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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

 
วัตถุประสงค์ : 
 บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษทั”)  ก ำหนดนโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน
เพื่อน ำไปปฏิบติัในกำรส่งเสริม และเคำรพสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่
คุณค่ำของบริษทั โดยนโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษทัเป็นไปตำมหลักกฎหมำยสิทธิม นุษยชนท่ี
เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัหลกัสำกลว่ำด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติและรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย  
 
ค านยิาม : 
 บริษัท  บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) ครอบคลุม บริษทัยอ่ย 

• บริษทัย่อย  คือ บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง และ/หรือโดยออ้มเกินกว่ำ
ร้อยละหำ้สิบของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

พนักงาน พนักงำนทุกคนภำยใตส้ัญญำจำ้งงำนกบับริษทั ครอบคลุมทุกต ำแหน่งตั้งแต่
ผูบ้ริหำร ท่ีปรึกษำ จนถึงพนกังำนชัว่ครำว 

ลูกค้า บริษทั/บุคคล/หน่วยงำนอ่ืน ท่ีมีกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทั 
คู่ค้า บริษทั/บุคคล/หน่วยงำนอ่ืน และผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำร และมีกิจกรรมกบั

บริษทั 
 

ขอบเขต  : 
นโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษทั ถือเป็นแนวทำงท่ีพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบติั ภำยใตก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) ท่ีครอบคลุมกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจทำงตรง
และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั หรือบริกำรของบริษทัตลอดจนห่วงโซ่คุณค่ำ รวมถึงกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับพันธมิตรทำงธุรกิจ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ นอกจำกน้ี นโยบำยสิทธิ
มนุษยชนของบริษทั ยงัค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเส่ียง/กลุ่มเปรำะบำง อำทิ ผูห้ญิง เด็ก  
แรงงำนต่ำงด้ำว ชุมชน คนในทอ้งถ่ิน ลูกคำ้ ผูบ้ริโภค กลุ่มเพศทำงเลือก คนพิกำร สตรีมีครรภ์ และ
ผูสู้งอำย ุ
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ทั้งน้ี ควำมมุ่งมัน่ในกำรปกป้องและเคำรพสิทธิมนุษยชนของบริษทัไดด้ ำเนินกำรผำ่นควำมร่วมมือและ
กำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน  ซ่ึงตอ้งไม่เขำ้ไปสนับสนุนและ/หรือมีส่วน
ร่วมในกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงดำ้นสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ดงัน้ี 

1. ป้องกนัและหำ้มกำรใชแ้รงงำนผิดกฎหมำยทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงกำรคำ้มนุษย ์กำรใช ้
แรงงำนบงัคบัและกำรใชแ้รงงำนเด็ก 

2. ป้องกนัและห้ำมกำรเลือกปฏิบติัและกำรคุกคำมทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงกำรล่วงละเมิดทำง
เพศ และกำรล่วงละเมิดท่ีไม่ใช่ทำงเพศ 

3. ส่งเสริมและเคำรพเสรีภำพในกำรสมำคม สิทธิในกำรรวมตวัและเจรจำต่อรอง และกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ีเท่ำเทียมกนั 

4. กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ลูกคำ้ คู่คำ้ อยำ่งเท่ำเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
5. ส่งเสริมและเคำรพในเร่ืองสุขภำพ ควำมปลอดภยั และมำตรฐำนกำรครองชีพ 
6. เคำรพในสิทธิขอ้มูลควำมเป็นส่วนตวั 
 

การปฏิบัติต่อผู้มส่ีวนได้เสียภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน บริษทัได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัส ำหรับปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไว ้ดงัน้ี 
พนักงาน 
 สิทธิของพนกังำนและสภำพกำรท ำงำนในบริษทัอยู่ภำยใต้นโยบำยท่ีชดัเจนในกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนภำยในองค์กร ท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน และสอดคลอ้งกับมำตรฐำนแรงงำน
สำกล และระบุอยู่ในจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั  โดยจดัให้มีสภำพแวดลอ้มกำร
ท ำงำนท่ีปลอดภยั ถูกสุขอนำมยัตำมมำตรฐำนสำกล ปลอดจำกยำเสพติด และให้ควำมส ำคญัตำมหลกั
สิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอย่ำงเท่ำเทียม ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมำจำกควำม
แตกต่ำงกันในด้ำนเช่ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิด เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือ
สถำนะทำงสังคม หรือสถำนะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 
 1. บริษัทไม่สนับสนุนหรือกระท ำกำรหรือเก่ียวข้องกับกำรกระท ำใดๆ ท่ีละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยท์ุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนกำรใชแ้รงงำนเด็ก (Child Labor) ท่ีอำยุ
ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งกำรจำ้งงำนโดยตรงหรือภำยในห่วงโซ่อุปทำนของบริษทั  กำรคำ้
มนุษย ์กำรใชแ้รงงำนบงัคบั กำรใชแ้รงงำนเด็ก  โดยมุ่งมัน่ในกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพในกำรสมำคม 
สิทธิในกำรรวมตัวและเจรจำต่อรอง กำรให้ค่ำตอบแทนท่ีเท่ำเทียมกัน กำรไม่เลือกปฏิบัติและกำร
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โยกยำ้นถ่ินฐำน เป็นตน้ รวมทั้งกำรป้องกนักำรคุกคำมในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ
และกำรคุกคำมในรูปแบบอ่ืน และกำรป้องกนัผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
 2. บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรระบุควำมเส่ียงดำ้นสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุมำตรกำรป้องกนัและ
ลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรด ำเนินงำนของบริษทั มีกระบวนกำรอบรม
พนกังำน และมีช่องทำงร้องเรียนเร่ืองกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษทั รวมถึงกำรให้ควำมคุม้ครองและ
เยยีวยำแก่ผูร้้องเรียน ratchaneekorn@unionpetrochemical.com หรือโทรศพัท ์02 677 3324 - 6 
 3. ส่ือสำร เผยแพร่นโยบำยและเจตนำรมณ์น้ีไปยงัพนักงำนผ่ำนช่องทำงส่ือสำรของฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล กำรปฐมนิเทศพนกังำน และกำรส่ือสำรออนไลน ์  
 4. หำกมีผูก้ระท ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ ตอ้งได้รับโทษทำงวินัยตำม
ระเบียบของบริษทั  
 
