ที่ IA029//62_AP
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จัดทําโดยย
เลขานุกาารคณะกรรมกการบริ ษทั
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นโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
บริ ษัท อินเตอร์ ลิง้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ยึด
มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตามหลัก บรรษัท ภิ บ าลและจรรยาบรรณ
ในด้า นการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จึ ง ให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม และพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ
และสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุ นและปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR)
และปฏิ ญ ญาว่ า ด้ว ยหลัก การและสิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐานในการทํา งานขององค์ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ทําให้มนั่ ใจได้ว่าการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ปลอดจากการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน คณะกรรมการฯ จึ ง
เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชนขึ้น เพื่อป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่คา้ ทางธุรกิจ
นิยามศัพท์
สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) หมายถึ ง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่ มนุ ษ ย์ทุกคนได้รับการรั บรองหรื อ
คุม้ ครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ
สี ผวิ การศึกษา สถานะทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละ
ประเทศมีพนั ธกรณี จะต้องปฏิบตั ิตาม
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ใช้ในการดําเนินธุรกิจของ บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด และกลุ่มบริ ษทั
อินเตอร์ ลิ้งค์ รวมทั้งกลุ่มคู่คา้ และพันธมิตรธุ รกิจ เพื่อจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ และ
ส่ งเสริ มให้ ผูเ้ กี่ยวข้องในห่ วงโซ่อุปทานเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนทัว่ ทั้งองค์กร และสร้างความเชื่อมัน่ ให้พนักงานทุกคน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบตั ิ ปกป้ อง และเคารพสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน บริ ษทั ฯ จึงมีการกําหนดนโยบายสิ ทธิ มนุษยชน โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
 สิ ทธิแรงงานของพนักงาน บริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ยอมรับและให้คุณค่า
ในความแตกต่างของมนุ ษย์ เปิ ดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบตั ิและห้ามเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานหรื อ
ผูส้ มัครงานบนพื้นฐานของอายุ ชาติพนั ธุ์ เพศ สี ผวิ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง
รสนิยมทางเพศ ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างมี
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และความเคารพต่อชีวิตส่ วนตัว ให้การสนับสนุ น มาตรการต่างๆ ที่จะนําไปสู่ การ
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ขจัดการใช้แรงงานบังคับหรื อไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ที่เท่า
เทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือกรั บอนุ สัญญาว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิ บตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) โดยให้ค วามสํา คัญ และ
เคารพเสรี ภาพในเรื่ องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพ การศึกษา สิ ทธิ ในการทํางาน ชนชั้นทางสังคม
ลักษณะเชื้ อชาติ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะมุ่งมัน่ รักษาไว้ซ่ ึ งสภาพการทํางานที่เป็ นธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การดําเนินธุรกิจและด้านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
ในทุกเรื่ องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชน
 สิ ทธิลูกค้ า บริ ษทั ให้ความสําคัญ ในการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด โดยมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าและไม่นาํ ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยบริ ษทั จะ
มุ่งเน้นและพัฒนามาตรฐานในการดูแล ปกป้ องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยมีนโยบาย
การใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั และการควบคุมภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
 สิ ทธิคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริ ษทั จะขายสิ นค้าและให้บริ การที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บริ ษทั ฯ จะรักษามาตรฐานสู งสุ ดทางด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ศักดิ์ ศรี ส่วนบุคคล และมุ่งหวังให้คู่คา้ และ
พัน ธมิ ตรเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชน และดําเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับกฎ ระเบี ยบต่ างๆ ของบริ ษทั และ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริ ษทั (Code of Conduct) เพื่อป้ องกันการเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการ
ดําเนิ นงานที่อาจก่ อให้เกิ ดหรื อละเมินสิ ทธิ มนุ ษยชน พร้อมทั้งส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ด้วยการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และกําชับในเคารพกฎหมาย
และกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่ วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้คู่คา้ และพันธมิตรธุรกิจมีส่วนร่ วมใน
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมแห่ งการเคารพซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 สิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิ จที่รับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดด้านสิ่ งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องและเคร่ งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังให้ความสําคัญกับสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เคารพสิ ทธิและ ปฏิบตั ิต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างเป็ นธรรม เพื่อปกป้ องการกระทําที่อาจละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสม
บริ ษทั จะมีการดําเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน อย่าง
สมํ่าเสมอ พร้อมกําหนดแนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุก
หน่ วยงานมีหน้าที่กาํ กับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยบริ ษทั พัฒนาช่อง
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ทางการสืสื่ อสารแบบสสองทางเพื่อส่ งเสริ มความรูรู ้ ความเข้าใจจ และการปฏิิบตั ิตนต่อการรเคารพสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเปิ ดโอกาสสให้พนักงานแและผูม้ ีส่วนไได้เสี ยสามารถถแสดงความคิคิดเห็น สะท้ออน ปัญหา แจ้จ้งเบาะแส
หรื อข้อร้้องเรี ยน ในกรณี มีเหตุการณ์หรื อการกรระทําที่อาจเข้า้ ข่ายละเมิดสิ ทธิมนุษยชนน
ททั้งนี้ให้มีผลบบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมมภาพันธ์ 25622 เป็ นต้นไป

____________________________________
(นายณัฐนัย อนันตตรัมพร)
กรรมการผู
ก
จ้ ดัดการ
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