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นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิ บตั ิ ด้านแรงงาน
เครือเจริ ญโภคภัณฑ์
1. ความสาคัญ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั ่นต่อการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาคและเท่ าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม
เพศสภาพและรสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ โรคประจาตัวที่ไม่มผี ลต่อการปฏิบตั ิงาน แนวคิดทาง
การเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส ไม่จากัดสิทธิเสรีภาพ และดูแลสวัสดิภาพของแรงงาน
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบตั ิด้านแรงงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บุคลากรสามารถแสดง
ศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่
เครือเจริญ โภคภัณ ฑ์เป็ น องค์กรระดับโลกและเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของประชาคมโลก จึง มุ่ ง มั ่นใน
การปฏิบตั ิตามขอบเขตการดาเนินงานในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานของ
บุคลากร ลูกค้า คู่คา้ ธุรกิจ ผูบ้ ริโภค และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยจะไม่มกี ารใช้แรงงานทาสยุคใหม่และ
การค้ามนุษย์ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าหรือการร่วมทุน รวมทัง้ ไม่สนับสนุนและไม่ใช้การดาเนินคดีทาง
ยุท ธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่ วมของสาธารณชนที่กระท าโดยสุจริต (Strategic Lawsuit Against
Public Participation – SLAPP) ให้เป็ นไปตามแนวทางสากล ซึ่งรวมถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations)
หลัก การข้อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGPs) และปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยหลั ก การและสิ ท ธิ ข ัน้ พื้ น ฐานในการท างาน
(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของแต่ ล ะประเทศที่ เ ครือ เจริญ
โภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ

2. ขอบเขตนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติน้ี ใช้บัง คับกับเครือเจริญโภคภัณ ฑ์ ต่อไปนี้ เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด และบริษัทในเครือทุกบริษัท ที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
มีอานาจบริหาร ซึ่ง “บริษัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่นาเอาเอกสาร
ฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้ นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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3. วัตถุประสงค์
3.1 ป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดหรือสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมการดาเนิน
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า
3.2 ป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิด การปฏิบตั ิด้านแรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม การเลือกปฏิบตั ิและ
การถูกคุกคามทุกประเภท รวมถึง ส่งเสริมการทางานร่วมกัน และการให้โอกาสบุคลากร
สามารถพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
3.3 ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานของคู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้มคี วามสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องเครือเจริญโภคภัณฑ์และสากล

4. หน้ าที่และความรับผิ ดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษทั
4.1.1 พิจ ารณาอนุ ม ัติ และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้ องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงคู่คา้ (supplier) และกิจการร่วมค้า (joint venture)
4.1.2 กากับดูแลให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
4.2 ผู้บริหาร
4.2.1 จัดให้มแี นวทางปฏิบตั ิ (procedure) ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ และเป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด และกฎหมายของประเทศทีด่ าเนินธุรกิจ
4.2.2 จัด ให้ม ีโ ครงสร้า งผู้ร ับ ผิด ชอบที่เ หมาะสม เช่ น หน่ ว ยงานด้า นสิท ธิม นุ ษ ยชน
หน่วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ หรือคณะทางานขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานทีป่ ระกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4.2.3 ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และปลู ก ฝั ง ให้ บุ ค ลากรปฏิบัติต ามหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชนและ
การปฏิบัติด้านแรงงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการดาเนิ น ธุร กิจและ
สอดคล้องกับบริบทของบริษทั
4.2.4 ติด ตามดู แ ลให้ม ีก ารปฏิ บัติต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ และระเบีย บปฏิ บัติ
ตลอดจนมีกลไกการควบคุมภายใน และแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การนาไป
ปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ให้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั แิ ละระเบียบปฏิบตั ิ
4.2.5 ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้องทัง้ ไทยและสากล
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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4.3 หน่ วยงานหรือบุคคลผู้รบั ผิดชอบด้านสิ ทธิ มนุษยชน
4.3.1 สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงานให้กบั บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ คุณ ค่าอย่าง
ต่อเนื่อง
4.3.2 จัดทากระบวนการตรวจสอบการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (human rights due
diligence process) โดยมีหน้าทีด่ าเนินการ ดังนี้
1) ผนวกความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงาน
เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
2) ทบทวนกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียและผูท้ รงสิทธิ (rights holder) ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบ
พร้อมทัง้ สารวจความคิดเห็นจากคณะผูบ้ ริหาร เพื่อกาหนดแนวทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อกล่าวหา ความน่าเชื่อถือของแหล่งทีม่ าและระบุ
ระดับ ความรุ น แรงของสิ่ง ที่เ ป็ น ภัย คุ ก คามต่ อ เสรีภ าพและผู้ที่ป กป้ องสิท ธิ
มนุษยชน
4) ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิท ธิมนุษ ยชน (human rights impact
assessment) และการปฏิบัติด้านแรงงาน ทัง้ ที่เกิดขึ้น จริงและอาจจะเกิดขึ้น
จากกิจกรรมทางธุรกิจและในห่วงโซ่คุณค่า โดยนาประเด็นด้านทุจริตคอร์ร ัปชัน
หรือกระบวนการภายในทีเ่ กี่ยวข้องมาใช้ในการประเมินความเสีย่ งร่วมด้วย
5) นาผลประเมินความเสีย่ งมากาหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน รวมถึงนามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
หรือยุตกิ ารดาเนินงานกับคู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า
6) ทบทวนระบบการจัดการความเสีย่ งและการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั ่นใจว่าบุคลากรทุกคนได้รบั การปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียม โดยรับฟั งประเด็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน กลุ่ม
ผู้ทรงสิทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ทัง้ จาก
ภายในหรือภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระและองค์กรภาคประชาสังคม
7) กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดการผลกระทบ รวมถึงจัดให้มมี าตรการ
ป้ องกันและเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและอาจเกิดขึ้น
ตามหลัก กฎหมายทัง้ ไทยและสากลที่ เ หมาะสม ทัน ต่ อ สถานการณ์ แ ละ
สอดคล้องกับบริบทของการดาเนินธุรกิจ
8) เฝ้ าระวังและติดตามประสิทธิผลของมาตรการป้ องกันและแนวทางการแก้ไข
รวมถึงความคืบหน้าในการตอบสนองต่อผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผมู้ สี ่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
10) สื่อสารผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงาน
และมาตรการเยีย วยา ตลอดจนวิธีก ารจัด การผลกระทบที่เ กิด ขึ้น และผล
การดาเนินการให้แก่ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานความยั ่งยืน
รายงานสิท ธิม นุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงาน หรือช่ องทางการเปิ ดเผย
ข้อมูลอื่น ๆ
11) จัดให้มชี ่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสสาหรับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบด้าน
สิท ธิม นุ ษ ยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และกาหนดให้มีกระบวนการใน
การดาเนินการกับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทีช่ ดั เจนตามกฎหมาย ระเบียบ
บัง คับในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการดาเนิ นการและ
แนวทางหรือมาตรการในการเยียวยาที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ได้รบั ผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงาน รวมถึงจัดให้มกี ลไกในการปกป้ อง
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส
12) ส่งเสริมให้การคานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิด้านแรงงานเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการกาหนดนโยบายหรือขัน้ ตอนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
4.3.3 บู ร ณาการร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภายในของบริษั ท เพื่อ ร่ ว มกัน ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงาน การประเมินผลกระทบ การตัดสินใจ จัดสรรงบประมาณและกากับ
ดูแลให้บริษัท สามารถตอบสนองผลกระทบด้านสิท ธิมนุ ษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานทีเ่ หมาะสม
4.3.4 รวบรวมและจัดเก็บรายงานเรื่องผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
4.3.5 รายงานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงาน ต่ อ
คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
4.4 พนักงาน
4.4.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี
4.4.2 ในการแสดงความคิดเห็น ส่วนบุคคลต้องรั กษาภาพลักษณ์ และปกป้ องชื่อเสียง
บริษัท โดยไม่ใช้ช่อื ข้อมูล ทรัพย์สนิ หรือกระทาการใด ๆ ที่ส่อื ว่าเป็ นตัวแทนของ
บริษทั
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4.4.3 เมื่อพบกรณีกระทาผิดหรือการกระทาที่อาจเข้าข่ายฝ่ าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ฉบับนี้ ให้ร ายงานข้อมูลหรือแจ้ง ข้อร้องเรียนผ่านช่ องทางการแจ้ง เบาะแสตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

5. แนวปฏิ บตั ิ
5.1 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
5.1.1 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights)
1) ปฏิบัติต่ อ กัน ด้ว ยความเคารพ ให้เ กีย รติซ่ึง กัน และกัน ยอมรับ ในความ
หลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (diversity, inclusion and equality)
โดยสอดคล้องกับบริบทของประเทศนัน้ ๆ
2) ส่งเสริมสิทธิในการมีชีวติ (right to life) และเสรีภาพ (liberty) โดยให้เสรีภาพ
ทางความคิด คาพูด (freedom of speech) ความเชื่อ และการนั บถือศาสนา
รวมถึงความปลอดภัยในชีวติ (security)
3) สร้างบรรยากาศในการท างานที่ เ ป็ น มิตร ไม่มีการข่มขู่ ข่มเหง รวมทัง้ ไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือรบกวนการปฏิบตั ิงาน อัน เป็ นการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลและคุกคามการปฏิบตั งิ าน ทัง้ กาย วาจา จิตใจ และลายลักษณ์อกั ษร
4) เคารพสิท ธิเ สรีภ าพในการแสดงความคิด เห็น ส่ว นบุ ค คลและการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมือง
5.1.2 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1) จัดให้มปี ระกันสังคมและสวัสดิการของบุคลากรตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2) จัดให้มเี วลาพักผ่อนในวันทางานและชั ่วโมงการทางาน รวมทัง้ วันหยุดพักผ่อน
ประจาปี โดยได้รบั ค่าจ้างเต็มจานวนตามกฎหมายแรงงาน
3) ส่งเสริมสิทธิการปฏิบตั ิกิจตามวัฒนธรรม ความเชื่อทางประเพณี หรือศาสนา
ของท้องถิน่
5.1.3 สิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ
1) เคารพสิท ธิความเท่ าเทียมระหว่างเพศในความหลากหลายตามเพศสภาพ
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ
2) ส่งเสริมการปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยไม่ล่วงละเมิดทางเพศและไม่คุกคามในทุกรูปแบบ
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3) เคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่บงั คับให้ ต้องเปิ ดเผย
หรือปกปิ ดตัวตน รสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
4) เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดง
ออกทางเพศ หรือลักษณะทางเพศให้เป็ นความลับ ปลอดภัย และไม่เปิ ดเผย
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
5) ส่งเสริมความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิหรือใช้ประเด็นเรื่องวิถที างเพศเป็ น
เหตุผ ลในการรับสมัครเข้าเป็ น พนักงาน การให้และเพิ่ม สิทธิประโยชน์หรือ
ค่าตอบแทน โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบตั ิ
งานในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ
6) ส่งเสริมสิทธิในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้มพี น้ื ที่ การแต่งกาย
และสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมกับเพศสภาพ
5.1.4 สิทธิของชุมชน
1) เคารพสิท ธิ เสรีภาพและการแสดงความคิดเห็น ของชุ มชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพนั ธุ์ ชนพืน้ เมืองทีอ่ ยู่ในชุมชน
2) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง ผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ วัฒนธรรม สังคม วิถกี ารดารงชีวติ สุขาภิบาล
สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว และประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ของคนในชุมชน
3) ประเมิน ผลกระทบทางด้า นสิท ธิมนุ ษ ยชน โดยให้ ครอบคลุม ประเด็น ด้าน
สุขภาพ สิง่ แวดล้อม และสังคม ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน
การควบรวมกิจการ หรือการดาเนินธุรกิจในชุมชน
4) ประเมินการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับชุมชนด้วยกระบวนการทีโ่ ปร่งใส เท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามกฎหมาย
5) สนั บ สนุ น การเข้า ถึง แหล่ ง น้ า ของชุ ม ชนเพื่อ การอุ ป โภค บริโ ภคที่ส ะอาด
ปลอดภัยและเพียงพอ
6) สนับสนุนสิทธิของชุมชนให้ได้รบั อากาศสะอาด
5.1.5 สิทธิมนุษยชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
1) ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขัน้ ตอนการแปรรูป และการขนส่งให้เป็ นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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2) จัด หาวัต ถุ ดิบ หรือ ส่ ว นประกอบจากองค์ก รหรือ บุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการก่อการร้าย รวมถึงไม่
น าเข้า ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่ตรวจสอบได้ว่ามาจาก
แหล่งที่มคี วามขัดแย้งในการได้แร่ธาตุมา (conflict minerals) เพื่อใช้ผลิตเป็ น
ชิ้นส่วนหรือวัตถุดบิ
5.1.6 สิทธิในทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติ
1) เคารพสิท ธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดิน และทรัพยากรน้ าตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2) เคารพสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น รวมทัง้ บริหารจัดการ
ทีด่ นิ อย่างเหมาะสม โดยลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิน่
3) เคารพสิทธิชุ มชนและคนในท้องถิ่นเพื่อดารงไว้ ซึ่ง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมและความสามารถในการเข้าใช้ทดี่ นิ และทรัพยากรแบบดัง้ เดิม
4) เคารพสิทธิในทีด่ นิ ของบุคคลหรือชุมชนในท้องถิน่ โดยไม่ครอบครองหรือใช้ทา
กิจกรรมทางธุรกิจอย่างไม่เป็ นธรรม
5) การได้ม าซึ่ง ที่ดิน ต้ อ งด าเนิ น การให้ส อดคล้อ งกับ หลัก ฉั น ทานุ มัติที่ไ ด้ร ับ
การรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็ นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent
: FPIC)
6) ตรวจสอบและยืน ยัน ความถู ก ต้ อ งของสิท ธิ ใ นที่ ดิน และกรรมสิท ธิเ์ มื่อ มี
การจัดตัง้ ธุรกิจใหม่
5.1.7 สิทธิความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
1) เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการนาไปใช้ เปิ ดเผย
หรือควบคุมข้อมูลต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล
2) ปกป้ องข้อมู ลส่วนบุคคลที่อยู่ใ นความดูแลของตนให้ ปลอดภัย และกาหนด
หลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3) เคารพสิท ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ล
รวมถึงการลบ ทาลาย ระงับหรือยกเลิกการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมาย
5.2 การปฏิ บตั ิ ด้านแรงงาน
5.2.1 แรงงานบังคับ (forced labor)
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1) สนับสนุนการจัดหางานและการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม (ethical recruitment)
ทัง้ ในการดาเนินธุรกิจของเครือฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและของคู่คา้
2) ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมและไม่ใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ โดยให้
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานทัง้ ในระดับประเทศและสากล
3) ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างมีมนุษยธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่บบี บังคับทาง
