eye

ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
Human Rights Risk and Impact Assessment Methodology

ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน

สารบัญ
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1

บทนา ...................................................................................................................................................................................... 3
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ..................................................................................................................................................... 3
ขอบเขต .................................................................................................................................................................................. 4
คาจากัดความของสิทธิมนุษยชน ........................................................................................................................................... 4
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ ............................................................................................................................................... 5
ผู้ดูแลรับผิดชอบ..................................................................................................................................................................... 5
ผู้เข้ าร่ วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุ ษยชน ........................................................................................... 6
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน ....................................................................................... 6
การวางแผนและกาหนดขอบเขตการประเมิน (Planning and Scoping) ............................................................................... 7
6.1.1 การกาหนดขอบเขตในการศึกษา ................................................................................................................................ 7
6.2 การเก็บข้ อมูลพืน้ ฐาน (Data collection and Baseline Development) ................................................................................... 9
6.2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนหน่ วยงานที่รับผิดชอบ ................................................................................ 10
6.2.2 การรวบรวมข้ อมูลผ่ านการใช้ ทะเบียนความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน ....................................................................... 10
6.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ......................................................................................................................... 10
6.3.1 เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน ...................................................................................................... 11
6.3.2

การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน ................................................................................................................ 13

6.3.3 รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน ........................................................................................ 14
6.4 มาตรการการจัดการผลกระทบ (Impact Mitigation and Management)............................................................................... 15
6.5 การรายงาน และทบทวนแผนการดาเนินงาน (Reporting and Evaluation) ......................................................................... 18
6.5.1 การรายงานผลการประเมิน........................................................................................................................................ 18
6.5.2 การติดตามและประเมินผล ........................................................................................................................................ 18
7 เอกสารอ้ างอิง ...................................................................................................................................................................... 21
8 เอกสารแนบ ......................................................................................................................................................................... 25

สารบัญ

ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน

สารบัญตาราง
ตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.5

ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนของอุตสาหกรรมนา้ มันและก๊ าซ และอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน
รายละเอียดแนวทางจัดการความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน
แนวทางที่บริษัทฯ สามารถใช้ เพื่อสร้ างจุดคานงัดจาแนกตามประเภท
ตัวอย่ างตัวชีว้ ัดด้ านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท.

7
12
15
16
19

สารบัญรูปภาพ
รูปที่ 6.1
รูปที่ 6.2
รูปที่ 6.3
รูปที่ 6.4
รูปที่ 6.5

ขัน้ ตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
ตัวอย่ างขอบเขตประเด็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัทฯ
การประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิทธิมนุษยชน
ตัวอย่ างการประเมินความเสี่ยงที่มีตามธรรมชาติและความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
การจัดลาดับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง (SALIENT ISSUES)

6
9
11
14
14

สารบัญ

ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน

1

บทนา

ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจนับเป็ นหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ ายจับตามองทังกลุ
้ ม่ นักลงทุน ภาครัฐ
องค์กรภาคประชาสังคม สมาคมภาคธุรกิจ และสื่อ โดยภาคธุรกิจ เองมีบทบาททังการเป็
้
นผู้สง่ เสริ มสิทธิมนุษยชนผ่านการ
ดาเนินธุรกิ จที่ช่วยยกระดับคุณภาพชี วิต การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อช่วยให้ ประชาชนเข้ าถึงความสะดวก และใน
ขณะเดียวกันภาคธุรกิจมีโอกาสที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุม่ บุคคลได้ เช่นกัน เช่น การมีสภาพแวดล้ อมการทางานที่
ไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการ การปล่อยมลภาวะซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนในชุมชน เป็ นต้ น ผลจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ตามมาอาจนาไปสูผ่ ลกระทบทางลบต่อการดาเนินธุรกิจในภาพรวม เช่น การยกเลิกสัญญาซื ้อขาย
ภาพลักษณ์ขององค์กร จนกระทัง่ ถึงการต่อต้ านจากสังคม
ในเวลาต่อมา องค์การสหประชาชาติได้ ออกคู่มือที่ชื่อว่า “หลักการชี ้แนะเรื่ องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United
Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)” เพื่ อ เป็ นแนวทางการด าเนิ น การด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชนในภาคธุรกิจตามหลักการและกรอบการดาเนินงานว่าด้ วยการป้องกัน การเคารพ และการเยียวยา โดยหนึ่งใน
ขัน้ ตอนสาคัญ ซึ่งระบุไว้ ในหลักการชี แ้ นะเรื่ องธุ รกิ จกับสิท ธิ มนุษยชนคือ การดาเนิ นกระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence – HRDD) ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ การประกาศความมุ่งมัน่ ด้ านการเคารพ
สิทธิ มนุษยชนผ่านนโยบายและข้ อกาหนดภายในบริ ษัท การดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชน (Human
Rights Risk Assessment – HRRA) เพื่อศึกษาความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนของกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษัท พร้ อมทัง้
การจัดให้ มีกระบวนการเยียวยาหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) หรื อ จีพีเอสซี (บริ ษัทฯ) ตระหนักถึงความสาคัญด้ านสิทธิ

มนุษยชนในการดาเนินธุ รกิจซึ่งปรากฎอย่างชัดเจนจากความมุ่งมัน่ ผ่านนโยบายสิทธิ มนุษยชนของบริ ษัทฯ ในปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มจัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้ านซึง่ เริ่ มจากการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิ
มนุษยชนในปี 2561 วิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนนี ้จึงถูกจัดทาขึ ้นเพื่อช่วยทาให้ บริ ษัทฯ
ทราบถึงผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้นต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากภายในและภายนอกองค์กร และยังช่วยให้
บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ สามารถระบุและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนในระดับองค์กร ซึ่ง
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถวางแผนจัดการผลกระทบจากประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงสูงได้ ด้วยการประเมินผล
กระทบเพิ่มเติมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขต

วิธีการดาเนินงานมีขอบเขตครอบคลุมการประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนในระดับองค์กร
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ และครอบคลุมกลุม่ บุคคลภายนอกที่อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อได้ รับผลกระทบจากกิจกรรม
ของบริ ษัทฯ เช่น คูค่ ้ าธุรกิจ ลูกค้ า และชุมชนและสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง
ทังนี
้ ้ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิ ทธิมนุษยชนเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เช่ น หลัก การชี แ้ นะเรื่ อ งธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุษ ยชน หรื อ UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and
Human rights) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ IFC (International Finance Corporation) การประเมินผลกระทบ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนของสถาบัน สิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ดนมาร์ ก หรื อ DIHR (Danish Institution for Human Rights)
เป็ นต้ น
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คาจากัดความของสิทธิมนุษยชน

