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Equal Opportunity Employer Statement 
ค ำแถลงของนำยจ้ำงเร่ืองควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ

4th April 2021 
4 เมษายน 2564 

 
Silica Hill Co. Ltd. is an Equal Opportunity Employer and Prohibits Discrimination and 
Harassment of Any Kind 
 
บรษิัท ซิลิกา้ ฮิลล ์จ ากดั เป็นนายจา้งที่ใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมกนั และหา้มมิใหมี้การเลือกปฏิบตัิ และการลว่งละเมิดทกุรูปแบบ 

 
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. 
 
บรษิัท ซิลิกา้ ฮิลล ์จ ากดั ยึดมั่นในหลกัการในการจา้งงานที่เท่าเทียมกนัส าหรบัพนกังานทกุคน และจดัแจงสภาพแวดลอ้มการท างานเพื่อให้
พนกังานทกุคนปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและการลว่งละเมิด 

 
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 

การตดัสินใจจา้งงานทัง้หมดที่ บริษัท ซิลิกา้ ฮิลล ์จ ากัด ขึน้อยู่กับความตอ้งการทางธุรกิจความตอ้งการของงานและคุณสมบตัิของแต่ละ
บคุคลโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา หรือเชือ้ชาติก าเนิดสงัคม หรือชาติพนัธุเ์พศ (รวมถึงการตัง้ครรภ)์ อายรุา่งกาย ความพิการทางจิต

หรือประสาทสมัผสั สถานะเอชไอวี รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ และ/หรือการแสดงออกสถานะภาพ การสมรสสหภาพพลเรือนหรือ
ความเป็นหุน้ส่วนในประเทศรวมถึงสถานะอื่นใดที่ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย บรษิัท 
ซิลิกา้ ฮิลล ์จ ากดั จะไม่ยอมใหมี้การเลือกปฏิบตัิ หรอืการคกุคามตามลกัษณะใด ๆ เหล่านี ้

 
Silica Hill Co Ltd does not condone or participate in Forced Labour or Human 

Trafficking 

บรษิัท ซิลิกา้ ฮิลล ์จ ากดั จะไม่มีส่วนรว่มในการบงัคบัใชแ้รงงาน หรอืการคา้มนษุยใ์ดๆ ทัง้สิน้ 
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Employees have Freedom of Association for the purpose of addressing workplace 

issues 

พนกังานทกุคนมีเสรีภาพในการสมาคมเพื่อจดุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาในที่ท  างาน 

 
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 
 
พนกังานสามารถแจง้ขอ้กังวลใดๆ กับผูบ้ริหารระดบัสงูหากพนกังานรูส้ึกว่าถูกปฏิบตัิไม่ดีโดยพนกังานของ ซิลิกา้ ฮิลล ์ รวมถึงหวัหนา้งาน
โดยตรง หมายเลขติดต่อของผูบ้รหิารระดบัสงูจะติดอยู่บนกระดานแจง้เตือนในส านกังาน และสถานที่ท  างานตา่งๆ 

 
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 ฮิลล ์จ ากดั มุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้หมดของเราภายใตก้ฎหมายไทยในฐานะ 
บรษิัท ที่มีความรบัผิดชอบและมีจรยิธรรม 

 


