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สทิธมินุษยชน 

 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของธุรกิจหลักตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคของทุกคน 
 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่มีนัยส ำคญั 0 0 0 

 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ มด้วยควำมเสมอ
ภำค เท่ำเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติตำม เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ ขวัญและ
ก ำลังใจที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่จะเกิดจำกกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน บริษัทจึงได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคล้องตำมหลักกำรของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรด ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ 

กรอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชน 

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างความตระหนักและความรู ้

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน 

การประเมินความเสี่ยง 
และผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชน 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ การเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

การติดตามและรายงานผล 
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แม้ว่ำบริษัทจะยังไม่ได้ด ำเนินกำรกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสทิธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเต็มรูปแบบ (Human Rights Due Diligence) 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประกำศ “นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน โดยส่งเสริมกำรปฏิบัติอย่ำงเคำรพสิทธิ
มนุษยชนตลอดห่วงโซอุปทำนในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังควำมรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรป้องกัน
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอำจเกิดขึ้น นอกจำกน้ี บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสทิธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน มำตรกำรกำรปฏิบัติงำน
เพื่อป้องกนักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กลไกกำรร้องทุกข์ส ำหรับผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กำรเยียวยำกรณีเกิดผลกระทบจำกกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีกำรติดตำม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
 
ประเด็นความเสี่ยงและแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
บริษัทได้พิจำรณำและรวบรวมประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำจเป็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ ในธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน ธุรกิจ
ช้ินส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลำสติกขึ้นรูป และได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย ประเด็นความเสี่ยง 
การด าเนินงานของบริษัทฯ  

เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธมินุษยชน 
พนักงาน - สิทธิที่จะไดร้ับกำร

คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรท ำงำน 
- สิทธิควำมเท่ำเทียมกัน
ตำมกฎหมำย 
 

กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยค ำนึงถึงหลกัสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติต่อ
พนักงำนด้วยควำมเสมอภำค (Equality) 
และกำรไมเ่ลือกปฏบิัติ (Non-
discrimination) ในทุกมิติ 

 มีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและ
กระบวนกำรจดักำรข้อร้องเรียนจำก
พนักงำน 

 -  สิทธิในกำรมีคณุภำพ
ชีวิตที่ดี 

ควำมปลอดภัยและ 
อำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน 

 จัดให้มีกำรดูแลควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำนตำมนโยบำย
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อม 

 จัดอบรมเรื่องควำมปลอดภัย 

 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

ชุมชน - สิทธิที่จะไดร้ับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

สุขภำพและควำมปลอดภัย
ของชุมชน 
 

 ส ำรวจผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและ
สังคมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ท่ีมี
ต่อชุมชนโดยรอบเป็นประจ ำ 

 ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อลด
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 - สิทธิเสรภีำพในกำร
แสดงออก 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน  เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคดิเห็นหรือร้องเรยีนใน
ช่องทำงต่ำงๆ  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไมไ่ด้รับข้อร้องเรยีนด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีมีนัยส ำคญัจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทมีแผนท่ีจะด ำเนินกำรตรวจสอบประเด็นดำ้นสิทธิมนุษยชนและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนษุยชนในทุกกิจกรรมตลอดทั้งห่วง
โซ่อุปทำนให้ครบทุกธุรกิจในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงส่งเสรมิควำมรับผดิชอบด้ำนสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้ำของบริษัท โดยจัดท ำเป็น
จรรยำบรรณธุรกิจส ำหรับคู่ค้ำ (Supplier Code of Conduct) ที่ระบุแนวทำงปฏิบัติที่ดดี้ำนสิทธิมนษุยชน  
รำยละเอียดจรรยำบรรณธรุกิจส ำหรับคู่ค้ำ เปดิเผยในเว็บไซด์บริษัท ภำยใต้หมวดบรรษัทภิบำล สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่: 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf 
นอกจำกน้ีในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้จัดใหม้ีกำรอบรมด้ำนสิทธิมนษุยชนผ่ำนระบบ E-Learning เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงำนใหม่ทั้งหมด โดยพนักงำนท่ีเข้ำรับกำรอบรมจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ที่เกณฑ์ร้อยละ 80 
ซึ่งพนักงำนทุกคนท่ีเข้ำรับกำรอบรมได้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบเรื่องสทิธิมนุษยชนคิดเป็นร้อยละ 100 และส ำหรับพนักงำนปัจจุบัน  
บริษัทจะด ำเนินกำรทบทวน สื่อสำรผ่ำนช่องทำงกำรเรยีนรู้ตำ่ง ๆ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อย่ำงต่อเนื่องในปีถัดไป (Disclosure 412-2) 

ผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย ประเด็นความเสี่ยง 
การด าเนินงานของบริษัทฯ  

เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธมินุษยชน 
ลูกค้า - สิทธิที่จะไดร้ับกำร

คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

ควำมปลอดภั ย ในกำร ใ ช้
สินค้ำ 
 

 ส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มคีุณภำพ ได้
มำตรฐำน ปลอดภยั และสำมำรถทวน
สอบย้อนกลับได้ (traceability)  

 มี ช่ อ ง ท ำ ง รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำก
ลูกค้ำ 

 - สิทธิควำมเป็นส่วนตัว 
 

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ  มีนโยบำยและมำตรกำรในกำรคุ้มครอง
ข้อมูลควำมลับและข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้ำ 

คู่ค้า - สิทธิที่จะไดร้ับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรท ำงำน 
 
 
 

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คู่ค้ำ 
 

 จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจส ำหรับคู่ค้ำ 
(Supplier Code of Conduct) โดยมี
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ของคู่ค้ำ พร้อมก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และรับผิดชอบต่อผลกระทบจำกกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอำจเกิดขึ้นด้วย  

 - สิทธิควำมเท่ำเทียมกัน
ตำมกฎหมำย 

กำรเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
 

 ปฏิบั ติ ต่ อคู่ ค้ ำด้ วยควำม เสมอภำค 
(Equality) ยุติธรรม โปร่งใส และกำรไม่
เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)  

 - สิทธิในกำรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
 

ควำมปลอดภัยของแรงงำน
ของคู่ค้ำ 
 

 ก ำหนดให้คู่ ค้ ำปฏิบั ติต ำมกฎหมำย 
ระเบียบปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง
เคร่งครัด  

http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf

