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CASE STUDY: บริิษััท หาดทิพย์์ จำำากััด (มหาชน)  
สริ้างความเช่�อมั�น แสดงให้ดูเป็็นตััวอย์่าง แป็ริผลอย์่างเป็็นริูป็ธริริม ในกัาริสริ้างความเสมอภาค

บริิบท 

บริิษััท หาดทิพย์์ จำำากััด (มหาชน) เป็็นองค์์กัริท่�ดำาเนินธุุริกัิจำมากัว่่า 50 ป็ี ตั้ั�งอย์่่

ใน 14 จำังหว่ัดภาค์ใตั้้ ม่ว่ัฒนธุริริมองค์์กัริท่�แข็็งแกัริ่ง ภาย์ใตั้้ค์ำาว่่า ‘ริจำ ริย์ หริือ 

ริว่มใจำ เริาอย์่่’ ค์ว่ามหมาย์เบื�องหลัังข็องป็ริัชญาน่�ค์ือกัาริอย์่่ริ่ว่มกัันด้ว่ย์

กัาริย์อมริับค์ว่ามแตั้กัตั้่างแลัะค์ว่ามเสมอภาค์ แลัะค์ว่ามสำาเริ็จำข็ององค์์กัรินั�น

เกัิดข็้�นจำากักัาริย์อมริับค์ว่ามแตั้กัตั้่าง กัาริให้เกั่ย์ริตั้ิซึ่้�งกัันแลัะกััน ค์ำาน้งถึ้งสิทธุิ

ข็องพนักังาน แลัะส่งเสริิมให้พนักังานทุกัค์นอย์่่ในสภาพแว่ดลั้อมกัาริทำางานท่�ม่

ค์ว่ามสุข็ เป็ริ่ย์บเสมือนหาดทิพย์์เป็็นบ้านหลัังท่�สอง 

“เริาผสมผสานริะหว่่างว่ัฒนธุริริมตั้ะว่ันตั้กัแลัะตั้ะว่ันออกั  เริาว่ัดกัันท่�ผลังาน

แตั้่ในข็ณะเด่ย์ว่กัันกั็นอบน้อมแลัะเค์าริพกัันตั้ามธุริริมเน่ย์มแลัะป็ริะเพณ่” พลัตั้ริ่ 

พัชริ ริัตั้ตั้กัุลั ป็ริะธุานเจำ้าหน้าท่�บริิหาริ บริิษััท หาดทิพย์์ จำำากััด (มหาชน) กัลั่าว่

ถึ้งหัว่ใจำข็องว่ัฒนธุริริมองค์์กัริท่�เป็ิดโอกัาสให้ทุกัค์นป็ริะสบค์ว่ามสำาเริ็จำในแบบ

ข็องตั้ัว่เอง แลัะค์ว่ามริ่้ค์ว่ามสามาริถึค์ือป็ัจำจำัย์หลัักัในกัาริป็ริะสบค์ว่ามสำาเริ็จำ

ในข็ณะเด่ย์ว่กััน หาดทิพย์์เชื�อว่่ากัาริด่แลัพนักังานเป็็นเริื�องสำาค์ัญท่�สุด แลัะ

ค์ุณภาพช่ว่ิตั้ท่�ด่หมาย์ถึ้งค์ว่ามป็ลัอดภัย์ในกัาริทำางาน ทั�งตั้่อช่ว่ิตั้แลัะทริัพย์์สิน 

ริว่มถึ้งค์ว่ามสุข็ ซึ่้�งย์ังสริ้างข็ว่ัญกัำาลัังใจำท่�ด่ท่�จำะสริ้างผลังานแลัะเพิ�มผลัิตั้ผลั

อย์่างเตั้็มศัักัย์ภาพ ส่งผลัให้พนักังานม่ริาย์ได้ท่�ด่ในกัาริด่แลัตั้นเองแลัะค์ริอบค์ริัว่ 