พนัธมิตรทางธุรกจิและลูกค้า : 
บริษทัส่งเสริมพนัธมิตรทำงธุรกิจและลูกคำ้ ให้กำรยอมรับและสนับสนุนหลกัสิทธิมนุษยชนภำยใต้
หลกักำรช้ีแนะของสหประชำชำติว่ำดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights:UNGPs) และด ำเนินธุรกิจท่ีเคำรพสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องตำม
กฎหมำยแรงงำนและมำตรฐำนแรงงำนสำกล และบริษทัควรส่งเสริมพนัธมิตรทำงธุรกิจและลูกคำ้ใน
กำรป้องกนัไม่ให้มีกำรใชแ้รงงำนท่ีผิดกฎหมำยในทุกรูปแบบ โดยยึดหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจและกำร
ท ำสัญญำจำ้งอยำ่งชดัเจนและเป็นธรรม ดงัน้ี 
 1. บริษทัตอ้งมัน่ใจวำ่พนัธมิตรทำงธุรกิจและลูกคำ้มีกำรจำ้งงำนท่ีดีและยติุธรรม  
 2. บริษทัควรส่งเสริมใหพ้นัธมิตรทำงธุรกิจและลูกคำ้จดัอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัแก่
พนกังำนของตนและใหพ้นกังำนปฏิบติัตำมแนวทำงดำ้นควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด 
 3. บริษทัมุ่งมนัท่ีจะด ำเนินกำรเป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัชุมชน  
 
คู่ค้า : 
บริษทัให้ควำมเสมอภำคต่อคู่คำ้และตอ้งไม่ท ำกำรแทรกแซงใดๆ ในกระบวนกำรทำงธุรกิจ รวมถึงกำร
ปฏิบติัต่อคู่คำ้ทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั โดยบริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนส ำหรับ
กำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้ กำรแข่งขนัจำกผูเ้สนอรำคำ และกำรคดัเลือกอย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม 
และมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
 

mailto:ratchaneekorn@unionpetrochemical.com%20หรือ
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กำรด ำเนินธุรกิจท่ีปกป้องและเคำรพสิทธิมนุษยชนภำยใตน้โยบำยน้ี บริษทัมีกำรด ำเนินกำรติดตำม  
ทบทวน ประเมินผล รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงทำงดำ้นสิทธิมนุษยชนและมำตรกำรป้องกนั แกไ้ข 
และเยียวยำผลกระทบ  นอกจำกน้ีบริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำง อีเมล 
ratchaneekorn@unionpetrochemical.com  หรือ โทรศพัท์  02 677 3324 – 6 และ (089) 818 2323 และ
บริษทัมีมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนและแจง้เบำะแส 
 
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 
 
                      - ลงลำยมือช่ือ -  
                          (นำยพีรพล   สุวรรณนภำศรี) 
                      กรรมกำรผูจ้ดักำร  

mailto:ratchaneekorn@unionpetrochemical.com


 

 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

 บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคญัถึงกำรท ำงำนของ

พนักงำน ซ่ึงเป็นทรัพยำกรบุคคลส ำคญัท่ีช่วยให้บริษทัสำมำรถด ำเนินงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำย จึง

ก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกนัและ

ควบคุมไม่ให้เกิดอันตรำยเน่ืองจำกกำรท ำงำน ซ่ึงถือเป็นหน้ำท่ีของพนักงำนทุกคนท่ีจะต้องให้ควำมร่วมมือตำม

นโยบำย และเฝ้ำระวงัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั  

1. บริษทัฯ ถือวำ่ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคนทุก

ระดบัท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติัเพื่อควำมปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งทรัพยสิ์นของบริษทั เป็นส ำคญั

ตลอดระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน 

2. บริษทัฯ เสริมสร้ำงใหพ้นกังำนทุกคนไดรั้บควำมรู้ และมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบติังำนเพื่อให้เกิดควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี 

3. บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มและวิธีปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั เพื่อให้เกิด

ควำมปลอดภยัในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอย่ำงสูงสุด 

4. พนกังำนระดบัผูบ้งัคบับญัชำทุกคนตอ้งมีหนำ้ท่ีดูแลและรับผิดชอบในดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัที

ก ำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท ำงำน เพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

จึงประกำศมำใหท้รำบโดยทัว่กนั มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

 

ประกำศ ณ. วนัท่ี 1 พฤษภำคม  2565 

       (นำยพีรพล   สุวรรณนภำศรี)  

                 กรรมกำรผูจ้ดักำร  


