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วตัถปุระสงค ์ 
 วตัถุประสงคข์องนโยบายนี้คอืเพื่อสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมและป้องกนัมใิหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน  
ตามค่านิยมองคก์รของบรษิทัฯ (ตามค าจ ากดัความขา้งล่างนี้) 
 
ขอบเขต 
 นโยบายฉบบันี้มผีลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการบรษิทัรวมถงึคณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบรหิาร พนกังาน และบุคคลทีม่ใิช่
พนกังานแต่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการแทนหรอืเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ 
 
 บรษิทัฯ สนบัสนุนใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่ายดึถอืมาตรฐานดา้นสทิธมินุษยชนที่
สอดคลอ้งกบัปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน  ( ดงัทีน่ยิามไวด้า้นล่างนี้ ) เขา้เป็นสว่นหนึ่งของจรรยาบรรณขององคก์ร 
 
ค าจ ากดัความและค าย่อ 
 
บรษิทัฯ    หมายถงึ บรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน)  
 
กลุ่มบรษิทั ปัญวฒันา พลาสตกิ หมายถงึ บรษิทัในเครอื หรอื บรษิทัย่อย ภายใตก้ลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั 
 จ ากดั (มหาชน) (มหาชน)  
 
สทิธมินุษยชน (Human Rights)  หมายถงึ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยท์ุกคนไดร้บัการรบัรองหรอืคุม้ครองใหไ้ม่ถูกเลอืกปฏบิตัิ 
    เพยีงเพราะความแตกต่างทางกายภาพ จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผีวิ 
    การศกึษา สถานะทางสงัคม หรอืเรื่องอื่นใดตามกฏหมายของแต่ละประเทศ และตาม 

สนธสิญัญาทีแ่ต่ละประเทศมพีนัธกรณีจะตอ้งปฏบิตั ิ
 
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน   
 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ทุกระดบั มคีวามตระหนกัถงึ
ความส าคญั และเคารพต่อสทิธมินุษยชนเน่ืองจากเป็นสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีม่มีาแต่ก าเนิด เป็นพืน้ฐานในการอยู่ร่วมกนัของ
พนักงาน คู่คา้ทางธุรกจิ ลูกคา้ ตลอดจนสงัคมและชุมชนทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี และเป็น
เป้าหมายและการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนของสนธสิญัญาทีแ่ต่ละประเทศมพีนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตั ิเป็นเป้าหมายของการพฒันา
ที่ยัง่ยนืของสหประชาชาติ(SDGs)ในการแสดงความรบัผดิชอบและสร้างความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิที่มคีวามเคารพต่อสทิธิ
มนุษยชน โดยรวมถงึ 

1. การปฏบิตัต่ิอทุกคนตามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเท่าเทยีม ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ
2. การหลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 
3. การสนบัสนุนสง่เสรมิสทิธมินุษยชน 
4. การสือ่สาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดสอ่งดแูล และใหก้ารสนบัสนุนอื่นใด แก่ผูเ้กีย่วขอ้งใน

การด าเนินธุรกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่าของธุรกจิ (Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสนิคา้และบรกิาร (Supplier)  
ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้่วมธุรกจิ (Joint Venture) เพื่อใหม้สีว่นร่วมในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม
เคารพต่อสทิธมินุษยชน และปฏบิตัต่ิอทุกคนตามหลกัสทิธมินุษยชนตามแนวนโยบายนี้ 
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แนวทางปฏิบติั 
1. ให้ความเคารพต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัิต่อกนัด้วยความเคารพ ให้เกยีรติซึง่กนัและกนั และปฏบิตัิต่อกนั อย่างเท่า

เทยีมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกายภาพ จติใจ เชือ้ชาตสิญัชาตศิาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีวิ การศกึษา 
สถานะทางสงัคมหรอืเรื่องอื่นใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในการด าเนินธุรกจิ 
3. สนบัสนุนสง่เสรมิการด าเนินการเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน  
4. สือ่สาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหท้ าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอื่นใด แก่ผูเ้กีย่วขอ้ง ในการด าเนิน

ธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสนิคา้และบรกิาร (Supplier) 
5. จดัให้มกีารสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน โดยไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าที่เขา้ข่าย

ละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามให้ปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้

6. กลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีแ่จง้เรื่องการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีแ่จง้เรื่องการละเมิดสทิธมินุษยชนที่เกีย่วข้องกบั
กลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) โดยใชม้าตรฐานการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การรายงานการละเมดิสทิธมินุษยชน ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
(Whistleblowing Policy) 

7. กลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) จะพฒันาและด าเนินการกระบวนการจดัการดา้นสทิธมินุษยชน (Due 
Diligence Process) อย่างต่อเนื่องผ่าน นโยบายและกฎหมายด้านสทิธมินุษยชนของภาครฐั การจดัเก็บสถิติการ
ละเมดิสทิธมินุษยชน พรอ้มกบัค าแนะน าของชุมชนใหเ้ป็นการพฒันาเป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและยัง่ยนื 

8. จดัใหม้กีารวเิคราะหแ์ละระบุประเดน็เพื่อประเมนิความเสีย่งดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยก าหนดกลุ่มหรอืบุคคล
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ เพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน และป้องกนัปัญหา
การละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึมกีารตดิตามผล โดยจดัใหม้กีระบวนการบรรเทาผลกระทบทีเ่หมาะสมในกรณีทีม่กีาร
ละเมดิสทิธมินุษยชนดว้ย 

9. กลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมขององคก์รทีย่ดึมัน่ต่อการเคารพ
สทิธมินุษยชนตามนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนน้ี 

10. ผูก้ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของกลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั(มหาชน) 
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบที ่ก าหนดไว ้นอกจากนี้อาจไดร้บัโทษตามกฏหมายหากการกระท านัน้
ผดิกฏหมาย 

11. ทางบรษิัท ปัญจวฒันา พลาสติก จ ากดั(มหาชน) จะด าเนินการให้มกีระบวนการตรวจสอบและติดตามผลของการ
ปฏบิตัติามนโยบายดา้นสทิธมินุษยนชน รวมถงึจดัการและแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนผ่านคณะท างานชุด
ย่อยซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรหิาร  รวมถงึใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืในการเยยีวยาผลกระทบทีเ่กดิจาก หรอื
เกี่ยวเนื่องมาจากบริษัท เช่น การจ่ายค่าทดแทน การเจรจาประนีประนอมและน าเสนอคณะกรรมการบรหิารเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขและก าหนดมาตรการป้องกนัเพื่อไม่เกดิซ ้า 
 

 
     


