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บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด ตระหนักดี ว่าบุ คคลทุ กคนต่างมีคุณค่า และศักดิ์ ศรี ในตนเองอย่างเท่ าเที ยมกัน จึ งให้
ความสําคัญต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน อันเป็ นคุณธรรมพื้นฐานของการทํางาน และการอยูร่ ่ วมกันโดยค่านิ ยมองค์กร ได้กาํ หนดให้
การมี คุณธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ทําให้มน่ั ใจได้ว่าวิธีการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และวิถีการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูบ่ นหลักการเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรี ซ่ ึงกันและกัน บริ ษทั ฯ สนับสนุน และเคารพสิ ทธิมนุษยชน อันเป็ น
ส่วนหนึ่งของความทุ่มเท และความพยายามในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และด้วยความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง
นโยบายฉบับนี้จึงได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใช้กบั การดําเนินธุรกิจของ บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด รวมถึงส่งต่อให้กบั คู่คา้
ธุ ร กิ จ ในการนําไปประยุก ต์ใช้ด ําเนิ น ธุ รกิ จ และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของผูเ้ กี่ ย วข้อ งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ที่ ไ ด้รับ การระบุ ว่ามี
ความสําคัญ ในลําดับต้นๆ ต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชน สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบตั ิ / IMPLEMENTATION
เพื่อส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิมนุษยชนทัว่ ทั้งองค์กร และเสริ มสร้างความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก
กลุ่มจะได้รับการปฏิบตั ิ ปกป้ อง และเคารพสิ ทธิพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและ เป็ นธรรม บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1. เคารพ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด
1.1 บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนร่ วม ให้ความร่ วมมือ หรื อยอมรับการใช้แรงงานเด็ก หรื อการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ ไม่วา่ ใน
รู ปแบบใดๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศ และแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
1.2 บริ ษทั ฯ ไม่มีการแบ่งแยกหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ ที่เป็ นการบัน่ ทอนศักดิ์ศรี ของพนักงาน และชุมชนที่
เราดําเนินธุรกิจอยู่
1.3 บริ ษทั ฯ ให้โอกาสในการจ้างงานและการพัฒนาแก่พนักงานที่ผา่ นเกณฑ์วดั ประสิ ทธิภาพที่ยตุ ิธรรมและเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิจาก เพศ, อายุ, ศาสนา, เชื้อชาติ, สถานการตั้งครรภ์ และอื่นๆ ตามแนวทางปฏิบตั ิของ
มาตรฐานสากล
1.4 บริ ษทั ฯ มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี กระบวนการรับเรื่ องร้องทุกข์และการลงโทษ ที่น่าเชื่อถือและโปร่ งใส ไม่
ยอมรับการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความรุ นแรง เหยียดหยาม หรื อข่มขู่ในรู ปแบบใดๆ
1.5 บริ ษทั ฯ ให้มีการทํางานว่าด้วยชัว่ โมงการทํางาน และการจ่ายค่าแรง สวัสดิการในการทํางาน จะมีการดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมกําหนดแนวทางหรื อ
มาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงาน มีหน้าที่กาํ กับดูแล และบริ หารความเสี่ ยง
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
3. พัฒนาช่องทางการสื่ อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิตนต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปั ญหา และแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยน หากมีเหตุการณ์หรื อการกระทําที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิด สิ ทธิมนุษยชน
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4. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชนหลังจากที่ได้รับแจ้ง จากพนักงาน
และ/หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย พร้อมรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อดําเนินการพัฒนา บรรเทา หรื อแก้ไขผลกระทบ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
5. ส่งต่อนโยบายนี้ให้คู่คา้ ธุรกิจ มีแนวทางการบริ หาร และการจัดการต่างๆ เพื่อป้ องกันการเป็ นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
6. ให้เสรี ภาพกับพนักงานในการสมาคม และการร่ วมเจรจาต่อรองซึ่งเป็ นไปตามที่กรอบกฎหมายกําหนด
การบริ หารจัดการข้างต้นเป็ นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค ให้
เกียรติ และให้โอกาส ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญในการดูแลชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ที่ดี
ตลอดจนการส่งเสริ มคู่คา้ ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างรับผิดชอบ และการเคารพสิ ทธิพ้ืนฐานของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางสากลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยัง่ ยืน
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

