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นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

1.  หลักการ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯและบริษัทยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุม่บริษัท”) ตระหนกัถึงคณุคำ่ และ
ศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำพของทุกบุคคล จึงยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฎิบตัิในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสียทุกภำคส่วน อำทิ พนกังำน ชุมชน สงัคม คู่ค้ำ และคู่ธุรกิจตลอดสำยโซ่อุปทำนของกลุ่ม
บริษัท รวมถึงสทิธิในทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม และเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เป็นไปด้วย
ควำมรอบคอบ ระมดัระวงั และไม่กระท ำกำรใดที่จะก่อให้เกิดกำรละเมิดหรือสร้ำงผลกระทบต่อสิทธิมนษุยชน ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม กลุม่บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนสิทธิมนษุยชนที่สอดคล้องตำมหลกักฎหมำยและมำตรฐำนสำกลที่ส ำคญั อำทิ  
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลกักำรชีแ้นะว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญำ
วำ่ด้วยหลกักำรและสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำนขององค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (The International Labor Organization 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) เป็นต้น มำเป็นแนวทำงและกรอบกำรด ำเนินงำนเพื่อ
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพต่อสิทธิมนษุยชน โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้ให้ คณะกรรมกำรของกลุม่บริษัท 
ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัยดึถือปฏิบตัิ  

2.  ขอบเขต 

 นโยบำยฉบับนีใ้ช้กับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม 
ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่กลุม่บริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชน ตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ของธุรกิจ  
นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทมุ่งหวังและส่งเสริมให้คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ให้กำรสนับสนุนและปฏิบัติตำม
แนวนโยบำยนี ้

3.  นิยาม 

“กลุม่บริษัท” หมำยถึง บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

“บริษัทฯ”      หมำยถึง บริษัท จีเอฟพีที จ ำกดั (มหำชน) 

“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทจ ำกดั หรือ บริษัทมหำชนจ ำกดั ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของบริษัทฯโดยมีลกัษณะเป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“พนกังำน” หมำยถึง พนกังำน และคนงำนทกุระดบัของกลุม่บริษัท 

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 4.1  คณะกรรมการ  

 ก ำหนดให้มีนโยบำยและแนวปฎิบตัิเพื่อป้องกนักำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทกุกิจกรรมของกลุ่มบริษัท รวมถึงห่วงโซ่
คณุคำ่ของธุรกิจ (Business Value Chain) 

 4.2  ผู้บริหาร 

 4.2.1  จดัให้มีระเบียบปฎิบตัิที่เหมำะสมกบับริบทของแต่ละบริษัทในกลุม่บริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบำย ข้อก ำหนด 
และกฎหมำยของประเทศที่แตล่ะบริษัทด ำเนินธุรกิจ 
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 4.2.2  จัดให้มีโครงสร้ำงผู้ รับผิดชอบ เช่น หน่วยงำนที่ดแูลด้ำนสิทธิมนษุยชน หรือ บคุคลผู้ รับผิดชอบเพื่อเป็นตวัแทน
ของฝ่ำยบริหำรในกำรด ำเนินกำรด้ำนสทิธิมนษุยชนของแตล่ะบริษัท 

 4.2.3  ก ำกับดูแลให้มีกำรปฎิบัติตำมนโยบำย แนวปฎิบัติ และระเบียบปฎิบัติ ตลอดจนหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุง
เพื่อให้กำรน ำไปปฎิบตัิมีประสทิธิภำพมำกขึน้ รวมทัง้มัน่ใจวำ่มีกำรรำยงำนผลกำรปฎิบตัิงำนตำมนโยบำยและแนวปฎิบตัิ 

 4.3  หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน 

 4.3.1  สื่อสำรแนวคิด วตัถปุระสงค์ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนษุยชน กำรปฎิบตัิด้ำนแรงงำนให้กับบคุลำกร 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่นตลอดหว่งโซอ่ปุทำน  

 4.3.2  จัดท ำและพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Due Diligence 
Process) อยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีขัน้ตอนกำรปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

 กำรประเมินควำมเสีย่ง ผลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชน และจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้
จำกกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ทัง้ที่เกิดขึน้แล้ว และมีโอกำสจะเกิดขึน้ในอนำคต 

 กำรบรูณำกำรผลกำรประเมิน เข้ำกบักลไกกำรบริหำรจดักำรภำยในของกลุม่บริษัท 

 กำรแก้ไขและเยียวยำ กรณีเกิดผลกระทบทำงตรงด้ำนสทิธิมนษุยชนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

 กำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนด้ำนสทิธิมนษุยชน และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 4.4  พนักงาน 

ท ำควำมเข้ำใจ และปฎิบตัิตำมนโยบำย แนวปฎิบตัิ ระเบียบ รวมถึงรำยงำนหรือแจ้งเบำะแส หำกพบเห็นกำรกระท ำที่
ขดัตอ่นโยบำยนี ้

5.  แนวทางปฏิบัติไว้ 

 เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและแนวทำงปฎิบตัิด้ำนแรงงำนทัว่ทัง้องค์กร  เสริมสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำพนกังำน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับกำรปฎิบตัิปกป้องเคำรพสิทธิขัน้พืน้ฐำนอย่ำงเท่ำ เทียมกันและเป็นธรรม กลุ่มบริษัท จึงได้
ก ำหนดแนวปฎิบตัิไว้ดงันี ้

5.1  เคำรพหลกัสทิธิมนษุยชนอนัเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐำนและเสรีภำพท่ีบคุคลพงึมี เคำรพและปฎิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเท่ำ
เทียม ไม่เลือกปฎิบตัิอันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในด้ำนเชือ้ชำติ ถ่ินก ำเนิด ศำสนำ ควำมเช่ือ เพศ สีผิว ภำษำ สถำนะทำง
สงัคม หรือ สถำนะอื่นใดตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุภำคสว่นในทกุพืน้ที่ท่ีกลุม่บริษัท เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ โดยกลุม่บริษัทต้องปฎิบตัิตำม
กฎระเบียบและข้อบงัคบัของกลุม่บริษัท ตลอดจนกฏหมำยทัง้ในประเทศและระหวำ่งประเทศที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด  

5.2  หลกีเลีย่งกำรกระท ำและกำรมีสว่นร่วมในกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน หรือ สร้ำงผลกระทบเชิงลบด้ำนสทิธิมนษุยชน 
รวมถึงต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยหำกพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยละเมิดสทิธิมนษุยชนที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท และต้องรำยงำน
ให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ รวมถึงให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบในกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

5.3  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชนอยำ่งสม ่ำเสมอ รอบด้ำน ก ำหนดกลุม่
หรือบคุคลที่ได้รับผลกระทบ พร้อมก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม โดยให้ทกุหน่วยงำนมี
หน้ำที่ก ำกับดูแลและบริหำรควำมเสี่ยงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  รวมถึงจัดให้มีกระบวนกำร
บรรเทำผลกระทบที่เหมำะสมในกรณีที่มีกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน 
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5.4  ชีแ้จงนโยบำยนีใ้ห้แก่ทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้องรับทรำบ วำงกรอบกำรบริหำรที่เก่ียวข้อง รวมถึงสือ่สำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้
แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจตลอดหว่งโซค่ณุค่ำ ได้แก่ คูค้่ำ (Suppliers) ผู้ รับเหมำ (Contractor) ตลอดจนผู้ ร่วมธุรกิจ เป็น
ต้น เพื่อให้เกิดกำรมีสว่นร่วมในกำรปฏิบตัิ และใช้เป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อสิทธิ
มนษุยชน 

5.5  จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมลูหรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชน หลงัจำกที่ได้รับแจ้งจำกพนกังำน
และ/หรือผู้มีสว่นได้เสยี พร้อมรำยงำนตอ่ผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อด ำเนินกำรพฒันำ บรรเทำ หรือ แก้ไขผลกระทบด้ำนสทิธิมนษุยชน
อยำ่งเหมำะสม 

5.6  สง่เสริมให้พนกังำนแสดงควำมร่วมมือในกำรร้องเรียน หรือ แจ้งเบำะแสกรณีที่อำจละเมิดสทิธิมนษุยชน ด้วยกำร
สร้ำงช่องทำงสื่อสำรเพื่อรองรับข้อร้องเรียนดงักลำ่ว กลุม่บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองข้อมลูหรือแจ้งเบำะแส โดยกำร
เก็บข้อมลูของผู้ให้ข้อมลู และข้อมลูที่ได้รับไว้เป็นควำมลบัห้ำมเปิดเผย ยกเว้นกรณีที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมกฎหมำยก ำหนด  
 
 
นโยบำยฉบบันี ้ให้มีผลตัง้แต ่วนัที่ 1 ตลุำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 

ประกำศ ณ วนัท่ี 1 ตลุำคม พ.ศ. 2563 
 
     

        (นำยแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม) 

                                                       ประธำนกรรมกำรบริหำร  


