นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิ จต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษทั บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุ่ม ในภูมภิ าคต่างๆ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทีม่ คี วาม
ซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทีห่ ลากหลายอันอาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิ จต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน” โดยยึดมันต่
่ อการ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) แนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) และหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชน
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGP) เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบและสร้างความเชือ่ มันในการด
่
าเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชนเป็ นข้อผูกพันเชิงนโยบาย (Policy Commitment)
เฝ้ าระวังเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ประเมินผลกระทบในทุกขัน้ ตอนของ
การดาเนินธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และกาหนดกลไกเยียวยาเมือ่
กระทาหรือมีสว่ นร่วมในการกระทาให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน (Access to Remedies) รวมถึงการประเมิน
ความเสีย่ งและจัดทาตัวชีว้ ดั (Indicators) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิและการจั
ดทารายงานเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
์
นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิ จต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษทั บางจากฯ และบริษทั ในกลุ่ม ต้องมีสว่ นร่วมและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพและปกป้ องสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนของ
กิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจทีม่ ตี ่อกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบตั สิ ากลและกฎหมายในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นต้นแบบองค์กรธุรกิจทีจ่ ะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ ความเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง

แนวทางปฏิ บตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ส่งเสริม การปฏิบตั ิ
ต่อทุกคนด้วยความเคารพ เป็ นธรรม ให้เกียรติ คานึงถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ สัญชาติ ถิน่ กาเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผวิ
ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วม
กลุ่มหรือสถานะทางสังคมอื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านหรือเรื่องอื่นใดก็ตาม โดย
1. หลีกเลีย่ งการกระทาและการมีสว่ นร่วมในการอันละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือสร้างผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยหากพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั บาง
จากฯ และบริษทั ในกลุ่ม ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
2. จัดให้มกี ารตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพื่อเฝ้ าระวังผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจ
เกิดขึน้ จากกิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพือ่ หลีกเลีย่ ง ป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นอย่างมีสว่ นร่วม ให้
เชื่อมันว่
่ า การผลิตสินค้าและบริการ การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้
การสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน การ
ร่วมลงทุน จะไม่สง่ ผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนต่อกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงการเป็ นเพื่อนบ้านทีด่ ี
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3. จัดให้มกี ารวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจและความเสีย่ งด้านสิทธิ
มนุษยชน
4. ปลูกฝั งนโยบายฯ นี้ให้แก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องทราบ วางกรอบการบริหารทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสื่อสาร เผยแพร่ ให้
ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่คา้ (Suppliers) ผูร้ บั เหมา (Contractor) เป็ นต้น เพื่อให้
เกิดการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั แิ ละใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
5. จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องทุกข์ท่ี
เกีย่ วกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ การถูกเลือกปฏิบตั จิ ากผลกระทบของการดาเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษทั ใน
กลุ่ม รวมถึงให้มกี ารตรวจสอบผลกระทบตามกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือกลไกอื่นๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่
และกลไกการเยียวยาโดยคานึงถึงความชอบธรรม การเข้าถึงได้ มีความเป็ นธรรมสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การเก็บรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
6. มีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ขอ้ มูลการประเมินผลกระทบและผลการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อ
สาธารณะเพื่อความโปร่งใส
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
-ลงนามแล้ว(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นิ ยามศัพท์ : สิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights) หมายถึง ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีม่ มี าแต่
กาเนิด และความเสมอภาคทีจ่ ะไม่ถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สีผวิ ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือเรื่องอื่นก็ตาม
ขอบเขต : ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางตรงทีบ่ ริษทั บางจากฯ และบริษทั ในกลุ่มเป็ นผูด้ าเนินการ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ครอบคลุมตัง้ แต่ การควบรวม การซือ้ กิจการ การก่อสร้าง การดาเนินงาน
ตลอดจนการยกเลิกกิจการ โดย บริษทั บางจากฯ ได้ประกาศนโยบายฯ ดังกล่าว และสือ่ สารไปยังบริษทั ในกลุ่ม เพื่อให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
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