สิทธิ มนุษยชนคือสิทธิ ขนั ้ พื น้ ฐานและความอิ สระที่ ทุกคนพึงมี โดยสิทธิ ดังกล่าวตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์ 4 ข้ อ
(Guide to Human Rights Impact Assessment and Management: HRIAM) ได้ แก่
 สิทธิท่ เี ป็ นสากล (Universal) หมายถึง คนทุกคนเกิดมาพร้ อมกับสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง
เชื ้อชาติ ที่อยู่ เพศ สัญชาติ ชาติพนั ธ์ ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม
 สิทธิท่ ไี ม่ สามารถถูกพรากหรือถ่ ายโอนให้ กนั ได้ (Inalienable) หมายถึง สิทธิมนุษยชนไม่ควรถูกพรากไป
ได้ เว้ นแต่ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและต้ องเป็ นไปตามกระบวนการยุติธรรม
 สิ ท ธิ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง แยกได้ (Indivisible) หมายถึง สิทธิ มนุษยชนควรได้ รับการพิจารณาที่เ ท่าเที ย มกัน
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต่างมีความสาคัญเท่ากับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 การพึ่งพาอาศัยกันและความสัมพันธ์ ต่อกัน (Interdependent and interrelated) หมายถึง สิทธิมนุษยชนมี
ความสัมพันธ์กนั และพึง่ พาอาศัยกัน การพัฒนาสิทธินนส่
ั ้ งผลให้ สทิ ธิอื่น ๆ นันพั
้ ฒนาไปด้ วย แต่ในขณะเดียวกัน
การลิดรอนสิทธิหนึง่ ก็จะทาให้ สทิ ธิอื่น ๆ นันถู
้ กกระทบไปด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ ยังมีข้อกาหนดและมาตรฐานด้ านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งตังอยู
้ ่บนหลักเกณฑ์ข้างต้ น ได้ แก่ ตราสาร
สิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Rights) ซึ่งประกอบไปด้ วย ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิ มนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) กติ ก าระหว่างประเทศว่าด้ วยสิท ธิ พลเมือ งและสิทธิ ทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และกติ ก าระหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิ ทางเศรษฐกิ จ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ดั ง แสดงใน
BOX 4.1
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BOX 4.1 สิทธิมนุษยชน
โดยทัว่ ไปแล้ ว สิทธิมนุษยชนสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
1) สิ ท ธิ พ ลเมื อ งกั บ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)
เป็ นสิทธิที่ค้ มุ ครองบุคคลจากการละเมิดอย่างไม่มีเหตุผลของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็ นเครื่ องยืนยันว่า
บุคคลสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างพลเมืองได้ อย่างอิสระและไม่เกิดการแบ่งแยกทางสังคม
ตัวอย่างของสิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมือง ได้ แก่ สิทธิในการดารงชีวิต เสรี ภาพในการเลือกนับถือศาสนา
เสรี ภาพในการพูด เสรี ภาพในการชุมนุม และสิทธิที่จะได้ รับจากหลักกระบวนการอันสมควรและการได้ รับการ
พิจารณาคดีด้วยความเป็ นธรรม
2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights: ICESCR) เป็ นพื น้ ฐานสิท ธิ ข องมนุษ ยทุก คนที่ สามารถมี สิท ธิ เสรี ภาพ และความยุติ ธ รรมด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตัวอย่างของสิทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ได้ แก่ สิทธิ ในการ
ทางาน สิทธิที่จะได้ ทางานในสภาพแวดล้ อมที่ดีและยุติธรรม สิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม
และสิทธิในการศึกษา
5

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการร่ วมดาเนินการประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนของบริ ษัทฯ ควร
ประกอบไปด้ วยผู้ที่มีหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
5.1

ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ส่ว นนโยบายความยั่ง ยื น และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศขององค์ ก ร (Sustainability and Climate
Change Policy Department) เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน โดยมีบทบาทหน้ าที่
ดังนี ้
 พัฒนาขันตอนการประเมิ
้
นความเสีย่ งและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนขององค์กร และทบทวนขันตอนดั
้
งกล่าว
เพื่อให้ มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
 ติดตามตรวจสอบการนาขัน้ ตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนไปปฏิบัติใช้ โดย
หน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น การระบุประเด็น ด้ านสิทธิ
มนุษยชนและการจัดการ การดาเนินมาตรการเพื่อลดระดับความเสีย่ งและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
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5.2

ผู้เข้ าร่ วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน

ส่วนนโยบายความยัง่ ยืนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลเอกสารและเป็ น
ผู้นาในการจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชน เนื่องด้ วยองค์ ประกอบด้ านสิท ธิ
มนุษยชนเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการบริ หารจัดการด้ านความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่ วมในกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนนี ้ด้ วย ได้ แก่ หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในด้ านทรัพยากรบุคคล ชุมชนและรัฐกิจ
สัมพันธ์ สายโซ่อุปทาน หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ความมัน่ คง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม การลงทุน
วิเคราะห์ และวางแผน รวมทัง้ ลูกค้ าสัมพันธ์ โดยมีบทบาทหน้ าที่ดงั นี ้
 การระบุประเด็นและระดับของผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของตน
 การกาหนดมาตรการควบคุมและลดผลกระทบตามที่ระบุได้
 การทบทวนผลการประเมินความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนตามขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
เป็ นระยะทุก ๆ หนึง่ ปี
 การทบทวนและปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
6

กระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
กระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน มีขนตอนดั
ั้
งแสดงใน รูปที่ 6.1
1. การวางแผนและกาหนด
ขอบเขตการประเมิน
(Planning and Scoping)

5. การรายงาน และทบทวน
แผนการดาเนินงาน
(Reporting and
Evaluation)

4. มาตรการการจั ดการผลกระทบ
(Impact Mitigation and
Management)

2. การเก็บข้ อมูลพื น้ ฐาน
(Data Collection and
Baseline Development)

3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

รูปที่ 6.1 ขัน้ ตอนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
ที่มา: IFC’s Guide to Human Rights Impact Assessment and Management
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6.1

การวางแผนและกาหนดขอบเขตการประเมิน (PLANNING AND SCOPING)

6.1.1

การกาหนดขอบเขตในการศึกษา

ขันตอนแรกของการประเมิ
้
นความเสี่ยงและผลกระทบทางด้ านสิ ทธิมนุษยชนนันควรมี
้
การกาหนดขอบเขตการ
ประเมิน ขันตอนนี
้
้จะทาให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรับทราบถึงแนวโน้ มของผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้จะแสดงถึงขอบเขตของการเก็บข้ อมูลพื ้นฐานและการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
การกาหนดขอบเขตการประเมินสามารถทาได้ โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี ้





ทบทวนประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันผ่านแหล่งข้ อมูลพื ้นฐาน เช่น ผลการ
ดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชน เช่น เว็บไซต์ รายงานความยัง่ ยืนประจาปี คู่มือระบบ
การจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ปตท. (ตารางที่ 6.1)
ทบทวนความเสีย่ งด้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีการดาเนินงาน
ทบทวนประเด็นความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนผ่านรายงานขององค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานไม่แสวงหา
กาไร เช่น Human Rights Watch, Amnesty International, Business for Social Responsibility Organization,
Business & Human Rights Resource Center เป็ นต้ น

ตารางที่ 6.1 ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนจากการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนของอุตสาหกรรมนา้ มัน
และก๊ าซ และอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค











สิทธิแรงงาน

สิทธิชุมชน

สายโซ่ อุปทาน

- สภาพการจ้
 าง
งาน
- เสรี ภาพในการ
สมาคมและการ

เจรจาต่อรอง
- แรงงานบังคับ
และการเกณฑ์

แรงงาน
- แรงงานเด็ก
- สภาพการ
ทางานที่ 
ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะ
- การเลือกปฏิ
 บตั ิ

- มาตรฐานการ

ครองชีพและ
คุณภาพชีวิต
- สุขภาพ และ

ความปลอดภัย
ในชุมชน
- การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
- มรดกทาง
วัฒนธรรม
- ชนกลุม่ น้ อย
รวมทังชน
้
พื ้นเมือง
- การย้ ายถิ่นฐาน

- การสร้ างการมี

ส่วนร่วมของ
ผู้ค้า
- จรรยาบรรณ

ของผู้ค้า

ความมั่นคง
ปลอดภัย
- การบริ หาร
จัดการความ
มัน่ คง ปลอดภั
 ย
- การฝึ กอบรม
ด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัย




