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นโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติดา้นแรงงาน 

 

หลักการและเหตผุล 

โลตัส ในฐานะองค์กรที่ด าเนินธุรกิจค้าปลีก ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อการเคารพสิทธมินุษยชน     

ซึ่งเปน็หลักการส าคญัในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืน 

 

เรามี เจตนารมณ์อย่างมุ่ งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน  ในทุก ๆ วัน เป้าหมายของเราคือ  

การสรา้งผลกระทบเชิงบวกด้านการเคารพ ส่งเสรมิ และคุ้มครอง สิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัติด้าน

แรงงานท่ีดี เราไม่ยอมรบัการละเมิดสิทธมินุษยชน รวมถึงสิทธแิรงงานในทุกรูปแบบ จากการด าเนิน

ธุรกิจของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเรามุ่งมั่นตดิตาม ประเมิน และจัดการผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจ และการด าเนินความสัมพันธท์างธุรกิจของโลตสั 

 

นโยบายสิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัติด้านแรงงานของเรา รบัรองหลักการตามปฏิญญาสากลว่าดว้ย

สิทธิมนุษยชน(The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการ

และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour 

Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)  

หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nation Guiding 

Principles on Business and Human Rights - UNGP) กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความ

ยั่ ง ยื นแ ห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Global Compact – UN Global Compact) และ 

กรอบกฎหมายภายในประเทศที่เก่ียวข้อง  

 

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติว่าด้วยแรงงานครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อาจได้รับ

ผลกระทบท้ังทางตรง และทางออ้ม จากการด าเนินธุรกิจและความสัมพันธท์างธุรกิจท้ังหมดของเรา อาทิ 

เพื่อนพนักงานท้ังหมดของเรา แรงงานทุกคนในธุรกิจกระบวนการผลิตและการจดัหาสินคา้ตลอดห่วงโซ่

อุปทานของเรา ลูกค้า ชุมชน และสมาชิกในชุมชนที่เราด าเนินธุรกิจ กลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งหมาย

รวมถึง เดก็ ผู้สูงอายุ คนพิการทุกประเภท ผู้ดอ้ยโอกาสในสังคม แรงงานข้ามชาต ิกลุ่มคนชายขอบ เปน็

ตน้ ตลอดจนผู้ทรงสิทธ ิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียท้ังหมด  
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เรามีความคาดหวังให้พนักงาน คู่ค้า ซ่ึงครอบคลุมถึงผู้จัดหาสินค้า ผู้ผลิตสินค้า ผู้ส่งมอบสินค้า ผู้

ให้บรกิาร และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา น า

นโยบายฯ นี้ไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดการเคารพสิทธมินุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างจรงิจงั และมี

ประสิทธผิล 

 

แนวปฏิบัต ิ 

ดว้ยตระหนักดวี่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาอสิระ เสมอภาคกันในศกัดิศ์ร ีและสิทธ ิโดยปราศจากการแบ่งแยก 

การกีดกัน หรอือคติใดบนพื้นฐานแห่งเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ รากเหง้าทางสังคม ความพิการทุก

ประเภท หรอืสถานะอืน่ใด  

โลตสัมุ่งมั่นด าเนินการตามแนวปฏิบัตดิงัตอ่ไป 

1. เคารพสิทธมินุษยชนของผู้ท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียของธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรอืทางอ้อม ท้ังในมิติ

สิทธพิลเมือง สิทธทิางการเมือง และสิทธทิางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

2. เพื่อคุ้มครองเพื่อนพนักงานท้ังหมดของเรา แรงงานของคู่คา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราเคารพ

และให้ความส าคญักับการด าเนินการตามแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 คุม้ครองสิทธแิรงงานขั้นพื้นฐาน 

2.1.1 ไม่ประนีประนอมกับการใช้แรงงานเดก็ แรงงานบังคบั การค้ามนุษย์ รวมถึงการ

ใช้แรงงานทาสยุคใหม่ 

2.1.2 ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และอาชีพ รวมถึงปฏิบัติตามหลักการให้

คา่ตอบแทนที่เท่าเทียมในงานที่เท่ากัน 

2.1.3 การเคารพเสรภีาพในการสมาคม และสิทธใินการรว่มเจรจาตอ่รอง 

2.2 สรา้ง “งานที่มีคุณค่า” (Decent Work) อันได้แก่ การสรา้งโอกาสในการจ้างงาน 

ความมั่นคงในการท างาน รวมถึงการส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชีพ ส่งเสรมิการ

เข้าถึงการคุม้ครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม 

2.3 สรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีทุกคนรูส้ึกได้ถึงการให้คุณค่า การเคารพ และ

ยอมรบัซึ่งกันและกัน การปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมบนความหลากหลาย และการมีสภาพ

