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 หน้า 3  

1 บทน า 

 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจนับเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีหลายฝ่ายจับตามองท้ังกลุ่มนักลงทุน 

ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สมาคมภาคธุรกิจ และสื่อ โดยภาคธุรกิจเองมีบทบาทท้ังการเป็นผู้ส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนผ่านการด าเนินธุรกิจท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความ

สะดวก และในขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีโอกาสท่ีจะละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลได้เช่นกัน เช่น การมี

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการ การปล่อยมลภาวะซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน

ในชุมชน เป็นต้น ผลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีตามมาอาจน าไปสู่ผลกระทบทางลบต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวม 

เช่น การยกเลิกสัญญาซ้ือขาย ภาพลักษณ์ขององค์กร จนกระท่ังถึงการต่อต้านจากสังคม 

 ในเวลาต่อมา องค์การสหประชาชาติได้ออกคู่มือท่ีช่ือว่า “หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United 

Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)” เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการด้าน

สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจตามหลักการและกรอบการด าเนินงานว่าด้วยการป้องกัน การเคารพ และการเยียวยา โดย

หน่ึงในข้ันตอนส าคัญซ่ึงระบุไว้ในหลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนคือการด าเนินกระบวนการตรวจสอบด้าน

สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence – HRDD) ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่การประกาศความมุ่งม่ันด้าน

การเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบายและข้อก าหนดภายในบริษัท การด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Risk Assessment – HRRA) เพ่ือศึกษาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัท พร้อมท้ังการจัดให้มีกระบวนการเยียวยาหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

 

2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความส าคัญด้าน

สิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจซ่ึงปรากฎอย่างชัดเจนจากความมุ่งม่ันผ่านนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ในปี 

2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านซ่ึงเร่ิมจากการประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2561 วิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนน้ีจึงถูกจัดท าข้ึน เพ่ือช่วยท าให้

บริษัทฯ ทราบถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียผู้จากภายในและภายนอกองค์กร และยัง

ช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สามารถระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับ

องค์กร ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนจัดการผลกระทบจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเสี่ยงสูงได้ด้วย

การประเมินผลกระทบเพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   

3 ขอบเขต 

 วิธกีารด าเนินงานมีขอบเขตครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในระดับองค์กร

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และครอบคลุมกลุ่มบุคคลภายนอกท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้อง หรือได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมของบริษัทฯ เช่น คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  

 ท้ังน้ี การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ UNGP (United Nations Guiding Principles on Business 

and Human rights) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC ( International Finance Corporation)การ
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ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก หรือ DIHR (Danish Institution 

for Human Rights) เป็นต้น 

 

4  ค าจ ากัดความของสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชนคือสิทธิข้ันพ้ืนฐานและความอิสระท่ีทุกคนพึงมี โดยสิทธิดังกล่าวต้ังอยู่บนหลักเกณฑ์ 4 ข้อ 

(Guide to Human Rights Impact Assessment and Management: HRIAM) ได้แก่ 

▪ สิทธิท่ีเป็นสากล (Universal) หมายถึง คนทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิมนุษยชนท่ีเท่าเทียมกัน โดยไม่

ค านึงถึงเช้ือชาติ ท่ีอยู่ เพศ สัญชาติ ชาติพันธ์ ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 

▪ สิทธิท่ีไม่สามารถถูกพรากหรือถ่ายโอนให้กันได้ (Inalienable) หมายถึง สิทธิมนุษยชนไม่ควรถูกพรากไป

ได้ เว้นแต่ในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงและต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม  

▪ สิทธิไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Indivisible) หมายถึง สิทธิมนุษยชนควรได้รับการพิจารณาท่ีเท่าเทียมกัน 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต่างมีความส าคัญเท่ากับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

▪ การพ่ึงพาอาศัยกันและความสัมพันธ์ต่อกัน (Interdependent and interrelated) หมายถึง สิทธิ

มนุษยชนมีความสัมพันธ์กันและพ่ึงพาอาศัยกัน การพัฒนาสิทธิน้ันส่งผลให้สิทธิอื่นๆ น้ันพัฒนาไปด้วย แต่

ในขณะเดียวกัน การลิดรอนสิทธิหน่ึงก็จะท าให้สิทธิอื่นๆ น้ันถูกกระทบไปด้วยเช่นกัน 

 นอกจากน้ี ยังมีข้อก าหนดและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ซ่ึงต้ังอยู่บนหลักเกณฑ์ข้างต้น ได้แก่ ตรา

สารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Rights) ซ่ึงประกอบไปด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights: ICESCR) ดังแสดงใน BOX 4.1  

BOX 4.1 สิทธิมนุษยชน 

โดยท่ัวไปแล้ว สิทธิมนุษยชนสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมือง และสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1) สิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: 

ICCPR) เป็นสิทธิท่ีคุ้มครองบุคคลจากการละเมิดอย่างไม่มีเหตุผลของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็น

เคร่ืองยืนยันว่าบุคคลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างพลเมืองได้อย่างอิสระและไม่เกิด

การแบ่งแยกทางสังคม ตัวอย่างของสิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการด ารงชีวิต 

เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม และสิทธิท่ีจะได้รับจากหลัก

กระบวนการอันสมควรและการได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม 

2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights: ICESCR) เป็นพ้ืนฐานสิทธิของมนุษยทุกคนท่ีสามารถมีสิทธิ เสรีภาพ และ

ความยุติธรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตัวอย่างของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิในการท างาน สิทธิท่ีจะได้ท างานในสภาพแวดล้อมท่ีดีและยุติธรรม สิทธิในการมี

มาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม และสิทธิในการศึกษา 

 

5 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการร่วมด าเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ควร

ประกอบไปด้วยผู้ท่ีมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี  
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5.1 ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 ส่วนนโยบายความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร (Sustainability and Climate 

Change Policy Department) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีบทบาท

หน้าท่ีดังน้ี 

▪ พัฒนาข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กร และทบทวนข้ันตอน

ดังกล่าวเพ่ือให้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินในอนาคตอย่างต่อเน่ือง 

▪ ติดตามตรวจสอบการน าข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติใช้โดย

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การระบุประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชนและการจัดการ การด าเนินมาตรการเพ่ือลดระดับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

5.2 ผู้เข้าร่วมในกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

 ส่วนนโยบายความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร เป็นหน่วยงานท่ีดูแลเอกสารและ

เป็นผู้น าในการจัดท ากระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เน่ืองด้วยองค์ประกอบด้านสิทธิ

มนุษยชนเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมในกระบวนการ

ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนน้ีด้วย ได้แก่ หน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในด้านทรัพยากรบุคคล ชุมชนและรัฐ

กิจสัมพันธ์ สายโซ่อุปทาน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การ

ลงทุน วิเคราะห์ และวางแผน รวมท้ัง ลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีบทบาทหน้าท่ีดังน้ี  

▪ การระบุประเด็นและระดับของผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน  

▪ การก าหนดมาตรการควบคุมและลดผลกระทบตามท่ีระบุได้ 

▪ การทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามข้ันตอนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

เป็นระยะทุกๆ หน่ึงปี 

▪ การทบทวนและปรับปรุงเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ 

6 กระบวนการประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทุกๆ 2 ปี หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง/ ผลกระทบ โดยครอบคลุมการระบุประเด็น/ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน กลุ่มเปราะบาง ซ่ึงรวมถึง ผู้หญิง ชนพ้ืนเมือง แรงงานอพยพ 

เพศทางเลือก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเด็ก และความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงาน พ้ืนท่ี

ปฏิบัติการของบริษัท ในทุกประเทศท่ีไปด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอ่อนไหว อยู่ในภัย

สงครามหรือความขัดแย้ง (conflicted-area)  โดยกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน มีข้ันตอนดัง

แสดงใน รูปท่ี 6.1  
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รูปท่ี 6.1 ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

ท่ีมา: IFC’s Guide to Human Rights Impact Assessment and Management 

6.1 การวางแผนและก าหนดขอบเขตการประเมิน (PLANNING AND SCOPING) 

6.1.1 การก าหนดขอบเขตในการศึกษา 

ข้ันตอนแรกของการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนน้ันควรมีการก าหนดขอบเขตการ

ประเมิน  ข้ันตอนน้ีจะท าให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบถึงแนวโน้มของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีจะแสดงถึงขอบเขตของการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและการประเมินผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึน การก าหนดขอบเขตการประเมินสามารถท าได้โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปน้ี 

• ทบทวนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันผ่านแหล่งข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ผล

การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น เว็บไซต์ รายงานความย่ังยืนประจ าปี คู่มือ

ระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม จีพีเอสซี (ตารางท่ี 6.1) 

• ทบทวนความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศท่ีบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการด าเนินงาน 

• ทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายงานขององค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานไม่

แ ส ว ง ห า ก า ไ ร  เ ช่ น  Human Rights Watch, Amnesty International, Business for Social 

Responsibility Organization, Business & Human Rights Resource Center เป็นต้น 

 

 

1.                   
                 