สิ่งแวดล้ อม

สิทธิลกู ค้ า

- การบริ หาร
จัดการน ้า
- ผลกระทบของ
มลพิษ 
- การจัดการของ
เสีย และวัตถุ
อันตราย
- การอนุรักษ์
ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
- การเข้ าถึง
พลังงาน

- สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ของลูกค้ า
-ความเป็ น
ส่วนตัวของ
ข้ อมูล
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ที่มา: คูม่ ือระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ปตท. (Human Rights Management System: HRMS)
Business and human rights scholars association (BSR), ’10 ประเด็นหลักด้ านสิทธิมนุษยชนของกลุม่ อุตสาหกรรม
พลังงานและสาธารณูปโภค’
นอกจากนี ้ ในการกาหนดขอบเขตการประเมิน บริ ษัทฯ ควรคานึงถึงประเด็นความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนทังที
้ ่
เกิดขึ ้นแล้ วและมีโอกาสเกิดตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ทังกิ
้ จกรรมทางตรงที่บริ ษัทฯ ดาเนินการเอง และทางอ้ อม
ผ่านการดาเนินการของคู่ค้า ผู้รับเหมา หรื อบริ ษัทร่ วมค้ า ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดการร่ วมกระทาความผิดในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (Complicity) รายละเอียดปรากฎอยูใ่ น Box 6.1
BOX 6.1 การร่ วมกระทาความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (COMPLICITY)
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนควรค านึ ง ถึง กรณี ก ารร่ วมกระท าความผิ ด ในการละเมิ ดสิทธิ
มนุษยชน โดยควรคานึงถึงประเด็นดังนี ้
 การละเมิด โดยตรง: เกิดขึ ้นเมื่อบริ ษัทมีสว
่ นรู้ เห็นในการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นนัน้ ยกตัวอย่างเช่น
บริ ษัทฯ บริ จาคอุปกรณ์สนับสนุนกองกาลังให้ กบั ภาครัฐ ทังที
้ ่ อุปกรณ์เหล่านันสามารถน
้
าไปใช้ เพื่อละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้
 การละเมิด ที่มีผลประโยชน์ : เกิ ด ขึ ้นเมื่อ บริ ษัทฯ ได้ รั บผลประโยชน์ โดยตรงจากการกระทาที่ขด
ั ต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น กองกาลังของภาครัฐอาจจะให้ ความสาคัญในการปกป้องรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยเพื่อปกป้องเฉพาะส่วนที่บริ ษัทให้ ความสาคัญเท่านัน้
 การละเมิดแบบแอบแฝง: เกิดขึ ้นกรณีที่บริ ษัทมีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่า งต่อเนื่อง เช่น การที่องค์กร
ไม่ดาเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดและมีการเลือกปฏิบตั ิตอ่ แรงงานกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในเรื่ องการจ้ างงาน
ที่มา: United Nations Global Compact
หลังจากการทบทวนข้ อมูลจากแหล่งเอกสารเบื ้องต้ น ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องจะถูกนามาจัด กลุม่
เป็ นหัวข้ อที่ใกล้ เคียงกันเพื่อแสดงให้ เห็นขอบเขตของการประเมิน ตัวอย่างขอบเขตการประเมินด้ านสิทธิ มนุษยชนของ
บริ ษัทฯ แบ่งตามผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าการดาเนินธุรกิจ แสดงใน รูปที่ 6.2
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รูปที่ 6.2 ตัวอย่ างขอบเขตประเด็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ด้ านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
ที่มา: ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัทอุตสาหกรรมพลังงานอื่น ๆ และรายงานต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
หรื อองค์กรที่มชี ื่อเสียงที่ไม่ใช่ภาครัฐ
6.2

การเก็บข้ อมูลพืน้ ฐาน (DATA COLLECTION AND BASELINE DEVELOPMENT)

การเก็บข้ อมูลพื ้นฐานเป็ นขันตอนเพื
้
่อให้ ได้ มาซึ่งประเด็นความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนซึ่งผ่านการยืนยันจาก
ผู้เข้ าร่ วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงนัน้ ๆ โดย
เป็ นไปตามขอบเขตประเด็นที่ได้ มีการศึกษามาในเบื ้องต้ นตามขันตอนที
้
่ 6.1 ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมในกระบวนการประเมินฯ อาจมี
การนาเสนอประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกเหนือจากขอบเขตประเด็นที่กาหนดไว้ ผลลัพธ์ จากขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
พื ้นฐานมีดงั นี ้







ประเด็นความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ
การระบุผ้ ถู ือครองสิทธิ์ (Rights holders) หรื อผู้ได้ รับผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ พนักงาน ชุมชนท้ องถิ่ น แรงงานของคู่ค้า และผู้รับเหมา ลูกค้ า รวมถึง กลุ่มผู้เปราะบาง
(Vulnerable groups) ได้ แก่ เด็ก สตรี ชนพื ้นเมือง แรงงานต่างด้ าว เป็ นต้ น
การระบุมาตรการป้องกัน หรื อควบคุมความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ ดาเนินการในปั จจุบนั เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็น
นันๆ
้
การระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสีย่ งสูง (Salient Issues) ซึง่ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องมีการติดตามและ
ตรวจสอบ รวมถึงการออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงประเด็นนัน้ ๆ รายละเอียดเกี่ ยวกับ Salient issues
ปรากฎในข้ อ 6.3.2
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เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จาเป็ นต้ องมีการเก็บข้ อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นความเสีย่ งซึง่ ระบุไว้ ในข้ อ 4 โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี ้
6.2.1

การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารกับตัวแทนหน่ วยงานที่รับผิดชอบ

ขันตอนของกิ
้
จกรรมในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการประกอบด้ วยการจัดกลุ่มผู้เข้ าร่ วมในกระบวนการประเมินฯ
ตามหัวข้ อที่ระบุใน 6.2 ขอบเขตการประเมิน ซึ่งแบ่งตามผู้ถือครองสิทธิ์หรื อผู้ได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริ ษัทฯ เช่น พนักงาน ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม คูค่ ้ าผู้รับเหมา และลูกค้ า
1. แต่ละกลุม่ ร่วมกันระบุประเด็นความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนทังที
้ ่เกิดขึ ้นแล้ วและมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นซึง่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ หลักสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานสากลที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ระบุ (เอกสาร
แนบ 1) ผู้ถือครองสิทธิ์ และผลกระทบที่กลุม่ คนดังกล่าวอาจได้ รับ ตัวอย่างข้ อมูลที่ได้ จากการดาเนินการในข้ อ
นี ้ ดังแสดงใน เอกสารแนบ 2 ทะเบียนความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Register)
สเปรดชีต GPSC’s Detailed Assessment หัวข้ อ Human Rights Issue และ Description of Impact
2. แต่ละกลุม่ ร่วมกันระบุมาตรการป้องกัน หรื อควบคุมความเสีย่ งที่บริ ษัทฯ ดาเนินการในปั จจุบนั เพือ่ ลดความ
เสีย่ งในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ระบุในข้ างต้ น ตัวอย่างข้ อมูลที่ได้ จากการดาเนินการในข้ อนี ้ ดังแสดงใน
เอกสารแนบ 2 ทะเบียนความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน สเปรดชีต GPSC’s Detailed Assessment หัวข้ อ
Existing Human Rights Controls
3. แต่ละกลุม่ ร่วมกันจัดระดับความเสีย่ งประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ระบุในข้ างต้ น โดยพิจารณาความเสี่ยง 2 ประเภท
ได้ แก่ ความเสีย่ งที่มีตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสีย่ งหลงเหลืออยู่ (Residual risk) รายละเอียด
เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งปรากฎใน ข้ อที่ 6.3
6.2.2