ร่ า ยกายหรือ จิต ใจ ไม่ ก ระท าหรือ ลงโทษอย่ า งไร้ม นุ ษ ยธรรม (inhumane
treatment) รวมทัง้ ไม่ ใ ช้แ รงงานทาสยุ ค ใหม่ (modern slavery) และไม่ ท า
การค้ามนุษย์ (human trafficking)
4) วัน ท างาน ชั ่วโมงการท างาน และสภาพการจ้างงานอื่น ๆ ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายแต่ละประเทศทีด่ าเนินธุรกิจอยู่
5) เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน โดยไม่กกั ขังหน่วงเหนี่ยว ไม่
เรียกเก็บเงินค่ามัดจา ค่าธรรมเนียมหรือยึดเอกสารประจาตัวและสิง่ ของ เว้น
แต่เป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
6) ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือขอเงินมัดจาสาหรับบริการจัดหางาน
จากแรงงาน
5.2.2 แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ ยาว์
1) จัดให้มรี ะบบตรวจสอบอายุก่อนการจ้างงาน เพื่อป้ องกันการจ้างแรงงานเด็กที่
มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละประเทศ
2) จ้างแรงงานผู้เยาว์ที่มอี ายุตามเกณฑ์ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่ส ัญ ญา
เกิดขึน้ โดยมีระบบการตรวจสอบอายุก่อนจ้างงานและมีเงื่อนไขดังนี้
(1) ให้แ รงงานผู้เ ยาว์ ท างานที่มีลัก ษณะงานและสิ่ง แวดล้อ มที่ป ลอดภัย
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการ และสภาพจิตใจ
(2) ให้แรงงานผูเ้ ยาว์ทางานทีไ่ ม่ขดั ต่อศีลธรรม
(3) ให้แรงงานผูเ้ ยาว์ทางานทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
(4) ให้แรงงานผูเ้ ยาว์ทางานได้ในช่วงเวลาทีก่ ฎหมายแต่ละประเทศกาหนด
3) จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่เป็ นแรงงานผู้เยาว์โดยตรง และไม่เรียกรับเงินประกัน
จากแรงงานผูเ้ ยาว์
4) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการทางานของแรงงานผูเ้ ยาว์
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5.2.3 แรงงานสตรี และสตรีมคี รรภ์
1) ส่งเสริมให้แรงงานสตรีทางานในพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทีป่ ลอดภัย ไม่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ ไม่เสีย่ งภัยต่อสตรีและสตรีมคี รรภ์
2) สตรีมคี รรภ์ได้รบั ความคุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ตามที่หน่วยงานกากับ ดูแล
และกฎหมายกาหนด
3) เคารพสิทธิแรงงานสตรีมคี รรภ์ โดยไม่นามาเป็ นเหตุในการเลิกจ้างงาน ปรับ
ตาแหน่งหรือลดเงินเดือน
5.2.4 แรงงานผูส้ ูงอายุ
1) ส่งเสริมผูส้ ูงอายุทมี่ สี ุขภาพแข็งแรงให้สามารถทางานได้ โดยลักษณะงานต้อง
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
2) ให้สทิ ธิประโยชน์ และค่าตอบแทนแก่แรงงานผูส้ ูงอายุตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศทีด่ าเนินธุรกิจ
5.2.5 แรงงานคนพิการ
1) ส่งเสริมสิทธิ (rights of persons with disabilities) และการจ้างแรงงานคนพิการ
ให้ทางานทีเ่ หมาะสม และจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการทางานของแรงงานคน
พิการ
2) ดูแลให้การจ้างแรงงานคนพิก ารเป็ น ไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่
ดาเนินธุรกิจอยู่
5.2.6 แรงงานข้ามชาติ
1) กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติให้ดาเนินการอย่างมีจริยธรรมและเป็ นไปตาม
กฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและป้ องกัน ไม่ ให้เกิดการบัง คับใช้แรงงานทุก
รูปแบบ
2) จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่แรงงานข้ามชาติอย่างเป็ นธรรม
3) ดูแลและตรวจสอบการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็ นไปตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศทีด่ าเนินธุรกิจอยู่
5.2.7 การไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
1) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานให้พจิ ารณาจากคุณสมบัตทิ ตี่ ้องการตาม
ตาแหน่ ง งานที่ร ับสมัคร โดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุจ ากเชื้อชาติ สัญ ชาติ
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

เผ่าพัน ธุ์ สีผ ิว ต้น ตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสัง คม เพศ เพศสภาพ
รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ อายุ ความพิการ
ทัง้ ที่ม องเห็น และมองไม่เห็น ได้ด้วยสายตา โรคประจาตัวที่ไ ม่มีผ ลต่อการ
ปฏิบตั ิงาน แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส และ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว
จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงาน ตรงตามเวลาที่ก าหนดและจะไม่ ห ักค่ า จ้า งพนั ก งาน เว้น แต่ เป็ น
การดาเนินการทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย
จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยไม่เลือกปฏิบตั ใิ นงานทีม่ คี ุณค่าเท่ากัน
ส่งเสริมการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและไม่มอี คติจากเหตุอ่นื ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับงาน
ดูแลให้บุคลากรสามารถใช้สทิ ธิการลาทุกประเภทได้อย่างอิสระที่สอดคล้อง
ตามระเบียบและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
พัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมของตาแหน่งงาน และความก้าวหน้าในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
กาหนดและเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นทีร่ บั รู้
แจ้งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้รบั ทราบอย่างโปร่งใสและ
เป็ นธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
พิจ ารณากระบวนการโอนย้ายหรือเลื่อนตาแหน่ ง โดยอยู่ภายใต้ความเสมอ
ภาคของโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและไม่เลือกปฏิบตั ิ
การให้ออกจากงานต้องไม่มสี าเหตุมาจากการเลือกปฏิบตั ิ แต่ควรพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั งิ าน ความพร้อมด้านสุขภาพ หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัย
และจัดให้มกี ลไกการอุทธรณ์ทเี่ ป็ นไปตามกฎหมาย

5.2.8 สิทธิในการทางานในสภาพแวดล้อมทีด่ ี การเข้าถึงน้าทีป่ ลอดภัยและถูกสุขอนามัย
(right to access to clean water and sanitation) และอากาศสะอาด (clean air)
1) จัดให้ม ีส ภาพการท างานและสภาพแวดล้ อมในการท างานที่ป ลอดภัย ถูก
สุขลักษณะตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
2) จัดให้มนี ้ าที่ปลอดภัยสาหรับการบริโภคตามมาตรฐาน รักษาอุปกรณ์การดื่ม
ภาชนะทีบ่ รรจุน้าดื่มให้สะอาด พอเพียง และถูกสุขลักษณะ
3) จัดให้มนี ้าทีป่ ลอดภัยสาหรับการอุปโภคและห้องน้าตามมาตรฐาน พอเพียง ถูก
สุขอนามัย และเหมาะสมกับบุคลากร ทุกเพศสภาพ และกลุ่มเปราะบาง
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4) ควบคุมและบาบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดในสถานประกอบการให้
อยู่ใ นระดับที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานคุณ ภาพอากาศสะอาดที่แต่ล ะ
ประเทศกาหนด
5) กาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการกับเหตุฉุกเฉิน อุบตั ิเหตุ โรคระบาดและ
ความเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน
5.2.9 สิทธิในการสมาคมและรวมตัวกันโดยสันติ
1) การรวมตัวกันต้องเป็ นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย ปราศจากอาวุธ โดยต้องไม่
กระทบต่อประสิทธิภาพหรือความต่อเนื่ องในการท างาน ประโยชน์ส่วนรวม
และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ
2) เคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม และการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง
( freedom of association and the right to collective bargaining) ร วม ถึ ง
การรวมกลุ่มในรูปแบบใด ๆ ทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมาย
3) เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้พทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน (human
rights defenders) โดยไม่ตอบโต้ ต่อการปกป้ องสิท ธิมนุ ษ ยชน การปกป้ อง
สิง่ แวดล้อม การประท้วงต่อต้านการดาเนินธุรกิจ หรือการแสดงออกทางสังคม
และการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทา
ในช่วงเวลาทางานหรือใช้สถานทีท่ างาน รวมทัง้ ไม่สนับสนุน ไม่ใช้การดาเนิน
คดี ท างยุ ท ธศาสตร์เ พื่อ ระงับ การมีส่ ว นร่ ว มของสาธารณชนอย่ า งสุ จ ริต
(Strategic Lawsuit Against Public Participation – SLAPP)

6. การฝึ กอบรม
จัดให้ม ีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิท ธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงานผ่านการฝึ กอบรม การประชุ ม หรือกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า และ
สาธารณชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงจัดให้มกี ารประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครัง้

7. การแจ้งเบาะแส
ร้ อ งเรีย นหรือ แจ้ ง เบาะแสเมื่อ พบเห็น การกระท าที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า เป็ นการละเมิด นโยบายและ
แนวปฏิบตั นิ ้ี โดยขัน้ ตอนให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ทัง้ นี้ผรู้ อ้ งเรียน
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หรือผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั ความคุม้ ครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มผี ลต่อตาแหน่งงาน ทัง้
ในระหว่างดาเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ

8. การขอคาแนะนา
ในกรณีที่ม ีข้อสงสัยว่าการกระท านั น้ อาจฝ่ าฝื น กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติน้ี
สามารถขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา หน่วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน สานักกากับ
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ สานักทรัพยากรบุคคล หรือ สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความ
ยั ่งยืนและสื่อสารองค์กรก่อนตัดสินใจหรือดาเนินการใด ๆ

9. บทลงโทษ
ในกรณีทเี่ กิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับเหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้หากผู้บริหารและพนักงานกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ฉบับนี้ ไ ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริห ารและพนั กงานจะถูกพิจ ารณาโทษทางวินั ย ตามระเบีย บ
ข้อบังคับการทางาน

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
10.1 กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.2 ปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations)
10.3 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (Ten Principles of the United Nations Global Compact)
10.4 หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGPs)
10.5 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการทางาน (Declaration on the Principles
and Fundamental Rights at Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization: ILO)
10.6 อนุ ส ัญ ญาองค์ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (The International Labour Organization’s
Fundamental Conventions)
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10.7 มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ: การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่ม LGBTI: (Tackling
Discrimination against Lesbian, Gay, Bi, Trans, & Intersex People Standard of
Conduct for Business: OHCHR)
10.8 หลัก การตรวจสอบและประเมิน ผลกระทบด้ า นสิท ธิม นุ ษ ยชน ของ (Ethical Trading
Initiative: ETI)
10.9 แนวทางการสนับสนุนทางธุรกิจเพื่อเสรีภาพของพลเมืองและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดย
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) and International Service for
Human Rights (ISHR). (2018).