(Planning and Scoping)

2.                     
(Data Collection and 

Baseline Development) 

3.                      
(Risk Assessment)

4.                         
(Impact Mitigation and 

Management)

5.                   
                 
(Reporting and 

Evaluation)
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ตารางท่ี 6.1 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจากการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนของอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซ 

และอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สายโซ่อุปทาน 
ความมั่นคง

ปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อม สิทธิลูกค้า 

▪ - สภาพการจ้างงาน 

▪ - เสรีภาพในการ

สมาคมและการเจรจา

ต่อรอง 

▪ - แรงงานบังคับและ

การเกณฑ์แรงงาน 

▪ - แรงงานเด็ก 

▪ - สภาพการท างานท่ี

ปลอดภัย และถูก

สุขลักษณะ 

▪ - การเลือกปฏิบัติ 

▪ - มาตรฐานการ

ครองชีพและ

คุณภาพชีวิต 

▪ - สุขภาพ และ

ความปลอดภัยใน

ชุมชน  

▪ - การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

▪ - มรดกทาง

วัฒนธรรม 

▪ - ชนกลุ่มน้อย

รวมท้ังชน

พ้ืนเมือง 

▪ - การย้ายถ่ินฐาน 

▪ - การสร้างการ

มีส่วนร่วมของ

ผู้ค้า  

▪ - จรรยาบรรณ

ของผู้ค้า 

▪ - การบริหาร

จัดการความ

ม่ันคง ปลอดภัย 

▪ - การฝึกอบรม

ด้านความม่ันคง

ปลอดภัย 

▪ - การบริหาร

จัดการน ้า 

▪ - ผลกระทบ

ของมลพิษ 

▪ - การจัดการ

ของเสีย และ

วัตถุอันตราย 

▪ - การอนุรักษ์

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

▪ - การเข้าถึง

พลังงาน 

▪ - สุขภาพและ

ความปลอดภัย

ของลูกค้า  

▪ -ความเป็น

ส่วนตัวของ

ข้อมูล  

ท่ีมา: คู่มือระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. (Human Rights Management System: HRMS) 

Business and human rights scholars association (BSR), ’10 ประเด็นหลักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม

อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค’ 

 นอกจากน้ี ในการก าหนดขอบเขตการประเมิน บริษัทฯ ควรค านึงถึงประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท้ัง

ท่ีเกิดข้ึนแล้วและมีโอกาสเกิดตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ท้ังกิจกรรมทางตรงท่ีบริษัทฯ ด าเนินการเอง และ

ทางอ้อมผ่านการด าเนินการของคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือบริษัทร่วมค้า ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดการร่วมกระท าความผิดในการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Complicity) รายละเอียดปรากฎอยู่ใน Box 6.1 

BOX 6.1 การร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (COMPLICITY) 

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนควรค านึงถึงกรณีการร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยควรค านึงถึงประเด็นดังน้ี  

• การละเมิดโดยตรง: เกิดข้ึนเม่ือบริษัทมีส่วนรู้เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นน้ัน ยกตัวอย่างเช่น 

บริษัทฯ บริจาคอุปกรณ์สนับสนุนกองก าลังให้กับภาครัฐ ท้ังท่ี อุปกรณ์เหล่าน้ันสามารถน าไปใช้เพ่ือละเมิด

สิทธิมนุษยชนได้  

• การละเมิดท่ีมีผลประโยชน์: เกิดข้ึนเม่ือบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการกระท าท่ีขัดต่อหลักสิทธิ

มนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น กองก าลังของภาครัฐอาจจะให้ความส าคัญในการปกป้องรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยเพ่ือปกป้องเฉพาะส่วนท่ีบริษัทให้ความส าคัญเท่าน้ัน  

• การละเมิดแบบแอบแฝง: เกิดข้ึนกรณีท่ีบริษัทมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง เช่น การท่ีองค์กร

ไม่ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดและมีการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในเร่ืองการจ้างงาน 

ท่ีมา: United Nations Global Compact 

  

 หลังจากการทบทวนข้อมูลจากแหล่งเอกสารเบ้ืองต้น ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องจะถูกน ามาจัด

กลุ่มเปน็หัวข้อท่ีใกล้เคียงกันเพ่ือแสดงให้เห็นขอบเขตของการประเมิน ตัวอย่างขอบเขตการประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

ของบริษัทฯ แบ่งตามผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าการด าเนินธุรกิจ แสดงใน รูปท่ี 6.2 
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รูปท่ี 6.2 ตัวอย่างขอบเขตประเด็นการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 

ท่ีมา: ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทอุตสาหกรรมพลังงานอื่นๆ และรายงานต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ

หรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียงท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 

6.2 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (DATA COLLECTION AND BASELINE DEVELOPMENT) 

การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเป็นข้ันตอนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงผ่านการยืนยันจาก 

ผู้เข้าร่วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงน้ันๆ 

โดยเป็นไปตามขอบเขตประเด็นท่ีได้มีการศึกษามาในเบ้ืองต้นตามข้ันตอนท่ี 6.1 ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมในกระบวนการประเมินฯ 

อาจมีการน าเสนอประเด็นความเสี่ยงเพ่ิมเติม นอกเหนือจากขอบเขตประเด็นท่ีก าหนดไว้ ผลลัพธ์จากข้ันตอนการเก็บ

ข้อมูลพ้ืนฐานมีดังน้ี 

• ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ 

• การระบุผู้ถือครองสิทธ์ิ (Rights holders) หรือผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ชุมชนท้องถ่ิน แรงงานของคู่ค้า และผู้รับเหมา ลูกค้า รวมถึงกลุ่มผู้

เปราะบาง (Vulnerable groups) ได้แก ่เด็ก สตรี ชนพ้ืนเมือง แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

• การระบุมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ด าเนินการในปัจจุบัน เพ่ือลดความเสี่ยงใน

ประเด็นน้ันๆ  

• การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง (Salient Issues) ซ่ึงบริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการติดตาม

และตรวจสอบ รวมถึงการออกมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงประเด็นน้ันๆ รายละเอียดเก่ียวกับ Salient 

issues ปรากฎในข้อ 6.3.2  

 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบในกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเสี่ยงซ่ึงระบุไว้ในข้อ 4 โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปน้ี 
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6.2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ข้ันตอนของกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมในกระบวนการประเมินฯ 

ตามหัวข้อท่ีระบุใน 6.2 ขอบเขตการประเมิน ซ่ึงแบ่งตามผู้ถือครองสิทธ์ิหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เช่น พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คู่ค้าผู้รับเหมา และลูกค้า  

1. แต่ละกลุ่มร่วมกันระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วและมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึง

เก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบ หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานสากลท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีระบุ ผู้ถือ

ครองสิทธ์ิ และผลกระทบท่ีกลุ่มคนดังกล่าวอาจได้รับ ตัวอย่างข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการในข้อน้ี ทะเบียน

ความ เสี่ ยง ด้ านสิ ท ธิ ม นุษยชน (Human Rights Risk Register) ส เปรด ชีต  GPSC’s Detailed 

Assessment หัวข้อ Human Rights Issue และ Description of Impact 

2. แต่ละกลุ่มร่วมกันระบุมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ด าเนินการในปัจจุบันเพ่ือลดความ

เสี่ยงในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุในข้างต้น ตัวอย่างข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการในข้อน้ี ทะเบียนความ

เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน สเปรดชีต GPSC’s Detailed Assessment หัวข้อ Existing Human Rights 

Controls 

3. แต่ละกลุ่มร่วมกันจัดระดับความเสี่ยงประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุในข้างต้น โดยพิจารณาความเสี่ยง 2 

ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงท่ีมีตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ (Residual risk) 

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงปรากฎใน ข้อท่ี 6.3 

 

6.2.2 การรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้ทะเบียนความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ สามารถขอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องผ่านการใช้ทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยการแจกเอกสาร

ดังกล่าวไปยังตัวแทนหน่วยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้หน่วยงานกรอกข้อมูลและส่งมายังส่วนนโยบายความย่ังยืนและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลต่อไป ทะเบียนความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

ของบริษัทฯ มาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ ด าเนินการในปัจจุบัน การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมี

ตามธรรมชาติ และความเสี่ยงหลงเหลืออยู่  

6.3 การประเมินความเส่ียง (RISK ASSESSMENT) 

การประเมินระดับของผลกระทบน้ันยึดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน (รูปท่ี 6.3) 

การให้คะแนนระดับความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงพิจารณา 2 ด้านหลัก

ได้แก่ ความรุนแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (Severity) และโอกาสการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เพ่ือหา

ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง กลาง และต ่า รายละเอียดเกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงแสดงใน หัวข้อ 6.3.1 
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รูปท่ี 6.3  การประเมินความเส่ียงทางด้านสิทธิมนุษยชน 

ระดับความเส่ียง 

ต ่า       ปานกลาง       สูง      สูงมาก    

 

6.3.1 เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน  

หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้ระบุองค์ประกอบด้านความรุนแรง (Severity) ของประเด็นท่ีมี

ความเสี่ยงเม่ือมีการท าการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รายละเอียดปรากฏใน Box 6.3  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้

พัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงสามารถใช้พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์การประเมินของหลักการ

ช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแสดงใน ตารางท่ี 6.2 

BOX 6.3 เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน: ความรุนแรง 

• ระดับของผลกระทบ (Scale)  ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น ผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับอยู่สูงหากมีผลสิทธิในการมีชีวิต และสุขภาพของพนักงาน 

• จ านวนของผู้ได้รับผลกระทบ (Scope): วงกว้างของผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยง เช่น ผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนหน่ึงท้ังชุมชน หรือผลกระทบด้านสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสมาคม

ของพนักงานทุกคน เป็นต้น 

• ความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ (Remediabilty): ความเสี่ยงระดับสูงมักท าให้มีความสามารถในการ

เยียวยาผลกระทบต ่า เช่น เหตุการณ์อุบัติเหตุของแรงงานผู้รับเหมาท่ีเกิดข้ึนในโรงไฟฟา้จนท าให้เกิดความ

ทุพพลภาพแก่แรงงาน ย่อมใช้ระยะเวลานานในการฟื้ นฟูและเยียวยาแรงงานผู้น้ัน เป็นต้น   

ท่ีมา: หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ข้อท่ี 14  
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ตารางท่ี 6.2 เกณฑ์การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

 

ต ำ่

1

ปำนกลำง

2

สงู

3

รุนแรง

4

ก ำไรสทุธติ ำ่กวำ่เป้ำหมำย (Net Profit) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5% 

ก ำไรขัน้ตน้ต ำ่กวำ่เป้ำหมำย (EBITDA) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5% 

รำยไดต้ ำ่กวำ่เป้ำหมำย (Revenue) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5%

คำ่ใชจ้ำ่ยสงูกวำ่เป้ำหมำย (Expense) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5%

ประสทิธผิลของกระบวนกำร มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำร

ด ำเนนิงำนเล็กนอ้ย

โดยอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถควบคมุและแกไ้ขไดด้ว้ย

ตนเอง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำร

ด ำเนนิงำน โดยอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถควบคมุและ

แกไ้ขได ้

โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำรด ำเนนิงำน

 โดยจ ำเป็นตอ้งหยุด/ชะลอกำรด ำเนนิงำนหลกับำงสว่น

ลง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำรด ำเนนิงำน

อย่ำงรุนแรง  โดยสง่ผลกระทบตอ่กำรสง่มอบผลติภัณฑ์

แกล่กูคำ้/กำรด ำเนนิงำน

และเป้ำหมำยตำมแผนงำน

ผลติภัณฑห์รอืบรกิำร ไมม่ผีลกระทบในกำรสง่มอบผลติภัณฑ/์บรกิำร เกดิควำมลำ่ชำ้ในกำรสง่มอบผลติภัณฑ/์บรกิำร หรอื

ผลติภัณฑ/์บรกิำรไมไ่ดค้ณุภำพตรงตำมขอ้ก ำหนด

ไมส่ำมำรถสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิำรได ้ ไมส่ำมำรถสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิำรซึง่บรษัิทมี

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นเพิม่หรอืถูกเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย

กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย / กฎระเบยีบ / ขอ้บังคบั ขดัตอ่กฎระเบยีบ/ขอ้บังคบั/ขอ้ก ำหนดตำม

มำตรฐำนตำ่งๆ ของบรษัิท

ขดัตอ่กฎหมำย กฏระเบยีบของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล 

ซึง่กระทบตอ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิท แตส่ำมำรถ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขไดใ้นทันที

ขดัตอ่กฎหมำย/ขอ้บังคบั กฏระเบยีบของหน่วยงำน

ภำยนอกทีก่ ำกับดแูล โดยไดรั้บบทลงโทษตำมกฎหมำย

 หรอืตอ้งแกไ้ขตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล

ขดัตอ่กฎหมำย กฏระเบยีบของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล 

โดยถูกเพกิถอนใบอนุญำต หรอืถูกปิดกจิกำร

กำรก ำกับดแูล ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมนโยบำย/แนวทำงของ 

GPSC โดยสำมำรถควบคมุได ้

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC 

โดยไมส่ำมำรถควบคมุได ้

ไมด่ ำเนนิงำนตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC ไมด่ ำเนนิงำนตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC และ

สง่ผลเสยีหำยตอ่ GPSC

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่สำธำรณะ/สือ่ ไมม่ผีลกระทบ
ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจจำกสำธำรณะ เชน่ กำรเขยีน

บทควำมวจิำรณ์

ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจอย่ำงมำก

จำกสำธำรณะ เชน่ กำรแสดงควำมเห็นคดัคำ้นผ่ำนสือ่

ตำ่งๆ

ท ำใหเ้กดิกำรตอ่ตำ้นอย่ำงรุนแรงจำกสำธำรณะ เชน่ กำร

ประทว้งจำกชมุชน

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่ชมุชน

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/

โรงงำนเล็กนอ้ย โดยไดรั้บค ำตเิตยีนขอ้ครหำอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำรผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ของบรษัิท

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/โรงงำน 

โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษร

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบ

สถำนประกอบกำร/โรงงำน โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำง

เป็นลำยลกัษณ์อักษรและถูกด ำเนนิกำรตรวจสอบจำก

หน่วยงำนก ำกับดแูลจำกภำยนอก

มผีลกระทบรุนแรงตอ่ชมุชนเป็น

บรเิวณกวำ้ง  โดยไดรั้บค ำสัง่หยุด

กำรด ำเนนิกำร หรอืถูกประทว้งจำกมวลชนจนไมส่ำมำรถ

ด ำเนนิธรุกจิได ้

สิง่แวดลอ้ม
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในบรเิวณขา้งเคยีง

เล็กนอ้ย โดยไมต่อ้งมมีาตรการด าเนนิการแกไ้ข

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยสามารถด าเนนิการ

แกไ้ขไดภ้ายใน 

1 วัน หรอืใชร้ะยะเวลาในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลา < 1 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงโดยสามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 วัน แตไ่มเ่กนิ 

1 เดอืน หรอืสามารถใชร้ะยะเวลา

ในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลาตัง้แต ่1-5 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงมาก โดย

สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน 

หรอืตอ้งอาศยัระยะเวลามากกวา่ 

5 ปีขึน้ไปในการบรรเทา/ฟ้ืนฟ ูหรอืเสยีหายจนยากตอ่

การฟ้ืนฟู

ปรมิำณขำยผลติภัณฑ/์บรกิำรของ GPSC ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร

