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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบและ
อย่ำงยัง่ยนื ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัต่ิอลูกคำ้ พนักงำน ชุมชน และคู่คำ้ ทีมุ่่งเน้นควำมเป็นอยู่ทีด่ี
และสรำ้งคุณค่ำเพิม่ใหแ้ก่บุคคลดงักล่ำวและกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ ท ำกำรตรวจสอบและวเิครำะหด์ำ้นสทิธมินุษยชน
ในห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Human Rights Due Diligence in Value Chain) ของกลุ่มบรษิทัเป็นระยะ ๆ ตำมทีก่ล่ำวไว้ใน
จรยิธรรมทำงธุรกจิของบรษิทัฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน ตลอดจนสือ่สำรควำมมุ่งมัน่ของกลุ่มบรษิทัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมี
ควำมรบัผดิชอบและโปร่งใส บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบำยดำ้นสทิธมินุษยชนในปี 2561 ซึง่ก ำหนดขึน้ตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนดำ้นสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศ ตลอดจนตรำสำรระหว่ำงประเทศดำ้นสทิธมินุษยชน (International Bill of 
Human Rights) ปฏญิญำสำกลว่ำดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) กตกิำระหว่ำง
ประเทศว่ำดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) 
กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสทิธทิำงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (ICESCR)) และปฏญิญำว่ำดว้ยหลกักำรและสทิธขิ ัน้พื้นฐำนในกำรท ำงำนขององค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) นอกจำกนี้ นโยบำยดำ้นสทิธิ
มนุษยชนนี้ยงัสอดคลอ้งกบัหลกักำรว่ำดว้ย กำรคุม้ครองสทิธมินุษยชน (Protect) กำรเคำรพสทิธมินุษยชน (Respect) 
และกำรเยยีวยำผลกระทบจำกกำรละเมดิสทิธมินุษยชน( Remedy) (Ruggie Framework) ตลอดจนควำมคำดหวงัอื่น ๆ 
ตำมที่ระบุในหลกัปฏิบตัิของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรด ำเนินธุรกจิและสทิธมินุษยชน (UN Guidling Principles on 
Business and Human Rights) ทัง้นี้ นโยบำยดำ้นสทิธมินุษยชนฉบบันี้ถอืเป็นมำตรฐำนของกลุ่มบรษิทัในกำรบรหิำร
จดักำรดำ้นสทิธมินุษยชน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรกจิกรรมทุกประเภทเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

1. ค านิยาม 

กลุ่มบรษิทั หรอื หมำยถงึ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
กลุ่มบรษิทับทีเีอส 

กจิกำรร่วมคำ้ หมำยถงึ บรษิทัทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มน้อยกว่ำรอ้ยละหำ้สบิ 

คู่คำ้ หมำยถงึ ผู้จ ัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร ซึ่งรวมถึงผู้ร ับเหมำและผู้ให้บริกำรของ
 บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และกจิกำรร่วมคำ้ 

บรษิทัย่อย หมำยถงึ บรษิทัทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มมำกกว่ำรอ้ยละหำ้สบิ 

พนกังำน หมำยถงึ บุคคลที่ถูกจ้ำงงำน (ไม่ว่ำในระดบัใด) โดยบริษัทฯ บรษิัทย่อย และกิจกำร
 ร่วมคำ้ 

ลกูคำ้ หมำยถงึ บุคคลทีจ่่ำยเงนิส ำหรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรของบรษิัทฯ บรษิทัย่อย และกจิกำร
 ร่วมคำ้ 
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2. ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ใช้บังคับกับกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใต้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
คู่ค้ำทำงธุรกจิ (คู่ค้ำและผู้รบัจ้ำงช่วง) บรษิัทย่อย และกจิกำรร่วมค้ำ โดยบรษิัทฯ คำดหวงัให้ผู้มสี่วนไดเ้สยีดงักล่ำว
ปฏบิตัติำมนโยบำยดำ้นสทิธมินุษยชนฉบบันี้ และน ำไปปรบัใชก้บักำรด ำเนินงำนของตน ตลอดจนร่วมมอืกบับรษิัทฯ ใน
กำรด ำรงไวซ้ึง่ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ร่วมกนั 

