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Human Rights Policy 
 

Phrapradaeng: 11.11.2019 

 

Introduction 
E.L.F Co., Ltd (“E.L.F”) is one of Thailand’s leading sterling silver manufacturer, with more than 700 

employees. The E.L.F Human Rights Policy articulates our responsibility to respect all Human Rights in line 

with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (the UNGPs). 

This Policy focuses on the areas that have been identified as priorities for our industry. 

The Policy is derived from: 

• The United Nations (UN) Universal Declaration of Human Rights and the two International Covenants 

making up the International Bill of Human Rights; 

• The International Labor Organization’s (ILO) Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work; 

and 

• The United Nations Global Compact. Together, for the purposes of this Policy, the above documents are 

called the “International Human Rights Declarations”. 

 

Purpose 
The E.L.F Human Rights Policy sets out the principles for our actions and behavior in relation to human 

rights. The Policy and associated practices are expected to strengthen over time as the Company’s 

operating procedures create an environment where human rights are respected, and to also help ensure 

that we do not engage in activities that directly or indirectly violate human rights. 

 

Scope 
This Policy applies to all employees of E.L.F. In addition, our business partners – suppliers, couriers, 

contractors - are expected to comply with this Policy.  

The E.L.F Human Rights Policy complements and brings together the human rights aspects from other 

Company policies and guidelines. These include, the Health & Safety, Environment and Human Resources 

policies as well as the Anti-Corruption guidelines.  

In implementing this Policy, we are committed to comply with all such applicable laws. 

 
Commitments to stakeholders 

Employees: We are committed to respect the human rights of our employees. We develop our 

employment policies with the aim to achieve application of the relevant aspects contained in the 

International Human Rights Declarations. We are committed to raise our employees’ awareness of the 

respect of human rights in the workplace and in the local communities directly impacted by our 

operations. 

Business partners: We seek to respect and promote human rights when engaging with contractors, 

suppliers, customers, and other partners. We will do this, as appropriate, through proactive engagement, 

monitoring, certification and contractual provisions. Suppliers operating in, or procuring from, areas 

where we identify our most severe risks, will be the key focus of this engagement. 
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Health and Safety 

Promoting Health and Safety 

E.L.F is committed to work towards a goal of zero accidents, injuries and general wellbeing in the 

workplace. This is endorsed by the Health and Safety Policies and Procedures that promote our philosophy 

of Safe Sustainable work environment. 

 

Labour 
Promoting Freedom of Association  

E.L.F upholds freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.  

 

Eliminating Forced or Compulsory Labor, human trafficking and all forms of Modern Slavery 

E.L.F opposes the use of forced or compulsory labor, human trafficking and all forms of modern slavery 

both within its own operations and through its supply chain. We will undertake work with our business 

partners including due diligence within our supply chains to avoid indirectly benefitting from or promoting 

such illegal practices.  

E.L.F will ensure that operational grievance mechanisms allow for cases of forced labor to be submitted 

and addressed. 

 

Zero Tolerance towards Child Labor 

E.L.F opposes the use of child labor. We will work in collaboration with business partners to prevent and 

remove any instances of child labor in a manner that is consistent with the best interests of the child. 

 

Eliminating Unlawful Discrimination in the Workplace 

E.L.F is committed to ensure that each employee and potential employee is treated with fairness and 

dignity. Accordingly, any unlawful discriminatory practice based on race, colour, gender, sexual 

orientation, age, religion, ethnicity, national or social origin, property, political or other opinion, disability, 

birth or any other basis will not be tolerated. The Company seeks to provide each employee with equal 

opportunity for advancement without discrimination. 

 

Eliminating Harassment and Violence 

E.L.F is committed to promote a work environment free of any form of harassment, exploitation, abuse 

or violence as defined by the laws of each country in which we operate. 

 

Providing Competitive Compensation and Remuneration 

E.L.F aims to pay competitive wages based on local market assessments and at a minimum seeks to 

provide a commensurate compensation for each employee. 

 

Upholding Conditions of Employment 

E.L.F complies with all laws regarding conditions of employment including basic and over-time working 

hours. 
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Adopting Proportionate Security Arrangements 

E.L.F aims to ensure that the provision of security to our operations and our engagement with public and 

private security forces is consistent with the laws of the relevant country and relevant international 

standards and guidelines, such as the Voluntary Principles on Security and Human Rights. We will adapt 

our security arrangements to balance the need for safety while respecting human rights. 

 

Governance and accountability 
Responsibility for the implementation of this Policy lies with the most senior managers responsible for 

each business segment, and for our procurement system. These managers will report on any human rights 

hotspots arising within our operations or our supply chain to the Managing Directors at least annually. 

 

Implementation 
The Company’s implementation of this Human Rights Policy occurs through our due diligence procedures 

and is supported by Procurement, Human Resources, Internal Audit, Compliance, Community, 

Environment, and Corporate Responsibility functions. 