กัาริสริ้างมาตั้ริฐานแริงงานท่�ด่จำ้งเป็็นภาริกัิจำหลัักัข็ององค์์กัริมาโดย์ตั้ลัอด

นอกัจำากันั�น เพื�อไม่ให้อค์ตั้ิหริือค์ว่ามไม่เท่าเท่ย์มทางเพศัเกัิดข็้�นภาย์ในองค์์กัริ 

หาดทิพย์์จำ้งย์้ดเป็็นหลัักัป็ฏิิบัตั้ิว่่า จำะไม่ม่กัาริเลัือกัป็ฏิิบัตั้ิบนพื�นฐานข็องค์ว่าม

แตั้กัตั้่างในด้านใดทั�งสิ�น ตั้ั�งแตั้่ในกัาริกัาริค์ัดเลัือกับุค์ลัากัริเข็้าทำางาน กัาริฝึึกั

อบริม กัาริพัฒนาศัักัย์ภาพ ตั้ลัอดจำนกัาริพิจำาริณาเลัื�อนตั้ำาแหน่งข็องพนักังาน

บทเริีย์นที�ได้ริับ

• กัาริเป็ิดโอกัาสให้ทุกัค์นได้แสดงค์ว่ามสามาริถึอย์่างเตั้็มท่�โดย์ไม่ม่

อค์ตั้ิทางเพศัมาป็ิดกัั�น ค์ือกัุญแจำส่่ค์ว่ามสำาเริ็จำ  

• กัาริส่งเสริิมด้านค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศัค์ว่ริได้ริับกัาริสนับสนุน

จำากัทุกัฝึ่าย์ในองค์์กัริ ทั�งผ่้บริิหาริ แลัะพนักังาน กัาริสื�อสาริภาย์ใน

องค์์กัริให้ทั�ว่ถึ้งจำ้งเป็็นเริื�องท่�สำาค์ัญ 

• องค์์กัริสามาริถึเป็ิดโอกัาสให้ค์่่ค์้าได้ทบทว่นนโย์บาย์เพื�อค์ว่ามเท่าเท่ย์ม

ในองค์์กัริข็องตั้น แลัะสริ้างค์ุณค์่าในกัาริทำางานแบบเด่ย์ว่กัันได้

สิงหาค์ม 2565

1. บทเริ่ย์นท่�ได้ริับ

2. บริิบท

3. แนว่ทางกัาริป็ฏิิบัตั้ิ

4. ค์ว่ามท้าทาย์

5. ผลัลััพธุ์

6. ข็้อเสนอแนะ

WEPs IN ACTION
เป็ิดโอกัาสสู่กัาริเป็็นผู้นำาสูงสุดของ
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พลัตั้ริ่ พัชริ ย์ังย์ำ�าว่่า ในฐานะท่�องค์์กัริเป็็นผ่้ใช้ทริัพย์ากัริธุริริมชาตั้ิกั็ย์ิ�งม่

ค์ว่ามจำำาเป็็นท่�ตั้้องริับผิดชอบตั้่อสังค์มมากัข็้�น แลัะเป็็นแนว่ค์ิดท่�ป็ลั่กัฝึังมาตั้ลัอด 

52 ป็ี ข็องกัาริดำาเนินธุุริกัิจำ ดังนั�นนอกัเหนือจำากักัาริให้ค์ุณค์่ากัับพนักังาน 

หาดทิพย์์ย์ังพย์าย์ามท่�จำะย์กัริะดับค์ุณภาพช่ว่ิตั้แลัะสริ้างค์ุณค์่าให้กัับชุมชน แลัะ

ป็ริับตั้ัว่องค์์กัริให้ม่ค์ว่ามย์ั�งย์ืนมากัข็้�น เพื�อให้สอดริับกัับค์ว่ามเป็ลั่�ย์นแป็ลังโดย์

