนับสนุนอื่นใด แก่ค่ธู ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value
Chain) ผู้ส่งมอบสินค้ าและบริ การ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุ รกิจ
(Joint Venture) เพื่อให้ มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่ง แยกความแตกต่างทางกาย จิ ตใจ เชื อ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้ นกาเนิด
เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรื อ
เรื่ องอื่นใด
2. ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในการ
ดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ ทาความเข้ าใจ กาหนดแนวทาง และให้ การสนับสนุนอื่นใด แก่ค่ธู ุรกิจในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้สง่ มอบสินค้ าและบริการ (Supplier)
ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิ มนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่าย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รั บผิดชอบทราบ
และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
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6. เอสซีจีจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้ม ครองบุคคลที่ แจ้ งเรื่ องการละเมิ ดสิทธิ ม นุษยชนที่ เกี่ ยวข้ องกับ
เอสซีจี โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตามที่เอสซีจีกาหนดไว้ ใน Whistleblower Protection Policy
7. เอสซีจีจะพัฒนาและดาเนินกระบวนการจัดการด้ านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่ จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
กาหนดกลุ่มหรื อบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ วางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ ไขและป้องกัน จัดการ
แก้ ไขและป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้ มีกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ วย
8. เอสซี จี จะตรวจสอบและติ ดตามผลของการจัดการและแก้ ไขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้ การสนับสนุนและร่ วมมือในการเยียวยาผลกระทบที่เกิด
จาก หรื อเกี่ยวเนื่องมาจากเอสซีจี
9. เอสซีจีม่งุ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้ านสิทธิมนุษยชนนี ้
10. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานัน้
ผิดกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 29 เมษายน 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- ลงนาม (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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