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เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
___________________________
กลุ่มบริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (กลุ่ม GPSC) ตลอดจนห่วงโซ่ คุณค่า และคู่
ร่ วมธุรกิจใหม่ (อาทิ การควบรวมกิจการ การเข้าถือสิทธิ์และการร่ วมทุน เป็ นต้น) ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า
ชุมชน สังคม คู่คา้ และคู่ธุรกิจตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม GPSC ยึดถือหลักสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงสิ ทธิใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าจะดาเนิน
ธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่กระทาการใดที่จะก่อให้เกิดการละเมิดหรื อสร้างผลกระทบต่อสิ ทธิ
มนุษยชน ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริ มหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
1. การเคารพหลักสิ ทธิมนุษยชน – กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่ คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจใหม่ จะต้อง
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล
อัน ประกอบด้ว ยปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ก ารสหประชาชาติ ( Universal
Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UNGC) หลัก การชี้ แนะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และปฏิ ญ ญาว่ า ด้ว ย
หลักการและสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยมุ่งมัน่ ยับยั้งการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์
และการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ยงั รับรองสิ ทธิในการร่ วมเจรจาต่ อรอง เสรี ภาพในการสมาคม
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน สาหรับพนัก งานทุก คน รวมถึงสภาพการทางานที่เอื้ออานวยต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน
2. การไม่ เลือกปฏิบัติและการล่ วงละเมิด – กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่ คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจ ใหม่
จะต้องป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงการล่วงละเมิดอื่นๆ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจน
การเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว
/ ภาษา สถานะ....

ภาษา สถานะทางสังคม หรื อความแตกต่างอื่นใด พนักงานของ GPSC จะต้องได้รับการ ฝึ กอบรม
ด้านการเลือกปฏิบตั ิและการล่วงละเมิดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจถึง
กระบวนการและแนวทางป้องกันต่อเหตุการณ์การเลือกปฏิบิติและการล่วงละเมิด
3. การทวนสอบสถานะเพื่อระบุความเสี่ ย งด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนอย่ างรอบด้ าน (Human Rights Due
Diligence: HRDD) –ดาเนินการตามวิธีประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนของ
กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจใหม่ โดยจะต้องระบุ ประเมินและบรรเทาความ
เสี่ยง และผลกระทบ ที่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เด็ก ผูพ้ ิการ ผูห้ ญิง ชนพื้นเมือง แรงงานต่างชาติ แรงงานภายนอก ชุมชนท้องถิ่น
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่กากับดูแล ตรวจติดตาม และบริ หารความ
เสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
4. สนับสนุนและส่ งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน – กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจใหม่
สนับสนุนและส่งเสริ มด้านสิทธิมนุษยชนในทุกรู ปแบบ ที่ครอบคลุมกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โดยเคารพและปฏิบตั ิตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
5. สื่ อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชน – กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจ
ใหม่ สื่ อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิมนุษยชน ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน พร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนคู่คา้ และคู่ธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจทีเ่ คารพและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียตามนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน
6. สอดส่ องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจใหม่
เคารพ ไม่เพิกเฉยและละเลย ต่อการละเมิด สิ ทธิมนุษยชน เมื่อพบเห็นการกระทาที่อาจละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อแจ้งผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ (Whistleblowing)
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องของกลุ่ม GPSC ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และคู่ร่วมธุรกิจใหม่ตอ้ ง
รับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ฉบับนี้โดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่
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(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)
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