
 นโยบายสิทธิมนษุยชน 

 

0 

 

 
 
 
 

 

นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 บริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(ฉบบัวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 นโยบายสิทธิมนษุยชน 

 

1 

 

 

นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินกิจการโดย

ยดึถือหลกัสทิธิมนษุยชน   บริษัทมีการด าเนินการด้านสทิธิมนษุยชนโดยใช้แนวทางหลกัการสากลที่เก่ียวข้อง ได้แก่หลกั
จรรยาบรรณแหง่แนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (RBA) และ มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิ
แรงงานข้ามชาติ (ILO) เข้าเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  และจดัท านโยบายนีต้ามกรอบ(UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights – UNGP) ขององค์การสหประชาชาติ  โดยบริษัทจะยดึมัน่ในการปกปอ้ง เคารพ และ
เยียวยาบคุลากรของบริษัทฯ ผู้มสีว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมทัง้บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางตามนิยามของบริษัท
ฯ  ในทกุ ๆ กระบวนการของธุรกิจ  ตลอดจนสนบัสนนุให้เกิดการด าเนินการ ตรวจสอบ หลกีเลีย่ง และไมเ่พิกเฉยตอ่การการ
ละเมิดในด้านสทิธิมนษุยชนทัง้ภายในองค์กร รวมถงึในบริบททางธุรกิจที่เก่ียวข้อง  

 
  

            
 นายแจ็คกี ้จาง 
 ประธานบริหาร 
 และประธานคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 
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วตัถุประสงค ์(Objectives): 

1. เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย  ผู้บริหาร และบคุลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทกุระดบัของ
บริษัทฯ ทกุระดบั ต้องเคารพ หลกีเลีย่ง ไมส่ง่เสริม และไมเ่พิกเฉยตอ่การละเมิดสทิธิมนษุยชนไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

2. เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ  และผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ได้รับทราบสิทธิ หน้าที่ ขอบเขต รวมทัง้ช่องทางการ
สื่อสารด้านสทิธิมนษุยชน  และสง่เสริมบทบาทในการปกปอ้ง หลีกเลี่ยง ไม่สง่เสริม และไม่เพิกเฉยตอ่การละเมิดต่อการละเมิด
สทิธิมนษุยชนตลอดทัง้หว่งโซแ่หง่คณุคา่ของบริษัทฯ  

3. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการด าเนินธุรกิจร่วมกันด้วย
การค านงึถึงสทิธิมนษุยชนและการดแูลกลุม่เปราะบาง 

 
ขอบเขต (Scope): 

นโยบายด้านสทิธิมนษุยชนฉบบันีค้รอบคลมุการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีสว่นเก่ียวข้องกบั
การด าเนินกิจการของบริษัทฯ  3 กลุม่หลกัดงันี ้

1. ภายใน : กรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทกุระดบั (ซึ่ง
ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บคุลากรของเดลต้าฯ หรือ บคุลากรของบริษัทฯ”) 

 
 2. ภายนอก : ผู้ขายสินค้าหรือบริการ  ตวัแทน ตวักลาง ผู้ รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้หน่วยงาน 

ราชการ หนว่ยงานเอกชน (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ”) 
 
3. กลุ่มเปราะบาง : ในที่นีใ้ห้หมายถึง “เด็ก” ซึ่งตามนิยามขององค์การยนูิเซฟ หมายถึงผู้มีอายตุ ่ากว่า 18 ปี

บริบูรณ์ (โดยต่อไปนีเ้รียกว่า “เด็ก” หรือ “กลุ่มเปราะบาง”)  “อนาคตที่ดีกว่า” ในพนัธกิจของเดลต้าฯ เป็นเคร่ืองก าหนดทิศ
ทางการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ การก าหนดกิจกรรม  และการจดัการความสมัพนัธ์ของเดลต้าฯ เพื่อลดผลกระทบในระยะ
ยาวที่จะส่งผลต่อการลดทอนสิทธิต่อชนรุ่นหลังในอนาคต  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่เก่ียวข้องฉลาดขึน้และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกบัเด็ก อาทิ ความเปราะบาง
ด้านเทคโนโลยี การด้อยสทิธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบด้านจริยธรรมที่เก่ียวข้อง 

 