In the event of any employee becoming aware of human rights hotspots within our operations or supply 

chain, they will inform the senior manager responsible for the relevant business segment as soon as 

possible, and share this information with the Compliance and Corporate Responsibility teams. 

 

Review and monitoring 
E.L.F will periodically review the Policy and our implementation with respect to its suitability and 

effectiveness. E.L.F may seek to commission independent third parties to monitor its adherence to this 

Policy. 

We also welcome feedback from, and dialogue with, interested parties. All feedback and comments on 

this Policy should be sent Raymond@elf925.com  

 

 

 

Raymond Müller – Sales and Marketing Manager  

mailto:Raymond@elf925.com
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นโยบายด้านสิทธมินุษยชน 
สถานที่ เขตพระประแดง : 11.11.2562 

 

บทน า 
บรษิัท อี.แอล.เอฟ. จ ากดั (อี.แอล.เอฟ) เป็นหนึ่งในบริษัทผูผ้ลิตเครื่องประดบัเงิน 925 รายใหญ่ชัน้น าของ

ประเทศไทย มีพนกังานกว่า 700 คน  นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนของ อี.แอล.เอฟ แสดงถึงความรบัผิดชอบ

ของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนทัง้หมด ตามหลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนษุยชนแห่ง

สหประชาชาติ(the UNGPs)  

นโยบายนีมุ้่งเนน้ไปที่พืน้ที่ที่ไดร้บัการระบุตามล าดบัความส าคญัส าหรบัอุตสาหกรรมของเรา 

นโยบายนีไ้ดม้าจาก: 

•ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ (ยเูอ็น) และกติการะหว่างประเทศ 2 ขอ้ รวมกนัเป็น 

“ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน”  

•ปฏิญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เก่ียวกบัหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน และ 

•บญัญัต ิ9 ประการ รวมเรียกนโยบายนีว้่า "ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"  

 

วัตถุประสงค ์
นโยบายสิทธิมนษุยชนของ อี.แอล.เอฟ ไดก้ าหนดหลกัการการกระท าและพฤติกรรมของเราในเรื่องสิทธิ

มนษุยชน มีการคาดการณน์โยบายและแนวทางปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง ว่าจะมีความแข็งแกรง่เพิ่มขึน้ตามเวลา

เนื่องจากขัน้ตอนการด าเนินงานของบริษัท ไดม้ีการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ

ช่วยใหม้ั่นใจไดว้่าเราจะไม่เขา้รว่มในกิจกรรมที่ละเมิดต่อสิทธิมนษุยชน ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

ขอบเขต 
นโยบายนีบ้งัคบัใชก้บัพนกังานทกุคนของ อี.แอล.เอฟ รวมทัง้คู่คา้ทางธุรกิจของเรา เช่น ผูผ้ลิตสินคา้และ

วตัถุดิบ ผูจ้ดัสง่ ผูร้บัเหมา ก็มีความคาดหวงัว่าจะปฏิบติัตามนโยบายนีเ้ช่นกนั  
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นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของ อี.แอล.เอฟ เป็นส่วนสง่เสรมิและน ามาซึ่งสิทธิมนษุยชนจากนโยบายและ

หลกัเกณฑข์องบรษิัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจของเรา สขุภาพและความปลอดภยั 

สิ่งแวดลอ้ม นโยบายทรพัยากรบุคคล และแนวทางต่อตา้นการทจุริต การด าเนินการตามนโยบายนี ้เรามุ่งมั่นที่

จะปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวทัง้หมด 

ในขณะที่นโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินการ และขอ้ผูกพนัภายนอกของเรา เขม้งวดกว่ากฎหมายทอ้งถิ่น เรา

ปฏิบติัตามมาตรฐานของเรา ในสถานการณท์ี่กฎหมายทอ้งถิ่นมีความเขม้งวดนอ้ยกว่าปฏิญญาสิทธิมนษุยชน

ระหว่างประเทศ เราพยายามที่จะพฒันาการตอบสนองในแต่ละกรณีโดยใชน้โยบายของเราเป็นแนวทาง 

 

ภาระผูกพันต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

พนักงาน: เรามุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนษุยชนของพนกังานของเรา เราพฒันานโยบายการจา้งงานของเราโดยมี

จดุมุ่งหมายเพื่อใหบ้รรลถุึงวตัถปุระสงคต์ามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่

จะฝึกฝนพนกังานของเรา ใหม้ีความตระหนกัและเคารพในสิทธิมนษุยชนภายในที่ท างาน และในชมุชนทอ้งถิ่น

ที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินงานของเรา 

หุ้นส่วนธุรกิจ: เราพยายามที่จะเคารพและสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน เมื่อมีสว่นรว่มกบัผูร้บัเหมา ผูผ้ลิตสินคา้และ

วตัถุดิบ ลกูคา้ และคู่คา้อ่ืน ๆ เราจะด าเนินการตามความเหมาะสมโดยผ่านการมีสว่นร่วมเชิงรุก การสงัเกต ุ

