
 

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)  
ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2 

 

เอสซีจี มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตาม
หลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในดา้นการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนนัน้ เอสซีจี ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย และมุง่มั่นที่จะเคารพสทิธิ
มนษุยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนนุและปฏิบตัิตามปฏิญญาสากลวา่
ดว้ยสทิธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: 
UNGC) หลกัการชีแ้นะเรือ่งสทิธิมนษุยชนส าหรบัธุรกิจแหง่สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International 
Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) รวมถึงมุง่มั่นในการด าเนินการตามจรรยาบรรณ 
และนโยบายวา่ดว้ยเรือ่งสทิธิมนษุยชนตา่งๆ ที่บรษัิทประกาศใช ้

เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้ าหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนุษยชนขึน้เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct 
Activity) รวมถึงคูค่า้ คูธุ่รกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint 
Ventures)  

ขอบเขตการด าเนินการ 

นโยบาย และขอ้ก าหนดดา้นสทิธิมนษุยชนนีใ้ชส้  าหรบัทกุกิจกรรมของเอสซีจี (พนกังาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สนิคา้
และบริการ) ที่เอสซีจีมีอ านาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัทที่เอสซีจีถือหุน้ทัง้หมด บริษัทย่อย และ  ผูร้่วมธุรกิจ 
(Joint Ventures) 

เอสซีจีมุง่หวงัและสง่เสรมิใหคู้่ธุรกิจของเอสซีจี ที่เอสซีจีไมม่ีอ  านาจในการบริหาร เช่น บริษัทรว่มและบรษัิทที่เอสซีจีรว่ม
ลงทนุอื่นๆ รวมถึง คูธุ่รกิจ (Contractors) คูค่า้ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นๆ สนบัสนนุและปฏิบตัิตามแนวนโยบายนี ้

นิยามศัพทท์ี่ใชก้ับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายความวา่ สทิธิที่มีโดยธรรมชาติของมนษุยท์กุคนโดยไมค่  านงึถึงความแตกตา่งทาง
กาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ถ่ินก าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิ 
รวมถึง สิทธิในการด ารงชีวิตและเสรีภาพ การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การคา้มนษุย ์การลว่งละเมิด การใชแ้รงงาน
บงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการรวมกลุม่และการเจรจาตอ่รอง  สิทธิในการท างาน 
ชั่วโมงการท างาน การไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศึกษา และสิทธิอื่นๆ เช่น การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สขุภาพและ
ความปลอดภยั ชนกลุม่นอ้ยในชมุชนทอ้งถ่ิน และสิทธิชุมชน โดยทกุคนมีสิทธิตา่งๆ เหลา่นีอ้ย่างเท่าเทียม ไม่ถกูเลือกปฏิบตัิ โดย
การบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 

การเลือกปฏิบตัิ (Discrimination) หมายความวา่ การปฏิบตัิและการดแูลต่อบคุคลอยา่งไม่เท่าเทียม โดยการเพิ่มภาระ 
หรอืไมใ่หส้ทิธิประโยชนท์ี่เทา่เทียม แทนที่จะปฏิบตัิตอ่บคุคลอยา่งเป็นธรรมตามพืน้ฐานท่ีแตล่ะบคุคลควรไดร้บั ซึง่การเลอืกปฏิบตัิ
อาจรวมถึงการลว่งละเมิดดว้ย  
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การลว่งละเมิด (Harassment) หมายความว่า การแสดงความเห็น หรือการกระท าที่ไม่พึงปรารถนา หรือเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไปว่าไมเ่ป็นที่พึงปรารถนาต่อบคุคลที่มีปฏิสมัพนัธด์ว้ย การลว่งละเมิดที่ไม่ใช่ทางเพศอาจรวมถึงการรวมกลุม่ประณามวา่
รา้ย และการขม่เหงรงัแก เป็นตน้ ในขณะท่ีการลว่งละเมิดทางเพศจะมีองคป์ระกอบทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

กลุม่เปราะบาง (Vulnerable Group) หมายความวา่ บคุคลที่ขาดความสามารถในการปกปอ้งสทิธิและประโยชนข์องตน 
เนื่องจากขาดอ านาจ การศกึษา ทรพัยากร ความเขม้แข็ง หรอือื่น ๆ และมีความเสีย่งตอ่การไดร้บัผลกระทบดา้นสทิธิมนษุยชน 
เช่น ผูห้ญิง ผูพ้ิการ เด็ก ชนพืน้เมอืง แรงงานอพยพ ผูม้ีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานของคูธุ่รกิจ คูธุ่รกิจ และ
ชมุชน เป็นตน้ 