นิยาม 

“บริษัทฯ” หมายถงึ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

 “กลุม่เปราะบาง” (Vulnerable Group) หมายถงึ กลุม่บคุคลที่อาจเกิดประเด็นด้านสทิธิมนษุยชนได้จากการ
ด าเนินกิจการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  โดยในนโยบายนีใ้ห้หมายถึงเดก็ 
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“เด็ก” หมายถึง บคุคลอายตุ า่กวา่ 18 ปีบริบรูณ์ในนโยบายนีจ้ึงให้หมายรวมถงึ ทารก และเด็กเลก็ ไมว่า่จะมีความ
เป็นพลเมืองของประเทศหรือท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมอยูห่รือไมก็่ตาม 

บทบาทและความรบัผิดชอบ 

  ประธานบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มี นโยบาย กรอบปฏิบตัิ  การสง่เสริมและสนบัสนนุ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสื่อสารไปยงับุคลากรของเดลต้าฯ ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมทัง้ ทบทวนให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย
ตา่งๆ เป็นต้น    

คณะกรรมการพัฒนาอย่างความยั่ งยืน  มีหน้าที่ประสานงานให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ก าหนดนโยบาย ประเมินความเสีย่งและก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการพิทกัษ์สทิธิมนษุยชน รวมถึงไมเ่พิกเฉยต่อ
การละเมิดในเร่ืองดงักล่าว  เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ได้ตระหนกัและมีการด าเนินการด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในนโยบายนี ้ ตลอดจนก าหนดแนวทางการเยียวยาและแต่งตัง้คณะ
ด าเนินการในกรณีที่พิสจูน์ได้วา่บริษัทฯ หรือ บคุลากรของบริษัทฯ ได้ท าการละเมิดสทิธิมนษุยชนของผู้ ร้องเรียนใดๆ จริง  อีกทัง้
ยงัมีหน้าที่แสวงหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดซ า้ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการพฒันาเพื่อความ
ยัง่ยืน  รายงานผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อประธานบริหารอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปีแม้จะ ไม่มีกรณีการละเมิดใดๆ 
เกิดขึน้ก็ตาม เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน หรือปรับปรุงแก้ไขนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิให้เหมาะสมตอ่ไป   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ระบแุละรวมรวมความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบเร่ืองสิทธิมนษุยชน
จากช่องทางและหนว่ยงานตา่งๆ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นประจ าทกุปี 

หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชนที่อาจเกิดขึน้ และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเพื่อด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในนโยบายนีต้อ่ไป 

คณะด าเนินการและส่วนงานแรงงานสัมพันธ์  มีหน้าที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล หลกัฐาน  ให้ข้อมูลและ
ประสานงานที่จ าเป็นต่อการด าเนินการทางวินยั และการด าเนินการทางกฎหมาย  ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ บคุลากรของบริษัทฯ ที่เหมาะสมจะได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะด าเนินการเป็นคราวๆ แล้วแตก่รณีที่ร้องเรียน  โดยมี
ฝ่ายแรงงานสมัพนัธ์และ/หรือ คณะด าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสงัคม ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ให้แนวทางในการตรวจสอบ 
รวบรวมเอกสารและจดบนัทกึการด าเนินการในกรณีที่เป็นการละเมิดและการฝ่าฝืนกฎหมายตามล าดบั 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หรือตัวแทนคณะท างานที่ได้รับมอบหมาย 
มีหน้าที่ติดตามรวบรวม ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิและแนวทางด้านสทิธิมนษุยชนจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ  ประเด็นที่อยู่
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ในความสนใจของสงัคมและภาคสาธารณะ ผลการด าเนินการด้านสิทธิมนษุยชนจากช่องทางต่างๆ  น าเสนอต่อคณะกรรมการ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นประจ าทกุปี   

บุคลากรของเดลต้าฯ มีหน้าที่รับทราบและทบทวนนโยบายนีอ้ยูเ่สมอ ทัง้ไมเ่พิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้า
ข่ายการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  รวมทัง้เผยแพร่นโยบายนีสู้ผู่้ เก่ียวข้องทางธุรกิจที่มีสว่นในการด าเนินงาน
ร่วมกบัหนว่ยงานของตน ทัง้นีบ้คุลากรของบริษัทฯ จะอ้างวา่ไมท่ราบนโยบายนีเ้พื่อให้พ้นจากความรับผิดมิได้  

 