ควำมพงึพอใจของลกูคำ้/คูค่ำ้ ไมม่ผีลกระทบ
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจรอ้งเรยีนกลบัมำที่

บรษัิท
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจผ่ำนสือ่ตำ่งๆ ลกูคำ้/คูค่ำ้ฟ้องรอ้งบรษัิท

ควำมปลอดภัยและสขุภำพ พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บบำดเจ็บจนตอ้งไดรั้บกำรปฐม

พยำบำลทำงกำรแพทย์

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

ไดรั้บกำรรักษำจำกแพทย ์(OPD) แตไ่มต่อ้งเขำ้พัก

รักษำในโรงพยำบำล

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหนักหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

เขำ้พักรักษำในโรงพยำบำล (IPD)

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทพุพลภำพ/

เสยีชวีติ

ควำมพงึพอใจของพนักงำน พนักงำนเกดิควำมไมพ่อใจ และสำมำรถบรหิำร

จัดกำรแกไ้ขไดภ้ำยในหน่วยงำน

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจ และ

มคีวำมจ ำเป็นตอ้งอำศยัหน่วยงำนกลำง (HR) ในกำร

ด ำเนนิกำรแกไ้ข

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจสงู และมกีำรรอ้งเรยีน

ผ่ำนชอ่งทำงภำยในบรษัิท

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจรุนแรง เชน่ นัดหยุดงำน

หรอืลำออก และสง่ผลใหก้ำรด ำเนนิธรุกจิหยุดชะงัก หรอื

เกดิขอ้พพิำททีต่อ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรทำงกฎหมำย

ประสทิธผิลของกระบวนกำร มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำร

ด ำเนนิงำนเล็กนอ้ย โดยอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถ

ควบคมุและแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำร

ด ำเนนิงำน โดยอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถควบคมุและ

แกไ้ขได ้โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำรด ำเนนิงำน

 โดยจ ำเป็นตอ้งหยุด/ชะลอกำรด ำเนนิงำนหลกับำงสว่น

ลง

มผีลกระทบตอ่กระบวนกำรผลติ/กระบวนกำรด ำเนนิงำน

อย่ำงรุนแรง  โดยสง่ผลกระทบตอ่กำรสง่มอบผลติภัณฑ์

แกล่กูคำ้/กำรด ำเนนิงำน

และเป้ำหมำยตำมแผนงำน

ผลติภัณฑห์รอืบรกิำร ไมม่ผีลกระทบในกำรสง่มอบผลติภัณฑ/์บรกิำร เกดิควำมลำ่ชำ้ในกำรสง่มอบผลติภัณฑ/์บรกิำร หรอื

ผลติภัณฑ/์บรกิำรไมไ่ดค้ณุภำพตรงตำมขอ้ก ำหนด

ไมส่ำมำรถสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิำรได ้ ไมส่ำมำรถสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิำรซึง่บรษัิทมี

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นเพิม่หรอืถูกเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย

กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย / กฎระเบยีบ / ขอ้บังคบั ขดัตอ่กฎระเบยีบ/ขอ้บังคบั/ขอ้ก ำหนดตำม

มำตรฐำนตำ่งๆ ของบรษัิท

ขดัตอ่กฎหมำย กฏระเบยีบของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล 

ซึง่กระทบตอ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิท แตส่ำมำรถ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขไดใ้นทันที

ขดัตอ่กฎหมำย/ขอ้บังคบั กฏระเบยีบของหน่วยงำน

ภำยนอกทีก่ ำกับดแูล โดยไดรั้บบทลงโทษตำมกฎหมำย

 หรอืตอ้งแกไ้ขตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล

ขดัตอ่กฎหมำย กฏระเบยีบของหน่วยงำนภำยนอกที่

ก ำกับดแูล 

โดยถูกเพกิถอนใบอนุญำต หรอืถูกปิดกจิกำร

กำรก ำกับดแูล ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมนโยบำย/แนวทำงของ 

GPSC โดยสำมำรถควบคมุได ้

ด ำเนนิงำนเป็นไปตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC 

โดยไมส่ำมำรถควบคมุได ้

ไมด่ ำเนนิงำนตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC ไมด่ ำเนนิงำนตำมนโยบำย/แนวทำงของ GPSC และ

สง่ผลเสยีหำยตอ่ GPSC

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่สำธำรณะ/สือ่ ไมม่ผีลกระทบ
ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจจำกสำธำรณะ เชน่ กำรเขยีน

บทควำมวจิำรณ์

ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจอย่ำงมำก

จำกสำธำรณะ เชน่ กำรแสดงควำมเห็นคดัคำ้นผ่ำนสือ่

ตำ่งๆ

ท ำใหเ้กดิกำรตอ่ตำ้นอย่ำงรุนแรงจำกสำธำรณะ เชน่ กำร

ประทว้งจำกชมุชน

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่ชมุชน

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/

โรงงำนเล็กนอ้ย โดยไดรั้บค ำตเิตยีนขอ้ครหำอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำรผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ของบรษัิท

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/โรงงำน 

โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษร

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบ

สถำนประกอบกำร/โรงงำน โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำง

เป็นลำยลกัษณ์อักษรและถูกด ำเนนิกำรตรวจสอบจำก

หน่วยงำนก ำกับดแูลจำกภำยนอก

มผีลกระทบรุนแรงตอ่ชมุชนเป็น

บรเิวณกวำ้ง  โดยไดรั้บค ำสัง่หยุด

กำรด ำเนนิกำร หรอืถูกประทว้งจำกมวลชนจนไมส่ำมำรถ

ด ำเนนิธรุกจิได ้

สิง่แวดลอ้ม
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในบรเิวณขา้งเคยีง

เล็กนอ้ย โดยไมต่อ้งมมีาตรการด าเนนิการแกไ้ข

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยสามารถด าเนนิการ

แกไ้ขไดภ้ายใน 

1 วัน หรอืใชร้ะยะเวลาในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลา < 1 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงโดยสามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 วัน แตไ่มเ่กนิ 

1 เดอืน หรอืสามารถใชร้ะยะเวลา

ในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลาตัง้แต ่1-5 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงมาก โดย

สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน 

หรอืตอ้งอาศยัระยะเวลามากกวา่ 

5 ปีขึน้ไปในการบรรเทา/ฟ้ืนฟ ูหรอืเสยีหายจนยากตอ่

การฟ้ืนฟู

ปรมิำณขำยผลติภัณฑ/์บรกิำรของ GPSC ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร

ควำมพงึพอใจของลกูคำ้/คูค่ำ้ ไมม่ผีลกระทบ
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจรอ้งเรยีนกลบัมำที่

บรษัิท
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจผ่ำนสือ่ตำ่งๆ ลกูคำ้/คูค่ำ้ฟ้องรอ้งบรษัิท

ควำมปลอดภัยและสขุภำพ พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บบำดเจ็บจนตอ้งไดรั้บกำรปฐม

พยำบำลทำงกำรแพทย์

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

ไดรั้บกำรรักษำจำกแพทย ์(OPD) แตไ่มต่อ้งเขำ้พัก

รักษำในโรงพยำบำล

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหนักหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

เขำ้พักรักษำ

ในโรงพยำบำล (IPD)

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทพุพลภำพ/

เสยีชวีติ

ควำมพงึพอใจของพนักงำน พนักงำนเกดิควำมไมพ่อใจ และสำมำรถบรหิำร

จัดกำรแกไ้ขไดภ้ำยในหน่วยงำน

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจ และ

มคีวำมจ ำเป็นตอ้งอำศยัหน่วยงำนกลำง (HR) ในกำร

ด ำเนนิกำรแกไ้ข

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจสงู และมกีำรรอ้งเรยีน

ผ่ำนชอ่งทำงภำยในบรษัิท

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจรุนแรง เชน่ นัดหยุดงำน

หรอืลำออก และสง่ผลใหก้ำรด ำเนนิธรุกจิหยุดชะงัก หรอื

เกดิขอ้พพิำททีต่อ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรทำงกฎหมำย

ก ำไรสทุธติ ำ่กวำ่เป้ำหมำย (Net Profit) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5% 

