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วัตถุประสงค ์

บรษัิทฯ เช่ือว่าปัจจยัสาํคญัที่ทาํใหบ้รษัิทฯ ประสบความสาํเรจ็และขบัเคล่ือนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ พนกังาน คูค่า้ทางธุรกิจ (คูค่า้ ผูร้บัเหมา และลกูคา้) และชมุชนทอ้งถ่ินที่บรษัิทฯ ดาํเนินงานเป็น

พิเศษ ตามหลกันโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ได้

ปฏิบติัตามกฎหมาย และหลกัสากลอย่างเครง่ครดั รวมถึงการปอ้งกนัและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

 

ผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และ/หรือ คณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้มีหนา้ที่ในการ

ดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ไดป้ฏิบติัอย่างถกูตอ้ง 

2. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัและเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน  

 

หลักเกณฑ ์

1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขัน้พืน้ฐานที่มนุษยท์ุกคนไดร้บัการรบัรอง หรือคุม้ครองใหไ้ม่ถูก

เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา 

สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี

จะตอ้งปฏิบติัตาม 

2. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัและเคารพต่อสิทธิมนษุยชน ในทกุดา้นของ

บุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมี

พนัธกรณีที่ตอ้งปฏิบติัโดยรวมถึง 

2.1  การปฏิบติัตอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบติั 

2.2  การสนบัสนนุส่งเสรมิสิทธิมนษุยชน และการหลีกเล่ียงการกระทาํที่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

2.3 บรษัิทฯ มุ่งหวงัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผูส้่งมอบ

สินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับ เหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) พนักงาน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเคารพในสิทธิมนษุยชน และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการที่ระบุไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏิบติั

ต่อคู่คา้ของบริษัท (Supplier Code of Conduct)  รวมทัง้แสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็น การป้องกัน การ

ลดผลกระทบ และการรบัผิดชอบต่อผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยนชน  ในกรณีที่เกิดการละเมินดา้นสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าคู่ค้าและผู้รับเหมา จะต้องมีกระบวนการแก้ไข และจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนที่เกิดขึน้อย่างเหมาะสม   

2.4 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบา้นที่ดี และเป็นพนัธมิตรที่น่าเช่ือถือสาํหรบัชมุชนในทอ้งถ่ิน  ส่งเสรมิสิทธิชมุชนใน

การฟ้ืนฟจูารตีประเพณีและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน โดยบรษัิทฯ รว่มดาํเนินโครงการตา่ง ๆ เพื่อพฒันาชมุชน และสรา้ง

ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ใหแ้ก่ชมุชนในทอ้งถ่ิน 
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3 แนวทางปฏิบติัดา้นสิทธิมนษุยชน 

3.1 ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบติัต่อกัน

อย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบติัหรือแบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ 

ภาษา อาย ุ สีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรอืเรื่องอื่นใด 

3.2 หา้มมิใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนักโทษ แรงงานที่ถูกผูกมดั แรงงานขดัหนี้

แรงงาน ทหาร แรงงานทาส และทกุรูปแบบของการคา้มนษุย ์

3.3 มุ่งมั่นในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศและทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิเด็กและการการใช้

แรงงานเด็ก หา้มใหมี้การจา้งงานเด็กที่มีอายตุํ่ากวา่เกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนด 

3.4 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการ 

ดาํเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน 

3.5 สนบัสนนุสง่เสรมิการดาํเนินการเพื่อคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 

3.6 ส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ทาํความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เก่ียวข้อง 

ในการดาํเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ 

(Supplier) ผู้ร ับ เหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุ รกิจ  (Joint Venture) เพื่ อ ให้ มีส่ วนร่วมในการ 

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม 

แนวนโยบายนี ้

3.7 สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่ เข้าข่าย 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับองคก์ร และตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ 

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านช่องทางตา่ง ๆ ที่กาํหนดไว ้

3.8 บรษัิทฯจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลที่แจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชนที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

ตามที่บรษัิทฯ กาํหนดไวใ้น Whistleblower Protection ผ่านช่องทาง ดงันี ้

• โทรศพัท ์02 242-5834 โดยไดร้ะบหุมายเลขดงักลา่วไวใ้นใบสง่สินคา้ 

• เว็บไซต ์ www.gunkul.com 

• คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

• ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ir@gunkul.com 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี / การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

• การประชมุ Morning Talk ระหว่างพนกังานและหวัหนา้งาน กล่องรบัความคิดเห็นสาํหรบัพนกังาน 

3.9 บริษัทฯ จะพัฒนาและดําเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อที่จะระบุประเด็นความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รบั 

ผลกระทบ วางแผนและกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข 

http://www.gunkul.com/
mailto:ir@gunkul.com
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และป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดัใหมี้กระบวนการเยียวยา และ

บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

3.10 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย 

ดา้นสิทธิมนษุยชนนี ้

3.11 ผู้กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทําที่ ผิดจรรยาบรรณ   ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา 

ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้น 

ผิดกฎหมาย 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรอืแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 

 

แบบฟอรม์ 

- 
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บันทกึประวตักิารแกไ้ข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

 OMD 

2563/13 

1.0 2 มี.ค. 2563  จดัทาํใหม่  

  

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบติัและสง่เสรมิดา้น 

สิทธิมนษุชนใหก้บัผูม้ีสว่นได้

สว่นเสียทกุกลุม่ ตามหลกั

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ที่ดี และจรยิธรรมทางธรุกิจ  

 1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-021 

2.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบติัและสง่เสรมิดา้น 

สิทธิมนษุชนใหก้บัผูม้ีสว่นได้

สว่นเสียทกุกลุม่ ตามหลกั

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ที่ดี และจรยิธรรมทางธุรกิจ  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-039 

3.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบติัและสง่เสรมิดา้น 

สิทธิมนษุชนใหก้บัผูม้ีสว่นได้

สว่นเสียทกุกลุม่ ตามหลกั

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  

ที่ดี และจรยิธรรมทางธุรกิจ  
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