การรวบรวมข้ อมูลผ่ านการใช้ ทะเบียนความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ สามารถขอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องผ่านการใช้ ทะเบียนความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน (เอกสารแนบ 2) โดย
การแจกเอกสารดังกล่าวไปยังตัวแทนหน่วยที่รับผิดชอบ เพื่อให้ หน่วยงานกรอกข้ อมูลและส่งมายังส่วนนโยบายความยัง่ ยืน
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรซึง่ เป็ นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้ อมูลต่อไป ทะเบียนความเสีย่ งด้ าน
สิทธิมนุษยชนประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของ
บริ ษัทฯ มาตรการป้องกัน หรื อควบคุมความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ ดาเนินการในปั จจุบนั การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีตาม
ธรรมชาติ และความเสีย่ งหลงเหลืออยู่
6.3

การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)

การประเมินระดับของผลกระทบนันยึ
้ ดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิทธิมนุษยชน (รู ปที่ 6.3)
การให้ คะแนนระดับความเสี่ยงเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิทธิ มนุษยชนซึ่งพิจารณา 2 ด้ านหลัก
ได้ แก่ ความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบ (Severity) และโอกาสการเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) เพื่อหาระดับความ
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ความรุนแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ

เสี่ยง (Level of Risk) แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ ระดับสูงมาก สูง กลาง และต่า รายละเอียดเกณฑ์การประเมินความ
เสีย่ งแสดงใน หัวข้ อ 6.3.1

โอกาสการเกิดความเสี่ยง

รูปที่ 6.3

การประเมินความเสี่ยงทางด้ านสิทธิมนุษยชน

ระดับความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง

6.3.1

สูง

สูงมาก

เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน

หลักการชีแ้ นะเรื่ องธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนได้ ระบุองค์ ประกอบด้ านความรุ นแรง (Severity) ของประเด็นที่มี
ความเสี่ยงเมื่อมีการทาการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชน รายละเอียดปรากฏใน Box 6.3 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้
พัฒนาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนซึ่งสามารถใช้ พิจารณาควบคู่กบั เกณฑ์การประเมินของหลักการ
ชี ้แนะเรื่ องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแสดงใน ตารางที่ 6.2
BOX 6.3 เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน: ความรุ นแรง






ระดับของผลกระทบ (Scale) ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ ้น เช่น ผลกระทบจากประเด็นความเสีย่ งอยูใ่ น
ระดับอยูส่ งู หากมีผลสิทธิในการมีชีวติ และสุขภาพของพนักงาน
จานวนของผู้ได้ รับผลกระทบ (Scope): วงกว้ างของผู้ได้ รับผลกระทบจากประเด็นความเสีย่ ง เช่น ผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของผู้อยูอ่ าศัยในชุมชนหนึง่ ทังชุ
้ มชน หรื อผลกระทบด้ านสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองเป็ นสมาคมของ
พนักงานทุกคน เป็ นต้ น
ความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ (Remediabilty): ความเสีย่ งระดับสูงมักทาให้ มีความสามารถในการ
เยียวยาผลกระทบต่า เช่น เหตุการณ์อบุ ตั ิเหตุของแรงงานผู้รับเหมาที่เกิดขึ ้นในโรงไฟฟ้ าจนทาให้ เกิดความทุพพล
ภาพแก่แรงงาน ย่อมใช้ ระยะเวลานานในการฟื น้ ฟูและเยียวยาแรงงานผู้นนั ้ เป็ นต้ น

ที่มา: หลักการชี ้แนะเรื่ องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ข้ อที่ 14
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ตารางที่ 6.2 เกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน
เกณฑ์ การประเมินความรุ นแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (Severity)
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
ระดับของ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ ไม่สง่ ผล ผลกระทบที่เกิดขึ ้นทาให้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ อนามั ย และ เกิดการบาดเจ็บเล็กน้ อย ส่งผลต่อสุขภาพ
(Scale)
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ต้ องมีการรักษาโดย
และความปลอดภัย
ผู้ป ฏิ บัติ ง าน และ/หรื อ ผู้มี แพทย์
แต่ไม่ได้ รับ ถึงขันหยุ
้ ดงาน
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ( ส า ม า ร ถ บาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงาน
บรรเทาได้ ด้ วยการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้ น)
จานวนของผู้ จานวนผู้มีส่วนได้ เสีย
มีผลกระทบต่อผู้มีสว่ น
มีผลกระทบต่อผู้
ได้ รับ
ที่ เ กี่ ย วข้ องแทบไม่ มี
ได้ เสียที่เกี่ยวข้ องเพียง
มีสว่ นได้ เสียที่
ผลกระทบ
หรื อมีแต่น้อยมาก
บางส่วนในกลุม่
เกี่ยวข้ องส่วน
(Scope)
ใหญ่ในกลุม่

ความสามารถ
ในการเยียวยา
ผลกระทบ
(Remediability)

สามารถเยียวยาผู้มีสว่ นได้
เสียที่เกี่ยวข้ องให้ กลับไปสู่
สภาวะปกติในระยะเวลาไม่
นาน (< 1 ปี )

สามารถเยียวยาผู้
มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องให้ กลับ
ไปสูส่ ภาวะปกติได้
ในระยะเวลา 1-3 ปี

เกณฑ์ การประเมินโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ (Likelihood)
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
เกิดบางครัง้
แทบไม่ เกิด (<10%)
(≥10% - ≤50%)
เหตุการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนไม่เคยเกิดขึ ้นในธุรกิจ เหตุการณ์การละเมิดสิทธิ
ของบริ ษัท แต่อาจเคยเกิด มนุษยชนเคยเกิดขึ ้นในอดีต
ขึ ้นกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรม และอาจเกิดขึ ้นในปั จจุบนั

สามารถเยียวยา
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องให้
กลับสูส่ ภาวะ
ปกติได้ ใน
ระยะเวลา 3-5
ปี

สูงมาก (4)
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ส่งผลต่อสุขภาพ
อย่างรุนแรงและ
เป็ นอันตรายต่อ
ชีวิต

ผลกระทบ
เกิดขึ ้นมีผลต่อผู้
มีสว่ นได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องทุกคน
ในกลุม่ (เช่น คน
ในชุมชนทังหมด
้
พนักงานทังหมด
้
ผู้ค้าทังหมด)
้
ไม่สามารถ
เยียวยาผู้มีสว่ นได้
เสียที่เกี่ยวข้ องให้
กลับคืนสูส่ ภาวะ
ปกติ และ/หรื อใช้
ระยะเวลานานใน
การเยียวยา
(มากกว่า 5 ปี )

สูง (3)
สูงมาก (4)
เกิดบ่ อยครัง้
เกิดตลอดเวลา
(≥50% - ≤90%) ( ≥90%)
เหตุการณ์การละเมิด เหตุการณ์การ
สิทธิมนุษยชนเคย ละเมิดสิทธิ
เกิดขึ ้นในอดีต และ มนุษยชนเคยเกิดขึ ้น
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เดียวกัน
บางครัง้ ในหน่วยงานใด
อาจเกิดขึ ้นในปั จจุบนั
(ไม่เคย/ ไม่นา่ เกิดขึ ้นใน 10 ปี ) หน่วยงานหนึง่ (เคย/ อาจ ได้ บอ่ ยครัง้ ในปั จจุบนั
เกิดขึ ้นได้ 1-4 ครัง้ ใน 10 ปี ) (เคย/ อาจเกิดขึ ้นได้
5-8 ครัง้ ใน 10 ปี )
6.3.2