ย์้ดหลัักั ‘ริว่มใจำ เริาอย์่่’ เสมอมา

แนวทางกัาริป็ฏิิบัตัิ

เป็ิดโอกัาสกัาริทำางานที�หลากัหลาย์ให้คนทุกัเพศ

กั่อนหน้าท่�จำะเข็้าริ่ว่มลังนามป็ริะกัาศัเจำตั้นาริมณ์ในกัาริส่งเสริิมค์ว่ามเสมอภาค์

ทางเพศั แลัะศัักัย์ภาพสตั้ริ่ภาย์ใตั้้หลัักักัาริ Women’s Empowerment 

Principles (WEPs) หาดทิพย์์กั็ได้ม่กัาริสนับสนุนค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศัแลัะ

บทบาทข็องผ่้หญิงในท่�ทำางานเสมอมา โดย์ทางบริิษััทม่อัตั้ริาส่ว่นพนักังานริะดับ

อำานว่ย์กัาริเป็็นผ่้หญิงถึ้งริ้อย์ลัะ 47

ดูแลพนักังานที�ตัั�งคริริภ์และคริอบคริัว

ท่มผ่้บริิหาริหาดทิพย์์ให้ค์ว่ามสำาค์ัญตั้่อกัาริแกั้ไข็ป็ัญหาด้านค์ว่ามเสมอภาค์

ทางเพศัเป็็นอย์่างมากั แลัะได้ย์ังริิเริิ�มโค์ริงกัาริอ่กัมากัมาย์ท่�เกั่�ย์ว่ข็้องกัับป็ริะเด็น

ดังกัลั่าว่ภาย์ในองค์์กัริ เช่น กัาริด่แลัพนักังานหญิงท่�กัำาลัังตั้ั�งค์ริริภ์ด้ว่ย์กัาริ

จำัดสถึานท่�ทำางานให้ม่ค์ว่ามป็ลัอดภัย์ จำัดกัาริฝึึกัอบริมเตั้ริ่ย์มค์ว่ามพริ้อมกั่อน

ค์ลัอดบุตั้ริ จำัดสริริเว่ลัาให้พนักังานจำัดเกั็บนมให้บุตั้ริได้ริะหว่่างเว่ลัาทำางาน 

สำาหริับพนักังานชาย์ท่�ม่ค์ว่ามจำำาเป็็นตั้้องด่แลัภริริย์าท่�ค์ลัอดบุตั้ริ บริิษััทให้สิทธุิ�

ในกัาริลัากัิจำ 15 ว่ัน โดย์ได้ริับค์่าจำ้างตั้ามเดิม ริว่มถึ้งนโย์บาย์ท่�ป็ริะสานกัับ

เนอริ์สเซึ่อริ่�เพื�อฝึากับุตั้ริในบริิเว่ณใกัลั้เค์่ย์ง เพื�อให้ผ่้ป็กัค์ริองท่�ม่ลั่กัเลั็กัสามาริถึ