ก ำไรขัน้ตน้ต ำ่กวำ่เป้ำหมำย (EBITDA) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5% 

คำ่ใชจ้ำ่ยสงูกวำ่เป้ำหมำย (Expense) < 1.25% > 1.25% ถงึ < 2.5% > 2.5% ถงึ < 5% > 5%

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่สำธำรณะ/สือ่ ไมม่ผีลกระทบ
ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจจำกสำธำรณะ เชน่ กำรเขยีน

บทควำมวจิำรณ์

ท ำใหเ้กดิควำมไมพ่อใจอย่ำงมำก

จำกสำธำรณะ เชน่ กำรแสดงควำมเห็นคดัคำ้นผ่ำนสือ่

ตำ่งๆ

ท ำใหเ้กดิกำรตอ่ตำ้นอย่ำงรุนแรงจำกสำธำรณะ เชน่ กำร

ประทว้งจำกชมุชน

ภำพลกัษณ์ GPSC ตอ่ชมุชน

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/

โรงงำนเล็กนอ้ย โดยไดรั้บค ำตเิตยีนขอ้ครหำอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำรผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ของบรษัิท

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบสถำนประกอบกำร/โรงงำน 

โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษร

มผีลกระทบตอ่ชมุชนรอบ

สถำนประกอบกำร/โรงงำน โดยไดรั้บขอ้รอ้งเรยีนอย่ำง

เป็นลำยลกัษณ์อักษรและถูกด ำเนนิกำรตรวจสอบจำก

หน่วยงำนก ำกับดแูลจำกภำยนอก

มผีลกระทบรุนแรงตอ่ชมุชนเป็น

บรเิวณกวำ้ง  โดยไดรั้บค ำสัง่หยุด

กำรด ำเนนิกำร หรอืถูกประทว้งจำกมวลชนจนไมส่ำมำรถ

ด ำเนนิธรุกจิได ้

สิง่แวดลอ้ม
เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในบรเิวณขา้งเคยีง

เล็กนอ้ย โดยไมต่อ้งมมีาตรการด าเนนิการแกไ้ข

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยสามารถด าเนนิการ

แกไ้ขไดภ้ายใน 

1 วัน หรอืใชร้ะยะเวลาในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลา < 1 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงโดยสามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 วัน แตไ่มเ่กนิ 

1 เดอืน หรอืสามารถใชร้ะยะเวลา

ในการบรรเทา/ฟ้ืนฟใูหก้ลบัคนื

สภาพไดภ้ายในระยะเวลาตัง้แต ่1-5 ปี

เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มระดบัรุนแรงมาก โดย

สามารถด าเนนิการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลามากกวา่ 1 เดอืน 

หรอืตอ้งอาศยัระยะเวลามากกวา่ 

5 ปีขึน้ไปในการบรรเทา/ฟ้ืนฟ ูหรอืเสยีหายจนยากตอ่

การฟ้ืนฟู

ปรมิำณขำยผลติภัณฑ/์บรกิำรของ GPSC ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้ทีไ่มใ่ชล่กูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัลดกำรซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร ลกูคำ้หลกัเลกิซือ้ผลติภัณฑ/์บรกิำร

ควำมพงึพอใจของลกูคำ้/คูค่ำ้ ไมม่ผีลกระทบ
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจรอ้งเรยีนกลบัมำที่

บรษัิท
ลกูคำ้/คูค่ำ้แสดงควำมไมพ่อใจผ่ำนสือ่ตำ่งๆ ลกูคำ้/คูค่ำ้ฟ้องรอ้งบรษัิท

ควำมปลอดภัยและสขุภำพ พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บบำดเจ็บจนตอ้งไดรั้บกำรปฐม

พยำบำลทำงกำรแพทย์

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

ไดรั้บกำรรักษำจำกแพทย ์(OPD) แตไ่มต่อ้งเขำ้พัก

รักษำในโรงพยำบำล

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอื

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บบำดเจ็บหนักหรอืเจ็บป่วยจนตอ้ง

เขำ้พักรักษำ ในโรงพยำบำล (IPD)

พนักงำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทพุพลภำพ/

เสยีชวีติ

ควำมพงึพอใจของพนักงำน พนักงำนเกดิควำมไมพ่อใจ และสำมำรถบรหิำร

จัดกำรแกไ้ขไดภ้ำยในหน่วยงำน

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจ และ

มคีวำมจ ำเป็นตอ้งอำศยัหน่วยงำนกลำง (HR) ในกำร

ด ำเนนิกำรแกไ้ข

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจสงู และมกีำรรอ้งเรยีน

ผ่ำนชอ่งทำงภำยในบรษัิท

พนักงำนเกดิควำมไมพ่งึพอใจรุนแรง เชน่ นัดหยุดงำน

หรอืลำออก และสง่ผลใหก้ำรด ำเนนิธรุกจิหยุดชะงัก หรอื

เกดิขอ้พพิำททีต่อ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรทำงกฎหมำย

 เกณฑก์ำรประเมนิผลกระทบ 

(Impact)

ดำ้นกระบวนกำรธุรกจิ

และกำรปฏบิตักิำร 

(Business Process and 

Operation)

ชือ่เสยีงองคก์ร 

(Image and Reputation)

ดำ้นลกูคำ้ 

(Customers)

ดำ้นบุคคล

(People)

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

(Scope)

ดำ้นกระบวนกำรธุรกจิ

และกำรปฏบิตักิำร 

(Business Process and 

Operation)

ชือ่เสยีงองคก์ร 

(Image and Reputation)

ดำ้นลกูคำ้ 

(Customers)

ดำ้นบุคคล

(People)

กำรเยยีวยำผลกระทบ

(Remediability)

ดำ้นกำรเงนิ 

(Financial)

ชือ่เสยีงองคก์ร 

(Image and Reputation)

ดำ้นลกูคำ้ 

(Customers)

ดำ้นบุคคล

(People)

ระดบั

ระดบัผลกระทบ

(Scale)

ดำ้นกำรเงนิ 

(Financial)
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6.3.2 การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยง 2 ประเภท ได้แก่ 

• ความเส่ียงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) คือ ระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนก่อนการมี

มาตรการควบคุมหรือจัดการ 

• ความเส่ียงท่ีหลงเหลืออยู่ (Residual risk) คือ ระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหลังการมีมาตรการ

ควบคุมหรือจัดการ 

ข้ันตอนในการประเมินความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปน้ี 

1. ประเมินความเสี่ยงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติโดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในตารางท่ี 6.2 ซ่ึงเป็นการ

ประเมินท้ังระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (ระดับของผลกระทบ จ านวนของผู้ได้รับ

ผลกระทบ และความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ) และโอกาสเกิดของประเด็นความเสี่ยงก่อนบริษัทฯ มี

มาตรการควบคุมหรือจัดการประเด็นน้ันๆ 

2. ประเมินความเสี่ยงท่ีหลงเหลืออยู่โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันกับการประเมินความเสี่ยงท่ีมีอยู่ตาม

ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในข้ันตอนน้ี บริษัทฯ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงมาตรการควบคุมหรือการจัดการท่ี

บริษัทฯ ด าเนินการในปัจจุบัน ซ่ึงระบุในข้อท่ี 6.2 เพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงหลงเหลือของประเด็นความ

เสี่ยงน้ันตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและความเสี่ยงหลงเหลือแสดงใน รูปท่ี 6.4 
 

 

รูปท่ี 6.4 ตัวอย่างการประเมินความเส่ียงท่ีมีตามธรรมชาติและความเส่ียงหลงเหลืออยู่ 

ของประเด็นด้านมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 

 

3. เลือกประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง (Salient Issues) หลังจากมีการประเมินความเสี่ยงท่ี

หลงเหลือ โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงคือประเด็นความเสี่ยงท่ีหลงเหลือซ่ึงมีระดับ

ความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) เน่ืองจากมีความรุนแรง และโอกาสการเกิดในระดับสูง บริษัทฯ จึงควรให้

ความส าคัญและจัดการกับประเด็นดังกล่าวก่อน ด้วยการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงในประเด็นน้ันๆ 

