นโยบายความหลากหลาย
หลักการ
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักว่ำควำมหลำกหลำยเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นที่สำคัญใน
กำรประกอบกิจกำรที่ยงั่ ยืน โดยบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่ำควรมีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม รวมถึง
ควรมีกำรรับรู้กนั ถึงควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่ำนี ้ ทังนี
้ ้ พนักงำนของกัลฟ์ ฯ ในทุกระดับเป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบที่ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมหลำกหลำย และมี บทบำทในกำรสร้ ำงและรักษำไว้ ซึ่งวัฒนธรรมที่ ยอมรับควำม
แตกต่ำง โดยปฏิบตั ิตอ่ กันอย่ำงเสมอภำคและปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
นโยบำยฉบับนี ้กำหนดหลักกำรและแนวทำงที่จะต้ องปฏิบตั ิกบั พนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกคนของบริ ษัทฯ และที่พนักงำนควร
ปฏิบตั ิกับบุคคลอื่น ๆ ทังนี
้ ้เพื่อก่อให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งและยัง่ ยืน สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดใน
นโยบำยทรัพยำกรบุคคลและกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ รวมทังควำมมุ
้
่งมัน่ ตำมที่ได้ แจงไว้ ในนโยบำยควำมยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ และ
ประเด็นสำคัญต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ ในกรอบกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ กบั พนักงำนในกลุม่ บริ ษัทกัลฟ์ ซึง่ รวมถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ คณะผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับ
การกากับดูแล
นโยบำยฉบับนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ โดยมีคณะกรรมกำรด้ ำนควำมยัง่ ยืน กำกับดูแลกิจกำร และบริ หำร
ควำมเสีย่ ง เป็ นผู้ให้ คำแนะนำและพิจำรณำกำรแก้ ไขปรับปรุงนโยบำย รวมถึงเป็ นผู้แทนคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ในด้ ำนกำรกำกับ
ดูแลกำรดำเนินกำรภำยใต้ นโยบำยฉบับนี ้
เอกสารอ้ างอิง
นโยบำยควำมยัง่ ยืน
กรอบกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยทรัพยำกรบุคคล
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นโยบาย
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) จะ:
1. สร้ ำงและรักษำไว้ ซึ่งวัฒนธรรมที่ยอมรับควำมแตกต่ำง รวมถึง ส่งเสริ ม สนับสนุน และให้ คณ
ุ ค่ำกับควำมหลำกหลำย
ของพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกคน
2. จัดให้ มีที่ทำงำนปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติที่เกิดจำกเพศ เพศสภำพ อำยุ เชื อ้ ชำติ ชำติพันธุ์ ศำสนำ สัญชำติ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถ
3. เคำรพควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม โดยเคำรพและเข้ ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำรี ตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นต่ำง ๆ และจะไม่ประกอบกิจกำรในลักษณะที่เป็ นกำรต่อต้ ำนวัฒนธรรมดังกล่ำวโดยตรง
4. เคำรพควำมเชื่อถือส่วนตัวทำงชำติพนั ธุ์ ศำสนำ และกำรเมืองของพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกคน และส่งเสริ มให้ เกิด
ควำมเข้ ำใจและเคำรพวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรร่วมกันทัว่ ทังองค์
้ กร
5. เปิ ดโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรจ้ ำงงำน กำรพัฒนำตนเอง และควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพกำรงำน ให้ แก่ทกุ เพศและเพศ
สภำพ
6. สนับสนุนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เท่ำกันสำหรับงำนที่เหมือนกัน (equal pay for equal work) และจัดให้ มีกระบวนกำร
ประเมินผลกำรดำเนินกำรที่ชดั เจนทีต่ งอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐำนของควำมสำมำรถในกำรทำงำน
7. จัดให้ ให้ มีโครงสร้ ำงองค์กรที่เหมำะสมและสมดุล ที่ให้ สตรี มีส่วนร่ วมอย่ำงยุติธรรมในระดับผู้จัดกำร ผู้บริ หำร และ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
8. ส่งเสริ มกำรว่ำจ้ ำงระดับท้ องถิ่นในกรณีที่เกี่ยวข้ องและเหมำะสม
9. สนับสนุนให้ พนักงำนที่พิกำรมีโอกำสต่ำง ๆ ตำมแนวปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ ตำมกฎหมำย
10. ส่ ง เสริ ม กำรไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ แ ละควำมหลำกหลำยทั่ว ทุ ก บริ ษั ท ในกลุ่ม บริ ษั ท กัล ฟ์ โดยบัง คับ ใช้ นโยบำยนี ท้ ัง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในทุกระดับ และในทุกประเภทธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทำงบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้ ภำยใต้ หลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและด้ ว ยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทฯ จะสำมำรถสร้ ำงผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติที่บริ ษัทฯ เข้ ำดำเนินกำร
การติดต่ อ
หำกมีข้อสงสัย ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบำยฉบับนี ้สำมำรถติดต่อบริ ษัทฯ ผ่ำนอีเมล sustainability@gulf.co.th
หำกพบเห็นกำรกระทำผิด สำมำรถแจ้ งเบำะแสต่อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ผ่ำนอีเมล ia@gulf.co.th ทังนี
้ ้ ผู้แจ้ งเบำะแสจะได้ รับ
กำรคุ้มครองภำยใต้ นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแส (Whistleblowing Policy) ของบริ ษัทฯ ในทุกกรณี
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