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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยของบริษทั (รวมเรียกว่า “บริษทัฯ”) ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมี

ความส าคญัและเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  บริษทัฯ ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตาม

กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลกัการช้ีแนะว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights)  หลกัสิบประการของ UN Global Compact Principles รวมถึงปฏิญญาว่า

ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)  

ขอบเขต 

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนบงัคบัใชใ้นทุกพ้ืนท่ีซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการภายใตช่ื้อของบริษทัฯ และ
บริษทัท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน คนประจ าเรือ ลูกจา้งและ
บุคคลอื่น ๆ  ในห่วงโซ่อุปทาน และสังคม บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษทัฯ และรวมถึงบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในและต่างประเทศ ด าเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามแนวนโยบายน้ี 

นิยำม 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีมนุษยท์ุกคนมีมาแต่ก าเนิด โดยไม่ค านึงถึงสถานะทางร่างกายหรือจิตใจ เช้ือชาติ สีผิว สัญชาติ 

ถ่ินก าเนิด ชาติพนัธ์ุ อายุ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใด ตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาท่ีแต่ละประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบติั  สิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิและ

เสรีภาพในการด าเนินชีวิต การพน้จากการการถูกทรมานและเป็นทาส การมีอิสระในรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น สิทธิ

ในการท างานโดยไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมส าหรับด ารงชีวิตท่ีสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการครองชีพ โดยทุกคนมีสิทธิ

ต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบติั 

ข้อก ำหนดนโยบำย 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในทุกระดบั ตอ้งตระหนักถึงความส าคญัและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ซ่ึง
รวมถึงสังคมและชุมชน กฎหมายของแต่ละประเทศ และสนธิสัญญาท่ีแต่ละประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติั และ 

• ปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมโดยไมเ่ลือกปฏิบติั ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
• หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
• สนบัสนุนส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
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• สนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และพนัธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่ารวมถึงคู่คา้และผูรั้บเหมา ด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อทุกคนโดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชนตามนโยบายน้ี โดยการให้สนบัสนุนซ่ึง

รวมถึงการส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้ความช่วยเหลือใน 

ทุกดา้น 

แนวทำงปฏิบัติ 

1)  บริษทัฯ ไม่ยอมรับการใชแ้รงงานเด็ก โดยไดก้ าหนดเกณฑอ์ายแุละเง่ือนไขในการจา้งงาน ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานใน

แต่ละประเทศ 

2)  บริษทัฯ ส่งเสริมการจา้งงานอยา่งเป็นธรรม และปฏิบติัต่อพนกังานและคนประจ าเรืออยา่งเสมอภาคและโปร่งใส สัญญาการ

จา้งงานระบุเง่ือนไขและขอ้ตกลง ค่าจา้งและสวสัดิการ ชัว่โมงท างาน การท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยุด วนัลาและ

วนัหยดุ และผลประโยชน์อื่นท่ีไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี พนกังานท่ีตั้งครรภไ์ดรั้บความคุม้ครองให้มีสิทธิลา

เพื่อคลอดบุตรซ่ึงรวมถึงระยะเวลาหลงัการคลอดบุตร ค่าท าคลอด และ/หรือค่าชดเชยท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 

ตลอดจนการคุม้ครองสิทธิในการกลบัไปท างานเดิมหลงัจากลาคลอดบุตร 

3)  บริษทัฯ ไม่ยอมรับการบงัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบ พนกังานและคนประจ าเรือไดรั้บมอบหมายงานตามความยินยอมและ

ความสามารถ บริษทัฯ ไม่บงัคบัใชแ้รงงาน/แรงงานทาส และไม่บงัคบัใชแ้รงงานในรูปแบบอืน่ใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ในการท าธุรกิจ 

4)  บริษทัฯ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนบุคคลของพนักงาน คนประจ าเรือ ทรัพยสิ์น 

บริษทัฯ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ บริษทัฯ จดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างาน

ท่ีปลอดภยัและมีมาตรการรักษาความปลอดภยั และระบบติดตามความเส่ียงดา้นความปลอดภยัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัระดบัสากลและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

5)  บริษทัฯ ห้ามการทารุณกรรมและการคุกคาม และรวมถึงพฤติกรรมท่ีเป็นการค้ามนุษย ์การขู่กรรโชก การคุกคาม การ 

กลัน่แกลง้หรือท าให้อบัอาย การล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางร่างกายและวาจา และการกระท าท่ีท าให้เกิดความอบัอายทั้ง 

ทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็นการลดทอนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

6)  บริษทัฯ เคารพสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพนัธ์ุในทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู่ บริษทัฯ ยอมรับ รักษา และ

อนุรักษม์รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประเพณีของชนเผา่พ้ืนเมือง ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมของพวกเขา 

7)   บริษทัฯ พฒันากระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนภายในองคก์รและบริษทัที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ และคู่คา้ 

(ตามความเหมาะสม) โดยมีการระบุความเส่ียง ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกนั 

กระบวนการจดัการแกไ้ขจะถูกออกแบบตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ บริษทัฯ จดัให้มีการติดตามการละเมิด

และการปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งสม ่าเสมอ และมีการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นประจ า 
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8)  บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรการการปกป้องผูร้ายงานท่ี

ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบติั 

9)  บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามนโยบายน้ี 

10) บริษทัฯ ทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดขึ้น เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายน้ีเป็นปัจจุบนั และ

สอดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัการสากล และ/หรือ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

11) การละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ และผูฝ่้าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยัหรือถูก

ด าเนินคดีทางอาญา หากการกระท าผิดนั้นขดัต่อกฎหมาย 

การรายงานการกระท าท่ีฝ่าฝืนนโยบาย 

บริษทัฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผูมี้ส่วนได้เสียรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการส่งอีเมล์ไปท่ีฝ่ายบุคคล 

hrd@preciousshipping.com หรือ นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 

ทางไปรษณีย:์ นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 217/79 คริสตลัการ์เดน้คอนโดมิเนียม ซ. สุขมุวิท 4 ถ. สุขมุวิทคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ 

ทางอีเมล:์   chaipatr@capmaxx.co.th 

 

นโยบายนีไ้ด้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 
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