นำาบุตั้ริมาทำางานด้ว่ย์ได้ 

ส่�อสาริกัับพนักังานอย์่างชัดเจำนเริ่�องความเสมอภาคทางเพศ

หากัพิจำาริณาจำากัสัดส่ว่นน่�แลัะบริิบทในกัาริป็ฏิิบัตั้ิงาน

ข็องผ่้บริิหาริริะดับส่งอาจำเห็นว่่า เริื�องอค์ตั้ิทางเพศัไม่เป็็น

ป็ริะเด็นมากันักั แตั้่องค์์กัริกั็ย์ังม่พนักังานตั้ำาแหน่ง

ฟริอนท์ไลัน์ เช่น พนักังานส่งข็อง แลัะพนักังานในค์ลััง

สินค์้า ในอัตั้ริาส่ว่นเป็็นผ่้ชาย์มากักัว่่า จำ้งตั้้องป็ริับเป็ลั่�ย์น

กัาริดำาเนินงาน ส่งเสริิมกัาริย์้าย์ตั้ำาแหน่งงาน เพื�อเป็ิด

โอกัาสให้ค์นทุกัเพศัอย์่างเท่าเท่ย์ม

หลักักัาริที� 2

กัาริให้ค์ว่ามช่ว่ย์เหลัือพนักังานหญิงในกัาริด่แลับุตั้ริ

นอกัจำากัจำะเป็็นกัาริแบ่งเบาภาริะแลั้ว่ ย์ังช่ว่ย์สริ้าง

สมดุลัริะหว่่างช่ว่ิตั้ป็ริะจำำาว่ันแลัะกัาริทำางานมากัข็้�นอ่กั

ด้ว่ย์ ซึ่้�งม่ผลัโดย์ตั้ริงตั้่อป็ริะสิทธุิภาพในกัาริทำางาน

แลัะสามาริถึสริ้างโอกัาสในกัาริเลัื�อนตั้ำาแหน่งให้กัับ

พนักังานหญิงมากัข็้�น

หลักักัาริที� 2

เพิ�มศักัย์ภาพคู่ค้าที�เป็็นผู้ป็ริะกัอบกัาริหญิง

นอกัจำากัน่� ตั้ั�งแตั้่ป็ี พ.ศั. 2559 หาดทิพย์์ย์ังม่กัาริ

สนับสนุนให้จำัดกัิจำกัริริม 5by20 โค์ริงกัาริธุุริกัิจำย์ั�งย์ืนกัับ

โค์ค์า-โค์ลัา เพื�อเพิ�มศัักัย์ภาพทางเศัริษัฐกัิจำ

ให้แกั่ผ่้หญิงในห่ว่งโซึ่่อุป็ทาน (supply chain) จำำานว่น 

5 ลั้านค์นภาย์ในป็ีพ.ศั. 2563 โดย์หาดทิพย์์ได้เข็้าไป็ช่ว่ย์

ผ่้ป็ริะกัอบกัาริหญิงเจำ้าข็องริ้านชำาใน 14 จำังหว่ัดภาค์ใตั้้

ในเริื�องธุุริกัิจำ เช่น กัารินับสตั้็อกั แลัะกัาริจำัดกัาริเงิน 

เป็็นตั้้น1

หลักักัาริที� 5

ริว่มถึ้งม่กัาริริ่ว่มทำากัิจำกัริริม Orange The World 

ท่�เชิญชว่นพนักังานจำากัทุกัแผนกัแลัะทุกัตั้ำาแหน่ง

มาริ่ว่มกัันแสดงออกัเชิงสัญลัักัษัณ์ด้ว่ย์กัาริเดินริณริงค์์

ภาย์ในพื�นท่�องค์์กัริแลัะชุมชนโดย์ริอบ เพื�อแสดงออกัว่่า

หาดทิพย์์ไม่สนับสนุนค์ว่ามริุนแริงตั้่อสตั้ริ่แลัะเด็กั แลัะ

เชื�อในค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศั พริ้อมจำัดตั้ั�งว่งเสว่นาข็้�น

เพื�อสำาริว่จำป็ัญหาภาย์ในองค์์กัริ ซึ่้�งนโย์บาย์อย์่างกัาริ

สริ้างท่�จำอดริถึให้กัับสตั้ริ่ม่ค์ริริภ์หริือกัาริลัาค์ลัอดกั็เป็็น

ผลัมาจำากักัาริเสว่นาน่�ด้ว่ย์2

หลักักัาริที� 6
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ความท้าทาย์

TIMELINE
2016

ได้ริับริางว่ัลัริองชนะเลัิศัอันดับ 2 

ข็อง UN Women 2021 Thailand 

WEPs Awards สาข็า Leadership 

Commitment ผ่้นำาองค์์กัริท่�ส่ง

เสริิมค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศั

ในริะดับป็ริะเทศั

ริิเริิ�มโค์ริงกัาริ 5by20 

โค์ริงกัาริธุุริกัิจำย์ั�งย์ืนกัับโค์ค์า-โค์ลัา 

พริ้อมตั้ั�งเป็้าหมาย์ในกัาริเพิ�ม

ศัักัย์ภาพทางเศัริษัฐกัิจำให้แกั่ผ่้หญิง

ในห่ว่งโซึ่่อุป็ทาน จำำานว่น 5 ลั้านค์น 

ภาย์ในป็ี พ.ศั. 2563

(พ.ศ. 2559)

