
 

บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายด้านสิทธมินุษยชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

บรษิัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และความยตุิธรรม 

มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  เห็นคณุค่าและใหค้วามส าคญัของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาค ที่จะอยู่รว่มกนัดว้ยรกั เคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั ยึดถือสิทธิมนษุยชนเป็นหวัใจส าคญัและเป็นหนึ่งใน

เจตนารมณข์องบรษิัทฯ ใหค้วามเคารพและปกป้องสิทธิมนษุยชนของทกุกลุ่มบคุคลทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ด าเนินงานภายใตก้ฎหมายของประเทศที่ เป็นที่ตัง้ของสถานประกอบการของบริษัทฯ เช่น 

มาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักสากล ไดแ้ก่ ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights: UDHR) หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน (United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) รวมถึงหลักการและสิทธิขั้นพืน้ฐานในการท างานของ

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมทางดา้นสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมทัง้ส่ือสารความรูแ้ละความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง ติดตามตรวจสอบ ทัง้พนกังานในสถานประกอบการและตลอดห่วง

โซ่คุณค่าของบริษัทฯ ที่ครอบคลมุพนกังานทุกคนและทุกระดบั พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้  ผูใ้หบ้ริการและผูร้บัเหมา ลกูคา้ 

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มในบรเิวณใกลเ้คียงสถานประกอบการ 

ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะพฒันาและด าเนินกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due 

Diligence: HRDD) อย่างต่อเนื่อง ที่ครอบคลมุการก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ กระบวนการระบุความเส่ียงทางดา้น

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้แล้วและที่อาจเกิดขึน้ได้ กลไกการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องรอ้งเรียนทางดา้นสิทธิมนุษยชน 

(Whistleblowing) การประเมินความเส่ียงที่ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่คณุค่า การจดัท ามาตรการป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้ 

การบรรเทาผลกระทบ กระบวนการแกไ้ขเยียวยาเพื่อฟ้ืนฟูผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน

ของบรษิัทฯ  

 

 

 

 



 

โดยมีแนวปฏิบตัิทางดา้นสิทธิมนษุยชนดงันี ้
พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บัเหมา 

1. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิแรงงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ที่

สอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศที่เป็นพืน้ท่ีตัง้ของบรษิัทฯ และพนัธมิตรทางธุรกิจด าเนินการ ที่ครอบคลมุและ

ระบุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ (Supplier Code of conduct) 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน อาทิ นโยบายการจา้งงาน 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการรบัแจง้เบาะแส

และเรื่องรอ้งเรียน นโยบายความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ 

2. บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่แบ่งแยกความ

แตกต่างทางเชือ้ชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ ์เพศ ภาษา อาย ุสีผิว ความแตกต่างทางดา้นรา่งกาย ศาสนา วฒันธรรม 

ความเชื่อในลทัธิ ความคิดเห็นทางการเมือง การศกึษา และสถานภาพทางสงัคม  

3. บริษัทฯ ส่งเสริมทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกองคก์ร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ครอบคลุมพนกังานทุกคน 

พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บัเหมา ลกูคา้ ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมายก าหนดและไม่ใชแ้รงงานบังคับ ทั้งภายในบริษัทฯ 

ตลอดจนห่วงโซ่อปุทานของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ ใส่ใจในดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยั เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุ

ต่อแรงงานทัง้ภายในบริษัทฯ แรงงานท่ีเขา้มาท างานในสถานประกอบการ ตลอดจนความปลอดภยัของแรงงาน

ในห่วงโซ่คณุค่าของบรษิัทฯ 

6. บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสะท้อนถึงศักยภาพการ

ท างานของพนกังานอย่างไม่เลือกปฏิบตัิ การพิจารณาหาแนวทางการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ตลอดจน

ขัน้ตอนการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง 

7. บริษัทฯ มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มีบทบาทในการร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ  ก าหนดข้อตกลงที่ส่งผล

กระทบต่อพนกังาน เช่น การรว่มหารือ การใหค้  าปรกึษา เสนอแนะทางดา้นสวสัดิการของพนกังาน เป็นตน้ 

8. บริษัทฯ มีกลไกรอ้งเรียนส าหรบัผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลมุประเด็นทางดา้นสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน 

สิทธิชมุชน จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ 

9. บริษัทฯ สนบัสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ ผูพ้ิการ ผูส้งูอายุ ผูพ้น้โทษ และอื่นๆ เพื่อสรา้งโอกาส 

สรา้งอาชีพ และรายไดท้ี่มั่นคง ที่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 

 

 



 

ลกูคา้ 

10. บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการผลิตสินคา้และใหบ้รกิารอย่างมคีวามรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ รวมถึงรบัผิดชอบ

ต่อผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัทฯ 

11. บริษัทฯ ติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้และมีส่วนร่วมกับลกูคา้ในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจรรยาบรรณ

ธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ ใหค้วามเคารพในสิทธิมนษุยชนและปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเท่าเทียม  

12. บรษิัทฯ มีช่องทางการแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรียน และรบัความคิดเห็นจากลกูคา้ 

 

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

13. บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือส าหรับชุมชนใกล้เคียงพื ้นที่ตั้งของสถาน

ประกอบการ ส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น นอกจากนีม้ีการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชน 

และสนบัสนนุความเป็นอยู่ที่ดีของชมุชนทอ้งถิ่น 

14. บรษิัทฯ มีกลไกการรอ้งเรียนท่ีเปิดใหส้งัคมและชมุชนภายนอกบรษิัทฯ สามารถแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรียนได้ 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตาม

นโยบายและแนวปฏิบตัิทางสิทธิมนษุยชนฉบบันี ้เพื่อแสดงถึงความส าคญัในจดัการการละเมิดสิทธิมนษุยชนของผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทกุกลุ่มตลอดห่วงโซ่คณุค่าของบรษิัทฯ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ตลุาคม 2564 

 

 

 