ท่ีมีอยู่เดิม พร้อมท้ังออกมาตรการลดระดับความเสี่ยงเพ่ิมเติม ตัวอย่างของประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีระดับ

ความเสี่ยงสูง (Salient Issues) แสดงใน รูปท่ี 6.5 

< 10% >10% ถงึ < 20% >20% ถงึ < 50% > 50%

ไมเ่คย/เคยเกดิขึน้ 1 ครัง้ใน 5 ปี เคยเกดิขึน้ 1 ครัง้ ใน 3 ปี เคยเกดิขึน้ 1 ครัง้ ใน 1 ปี เคยเกดิขึน้ > 1 ครัง้ ใน 1 ปี

เกณฑก์ำรประเมนิโอกำสเกดิ (Likelihood)

ระดบั

ต ำ่

1

ปำนกลำง

2

สงู

3

รุนแรง

4

โอกำสเกดิ

   าส      า  ส    
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รูปท่ี 6.5  การจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงท่ีหลงเหลืออยู่  

หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีมีระดับความเส่ียงสูง (Salient Issues) 

6.3.3 รายละเอียดผลการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ผลท่ีได้จากการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถท าให้บริษัทฯ วางแผนในการ

จัดการผลกระทบดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับระดับความเสี่ยงท่ีแตกต่างกัน รายละเอียดปรากฎ

ใน ตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3 รายละเอียดแนวทางจัดการความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ระดับความเส่ียง การด าเนินการ 

 
ต ่า 

บริษัทฯ ด าเนินมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ 

และคอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง  

 
ปานกลาง 

บริษัทฯ ควรมีการให้ความสนใจในการจัดการเพ่ือหามาตรการในการลด

ระดับความเสี่ยง และคอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง

อย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง  

 
สูง 

บริษัทฯ ต้องมีการจัดการเพ่ือหามาตรการในลดระดับความเสี่ยงทันที 

เพ่ือท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับบท่ียอมรับได้  

 
สูงมาก 

ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็นระดับท่ียอมรับไม่ได้ บริษัทฯ ต้องมีการหยุด

การด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงทันที  

6.4 มาตรการการจัดการผลกระทบ (IMPACT MITIGATION AND MANAGEMENT) 

 หลังจากการประเมินความเสี่ยงผลกระทบแล้ว บริษัทฯ ควรด าเนินการเพ่ือหามาตรการในการจัดการ

ผลกระทบเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก โดยมุ่งเน้นการบรรเทาและลดผลกระทบเชิง

ลบให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดและเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกท่ีอาจจะเกิดข้ึน มาตรการท่ีได้พัฒนาข้ึนจะน ามาใช้กับโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับสูง และสูงมาก เม่ือหน่วยงานได้มีการน ามาตรการ

ดังกล่าวไปปฏิบัติแล้วควรมีการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด หลังจากการด าเนินการประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนข้ันตอนต่างๆ แล้ว ผลกระทบน้ัน ควรได้รับการ

ประเมินอีกคร้ังเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบท่ียังคงเหลืออยู่ (Residual impact) ข้อค านึงเก่ียวกับการก าหนดแนวทาง

และมาตรการจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนแสดงใน Box 6.4.1 

BOX 6.4.1 ข้อค านึงเก่ียวกับการก าหนดแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

▪ แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิ

มนุษยชน และวิธีการจัดการท่ีต้ังอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน 

▪ แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนควรมีการระบุอย่างชัดเจนเก่ียวกับค่าชดเชย 

และกระบวนการเยียวยาควรมีความแตกต่างกันตามบริบทของเหตุการณ์ หรือกรณีการละเมิดท่ีเกิดข้ึน 

▪ ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนไม่สามารถชดเชยหรือแทนท่ีโดยวิธีการเยียวยาเดียวกับผลกระทบด้านอื่น 

ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในกรณีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนท่ีแห่ง

หน่ึงสามารถทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนท่ีอื่นๆ ได้ ในขณะผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ไม่สามารถชดเชยได้จากการสร้างผลกระทบเชิงบวกในพ้ืนท่ีๆ เช่น กรณีท่ีกิจกรรมของบริษัทฯ สร้าง

ผลกระทบแก่สุขภาพของพนักงาน เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและการอบรมด้านอาชีวอนามัยท่ี

เพียงพอ เป็นต้น 

ท่ีมา: คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก 

ในการออกแบบแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ สามารถสร้าง “จุดคาน

งัด” กับหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจหรือข้อได้เปรียบ

ของบริษัทฯเพ่ือก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมท่ีหน่วยงาน หรือองค์กร

น้ันมีส่วนรับผิดชอบ ตารางท่ี 6.4 แสดงตัวอย่างแนวทางท่ีบริษัทฯ สามารถใช้เพ่ือสร้าง “จุดคานงัด” 
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ตารางท่ี 6.4 แนวทางท่ีบริษัทฯ สามารถใช้เพ่ือสร้างจุดคานงัดจ าแนกตามประเภท 

ประเภทของจุดคานงัด ค าอธิบาย ตัวอย่างแนวทางการสร้างจุดคานงัด 

การสร้างจุดคานงัดจาก

การค้า 

เป็นการสร้างจุดคานงัดจาก

กิจกรรมด้านการค้า ท่ีบริษัทฯ 

ด าเนินการเป็นกิจวัตรกับคู่ค้า 

แล ะ ผู้ รับ เหมา  เ ช่น  การท า

สัญญาการว่าจ้าง 

• ผนวกเอามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนไว้ ใน

สัญญาว่าจ้าง 

• ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคู่ค้ า และ

ผู้รับเหมาให้มีการปฏิบัติตรงกับมาตรฐานด้าน

สิทธิมนุษยชนท่ีระบุไว้ในสัญญาการว่าจ้าง 

• น าเอาเกณฑ์การประเมินด้านสิทธิมนุษยชนเป็น

ส่วนหน่ึงในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า และ

ผู้รับเหมา 

• สร้างแรงกระตุ้นแก่คู่ค้า และผู้รับเหมา ด้าน

โอกาสกับท าธุรกิจร่วมกัน ผ่านการพิจารณาแนว

ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีตรงกับความคาดหวัง

ของบริษัทฯ  

การสร้างจุดคานงัด 

จากการท าธุรกิจ 

เป็นการสร้างจุดคานงัดจาก

กิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีบริษัทฯ 

ไม่ได้ด าเนินการเป็นกิจวัตรกับคู่

ค้า และผู้รับเหมา เช่น การจัด

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การด าเนินงาน เป็นต้น 

• การจัด ฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนา ศักยภาพการ

ด า เนินงานแล ะความ รับ ผิดชอบด้ า นสิ ท ธิ

มนุษยชนแก่คู่ค้า และผู้รับเหมา 

• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดซ้ือและท าสัญญา

ของบริษัทฯ มีการสื่อสารเก่ียวกับความคาดหวัง

ด้ านแนวปฏิ บัติ สิ ท ธิมนุ ษยชนแก่คู่ ค้ า แล ะ

ผู้รับเหมาต้ังแต่กระบวนการคัดเลือก ท าสัญญา

จ้าง และการด าเนินงาน 

• น ามาตรฐานสากลและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องด้าน

อุตสาหกรรมมาใช้เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้คู่ค้าและ

ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม 

การส ร้ างจุ ดคาน งัด

ร่ ว มกั น กั บ คู่ ค้ า ท า ง

ธุรกิจ 

การสร้างจุดคานงัดร่วมกันกับ

บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

• การท างานร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกันเพ่ือท่ีจะสร้างข้อก าหนดร่วมกันส าหรับคู่

ค้าทางธุรกิจ 

• ประสานงานกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

เ ดียว กัน ซ่ึงอาจประสบประ เ ด็น ด้ านสิท ธิ

มนุษยชนเก่ียวกับคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ การเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาทาง

แก้ปัญหา  

การสร้างจุดคานงัดผ่าน

การท าข้อตกลงทวิภาคี 

การสร้างจุดคานงัดผ่านการท า

ข้อตกลงทวิภาคี ระหว่างบริษัท

ฯ กับ องค์กรหรือหน่วยงาน

อื่นๆ เช่น รัฐบาล บริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การ

ระหว่างประเทศ หรือ องค์กร

ภาคประชาสังคม 

• ประสานงานกับองค์กรภาคประชาสังคม และ

องค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องซ่ึงสามารถ

ส นับส นุน ข้อ มูล ในประ เ ด็น ท่ี เ ก่ียว ข้อง กับ

สถานการณ์ต่างๆ ในประเทศของคู่ค้าทางธุรกิจ  

• ประสานงานระดับทวิภาคีกับกลุ่มผู้ส่วนได้ส่วน

เสียเพ่ือท่ีจะระบุ และด าเนินการแก้ปัญหาด้าน

สิทธิมนุษยชนท่ีเฉพาะเจาะจงกับห่วงโซ่อุปทาน 

ตามท่ีระบุข้างต้น  

การสร้างจุดคานงัดผ่าน

การร่วมมือกับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสีย 

การสร้างจุดคานงัดผ่านการ

ร่วมมือกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน รัฐบาล 

• พัฒนามาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน

ส าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียหลายฝ่าย 



ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน   

 

 หน้า 16  

ประเภทของจุดคานงัด ค าอธิบาย ตัวอย่างแนวทางการสร้างจุดคานงัด 

และองค์การระหว่างประเทศ 

และ/หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน 

หรือ องค์กรภาคประชาสังคม 

• จัดการประชุมผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

จัดการประเด็นท่ีมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ี

ได้รับการระบุร่วมกัน 

ท่ีมา: คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก 

Box 6.4.2 อธิบายถึงตัวอย่างมาตรการท่ีประสบผลส าเร็จในการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนในภาค

ธุรกิจ เม่ือหน่วยงานได้มีการน ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติแล้วควรมีการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากการด าเนินการประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนข้ันตอนต่างๆ 

แล้ว ผลกระทบน้ันๆ ควรได้รับการประเมินอีกคร้ังเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบท่ียังคงเหลืออยู่ (Residual impact)  

BOX 6.4.2 มาตรการการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

การด าเนินการภายใต้แนวทางการจัดการ day-to-day กับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการในภาพรวม 

ตัวอย่างของมาตรการการจัดการโดยท่ัวไปซ่ึงรวมถึงการจ้างงาน มีการด าเนินการดังน้ี 

• การบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

กรณีเกิดเหตุการณ์ประท้วงหรือการชุมนุมรูปแบบอื่นๆ ต ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจะได้มีวิธีการจัดการ

กับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยความเหมาะสม ซ่ึงข้อตกลงน้ีจะช่วยลดโอกาสการร่วมกระท าความผิดในการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

• การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดย

วิธีการน้ีจะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อมรดกทางวัฒนธรรมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ

ในพ้ืนท่ี 

• การพัฒนาจรรยาบรรณในการด าเนินงานและการฝึกอบรมให้กับพนักงานรวมถึงผู้รับเหมา ซ่ึงจะช่วย

สร้างความม่ันใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองเม่ือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ

สมาชิกในชุมชนท้องถ่ินพร้อมท้ังตระหนักถึงสิทธิของตน 

• กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความเข้มงวดเพ่ือลดโอกาสการร่วมกระท าความผิดในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ท่ีมา: คู่มือระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. (Human Rights Management System: HRMS) 

6.5 การรายงาน และทบทวนแผนการด าเนินงาน (REPORTING AND EVALUATION) 

6.5.1 การรายงานผลการประเมิน 

 บริษัทฯ พิจารณาจัดท ารายงานการประเมินผลความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อผู้บริหาร

เพ่ือรับทราบสถานการณ์และแผนการด าเนินงานในอนาคต ในรูปแบบของทะเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ความ

เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีส าคัญซ่ึงเก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ส าหรับการพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ หรือการ

เพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการท่ีมีอยู่เดิม ส่วนนโยบายความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ จะ

รายงานไปยังฝ่ายบริหาร หรือเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงรายการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมในทะเบียน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน  

6.5.2 การติดตามและประเมินผล 

 หลักการช้ีแนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนเป็นกระบวนการท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ือง และมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากประเด็นความเสี่ยงด้าน

สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีกิจกรรม และกลุ่มผู้มีส่วนได้
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เสียท่ีเปล่ียนไป ท้ังน้ี การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นอีกข้ันตอนหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิง การก าหนด

ดัชนีช้ีวัด (Indicators) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล 

(Effectiveness) ของกระบวนการและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบัน กลุ่ม จีพี

เอสซี ได้มีการพัฒนาตัวช้ีวัดด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือใช้ในติดตามและประเมินผลการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมของ

กลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดปรากฎใน ตารางท่ี 6.5 

 

ตารางท่ี 6.5 ตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม จีพีเอสซี 

ประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชน 

ตัวอย่างตัวชี้วัด 

สิทธิแรงงาน 

 

• ร้อยละของพนักงานท่ีได้รับการอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

• ร้อยละของพนักงานหญิงในต าแหน่งผู้บริหารอาวุโส 

• จ านวนข้อร้องเรียนหรือคดีความท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี

องค์กรเป็นฝ่ายผิด ซ่ึงเกิดจากสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิด หรือการด าเนินงาน

ท่ีผิดพลาดไปจากกฎหมายหรือข้อก าหนดทางด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน

เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ ฯลฯ) 

• อัตราการลาออกของพนักงาน ท่ีมีสาเหตุจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 

จ านวนพนักงานท่ีลาออกเน่ืองจากสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย หรือไม่ถูก

สุขลักษณะ 

สิทธิชุมชน 

 

• ร้อยละของการด าเนินงาน หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงด้านสิทธิ

มนุษยชน และได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

• จ านวนข้อร้องเรียนท่ีได้รับ และสถานะการแก้ไข เช่น จ านวนการโยกย้ายถ่ิน

ฐานโดยไม่สมัครใจ  

• จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเกิดซ ้าจากสาเหตุเดียวกัน โดยมีสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับ

สิทธิมนุษยชน เช่น จ านวนเหตุการณ์ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่ม

น้อย 

สายโซ่อุปทาน  

 

• ร้อยละของหน่วยงานในสายโซ่อุปทานท่ีท าการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ

มนุษยชน สิ่งแวดล้อม สังคม ของหน่วยธุรกิจ 

• ร้อยละของคู่ค้าท่ีได้มีการยอมรับแนวปฏิบัติอย่างย่ังยืนของผู้ค้าซ่ึงออกโดย

บริษัทฯ  

• ร้อยละของผู้ค้าท่ีได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน  

• จ านวนคู่ค้าท่ีได้รับการตรวจประเมินผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

• จ านวนคร้ังของการเกิดกรณีการหยุดชะงัก หรือการเกิดอุบัติเหตุข้ันร้ายแรง

ท่ีมีสาเหตุจากการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 

ความมั่นคง ปลอดภัย 

 

• ร้อยละของการด าเนินงานหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีผ่านการประเมินความเสี่ยง

ด้านความม่ันคง ปลอดภัย  

• ร้อยละของการด าเนินงานหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง 

ปลอดภัย และได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

• ร้อยละของพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีได้รับการอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

• จ านวนข้อร้องเรียนหรือคดีความท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี

บริษัทฯ เป็นฝ่ายผิด ซ่ึงเกิดจากสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิด หรือการ

ด าเนินงานท่ีผิดพลาดไปจากกฎหมายหรือข้อก าหนดทางด้านสิทธิมนุษยชน 

เช่น จ านวนเหตุการณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากผู้ให้บริการรักษา

ความปลอดภัย 
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ประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชน 

ตัวอย่างตัวชี้วัด 

ส่ิงแวดล้อม การจัดการน ้า 

• จ านวนโครงการซ่ึงเป็นผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดการน ้า 

• จ านวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพากษ์เร่ืองการจัดการน ้ากับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ผลกระทบของมลพิษ การจัดการของเสียและวัตถุอันตราย 

• จ านวนค่าควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx), ไนโตรเจนออกไซด์ 

(NOx) 

• จ านวนค่าควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

• จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ

ข้อก าหนด (Non-compliance) ด้าน SSHE (การจัดการของเสีย และวัตถุ

อันตราย) 

