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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์

 

1.  ความส าคญั 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ยดึมัน่ต่อการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยไม่
เลือกปฏิบตัิบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ์ สผีวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสงัคม 
เพศสภาพและรสนิยมทางเพศ อายุ ความพกิาร โรคประจ าตวัที่ไม่มผีลต่อการปฏิบตัิงาน แนวคดิทาง
การเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกบัการสมรส ไม่จ ากดัสทิธเิสรภีาพ และดูแลสวสัดิภาพของแรงงาน
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัการปฏิบตัิด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บุคลากรสามารถแสดง
ศกัยภาพในการท างานอย่างเตม็ที ่

เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงมุ่ งมัน่ใน 
การปฏิบตัิตามขอบเขตการด าเนินงานในด้านการเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานของ
บุคลากร ลูกคา้ คู่คา้ธุรกจิ ผูบ้รโิภค และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยจะไม่มกีารใชแ้รงงานทาสยุคใหม่และ
การคา้มนุษยใ์นธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่าหรอืการร่วมทุน รวมทัง้ไม่สนับสนุนและไม่ใชก้ารด าเนินคดทีาง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนที่กระท าโดยสุจริต (Strategic Lawsuit Against 
Public Participation – SLAPP) ให้เป็นไปตามแนวทางสากล ซึ่งรวมถึงหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่งสหประชาชาติ (United Nations) 
หลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact) 
หลกัการชี้แนะว่าด้วยธุรกจิและสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGPs) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน้พื้นฐานในการท างาน 
(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
( International Labour Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่เครือเจริญ 
โภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

 

2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคบักับเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บริษัท เครือเจรญิโภคภณัฑ์ จ ากัด และบริษัทในเครอืทุกบรษิัทที่บริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ์ จ ากดั 
มอี านาจบรหิาร ซึ่ง “บรษิัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบบันี้ให้หมายถึง บรษิัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสาร
ฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 



 

 นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัด้ิานแรงงาน เครอืเจรญิโภคภณัฑ์         หน้า 2 จาก 20 

3. วตัถปุระสงค์ 

3.1 ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการละเมดิหรอืสรา้งผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนในทุกกจิกรรมการด าเนิน
ธุรกจิ ผลติภณัฑ ์และบรกิารของเครอืเจรญิโภคภณัฑต์ลอดห่วงโซ่คุณค่า  

3.2 ป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมดิการปฏิบตัิด้านแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบตัิและ
การถูกคุกคามทุกประเภท รวมถึงส่งเสรมิการท างานร่วมกนั และการให้โอกาสบุคลากร
สามารถพฒันาตนเองอย่างเท่าเทยีมกนั  

3.3 ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงานของคู่คา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองเครอืเจรญิโภคภณัฑแ์ละสากล 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษทั  
4.1.1 พิจารณาอนุมัติ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงานในทุกกจิกรรม ผลติภณัฑ ์และบรกิารของเครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์รวมถงึคู่คา้ (supplier) และกจิการร่วมคา้ (joint venture) 

4.1.2 ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

4.2  ผู้บริหาร 
4.2.1 จดัใหม้แีนวทางปฏบิตั ิ(procedure) ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของธุรกจิ และเป็นไปตาม

นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้ก าหนด และกฎหมายของประเทศทีด่ าเนินธุรกจิ 
4.2.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 

หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบ หรอืคณะท างานขบัเคลื่อนด้านสทิธมินุษยชนและ
การปฏบิตัดิา้นแรงงานทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและ 
การปฏิบัติด้านแรงงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการด าเนินธุรกิจและ
สอดคลอ้งกบับรบิทของบรษิทั 

4.2.4 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนมกีลไกการควบคุมภายใน และแนวทางพฒันาปรบัปรุง เพื่อให้การน าไป
ปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้ใหม้กีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบาย
และแนวปฏบิตัแิละระเบยีบปฏบิตั ิ  

4.2.5 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ไทยและสากล 
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4.3  หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน 
4.3.1 สื่อสารเพื่อสรา้งความตระหนักรู ้ความเข้าใจด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏบิตัดิา้น

แรงงานให้กบับุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.3.2 จดัท ากระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นสทิธิมนุษยชน (human rights due 
diligence process) โดยมหีน้าทีด่ าเนินการ ดงันี้  
1) ผนวกความรบัผดิชอบต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน

เขา้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ 
2) ทบทวนกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูท้รงสทิธ ิ(rights holder) ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ

พรอ้มทัง้ส ารวจความคดิเหน็จากคณะผูบ้รหิาร เพื่อก าหนดแนวทางในการสร้าง
การมสี่วนร่วม 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อกล่าวหา ความน่าเชื่อถือของแหล่งทีม่าและระบุ
ระดับความรุนแรงของสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพและผู้ที่ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 

4) ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (human rights impact 
assessment) และการปฏิบัติด้านแรงงาน ทัง้ที่เกิดขึ้นจริงและอาจจะเกิดขึ้น 
จากกจิกรรมทางธุรกจิและในห่วงโซ่คุณค่า โดยน าประเดน็ดา้นทุจรติคอรร์ัปชนั
หรอืกระบวนการภายในทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการประเมนิความเสีย่งร่วมดว้ย 

5) น าผลประเมนิความเสีย่งมาก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจสอบด้าน
สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน รวมถงึน ามาใชใ้นการพฒันา ปรบัปรุง 
หรอืยุตกิารด าเนินงานกบัคู่คา้ พนัธมติรทางธุรกจิ หรอืกจิการร่วมคา้ 

6) ทบทวนระบบการจดัการความเสีย่งและการตรวจสอบภายในร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคลากรทุกคนได้รบัการปฏิบตัิอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทยีม โดยรบัฟังประเดน็จากผูม้สี่วนได้เสยีทุกภาคส่วน กลุ่ม 
ผู้ทรงสทิธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ทัง้จาก
ภายในหรอืภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระและองคก์รภาคประชาสงัคม 

7) ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจดัการผลกระทบ รวมถึงจดัให้มมีาตรการ
ป้องกนัและเยยีวยาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิและอาจเกิดขึ้น
ตามหลักกฎหมายทัง้ไทยและสากลที่เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคลอ้งกบับรบิทของการด าเนินธุรกจิ 

8) เฝ้าระวังและติดตามประสทิธิผลของมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข 
รวมถงึความคบืหน้าในการตอบสนองต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
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9) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่คุณค่าเขา้ใจและปฏบิตัิตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิา้นแรงงาน 

10) สื่อสารผลการประเมนิผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน 
และมาตรการเยียวยา ตลอดจนวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น และผล 
การด าเนินการให้แก่ผู้ที่ได้รบัผลกระทบและเปิดเผยไว้ในรายงานความยัง่ยืน 
รายงานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน หรือช่องทางการเปิดเผย
ขอ้มูลอื่น ๆ 

11) จดัให้มชี่องทางการรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสส าหรบัผูไ้ด้รบัผลกระทบดา้น
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และก าหนดให้มีกระบวนการใน  
การด าเนินการกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสทีช่ดัเจนตามกฎหมาย ระเบยีบ
บังคับในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินการและ
แนวทางหรอืมาตรการในการเยยีวยาที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ได้รบัผลกระทบดา้น
สทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงาน รวมถึงจดัให้มกีลไกในการปกป้อง  
ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 

12) ส่งเสรมิให้การค านึงถึงสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัิด้านแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก าหนดนโยบายหรอืขัน้ตอนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 

4.3.3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัทเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน การประเมนิผลกระทบ การตดัสนิใจ จดัสรรงบประมาณและก ากบั
ดูแลให้บริษัทสามารถตอบสนองผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานทีเ่หมาะสม 

4.3.4 รวบรวมและจดัเก็บรายงานเรื่องผลการประเมนิผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนและ 
การปฏบิตัต่ิอแรงงาน 

4.3.5 รายงานการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ ต่อแรงงาน ต่อ
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
 

4.4 พนักงาน  
4.4.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ มาตรฐานสากลที่

เกี่ยวขอ้ง และนโยบายและแนวปฏบิตันิี้ 
4.4.2 ในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต้องรักษาภาพลักษณ์ และปกป้องชื่อเสียง

บรษิัท โดยไม่ใช้ชื่อ ข้อมูล ทรพัย์สนิหรอืกระท าการใด ๆ ที่สื่อว่าเป็นตวัแทนของ
บรษิทั 
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4.4.3 เมื่อพบกรณีกระท าผดิหรอืการกระท าที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ฉบับนี้ ให้รายงานข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส 

 

5. แนวปฏิบติั 

5.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน  

5.1.1 สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (civil and political rights) 
1) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในความ

หลากหลายและอยู่ร่วมกนัอย่างเท่าเทียม (diversity, inclusion and equality) 
โดยสอดคลอ้งกบับรบิทของประเทศนัน้ ๆ  

2) ส่งเสรมิสทิธิในการมชีีวติ (right to life) และเสรภีาพ (liberty) โดยให้เสรภีาพ
ทางความคิด ค าพูด (freedom of speech) ความเชื่อ และการนับถือศาสนา 
รวมถงึความปลอดภยัในชวีติ (security) 

3) สร้างบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร ไม่มีการข่มขู่ ข่มเหง รวมทัง้ไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรอืรบกวนการปฏิบตัิงาน อนัเป็นการละเมดิสทิธิส่วน
บุคคลและคุกคามการปฏบิตังิาน ทัง้กาย วาจา จติใจ และลายลกัษณ์อกัษร  

4) เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและการเข้าร่วม
กจิกรรมทางการเมอืง  
 

5.1.2 สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  
1) จดัใหม้ปีระกนัสงัคมและสวสัดกิารของบุคลากรตามทีก่ฎหมายก าหนด  
2) จดัใหม้เีวลาพกัผ่อนในวนัท างานและชัว่โมงการท างาน รวมทัง้วนัหยุดพกัผ่อน

ประจ าปี โดยไดร้บัค่าจา้งเตม็จ านวนตามกฎหมายแรงงาน  
3) ส่งเสรมิสทิธิการปฏิบตัิกิจตามวฒันธรรม ความเชื่อทางประเพณี หรอืศาสนา

ของทอ้งถิน่ 
 

5.1.3 สทิธคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
1) เคารพสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศในความหลากหลายตามเพศสภาพ 

รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ หรอืการแสดงออกทางเพศ 
2) ส่งเสรมิการปฏบิตัทิีด่โีดยไม่ล่วงละเมดิทางเพศและไม่คุกคามในทุกรูปแบบ 
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3) เคารพสทิธิส่วนบุคคล โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่บงัคบัให้ต้องเปิดเผย
หรอืปกปิดตวัตน รสนิยมทางเพศ และอตัลกัษณ์ทางเพศ 

4) เก็บรกัษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัรสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดง 
ออกทางเพศ หรอืลกัษณะทางเพศให้เป็นความลบั ปลอดภยั และไม่เปิดเผย 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล 

5) ส่งเสรมิความเสมอภาคและไม่เลอืกปฏบิตัิหรอืใช้ประเดน็เรื่องวถิทีางเพศเป็น
เหตุผลในการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน การให้และเพิ่มสทิธิประโยชน์หรอื
ค่าตอบแทน โอกาสในการพฒันาและความก้าวหน้าวชิาชพี รวมถงึการปฏิบตัิ 
งานในพืน้ทีต่่าง ๆ 