10.10 หลั ก การปกป้ องสิ ท ธิ แ รงงานทั ว่ โลกของสมาคมแรงงานยุ ติ ธ รรม ( Fair Labour
Association)
10.11 ที่ ดิ น และสิท ธิ ม นุ ษ ยชน: มาตรฐานและการประยุ ก ต์ ใ ช้ (Land and Human Rights:
Standards and Applications) ขององค์ก ารสหประชาชาติ และUnited Nations Human
Rights (UNHR)
10.12 มาตรฐาน IRIS (The IRIS Standard)
10.13 หลักการของธากา (Dhaka Principles for migration with dignity)
10.14 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ

11. ภาคผนวก
นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้
11.1 ภาคผนวก ก : คานิยาม
11.2 ภาคผนวก ข : อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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ภาคผนวก ก
คานิ ยาม
1. การค้ามนุษย์
การจัดหา การซื้อขาย การขนส่ง การส่งต่อ การกักขัง การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับ บุคคลไว้โดย
การข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว หลอกลวง หรือใช้อานาจบีบบังคับในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิด
อัน ตรายต่อชีวิต เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์ส ิน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จากร่างกาย อวัยวะ
การใช้แรงงานหรือการให้บริการ หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เช่น การค้าประเวณี
รวมถึงการใช้อานาจครอบงาแก่ผู้ปกครอง โดยการให้เงิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อยินยอมให้
บุคคลในปกครองไปเป็ นทาสหรือการกระทาอื่นทีเ่ สมือนการเป็ นทาส
2. การดาเนิ นคดีเชิ งยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit
Against Public Participation – SLAPP)
การฟ้ องร้องบุคคลหรือกลุ่มคนทีแ่ สดงความคิดเห็นในประเด็นอันเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยใช้
กระบวนการยุตธิ รรมเพื่อขัดขวางการแสดงออกหรือการกระทาของบุคคลเหล่านัน้
3. การยอมรับความแตกต่าง
การให้คุณ ค่ากับความแตกต่างของคน ซึ่ง ทุ กคนในองค์กรรู้ส ึกมีส่วนร่ วมและได้ร ับการยอมรับ
รวมทัง้ ได้รบั ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
4. การเยียวยา
การแก้ไข ฟื้ นฟู ชดเชยเมื่อเกิดผลกระทบหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการประกอบ
ธุรกิจหรือการปฏิบตั ิงาน โดยการขอโทษ การชดใช้ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การลงโทษผู้กระทาผิด
การเรียกปรับ และการป้ องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดการกระทาผิดซ้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทัง้ ทีเ่ ป็ น
ตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงิน
5. การล่วงละเมิด / การคุกคาม
พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็ นที่พอใจหรือก่อให้เกิดความผิดหรือความอับอายแก่ผู้อ่นื
โดยคาพูดหรือการกระทาที่มแี นวโน้มว่าจะข่มขู่ ดูถูก ทาให้ผู้ถูกกระทารู้สกึ อับอายหรือลาบากใจ
หรือทาให้เกิดบรรยากาศการทางานทีม่ ลี กั ษณะข่มขู่หรือไม่เป็ นมิตร โดยมีรูปแบบพฤติกรรมการล่วง
ละเมิดและการคุกคามดังนี้
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1) การกระทาด้วยวาจา เช่น การวิพากษ์วจิ ารณ์ การพูดถากถาง การพูดดูหมิน่ การพูดข่มขู่ การ
พูดส่อเสียด พูดล้อเลียน การพูดยั ่วยวน การพูดยุยง การพูดกล่าวหาทีไ่ ม่จริง การพูดใส่รา้ ยป้ าย
สี การพูดจาทีส่ ร้างความเกลียดชัง การพูดลวนลาม และการเริม่ บทสนทนาทีไ่ ม่สมควร เป็ นต้น
2) การกระทาด้วยท่าทาง เช่น การจ้องมอง การชายตามอง การแอบมองจนทาให้ผถู้ ูกกระทารูส้ กึ
อึดอัด อับอาย ไม่สบายใจ การทาสัญญาณมือทีไ่ ม่สุภาพ การผิวปาก เป็ นต้น
3) การกระทาทางกาย เช่น การทาร้ายร่างกาย การกลันแกล้
่
ง การสัมผัสร่างกายหรือการเข้าใกล้
ผูอ้ ่นื โดยไม่จาเป็ น และด้วยพฤติกรรมทีไ่ ม่น่าพึงประสงค์ เป็ นต้น
4) การกระทาในรูปแบบอื่น ๆ เช่ น การแสดงรูปภาพ วัตถุ สัญ ลักษณ์ และข้อความลายลักษณ์
อักษรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องการบริบทการดาเนินงาน และก่อให้เกิดความไม่สบายใจ เป็ นต้น
6. การล่วงละเมิดทางเพศ
พฤติกรรมทีล่ ะเมิดสิทธิของผู้อ่นื ในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็ นคาพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมถึงการ
บังคับให้มเี พศสัมพันธ์ และต้องคานึงถึงความรูส้ กึ ของผูถ้ ูกกระทาเป็ นหลัก การกระทาใด ๆ ก็ตามที่
ทาให้ผถู้ ูกกระทารูส้ กึ อับอาย เป็ นการล่วงเกินความเป็ นส่วนตัว และไม่ยนิ ยอมพร้อมใจให้ทา ถือเป็ น
การล่วงละเมิดทางเพศทัง้ สิน้
7. การเลือกปฏิ บตั ิ
การปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างแตกต่าง การกีดกัน หรือการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
คนใดกลุ่มคนหนึ่งอันเนื่องจากลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนัน้ ในเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์
สีผวิ ต้นตระกูล ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจน
สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส
8. การแสดงออกทางเพศ (gender expression)
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท างเพศของแต่ละบุคคล และการแสดงออกที่รบั รู้ใ นสายตาของผู้อ่นื
โดยทั ่วไป ซึ่งคนเรามักจะมีการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน ไม่ว่าจะมีเพศ
กาเนิดเป็ นเพศใดก็ตาม
9. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (gender equality)
การที่บุคคลทุกคนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่น าเรื่องเพศสภาพ รสนิ ยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และความหลากหลายทางเพศมาใช้เป็ นเหตุผล เพื่อทาให้
