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นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด และบริษทัในเครือ (เรียกรวมว่า “บริษัท” ) มีอุดมการณ์ใน

การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลัก

สากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right: UDHR) ปฏิญญา

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ

สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor 

Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) 

 เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทปราศจากจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรให้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท (Direct Activity) รวมถึงคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business 

Partner in Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) 

ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้ใช้ส าหรับทุกกิจกรรมของบริษัท (พนักงาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง 

สินค้าและบริการ) ที่บริษัท มีอ านาจในการบริหาร เช่น กิจการของบริษัท บริษัทและผู้ร่วมธุรกิจ (Joint 

Venture) 

 บริษัท มุ่งหวังและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้รับเหมา (Contractors) คู่ค้า(Suppliers) 

และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ สนับสนุนและปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้ 

นิยำมศัพท์ที่ใช้กับนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโดยไม่

ค านึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก าเนิด เผ่าพันธ์ุ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ 

สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการด ารงชีวิตและ

เสรีภาพ การพ้นจากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิใน

การท างาน การศึกษา และอ่ืนๆ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านี้โดยเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความส าคัญและเคารพและ

เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง 

- ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

- หลีกเล่ียงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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- สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

- การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การ

สนับสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business 

Value Chain) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint 

Venture) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต่อทุกคน ตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้ 

แนวทำงปฏิบัติ 

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติ ต่อ

กันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก าเนิด 

เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ

เรื่องอ่ืนใด 

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน      

การด าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน 

3. สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจก าหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วง

โซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับเหมา 

(Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมี

คุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้ 

5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

6. บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องโดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7. บริษัท จะพัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือที่จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนก าหนด

กลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการแก้ไขและ

ป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทา

ผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 

8. บริษัท ตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยา ผลกระทบ

ที่เกิดจาก หรือเก่ียวเนื่องมาจากบริษัท 
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9. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม นโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชนนี้ 

10. ผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณา

ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท ก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหาก การกระท า

นั้นผิดกฎมาย 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติ ปกป้อง และเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

หลีกเล่ียงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัท จึงมีการก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวทาง

ปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังนี้ 

 1. สิทธิแรงงำนของพนักงำน 

บริษัท มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของมนุษย์

เปิดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติและห้ามเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานบนพ้ืนฐานของ อายุ 

ชาติ พันธุ์ เพศ สีผิว การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ความ

บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ และเคารพต่อชีวิตส่วนตัว ให้การสนับสนุน มาตรการต่างๆ ที่จะน าไปสู่การขจัดการใช้แรงงานบังคับ

หรือไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความส าคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี โดยให้

ความส าคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการท างาน 

ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ เป็นต้น โดยบริษัท จะมุ่งมั่นรักษาไว้ซ่ึงสภาพการท างานที่เป็นธรรม เป็น

แบบอย่างที่ดีในการด าเนินธุรกิจและด้านอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง

ความคิดเห็นในทุกเรื่องรวมถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

 2. สิทธิลูกค้ำ 

บริษัท ให้ความส าคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก

ลูกค้าและไม่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ โดยบริษัท จะมุ่งเน้นและพัฒนา

มาตรฐานในการดูแล ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท และการควบคุมภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 3. สิทธิคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ 

บริษัท จะขายสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัท รักษามาตรฐานสูงสุดทางด้าน

จริยธรรมทางธุรกิจ ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล และมุ่งหวังให้คู่ค้าและพันธมิตรเคารพในสิทธิมนุษยชนและด าเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัท และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of 

Conduct) เพ่ือป้องกันการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือละเมิดสิทธิ

มนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ได้
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สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซ่ึงกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน

อย่างต่อเนื่อง 

 4. สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี

นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการให้ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดด้าน

สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัท ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพ่ือปกป้องการ

กระท าที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่วันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด 

 

       

   (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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