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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“NDR” หรือ “บริษัทฯ”) เคารพ และปฏิบติัตามหลกักฎหมายเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงการป้องกนัและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังาน ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทัร่วม

ทุน กิจการควบรวม และกิจการท่ีเขา้ซ้ือ) หุน้ส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้) และชุมชนทอ้งถ่ิน ภายใต้

บทบัญญัติท่ีได้กาํหนดไวต้ามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 

ขององคก์ารสหประชาชาติ หลกัการช้ีนาํของสหประชาชาติว่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights) และปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทาํงานของ

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

 

บริษทัฯ ดาํเนินการระบุและจดัประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงาน ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

(บริษทัร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการท่ีเขา้ซ้ือ) หุ้นส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้) และชุมชน

ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานเป็นพิเศษ 

 

บริษัทฯ พนักงาน และธุรกจิท่ีเกีย่วข้อง 

สิทธิแรงงานและสภาพการทาํงานในบริษทัฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานทั้งในระดบั

สากล และกฎหมายของประเทศท่ีบริษทัฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีดาํเนินการ ซ่ึงครอบคลุมหลกัเกณฑท่ี์ระบุใน

คู่ มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct 

Handbook) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy) และนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม (Safety, Occupational Health, Environment) ของบริษทัฯ ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานของ 

ILO ในการเคารพสิทธิด้านเสรีภาพในสมาคม (Right to the freedom of association) และสิทธิในการร่วมเจรจา

ต่อรอง (Right to collective bargaining) การป้องกนัไม่ให้เกิดการเลือกปฎิบติัและต่อตา้นการคุกคาม ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัทางเพศและรูปแบบอ่ืน ๆ การคา้มนุษย ์การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบั รวมถึงการให้ความสําคญัเป็น

พิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ประกอบด้วย เด็ก ผูพ้ิการ สตรี ชนกลุ่มน้อย ผูอ้พยพ 

แรงงานท่ีวา่จา้งผา่นบุคคลท่ีสาม ชนพื้นเมือง ชุมชนทอ้งถ่ิน เพศทางเลือก ผูสู้งอาย ุและสตรีตั้งครรภ ์
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม และสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของสตรี โดยเคารพต่อ

เสรีภาพในเร่ืองสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทาํงาน ชนชั้นทางสังคม และลกัษณะ

เช้ือชาติ เป็นตน้ 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการทาํงานท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตาม

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ซ่ึงครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี บริษทัฯ จะไม่ทนต่อการคกุคามใด ๆ หรือการเลือกปฏิบติัท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

พนกังาน ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจและชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

หุ้นส่วนทางธุรกจิ 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ หมายถึง คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้ รวมไปถึง องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ตามสัญญาท่ี

เช่ือมโยงกบัการดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ 

 

บริษทัฯ มุ่งหวงัใหคู้่คา้และผูรั้บเหมาเคารพในสิทธิมนุษยชน และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจสําหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เรียกร้องให้คู่คา้และผูรั้บเหมา แสดง

ความมุ่งมัน่ในการระบุประเด็น การป้องกนั การลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน

ของตน ในกรณีท่ีเกิดการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ คาดหวงัว่าคู่คา้และผูรั้บเหมา จะตอ้งมีกระบวนการ

แกไ้ข และจดัการปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นอยา่งเหมาะสม 

 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานร่วมกับลูกคา้ รวมทั้งมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ ในทุก

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

ชุมชนท้องถิ่น 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี และพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือสําหรับชุมชนในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมชุมชนในการ

ฟ้ืนฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยบริษทัฯ สนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อพฒันา

ชุมชน และสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้แก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการจดัช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ ตั้งใจปลูกฝังนโยบายสิทธิมนุษยชนใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการผสมผสานและสะทอ้นหลกัการดา้น

สิทธิมนุษยชนลงในนโยบายของบริษทัฯ และกรอบการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทุกหน่วยธุรกิจจะปฏิบติั
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ตามหลกัการเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทัร่วมทุน กิจการควบรวม และ

กิจการท่ีเขา้ซ้ือ) หุน้ส่วนทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้) รวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

บริษทัฯ คาดหวงัว่าผูบ้ริหาร พนกังาน ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นบริษทัร่วมทุน กิจการควบรวม และกิจการท่ีเขา้

ซ้ือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งท่ีเป็นคู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกค้าทุกคน จะเคารพและสนับสนุนหลักการเหล่าน้ีอยู่

ตลอดเวลา เพื่อจดัการกบัความรุนแรงทางดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งภานในองค์กร ชุมชนรอบขา้ง กลุ่มเปราะบาง 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

บริษทัฯ จะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสมํ่าเสมอพร้อม

กาํหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลและบริหารความเส่ียงท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน 

 

บริษทัฯ พฒันาช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัตนต่อการเคารพ

สิทธิมนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหา

และแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blowing หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ มีแนวทางจดัการปัญหา และเยยีวยาผูถู้กละเมิดอยา่งเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ (Guidelines) 

ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในหลกันิติธรรม และเคารพในศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 

• ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครอง และเคารพสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดบั โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่

ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบติั เน่ืองจากเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ สีผิว ตน้ตระกูล ตน้กาํเนิดของชาติหรือสังคม ศาสนา 

สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลกัษณะ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพยสิ์น หรือ

สถานะอ่ืนใด 

• ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคม และระเบียบสากล

ในทุก ๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มดาํเนินธุรกิจ และเพื่อความมัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว มิไดมี้

ส่วนร่วมกระทาํ หรือ งดเวน้การกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผูบ้ริหารและพนกังานใหค้วามสาํคญั

กบัการร่วมธุรกิจกบัลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีเคารพในหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนดงักล่าว 




