ประกาศที่ SNC026/2565
เรื่ อง นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน ( Human Rights Policy )
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ เป็ นผูด้ ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรประกอบและกำรผลิต
ชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอำกำศ ชิ้นส่ วนโลหะขึ้นรู ป บริ ษทั ฯ มีอุดมกำรณ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีคุณธรรม ยึดมัน่ ในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณในด้ำนกำรคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บัติตำมกฎหมำย และหลักสำกลอย่ำงเคร่ งครั ด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุ นและกำรปฏิ บตั ิ ตำม
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ และปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรและสิ ทธิ ข้นั พื้นฐำน
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ ปลอดจำกกำรละเมิดสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนได้รับกำรรับรองหรื อคุม้ ครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ เพรำะควำมแตกต่ำงทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ
ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สี ผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ และตำมสนธิ สัญญำ
ที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณี จะต้องปฏิบตั ิตำม

นโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ เคำรพและปฏิบตั ิตำมหลักกฎหมำยเรื่ องสิ ทธิ
มนุ ษยชน ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ ได้รับกำรรับรองหรื อคุม้ ครอง ทั้งโดย
กฎหมำยไทยและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ โดยรวมถึง
กำรปฏิบตั ิต่อทุกคนตำมหลักสิ ทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ
กำรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
กำรสนับสนุนส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน
กำรสื่ อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู ้ ทำควำมเข้ำใจ กำหนดแนวทำง ส่ อดส่ องดู แล และให้กำรสนับสนุ นอื่นใด แก่
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนห่ ว งโซ่ คุ ณค่ ำของธุ ร กิ จ ( Business Value Chain ) ผูส้ ่ ง มอบสิ น ค้ำและบริ ก ำร
(Supplier) ผูร้ ับเหมำ ( Contractor) ตลอดจนผูร้ ่ วมธุรกิจ ( Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่ วมในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม
เคำรพต่อสิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตำมหลักสิ ทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยนี้

.

แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
1. ให้ควำมเคำรพต่อสิ ทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันอย่ำง
เท่ำเทียมโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สี ผิว กำรศึกษำ
สถำนะทำงสังคมหรื อเรื่ องอื่นใด
2. ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงที่จะเกิด กำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในกำรดำเนิน
สอดส่องดูแลเรื่ องกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
3. สนับสนุ นส่ งเสริ มกำรดำเนิ นกำรเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่ยอมรับกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงผิดกฎหมำย
ไม่ให้บุคคลใดถูกหลอกลวง บังคับใช้แรงงำนเป็ นทำสหรื อบังคับให้กระทำกำรอันมิชอบทุกรู ปแบบ
4. สื่ อสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู ้ ทำควำมเข้ำใจ กำหนดแนวทำง และกำรให้กำรสนับสนุนอื่นใด แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในกำร
ด ำเนิ น ธุ รกิ จตลอดห่ วงโซ่ คุ ณค่ ำของธุ ร กิ จ (Business Value Chain) ผูส้ ่ ง มอบสิ นค้ำและบริ กำร (Supplier)
ผูร้ ั บเหมำ (Contractor) ตลอดจนผูร้ ่ วมธุ รกิ จ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จอย่ำงมี
คุณธรรม เคำรพต่อสิ ทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตำมหลักสิ ทธิมนุษยชนตำมแนวนโยบำยนี้
5. พัฒนำและดำเนินกระบวนกำรจัดกำรด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นและประเมินควำม
เสี่ ยงและผลกระทบด้ำนกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน วำงแผน กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกันปั ญหำกำร
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงขององค์กร
6. สอดส่ องดูแลเรื่ องกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) ต้องรำยงำน ให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทรำบและให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถำม
ให้ปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆที่กำหนดให้
7. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อจะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้ง
เรื่ องกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ
โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรรำยงำนกำรละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน ตำมที่
บริ ษทั ฯ กำหนดไว้
8. บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่
ยึดมัน่ ต่อกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนตำมนโยบำยด้ำนสิ ทธิมนุษยชนนี้
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บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
....................................................................
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
.

