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ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
ท่ี ปธ            / 2564 

นโยบายสิทธิมนุษยชน 
ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  (ไออาร์พีซี)  และบริษัทย่อย  (กลุ่มไออาร์พีซี)  “ไออาร์พีซี” หรือ  “บริษัทฯ” 
ให้ความส าคัญต่อการเคารพ คุ้มครอง และเยียวยา ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อสร้างความม่ันใจว่า การด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มไออาร์พีซีตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิด
การละเมิด หรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายสิทธิ
มนุษยชนของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

1. หลักการ 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิติดตัวมาแต่ก าเนิด มีศักดิ์ศรี และมีความเท่าเทียมกัน จึงยึดม่ันต่อการ

ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเสมอภาพและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังผลักดันการปฏิบัติด้านแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยก าหนด
หลักปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการสื่อสารนโยบายสิทธิมนุษยชน 
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพื่อเน้นย้ าให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญอย่างจริงจัง 

ค านิยาม 

บริษัทฯ    หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  หรือ “ไออาร์พีซี” 
บริษัทย่อย   หมายถึง บริษัทที่ ไออาร์พีซี มีอ านาจควบคุมกิจการ 
กลุ่มไออาร์พีซี   หมายถึง  บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง  พนักงาน ชุมชน คนในท้องถ่ิน สังคม  คู่ธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจในสายโซ่อุปทาน  
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีอาจเกิดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน จากการด าเนิน  

กิจการ หรือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยในนโยบายน้ี
ให้หมายถึง เด็ก (บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้หญิง หญิงตั้งครรภ์ ชนพื้นเมือง แรงงานต่างด้าว 
และกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)  

2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

  บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่บุคคลพึงมี ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติกันด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึง
ส่งเสริมความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างทางด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะทางสังคมอื่นใด โดยกลุ่มไออาร์พีซีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายไทยและ
กฎหมายในแต่ละประเทศที่กลุ่มไออาร์พีซีเข้าไปลงทุนด าเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนสากล อันประกอบด้วย  
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(1) แนวปฏิบัติว่าด้วยการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ  
(2) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
(3) แนวปฎิบัติองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ส าหรับบรรษัทข้ามชาติ  
(4) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน  
(5) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(6) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
(7) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(8) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
(9) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
(10) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระท าหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี  
(11) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแนวปฏิบัติ

ที่ดี และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ก ากับดูแลให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

(Human Rights Due Diligence)  
 พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ข้อแนะน าที่

เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

3.2 ผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการ  
 ก าหนดให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรการเยียวยา

ต่าง ๆ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ท าให้ม่ันใจว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ 

 ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence)  

 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อคณะกรรมการเป็นระยะ  

3.3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  
 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ พนักงาน 

และผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด 
 จัดท ากระบวนการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

(Human Rights Due Diligence) 
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3.4 พนักงาน  
 ท าความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
  สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การรายงานเม่ือพบ

เหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือส่อไปในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด  

4. การตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence)  

บริษัทฯ ต้องมีการทวนสอบสถานะเพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร และผลกระทบที่มีต่อองค์กร  
ผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มเปราะบาง อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง มาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี กิจกรรม
ทางธุรกิจในสายโซ่อุปทาน (คู่ค้า และคู่ธุรกิจ) และการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้อง (การควบรวม การเข้าซื้อกิจการ หรือ
กิจการร่วมค้า) มีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจตรา บริหาร และระบุผลกระทบ และ/หรือประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ี
อาจเกิดขึ้นในความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการว่าจ้างแรงงาน เพื่อหลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องใน
ประเด็นการค้ามนุษย์ การเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างแรงงาน แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก ผ่านกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่กลุ่มไออาร์พีซีด าเนินการอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ปี และ
เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้อง (เช่น การควบรวม การเข้าซื้อกิจการ หรือ
กิจการร่วมค้า) โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง  