อย่างต่อเนื่องตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั
เคย /อาจเกิดขึ ้นทุก
ปี

การประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน
ในการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนจาเป็ นต้ องพิจารณาความเสีย่ ง 2 ประเภท ได้ แก่




ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent risk) คือ ระดับความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนก่ อนการมีมาตรการ
ควบคุมหรื อจัดการ
ความเสี่ ย งที่ ห ลงเหลื อ อยู่ (Residual risk) คือ ระดับความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนหลั ง การมีมาตรการ
ควบคุมหรื อจัดการ

ขันตอนในการประเมิ
้
นความเสีย่ งสามารถดาเนินการได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ประเมินความเสีย่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติโดยใช้ เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งในตารางที่ 6.2 ซึง่ เป็ นการประเมิน
ทังระดั
้ บความรุ นแรงของความเสี่ยงและผลกระทบ (ระดับของผลกระทบ จานวนของผู้ได้ รับผลกระทบ และ
ความสามารถในการเยียวยาผลกระทบ) และโอกาสเกิดของประเด็นความเสีย่ งก่อนบริ ษัทฯ มีมาตรการควบคุม
หรื อจัดการประเด็นนันๆ
้
2. ประเมินความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่โดยใช้ เกณฑ์ การประเมินเดียวกันกับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในขันตอนนี
้
้ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงมาตรการควบคุมหรื อการจัดการที่บริ ษัทฯ
ดาเนินการในปั จจุบนั ซึ่งระบุในข้ อที่ 6.2 เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงหลงเหลือของประเด็นความเสี่ยงนัน้
ตัวอย่างการประเมินความเสีย่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติและความเสีย่ งหลงเหลือแสดงใน รูปที่ 6.4
ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่

มาตรการควบคุ มที่มีอยู่ ในปั จจุ บัน
• มาตรการป้องกันผลกระทบตาม EIA

• การประชุมปรึ กษาหารื อกั บกลุม่
เปราะบางเพื่ อรับทราบข้ อกังวล

โอกาสเกิดความเสีย่ ง

ความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบ

ความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

โอกาสเกิดความเสีย่ ง
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รูปที่ 6.4 ตัวอย่ างการประเมินความเสี่ยงที่มีตามธรรมชาติและความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
ของประเด็นด้ านมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
3. เลือ กประเด็ น สิท ธิ ม นุษยชนที่ มี ร ะดับ ความเสี่ย งสูง (Salient Issues) หลัง จากมี ก ารประเมิ น ความเสี่ยงที่
หลงเหลือ โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือประเด็นความเสี่ยงที่หลงเหลือซึ่งมีระดับความ
เสีย่ งสูงมาก (สีแดง) เนื่องจากมีความรุนแรง และโอกาสการเกิดในระดับสูง บริ ษัทฯ จึงควรให้ ความสาคัญและ
จัดการกับประเด็นดังกล่าวก่อน ด้ วยการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงในประเด็นนันๆ
้ ที่มีอยู่เดิม พร้ อม
ทัง้ ออกมาตรการลดระดับ ความเสี่ยงเพิ่ม เติม ตัว อย่างของประเด็ นสิท ธิ มนุษ ยชนที่ มีร ะดับ ความเสี่ยงสูง
(Salient Issues) แสดงใน รูปที่ 6.5

รูปที่ 6.5 การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่
หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีระดับความเสี่ยงสูง (Salient Issues)
6.3.3

รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน

ผลที่ได้ จากการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนสามารถทาให้ บริ ษัทฯ วางแผนในการ
จัดการผลกระทบดังกล่าว แนวทางการปฏิบตั ิของบริษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเสีย่ งที่แตกต่างกัน รายละเอียดปรากฎใน
ตารางที่ 6.3
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ตารางที่ 6.3

รายละเอียดแนวทางจัดการความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชน

ระดับความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

6.4

การดาเนินการ
บริ ษัทฯ ดาเนินมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบของบริ ษัทฯ ที่มีอยู่ และ
คอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์ที่มีความเสีย่ ง
บริ ษัทฯ ควรมีการให้ ความสนใจในการจัดการเพื่อหามาตรการในการลดระดับ
ความเสี่ยง และคอยติดตามตรวจสอบสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงอย่างเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ ต้ องมีการจัดการเพื่อหามาตรการในลดระดับความเสี่ยงทันที เพื่อทา
ให้ ระดับความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับบที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมากเป็ นระดับที่ยอมรับไม่ได้ บริ ษัท ฯ ต้ องมีการหยุดการ
ดาเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งทันที

มาตรการการจัดการผลกระทบ (IMPACT MITIGATION AND MANAGEMENT)

หลังจากการประเมินความเสีย่ งผลกระทบแล้ ว บริ ษัทฯ ควรดาเนินการเพื่อหามาตรการในการจัดการผลกระทบ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นที่มีระดับความเสีย่ งสูง และสูงมาก โดยมุง่ เน้ นการบรรเทาและลดผลกระทบเชิงลบให้ เกิดขึ ้น
น้ อยที่สดุ และเสริ มสร้ างผลกระทบเชิงบวกที่อาจจะเกิดขึ ้น มาตรการที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นจะนามาใช้ กบั โครงการหรื อกิจกรรมที่
ประเมินผลกระทบทางด้ านสิทธิมนุษยชนอยูใ่ นระดับ สูง และสูงมาก เมื่อหน่วยงานได้ มีการนามาตรการดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
แล้ วควรมีการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด หลังจากการ
ดาเนินการประเมินผลกระทบทางด้ านสิทธิมนุษยชนขันตอนต่
้
างๆ แล้ ว ผลกระทบนัน้ ควรได้ รับการประเมินอีกครัง้ เพื่อให้
ทราบถึ ง ผลกระทบที่ ยัง คงเหลื อ อยู่ (Residual impact) ข้ อ ค านึง เกี่ ย วกับ การก าหนดแนวทางและมาตรการจัด การ
ผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนแสดงใน Box 6.4
BOX 6.4 ข้ อคานึงเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน
 แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนจาเป็ นต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้ านสิทธิ
มนุษยชน และวิธีการจัดการที่ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักสิทธิมนุษยชน
 แนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนควรมีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าชดเชย และ
กระบวนการเยียวยาควรมีความแตกต่างกันตามบริ บทของเหตุการณ์ หรื อกรณีการละเมิดที่เกิดขึ ้น
 ผลกระทบด้ านสิทธิ มนุษยชนไม่สามารถชดเชยหรื อแทนที่ โดยวิธีการเยียวยาเดียวกับผลกระทบด้ า นอื่ น
ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ในกรณีการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในพื ้นที่แห่งหนึง่
สามารถทดแทนการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในพื ้นที่อื่นๆ ได้ ในขณะผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนไม่
สามารถชดเชยได้ จากการสร้ างผลกระทบเชิงบวกในพื ้นที่ๆ เช่น กรณีที่กิจกรรมของบริ ษัทฯ สร้ างผลกระทบแก่
สุขภาพของพนักงาน เนื่องจากไม่มีอปุ กรณ์ป้องกันและการอบรมด้ านอาชีวอนามัยที่เพียงพอ เป็ นต้ น
ที่มา: คูม่ ือการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ ก
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ในการออกแบบแนวทางและมาตรการจัดการผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน บริ ษัทฯ สามารถสร้ าง “จุดคานงัด”
กับหน่วยงาน หรื อองค์กรที่มีสว่ นก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นการใช้ อานาจหรื อข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัทฯ
เพื่อก่อให้ เกิ ดความเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงด้ านสิทธิ มนุษยชนจากกิ จกรรมที่หน่วยงาน หรื อองค์ กรนัน้ มีส่วน
รับผิดชอบ ตารางที่ 6.4 แสดงตัวอย่างแนวทางที่บริ ษัทฯ สามารถใช้ เพื่อสร้ าง “จุดคานงัด”
ตารางที่ 6.4

