Silica Hill Co.Ltd.
6/5 Soi On-Nut 74/1 Soi 1, On-Nut Rd., (Sukhumvit77), Prawet, Bangkok 10250
Tel: 66 2 320 5939-41 Fax: 66 2 320 5938

Equal Opportunity Employer Statement
คำแถลงของนำยจ้ำงเรื่องควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ
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4 เมษายน 2564
Silica Hill Co. Ltd. is an Equal Opportunity Employer and Prohibits Discrimination and
Harassment of Any Kind
บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด เป็ นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิ และการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ
Silica Hill Co. Ltd. is committed to the principle of equal employment opportunity for all
employees and to providing employees with a work environment free of discrimination
and harassment.
บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด ยึดมั่นในหลักการในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันสาหรับพนักงานทุกคน และจัดแจงสภาพแวดล้อมการทางานเพื่อให้
พนักงานทุกคนปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และการล่วงละเมิด
All employment decisions at Silica Hill Co. Ltd. are based on business needs, job
requirements and individual qualifications, without regard to race, colour, religion or
belief, national, social or ethnic origin, sex (including pregnancy), age, physical, mental
or sensory disability, HIV Status, sexual orientation, gender identity and/or expression,
marital, civil union or domestic partnership status, including any other status protected
by the laws or regulations as dictated under the laws of the Kingdom of Thailand.
Silica Hill Co. Ltd. will not tolerate discrimination or harassment based on any of these
characteristics
การตัดสินใจจ้างงานทัง้ หมดที่ บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด ขึน้ อยู่กับความต้องการทางธุรกิจความต้องการของงานและคุณสมบัติของแต่ละ
บุคคลโดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สีผิว ศาสนา หรือเชือ้ ชาติกาเนิดสังคม หรือชาติพนั ธุเ์ พศ (รวมถึงการตัง้ ครรภ์) อายุรา่ งกาย ความพิการทางจิต
หรือประสาทสัมผัส สถานะเอชไอวี รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และ/หรือการแสดงออกสถานะภาพ การสมรสสหภาพพลเรือนหรือ
ความเป็ นหุน้ ส่วนในประเทศรวมถึงสถานะอื่นใดที่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายหรือข้อบังคับภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บริษัท
ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด จะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิ หรือการคุกคามตามลักษณะใด ๆ เหล่านี ้
Silica Hill Co Ltd does not condone or participate in Forced Labour or Human
Trafficking
บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด จะไม่มีส่วนร่วมในการบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ใดๆ ทัง้ สิน้
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Employees have Freedom of Association for the purpose of addressing workplace
issues
พนักงานทุกคนมีเสรีภาพในการสมาคมเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขปั ญหาในที่ทางาน
An employee can raise any concern to Top Management if they have any feelings of
mistreatment by any Silica Hill employee, including their direct supervisor. Contact
numbers of Senior Directors are posted on each notice board in office and facility
พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวลใดๆ กับผูบ้ ริหารระดับสูงหากพนักงานรู ส้ ึกว่าถูกปฏิบตั ิไม่ดีโดยพนักงานของ ซิลิกา้ ฮิลล์ รวมถึงหัวหน้างาน
โดยตรง หมายเลขติดต่อของผูบ้ ริหารระดับสูงจะติดอยู่บนกระดานแจ้งเตือนในสานักงาน และสถานที่ทางานต่างๆ
Silica Hill Co. Ltd. is committed to meet all our legal and compliance obligations under
Thai Law as a responsible and ethical company.
บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล์ จากัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิขอ้ ผูกพันทางกฎหมายและการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ หมดของเราภายใต้กฎหมายไทยในฐานะ
บริษัท ที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
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