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นโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“NDR” หรื อ “บริษัทฯ”) เคารพ และปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน รวมถึงการป้ องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงาน ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง (บริ ษทั ร่ วม
ทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซื้อ) หุน้ ส่ วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้
บทบัญญัติที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่ า งประเทศ รวมถึ ง กฎเกณฑ์ต่า ง ๆ ประกอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ขององค์การสหประชาชาติ หลักการชี้นาํ ของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนิ นธุ รกิจและสิ ทธิ มนุษยชน (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทํางานของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการระบุและจัดประเด็ นเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงาน ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง
(บริ ษทั ร่ วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้าซื้ อ) หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ (คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้า) และชุมชน
ท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ดําเนินงานเป็ นพิเศษ
บริษัทฯ พนักงาน และธุรกิจที่เกีย่ วข้ อง
สิ ทธิ แรงงานและสภาพการทํางานในบริ ษทั ฯ และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับ
สากล และกฎหมายของประเทศที่บริ ษทั ฯ และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องที่ดาํ เนิ นการ ซึ่ งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ระบุใน
คู่ มื อ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Corporate Governance & Business Code of Conduct
Handbook) นโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Right Policy) และนโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ ง แวดล้อม (Safety, Occupational Health, Environment) ของบริ ษ ทั ฯ ที่ ส อดคล้องตามมาตรฐานแรงงานของ
ILO ในการเคารพสิ ทธิ ด้านเสรี ภาพในสมาคม (Right to the freedom of association) และสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจา
ต่อรอง (Right to collective bargaining) การป้ องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฎิบตั ิและต่อต้านการคุกคาม ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับทางเพศและรู ปแบบอื่น ๆ การค้ามนุ ษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ รวมถึงการให้ความสําคัญเป็ น
พิเศษต่ อสิ ท ธิ ข องกลุ่ มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ประกอบด้วย เด็ก ผูพ้ ิก าร สตรี ชนกลุ่ ม น้อย ผูอ้ พยพ
แรงงานที่วา่ จ้างผ่านบุคคลที่สาม ชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เพศทางเลือก ผูส้ ู งอายุ และสตรี ต้ งั ครรภ์
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม และสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันของสตรี โดยเคารพต่อ
เสรี ภาพในเรื่ องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพ การศึกษา สิ ทธิในการทํางาน ชนชั้นทางสังคม และลักษณะ
เชื้อชาติ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ และรักษาไว้ซ่ ึงสภาพการทํางานที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดําเนิ นธุรกิจที่เป็ นไปตาม
สิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่ งครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิ ทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ทนต่อการคุกคามใด ๆ หรื อการเลือกปฏิบตั ิที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
พนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหุน้ ส่ วนทางธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น
หุ้นส่ วนทางธุรกิจ
หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ หมายถึ ง คู่คา้ ผูร้ ั บเหมา และลูกค้า รวมไปถึ ง องค์กรอื่ น ๆ ที่ มีความสัมพันธ์ตามสัญญาที่
เชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้คู่คา้ และผูร้ ับเหมาเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน และดําเนิ นธุ รกิจตามหลักการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุ รกิจสําหรั บคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เรี ยกร้องให้คู่คา้ และผูร้ ั บเหมา แสดง
ความมุ่งมัน่ ในการระบุประเด็น การป้ องกัน การลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน
ของตน ในกรณี ที่เกิดการละเมิดด้านสิ ทธิ มนุษยชน บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าคู่คา้ และผูร้ ับเหมา จะต้องมีกระบวนการ
แก้ไข และจัดการปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มี การดําเนิ นงานร่ วมกับลูกค้า รวมทั้งมี ช่องทางรั บฟั งความคิดเห็ นและข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้า ในทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชน
ชุมชนท้ องถิ่น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี และพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสําหรับชุมชนในท้องถิ่น ส่ งเสริ มชุมชนในการ
ฟื้ นฟูจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบริ ษทั ฯ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนา
ชุมชน และสร้างความเป็ นอยู่ท่ีดีข้ ึนให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ตั้งใจปลูกฝังนโยบายสิ ทธิมนุษยชนให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยการผสมผสานและสะท้อนหลักการด้าน
สิ ทธิ มนุษยชนลงในนโยบายของบริ ษทั ฯ และกรอบการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่ วยธุ รกิจจะปฏิบตั ิ
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ตามหลักการเหล่านี้ อย่างเคร่ งครั ด เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้อง (บริ ษทั ร่ วมทุน กิจการควบรวม และ
กิจการที่เข้าซื้อ) หุน้ ส่ วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้ ับเหมา และลูกค้า) รวมถึงชุมชนท้องถิ่น
บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าผูบ้ ริ หาร พนักงาน ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน กิจการควบรวม และกิจการที่เข้า
ซื้ อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ ทั้ง ที่ เป็ นคู่ ค า้ ผูร้ ั บ เหมา และลู ก ค้า ทุ ก คน จะเคารพและสนับ สนุ นหลัก การเหล่ า นี้ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อจัดการกับความรุ นแรงทางด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนทั้งภานในองค์กร ชุมชนรอบข้าง กลุ่มเปราะบาง
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างสมํ่าเสมอพร้ อม
กําหนดแนวทาง หรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กาํ กับ
ดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
บริ ษทั ฯ พัฒนาช่องทางการสื่ อสารแบบสองทาง เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิตนต่อการเคารพ
สิ ทธิ มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปั ญหา
และแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนผ่านระบบ Whistle Blowing หากมีเหตุการณ์หรื อการกระทําที่เกี่ยวข้องต่อการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ มีแนวทางจัดการปัญหา และเยียวยาผูถ้ ูกละเมิดอย่างเหมาะสม
แนวปฏิบัติ (Guidelines)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิ ติธรรม และเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิและเสรี ภาพ และปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
• ปฏิ บตั ิ ส่ งเสริ ม คุม้ ครอง และกระตุน้ ให้เกิ ดความเคารพต่อสิ ทธิ ในการปกป้ องคุม้ ครอง และเคารพสิ ทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อเลือกปฏิบตั ิ ไม่
ว่าจะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ เนื่ องจากเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ สี ผิว ต้นตระกูล ต้นกําเนิ ดของชาติหรื อสังคม ศาสนา
สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรื อรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สิน หรื อ
สถานะอื่นใด
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่ งเสริ มสิ ทธิตามระเบียบสังคม และระเบียบสากล
ในทุก ๆ ที่ที่บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มดําเนิ นธุ รกิจ และเพื่อความมัน่ ใจว่าการดําเนินธุ รกิจดังกล่าว มิได้มี
ส่ วนร่ วมกระทํา หรื อ งดเว้นการกระทําอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้ความสําคัญ
กับการร่ วมธุรกิจกับลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่เคารพในหลักการด้านสิ ทธิมนุษยชนดังกล่าว
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