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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ") มีอุดมการณใ์น

การดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัท    

ภิบาลในดา้นการส่งเสรมิและรกัษาสิทธิมนุษยชนทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ควบคู่กบัหลกัจรยิธรรมและการ

กาํกับดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสิทธิมนุษยชนตามหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ  (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วย

หลักการและสิทธิ ขั้นพืน้ฐานในการทาํงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor 

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

• อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 29 เรื่องการบงัคบัใชแ้รงงาน 

• อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 100 เรื่องค่าตอบแทนที่เท่าเทียม 

• อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 105 เรื่องการยกเลิกแรงงานบงัคบั 

• อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 138 เรื่องอายขุัน้ตํ่าของแรงงาน 

• อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 182 เรื่องการขจดัรูปแบบที่เลวรา้ยที่สดุของ

การใชแ้รงงานเด็ก 

• อนสุญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 187 เรื่องความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

นิยาม 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย ์สิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่มีมาแต่กาํเนิดและความ

เสมอภาคที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติดว้ยเหตุแห่งเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอ่ืนใดตาม 

กฎหมายของแต่ละประเทศ (ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ) 

 

ขอบเขต  

นโยบายฉบบันีใ้ชก้บัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมถึงการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (การควบรวม การ

เขา้ซือ้กิจการ และกิจการรว่มคา้) นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุใหคู้่คา้และผูร้ว่มธุรกิจ หมายถึง องคก์ร กลุม่บคุคล หรือ

บคุคลทาํหนา้ที่จดัหาวตัถดิุบ และใหบ้รกิารต่างๆ ใหแ้กบ่รษัิทฯ ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียไดร้บัทราบเพื่อเป็นหลกัใน

การปฏิบัติใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อปุทานของบรษัิทฯใหเ้คารพต่อสิทธิมนษุยชน 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ จะต้องตระหนักถึงการเคารพต่อสิทธิ

มนษุยชนในทกุดา้นของบุคคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสนธิสญัญา

ที่แต่ละประเทศมีพนัธกรณีที่ตอ้งปฏิบติั โดยรวมถึงการใหค้วามสาํคญักับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัการสากลที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ อนั

ประกอบด้วย การเคารพสิทธิในการเจรจาต่อรอง (Right to collective bargaining) เสรีภาพในการสมาคม 

(Freedom of association) การกาํหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Equal remuneration) การป้องกันไม่ใหเ้กิดการ

เลือกปฏิบัติ (Discrimination) การต่อตา้นการคุกคามทั้งที่เก่ียวข้องกับทางเพศและรูปแบบอ่ืนๆ (Protection 

against anti-harassment in both sexual and non-sexual) การต่อตา้นการคา้มนษุย ์(Human trafficking)  การ

บงัคบัใชแ้รงงาน (Forced labor) แรงงานเด็ก (Child labor) และสิทธิอ่ืนๆ (Other rights) ที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อสิทธิของกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ไดแ้ก่ เด็ก ผูพ้ิการ สตรี ชนกลุ่มนอ้ย 

ผูอ้พยพ ชนพืน้เมือง ชมุชนทอ้งถิ่น แรงงานต่างดา้วหรือแรงงานที่จา้งผ่านบุคคลที่สาม เพศทางเลือกและผูส้งูอายุ 

ในทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ปฏิบติัการของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจปราศจากการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนในทกุกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ภายในบริษัท รวมถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า (Value 

Chain) และสนับสนุนใหคู้่คา้และผูร้่วมธุรกิจมีส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจ โดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน และนาํ

หลกัการเรื่องสิทธิมนษุยชนตามนโยบายนีไ้ปปรบัใช ้โดยไดก้าํหนดนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

 

แนวทางปฏิบัติ  

1. เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนต่อบคุคลอย่างเท่าเทียม ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั โดยไม่

เลือกปฏิบติั อนัเนื่องมาจากความแตกต่างกนัในดา้นเชือ้ชาติ ถิ่นกาํเนิด ศาสนา ความเชื่อ ความหลากหลาย

ทางเพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ ์สถานะทางสงัคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายในทกุพืน้ที่ที่

บรษัิทฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ที่เพื่อปอ้งกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการดาํเนิน

ธุรกิจทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

3. ระบ ุและประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจอย่างรอบดา้นและ

เป็นระบบ อย่างสมํ่าเสมอในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

พรอ้มกาํหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดการอย่างเหมาะสม เม่ือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึน้ตอ้ง

พิจารณาความรบัผิดชอบโดยเร็ว รวมถึงจัดใหมี้กระบวนการเยียวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลตามหลกัความยติุธรรมและความเสมอภาค 

4. สนบัสนุนและสง่เสริมเรื่องสิทธิมนษุยชนในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุฝ่ายในทุกรูปแบบ โดยใหมี้ส่วนร่วมใน

การเคารพ และปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

5. สื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการ

ดาํเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ไดแ้ก่ พนกังานทกุคนในบรษัิท ผูส้ง่มอบ
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สินคา้และบรกิาร (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อใหมี้สว่นร่วม

ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนษุยชน และปฏิบติัต่อทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตาม 

แนวนโยบายนี ้รวมถึงการไม่ใชแ้รงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑต์ามกฎหมายกาํหนดหรือการไม่ใชแ้รงงาน

บงัคบั ภายในบรษัิทหรือภายในห่วงโซ่อปุทานของบรษัิทฯ  

6. สนบัสนนุใหพ้นกังานใชส้ิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนญูและตามกฎหมาย 

7. สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่าย ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ตอ้งรายงานใหผู้้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วาม

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซักถามใหป้รึกษากับ ผูบ้ังคับบญัชา หรือ

บคุคลที่รบัผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํหนดไว ้

8. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่บริษัทฯ 

กาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชนั  

9. พฒันาและดาํเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ

ระบุประเด็นความเสี่ยงดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบ วางแผนและ

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแกไ้ข และป้องกันปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดใหมี้กระบวนการบรรเทา ผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มี

การละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย  

10. มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รในการเคารพสิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้นสทิธิมนษุยชนนี ้

11. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ จะตอ้งไดร้บั

การพิจารณา ทางวินยัตามระเบียบที่กาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้

ผิดกฎหมาย 

 

นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษัทใน

การประชมุ ครัง้ที่ 1/2566 