แนวทางที่บริษัทฯ สามารถใช้ เพื่อสร้ างจุดคานงัดจาแนกตามประเภท

ประเภทของจุดคานงัด

คาอธิบาย

การสร้ างจุดคานงัดจาก เป็ นการสร้ างจุ ด คานงั ด จาก
การค้ า
กิ จ กรรมด้ า นการค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ด าเนิ น การเป็ นกิ จ วัต รกับ คู่ค้ า
และผู้ รั บ เหมา เ เช่ น การท า
สัญญาการว่าจ้ าง

ตัวอย่างแนวทางการสร้ างจุดคานงัด







การสร้ างจุดคานงัด
จากการทาธุรกิจ

เป็ นการสร้ างจุ ด คานงั ด จาก
กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ไม่ได้ ดาเนินการเป็ นกิจวัตรกับคู่
ค้ า และผู้รั บ เหมา เช่ น การจัด
ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ
การดาเนินงาน เป็ นต้ น







ก า ร ส ร้ า ง จุ ด ค า น งั ด การสร้ างจุด คานงัด ร่ ว มกัน กับ
ร่วมกันกับคูค่ ้ าทางธุรกิจ บริ ษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน



ผนวกเอามาตรฐานด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไว้ ใน
สัญญาว่าจ้ าง
ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของคู่ ค้ า และ
ผู้รั บ เหมาให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต รงกับ มาตรฐานด้ าน
สิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ ในสัญญาการว่าจ้ าง
นาเอาเกณฑ์การประเมินด้ านสิทธิ มนุษยชนเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคู่ ค้ า และ
ผู้รับเหมา
สร้ างแรงกระตุ้นแก่คคู่ ้ า และผู้รับเหมา ด้ านโอกาส
กับทาธุรกิจร่ วมกัน ผ่านการพิจารณาแนวปฏิ บตั ิ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนที่ ต รงกับ ความคาดหวัง ของ
บริ ษัทฯ
ก า รจั ด ฝึ ก อ บร ม เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภา พการ
ด าเนิ น งานและความรั บผิ ด ชอบด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชนแก่คคู่ ้ า และผู้รับเหมา
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าฝ่ ายจัดซื ้อและทาสัญญา
ของบริ ษัทฯ มีการสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวัง
ด้ านแนวปฏิ บั ติ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแก่ คู่ ค้ าและ
ผู้รับเหมาตังแต่
้ กระบวนการคัดเลือก ทาสัญญา
จ้ าง และการดาเนินงาน
นามาตรฐานสากลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องด้ าน
อุตสาหกรรมมาใช้ เพื่อเป็ นแรงผลักดันให้ ค่คู ้ าและ
ผู้รับเหมาปฏิบตั ิตาม
การทางานร่ วมกับบริ ษัทอื่ นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันเพื่อที่จะสร้ างข้ อกาหนดร่ วมกันสาหรับคู่
ค้ าทางธุรกิจ
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ประเภทของจุดคานงัด
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ตัวอย่างแนวทางการสร้ างจุดคานงัด


การสร้ างจุดคานงัดผ่าน การสร้ างจุดคานงัดผ่านการทา
การทาข้ อตกลงทวิภาคี ข้ อตกลงทวิภาคี ระหว่างบริ ษัทฯ
กับ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
เ ช่ น รั ฐ บ า ล บ ริ ษั ท อื่ น ใ น
อุต สาหกรรมเดี ย วกัน องค์ ก าร
ระหว่ า งประเทศ หรื อ องค์ ก ร
ภาคประชาสังคม



การสร้ างจุดคานงัดผ่าน การสร้ างจุดคานงัดผ่านการ
การร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ม ผู้ มี ร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรม
ส่วนได้ สว่ นเสีย
เดียวกัน รัฐบาล และองค์การ
ระหว่างประเทศ และ/หรื อ
องค์กรพัฒนาเอกชน หรื อ
องค์กรภาคประชาสังคม







ประสานงานกั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ในอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน ซึง่ อาจประสบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน
เ กี่ ย ว กั บ คู่ ค้ า ท า ง ธุ ร กิ จ เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ และเพื่ อ พัฒ นาทาง
แก้ ปัญหา
ประสานงานกับ องค์ ก รภาคประชาสัง คม และ
องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง สามารถ
สนั บ สนุ น ข้ อมู ล ในประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ ในประเทศของคูค่ ้ าทางธุรกิจ
ประสานงานระดับทวิภาคีกับกลุ่ม ผู้ส่ว นได้ ส่ว น
เสีย เพื่ อที่ จะระบุ และด าเนิ นการแก้ ปัญหาด้ าน
สิทธิ มนุษยชนที่เฉพาะเจาะจงกับห่วงโซ่อุปทาน
ตามที่ระบุข้างต้ น
พัฒนามาตรฐานด้ านการจัดการสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
สาหรับคูค่ ้ าทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียหลายฝ่ าย
จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
จัดการประเด็นที่มีความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนที่
ได้ รับการระบุร่วมกัน

ที่มา: คูม่ ือการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ ก
Box 6.4 อธิบายถึงตัวอย่างมาตรการที่ประสบผลสาเร็ จในการบรรเทาผลกระทบทางด้ านสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ
เมื่อหน่วยงานได้ มีการนามาตรการดังกล่าวไปปฏิบตั ิแล้ วควรมีการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผนการดาเนินงานเพื่อการ
พัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากการดาเนินการประเมินผลกระทบทางด้ านสิทธิมนุษยชนขันตอนต่
้
างๆ แล้ ว ผลกระทบ
นันๆ
้ ควรได้ รับการประเมินอีกครัง้ เพื่อให้ ทราบถึงผลกระทบที่ยงั คงเหลืออยู่ (Residual impact)
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BOX 6.4 มาตรการการจัดการประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน
การด าเนิ นการภายใต้ แนวทางการจัดการ day-to-day กับ พื น้ ที่ ป ฏิ บัติ งานซึ่งเป็ นกระบวนการจัดการในภาพรวม
ตัวอย่างของมาตรการการจัดการโดยทัว่ ไปซึง่ รวมถึงการจ้ างงาน มีการดาเนินการดังนี ้


การบันทึกข้ อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับตารวจหรื อเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น กรณีเกิ ด
เหตุการณ์ประท้ วงหรื อการชุมนุมรูปแบบอื่นๆ ตารวจหรื อเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นจะได้ มีวิธีการจัดการกับเหตุการณ์
ดังกล่าวด้ วยความเหมาะสม ซึ่งข้ อตกลงนีจ้ ะช่วยลดโอกาสการร่ วมกระทาความผิดในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่อาจจะเกิดขึ ้น



การเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการจัดการด้ านสิทธิ มนุษยชน โดย
วิธีการนี ้จะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินโครงการใน
พื ้นที่



การพัฒนาจรรยาบรรณในการดาเนินงานและการฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานรวมถึงผู้รับเหมา ซึ่งจะช่วยสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้ าที่ของตนเองเมื่อมีปฏิสมั พัน ธ์ ร่วมกับสมาชิกใน
ชุมชนท้ องถิ่นพร้ อมทังตระหนั
้
กถึงสิทธิของตน



กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่มีความเข้ มงวดเพื่อลดโอกาสการร่วมกระทาความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่อาจจะเกิดขึ ้น