เดลต้าฯ ประยกุต์ใช้แนวทางการตรวจสอบรอบด้านของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ (OHCHR) 
ในการด าเนินการเร่ืองสิทธิมนษุยชน 

นโยบายสิทธิมนุษยชน 

1. ด้านแรงงาน  

1.1) บริษัทฯ จะให้เสรีภาพในการเลือกงาน แก่บคุลากรของบริษัท บริษัทฯ จะไม่มีการใช้แรงบงัคบั แรงงาน
ขดัดอก แรงงานทาส หรือการค้ามนษุย์  งานทัง้หมดต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ  

1.2) บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการคกุคามสิทธิ สขุภาพ และความปลอดภยั
ตอ่เด็ก  โดยบริษัทฯ จะปกปอ้งมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในหว่งโซอ่ปุทานไมว่า่ในทางใด 

1.3) บริษัทฯ จะจัดการชัว่โมงการท างานให้เหมาะสมถูกต้องตามข้อก าหนด กฎหมายและจรรณยาบรรณ
ธุรกิจเก่ียวข้อง 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote1DiligenceReport.pdf
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1.4) บริษัทฯ จะหลกีเลีย่งการใช้แรงงานข้ามชาติซึง่เป็นแรงงาน “ไมข่ึน้ทะเบียน” (irregular หรือ 
unregistered) หรือ แรงงานท่ี “ไมม่ีเอกสาร” (undocumented)  ในขณะเดียวกนั บริษัทจะไมย่ดึ
เอกสารส าคญัของพนกังาน อาท ิพาสปอร์ต บตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้เอกสารราชการอื่นๆ  

1.5) บริษัทฯ จะพิจารณาค่าจ้างและสวสัดิการต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรของ
บริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เอือ้ผลประโยชน์โดยมิชอบโดยอาศยัเพศโดยก าเนิด 
การแสดงออกทางเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศ อายุ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ์  ภาษา ศาสนา วฒันธรรม 
ความเช่ือ ความเห็นด้านการเมือง ความทพุลภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการประเมิน  
โดยห้ามมิให้มีการลงโทษโดยการปรับเงินตลอดจนการลงโทษด้านการเงินอื่นๆ รวมทัง้การยดึคืนคา่จ้าง 

1.6) บริษัทฯ จะปฏิบตัิอย่างมีมนุษยธรรมต่อบุคลากรของบริษัทฯ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงในที่
ท างานการ หรือซึ่งเป็นผลมาจากการท างานของบคุคลนัน้ โดยรวมหมายถึง การล่วงละเมิดทางเพศ 
การข่มเหงทางเพศ  การลงโทษรุนแรง การขู่เข็ญทางร่างกายและจิตใจ การท าร้ายร่างกาย การข่มขู่ 
การรังแก การกลุ้มรุม หรือการขม่เหงด้วยวาจา  

1.7) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ มีเสรีภาพในการสมาคมกับกลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มทาง
ความคิดใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรมโดยไมข่ดัตอ่จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และไม่เกิดผลตอ่ภาพลกัษณ์
หรือผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ตามหากบคุลากรของบริษัทฯ มีการรวมกลุม่
หรือสมาคมกับกลุ่มทางการเมืองให้ถือเป็นการตดัสินใจตามสิทธิส่วนบุคคล  เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายให้การสนบัสนนุหรือเก่ียวข้องทางการเมืองไมว่า่ในระดบัใด 

1.8) บริษัทฯ จะให้ความมัน่คงในการท างาน  พร้อมทัง้สนบัสนนุให้บคุลากรของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพอยา่งเทา่เทียมกนั โดยให้บคุลากรของบริษัทฯมีโอกาสในการท างานในสายงานอื่น  พร้อมทัง้จดั
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ อาทิ ความช านาญเฉพาะด้าน ความ
ช านาญด้านภาษา อบรมการฝึกอาชีพ  การเปิดรับสมคัรงานภายใน ฯลฯ เป็นต้น 

1.9) อาศยัความตามพระราชบญัญัติการป้องกนัการค้าทาสยุคใหม่ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ของเครือส
หราชอาณาจกัร และพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 
2562 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และเครือบริษัท (ซึ่ งในนโยบายนี ้
เรียกรวมว่า “เดลต้า”) จะจดัให้มีการตรวจสอบรอบด้านและด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้
เกิดการค้ามนษุย์ทัง้ในกระบวนการธุรกิจและหว่งโซอ่ปุทาน  ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าในการ
จดัการเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณชนเป็นประจ าทกุปี 

2. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน  

2.1) บริษัทฯ จะด าเนินงานโดยค านงึถึงความปลอดภยัในอาชีพตามหลกัสขุศาสตร์อตุสาหกรรมโดยจดัให้มี
การดแูลสขุอนามยัของสถานท่ีท างาน อาหาร น า้ดื่ม รวมถึงสขุภาวะอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้มี
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คณะท างานรวมถงึมาตรการในการปอ้งกนัและจดัการกบัเหตฉุกุเฉิน  อบุตัิเหตจุากการท างาน ความ
เจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน โรคที่เกิดขึน้ใหม ่การควบคมุความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัร 
งานท่ีต้องใช้แรงงานหนกั   

2.2) บริษัทฯ จะจดัให้มตีวัแทน ชอ่งทางการสือ่สารงานสขุอนามยัและความปลอดภยัเพื่อให้บคุลากรของ
บริษัทฯ รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจได้รับทราบสทิธิ หน้าที่ กระบวนการ และช่องทางการสือ่สารเป็น
ประจ าทกุปี 

2.3) บริษัทฯ จะไมบ่งัคบัให้บคุคลใดตรวจหาเชือ้เอชไอวีหรือเอดส์และวณัโรค  และไมน่ าการตรวจหาเอดส์
และวณัโรคมาเป็นข้อแม้ในการจ้างงาน หรือข้อแม้ในการให้บริการทาง สขุภาพในระหวา่งการจ้างงาน 
อยา่งไรก็ตามบคุลากรของบริษัทฯ อาจด าเนินการตรวจหาเชือ้เอดส์และวณัโรคได้โดยสมคัรใจ ควบคู่
ไปกบัการให้ค าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจ และให้เก็บผลของการตรวจนัน้ไว้เป็นความลบั โดย
บริษัทฯ จะ สนบัสนนุกระบวนการสร้างความเข้าใจเร่ือเอดส์และวณัโรคที่ถกูต้อง 

2.4) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองทางอนามยัเจริญพนัธุ์ เช่น จดัหางานท่ีเหมาะสมแก่สตรีมคีรรภ์  เช่นงานท่ี
ไมส่มัผสักบัสารอนัตราย  งานท่ีไมใ่ช้แรงงานหนกั งานท่ีไมต้่องปฏิบตัิหน้าที่ในจดุเสีย่ง รวมถงึงานท่ีไม่
สง่ผลกระทบตอ่เวลาพกัผอ่น และการเข้าถงึระบบอนามยัเจริญพนัธุ์ตามค าแนะน าของแพทย์ รวมทัง้มี
การให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง การลาคลอด สวสัดิการในชว่งลาคลอด และการคุ้มครองไมใ่ห้ถกูไลอ่อกจาก
งาน 

2.5) บริษัทฯ จะสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกเร่ืองการประกนัสงัคมเพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ มสีขุ
ภาวะที่เหมาะสมส าหรับการท างานบริษัทฯ  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  

3.1.) บริษัทฯ จะด าเนินงานโดยคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีและเหมาะสมต่อการท างานของ
บคุลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจและกลุม่เปราะบางโดยค านึงถึงการป้องกนัมลภาวะ 
การจดัการสารพิษ น า้เสียและขยะ มลพิษทางอากาศ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้
ทรัพยากร  เช่น การใช้น า้ การใช้พลงังาน    

3.2.) บริษัทฯ จะสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีมีความปลอดภยั 

3.3.) บริษัทฯ จะจดัให้คณะท างานจดัท ารายงานข้อมลูและการขออนญุาตตามเกณฑ์ กฎหมายและจรรณยา
บรรณในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง    

4. ด้านจริยธรรม       
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4.1.) บริษัทฯ จะไม่น าดีบกุหรือสินแร่ธาตอุื่นใดที่มีความขดัแย้งจากแหลง่ที่มาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกหรือประเทศที่มีเขตแดนติดกนัเมื่อพิจารณาการจดัซือ้วตัถดุิบ   และจะด าเนินการให้ผู้ เก่ียวข้อง
ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องด าเนินการตามนโยบายข้อนีเ้ช่นกัน  

4.2.) บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในช่องทางสาธารณะ ให้บุคลากรขององค์กร ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทางธุรกิจ  และผู้สนใจได้รับทราบ ทบทวน และตรวจสอบได้โดยสะดวก 

