
人權政策  

為善盡企業社會責任，保障全體同仁基本人權，認同「聯合國世界人權宣言」、 「聯合國全

球盟約」、「聯合國國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際公認之人權保護精神與基

本原則，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，有尊嚴的對待及尊重所有同仁，包含契約及臨時人

員、實習生等。 人權政策適用於本公司及子公司各營運據點，恪遵營運所在地之勞動、性別

工作平等相關法規並制定有關人權保障及勞動政策及執行相關措施。 

多元包容性與工作機會均等 

落實職場多元性，秉持開放、公平的原則， 

 禁用童工 

 禁止各種形式之強迫勞動 

 消除僱傭與就業歧視 

致力營造㇐個機會均等、有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。 

 全體同仁不因個人性別(含性傾向)、種族、社經地位、年齡、 婚姻、家庭狀況、語言、

宗教、黨派、國籍、容貌、五官及身心障礙等，有任何差別待遇之語言、態度及行為

或任何形式之歧視與騷擾。  

和諧的勞資溝通 

提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係，落實雇用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會

之公平，且提供有效、適當之申訴機制，避免並回應危害員工權益之事情。 

提供安全與健康的工作環境 

健康職場 

提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施，消弭工作環境中可能影響員工 健康安全

之危害因子，定期實施勞安相關教育訓練，降低職災風險。協助員工維持身心健康及工作生活

平衡，定期辦理員工健檢等福利活動。  

合理工時  

明訂工作時間與延長工時之規範，並定期關心及管理員工出勤狀況。 

 

本公司期許所有合作夥伴包含供應商及承攬商等，一同提升人權相關議題的管理及國際人權意

識，符合本政策的精神與基本原則。 

  



Human Rights Policy  

Green River Holding Co. Ltd. (Green River) is dedicated to protecting its employees' 

rights and interests, and it strictly complies with labor-related laws and regulations in all 

countries where we operate. The Company follows the United Nations Global Compact 

(UNGC), the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Labor 

Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as well as the 

spirit and fundamentals of protecting human rights embodied in such international 

human rights treaties. At the Company, we place the utmost value on human rights, and 

we treat all employees, including contractors and interns, with the same dignity and 

respect. This Human Rights Policy applies to the Company and its subsidiaries in Taiwan 

and Thailand. 

Diversity, Inclusion and Equality of Work in the Workplace 

Commitment to creating a diverse, open and equal work place. 

 Abolish child labor 

 Zero tolerance on forced labor 

 Eliminate employment discrimination 

Commitment to creating an equal employment opportunity with dignity, safety, 

equality and a harassment-free work environment. 

Zero tolerance on any differential treatments in language, attitude, behavior or any 

forms of discrimination in respect of an employee's gender (including sexual 

orientation), race, social status, age, marital status, language, belief, religion, political 

affiliation, place of origin, place of birth, appearance, facial features, and mental or 

physical disabilities.  

Friendly and Harmonious Labor-Management Communication 

Effective protection of labor rights and maintenance of a friendly and harmonious labor-

management relationship. Ensuring fairness and equality in employee recruitment, 

compensation, benefit, training, performance review and promotion. Establishing an 

efficient and appropriate grievance mechanism to prevent and address any issues that 

could harm the employees' rights and interests. 

Safe and Healthy Work Environment 

Healthy Work Environment 

Providing employees with a safe and healthy work environment and the necessary 

emergency facilities. Striving to eliminate all hazardous factors that threaten 

employees' safety and health, conduct regular training on occupational safety, and to 



minimize the occupational injuries risk. Promoting employees' mental and physical 

health by regularly offering free physical checkups and other benefits. 

Reasonable Work hours 

To establish the norms of regular and extending working hours, and cares and manages 

employees’ attendance regularly. 