3. ขัน้ตอนและแนวทางการปฏิบติั 

บรษิัทฯ มกีระบวนกำรตรวจสอบและวเิครำะห์ด้ำนสทิธมินุษยชนตำมหลกัปฏบิตัขิองสหประชำชำตวิ่ำดว้ย
กำรด ำเนินธุรกจิและสทิธมินุษยชน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรประเดน็ด้ำนสทิธมินุษยชนในห่วงโซ่แห่ง
คุณค่ำ (Value Chain) ของกลุ่มบรษิทั โดยกระบวนกำรตรวจสอบและวเิครำะหด์ำ้นสทิธมินุษยชนนี้ ครอบคลุมถงึกำร
ประเมินควำมเสีย่งด้ำนสทิธมินุษยชน มำตรกำรป้องกนัและบรรเทำควำมเสีย่งที่ได้จำกกำรประเมนิ กำรเยยีวยำที่
เหมำะสมในกรณีที่มกีำรละเมดิสทิธมินุษยชน และกระบวนกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน นอกจำกนี้ 
บรษิัทฯ ยงัทบทวนนโยบำยด้ำนสทิธมินุษยชนนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรตรวจสอบและ
วเิครำะหด์ำ้นสทิธมินุษยชนดว้ย  

เพื่อใหน้โยบำยดำ้นสทิธมินุษยชนน้ีน ำไปบงัคบัใชอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ คำดหวงัใหพ้นกังำนและคู่คำ้
ทุกรำยตระหนกัถงึเรื่องสทิธมินุษยชน และสำมำรถน ำนโยบำยนี้ไปปรบัใชก้บักำรด ำเนินกจิกรรมของตนได ้

ทัง้นี้ กำรบรหิำรจดักำรดำ้นสทิธมินุษยชนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ พนักงำน ชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม คู่คำ้ทำงธุรกจิ และลกูคำ้ 

3.1 พนักงาน 

นโยบำยและขัน้ตอนในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยข์องบรษิทัฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนแรงงำนและสทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้เีงื่อนไขกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม ตดิตัง้ระบบและสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำร
ท ำงำนที่ปลอดภยัทีสุ่ดส ำหรบัพนักงำน สนับสนุนควำมแตกต่ำงและกำรอยู่ร่วมกนัของวฒันธรรมอนัหลำกหลำยเพื่อ
ป้องกนักำรเลอืกปฏบิตั ิรวมถงึจดัเตรยีมช่องทำงในกำรแสดงออกซึง่สทิธใินกำรสมำคมอย่ำงเสร ีและ/หรอื สทิธใินกำร
รวมตวัและร่วมเจรจำต่อรอง 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทำงส ำหรบัพนักงำนในกำรรอ้งทุกขแ์ละใหค้ ำแนะน ำต่ำง ๆ โดยบรษิทัฯ 
จะด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องทุกข์อย่ำงทันทีและเหมำะสม และให้กำรเยียวยำในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

3.2 ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจในทุกขัน้ตอนด้วยควำมเคำรพต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมโดยรอบของโครงกำรต่ำง ๆ 
บรษิทัฯ มกีำรสื่อสำรกบัชุมชนทอ้งถิน่และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะสง่ผลกระทบน้อย
ทีสุ่ดต่อควำมเป็นอยู่ที่ดแีละคุณภำพชวีติของพวกเขำ นอกเหนือจำกกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งแลว้ กำร
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ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรบรหิำรจัดกำรของเสยีและมลพิษทำงเสยีง  ยงัเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล เช่น ISO 14001:2004 (EMS) และ OHSAS 18001:2007 (สขุภำพและควำมปลอดภยั) 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทำงส ำหรบัชุมชนในกำรรอ้งทุกขแ์ละใหค้ ำแนะน ำต่ำง ๆ โดยบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัเรื่องทีถู่กรอ้งทุกขอ์ย่ำงทนัทแีละเหมำะสม และใหก้ำรเยยีวยำในกรณีทีม่กีำรละเมดิสทิธมินุษยชน 