การท างาน และสถานที่ท างานที่ปลอดภัย และปราศจากการคกุคาม ล่วงละเมิด และ

ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  

2.4 รบัรองการสรา้งจรรยาบรรณการจดัหางาน สภาพการจา้งงานท่ีด ีท้ังในเรือ่ง คา่จา้ง 

สิทธปิระโยชน์ และสวัสดกิารท่ีเปน็ธรรม และเพียงพอการด ารงชีพของแรงงานและ
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ครอบครวั เรือ่งชั่วโมงการท างาน และเวลาพักท่ีตามกรอบกฎหมายภายในประเทศ

เปน็อย่างน้อย 

เรามุ่งมั่นด าเนินการผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แนวปฏิบัติด้านแรงงานของเป็นไปตาม

มาตรฐานแรงงานสากล และบนพื้นฐานของความเคารพ และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เรามุ่งมั่น

สนับสนุนให้คู่ค้าของเราทุกรายเคารพสิทธิมนุษยชน และการส่งเสรมิแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีให้

เปน็ไปตามนโยบายสิทธมินุษยชนและแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานนี้ 

3. เราเคารพสิทธชิุมชน และสิทธมินุษยชนของสมาชิกในชุมชนท่ีเราด าเนินธุรกิจ ท้ังในมิตดิา้น

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สุขภาพ และความปลอดภัย และการส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม

ของคนในชุมชน เปน็ตน้ 

 

การบรหิารจดัการดา้นสิทธมินุษยชนรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) 

เพื่อให้นโยบายดา้นสิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานมีการน าไปปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม และ

สรา้งผลกระทบเชิงบวกตอ่การเคารพ และการคุม้ครองสิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานท้ังใน

การด าเนินการของธุรกิจ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน โลตัสก าหนดกรอบการติดตามตรวจสอบสิทธิ

มนุษยชนรอบดา้น ประกอบดว้ยหลักการดงัตอ่ไปนี้  

1. แถลงนโยบายสิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานตอ่สาธารณะ รวมถึงสื่อสารภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อปลูกฝังการด าเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนอย่าง

ตอ่เนื่อง 

2. จดักลไกการตดิตามตรวจสอบสิทธมินุษยชนรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) 

2.1 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสิทธมินุษยชน ท้ังในธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน 

2.2 การพัฒนากรอบการบรหิารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันและการลด

ผลกระทบความเสี่ยงดา้นสิทธมินุษยชนจากการด าเนินธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานของเรา 

2.3 การติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานดา้นสิทธมินุษยชนและแนวปฏิบัตดิา้น

แรงงาน 

3. จัดให้มีกลไกรบัข้อรอ้งเรยีนท่ีคุ้มครองสิทธขิองผู้รอ้งเรยีน หรอืการแจ้งเบาะแสการละเมิด

สิทธมินุษยชนในธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานของเรา ผ่านช่องทางตา่ง ๆ อาทิ สายตรงโปรง่ใส 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรอืผ่านกระบวนการสรา้งการมีส่วนรว่มอย่างสรา้งสรรค์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียท้ังในธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทาน  

4. แก้ไข และการเยียวยาผู้ทรงสิทธท่ีิไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากการไม่ปฏิบัตติามนโยบายสิทธิ

มนุษยชนและแนวปฏิบัตดิา้นแรงงาน และหลักการที่อา้งองิในนโยบายฉบับนี้ 
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การก ากับดแูล 

เพื่อรบัรองว่าการเคารพสิทธมินุษยชนจะเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินธุรกิจ และในห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา เราไดก้ าหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน  

คณะกรรมการก ากับกิจการ ความเสี่ยง และความยั่งยืน เปน็องคก์รก ากับดแูลระดบัสูง มีอ านาจหน้าที่ใน

การก าหนดทิศทาง การปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน รวมตลอดถึง

เปา้หมายและตวัชี้วัดการด าเนินการดา้นสิทธมินุษยชนในธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายบุคคลและความยั่งยืน รบัผิดชอบก ากับ ดูแล การพัฒนาแผนกิจกรรม 

ตัวชี้วัดการด าเนินกิจกรรม การติดตาม ประเมินผล รายงานการด าเนินกิจกรรม การป้องกัน และการ

บรรเทาผลกระทบดา้นสิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัตดิา้นแรงงานท้ังในธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน 

 

การทบทวน แก้ไข และยกเลิกนโยบายฯ 

คณะกรรมการก ากับกิจการ ความเสี่ยง และความยั่งยืน  มีอ านาจทบทวน แก้ไข หรอืยกเลิกนโยบายดา้น

สิทธมินุษยชน และแนวปฏิบัตดิา้นแรงงาน  โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ และเง่ือนไขการด าเนิน

ธุรกิจ และความจ าเปน็เรง่ดว่นในการตอบสนองตอ่ปญัหาที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างทันเวลา 

 

นโยบายสิทธมินุษยชนและแนวปฏิบัตดิา้นแรงงาน ประกาศและมีผลบังคบัใช้เมื่อวันที่  

 

สมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั 

ประธานคณะผู้บรหิาร ธุรกิจโลตสั ประเทศไทย 