4.3.) บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องด้านสิทธิมนษุยชนไว้ในช่องทางสาธารณะให้บคุลากร
ขององค์กร ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจ  และผู้สนใจได้รับทราบ  ตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยสะดวก 

4.4.) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
การละเมิดสทิธิมนษุยชน  โดยจะปกปอ้งความเป็นสว่นตวั และด าเนินการโดยปราศจากความคิดแค้น 

4.5.) บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชนนีแ้ก่บคุลากรของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

5. การปกป้องสิทธิของกลุ่มเปราะบาง 

ทกุภาคสว่นที่ บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีวา่เด็กมีสทิธิมนษุยชนเฉพาะตามที่
รับรองไว้ในอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็กและ บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการผลกัดนัการเคารพและ  

บริษัทฯ ตระหนกัดวีา่เด็ก ๆ เป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ส าคญัส าหรับธุรกิจ ไมว่า่จะในฐานะผู้บริโภคสมาชิกในครอบครัว
ของพนกังานคนงานหนุม่สาว  สมาชิกในชมุชนท่ีด าเนินธุรกิจ  และในฐานะพนกังานและผู้น าทางธรุกิจในอนาคต 

บริษัทฯ จะบรูณาการหลกัการเร่ืองสทิธิเด็กในกระบวนการธุรกิจที่พฒันาโดย UNICEF, Save the Children และ UN 
Global Compact เป็นแนวทางในการรับผิดชอบ เคารพและสนบัสนนุสทิธิเด็กทัง้ในสถานกระบวนการด าเนินงาน กระบวนการค้าขาย 
ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ จะท าความเข้าใจและประเมินผลกระทบที่ธุรกิจอาจตอ่สทิธิและความเป็นอยูท่ี่ดีของเดก็ตามกรอบแนวคิดสทิธิ
เด็กและหลกัการทางธุรกิจตลอดจนเคร่ืองมือที่ยนูเิซฟพฒันาขึน้เป็นแนวทางในการบรูณาการสทิธิเด็กเข้ากบันโยบายการประเมินผล
กระทบและการรายงานความยัง่ยืน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การเคารพและการสนบัสนนุสทิธิเด็กจะมีสว่นช่วยสง่เสริมสทิธิเดก็และหลกัการทางธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง
เป็นหนึง่ในกรอบความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่ส าคญัในประเทศไทย 

เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางตามนิยามที่ให้ไว้ในนโยบายนี ้บริษัทฯ จะพิทกัษ์ 
และเคารพสทิธิเด็กตามหลกัการ 10 ข้อขององค์การยนูิเซฟ และ Save the Children ดงันี ้

5.1.) เคารพสทิธิเด็กและให้ค ามัน่ท่ีจะสนบัสนนุสทิธิเด็ก 
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5.2.) บริษัทฯ สนบัสนนุการขจดัปัญหาแรงงานเด็กในการด าเนินงานและการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
และขดัตอ่กฎหมาย 

5.3.) บริษัทฯ จะจดัหางานท่ีมีคณุคา่และเหมาะสมให้แก่คนงานท่ีเป็นเยาวชน ตลอดจนพอ่แมแ่ละผู้ทีให้การ
ดแูลเด็ก 

5.4.) บริษัทฯ จะค านงึถึงการคุ้มครองและความปลอดภยัของเด็กในสถานประกอบการและการด าเนินธุรกิจ 

5.5.) บริษัทฯ จะท าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีความปลอดภัยและมีการส่งเสริมความตระหนัก
เก่ียวกบัสทิธิเด็กผา่นผลติภณัฑ์และบริการเหลา่นัน้ 

5.6.) บริษัทฯ จะใช้สือ่โฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและสง่เสริมสทิธิเด็ก 

5.7.) บริษัทฯ จะเคารพและสง่เสริมสทิธิเด็ก เมื่อด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม การถือครองและการ
ใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

5.8.) บริษัทฯ จะค านงึถึงสทิธิเด็กในการสร้างระบบรักษาความปลอดภยัตา่งๆ  

5.9.) บริษัทฯ จะช่วยคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉกุเฉินและภยัพิบตัิตา่งๆ  

