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วัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ เช่ือว่าปัจจยัสาํคญัท่ีทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและขบัเคลื่อนธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ พนกังาน คูค้่าทางธุรกิจ (คูค้่า ผู้ รับเหมา และลกูค้า) และชมุชนท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ดําเนินงานเป็น

พิเศษ ตามหลกันโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้ บริษัทฯ ได้

ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัสากลอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการปอ้งกนัและหลกีเลีย่งการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

 

ผู้เก่ียวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ/หรือ คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้มีหน้าท่ีในการ

ดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ได้ปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องตระหนกัถึงความสาํคญัและเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน  

 

หลักเกณฑ์ 

1. สิทธิมนษุยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองให้ไม่ถูก

เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา 

สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่ละประเทศมีพันธกรณี

จะต้องปฏิบตัิตาม 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องตระหนกัถึงความสําคญัและเคารพต่อสทิธิมนษุยชน ในทกุด้านของ

บุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่ละประเทศมี

พนัธกรณีท่ีต้องปฏิบตัิโดยรวมถึง 

2.1  การปฏิบตัิตอ่ทกุคนตามหลกัสทิธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลอืกปฏิบตั ิ

2.2  การสนบัสนนุสง่เสริมสทิธิมนษุยชน และการหลกีเลีย่งการกระทําท่ีเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

2.3 บริษัทฯ มุง่หวงัให้ผู้ เก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้สง่มอบ

สินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เคารพในสิทธิ

มนษุยชน และดําเนินธุรกิจตามหลกัการท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตัิต่อคูค้่าของบริษัท (Supplier Code 

of Conduct)  รวมทัง้แสดงความมุง่มัน่ในการระบปุระเด็น การป้องกัน การลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยนชน  ในกรณีท่ีเกิดการละเมินด้านสิทธิมนุษยชน  กลุม่บริษัทฯ คาดหวงัว่าคู่ค้าและ

ผู้ รับเหมา จะต้องมีกระบวนการแก้ไข และจดัการปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีเกิดขึน้อยา่งเหมาะสม   

2.4 บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดี และเป็นพนัธมิตรท่ีน่าเช่ือถือสําหรับชุมชนในท้องถ่ิน  สง่เสริมสิทธิชุมชนใน

การฟืน้ฟจูารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยบริษัทฯ ร่วมดําเนินโครงการตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาชมุชน และสร้าง

ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ให้แก่ชมุชนในท้องถ่ิน 
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3 แนวทางปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชน 

3.1 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตัิต่อกัน

อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ     

สผิีว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอ่ืนใด 

3.2 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการ 

ดําเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน 

3.3 สนบัสนนุสง่เสริมการดาํเนินการเพ่ือคุ้มครองสทิธิมนษุยชน 

3.4 สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอ่ืนใด แก่ผู้ เก่ียวข้อง 

ในการดําเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ ส่งมอบสินค้าและบริการ 

(Supplier) ผู้ รับ เหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่วม ธุรกิจ  (Joint Venture) เพ่ือให้มีส่วน ร่วมในการ 

ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชนตาม 

แนวนโยบายนี ้

3.5 สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่าย 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร และต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ 

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบผา่นช่องทางตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ 

3.6 บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ใน Whistleblower Protection ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• โทรศพัท์ 02 242-5834 โดยได้ระบหุมายเลขดงักลา่วไว้ในใบสง่สนิค้า 

• เว็บไซต์  www.gunkul.com 

• คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@gunkul.com 

• การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี / การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

• การประชมุ Morning Talk ระหวา่งพนกังานและหวัหน้างาน กลอ่งรับความคดิเห็นสาํหรับพนกังาน 

3.7 บริษัทฯ จะพัฒนาและดําเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง 

ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กําหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีได้รับ 

ผลกระทบ วางแผนและกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข 

และป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดัให้มีกระบวนการเยียวยา และ

บรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสทิธิมนษุยชนด้วย 

3.8 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย 

ด้านสทิธิมนษุยชนนี ้

http://www.gunkul.com/
mailto:ir@gunkul.com
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3.9 ผู้ กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ   ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา 

ทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ 

ผิดกฎหมาย 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิหรือแก้ไขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนมุตัิจากประธาน

กรรมการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

 

แบบฟอร์ม 

- 

บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

 OMD 

2563/13 

1.0 2 มี.ค. 2563  จดัทําใหม ่ 

  

เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ในการ

ปฏิบตัิและสง่เสริมด้าน 

สิทธิมนษุชนให้กบัผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียทกุกลุม่ ตามหลกั

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  

ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ  

  

 

   


	ผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                              ...