หาดทิพย์์ย์อมริับว่่า ด้ว่ย์บริิบทข็องสังค์มแลัะว่ัฒนธุริริมในองค์์กัริจำ้งไม่สามาริถึป็ฏิิเสธุได้ว่่างานบางตั้ำาแหน่งถึ่กัมองว่่าเหมาะกัับเพศัชาย์มากักัว่่า 

ค์ว่ามท้าทาย์ข็องหาดทิพย์์แบ่งออกัเป็็น 2 เริื�อง ค์ิือ

1) ทัศันค์ตั้ิในสังค์มท่�มองว่่าผ่้ชาย์ม่ค์ว่ามสามาริถึมากักัว่่า  

2) กัาริสริ้างค์ว่ามเชื�อมั�นว่่าองค์์กัริจำริิงจำังกัับป็ริะเด็นค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศั

ทัศันค์ตั้ิในสังค์มท่�มองว่่าผ่้ชาย์ม่ค์ว่ามสามาริถึมากักัว่่า  

เป็ิดโอกัาสให้ผู้หญิงได้ทำางานที�หลากัหลาย์ตัามความตั้องกัาริ และมี

ช่องทางในกัาริเตัิบโตัในองค์กัริ

ในขณะเดีย์วกััน ตั้องให้ความริู้สริ้างความเข้าใจำให้กัับผู้ชาย์และคนทุกัเพศ

ในองค์กัริในเริ่�องของความเท่าเทีย์มของมนุษัย์์ เพ่�อลบล้างความเช่�อและ

วัฒนธริริมที�ไม่ถููกัตั้อง

จำัดแคมเป็ญริณริงค์ และส่�อสาริป็ัญหาเริ่�องความเท่าเทีย์มในทุกัช่องทาง 

ไม่ว่าจำะเป็็นโป็สเตัอริ์ในบริิษััท พริีเซนเทชั�น ไป็จำนถูึงกัาริริับส่งอีเมล

กัาริสริ้างค์ว่ามเชื�อมั�นว่่าองค์์กัริจำริิงจำังกัับป็ริะเด็น

ค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศั
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ป็ริะกัาศันโย์บาย์ด้านสิทธุิมนุษัย์ชน 

กัาริจำ้างงานแลัะป็ฏิิบัตั้ิตั้่อแริงงาน

อย์่างเป็็นธุริริม 

ผลลัพธ์

ในป็ี พ.ศั. 2562 หาดทิพย์์สามาริถึทำากัำาไริโตั้ส่งสุดริ้อย์ลัะ 77 หากัไม่นับผลั

กัริะทบจำากัสถึานกัาริณ์โค์ว่ิด-19 กั็จำะพบว่่าม่กัาริเตั้ิบโตั้ท่�ตั้่อเนื�องมาโดย์ตั้ลัอด 

10 ป็ีท่�ผ่านมา พลัตั้ริ่ พัชริ ริัตั้ตั้กัุลั กัลั่าว่ว่่า ถึ้ามองในภาพริว่มกัาริเป็ิดโอกัาส

ให้ทุกัค์นได้แสดงค์ว่ามสามาริถึอย์่างเตั้็มท่�โดย์ไม่เกั่�ย์งเพศั เชื�อชาตั้ิ หริือศัาสนา 

กั็ทำาให้ม่กัาริเตั้ิบโตั้ในแบบท่�หาดทิพย์์ไม่เค์ย์เห็นมากั่อน ณ ป็ัจำจำุบัน หาดทิพย์์ม่