6) ส่งเสรมิสทิธใินการดูแลรกัษาสุขภาพอย่างเท่าเทยีมกนั ใหม้พีืน้ที ่การแต่งกาย
และสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบัเพศสภาพ  
 

5.1.4 สทิธขิองชุมชน 
1) เคารพสิทธิ เสรีภาพและการแสดงความคดิเห็นของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม

เปราะบาง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาตพินัธุ์ ชนพืน้เมอืงทีอ่ยู่ในชุมชน 
2) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถงึผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศ วฒันธรรม สงัคม วถิกีารด ารงชวีติ สุขาภบิาล 
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตวั และประเด็นสทิธิมนุษยชนอื่น ๆ 
ของคนในชุมชน  

3) ประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ครอบคลุมประเด็นด้าน
สุขภาพ สิง่แวดล้อม และสงัคม ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจก่อนการลงทุน 
การควบรวมกจิการ หรอืการด าเนินธุรกจิในชุมชน 

4) ประเมนิการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกบัชุมชนด้วยกระบวนการทีโ่ปร่งใส เท่าเทยีม 
ไม่เลอืกปฏบิตั ิและเป็นไปตามกฎหมาย 

5) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน ้ าของชุมชนเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สะอาด 
ปลอดภยัและเพยีงพอ  

6) สนับสนุนสทิธขิองชุมชนใหไ้ดร้บัอากาศสะอาด 
 

5.1.5 สทิธมินุษยชนในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
1) ตรวจสอบแหล่งที่มาของวตัถุดิบ ขัน้ตอนการแปรรูป และการขนส่งให้เป็นไป

ตามหลกัสทิธมินุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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2) จัดหาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากองค์กรหรือบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ละเมดิสทิธิมนุษยชน หรอืการก่อการรา้ย รวมถงึไม่
น าเข้า ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหรอืวัตถุดิบที่ตรวจสอบได้ว่ามาจาก
แหล่งที่มคีวามขดัแย้งในการได้แร่ธาตุมา (conflict minerals) เพื่อใช้ผลิตเป็น
ชิ้นส่วนหรอืวตัถุดบิ  
 

5.1.6 สทิธใินทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาต ิ
1) เคารพสิทธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดินและทรัพยากรน ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ภายใต้กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
2) เคารพสทิธิในที่ดินของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น รวมทัง้บรหิารจดัการ

ทีด่นิอย่างเหมาะสม โดยลดผลกระทบเชงิลบต่อชุมชนทอ้งถิน่  
3) เคารพสิทธิชุมชนและคนในท้องถิ่นเพื่อด ารงไว้ ซึ่งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

วฒันธรรมและความสามารถในการเขา้ใชท้ีด่นิและทรพัยากรแบบดัง้เดมิ 
4) เคารพสทิธใินทีด่นิของบุคคลหรอืชุมชนในทอ้งถิน่ โดยไม่ครอบครองหรอืใชท้ า

กจิกรรมทางธุรกจิอย่างไม่เป็นธรรม 
5) การได้มาซึ่งที่ดินต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักฉันทานุมัติที่ได้รับ 

การรบัรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent 
: FPIC) 

6) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของสิทธิในที่ดินและกรรมสิทธิเ์มื่อมี 
การจดัตัง้ธุรกจิใหม่ 
 

5.1.7 สทิธคิวามเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
1) เคารพสทิธิความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการน าไปใช้ เปิดเผย

หรอืควบคุมขอ้มูลต้องไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล 
2) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตนให้ปลอดภัย และก าหนด

หลกัเกณฑใ์นการเกบ็รวบรวมและบรหิารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 
3) เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 

รวมถงึการลบ ท าลาย ระงบัหรอืยกเลกิการใชข้อ้มูลทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
 

5.2 การปฏิบติัด้านแรงงาน  

5.2.1 แรงงานบงัคบั (forced labor) 
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1) สนับสนุนการจดัหางานและการจา้งงานอย่างมจีรยิธรรม (ethical recruitment) 
ทัง้ในการด าเนินธุรกจิของเครอืฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและของคู่คา้ 

2) ปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่ใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานทัง้ในระดบัประเทศและสากล 

3) ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างมมีนุษยธรรม โดยไม่เอารดัเอาเปรยีบ ไม่บบีบงัคบัทาง
ร่ายกายหรือจิตใจ ไม่กระท าหรือลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม ( inhumane 
treatment) รวมทัง้ไม่ใช้แรงงานทาสยุคใหม่ (modern slavery) และไม่ท า
การคา้มนุษย ์(human trafficking) 

4) วันท างาน ชัว่โมงการท างาน และสภาพการจ้างงานอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแต่ละประเทศทีด่ าเนินธุรกจิอยู่ 

5) เคารพเสรภีาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน โดยไม่กกัขงัหน่วงเหนี่ยว ไม่
เรยีกเก็บเงนิค่ามดัจ า ค่าธรรมเนียมหรอืยดึเอกสารประจ าตวัและสิง่ของ เว้น
แต่เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย  

6) ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืขอเงนิมดัจ าส าหรบับรกิารจดัหางาน
จากแรงงาน 
 

5.2.2 แรงงานเดก็และแรงงานผูเ้ยาว ์ 
1) จดัใหม้รีะบบตรวจสอบอายุก่อนการจ้างงาน เพื่อป้องกนัการจา้งแรงงานเด็กที่

มอีายุต ่ากว่าเกณฑข์องกฎหมายแต่ละประเทศ 
2) จ้างแรงงานผู้เยาว์ที่มอีายุตามเกณฑ์ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่สัญญา

