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นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
1. หลักการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยกว่ำ “กลุม่ บริ ษัท”) ตระหนักถึงคุณค่ำ และ
ศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภำพ และควำมเสมอภำพของทุกบุคคล จึงยึดถือหลักสิทธิ มนุษยชนเป็ นหลักปฎิบตั ิในกำร
ดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วน อำทิ พนักงำน ชุมชน สังคม คู่ค้ำ และคู่ธุรกิ จตลอดสำยโซ่อุปทำนของกลุ่ม
บริ ษัท รวมถึงสิทธิในทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม และเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท เป็ นไปด้ วย
ควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่กระทำกำรใดที่จะก่อให้ เกิดกำรละเมิดหรื อสร้ ำงผลกระทบต่อสิทธิ มนุษยชน ทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อม กลุม่ บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยด้ ำนสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้ องตำมหลักกฎหมำยและมำตรฐำนสำกลที่สำคัญ อำทิ
ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักกำรชี ้แนะว่ำด้ วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญำ
ว่ำด้ วยหลักกำรและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนในกำรทำงำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (The International Labor Organization
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) เป็ นต้ น มำเป็ นแนวทำงและกรอบกำรดำเนิ น งำนเพื่ อ
สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจที่เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ ให้ คณะกรรมกำรของกลุม่ บริ ษัท
ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ
2. ขอบเขต
นโยบำยฉบับ นี ใ้ ช้ กับ กำรด ำเนิ น ธุรกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท เพื่ อ แสดงถึ งควำมมุ่ งมั่น ที่ จ ะด ำเนิ น ธุ รกิ จอย่ำ งมี คุณ ธรรม
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินกำรที่อำจก่อให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิทธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ
นอกจำกนี ก้ ลุ่ม บริ ษั ท มุ่ง หวังและส่ง เสริ ม ให้ คู่ค้ ำและพัน ธมิ ต รทำงธุ รกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท ให้ ก ำรสนับ สนุน และปฏิ บัติ ต ำม
แนวนโยบำยนี ้
3. นิยาม
“กลุม่ บริ ษัท” หมำยถึง บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
“บริ ษัทฯ”

หมำยถึง บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

“บริ ษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชนจำกัด ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของบริ ษัทฯโดยมีลกั ษณะเป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“พนักงำน” หมำยถึง พนักงำน และคนงำนทุกระดับของกลุม่ บริ ษัท
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการ
กำหนดให้ มีนโยบำยและแนวปฎิบตั ิเพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนในทุกกิจกรรมของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงห่วงโซ่
คุณค่ำของธุรกิจ (Business Value Chain)
4.2 ผู้บริหาร
4.2.1 จัดให้ มีระเบียบปฎิบตั ิที่เหมำะสมกับบริ บทของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบำย ข้ อกำหนด
และกฎหมำยของประเทศที่แต่ละบริ ษัทดำเนินธุรกิจ
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4.2.2 จัดให้ มีโครงสร้ ำงผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงำนที่ดแู ลด้ ำนสิทธิมนุษยชน หรื อ บุคคลผู้รับผิดชอบเพื่อเป็ นตัวแทน
ของฝ่ ำยบริ หำรในกำรดำเนินกำรด้ ำนสิทธิมนุษยชนของแต่ละบริ ษัท
4.2.3 กำกับดูแลให้ มีกำรปฎิบัติตำมนโยบำย แนวปฎิบัติ และระเบียบปฎิบัติ ตลอดจนหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุ ง
เพื่อให้ กำรนำไปปฎิบตั ิมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น รวมทังมั
้ น่ ใจว่ำมีกำรรำยงำนผลกำรปฎิบตั ิงำนตำมนโยบำยและแนวปฎิบตั ิ
4.3 หน่ วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้ านสิทธิมนุษยชน
4.3.1 สื่อสำรแนวคิด วัตถุประสงค์ สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจด้ ำนสิทธิมนุษยชน กำรปฎิบตั ิด้ำนแรงงำนให้ กับบุคลำกร
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วนตลอดห่วงโซ่อปุ ทำน
4.3.2 จัดทำและพัฒ นำกระบวนกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ ำนสิทธิ มนุษยชน (Human Rights Due Diligence
Process) อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีขนตอนกำรปฏิ
ั้
บตั ิดงั ต่อไปนี ้


กำรประเมินควำมเสีย่ ง ผลกระทบด้ ำนสิทธิมนุษยชน และจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ทังที
้ ่เกิดขึ ้นแล้ ว และมีโอกำสจะเกิดขึ ้นในอนำคต