บุคคลนัน้ ได้การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในการเข้าถึงและได้รบั สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ
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10. ความรุนแรง
การที่บุคคลใช้กาลังทางกายทาร้ายร่า งกายผูอ้ ่นื ในสถานทีท่ างานของบริษทั ซึ่งเป็ นสาเหตุหรืออาจ
เป็ นสาเหตุให้พนักงานได้รบั บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งมีรูปแบบความรุนแรงในทีท่ างาน ดังนี้
1) การกระท าโดยบุ ค คลภายนอก ได้แ ก่ ความรุ น แรงที่เ กิด จากบุ ค คลภายนอกที่ไ ม่ มีความ
เกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษทั เช่น การโจรกรรม การจับตัวประกัน การลักพาตัว การทาร้ายร่างกาย
2) การกระทาโดยลูกค้า ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากลูกค้าที่มเี จตนาจงใจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
พนักงาน
3) การกระทาโดยพนักงาน ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากพนักงานกระทาต่อผูอ้ ่นื โดยส่งผลให้เกิด
สภาพแวดล้อมการทางานทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หรือไม่ดตี ่อสุขภาพ
11. ความหลากหลาย (diversity)
ความหลากหลายทางทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสังคม ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ
12. ความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) (gender diversity)
กลุ่มบุคคลที่มรี สนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ลักษณะทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศที่
หลากหลาย โดยรวมเรียกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่า LGBTI+ ซึ่งย่อมาจาก
- Lesbian คือ กลุ่มผูห้ ญิงทีร่ กั หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิง
- Gay คือ กลุ่มผูช้ ายทีร่ กั หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูช้ าย
- Bisexual คือ กลุ่มบุคคลทีร่ กั หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ทงั ้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย
- Transgender คือ กลุ่มคนทีพ่ งึ พอใจกับเพศสภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ตรงข้ามกับเพศ
กาเนิดของตนและเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพจากเพศชายเป็ นเพศหญิง หรือจากเพศหญิง
เป็ นเพศชาย
- Intersex คือ บุคคลที่เกิดมามีลกั ษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศทีช่ ดั เจนได้ (ภาวะ
เพศกากวม) หรือบุคคลที่มลี กั ษณะที่ไม่ตรงกับเพศชายหรือหญิงโดยทั ่วไป หรือมีอวัยวะ
สืบพันธุ์ทงั ้ สองเพศ
นอกจากนี้ยงั รวมถึง Queer คือ กลุ่มคนทีพ่ งึ พอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จากัดกรอบ
ในเรื่องเพศ และความรัก
13. ชนกลุ่มน้ อย
ชนเผ่า หรือคนต่างเชื้อชาติที่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอื่นที่มจี านวนมากกว่ า หรือมีจานวนน้อยเมื่อ
เทียบกับชนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมักจะเป็ นกลุ่มชนทีอ่ พยพมาจากประเทศอื่นและเข้ามาพักอาศัยอยู่ช ั ่วคราว
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14. ชนพื้นเมือง
กลุ่มชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีก่ ่อนทีจ่ ะถูกยึดครองโดยกลุ่มคนทีม่ อี านาจในสังคมปัจจุบนั ซึ่งมีวฒ
ั นธรรม
ที่เด่นชัดและแตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่ โดยรวมถึงภาษา รูปแบบโครงสร้างสังคม ศาสนา ความ
เชื่อ ฯลฯ
15. ชาติ พนั ธุ์
กลุ่มชนที่สบื เชื้อสายมาจากบรรพบุรุ ษเดียวกัน หรือ มีลักษณะสาคัญทางวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น
ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี ประวัติศาสตร์ รูปแบบของบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารการกิน และ
การละเล่น
16. ทาสยุคใหม่
การที่บุคคลถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้อ่นื ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นชาย หญิง
หรือเด็ก โดยที่บุคคลนัน้ ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มีการบีบบังคับ
ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อานาจในทางทีผ่ ดิ ทาให้เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสีย
17. บุคลากร
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือ
18. ผู้ทรงสิ ทธิ
ผู้ที่กฎหมายให้การรับรองว่าเป็ นผู้มสี ทิ ธิต่างๆ และได้รบั การคุ้มครองจากกฎหมาย เช่น สิทธิใน
ทรัพย์สนิ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในการเลือกตัง้ ฯลฯ
19. เพศสภาพ (gender)
“ความเป็ นชาย” และ “ความเป็ นหญิง” ทีเ่ กิดขึน้ จากการกาหนดและให้ความหมายโดยสังคม
20. มาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศซึ่งกาหนดเป็ นเกณฑ์ท ั ่วไปสาหรับการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
คุณภาพอากาศทีด่ ี ปลอดภัยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
21. รสนิ ยมทางเพศ (sexual orientation)
ความสนใจหรือ ความชอบทางเพศที่บุ คคลหนึ่ ง มีต่ อ บุ ค คลอื่น ประกอบด้ว ย ความสนใจหรือ
ความชอบทางอารมณ์ ความสนใจหรือความชอบทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศทีบ่ ุคคลแสดงออก
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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22. แร่ธาตุที่ได้มาจากความขัดแย้ง (conflict mineral)
วัตถุดิบหรือแร่ธาตุที่ได้มาจากภูมภิ าคทีม่ คี วามขัดแย้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและการซื้อขาย
ประกอบไปด้ว ยดีบุ ก (tin) แทนทาลัม (tantalum) ทัง สเตน (tungsten) และทองค า (gold) รวม