เกดิขึน้ โดยมรีะบบการตรวจสอบอายุก่อนจา้งงานและมเีงื่อนไขดงันี้ 
(1)   ให้แรงงานผู้เยาว์ท างานที่มีลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พฒันาการ และสภาพจติใจ 
(2)  ใหแ้รงงานผูเ้ยาวท์ างานทีไ่ม่ขดัต่อศลีธรรม  
(3)   ใหแ้รงงานผูเ้ยาวท์ างานทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อการศกึษาภาคบงัคบั  
(4)   ใหแ้รงงานผูเ้ยาวท์ างานไดใ้นช่วงเวลาทีก่ฎหมายแต่ละประเทศก าหนด  

3) จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้เยาว์โดยตรง และไม่เรยีกรบัเงนิประกนั
จากแรงงานผูเ้ยาว ์

4) ส่งเสรมิการพฒันาตนเองและการท างานของแรงงานผูเ้ยาว์ 
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5.2.3 แรงงานสตร ีและสตรมีคีรรภ์ 
1) ส่งเสรมิใหแ้รงงานสตรที างานในพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีป่ลอดภยั ไม่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ ไม่เสีย่งภยัต่อสตรแีละสตรมีคีรรภ์ 
2) สตรมีคีรรภ์ได้รบัความคุม้ครองและสทิธิประโยชน์ตามที่หน่วยงานก ากบัดูแล

และกฎหมายก าหนด 
3) เคารพสทิธิแรงงานสตรมีคีรรภ์ โดยไม่น ามาเป็นเหตุในการเลิกจ้างงาน ปรบั

ต าแหน่งหรอืลดเงนิเดอืน 
 

5.2.4 แรงงานผูสู้งอายุ 
1) ส่งเสรมิผูสู้งอายุทีม่สีุขภาพแขง็แรงใหส้ามารถท างานได ้  โดยลกัษณะงานต้อง

ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั 
2) ให้สทิธปิระโยชน์ และค่าตอบแทนแก่แรงงานผูสู้งอายุตามกฎหมายของแต่ละ

ประเทศทีด่ าเนินธุรกจิ  
 

5.2.5 แรงงานคนพกิาร  
1) ส่งเสรมิสทิธ ิ(rights of persons with disabilities) และการจา้งแรงงานคนพกิาร

ใหท้ างานทีเ่หมาะสม และจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการท างานของแรงงานคน
พกิาร  

2) ดูแลให้การจ้างแรงงานคนพิการเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่
ด าเนินธุรกจิอยู่ 
 

5.2.6 แรงงานขา้มชาต ิ 
1) กระบวนการจา้งแรงงานขา้มชาตใิหด้ าเนินการอย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับใช้แรงงานทุก
รูปแบบ 

2) จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารใหแ้ก่แรงงานขา้มชาตอิย่างเป็นธรรม 
3) ดูแลและตรวจสอบการจ้างแรงงานข้ามชาติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของแต่ละ

ประเทศทีด่ าเนินธุรกจิอยู่ 
 

5.2.7 การไม่เลอืกปฏบิตัแิละการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทยีมกนั  
1) สรรหาและคดัเลอืกบุคลากรเขา้ท างานใหพ้จิารณาจากคุณสมบตัทิีต้่องการตาม

ต าแหน่งงานที่รับสมัคร โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุจากเชื้อชาติ สัญชาติ 
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เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ เพศสภาพ
รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ อายุ ความพกิาร
ทัง้ที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ด้วยสายตา โรคประจ าตัวที่ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน แนวคดิทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกบัการสมรส และ
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั 

2) จ่ายค่าจา้ง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงาน ตรงตามเวลาที่ก าหนดและจะไม่หักค่าจ้างพนักงาน เว้นแต่เป็น 
การด าเนินการทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย 

3) จ่ายค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์โดยไม่เลอืกปฏบิตัใินงานทีม่คีุณค่าเท่ากนั  
4) ส่งเสรมิการปฏิบตัิต่อบุคลากรอย่างเท่าเทยีมกนัและไม่มอีคติจากเหตุอื่นทีไ่ม่

เกี่ยวขอ้งกบังาน 
5) ดูแลให้บุคลากรสามารถใช้สทิธิการลาทุกประเภทได้อย่างอิสระที่สอดคล้อง

ตามระเบยีบและไม่ขดัต่อกฎหมาย 
6) พฒันาบุคลากรตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน และความก้าวหน้าในสาย

อาชพีอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
7) ก าหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นทีร่บัรู ้ 
8) แจ้งผลการประเมนิการปฏิบตัิงานของพนักงานให้รบัทราบอย่างโปร่งใสและ

เป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทกัษะและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  
9) พิจารณากระบวนการโอนย้ายหรือเลื่อนต าแหน่ง โดยอยู่ภายใต้ความเสมอ

ภาคของโอกาสก้าวหน้าในสายอาชพีและไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
10) การใหอ้อกจากงานต้องไม่มสีาเหตุมาจากการเลอืกปฏบิตั ิแต่ควรพจิารณาจาก

ผลการปฏบิตังิาน ความพรอ้มดา้นสุขภาพ หรอืการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบวินัย 
และจดัใหม้กีลไกการอุทธรณ์ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
 

5.2.8 สทิธใินการท างานในสภาพแวดลอ้มทีด่ ีการเขา้ถงึน ้าทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยั 
(right to access to clean water and sanitation) และอากาศสะอาด (clean air) 
1) จัดให้มีสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะตามหลกัสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
2) จดัให้มนี ้าที่ปลอดภยัส าหรบัการบรโิภคตามมาตรฐาน รกัษาอุปกรณ์การดื่ม

