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เอกสารฉบับน้ีนำาเสนอเฉพาะเนื้ อหาในส่วน B ภายใต้ 
หัวข้อท่ี 3 หลักการปฏิบัติงานของเอกสารความรับผิดชอบ
ทางธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน คู่มือการตีความ  
(The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, 
An Interpretive Guide) ท่ีจัดทำาโดยสำานักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (The Office 
of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)  
ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน https://www.ohchr.org/documents 
/publications/hr.pub.12.2_en.pdf

เอกสารนี้เป็นคำาแปลอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อความถูกต้อง 
กรุณาอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษ
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การตรวจสอบ 
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อย่างรอบด้าน

https://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_en.pdf


1 คู่มือการตีความการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

การตรวจสอบ 
สิทธมินุษยชน 
อย่างรอบด้าน

หลักการข้อที่ 17

บรษัิทควรดำ�เนินก�รตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�น 
(Human Rights Due Diligence) เพื่ อระบุ ป้องกัน 
และบรรเท�ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น 
จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ืออธบิ�ยว่�บรษัิทแก้ไขผลกระทบ 
ดังกล่�วอย่�งไร โดยกระบวนก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อย่�งรอบด้�นควรประกอบด้วย ก�รประเมินผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นและอ�จเกิดขึ้น ก�รบูรณ�ก�ร 
ข้อค้นพบจ�กก�รประเมินและก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นท่ีเก่ียวข้อง  
ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นท่ีพัฒน�จ�กข้อค้นพบ และก�รสื่ อส�ร 
ว่�บริษัทแก้ไขผลกระทบอย่�งไร ท้ังน้ี ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อย�่งรอบด้�นน้ัน:

(ก)  ควรพิจ�รณ�ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนท่ีก�รดำ�เนินกิจกรรม
ของบริษัทอ�จก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิด หรือท่ีอ�จเช่ือมโยงโดยตรง 
กับก�รดำ�เ นินธุรกิจ สินค้�หรือบริก�รของบริ ษัท ซึ่ ง เ ป็นก�รทำ� ธุรกิจ 
รว่มกับบริษัทอ่ืน

(ข)  อ�จมีคว�มซับซ้อนต่�งกันไปต�มขน�ดของบริษัท คว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบ 
ด้�นสทิธมินุษยชนขัน้รุนแรง รวมถึงลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจและบรบิทก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของบริษัท

(ค)  ควรดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง โดยตระหนักว่�คว�มเสี่ยงด้�นสิทธิมนุษยชน 
อ�จเปล่ียนแปลง ห�กก�รดำ�เนินธุรกิจและบริบทก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
เกิดก�รเปล่ียนแปลง
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คำำ�ถ�มที่่� 26 เหตุุใดเรื่่�องนี้่�จึึงสำำ�คำัญ

ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นทำ�ให้บริษัท
ตระหนักถึงข้อมูลที�จำ�เป็นต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธิมนุษยชนที�เฉพ�ะเจ�ะจงกับบริบทก�รดำ�เนินธุรกิจ 
และเฉพ�ะเจ�ะจง ณ ช่วงเวล�ที�ดำ�เนินก�รตรวจสอบ  
ตลอดจนตระหนักถึงก�รดำ�เนินก�รที�บริษัทต้องดำ�เนินก�ร
เ พื� อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท � ค ว � ม เ สี� ย ง ดั ง ก ล่ � ว  ทั� ง นี�  
“คว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน” (Human Rights Risks) 
หม�ยถึง คว�มเสี�ยงที�บริษัทอ�จสร้�งผลกระทบเชิงลบ 
ต่อสิทธิมนุษยชน ซึ�งไม่ใช่คว�มเสี�ยงที�ประเด็นสิทธิมนุษยชน
อ�จสร้�งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท ถึงแม้ว่�คว�มเสี�ยง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดคว�มเสี�ยงที�จะเกิดผลกระทบ 
เชิงลบต่อบริษัทม�กขึ�น

ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นไม่มีข้อกำ�หนด 
ที� ต�ยตัว  โดยบริ ษัทจะต้องว�งกรอบก�รตรวจสอบ 
สิทธิม นุษยชนอย่ �งรอบด้�นให้สอดคล้อง กับขน�ด  
ภ�คอุตส�หกรรม โครงสร้�งองค์กร และบริบทก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ�งอ�จมีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละบริษัท 
อย่�งไรก็ต�ม ห�กพิจ�รณ�หลักสำ�คัญของก�รตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น ซึ�งประกอบด้วย ก�รประเมิน
ผลกระทบ ก�รบูรณ�ก�รและก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น  
ก�รติดต�มก�รดำ� เ นินง�น และก�รสื� อส�ร ร่วมกับ
กระบวนก�รเ ยียวย� ฝ่่�ยบริห�รของทุกบริษัทจะมี 
กรอบก�รดำ�เนินง�นที�ทำ�ให้ตระหนักและแสดงให้เห็นว่�
บริษัทกำ�ลังเค�รพสิทธิมนุษยชนอย่�งแท้จริง