อัตั้ริาส่ว่นข็องผ่้บริิหาริชาย์ริ้อย์ลัะ 53 แลัะหญิงริ้อย์ลัะ 47 ซึ่้�งเป็็นสัดส่ว่นท่�ม่

ค์ว่ามสมดุลัมากัข็้�น

ในป็ี พ.ศั. 2564 หาดทิพย์์ได้ริับริางว่ัลัริองชนะเลัิศัอันดับ 2 ข็อง UN Women 

2021 Thailand WEPs Awards สาข็า Leadership Commitment 
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ผ่้นำาองค์์กัริท่�ส่งเสริิมค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศัในริะดับป็ริะเทศั3  ริว่มถึ้งได้ริับกัาริ

ค์ัดเลัือกัให้เป็็นหน้�งในบริิษััทกัลัุ่มหลัักัทริัพย์์ ESG 100 เป็็นป็ีท่� 5 ในป็ี 

พ.ศั. 2565 จำากั 803 บริิษััทจำดทะเบ่ย์นท่�ม่กัาริดำาเนินงานท่�โดดเด่นด้านสิ�ง

แว่ดลั้อม สังค์ม แลัะธุริริมาภิบาลั โดย์สถึาบันไทย์พัฒน์4 นอกัจำากัน่� หาดทิพย์์

ย์ังเป็็นองค์์กัริท่�อย์่่ในหุ้นย์ั�งย์ืน หริือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ข็องตั้ลัาดหลัักัทริัพย์์แห่งป็ริะเทศัไทย์ (SET) ป็ริะจำำาป็ี พ.ศั. 25635 

ริว่มถึ้งได้ริับริางว่ัลัองค์์กัริตั้้นแบบด้านสิทธุิมนุษัย์ชนป็ริะจำำาป็ี พ.ศั. 2563 ข็อง

กัริมค์ุ้มค์ริองสิทธุิแลัะเสริ่ภาพ กัริะทริว่งย์ุตั้ิธุริริม แลัะริางว่ัลัอื�น ๆ อ่กัมากัมาย์6 

กัาริป็ฏิิบัตั้ิตั้ามหลัักักัาริข็อง WEPs เป็็นสิ�งท่�ทำาให้หาดทิพย์์ได้ย์้อนกัลัับมามอง

ท่�ตั้ัว่องค์์กัริว่่าสามาริถึป็ริับป็ริุงหริือพัฒนาส่ว่นไหนให้ด่ย์ิ�งข็้�นได้ สิ�งสำาค์ัญค์ือกัาริ

ม่โอกัาสได้เริ่ย์นริ่้กัาริจำัดกัาริเริื�องค์ว่ามเท่าเท่ย์มทางเพศัจำากัองค์์กัริอื�น 

ท่�สามาริถึนำาบทเริ่ย์นกัลัับมาพัฒนาตั้ัว่บริิษััทเองได้เช่นกััน

ข้อเสนอแนะ

หาดทิพย์์มองว่่า หลัักักัาริท่�สำาค์ัญในกัาริสริ้างค์ว่ามเสมอภาค์ทางเพศัในองค์์กัริ

อย์่่ 3 ป็ริะกัาริ 1) สริ้างค์ว่ามเชื�อมั�น 2) หัว่หน้างานตั้้องป็ฏิิบัตั้ิให้ด่เป็็นแบบอย์่าง

ในทุกัป็ริะเด็นท่�องค์์กัริให้ค์ว่ามสำาค์ัญ 3) ให้ริางว่ัลัแกั่พนักังานท่�ให้ค์ว่ามริ่ว่มมือ 

เพื�อให้เป็็นแบบอย์่างแกั่พนักังานท่านอื�น  โดย์ตั้้องดำาเนินกัาริป็ฏิิบัตั้ิตั้าม 3 หลัักั