ภาชนะทีบ่รรจุน ้าดื่มใหส้ะอาด พอเพยีง และถูกสุขลกัษณะ  
3) จดัใหม้นี ้าทีป่ลอดภยัส าหรบัการอุปโภคและหอ้งน ้าตามมาตรฐาน พอเพยีง ถูก

สุขอนามยั และเหมาะสมกบับุคลากร ทุกเพศสภาพ และกลุ่มเปราะบาง  
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4) ควบคุมและบ าบดัมลพษิทางอากาศจากแหล่งก าเนิดในสถานประกอบการให้
อยู่ในระดับที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดที่แต่ละ
ประเทศก าหนด 

5) ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการกบัเหตุฉุกเฉิน อุบตัิเหตุ โรคระบาดและ
ความเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน 
 

5.2.9 สทิธใินการสมาคมและรวมตวักนัโดยสนัต ิ 
1) การรวมตวักนัต้องเป็นไปด้วยความสงบ เรยีบรอ้ย ปราศจากอาวุธ โดยต้องไม่

กระทบต่อประสทิธิภาพหรือความต่อเนื่องในการท างาน ประโยชน์ส่วนรวม 
และไม่ขดัต่อกฎหมายหรอืจรรยาบรรณธุรกจิ  

2) เคารพสทิธิและเสรภีาพในการสมาคม และการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง 

( freedom of association and the right to collective bargaining)  ร วมถึ ง 
การรวมกลุ่มในรูปแบบใด ๆ ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย  

3) เคารพสทิธิและเสรภีาพในการแสดงออกของผู้พทิกัษ์สทิธิมนุษยชน (human 
rights defenders) โดยไม่ตอบโต้ต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน การปกป้อง
สิง่แวดลอ้ม การประทว้งต่อต้านการด าเนินธุรกจิ หรอืการแสดงออกทางสงัคม
และการเมอืงที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไม่กระท า
ในช่วงเวลาท างานหรอืใช้สถานทีท่ างาน รวมทัง้ไม่สนับสนุน ไม่ใช้การด าเนิน 
คดีทางยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างสุจริต 
(Strategic Lawsuit Against Public Participation – SLAPP)  

 

6. การฝึกอบรม 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงานผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ 
ผู้บรหิาร พนักงานและผู้มสี่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ กิจการร่วมค้าและ
สาธารณชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลหลงัการฝึกอบรมทุกครัง้ 

 

7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ 
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
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หรอืผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถกูเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้
ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 

8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัตินี้  
สามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบดา้นสทิธมินุษยชน ส านักก ากบั
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ส านักทรพัยากรบุคคล หรอื ส านักความร่วมมอืระหว่างประเทศ ด้านความ
ยัง่ยนืและสื่อสารองคก์รก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 

9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัเหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผู้บรหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

10.1 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
10.2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) 

แห่งองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) 
10.3 ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(Ten Principles of the United Nations Global Compact) 
10.4 หลกัการชี้แนะว่าด้วยธุรกจิและสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights: UNGPs) 
10.5 ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน (Declaration on the Principles 

and Fundamental Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International 
Labour Organization: ILO) 

10.6 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization’s 
Fundamental Conventions) 
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10.7 มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ: การแก้ปัญหาการเลือกปฏบิตัิต่อกลุ่ม LGBTI: (Tackling 
Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People Standard of 
Conduct for Business: OHCHR)  

10.8 หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ของ  (Ethical Trading 
Initiative: ETI)  

10.9 แนวทางการสนับสนุนทางธุรกจิเพื่อเสรภีาพของพลเมอืงและนักปกป้องสทิธมินุษยชน โดย 
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) and International Service for 
Human Rights (ISHR). (2018).  

10.10 หลักการปกป้องสิทธิแรงงานทัว่โลกของสมาคมแรงงานยุติธรรม ( Fair Labour 
Association) 

10.11 ที่ดินและสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานและการประยุกต์ใช้ (Land and Human Rights: 
Standards and Applications) ขององค์การสหประชาชาติ และUnited Nations Human 
Rights (UNHR) 

10.12 มาตรฐาน IRIS (The IRIS Standard) 
10.13 หลกัการของธากา (Dhaka Principles for migration with dignity) 
10.14 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

 

11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 

11.1 ภาคผนวก ก : ค านิยาม 
11.2 ภาคผนวก ข : อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
ค านิยาม 

 

1. การค้ามนุษย ์
การจดัหา การซื้อขาย การขนส่ง การส่งต่อ การกกัขงั การจดัให้อยู่อาศยัหรอืการรบับุคคลไว้โดย 
การข่มขู่ ใช้ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั หลอกลวง หรอืใช้อ านาจบีบบงัคบัในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้เกดิ
อันตรายต่อชีวิต เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกาย อวัยวะ  
การใชแ้รงงานหรอืการใหบ้รกิาร หรอืการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น การคา้ประเวณี 
รวมถึงการใช้อ านาจครอบง าแก่ผู้ปกครอง โดยการให้เงนิ หรอืผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อยนิยอมให้
บุคคลในปกครองไปเป็นทาสหรอืการกระท าอื่นทีเ่สมอืนการเป็นทาส  
 

2. การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงบัการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation – SLAPP) 
การฟ้องรอ้งบุคคลหรอืกลุ่มคนทีแ่สดงความคดิเหน็ในประเดน็อนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยใช้
กระบวนการยุตธิรรมเพื่อขดัขวางการแสดงออกหรอืการกระท าของบุคคลเหล่านัน้  
 

3. การยอมรบัความแตกต่าง 
การให้คุณค่ากับความแตกต่างของคน ซึ่งทุกคนในองค์กรรู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรบั 
รวมทัง้ไดร้บัความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

