นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy)
กลุ่ ม บริ ษั ท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) ให้ ความสํ า คัญ กั บ การเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
มาตรฐานสากลซึง่ ถื อเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และมีสิทธิ เสรี ภาพ
เท่าเทียมกัน” อันเป็ นหลักการที่กลุ่มบริ ษัทไทยฟู้ดส์ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยของบริ ษัทโดยไม่แบ่งแยกหรื อเลื อกปฏิ บตั ิ กลุ่มบริ ษัทไทยฟู้ดส์ ตระหนักว่าการดําเนินงานของ
องค์กรต้ องตังอยู
้ ่บนรากฐานของคุณธรรม จริ ยธรรม และสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ จึงยึดมัน่ และ
ถือปฏิบตั ิตลอดมาโดยเฉพาะหลักสิทธิ มนุษยชนในทุกๆ กระบวนการทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดใน
ด้ านสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงสนับสนุนให้ เกิดความโปร่งใส่และตรวจสอบได้
คํานิยามตามนโยบาย
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานรายเดือนและรายวันทุกระดับของบริ ษัท
“สิทธิมนุษยชน” (Human Right) หมายถึง สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของมนุษย์ในการได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาค ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิโดยเหตุอนั เนื่องมาจากความแตกต่างทางกายภาพ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
อายุ สีผิว การศึกษา หรื อสถานภาพอื่นใดตามกฎหมาย
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี ใ้ ช้ บงั คับกับบริ ษัทในการดําเนินธุรกิ จในประเทศไทยและต่างประเทศที่ บริ ษัท ได้ เข้ าไป
ดําเนินกิจการ รวมไปถึงส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เช่น คู่ค้า และลูกค้ า นําไปประยุกต์ใช้ ในการ
ดําเนินธุรกิจต่อไป
นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนทุกด้ าน ส่งเสริ มการให้ ความเคารพใน
สิทธิ การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการมี
ส่วนร่ วมในการละเมิดสิทธิ ม นุษยชนที่ กระทํ าโดยบุคคลอื่ น และปฏิ บตั ิตามกฎหมายประเทศไทยและ
ต่างประเทศประเทศที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจ ตลอดไปถึงการสื่อสาร เผยแพร่ แนวทางด้ านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียของบริ ษัทเพื่อให้ มีสว่ นร่วมตามนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติ
1. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัทให้ เป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ต่อการเคารพสิทธิ มนุษยชนตามนโยบาย
สิทธิมนุษยชนนี ้
2. ความเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกด้ วยเหตุจากความแตกต่าง
ในด้ านกายภาพ เชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สี ผิว การศึกษา หรื อสถานภาพอื่ นใดตาม
กฎหมาย รวมไปถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ส่งเสริ มการดําเนินใดๆ เพื่ อคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนผ่านนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายกํ ากับดูแล
กิจการ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิ จ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน ระเบียบคณะอนุกรรมการสอบสวน แนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
4. สนับสนุนให้ มีการสื่อสาร เผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ แนวทาง และหลักการใดๆ ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ของบริ ษัทเพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั แิ ละดําเนินธุรกิจตามแนวทางด้ านสิทธิมนุษยชน โดยการ
เผยแพร่ นโยบายสิทธิ มนุษยชนผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์บริ ษัท รายงานประจําปี และรายงานความยัง่ ยืน
5. ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเที ยมกันและไม่เ ลื อกปฏิ บตั ิภ ายใต้ นโยบายสิทธิ มนุษยชนและกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น การสรรหาพนักงาน เวลาการทํางาน การจ้ าง
แรงงานเด็ก รวมไปถึงการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายฉบับนี ้ได้ ถกู นําไปปฏิบตั ิอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. สร้ างระบบดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดํ าเนิ นการที่ มี ผ ลกระทบด้ านสิ ทธิ ม นุษยชนอย่าง
สมํ่ าเสมอ โดยกํ าหนดให้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้มีหน้ าที่ รับผิดชอบดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัท รวมไปถึงการสร้ างสภาพแวดล้ อมในที่ทํางาน การพัฒนา
แนวทาง และการสื่อสารนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี ้
7. กระบวนการสื่อสารระหว่างบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสีย (Two-way communication) เช่น พนักงาน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้ งปั ญหา แจ้ งเบาะแส
หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนในกรณีที่มีเหตุการณ์หรื อการกระทําอันเกี่ยวข้ องต่อการละเมิดนโยบายสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี บ้ ริ ษั ทกระบวนการสอบสวนข้ อเท็ จ ตามระเบี ย บข้ อ บริ ษัท การให้ ความ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยน และการลงโทษตามระเบียบของบริ ษัท
8. บริ ษัทจัดให้ มีการทบทวนนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างสมํ่าเสมอ

