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1. บทนา
ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างของ
เพื่อนพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั กิ บั พนักงานทีม่ วี ฒ
ั นธรรมและภูมหิ ลังแตกต่าง เป็ นการส่งเสริมพนักงาน
ให้มคี วามรับผิดชอบในหน้าทีอ่ ย่างเต็มที่ มีความพึงพอใจและขวัญกาลังใจเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางาน นาไปสู่การเติบโตในสายอาชีพ ทัง้ หมดนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลให้
การตัดสินใจในองค์กรมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้องค์กรและพนักงานสามารถเติบโต
ร่วมกันอย่างยั ่งยืน
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันฉบับนี้ เป็ นส่วนเพิม่ เติมของ ”นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิด้านสิท ธิมนุ ษ ยชนและการปฏิบ ตั ิด้านแรงงาน” เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเรื่อ ง
ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของพนักงานทุ กระดับในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ได้รบั สิทธิตามที่
กล่ า วไว้ใ นแนวปฏิบ ัติน้ี และให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายกับ หลัก ปฏิบ ัติ ใ นแต่ ล ะประเทศที่เ ครือ เจริญ
โภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ

2. แนวปฏิ บตั ิ ที่ดี
2.1 การบริ หารความหลากหลายของบุคลากร
2.1.1 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้ซึ่งผูส้ มัครงานที่หลากหลาย
บริษทั ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ใช้ภาษาที่เ ป็ นกลาง ไม่แบ่งแยกเพศในเอกสารคาบรรยายลักษณะงานหรือ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตาแหน่งงาน เพือ่ ให้ได้ซง่ึ ผูส้ มัครงานทีห่ ลากหลาย
2) คัดเลือกผูส้ มัครงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์
เพือ่ ให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่งงานนัน้ โดยไม่คานึงถึงลักษณะเฉพาะตัว
อื่น ๆ
3) ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทีส่ นับสนุ นเรื่องการยอมรับในความหลากหลายและการอยู่
ร่วมกัน
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2.1.2 การให้โอกาสความก้าวหน้ าในการทางานอย่างเท่าเทียม
บริษทั ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) มีเ กณฑ์ก ารประเมิน ผล การจ่ า ยค่ า ตอบแทน การโอนย้า ย และการเลื่อ น
ตาแหน่งทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ
2) ให้พนักงานทุกคนได้รบั การฝึ กอบรมและการพัฒนาทักษะในการทางานอย่าง
เท่าเทียม
2.2 การสื่อสารเกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
บริษทั ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) จัด ให้มีก ารอบรมเรื่อ งความหลากหลายและการอยู่ร่ ว มกัน ในการปฐมนิ เ ทศหรือ
การฝึ กอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานสามารถ
ยอมรับความแตกต่างและอยูร่ ว่ มกันได้
2) ให้ผบู้ ริหารสือ่ สาร สนับสนุนการยอมรับความแตกต่างและการอยู่รว่ มกัน
2.3 เสริ มสร้างวัฒนธรรมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
บริษทั ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ใช้ภาษาหรือสานวนทีเ่ ป็ นกลาง ไม่แบ่งแยกทางเพศ ในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ
2) ใช้กฎระเบียบและวิธปี ฏิบตั ใิ นสถานทีท่ างานทีใ่ ห้ความคุม้ ครองพนักงานทุกคนโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
3) ไม่กดี กันกลุ่มบุ คคลที่หลากหลายในการเสนอข้อคิดเห็นในการทางาน เพื่อให้ได้เห็น
มุมมองทีม่ คี วามแตกต่างกัน
4) มีช่องทางการสื่อสารที่เปิ ดให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเมื่อถูกเลือก
ปฏิบตั ิ

3. นิ ยาม
การเลือกปฏิ บตั ิ
หมายถึง การปฏิบตั ติ ่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกัน หรือการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนัน้ ในเรื่อง เชือ้ ชาติ สัญชาติ
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เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจน
สถานภาพเกีย่ วกับการสมรส
บุคคลที่หลากหลาย
หมายถึง บุคคลทีม่ ภี ูมหิ ลัง บุคลิกภาพหรือวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น:
• ชนชาติ หมายถึง เอกลักษณ์ทางสังคมหรือวัฒนธรรมของบุคคล เช่น ไทย จีน รัสเซียและ
อเมริกนั
• เชื้อ ชาติ หมายถึง ลัก ษณะทางกายภาพของบุ ค คลโดยอ้า งอิง จากการสืบ เชื้อ สายหรือ
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ เช่น คนผิวขาว ชาวแอฟริกนั และชาวเอเชีย
• ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อส่วนบุคคล เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
หรือลัทธิอเทวนิยม
• ความพิการ หมายถึง ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคล เช่น บุคคลที่สูญเสีย
แขนหรือขา ผูป้ ่ วยออทิสติก ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
• เพศ หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ทีบ่ ่งบอกความเป็ นชายและความเป็ นหญิง
• เพศวิถี หมายถึง รสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคล LGBT
(เลสเบีย้ น เกย์ บุคคลทีร่ กั ร่วมสองเพศและบุคคลข้ามเพศ) ซึง่ สามารถแบ่งได้ ดังนี้:
o รสนิยมทางเพศ หมายถึง ความรูส้ กึ ความสนใจทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อเพศ
ตรงข้าม เพศเดียวกันหรือทัง้ สองอย่าง
o อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง การรับรูเ้ กีย่ วกับเพศของตน ซึง่ อาจตรงกับเพศสภาพโดย
กาเนิดหรือไม่ตรงก็ได้ (บุคคลข้ามเพศ)
ความหลากหลาย
หมายถึง ความหลากหลายทางทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ เชือ้ ชาติ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสังคม ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ
การอยู่ร่วมกัน
หมายถึง การยอมรับคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้พนักงานรู้สกึ ว่าตนเองมี
คุณค่าและได้รบั การยอมรับจากเพือ่ นพนักงาน และได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมจากทุก
ฝ่ าย
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