4. การเยียวยา 
การแก้ไข ฟ้ืนฟู ชดเชยเมื่อเกดิผลกระทบหรอืมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเนื่องมาจากการประกอบ
ธุรกิจหรอืการปฏิบตัิงาน โดยการขอโทษ การชดใช้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การลงโทษผู้กระท าผดิ 
การเรยีกปรบั และการป้องกนัอนัตรายเพื่อไม่ใหเ้กดิการกระท าผดิซ ้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทัง้ทีเ่ป็น
ตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิ  
 

5. การล่วงละเมิด / การคกุคาม  
พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่พอใจหรอืก่อให้เกิดความผดิหรอืความอบัอายแก่ผู้อื่น 
โดยค าพูดหรอืการกระท าที่มแีนวโน้มว่าจะข่มขู่ ดูถูก ท าให้ผู้ถูกกระท ารู้สกึอบัอายหรอืล าบากใจ 
หรอืท าใหเ้กดิบรรยากาศการท างานทีม่ลีกัษณะข่มขู่หรอืไม่เป็นมติร โดยมรีูปแบบพฤตกิรรมการล่วง
ละเมดิและการคุกคามดงันี้ 
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1) การกระท าดว้ยวาจา เช่น การวพิากษ์วจิารณ์ การพูดถากถาง การพูดดูหมิน่ การพูดข่มขู่ การ
พูดส่อเสยีด พูดลอ้เลยีน การพูดยัว่ยวน การพูดยุยง การพูดกล่าวหาทีไ่ม่จรงิ การพูดใส่รา้ยป้าย
ส ีการพูดจาทีส่รา้งความเกลยีดชงั การพูดลวนลาม และการเริม่บทสนทนาทีไ่ม่สมควร เป็นต้น 

2) การกระท าดว้ยท่าทาง เช่น การจ้องมอง การชายตามอง การแอบมองจนท าให้ผูถู้กกระท ารูส้กึ
อดึอดั อบัอาย ไม่สบายใจ การท าสญัญาณมอืทีไ่ม่สุภาพ การผวิปาก เป็นต้น 

3) การกระท าทางกาย เช่น การท าร้ายร่างกาย การกลัน่แกล้ง การสมัผสัร่างกายหรอืการเขา้ใกล้
ผูอ้ื่นโดยไม่จ าเป็น และดว้ยพฤตกิรรมทีไ่ม่น่าพงึประสงค ์เป็นต้น 

4) การกระท าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การแสดงรูปภาพ วัตถุ สัญลักษณ์ และข้อความลายลกัษณ์
อกัษรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งการบรบิทการด าเนินงาน และก่อใหเ้กดิความไม่สบายใจ เป็นต้น 
 

6. การล่วงละเมิดทางเพศ  
พฤติกรรมทีล่ะเมดิสทิธิของผู้อื่นในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด สายตา และการใช้ท่าท ีรวมถึงการ
บงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ์  และต้องค านึงถงึความรูส้กึของผูถู้กกระท าเป็นหลกั การกระท าใด ๆ กต็ามที่
ท าใหผู้ถู้กกระท ารูส้กึอบัอาย เป็นการล่วงเกนิความเป็นส่วนตวั และไม่ยนิยอมพรอ้มใจใหท้ า ถอืเป็น
การล่วงละเมดิทางเพศทัง้สิน้ 
 

7. การเลือกปฏิบติั  
การปฏิบตัิต่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกนั หรอืการใหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืกลุ่ม
คนใดกลุ่มคนหนึ่งอนัเนื่องจากลกัษณะของบุคคลหรอืกลุ่มคนนัน้ในเรื่อง เชื้อชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ์ 
สผีวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมือง ตลอดจน
สถานภาพเกี่ยวกบัการสมรส 
 

8. การแสดงออกทางเพศ (gender expression)  
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละบุคคล และการแสดงออกที่รบัรู้ในสายตาของผู้อื่น
โดยทัว่ไป ซึ่งคนเรามกัจะมกีารแสดงออกทางเพศที่ตรงกบัอตัลกัษณ์ทางเพศของตน ไม่ว่าจะมเีพศ
ก าเนิดเป็นเพศใดกต็าม 
 

9. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (gender equality)  
การที่บุคคลทุกคนได้รบัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่น าเรื่องเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ  
อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และความหลากหลายทางเพศมาใชเ้ป็นเหตุผล เพื่อท าให้
บุคคลนัน้ไดก้ารปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัในการเขา้ถงึและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ  
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10. ความรนุแรง  
การที่บุคคลใชก้ าลงัทางกายท ารา้ยร่างกายผูอ้ื่นในสถานทีท่ างานของบรษิทั ซึ่งเป็นสาเหตุหรอือาจ
เป็นสาเหตุใหพ้นักงานไดร้บับาดเจบ็ทางร่างกาย ซึ่งมรีูปแบบความรุนแรงในทีท่ างาน ดงันี้ 
1) การกระท าโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีความ 

เกี่ยวขอ้งใด ๆ กบับรษิทั เช่น การโจรกรรม การจบัตวัประกนั  การลกัพาตวั การท ารา้ยร่างกาย  
2) การกระท าโดยลูกค้า ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากลูกค้าที่มเีจตนาจงใจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ

พนักงาน  
3) การกระท าโดยพนักงาน ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากพนักงานกระท าต่อผูอ้ื่น โดยส่งผลใหเ้กดิ

สภาพแวดลอ้มการท างานทีไ่ม่พงึประสงคห์รอืไม่ดต่ีอสุขภาพ  
 

11. ความหลากหลาย (diversity) 
ความหลากหลายทางทศันคติ วฒันธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สญัชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ 
อตัลกัษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสงัคม ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ 
 

12. ความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) (gender diversity)  
กลุ่มบุคคลที่มรีสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ลกัษณะทางเพศ  หรอืการแสดงออกทางเพศที่
หลากหลาย โดยรวมเรยีกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่า LGBTI+ ซึ่งย่อมาจาก  