กำรบูรณำกำรผลกำรประเมิน เข้ ำกับกลไกกำรบริ หำรจัดกำรภำยในของกลุม่ บริ ษัท



กำรแก้ ไขและเยียวยำ กรณีเกิดผลกระทบทำงตรงด้ ำนสิทธิมนุษยชนจำกกำรดำเนินธุรกิจ



กำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนสิทธิมนุษยชน และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

4.4 พนักงาน
ทำควำมเข้ ำใจ และปฎิบตั ิตำมนโยบำย แนวปฎิบตั ิ ระเบียบ รวมถึงรำยงำนหรื อแจ้ งเบำะแส หำกพบเห็นกำรกระทำที่
ขัดต่อนโยบำยนี ้
5. แนวทางปฏิบัติไว้
เพื่อส่งเสริ มกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและแนวทำงปฎิบตั ิด้ำนแรงงำนทัว่ ทังองค์
้ กร เสริ มสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำพนักงำน
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มจะได้ รับกำรปฎิบตั ิปกป้องเคำรพสิทธิขนพื
ั ้ น้ ฐำนอย่ำงเท่ำ เทียมกันและเป็ นธรรม กลุ่มบริ ษัท จึงได้
กำหนดแนวปฎิบตั ิไว้ ดงั นี ้
5.1 เคำรพหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนและเสรี ภำพที่บคุ คลพึงมี เคำรพและปฎิบตั ิตำมกฎหมำยอย่ำงเท่ำ
เทียม ไม่เลือกปฎิบตั ิอันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในด้ ำนเชือ้ ชำติ ถิ่นกำเนิด ศำสนำ ควำมเชื่อ เพศ สีผิว ภำษำ สถำนะทำง
สังคม หรื อ สถำนะอื่นใดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วนในทุกพื ้นที่ที่กลุม่ บริ ษัท เข้ ำไปดำเนินธุรกิจ โดยกลุม่ บริ ษัทต้ องปฎิบตั ิตำม
กฎระเบียบและข้ อบังคับของกลุม่ บริ ษัท ตลอดจนกฏหมำยทังในประเทศและระหว่
้
ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
5.2 หลีกเลีย่ งกำรกระทำและกำรมีสว่ นร่วมในกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อ สร้ ำงผลกระทบเชิงลบด้ ำนสิทธิมนุษยชน
รวมถึงต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยหำกพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริ ษัท และต้ องรำยงำน
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบ รวมถึงให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบในกระบวนกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ
5.3 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนผลกระทบด้ ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงสม่ำเสมอ รอบด้ ำน กำหนดกลุม่
หรื อบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ พร้ อมกำหนดแนวทำงหรื อมำตรกำรในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสม โดยให้ ทกุ หน่วยงำนมี
หน้ ำที่กำกับดูแลและบริ หำรควำมเสี่ยงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงจัดให้ มีกระบวนกำร
บรรเทำผลกระทบที่เหมำะสมในกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
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5.4 ชี ้แจงนโยบำยนี ้ให้ แก่ทกุ ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ องรับทรำบ วำงกรอบกำรบริ หำรที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสือ่ สำร เผยแพร่ ให้ ควำมรู้
แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ ได้ แก่ คูค่ ้ ำ (Suppliers) ผู้รับเหมำ (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เป็ น
ต้ น เพื่อให้ เกิดกำรมีสว่ นร่ วมในกำรปฏิบตั ิ และใช้ เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อสิทธิ
มนุษยชน
5.5 จัดให้ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้ อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชน หลังจำกที่ได้ รับแจ้ งจำกพนักงำน
และ/หรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย พร้ อมรำยงำนต่อผู้บริ หำรระดับสูงเพื่อดำเนินกำรพัฒนำ บรรเทำ หรื อ แก้ ไขผลกระทบด้ ำนสิทธิมนุษยชน
อย่ำงเหมำะสม
5.6 ส่งเสริ มให้ พนักงำนแสดงควำมร่ วมมือในกำรร้ องเรี ยน หรื อ แจ้ งเบำะแสกรณีที่อำจละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้ วยกำร
สร้ ำงช่องทำงสื่อสำรเพื่อรองรับข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ำว กลุม่ บริ ษัทกำหนดแนวทำงในกำรคุ้มครองข้ อมูลหรื อแจ้ งเบำะแส โดยกำร
เก็บข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูล และข้ อมูลที่ได้ รับไว้ เป็ นควำมลับห้ ำมเปิ ดเผย ยกเว้ นกรณีที่จำเป็ นต้ องเปิ ดเผยตำมกฎหมำยกำหนด

นโยบำยฉบับนี ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป

ประกำศ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563

(นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร

