บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : สิทธิมนุษยชน
(Human Rights Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เลขทีเ่ อกสาร POL-BOD_65-007
วันทีเ่ ริ่มใช้
8 ก.พ. 2565
ฉบับที่
หน้า

4.0

1/4

วัตถุประสงค์
บริษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ พนักงาน คูค่ า้ ทางธุรกิจ (คูค่ า้ ผูร้ บั เหมา และลูกค้า) และชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดําเนินงานเป็ น
พิเศษ ตามหลักนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ในด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้เกี่ยวข้อง

1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ มีหน้าที่ในการ
ดูแลนโยบายฉบับนีว้ า่ ได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสําคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
หลักเกณฑ์
1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รบั การรับรอง หรือคุม้ ครองให้ไม่ถูก
เลื อ กปฏิ บัติเพี ยงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
จะต้องปฏิบตั ิตาม
2. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องตระหนักถึงความสําคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในทุกด้านของ
บุค คลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่ แต่ ละประเทศมี
พันธกรณีท่ตี อ้ งปฏิบตั ิโดยรวมถึง
2.1 การปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
2.2 การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.3 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผเู้ กี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส้ ่งมอบ
สิ น ค้ า และบริ ก าร (Supplier) ผู้ รับ เหมา (Contractor) ผู้ ร่ ว มธุ ร กิ จ (Joint Venture) พนั ก งาน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพในสิทธิมนุษยชน และดําเนินธุรกิจตามหลักการที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิ
ต่อคู่คา้ ของบริษัท (Supplier Code of Conduct) รวมทัง้ แสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การ
ลดผลกระทบ และการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยนชน ในกรณีท่ีเกิดการละเมินด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่ม บริษั ท ฯ คาดหวัง ว่า คู่ค ้า และผู้รับ เหมา จะต้อ งมี ก ระบวนการแก้ไข และจัด การปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนที่เกิดขึน้ อย่างเหมาะสม
2.4 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี และเป็ นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสําหรับชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมสิทธิชมุ ชนใน
การฟื ้ นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบริษัทฯ ร่วมดําเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสร้าง
ความเป็ นอยูท่ ่ดี ีขนึ ้ ให้แก่ชมุ ชนในท้องถิ่น
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3 แนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชน
3.1 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกี ยรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิหรือแบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
3.2 ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานนักโทษ แรงงานที่ถูกผูกมัด แรงงานขัดหนี ้
แรงงาน ทหาร แรงงานทาส และทุกรูปแบบของการค้ามนุษย์
3.3 มุ่งมั่นในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อบังคับระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและการการใช้
แรงงานเด็ก ห้ามให้มีการจ้างงานเด็กที่มีอายุต่าํ กว่าเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนด
3.4 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิ บัติ ห น้าที่ เพื่ อ ป้อ งกัน ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ด การละเมิ ดสิท ธิ ม นุษ ยชน ในการ
ดําเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
3.6 สื่ อ สาร เผยแพร่ ให้ค วามรู ้ ทํา ความเข้า ใจ กํา หนดแนวทาง และให้ก ารสนับ สนุน อื่ น ใด แก่ ผู้เกี่ ย วข้อ ง
ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ รกิ จ (Business Value Chain) ผู้ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริก าร
(Supplier) ผู้ รับ เหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่ ว มธุ ร กิ จ (Joint Venture) เพื่ อให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมี คุณ ธรรม เคารพต่อ สิทธิ มนุษ ยชน และปฏิบัติต่อ ทุกคนตามหลักสิทธิ มนุษ ยชนตาม
แนวนโยบายนี ้
3.7 สอดส่ อ งดู แ ลเรื่ อ งการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การกระทํา ที่ เข้า ข่ า ย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ค วามร่ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ต่ า ง ๆ หากมี ข ้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ป รึก ษากั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
3.8 บริษัทฯจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ใน Whistleblower Protection ผ่านช่องทาง ดังนี ้
• โทรศัพท์ 02 242-5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า
• เว็บไซต์ www.gunkul.com
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ir@gunkul.com
• การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี / การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• การประชุม Morning Talk ระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน กล่องรับความคิดเห็นสําหรับพนักงาน
3.9 บริษั ท ฯ จะพั ฒ นาและดํา เนิ น กระบวนการจัด การด้า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชน (Due Diligence Process) อย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ที่ จ ะระบุป ระเด็ น ความเสี่ ย งด้า นการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชน กํา หนดกลุ่ม หรือ บุค คลที่ ได้รบั
ผลกระทบ วางแผนและกํา หนดแนวทางการแก้ไ ขและป้ อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จัด การแก้ไ ข
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และป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยา และ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีท่มี ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
3.10 บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะสร้า งและรัก ษาวัฒ นธรรมองค์ก รที่ ยึด มั่น ต่ อ การเคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนนี ้
3.11 ผู้ก ระทํา การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ นการกระทํา ที่ ผิ ด จรรยาบรรณ ซึ่ ง จะต้อ งได้รับ การพิ จ ารณา
ทางวิ นัยตามระเบี ยบที่ บ ริษั ท ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี อ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้น
ผิดกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
-
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

OMD
2563/13

1.0

2 มี.ค. 2563

จัดทําใหม่

POL-BOD
64-021

2.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

POL-BOD
64-039

3.0

12 พ.ย. 2564

ทบทวน

POL-BOD
65-007

4.0

8 ก.พ. 2565

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบตั ิและส่งเสริมด้าน
สิทธิมนุษชนให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ตามหลัก
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบตั ิและส่งเสริมด้าน
สิทธิมนุษชนให้กบั ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ตามหลัก
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
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