การตรวจสอบรบัรองและขอ้ตกลงตามสญัญา ผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบที่ด  าเนินกิจการหรือการจดัซือ้จดัหาจาก

พืน้ที่ที่เราสามารถระบไุดถ้ึงความเสี่ยงที่รา้ยแรงที่สดุ จะเป็นเปา้หมายหลกัของการมีสว่นรว่มนี ้

 
สุขภาพและความปลอดภัย 
การส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
อี.แอล.เอฟ มุ่งมั่นที่จะด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายของเรากบัการเกิดอบุติัเหตใุหเ้ป็นศนูย ์การบาดเจ็บ และ

คณุภาพชีวิตทั่วไปในที่ท างาน รบัรองโดยนโยบายและขัน้ตอนดา้นสขุภาพและความปลอดภยั ที่สง่เสรมิ

ปรชัญาของเราเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยัอย่างยั่งยืน 
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แรงงาน  
การส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม 
อี.แอล.เอฟ สนบัสนนุเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคมและการรบัรูถ้ึงสิทธิในการเจรจาต่อรองรว่มกนัอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
การก าจัดแรงงานบังคับหรือแรงงานภาคบังคับ การค้ามนุษย ์และการเป็นทาสสมัยใหม่ทุกรูปแบบ 

อี.แอล.เอฟ ต่อตา้นการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานภาคบงัคบั การคา้มนุษย ์และการเป็นทาสสมยัใหม่ทกุ

รูปแบบทัง้ภายในการด าเนินงานของตนเองและผ่านห่วงโซ่อปุทาน เราจะท างานรว่มกบัคู่คา้ทางธุรกิจของเรา

รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในห่วงโซ่อปุทานของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนท์างออ้มหรือ

สง่เสรมิการปฏิบติัที่ผิดกฎหมายดงักลา่ว 

อี.แอล.เอฟ รบัรองว่ากลไกการยื่นเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบัการบงัคบัใชแ้รงงาน จะไดร้บัการตอบรบัและ

ด าเนินการแกไ้ขอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การยกเลิกแรงงานเด็ก 
อี.แอล.เอฟ ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เราจะร่วมมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจเพื่อป้องกนัและก าจดัทุกกรณีที่เก่ียวขอ้ง

กบัแรงงานเด็ก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประโยชนส์งูสดุที่เด็กจะไดร้บั 

 

ก าจัดการเลือกปฏิบัติทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายภายในทีท่ างาน 
อี.แอล.เอฟ มุ่งมั่นเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานแต่ละคนและพนกังานที่มีศกัยภาพไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม

และมีศกัดิ์ศรี การเลือกปฏิบติัที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอนัเนื่องมาจากเชือ้ชาติ สผีิว เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ 

อาย ุศาสนา ชาติพนัธุ ์สญัชาติหรือแหลง่ก าเนิดทางสงัคม ทรพัยส์ิน ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออ่ืน ๆ ความ

พิการ การเกิดหรือเหตผุลอื่นใดที่ไม่ไดร้บัการยอมรบั บริษัทพยายามใหพ้นกังานแต่ละคนมีโอกาสกา้วหนา้

อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติั  
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ก าจัดการล่วงละเมิดและความรุนแรง 
อี.แอล.เอฟ มุ่งมั่นที่จะสง่เสริมสภาพแวดลอ้มการท างานที่ปราศจากการลว่งละเมิด การแสวงหาผลประโยชน ์

การข่มเหง หรือการใชค้วามรุนแรงใด ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราด าเนินงาน 

 

ค่าตอบแทนและค่าจ้าง 

อี.แอล.เอฟ มีเปา้หมายการจ่ายค่าจา้งตามราคาแข่งขนัในตลาดทอ้งถิ่น และอย่างนอ้ยที่สดุเพื่อความเท่าเทียม

กนัชองพนกังานทุกคน 

 
การสนับสนุนเงือ่นไขการจ้างงาน 
อี.แอล.เอฟ ปฏิบติัตามกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวกบัเงื่อนไขการจา้งงาน รวมทัง้ชั่วโมงท างานขัน้พืน้ฐานและการ

ท างานลว่งเวลา 

 
การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสัดส่วน 
อี.แอล.เอฟ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหแ้น่ใจว่าการใหก้ารรกัษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานและการมีสว่นร่วม

ของเรากบักองก าลงัรกัษาความปลอดภยัภาครฐัและเอกชนสอดคลอ้งกบักฎหมายของประเทศที่เก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้มาตรฐานและแนวทางที่เป็นสากล เช่น หลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยัและสิทธิมนษุยชนโดยสมัครใจ 

เราจะปรบัใชก้ารรกัษาความปลอดภยัของเราใหส้มดลุกบัความตอ้งการความปลอดภยัพรอ้มกบัการเคารพใน

สิทธิมนษุยชน 

 

 


