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วัตถุประสงค์:  
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”)   เคารพและด าเนินนโยบายตาม
หลกักฎหมายสิทธิมนุษยชน ภายใตข้้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ 
UNGC), หลักการช้ีแนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights; UNGP) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work) 

ขอบเขต: 
 บริษทัมีหลกัปฏิบติัเร่ืองสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ประกอบดว้ย พนกังานทุกคน 
ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงานตามสัญญาจา้งชัว่คราวดว้ย (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษทัคู่คา้ทางธุรกิจ (คู่คา้ 
ผูรั้บเหมา ลูกคา้ และผูจ้ดัหาสินคา้) รวมถึงกลุ่มเปราะบางของบริษทั ไดแ้ก่ ผูห้ญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานต่าง
ด้าว แรงงานท่ีว่าจ้างผ่านบุคคลท่ีสาม ชุมชน/คนในท้องถ่ิน ลูกค้า/ผูบ้ริโภค กลุ่มเพศทางเลือก (LGBQI+)  
ผูพ้ิการ หญิงตั้งครรภ์ ผูสู้งอายุ และชุมชนทอ้งถ่ิน โดยระบุชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารและมีผลบงัคบัใช ้

 นโยบายสิทธิมนุษยชนให้มีผลครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ท่ีเกิดจากกิจกรรมทางตรงของ
บริษทั หรือบริการของบริษทั ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน คู่คา้ คู่คา้ทางธุรกิจ ซ่ึงตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ี รวมทั้งตอ้งไม่ส่งเสริมและ/หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนทุกประเภท  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไว้
ดงัน้ี 

• บริษัทและพนักงาน  

สิทธิแรงงาน และสภาพการท างานของพนกังานในบริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชน
ภายในองคก์ร จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากล และระบุอยู่ใน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทัโดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 
ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และ ให้ความส าคญัตามหลกัสิทธิมนุษยชนต่อบุคคล
อย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อนัเน่ืองมาจากความแตกต่ างกันในด้านเช้ือชาติ  
ถ่ินก าเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย ในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
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บริษทัไม่สนับสนุนหรือกระท าการหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระท าใดๆท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ท่ีอายุไม่ ถึงเกณฑ ์
ตามกฎหมาย ทั้งการจา้งงานโดยตรงหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั การคา้มนุษย ์การใช้แรงงานบงัคบั 
การใชแ้รงงานเด็ก โดยมุ่งมัน่ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง 
การให้ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการโยกยา้ยถ่ินฐานและการครอบครองท่ีดิน เป็นต้น 
รวมทั้งป้องกนัการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศและการคุกคามรูปแบบอ่ืน ตลอดจน
ป้องกนัผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (อาทิ สิทธิในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง สิทธิในการ
เขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นทาส แรงงานทาสและแรงงานบงัคบั สิทธิความ 
เท่าเทียมก่อนการมีอยูข่องกฎหมาย และสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เป็นตน้)  

บริษัทมุ่ งพัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการด้าน สิทธิมนุษยชน  (Due diligence process)  
อย่างต่อเน่ือง จึงจัดให้มีกระบวนการระบุความเส่ี ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุมาตรการป้องกันและ 
ลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทั  
มีกระบวนการอบรมพนกังาน และตรวจสอบส าหรับการเลือกปฏิบติัและ/หรือการคุกคามทุกรูปแบบ และจดัให้
มีกลไกร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในดา้น
สิทธิมนุษยชน ประเด็นท่ีผิดข้อกฎหมาย รวมถึงการให้ความคุ ้มครองและเยียวยาแก่ผูร้้องเรียน อีกทั้ งยงั
สนับสนุนให้มีการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่หากมีผูก้ ระท าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ และจดัให้  
มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ย  

• คู่ค้าทางธุรกจิ (คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า) 

 บริษทัให้โอกาสแก่คู่คา้ทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและจะไม่เขา้แทรกแซง และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอย่าง 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั โดยจดัให้มีหลกัเกณฑ์ในการประเมิน และคดัเลือกคู่คา้การแข่งขนัจากผูเ้สนอราคา 
และการคดัเลือกอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานชดัเจนพร้อมจดัท าในรูปแบบสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

 บริษัทขอให้คู่ค้าทางธุรกิจแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนของตนในกรณีท่ีหากเกิดการละเมิด และคาดหวงัว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแก้ไข 
ต่อประเด็นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
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• กลุ่มชุมชนท้องถิ่น 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ด าเนินนโยบายต่าง ๆในการฟ้ืนฟูและ
พฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน รวมไปถึงการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการด าเนินการธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัในเครือ 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความโปร่งใสในการท างานด้านสิทธิมนุษยชน และบุคคลทัว่ไป และส่ือสาร

นโยบายและเจตนารมณ์น้ีไปยงัพนกังานผ่านทางการส่ือสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การปฐมนิเทศน์พนกังาน 

และการส่ือสารผา่นออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต,์ เฟซบุ๊ก, อีเมล เป็นตน้  

  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  
        -ลงลายมือช่ือ-  
       (ดร.ทนง พิทยะ) 
      ประธานกรรมการ 

 