• จ านวนคดีความท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ

ข้อก าหนด (Non-compliance) ด้าน SSHE 

• ค่าปรับ หรือบทปรับท่ีมีสาเหตุจากการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด  

กฎหมายด้าน SSHE  

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ร้อยละของพ้ืนท่ีด าเนินโครงการท่ีมีการประเมินความเสี่ยงด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

• จ านวนพ้ืนท่ีด าเนินโครงการท่ีมีความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

มีการจัดท าแผนเยียวยาเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 

• จ านวนโครงการพัฒนาหรือการวิจัยท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

• อัตราการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสิ่งมีชีวิตท่ีมีความเสี่ยงหรือถูกคุมคาม 

สิทธิผู้บริโภค • จ านวนข้อร้องเรียนซ ้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ท่ีเกิดจาก

สาเหตุเดิม  

• จ านวนกรณีการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบเก่ียวข้องกับการติดฉลาด

ผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมท้ัง จ านวนเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืนสิทธิ

ผู้บริโภค 

• ร้อยละของผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีให้ข้อมูลแก่ลูกค้า หรือผู้บริโภคไม่ครบถ้วน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

7 เอกสารอ้างอิง 

 ตารางท่ี 7.1 แสดงแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชน รวมถึงแหล่งข้อมูลท่ีสามารถใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ซ่ึงแสดงถึงการอ้างอิง

มาตรฐาน (Normative Reference) ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ส่วนนโยบายความย่ังยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรตระหนักถึงประเด็น/เหตุการณ์/มาตรฐาน/กฎระเบียบ ด้านสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตารางท่ี 7.1 มาตรฐานอ้างอิง 

มาตรฐานอ้างอิง  

(Normative Reference) 
ลิงค์ ค าอธิบาย 

ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ (International Bill of 

Human Rights) 

http://www.ohchr.org/Docume

nts/Publications/Compilation1.1

en.pdf  

ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศประกอบด้วย: 

▪ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน (UDHR) ค.ศ.1948 

เป็นกรอบเบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชน 

▪ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง (ICCPR) ค.ศ.1966 

กล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองของบุคคล เช่น 

สิทธิในการมีชีวิต สิทธิใน

เสรีภาพและความปลอดภัยของ

ร่างกาย สิทธิในเสรีภาพทาง

ความคิด มโนธรรมและศาสนา 

สิทธิในเสรีภาพในการรวมกัน

เป็นสมาคม เป็นต้น 

▪ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม (ICESCR) ค.ศ.

1966 ครอบคลุมสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

เช่น สิทธิอันเท่าเทียมกันของ

ชายและหญิง สิทธิในการท างาน 

สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ี

เพียงพอส าหรับตนเองและ

ครอบครัว  

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour 

Organisation: ILO) 

http://www.ilo.org/declaration

/lang--en/index.htm 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) มีวัตถุประสงค์หลักในการ

ส่งเสริมสิทธิในการท างาน และ

สนับสนุนให้เกิดโอกาสการจ้างงาน 

ท่ีดี พร้อมกับการคุ้มครองทาง

สังคมและส่งเสริมการเจรจาต่อรอง

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน 

 

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานในการท างานของ ILO 

ประกอบด้วยหลักการข้ันพ้ืนฐาน 4 

ประการ ได้แก่: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
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มาตรฐานอ้างอิง  

(Normative Reference) 
ลิงค์ ค าอธิบาย 

▪ เสรีภาพในการสมาคมและการ

ร่วมเจรจาต่อรอง 

▪ การขจัดการเกณฑ์แรงงานหรือ

แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 

▪ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก

อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ การขจัดการเลือกปฏิบัติในการ

จ้างงานและการประกอบอาชีพ 

ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ Business & 

Human Rights Resource 

Center 

 

http://business-

humanrights.org/en/regions-

countries 

ฐานข้อมูลแสดงข่าว ผลการศึกษา

และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนท่ีมี

ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม

ต่างๆ ในระดับสากล ซ่ึงผู้ใช้สามารถ

เลือกค้นหาตามประเทศ อย่างไรก็

ตาม ฐานข้อมูลดังกล่าวขาดข้อมูลท่ี

สรุปภาพรวมของประเด็นส าคัญด้าน

สิทธิมนุษยชนท่ีคงอยู่ในแต่ละ

ประเทศ 

 

ท้ังน้ี Business & Human Rights 

Resource Center มีวัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภาคธุรกิจและขจัดการด าเนินธุรกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อีก

ท้ังยังเป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชนในระดับสากล พร้อม

กับการปฏิบัติและผลกระทบต่อ

ประชาชนของภาคอุตสาหกรรมหรือ

ภาครัฐ 

http://business-

humanrights.org/en/sectors 

 

Business & Human Rights 

Resource Center ยังน าเสนอข่าว 

ผลการศึกษาและข้อมูลด้านสิทธิ

มนุษยชนท่ีมีความเช่ือมโยงกับ

อุตสาหกรรมต่างๆ  

คู่มือการประเมินและบริหารจัดการ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ของ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Finance 

Corporation: IFC) 

http://www.ifc.org/wps/wcm/c

onnect/topics_ext_content/ifc

_external_corporate_site/guid

e+to+human+rights+impact+ass

essment+and+management/gui

de+to+hriam/tools+and+tables/

hriam+table/hriam++table 

คู่มือการประเมินและบริหารจัดการ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน แสดง

ค านิยามของสิทธิมนุษยชนในระดับ

บุคคลแต่ละข้อ และตัวอย่างท่ีแสดง

ถึงความเช่ือมโยงของสิทธิเหล่าน้ัน

กับความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึง

ผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึง

http://business-humanrights.org/en/regions-countries
http://business-humanrights.org/en/regions-countries
http://business-humanrights.org/en/regions-countries
http://business-humanrights.org/en/sectors
http://business-humanrights.org/en/sectors
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สามารถใช้เป็นคู่มือในการระบุสิทธิ

มนุษยชนในระดับบุคคลในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการ 

 

นอกจากน้ี คู่มือการประเมินและ

บริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชน ยังแสดงถึงแนวทาง

ต่างๆ ได้แก่: 

▪ การระบุความเสี่ยงด้านสิทธิ

มนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีมี

อยู่ 

▪ การประเมินผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึนหรือท่ีมี

อยู่ 

▪ การน าผลท่ีได้จากการประเมินไป

ใช้กับระบบการบริหารจัดการ

ของบริษัท 

คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งประเทศเดนมาร์ก (Danish 

Institute for Human Rigthts) 

https://www.humanrights.dk/b

usiness/tools/human-rights-

impact-assessment-guidance-

and-toolbox 

คู่มือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนแสดงถึงกระบวน ในการ

ระบุ และจัดการผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนซ่ึงเป็นผลจากการ

ด าเนินงานของภาคธุรกิจ  แนว

ทางการประเมินผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนของ สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งประเทศเดนมาร์กเป็นแนวทางท่ี

เป็นท่ียอมรับในระดับสากลซ่ึง

ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ 

▪ การวางแผนและก าหนดขอบเขต 

▪ การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

▪ การประเมินผลกระทบ 

▪ การบรรเทาและจัดการ

ผลกระทบ 

▪ การรายงานผลและประเมินผล 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(Office of the High 

Commissioner for Human 

Rights: OHCHR)   

http://www.ohchr.org/EN/Cou

ntries/Pages/HumanRightsinth

eWorld.aspx 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) เป็นองค์กรท่ีแสดงถึง

ความมุ่งม่ันในการส่งเสริมและ

ปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนในระดับสากล โดย 

OHCHR ได้จัดท ารายงานเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชน (เช่น Concluding 
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Observations) ซ่ึงน าเสนอ

ค าแนะน าส าหรับแต่ละประเทศท่ีเป็น

ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 

(UN)  

World Report โดยองค์กร 

Human Rights Watch  

 

https://www.hrw.org Human Rights Watch เป็น

องค์กรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีไม่

แสดงผลก าไรและไม่ใช่องค์กร

ภาครัฐ World Report เป็นหน่ึงใน

รายงานท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือสรุปประเด็น

ด้าน 

สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ 

รายงานดังกล่าวให้ความส าคัญกับ

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มากกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

 

 

------------------------------------------ 

https://www.hrw.org/