เรียกว่า 3TG และอาจมีแร่ธาตุอ่นื ๆ ซึ่งใช้เป็ นแหล่งของเงินทุนสาหรับกองกาลังติดอาวุ ธ นาไปสู่
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทาลายสิง่ แวดล้อม และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
23. แรงงานข้ามชาติ (migrant worker)
บุคคลที่ม ีลักษณะตามนิ ยามที่กาหนดในอนุส ัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานโยกย้า ยถิ่น ฐานและสมาชิก ในครอบครัว กล่ า วคือ “บุ ค คลซึ่ง ได้ต กลงใจที่จ ะท างาน
เพื่อค่าตอบแทนในประเทศทีบ่ ุคคลนัน้ ไม่มสี ญ
ั ชาติ”
24. แรงงานบังคับ (forced labor)
แรงงานทีถ่ ูกอานาจบังคับให้จาเป็ นต้องทางานหรือบริการ โดยทีค่ นเหล่านัน้ ไม่ได้สมัครใจทา บุคคล
อาจถูกบังคับใช้แรงงานด้วยการข่มขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย การทารุณทางเพศ บางครัง้ อาจถูก
กักขัง หรือเป็ นแรงงานขัดหนี้
25. สิ ทธิ มนุษยชน
สิทธิขนั ้ พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อ
ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ เพศสภาพ และรสนิยม
ทางเพศ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส โดยทุกคนมี
สิทธิเสมอภาคกัน และถูกรักษามิให้ผอู้ ่นื ล่วงละเมิดได้
26. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงวิธกี ารทางาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยครอบคลุมการตระหนัก การประเมิน และการควบคุมปัจจัยเสีย่ งทัง้ ด้าน
สิ่ง แวดล้อม ลักษณะการท างาน หรืออื่น ๆ ที่อาจมีผ ลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติง านเกิดความไม่ ส บายหรือลดประสิท ธิภ าพในการท างาน รวมทัง้ อาจส่ ง ผลกระทบต่อ
ประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณโดยรอบ
27. อัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity)
ความรูส้ กึ ภายในของบุคคลที่มตี ่อเพศภาวะของตนเอง ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดย
กาเนิ ด รวมทัง้ ความรู้ส ึกทางสรีร ะ (ซึ่ง หากสามารถเลือกได้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขลักษณะทาง
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
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กายภาพด้วยวิธีทางการแพทย์ การผ่าตัด หรือวิธีอ่นื ใด) และการแสดงออกทางเพศภาวะ เช่น การ
แต่งกาย การพูดจา และกิรยิ าอื่น ๆ
28. หลัก ฉั น ทานุ ม ัติ ที่ ไ ด้ร บั การรับ รู้ข้อ มู ล บอกแจ้ ง ล่ ว งหน้ า และเป็ นอิ ส ระ(Free, Prior and
Informed Consent of Indigenous Peoples: FPIC)
ข้อตกลงของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง หรือกลุ่มคนในพื้นที่ในการใช้สทิ ธิตดั สินใจให้อนุญาต หรือ เพิก
ถอนการอนุญาต เพื่อให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้หรือครอบครองทรัพย์สนิ พืน้ ที่ หรือทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นกระบวนการตัดสินใจและเป็ นสิทธิของคนในพื้นทีใ่ นการกาหนดวิถชี ีวติ ของตนเองได้อย่างอิสระ
โดยมีองค์ประกอบสาคัญคือ 1) ความเป็ นอิ สระ คือการตัดสินใจของคนในพื้นทีห่ รือกระบวนการที่
ทาให้เกิดการตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ ปราศจากแรงกดดันหรืออิทธิพลจากภายนอก 2) ล่วงหน้ า คือ
ชุ มชนในพื้น ที่ควรมีโ อกาสรับรู้วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และการออกแบบการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่เข้ามาดาเนินการในพื้นทีล่ ่วงหน้า 3) การบอกแจ้ง คือชุมชนในพื้นทีต่ ้องได้รบั รู้ขอ้ มูลที่
จาเป็ นของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างละเอียด ชัดเจนและเพียงพอก่อนการตัดสินใจ รวมถึง
ใช้ภาษาทีท่ อ้ งถิน่ นัน้ เข้าใจได้
29. ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
กิจกรรมและการดาเนินการต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการนาเสนอแก่
ผู้บริโภค ตัง้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสรรหาวัตถุดิบและปั จจัยการผลิต การผลิต
หรือบริการ การบริโภคหรือใช้บริการ การบริการหลังการขาย จนถึงการจัดการกับผลิตภัณฑ์และ
บริการเมื่อหมดอายุการใช้งาน ครอบคลุมตลอดอายุ (Lifecycle) ของผลิตภัณฑ์และบริการ
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ภาคผนวก ข
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
The International Labour Organization’s Fundamental Conventions
1. แรงงานบังคับ
1.1 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
1.2 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957
2. การไม่เลือกปฏิ บตั ิ และการให้โอกาสเท่าเทียมกัน
2.1 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่ากัน ค.ศ. 1951
2.2 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) ค.ศ.
1958
3. สิ ทธิ ในการรวมตัวกันโดยสันติ
3.1 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 เสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948
3.2 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 สิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949
4. การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผู้เยาว์
4.1 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขนั ้ ต่า ค.ศ. 1973
4.2 อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดของแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999
5. สิ ทธิ ในที่ดินทากิน
5.1 หลักฉันทานุมตั ทิ ไี่ ด้รบั การรับรูข้ อ้ มูล บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็ นอิสระ (Free, Prior and
Informed Consent of Indigenous Peoples)

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน้า 20 จาก 20