3.3 คู่ค้าทางธรุกิจ (คู่ค้าและผู้รบัจ้างช่วง) 

บรษิัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้ำทำงธุรกจิทุกรำย เช่น คู่ค้ำและผู้รบัจ้ำงช่วง ปฏบิตัิตำมหลกัสทิธมินุษยชน โดย
ผนวกหลกักำรด้ำนสทิธมินุษยชนไวใ้นกระบวนกำรที่เกีย่วขอ้งกบัระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้ง (Supply Chain) ตัง้แต่กำร
กลัน่กรองและกำรคดัเลอืกคู่ค้ำ ไปจนถึงกำรสิน้สุดและกำรต่อสญัญำ บรษิัทฯ มกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่ค้ำโดย
กำรประเมนิผลอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนจดัใหม้กีำรประชุมคู่ค้ำประจ ำปีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรจดัหำและกำรว่ำจำ้งช่วงมี
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้ทัง้นี้ ประเดน็ดำ้นสทิธมินุษยชนทีบ่รษิทัฯ ท ำกำรประเมนิคู่คำ้และ
ผูร้บัจำ้งช่วง รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง กำรมเีงื่อนไขกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิและควำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน ซึง่จะท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำมคีวำมเท่ำเทยีมกนัส ำหรบัทุกฝ่ำยและมกีำรป้องกนักำรใชแ้รงงำน
อย่ำงผดิกฎหมำย เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ แรงงำนทำส แรงงำนอพยพ และแรงงำนบงัคบั 

บรษิทัฯ ท ำกำรตรวจสอบคู่คำ้ทำงธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อประเมนิผลกระทบดำ้นสทิธมินุษยชนทีอ่ำจเกดิขึน้ 
และก ำหนดมำตรกำรในกำรบรรเทำควำมเสยีหำยเมื่อมกีำรละเมดิสทิธมินุษยชนในระบบกำรจดัซื้อจดัจ้ำง (Supply 
Chain) ตลอดจนก ำหนดบทลงโทษส ำหรบัคู่คำ้ทำงธุรกจิทีไ่ม่ปฏบิตัติำมแนวทำง คู่มอื หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกักำรดำ้นสทิธมินุษยชนในระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้ง (Supply Chain) ทีก่ ำหนดไว ้

3.4 ลกูค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำสทิธขิองลูกคำ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั กำรเขำ้ถึง
ขอ้มลู และควำมเป็นสว่นตวั ทัง้นี้ ในฐำนะผูป้ระกอบกำรธุรกจิระบบขนสง่มวลชน บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษิทัอำจสง่ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อกำรเขำ้ถงึมำตรฐำนกำรครองชพีทีด่ขีองประชำชน 

บรษิัทฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำ โดยจดัให้มกีำรปฏบิตัิตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยทัง้ใน
ประเทศและในระดบัสำกล รวมถึงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัอย่ำงเขม้งวด นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงั
ติดตำมผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับลูกค้ำผ่ำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปีของลูกค้ำและกิจกรรมกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ ตลอดจนจดัเตรยีมช่องทำงส ำหรบัลูกคำ้ในกำรรอ้งทุกขแ์ละใหค้ ำแนะน ำต่ำง ๆ โดยบรษิทัฯ จะ
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัเรื่องทีถู่กรอ้งทุกขอ์ย่ำงทนัทแีละเหมำะสม และใหก้ำรเยยีวยำในกรณีทีม่กีำรละเมดิสทิธมินุษยชน 

4. รายงานและการเปิดเผยข้อมลู 

บรษิัทฯ จะเปิดเผยควำมรบัผิดชอบและผลงำนด้ำนสทิธิมนุษยชนของกลุ่มบรษิัทในรำยงำนควำมยัง่ยืน
ประจ ำปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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