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุระดบั ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและเคารพต่อสิทธิมนษุยชนในทกุดา้น
ของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาที่แตล่ะประเทศมีพนัธกรณีทีต่อ้ง
ปฏิบตัิ โดยรวมถึง 

 ปฏิบตัิตอ่ทกุคนตามหลกัสทิธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ  

 หลกีเลีย่งการกระท าที่เป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

 สนบัสนนุสง่เสรมิสทิธิมนษุยชน 

 การสือ่สาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดสอ่งดแูล และใหก้ารสนบัสนนุแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

แนวทางปฏิบตั ิ

1. ใหค้วามเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทียมตอ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สียและกลุม่เปราะบางทกุกลุม่ โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ถ่ินก าเนิด เผ่าพนัธุ์ 
ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผิีว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรอืเรือ่งอื่นใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
มุง่มั่นปอ้งกนัการคกุคามในทกุรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการคกุคามทางเพศ และการคกุคามรูปแบบอื่น เอสซีจียดึมั่นในนโยบาย
การไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ตอ่ตา้นการลว่งละเมิด และไมย่อมใหม้ีการลว่งละเมิดในทกุรูปแบบ (ทัง้การลว่งละเมิดทางเพศและไม่ใช่
ทางเพศ) โดยนโยบายนีก้  าหนดวา่ขอ้รอ้งเรียนใดๆ ที่บริษัทไดร้บั จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงั รกัษาเป็นความลบั และ
ใหค้วามเห็นอกเห็นใจ หากการกล่าวหานัน้ไดร้บัการยืนยนั จะด าเนินการตามมาตรการเยียวยา ลงโทษทางวินยั เลิกจา้ง 
หรอืด าเนินคดีตามกฎหมาย 

3. สื่อสาร เผยแพรน่โยบาย ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนนุอื่นใดแก่พนกังาน คู่คา้ คู่ธุรกิจในหว่งโซค่ณุคา่
ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อใหม้ีสว่นรว่มในการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีคณุธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิต่อทกุคนตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้และทวนสอบความเขา้ใจอยา่ง
สม ่าเสมอ และจดัใหม้ีการฝึกอบรมดา้นสทิธิมนษุยชน รวมถึงการเลอืกปฏิบตัิและการลว่งละเมดิในสถานที่ท างานแกพ่นกังานทกุคนและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
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4. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว ้

5. จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีนที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ และมีกระบวนการยกระดบัการรายงานอบุตัิการณ์
ในระดบัสงูขึน้ไป ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับเอสซีจี โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่เอสซีจีก าหนดไวใ้น 
Whistleblower Policy 

6. พัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เริ่มการลงทุน 
(Investment) หรือควบรวมแบบพนัธมิตร (Mergers and Partnership) เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบดา้นการละเมิดสทิธิมนษุยชน ก าหนดกลุม่หรอืบคุคลที่ไดร้บัผลกระทบที่ครอบคลมุผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ วางแผน
และก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั จดัการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน ใหส้อดคลอ้งตามแนว
ทางการจดัการความเสีย่งขององคก์ร ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งในอตุสาหกรรมและประเทศที่เก่ียวขอ้ง และตรวจสอบติดตาม
ผล โดยจดัใหม้ีกระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

7. เอสซีจีมุง่มั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนตามนโยบายดา้น   สทิธิมนษุยชนนี ้

8. ส าหรับผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิด เป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณเอสซีจี บริษัทจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือพิจารณาด าเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เอสซีจีก าหนดไว้ 
นอกจากนี ้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

9. เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร รายงานและเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน การบรรเทาและการเยียวยา รวมถึง
อบุตัิการณก์ารเลอืกปฏิบตัิและการลว่งละเมิด สูส่าธารณะอยา่งครบถว้นและโปรง่ใส 

10. ทบทวนนโยบายดา้นสทิธิมนษุยชนอยา่งสม ่าเสมอ โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญัตอ่องคก์ร 
 

------------------------------------- 
 

ปรบัปรุงและมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 

 
            
 

 
 

(สถิตยพ์งษ์  สขุวมิล) 
ประธานกรรมการ                           

พลอากาศเอก                         
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