- Lesbian คอื กลุ่มผูห้ญงิทีร่กัหรอืมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญงิ  
- Gay คอื กลุ่มผูช้ายทีร่กัหรอืมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัผูช้าย  
- Bisexual คอื กลุ่มบุคคลทีร่กัหรอืมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศไดท้ัง้ผูห้ญงิและผูช้าย  
- Transgender คอื กลุ่มคนทีพ่งึพอใจกบัเพศสภาวะหรอือตัลกัษณ์ทางเพศที่ตรงขา้มกบัเพศ

ก าเนิดของตนและเปลี่ยนลกัษณะทางกายภาพจากเพศชายเป็นเพศหญงิ หรอืจากเพศหญงิ
เป็นเพศชาย  

- Intersex คอื บุคคลที่เกิดมามลีกัษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศทีช่ดัเจนได ้(ภาวะ
เพศก ากวม) หรอืบุคคลที่มลีกัษณะที่ไม่ตรงกบัเพศชายหรอืหญิงโดยทัว่ไป หรอืมอีวยัวะ
สบืพนัธุ์ทัง้สองเพศ  
นอกจากนี้ยงัรวมถงึ Queer  คอื กลุ่มคนทีพ่งึพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ไดจ้ ากดักรอบ
ในเรื่องเพศ และความรกั 
 

13. ชนกลุ่มน้อย 
ชนเผ่า หรอืคนต่างเชื้อชาติที่อาศยัรวมกนักบัชนเผ่าอื่นที่มจี านวนมากกว่า หรอืมจี านวนน้อยเมื่อ
เทยีบกบัชนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมกัจะเป็นกลุ่มชนทีอ่พยพมาจากประเทศอื่นและเขา้มาพกัอาศยัอยู่ชัว่คราว 
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14. ชนพื้นเมือง 
กลุ่มชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่่อนทีจ่ะถูกยดึครองโดยกลุ่มคนทีม่อี านาจในสงัคมปัจจุบนั ซึ่งมวีฒันธรรม
ที่เด่นชดัและแตกต่างจากสงัคมส่วนใหญ่ โดยรวมถึงภาษา รูปแบบโครงสร้างสงัคม ศาสนา ความ
เชื่อ ฯลฯ 
 

15. ชาติพนัธ์ุ 
กลุ่มชนที่สบืเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน หรือมีลักษณะส าคัญทางวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น 
ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี ประวตัิศาสตร ์รูปแบบของบา้นเรอืน การแต่งกาย อาหารการกนิ และ
การละเล่น  
 

16. ทาสยุคใหม่ 
การที่บุคคลถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบงัคบัใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเ ป็นชาย หญงิ 
หรอืเด็ก โดยที่บุคคลนัน้ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มกีารบีบบงัคบั 
ถูกล่อลวง หรอืมกีารใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ ท าใหเ้สรภีาพและสทิธสิ่วนบุคคลถูกลดทอนหรอืสูญเสยี 
 

17. บุคลากร 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอื 
 

18. ผู้ทรงสิทธิ 
ผู้ที่กฎหมายให้การรบัรองว่าเป็นผู้มสีทิธิต่างๆ และได้รบัการคุ้มครองจากกฎหมาย เช่น สทิธิใน
ทรพัยส์นิ สทิธใินชื่อเสยีง สทิธใินการเลอืกตัง้ ฯลฯ  
 

19. เพศสภาพ (gender) 
 “ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญงิ” ทีเ่กดิขึน้จากการก าหนดและใหค้วามหมายโดยสงัคม 
 

20. มาตรฐานคณุภาพอากาศสะอาด  
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศซึ่งก าหนดเป็นเกณฑท์ัว่ไปส าหรบัการจดัการสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
คุณภาพอากาศทีด่ ีปลอดภยัต่อสุขภาพและคุณภาพชวีติของประชาชน 
 

21. รสนิยมทางเพศ (sexual orientation)  
ความสนใจหรือความชอบทางเพศที่บุคคลหนึ่งมีต่อบุคคลอื่น ประกอบด้วย ความสนใจหรือ
ความชอบทางอารมณ์ ความสนใจหรอืความชอบทางเพศ และพฤตกิรรมทางเพศทีบุ่คคลแสดงออก 
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22. แร่ธาตุท่ีได้มาจากความขดัแย้ง (conflict mineral) 
วตัถุดิบหรอืแร่ธาตุที่ได้มาจากภูมภิาคทีม่คีวามขดัแย้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและการซื้อขาย 
ประกอบไปด้วยดีบุก ( tin) แทนทาลัม ( tantalum) ทังสเตน ( tungsten) และทองค า (gold) รวม
เรยีกว่า 3TG และอาจมแีร่ธาตุอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นแหล่งของเงนิทุนส าหรบักองก าลงัติดอาวุธ น าไปสู่
การละเมดิสทิธมินุษยชน การท าลายสิง่แวดลอ้ม และความขดัแยง้ระหว่างประเทศ 
 

23. แรงงานข้ามชาติ (migrant worker) 
บุคคลที่มีลักษณะตามนิยามที่ก าหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว กล่าวคือ “บุคคลซึ่งได้ตกลงใจที่จะท างาน 
เพื่อค่าตอบแทนในประเทศทีบุ่คคลนัน้ไม่มสีญัชาต”ิ 
 

24. แรงงานบงัคบั (forced labor) 
แรงงานทีถู่กอ านาจบงัคบัใหจ้ าเป็นต้องท างานหรอืบรกิาร โดยทีค่นเหล่านัน้ไม่ไดส้มคัรใจท า บุคคล
อาจถูกบงัคบัใชแ้รงงานดว้ยการข่มขู่ การใชค้วามรุนแรงทางกาย การทารุณทางเพศ บางครัง้อาจถูก
กกัขงั หรอืเป็นแรงงานขดัหนี้ 
 