ที่มา: คูม่ ือระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ปตท. (Human Rights Management System: HRMS)
6.5

การรายงาน และทบทวนแผนการดาเนินงาน (REPORTING AND EVALUATION)

6.5.1

การรายงานผลการประเมิน

บริ ษัทฯ พิจารณาจัดทารายงานการประเมินผลความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชนเสนอต่อผู้บริ หาร
เพื่อรับทราบสถานการณ์และแผนการดาเนินงานในอนาคต ในรูปแบบของทะเบียนความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน (เอกสาร
แนบ 2) ความเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่สาคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน สาหรับการพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ หรื อ
การเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่มีอยูเ่ ดิม ส่วนนโยบายความยัง่ ยืนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของบริ ษัทฯ จะ
รายงานไปยังฝ่ ายบริ หาร หรื อเพื่อพิจารณา และปรับปรุงรายการความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมในทะเบียนความ
เสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน
6.5.2

การติดตามและประเมินผล

หลักการชี ้แนะเรื่ องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชนเป็ นกระบวนการที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เมื่อมีกิจกรรม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
เปลีย่ นไป ทังนี
้ ้ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็ นอีกขันตอนหนึ
้
ง่ ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง การกาหนดดัชนีชี ้วัด
(Indicators) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และแสดงให้ เห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
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(Effectiveness) ของกระบวนการและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปั จจุบนั กลุม่ ปตท.
ได้ มีการพัฒนาตัวชี ้วัดด้ านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ ในติดตามและประเมินผลการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมของกลุม่
บริ ษัทฯ รายละเอียดปรากฎใน ตารางที่ 6.5

ตารางที่ 6.5

ตัวอย่ างตัวชีว้ ดั ด้ านสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท.

ประเด็นด้ านสิทธิ
มนุษยชน
สิทธิแรงงาน

ตัวอย่ างตัวชีว้ ดั






สิทธิชุมชน





สายโซ่ อุปทาน







ความมั่นคง ปลอดภัย





ร้ อยละของพนักงานที่ได้ รับการอบรมเรื่ องสิทธิมนุษยชน
ร้ อยละของพนักงานหญิงในตาแหน่งผู้บริ หารอาวุโส
จานวนข้ อร้ องเรียนหรื อคดีความที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่องค์กร
เป็ นฝ่ ายผิด ซึง่ เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้ คาดคิด หรื อการดาเนินงานที่ผิดพลาดไป
จากกฎหมายหรื อข้ อกาหนดทางด้ านสิทธิมนุษยชน จานวนเหตุการณ์การเลือก
ปฏิบตั ิ ฯลฯ)
อัตราการลาออกของพนักงาน ทีม่ ีสาเหตุจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น จานวน
พนักงานที่ลาออกเนื่องจากสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย หรื อไม่ถกู สุขลักษณะ
ร้ อยละของการดาเนินงาน หรื อพื ้นที่ปฏิบตั ิงานที่มีความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน
และได้ จดั ทาแผนการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
จานวนข้ อร้ องเรียนที่ได้ รับ และสถานะการแก้ ไข เช่น จานวนการโยกย้ ายถิ่นฐานโดย
ไม่สมัครใจ
จานวนข้ อร้ องเรียนที่เกิดซ ้าจากสาเหตุเดียวกัน โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ
มนุษยชน เช่น จานวนเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุม่ น้ อย
ร้ อยละของหน่วยงานในสายโซ่อปุ ทานที่ทาการประเมินความเสีย่ งด้ านสิทธิ
มนุษยชน สิง่ แวดล้ อม สังคม ของหน่วยธุรกิจ
ร้ อยละของคูค่ ้ าที่ได้ มกี ารยอมรับแนวปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของผู้ค้าซึง่ ออกโดยบริษัทฯ
ร้ อยละของผู้ค้าที่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านสิทธิมนุษยชน
จานวนคูค่ ้ าที่ได้ รับการตรวจประเมินผลการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชน
จานวนครัง้ ของการเกิดกรณีการหยุดชะงัก หรื อการเกิดอุบตั ิเหตุขนร้
ั ้ ายแรงที่มี
สาเหตุจากการบริ หารจัดการสายโซ่อปุ ทาน
ร้ อยละของการดาเนินงานหรื อพื ้นที่ปฏิบตั ิงานที่ผา่ นการประเมินความเสีย่ งด้ าน
ความมัน่ คง ปลอดภัย
ร้ อยละของการดาเนินงานหรื อพื ้นที่ปฏิบตั ิงานที่มีความเสีย่ งด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัย และได้ จดั ทาแผนการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
ร้ อยละของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้ รับการอบรมเรื่ องสิทธิมนุษยชน
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ประเด็นด้ านสิทธิ
มนุษยชน

ตัวอย่ างตัวชีว้ ดั

จานวนข้ อร้ องเรียนหรื อคดีความที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่บริ ษัทฯ
เป็ นฝ่ ายผิด ซึง่ เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้ คาดคิด หรื อการดาเนินงานที่ผิดพลาดไป
จากกฎหมายหรื อข้ อกาหนดทางด้ านสิทธิมนุษยชน เช่น จานวนเหตุการณ์ของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดจากผู้ให้ บริ การรักษาความปลอดภัย
สิ่งแวดล้ อม
การจัดการนา้
 จานวนโครงการซึง่ เป็ นผลจากการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในด้ านการจัดการน ้า
 จานวนข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพากษ์ เรื่ องการจัดการน ้ากับผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ผลกระทบของมลพิษ การจัดการของเสียและวัตถุอนั ตราย
 จานวนค่าควบคุมด้ านสิง่ แวดล้ อม ที่ไม่เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น
สารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOCs), ซัลเฟอร์ ออกไซด์ (SOx), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
 จานวนค่าควบคุมด้ านสิง่ แวดล้ อมที่มีการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
 จานวนข้ อร้ องเรี ยนที่เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อ
ข้ อกาหนด (Non-compliance) ด้ าน SSHE (การจัดการของเสีย และวัตถุอนั ตราย)
 จานวนคดีความที่เกิดจากการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อข้ อกาหนด
(Non-compliance) ด้ าน SSHE
 ค่าปรับ หรื อบทปรับที่มีสาเหตุจากการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้ องตามข้ อกาหนด
กฎหมายด้ าน SSHE
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ร้ อยละของพื ้นที่ดาเนินโครงการที่มีการประเมินความเสีย่ งด้ านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
 จานวนพื ้นทีด
่ าเนินโครงการที่มีความเสีย่ งด้ านความหลากหลายทางชีวภาพที่มกี าร
จัดทาแผนเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบ
 จานวนโครงการพัฒนาหรื อการวิจยั ที่สนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มด้ านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 อัตราการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของสิง่ มีชีวิตที่มค
ี วามเสีย่ งหรื อถูกคุมคาม
สิทธิผ้ บู ริโภค
 จานวนข้ อร้ องเรี ยนซ ้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กร ที่เกิดจากสาเหตุเดิม
 จานวนกรณีการละเมิดกฎหมายหรื อกฎระเบียบเกี่ยวข้ องกับการติดฉลาดผลิตภัณฑ์
หรื อมาตรฐานด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย สังคม และสิง่ แวดล้ อม ตลอดวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ จานวนเหตุการณ์ที่มกี ารฝ่ าฝื นสิทธิผ้ บู ริ โภค
 ร้ อยละของผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ า หรื อผู้บริ โภคไม่ครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกาหนด
ที่มา: คูม่ ือระบบการจัดการสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ปตท. (Human Rights Management System: HRMS)
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เอกสารอ้ างอิง
ตารางที่ 7.1 แสดงแหล่งที่มาของข้ อมูลที่ใช้ ในการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้ าน