Green River expects that all partners, including suppliers and subcontractors, will jointly 

enhance the management of human rights-related issues and the awareness of 

international human rights, comply with the spirit and basic principles of this policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิง้ จ ำกัด (กรีนรีเวอร์) มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพนกังำน
และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบในทุกประเทศท่ีเรำด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงำน บริษัทฯ 
ได้ปฏิบตัิตำมข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (UNGC), ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR), 
ปฏิญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศว่ำด้วยหลกักำรและสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำนตลอดจน
เจตนำรมณ์และพืน้ฐำนในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีรวมอยู่ในระหว่ำงประเทศดงักล่ำว ท่ีบริษัทฯ เรำให้
ควำมส ำคญัสงูสดุกบัสิทธิมนษุยชนและเรำปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนรวมถึงผู้ รับเหมำและพนกังำนฝึกงำน
ด้วยควำมเคำรพและให้เกียรติ ทัง้นีน้โยบำยสิทธิมนษุยชนจะถกูน ำไปใช้กบับริษัท ฯ และ บริษัทฯ ในเครือ
ของประเทศไต้หวนัและประเทศไทย 
 
ความหลากหลาย, การรวมตัว และความเท่าเทียมกันของการท างานในสถานที่ท างาน 
บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำย เปิดกว้ำง และควำมเทำ่เทียมกนัในสถำนท่ีท ำงำน 

- ยกเลิกกำรใช้แรงงำนเดก็ 
- แรงงำนบงัคบัเป็นศนูย์ 
- ปรำศจำกกำรเลือกปฎิบตัใินกำรจ้ำงงำน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำนท่ีเท่ำเทียมกนัด้วยศกัดิ์ศรี, ควำมปลอดภยั, ควำมเสมอภำค 
และสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนท่ีปรำศจำกกำรคมุคำม 
จะไมย่อมให้เกิดกำรปฏิบตัท่ีิแตกตำ่งกนัทัง้ในด้ำนภำษำ, ทศันคติ, พฤติกรรมหรือกำรเลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะ
ในรูปแบบใด ๆ ก็ตำมท่ีเก่ียวกับเพศของพนกังำน (รวมถึงรสนิยมทำงเพศ), เชือ้ชำติ, สถำนะทำงสงัคม, 
อำยุ, สถำนภำพสมรส, ภำษำ, ควำมเช่ือ, ศำสนำ, กำรเข้ำร่วมทำงกำรเมือง, ต้นก ำเนิด, สถำนท่ีเกิด, 
รูปร่ำง, หน้ำตำและรวมไปถึงควำมพิกำรทำงจิตใจและร่ำงกำย 
 
การส่ือสารว่าด้วยการจัดการแรงงานอย่างเป็นมิตรและสามัคคี 
กำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนอย่ำงมีประสิทธิผลและรักษำควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรจดักำรแรงงำนอย่ำงเป็นมิตร
และสำมัคคี ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกันในกำรสรรหำว่ำจ้ำง, ค่ำตอบแทน, 
ผลประโยชน์, กำรฝึกอบรม, กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และกำรเล่ือนต ำแหน่ง สร้ำงกลไกกำรร้องทกุข์
ท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหำท่ีอำจจะส่งผลกระทบตอ่สิทธิและผลประโยชน์
ของพนกังำนได้ 
 
 
 



สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดีตอ่สขุภำพ 
จดัให้พนกังำนมีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนำมยั และพร้อมด้วยสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกยำมฉกุเฉินท่ีจ ำเป็น บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะขจดัปัจจยัท่ีเป็นอนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยัและสขุภำพของ
พนักงำน, จดัให้มีกำรผึกอบรมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย, และเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำร
บำดเจ็บในงำน มีกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจของพนกังำนด้วยกำรให้บริกำรตรวจสขุภำพ
ร่ำงกำยฟรีและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 
ช่ัวโมงการท างานที่เหมาะสม 
ก ำหนดมำตรฐำนชั่วโมงกำรท ำงำนตำมปกติและขยำยเวลำท ำงำน, ควบคุมดูแลกำรเข้ำออกงำนของ
พนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
กรีนรีเวอร์คำดหวงัท่ีจะให้กลุ่มพนัธมิตรทัง้หลำย รวมไปถึงกลุ่มคูค้่ำและผู้ รับเหมำ จะร่วมกนัยกระดบักำร
บริหำรจดักำรปัญหำท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและตระหนกัถึงสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ, ร่วมมือ
กนัยดึถือปฏิบตัติำมเจตนำรมณ์และหลกักำรพืน้ฐำนของนโยบำยนี ้


