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วัตถุประสงค์
บริษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดาเนินงานเป็ น
พิเศษ ตามหลักนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ในด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ มีหน้าที่ในการ
ดูแลนโยบายฉบับนีว้ ่าได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
หลักเกณฑ์
1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รบั การรับรอง หรือคุม้ ครองให้ไม่ถูก
เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่ างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
จะต้องปฏิบตั ิตาม
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านของ
บุค คลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุม ชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่ แต่ละประเทศมี
พันธกรณีท่ตี อ้ งปฏิบตั ิโดยรวมถึง
2.1 การปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
2.2 การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการหลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.3 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส้ ่งมอบ
สิ น ค้า และบริก าร (Supplier) ผู้รับ เหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่ว มธุ ร กิ จ (Joint Venture) เคารพในสิ ท ธิ
มนุษยชน และดาเนินธุรกิจตามหลักการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริษัท (Supplier Code
of Conduct) รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยนชน ในกรณี ท่ีเกิดการละเมินด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าคู่คา้ และ
ผูร้ บั เหมา จะต้องมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึน้ อย่างเหมาะสม
2.4 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี และเป็ นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสาหรับชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมสิทธิชุมชนใน
การฟื ้ นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบริษัทฯ ร่วมดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสร้าง
ความเป็ นอยู่ท่ดี ีขึน้ ให้แก่ชมุ ชนในท้องถิ่น
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3 แนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชน
3.1 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติต่อกั น
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ
สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
3.2 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติห น้าที่เพื่ อป้องกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษ ยชน ในการ
ดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3.3 สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
3.4 สื่ อ สาร เผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง และให้ก ารสนับ สนุน อื่ น ใด แก่ ผู้เกี่ ย วข้อ ง
ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าของธุ รกิ จ (Business Value Chain) ผู้ส่ งมอบสิ น ค้า และบริก าร
(Supplier) ผู้ รั บ เหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่ ว มธุ ร กิ จ (Joint Venture) เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณ ธรรม เคารพต่อสิทธิ มนุษ ยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิ มนุษ ยชนตาม
แนวนโยบายนี ้
3.5 สอดส่ อ งดู แ ลเรื่ อ งการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การกระท า ที่ เข้า ข่ า ย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร และต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่ รบั ผิดชอบทราบ
และให้ค วามร่ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ต่ า ง ๆ หากมี ข้อ สงสั ย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ป รึก ษากั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
3.6 บริษัทฯจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ใน Whistleblower Protection ผ่านช่องทาง ดังนี ้
• โทรศัพท์ 02 242-5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า
• เว็บไซต์ www.gunkul.com
• คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ir@gunkul.com
• การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี / การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• การประชุม Morning Talk ระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน กล่องรับความคิดเห็นสาหรับพนักงาน
3.7 บริษั ท ฯ จะพัฒ นาและด าเนิ น กระบวนการจัด การด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Due Diligence Process) อย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ที่ จ ะระบุป ระเด็น ความเสี่ ยงด้านการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชน ก าหนดกลุ่ม หรือ บุค คลที่ ได้รับ
ผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้ อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชน จัด การแก้ไข
และป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยา และ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีท่มี ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
3.8 บริษั ท ฯ มุ่งมั่น ที่ จ ะสร้างและรัก ษาวัฒ นธรรมองค์กรที่ ยึ ด มั่น ต่ อการเคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนนี ้
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3.9 ผู้ก ระท าการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ นการกระท าที่ ผิ ด จรรยาบรรณ ซึ่ ง จะต้อ งได้รับ การพิ จ ารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัท ฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานั้น
ผิดกฎหมาย
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
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-
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