สิทธิ มนุษยชน รวมถึงแหล่งข้ อมูลที่สามารถใช้ ประกอบการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ซึ่งแสดงถึงการอ้ างอิง
มาตรฐาน (Normative Reference) ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ส่วนนโยบายความยัง่ ยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรตระหนักถึงประเด็น/เหตุการณ์/มาตรฐาน/กฎระเบียบ ด้ านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากปั จจัยเหล่านี ้มี
ผลต่อความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตารางที่ 7.1

มาตรฐานอ้ างอิง

มาตรฐานอ้ างอิง
(Normative Reference)
ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง

http://www.ohchr.org/Documents/P ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ (International Bill of

ublications/Compilation1.1en.pdf

Human Rights)

ลิงค์

คาอธิบาย

ประเทศประกอบด้ วย:
 ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชน (UDHR) ค.ศ.1948
เป็ นกรอบเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) ค.ศ.1966
กล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองของบุคคล เช่น
สิทธิในการมีชีวติ สิทธิใน
เสรี ภาพและความปลอดภัยของ
ร่างกาย สิทธิในเสรี ภาพทาง
ความคิด มโนธรรมและศาสนา
สิทธิในเสรี ภาพในการรวมกัน
เป็ นสมาคม เป็ นต้ น
 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (ICESCR) ค.ศ.1966
ครอบคลุมสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม เช่น สิทธิ
อันเท่าเทียมกันของชายและ
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มาตรฐานอ้ างอิง
(Normative Reference)

ลิงค์

คาอธิบาย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

หญิง สิทธิในการทางาน สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
สาหรับตนเองและครอบครัว
http://www.ilo.org/declaration/lang- องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(International Labour

-en/index.htm

Organisation: ILO)

(ILO) มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ส่งเสริ มสิทธิในการทางาน และ
สนับสนุนให้ เกิดโอกาสการจ้ างงาน
ที่ดี พร้ อมกับการคุ้มครองทางสังคม
และส่งเสริ มการเจรจาต่อรองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
ปฏิญญาว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนั ้
พื ้นฐานในการทางานของ ILO
ประกอบด้ วยหลักการขันพื
้ ้นฐาน 4
ประการ ได้ แก่:

ฐานข้ อมูลในเว็บไซต์ Business &

http://business-

 เสรี ภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
 การขจัดการเกณฑ์แรงงานหรื อ
แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
 การขจัดการใช้ แรงงานเด็กอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 การขจัดการเลือกปฏิบตั ิในการ
จ้ างงานและการประกอบอาชีพ
ฐานข้ อมูลแสดงข่าว ผลการศึกษา

Human Rights Resource Center

humanrights.org/en/regions-

และข้ อมูลด้ านสิทธิมนุษยชนที่มี

countries

ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆ
ในระดับสากล ซึง่ ผู้ใช้ สามารถเลือก
ค้ นหาตามประเทศ อย่างไรก็ตาม
ฐานข้ อมูลดังกล่าวขาดข้ อมูลที่สรุป
ภาพรวมของประเด็นสาคัญด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่คงอยูใ่ นแต่ละประเทศ
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มาตรฐานอ้ างอิง
(Normative Reference)

ลิงค์

คาอธิบาย

ทังนี
้ ้ Business & Human Rights
Resource Center มีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มด้ านสิทธิมนุษยชนในภาค
ธุรกิจและขจัดการดาเนินธุรกิจที่
ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อีกทัง้
ยังเป็ นฐานข้ อมูลด้ านธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนในระดับสากล พร้ อมกับการ
ปฏิบตั ิและผลกระทบต่อประชาชน
ของภาคอุตสาหกรรมหรื อภาครัฐ
http://business-

Business & Human Rights

humanrights.org/en/sectors

Resource Center ยังนาเสนอข่าว
ผลการศึกษาและข้ อมูลด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่างๆ

คูม่ ือการประเมินและบริ หารจัดการ

http://www.ifc.org/wps/wcm/conne คูม่ ือการประเมินและบริ หารจัดการ

ผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน ของ

ct/topics_ext_content/ifc_external_ ผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน แสดง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

corporate_site/guide+to+human+r คานิยามของสิทธิมนุษยชนในระดับ

(International Finance

ights+impact+assessment+and+

บุคคลแต่ละข้ อ และตัวอย่างที่แสดง

Corporation: IFC)

management/guide+to+hriam/tool

ถึงความเชื่อมโยงของสิทธิเหล่านันกั
้ บ

s+and+tables/hriam+table/hriam+ ความเสีย่ งของธุรกิจ รวมถึง
+table

ผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจ ซึง่
สามารถใช้ เป็ นคูม่ ือในการระบุสทิ ธิ
มนุษยชนในระดับบุคคลในพื ้นที่
ปฏิบตั ิการ
นอกจากนี ้ คูม่ ือการประเมินและ
บริ หารจัดการผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชน ยังแสดงถึงแนวทางต่างๆ
ได้ แก่:
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มาตรฐานอ้ างอิง
(Normative Reference)

ลิงค์

คาอธิบาย

คูม่ ือการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิ

https://www.humanrights.dk/busin

 การระบุความเสีย่ งด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้นหรื อที่มีอยู่
 การประเมินผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้นหรื อที่มีอยู่
 การนาผลที่ได้ จากการประเมิน
ไปใช้ กบั ระบบการบริ หารจัดการ
ของบริ ษัท
คูม่ ือการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิ

มนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชน

ess/tools/human-rights-impact-

มนุษยชนแสดงถึงกระบวน ในการ

แห่งประเทศเดนมาร์ ก (Danish

assessment-guidance-and-toolbox ระบุ และจัดการผลกระทบด้ านสิทธิ

Institute for Human Rigthts)

มนุษยชนซึง่ เป็ นผลจากการ
ดาเนินงานของภาคธุรกิจ แนว
ทางการประเมินผลกระทบด้ านสิทธิ
มนุษยชนของ สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งประเทศเดนมาร์ กเป็ นแนวทางที่
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลซึง่
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ได้ แก่





สานักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิ

การวางแผนและกาหนดขอบเขต
การเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน
การประเมินผลกระทบ
การบรรเทาและจัดการ
ผลกระทบ
 การรายงานผลและประเมินผล
http://www.ohchr.org/EN/Countries สานักงานข้ าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชน

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office /Pages/HumanRightsintheWorld.as แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็ น
of the High Commissioner for
Human Rights: OHCHR)

px

องค์กรที่แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการ
ส่งเสริ มและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในระดับสากล โดย
OHCHR ได้ จดั ทารายงานเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน (เช่น Concluding
Observations) ซึง่ นาเสนอคาแนะนา
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มาตรฐานอ้ างอิง
(Normative Reference)

ลิงค์

คาอธิบาย
สาหรับแต่ละประเทศที่เป็ นประเทศ
สมาชิกของสหประชาชาติ (UN)

World Report โดยองค์กร Human
Rights Watch

https://www.hrw.org

Human Rights Watch เป็ นองค์กร
ส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนที่ไม่แสดงผล
กาไรและไม่ใช่องค์กรภาครัฐ World
Report เป็ นหนึง่ ในรายงานทีจ่ ดั ทา
ขึ ้นเพื่อสรุปประเด็นด้ าน
สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ
รายงานดังกล่าวให้ ความสาคัญกับ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
มากกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 เอกสารประกอบโครงการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ านของจีพีเอสซี
เอกสารแนบ 2 ทะเบียนความเสีย่ งด้ านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Register)
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