25. สิทธิมนุษยชน 
สทิธิขัน้พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมคีวามเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อ
ชาต ิสญัชาต ิเผ่าพนัธุ์ สผีวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ เพศสภาพ และรสนิยม
ทางเพศ อายุ ความพกิาร แนวคดิทางการเมอืง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกบัการสมรส โดยทุกคนมี
สทิธเิสมอภาคกนั และถูกรกัษามใิหผู้อ้ื่นล่วงละเมดิได้ 
 

26. สุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
การดูแล ตรวจสอบ และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถงึวธิกีารท างาน เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน โดยครอบคลุมการตระหนัก การประเมนิ และการควบคุมปัจจยัเสีย่งทัง้ดา้น
สิ่งแวดล้อม ลักษณะการท างาน หรืออื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายหรือลดประสิทธิภาพในการท างาน รวมทัง้อาจส่ งผลกระทบต่อ
ประชาชนทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบ 
 

27. อตัลกัษณ์ทางเพศ (gender identity) 
ความรูส้กึภายในของบุคคลที่มต่ีอเพศภาวะของตนเอง ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรอืตรงข้ามกบัเพศโดย
ก าเนิด รวมทัง้ความรู้สึกทางสรรีะ (ซึ่งหากสามารถเลือกได้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขลกัษณะทาง
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กายภาพด้วยวธิีทางการแพทย ์การผ่าตดั หรอืวธิีอื่นใด) และการแสดงออกทางเพศภาวะ เช่น การ
แต่งกาย การพูดจา และกริยิาอื่น ๆ  
 

28. หลักฉันทานุมัติท่ีได้รบัการรบัรู้ข้อมูล บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ(Free, Prior and 
Informed Consent of Indigenous Peoples: FPIC) 
ข้อตกลงของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมอืง หรอืกลุ่มคนในพื้นที่ในการใช้สทิธิตดัสนิใจให้อนุญาต หรอื เพกิ
ถอนการอนุญาต เพื่อใหบุ้คคลอื่นเขา้มาใชห้รอืครอบครองทรพัยส์นิ พืน้ที ่หรอืทรพัยากรต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นกระบวนการตดัสนิใจและเป็นสทิธิของคนในพื้นทีใ่นการก าหนดวถิชีีวติของตนเองได้อย่างอิสระ 
โดยมอีงคป์ระกอบส าคญัคอื 1) ความเป็นอิสระ คอืการตดัสนิใจของคนในพื้นทีห่รอืกระบวนการที่
ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจอย่างเป็นอสิระ ปราศจากแรงกดดนัหรอือทิธพิลจากภายนอก 2) ล่วงหน้า คอื
ชุมชนในพื้นที่ควรมีโอกาสรับรู้วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และการออกแบบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่เข้ามาด าเนินการในพื้นทีล่่วงหน้า 3) การบอกแจ้ง คอืชุมชนในพื้นทีต้่องได้รบัรู้ขอ้มูลที่
จ าเป็นของโครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ อย่างละเอยีด ชดัเจนและเพยีงพอก่อนการตดัสนิใจ รวมถงึ
ใชภ้าษาทีท่อ้งถิน่นัน้เขา้ใจได ้
 

29. ห่วงโซ่คณุค่า 
กิจกรรมและการด าเนินการต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่สนิคา้และบรกิารทีผู่ป้ระกอบการน าเสนอแก่
ผู้บรโิภค ตัง้แต่การออกแบบผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร การสรรหาวตัถุดิบและปัจจยัการผลิต การผลติ
หรอืบรกิาร การบรโิภคหรอืใช้บรกิาร การบรกิารหลงัการขาย จนถึงการจดัการกบัผลิตภณัฑ์และ
บรกิารเมื่อหมดอายุการใชง้าน ครอบคลุมตลอดอายุ (Lifecycle) ของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
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ภาคผนวก ข 
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

The International Labour Organization’s Fundamental Conventions 

 

1. แรงงานบงัคบั 

1.1 อนุสญัญาฉบบัที ่29 ว่าดว้ยการเกณฑแ์รงงาน หรอืแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 

1.2 อนุสญัญาฉบบัที ่105 ว่าดว้ยการยกเลกิแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1957 

 
2. การไม่เลือกปฏิบติัและการให้โอกาสเท่าเทียมกนั 

2.1 อนุสญัญาฉบบัที ่100 ว่าดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ท่ากนั ค.ศ. 1951 

2.2 อนุสญัญาฉบบัที ่111 ว่าดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ(การจา้งงานและการประกอบอาชพี) ค.ศ. 
1958 

 
3. สิทธิในการรวมตวักนัโดยสนัติ 

3.1 อนุสญัญาฉบบัที ่87 เสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใินการรวมตวั ค.ศ. 1948 

3.2 อนุสญัญาฉบบัที ่98 สทิธใินการรวมตวัและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 

 
4. การไม่ใช้แรงงานเดก็และแรงงานผู้เยาว ์

4.1 อนุสญัญาฉบบัที ่138 ว่าดว้ยอายุขัน้ต ่า ค.ศ. 1973 

4.2 อนุสญัญาฉบบัที ่182 ว่าดว้ยรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดของแรงงานเดก็ ค.ศ. 1999  

 
5. สิทธิในท่ีดินท ากิน 

5.1 หลกัฉันทานุมตัทิีไ่ดร้บัการรบัรูข้อ้มูล บอกแจง้ล่วงหน้าและเป็นอสิระ (Free, Prior and 
Informed Consent of Indigenous Peoples) 

 


