บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2564)
บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และความยุติธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เห็นคุณค่าและให้ความสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค ที่จะอยู่รว่ มกันด้วยรัก เคารพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกัน ยึดถือสิทธิมนุษยชนเป็ นหัวใจสาคัญและเป็ นหนึ่งใน
เจตนารมณ์ของบริษัทฯ ให้ความเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่มบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ดาเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศที่ เป็ นที่ตงั้ ของสถานประกอบการของบริษัทฯ เช่น
มาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักสากล ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) รวมถึงหลักการและสิทธิขั้นพืน้ ฐานในการทางานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเท่าเทีย ม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทัง้ สื่อสารความรูแ้ ละความเข้าใจ กาหนดแนวทาง ติดตามตรวจสอบ ทัง้ พนักงานในสถานประกอบการและตลอดห่วง
โซ่คุณค่าของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมพนักงานทุกคนและทุกระดับ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั เหมา ลูกค้า
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการ
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะพัฒนาและดาเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence: HRDD) อย่างต่อเนื่อง ที่ครอบคลุมการกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบ กระบวนการระบุความเสี่ยงทางด้าน
สิ ท ธิ ม นุษ ยชนที่เ กิด ขึน้ แล้วและที่ อ าจเกิด ขึน้ ได้ กลไกการรับ แจ้งเบาะแสและเรื่ องร้องเรี ยนทางด้านสิ ท ธิ มนุษยชน
(Whistleblowing) การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า การจัดทามาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
การบรรเทาผลกระทบ กระบวนการแก้ไขเยียวยาเพื่อฟื ้ นฟูผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ

โดยมีแนวปฏิบตั ิทางด้านสิทธิมนุษยชนดังนี ้
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั เหมา
1. บริษั ท ฯ ให้ค วามสาคัญ กับสิ ท ธิ แรงงานทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร ตลอดห่ ว งโซ่คุณ ค่ าของบริษัท ฯ ที่
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่เป็ นพืน้ ที่ตงั้ ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจดาเนินการ ที่ครอบคลุมและ
ระบุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณสาหรับคู่คา้ (Supplier Code of conduct)
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน อาทิ นโยบายการจ้างงาน
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายการรับแจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียน นโยบายความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ
2. บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่แบ่งแยกความ
แตกต่างทางเชือ้ ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ภาษา อายุ สีผิว ความแตกต่างทางด้านร่างกาย ศาสนา วัฒนธรรม
ความเชื่อในลัทธิ ความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษา และสถานภาพทางสังคม
3. บริษัทฯ ส่งเสริมทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ครอบคลุมพนักงานทุกคน
พันธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั เหมา ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกาหนดและไม่ใช้แรงงานบังคับ ทั้งภายในบริษัทฯ
ตลอดจนห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ใส่ใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
ต่อแรงงานทัง้ ภายในบริษัทฯ แรงงานที่เข้ามาทางานในสถานประกอบการ ตลอดจนความปลอดภัยของแรงงาน
ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ ความเท่าเทียมของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และสะท้อนถึงศักยภาพการ
ทางานของพนักงานอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ การพิจารณาหาแนวทางการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจน
ขัน้ ตอนการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่ง
7. บริษัทฯ มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มีบทบาทในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ กาหนดข้อตกลงที่ส่งผล
กระทบต่อพนักงาน เช่น การร่วมหารือ การให้คาปรึกษา เสนอแนะทางด้านสวัสดิการของพนักงาน เป็ นต้น
8. บริษัทฯ มีกลไกร้องเรียนสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมประเด็นทางด้านสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน
สิทธิชมุ ชน จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
9. บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ ผูพ้ ิการ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ น้ โทษ และอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาส
สร้างอาชีพ และรายได้ท่มี ่นั คง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (SDGs)

ลูกค้า
10. บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
11. บริษัทฯ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม
12. บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน และรับความคิดเห็นจากลูกค้า
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
13. บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น เป็ น เพื่ อ นบ้า นที่ ดี และเป็ น พัน ธมิ ต รที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ส าหรับ ชุม ชนใกล้เ คี ย งพื ้น ที่ ตั้ง ของสถาน
ประกอบการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทอ้ งถิ่น นอกจากนีม้ ีการดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนความเป็ นอยู่ท่ดี ีของชุมชนท้องถิ่น
14. บริษัทฯ มีกลไกการร้องเรียนที่เปิ ดให้สงั คมและชุมชนภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนได้

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิทางสิทธิมนุษยชนฉบับนี ้ เพื่อแสดงถึงความสาคัญในจัดการการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