 ทั้งน้ี ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีการพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน จะครอบคลุมถึง การใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการ
รวมตัวและเจรจาต่อรอง การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เท่าเทียม การเลือกปฏิบัติ  การโยกย้ายถ่ินฐาน และการได้มาซึ่ง
ที่ดิน และการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

5. แนวทางปฏิบัต ิ
5.1 เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มเปราะบาง อาทิ พนักงาน สังคม คู่ธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ

ในสายโซ่อุปทานของกลุ่มไออาร์พีซี ผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานต่างด้าว แรงงานท่ีว่าจ้างผ่านบุคคล
ที่สาม ชุมชน/คนในท้องถ่ิน ลูกค้า/ผู้บริโภค กลุ่มเพศทางเลือก (LGBQI+) ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และ
ผู้สูงอายุ ตามแนวปฏิบัติระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ   

5.2 ไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติ และยอมรับในความแตกต่าง ตลอดจนมุ่งม่ันป้องกันการคุกคามในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ และการคุกคามรูปแบบอ่ืน  

5.3 บริหารจัดการและหม่ันตรวจตราดูแลการใช้แรงงาน และการจ้างงานของกลุ่มไออาร์พีซี และคู่ค้า คู่ธุรกิจ
ของกลุ่มไออาร์พีซีในสายโซ่อุปสาน เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน และป้องกันการละเมิด ไม่ละเลยเพิกเฉย หรือสมรู้รวมคิดต่อการกระท าใด  ๆ อันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ควรด าเนินบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจตลอด
สายโซ่อุปทานปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า คู่ธุรกิจของตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับ 
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ชุมชนในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง 

5.4 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  (1)  พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิแรงงานเป็นอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความยุติธรรม 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ภายใต้ข้อตกลงการว่าจ้างที่เป็นไปตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน ในขณะเดียวกัน ยังให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อสิทธิของพนักงานที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่ม ในการเจรจาต่อรอง และการแสดงออก
ตามกฎหมายแรงงาน 

 (2) ลูกค้า/ผู้บริโภค 
บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อสร้างความม่ันใจต่อลูกค้าและผู้บริโภคว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ด้วยเง่ือนไขที่เป็นธรรม ทั้งน้ียังค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสาธารณะ โดยจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้าในทุกประเด็นปัญหาที่
เก่ียวข้อง รวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

(3) คู่ค้า และคู่ธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งม่ันในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่ค้าและคู่ธุรกิจ โดยด าเนินกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้า
และคู่ธุรกิจมีการด าเนินกระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน เพื่อระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง อาทิ ด้านแรงงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค ชุมชน/คนในท้องถ่ิน และทรัพยกรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(4) ชุมชน/คนในท้องถ่ิน/สังคม/สิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (Environment, Social 
and Health Impact Assessment: EIA/EHIA) ของโครงการลงทุน และการด าเนินงานของกลุ่มไออาร์พีซี
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและการปฏิบัติตามเง่ือนไข
หรือแนวทางที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี ยังได้ส่งเสริมให้คู่ค้า และคู่ธุรกิจ
ด า เ นินกรรมในลักษณะเดี ยว กัน เพื่ อป้อง กันผลกระทบต่อสิท ธิมนุษยชนที่ เ ก่ี ยวข้ อ ง กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิของชุมชน/คนในท้องถ่ิน เด็ก และผู้หญิง รวมถึงก าหนด
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิในการโยกย้ายถ่ินฐานและการครอบครองที่ดิน  

บริษัทฯ มุ่งม่ันด าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในท้องถ่ิน พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความ
เป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มไออาร์พีซี อัน
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5.5 ความม่ันคงปลอดภัยในบุคคลและทรัพย์สิน 

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกัน คุ้มครอง ดูแล รักษาความม่ันคงปลอดภัยในบุคคลและทรัพย์สินภายใน
สถานประกอบการของกลุ่มไออาร์พีซี และรอบสถานประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนแนวปฏิบัติและ
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