กัาริน่�อย์่างตั้่อเนื�อง เพื�อให้กัลัาย์เป็็นว่ัฒนธุริริมองค์์กัริในท้าย์ท่�สุด

นอกัจำากัน่� หากัตั้้องกัาริให้ธุุริกัิจำย์ั�งย์ืน ทุกัภาค์ส่ว่น ทุกัค์นในสังค์มตั้้องม่ท่�ย์ืน

เป็็นข็องตั้ัว่เอง ดังนั�นกัาริทำางานเริื�องค์ว่ามเสมอภาค์จำ้งเป็็นสิ�งท่�สำาค์ัญมากั 

เพริาะหาดทิพย์์มองว่่า เป็็นสิ�งท่�ถึ่กัตั้้องแลัะค์ว่ริป็ฏิิบัตั้ิ กัาริทำาเช่นน่�ไม่เพ่ย์งแตั้่ส่ง

ผลัตั้่อค์ว่ามย์ั�งย์ืนข็ององค์์กัริเท่านั�น แตั้่ม่ผลัไป็ถึ้งค์ว่ามย์ั�งย์ืนข็องสังค์มด้ว่ย์ 

ย์ิ�งในโลักัป็ัจำจำุบันท่�ม่กัาริเป็ลั่�ย์นแป็ลังทางสังค์มแลัะเทค์โนโลัย์่ท่�เริ็ว่กัว่่าทุกัย์ุค์

ทุกัสมัย์ท่�ผ่านมา กั็ตั้้องเป็ลั่�ย์นแป็ลังแลัะป็ริับตั้ัว่ให้สอดค์ลั้องกัับว่ิว่ัฒนากัาริ

ข็องโลักั



Case Study:  บริิษััท หาดทิพย์์ จำำากััด (มหาชน) |  5

บทบาทของ WEPs

ในภาย์ภาค์หน้า หาดทิพย์์พย์าย์ามท่�จำะชักัชว่นทุกัภาค์ส่ว่นในห่ว่งโซึ่่อุป็ทานในกัาริป็ฏิิบัตั้ิตั้ามหลัักักัาริ WEPs ซึ่้�งทางบริิษััทมองว่่า 7 หลัักักัาริข็อง WEPs 

เป็็นกัริอบในกัาริป็ฏิิบัตั้ิท่�ชัดเจำน แลัะสามาริถึแป็ริผลัลััพธุ์ออกัมาในลัักัษัณะข็องริาย์งานซึ่้�งสามาริถึว่ัดผลัได้ชัดเจำน

ท่�ผ่านมาหาดทิพย์์เค์ย์เข็้าริ่ว่มโค์ริงกัาริองค์์กัริตั้้นแบบด้านสิทธุิมนุษัย์ชน เพื�อริ่ว่มกัริะตัุ้้นให้องค์์กัริแลัะภาค์ส่ว่นตั้่าง ๆ เห็นถึ้งค์ว่ามสำาค์ัญแลัะเค์าริพใน

หลัักักัาริสิทธุิมนุษัย์ชนซึ่้�งหาดทิพย์์ย์้ดหลัักัป็ฏิิบัตั้ิ เพื�อเป็็นแบบอย์่างท่�ด่ในกัาริทำาธุุริกัิจำ เมื�อผนว่กักัับกัารินำาหลัักักัาริเสริิมสริ้างศัักัย์ภาพสตั้ริ่หริือ WEPs 

มาเป็็นแนว่ทางป็ฏิิบัตั้ิ กั็เป็็นกัาริตั้อกัย์ำ�าให้เห็นถึ้งค์ว่ามสำาค์ัญข็องว่ัฒนธุริริมองค์์กัริในกัาริส่งเสริิมให้เป็็นสังค์มแห่งกัาริเค์าริพสิทธุิมนุษัย์ชนอย์่างย์ั�งย์ืนตั้่อไป็

ENDNOTES                                                                                                                                                     
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