5.10.) บริษัทฯ จะหนนุเสริมบทบาทของรัฐและชมุชนในการคุ้มครองและเติมเต็มสทิธิเด็ก 

มาตรการปฏิบติั 

1. บุคลากรของเดลต้าฯ 

1.1.) บคุลากรของเดลต้าฯ ต้องรับทราบสิทธิ หน้าที่ และ ขอบเขตด้านสิทธิมนษุยชนของตนและผู้ เก่ียวข้อง
ทางธุรกิจ  โดยยึดถือและปฏิบัตินโยบายนี เ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  รวมทัง้ขณะติดต่อกับ
ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจโดยไมม่ีข้อยกเว้น 

1.2.) บคุลากรของเดลต้าฯ ต้องไม่เพิกเฉยเมื่อพบว่าบคุลากรของเดลต้าฯ ท่านอื่นหรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ
ประกอบกิจการโดยละเลย หรือละเมิดนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนฉบบันี ้

1.3.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวข้องจะต้องได้รับการ
ลงโทษทางวินยัตามกฎของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย  ทัง้นีผู้้ถกูกลา่วโทษจะ
ไมถื่อวา่มีความผิดจนกวา่จะได้รับการพิสจูน์วา่มีความผิดจริง 

2. ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

2.1) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจด าเนินกิจการโดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม
นโยบายและหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (RBA) ข้อที่เก่ียวข้อง ตาม
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ประกาศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  โดยผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจสามารถศึกษา ทบทวน และตรวจสอบ
แนวปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชนได้จากนโยบายที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2.2) ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจต้องไม่เพิกเฉยต่อการละเลยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในกระบวนการใดใน
การด าเนินธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ  

2.3) หากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจละเลย เพิกเฉย หรือพิสจูน์จนเป็นที่ประจกัษ์ได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ และมีเจตนาไม่ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายของเดลต้าฯ   
บริษัทฯ อาจยกเลกิสญัญาธุรกิจใดๆ ที่ท าไว้ลว่งหน้าโดยจะมีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

1. เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1.1) การละเมิดสทิธิมนษุยชนตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายนีท้ี่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

1.2) การกระท าที่เพิกเฉย หรือ ละเมิดสทิธิมนษุยชนตามนโยบายของบริษัทฯ หรือมีผลตอ่ระบบการควบคมุ 
ภายใน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  จนท าให้อาจสงสยัได้วา่เป็นชอ่งทางในการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

1.3) การกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

2. ช่องทางแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับบุคลากรของบริษัทฯ 

บคุลากรของเดลต้าฯ ทกุรายมีหน้าที่ต้องรายงานเร่ืองราวไปยงับคุคล/หน่วยงานดงัต่อไปนีเ้มื่อพบเห็นการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทฯ  

2.1) หวัหน้าหนว่ยงานท่ีบคุลากรของเดลต้าฯรายดงักลา่วสงักดัอยู่ 
2.2) หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือหวัหน้าฝ่ายกฎหมาย 
2.3) กลอ่งรับความคิดเห็น 

2.4) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Whistleblow@deltathailand.com) และ HR.GRIEVANCE@deltaww.com 

3. ช่องทางแสดงความคิดเห็นส าหรับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  ผู้ร้องเรียนจากภายนอกที่ไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  หรือตัวแทนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการแต่งตัง้ 

3.1) ตู้ รับความคดิเห็น (ตู้  ปณ. 50 บางป ูสมทุรปราการ 10280) 
3.2) กลอ่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Whistleblow@deltathailand.com และ HR.GRIEVANCE@deltaww.com 
3.3) เว็บไซด์ www.deltathailand.com 

นโยบายและแนวทางการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและการรกัษาความลบั 

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
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การร้องเรียนและการให้ข้อมลูที่กระท าไปโดยสจุริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทัง้  บริษัทฯ และบคุลากร
ของเดลต้าฯ เป็นสว่นรวม ดงันัน้ ผู้ยื่นค าร้องเรียน  ผู้ ให้ถ้อยค า ให้ข้อมลู ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน 
และที่เป็นผู้พิจารณาค าร้องเรียน เมื่อได้กระท าไปโดยสจุริตใจ แม้จะเป็นเหตใุห้เกิดข้อยุ่งยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการ
คุ้มครองว่าจะ ไม่เป็นเหตหุรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือด าเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อการประเมินผลงาน  สิทธิประโยชน์ 
รายได้ รวมถึงสวสัดิการใดๆ ท่ีพงึได้ตามสทิธิของบคุลากรดงักลา่ว 

           บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกบับคุลากรของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจโดยเทา่เทียมกนัตาม
กฎข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ร้องเรียนและเร่ืองที่ร้องเรียนนัน้ให้เป็นความลบั และจะด าเนินการเพื่อคุ้มครองผู้
ร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ  ทัง้นีผู้้ถกูร้องเรียนจะไม่ถือวา่มีความผิดจนกวา่จะได้รับ
การพิสจูน์อยา่งเป็นธรรมแล้ววา่มีความผิดจริง 

2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรักษาความลับ 

 บุคลากรของเดลต้าฯ หรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมทัง้ผู้ ร้องเรียนจากภายนอก จะได้รับการปกป้องความเป็น
สว่นตวัโดยอาจเลอืกไมเ่ปิดเผยช่ือและข้อมลูสว่นบคุคลเมื่อรายงานการกระท าละเมิดของบคุลากรของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 
สนบัสนนุให้บคุลากรของเดลต้าฯ ระบตุวัตนของตนเมื่อท าการรายงานเพื่อความสะดวกในการตอ่การติดตอ่และสอบสวน     

เมื่อบคุลากรของเดลต้าฯ หรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจท าการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการปกปอ้ง
คุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถท าการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันบุคลากรของบริษัทฯหรือ
ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมทัง้ผู้ ร้องเรียนจากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะ
ด าเนินการโดยปราศจาก การแก้แค้นเอาคืน และไม่น ากรณีร้องเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ที่บคุลากรของบริษัทฯ หรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจควรได้รับจากการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ 

การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน  หรือ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการธรรมภิบาล จะเป็นผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเท็จจริง 

2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยืน หรือคณะกรรมการแรงงานสมัพันธ์หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้
ทราบ 

3. หากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบวา่ ข้อมลูหรือหลกัฐานที่มี มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกลา่วหาได้กระท า
การละเมิดสทิธิมนษุยชน บริษัทฯจะให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหา ได้รับทราบข้อกลา่วหา และให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการ
หาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าทจุริตตามที่ได้ถกูกลา่วหา 
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4. หากพิสจูน์ได้ว่าผู้ถกูร้องเรียนได้กระท าการละเมิดสิทธิมนษุยชนจริง การละเมิดนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
นโยบายด้านสิทธิมนษุยชน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และหากการกระท าทจุริต
นัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทัง้นี ้

4.1)  โทษทางวินยัตามระเบียบและจรรณยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้ค าตดัสินของประธานบริหารหรือ
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน หรือ กรรมการแรงงานสมัพนัธ์หรือ ผู้บริหาร ถือเป็นอนัสิน้สดุ 

4.2)   โทษทางกฎหมายไม่ว่าโทษทางแพ่งหรืออาญาความรับผิดจะเป็นของบุคลากรของบริษัทฯ หรือ
บริษัทฯ ให้ยืนตามค าสัง่หนว่ยงานทางกฎหมาย 

แนวทางการเยียวยา 

ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ได้ท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ ร้องเรียนใดๆ จริง  ให้
คณะกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยืนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแนวทางการเยียวยาเป็นรายกรณี  รวมทัง้แสวงหา
แนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดซ า้ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนาเพื่อให้การด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน
และยัง่ยืน   

หากกรณีการละเมิดฯ ได้รับการพิสจูน์ในทางกฎหมายแล้วว่าบริษัทฯ ต้องด าเนินการเยียวยาทางกายภาพ  ชดใช้ทางแพง่ 
หรือเยียวยาทางจิตใจให้ผู้จดัการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตกลงและด าเนินการ
ชดเชยตามความเหมาะสม 

การเผยแพร่นโยบายสิทธิมนุษยชน 

   เพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯทกุรายในองค์กรได้รับทราบนโยบายด้านสทิธิมนษุยชน บริษัทฯ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายสทิธิมนษุยชน ให้บคุลากรของบริษัทฯรับทราบโดยทัว่กนั 

2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิมนษุยชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
เว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี และ รายงานความยัง่ยืน เป็นต้น 

3. บริษัทฯ จะบูรณาการนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาร่วมธุรกิจกบัองค์กรผู้ เก่ียวข้องทาง
ธุรกิจ 

4. บริษัทฯ จะจดัให้มีการ สือ่สาร อบรม และทบทวนนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 