คำำ�ถ�มที่่� 27 ก�รื่ตุรื่วจึสำอบสำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้
อย่�งรื่อบด้�นี้คำวรื่ม่ขอบเขตุอย่�งไรื่

ดังที�หลักก�รชี�แนะว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักก�ร 
ชี�แนะฯ) ระบุไว้ว่� ก�รตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�น 
“ควรพิจ�รณ�ผลกระทบเชิ งลบด้�นสิทธิม นุษยชน 
ที�ก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทอ�จก่อให้เกิดหรือมีส่วน 
ก่อให้เกิด หรือที�อ�จเชื�อมโยงโดยตรงกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
สนิค้�หรอืบรกิ�รของบรษัิท ซึ�งเป็นก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบริษัทอื�น 
หลักสำ�คัญของก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น  
คือ  ก�รระบุและแก้ไขผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกี�ยวข้องกับบริษัท อ�ทิ ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกิดจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัท และผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชน

ที�เกิดจ�กก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื� น ดังนั�น ขอบเขต 
ของก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นจึงต้อง
สอดคล้องกับกิจกรรมของบริษัทและก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับ 
บริษัทอื� น “ก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื� น” (Business 
Relationships) หม�ยถึง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งบริษัทและ 
“หุ้นส่วนท�งธุรกิจ/พันธมิตรท�งธุรกิจ บริษัท องค์กร บุคคล
หรือคณะบุคคลในห่วงโซ่คุณค่�ของบริษัท และหน่วยง�นรัฐ 
หรอืเอกชนอื�นใดที�มีคว�มเกี�ยวขอ้งโดยตรงกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
สินค้�หรือบริก�รของบริษัท” ซึ�งสอดคล้องกับนิย�มที�ระบุ 
ในหลักก�รชี�แนะฯ ทั�งนี� ห�กพิจ�รณ�เรื� องก�รทำ�ธุรกิจ 
ร่วมกับบริษัทอื� น ประเด็นสำ�คัญที�บริษัทต้องพิจ�รณ�  
คือ คว�มเสี�ยงที�บริษัทอื�นที�ทำ�ธุรกิจร่วมด้วยนั�นอ�จละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ�งมีคว�มเชื�อมโยงกับก�รดำ�เนินธุรกิจ สินค้�
หรือบริก�รของบริษัท ไม่ใช่บริษัทอื� นที�ทำ�ธุรกิจร่วมนั�น 
มีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนโดยทั�วไปในรูปแบบใด

คำำ�ถ�มที่่� 28 ขนี้�ดและลักษณะของบรื่ิษัที่ 
ส่ำงผลตุ่อกรื่ะบวนี้ก�รื่ตุรื่วจึสำอบสิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้ 
อย่�งรื่อบด้�นี้ของบรื่ิษัที่อย่�งไรื่

ก�รตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�นเปน็ก�รดำ�เนินง�น 
ที�สำ�คัญที�ทำ�ให้บริษัทตระหนักถึงและแสดงให้เห็นว่�บริษัท
กำ�ลังเค�รพสิทธิมนุษยชนอย่�งแท้จริง ทั�งนี� ก�รตรวจสอบ 
สทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�นจะต้องประกอบด้วยขั�นตอนทั�งหมด 
ที�กำ�หนดไว้ในหลักก�รชี�แนะฯ ได้แก่ ก�รประเมินผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�น ก�รบูรณ�ก�ร 
ข้อค้นพบจ�กก�รประเมินและก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น 
ที�เกี�ยวข้อง ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นที�พัฒน�จ�กขอ้ค้นพบ 
และก�รสื�อส�รว่�บรษัิทแก้ไขผลกระทบอย�่งไร อย�่งไรก็ต�ม 
ระดับและคว�มซบัซอ้นของกระบวนก�รดังกล่�วจะแตกต่�งกันไป
ต � ม ข น � ด ข อ ง บ ริ ษั ท  ต ล อ ด จ น ภ � ค อุ ต ส � ห ก ร ร ม  
บริบทก�รดำ�เนินธุรกิจ คว�มเป็นเจ้�ของและโครงสร้�ง
องค์กรของบริษัท แต่ปัจจัยที�สำ�คัญที�สุดจะเป็นระดับ 
คว�มรุนแรงของผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชน หลักก�รขอ้ที� 24 
ได้อธิบ�ยร�ยละเอียดเพิ�มเติมสำ�หรับคำ�ว่� “คว�มรุนแรง” 
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คำำ�ถ�มท่ี่� 29 เหตุุใดก�รื่ตุรื่วจึสำอบสิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้
อย่�งรื่อบด้�นี้จึึงตุ้องดำ� เ นิี้นี้ก�รื่อย่�ง  
“ตุ่อเน่ี้�อง”

ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นมีจุดมุ่งหม�ย 
เพื� อช่วยให้บริษัทตระหนักถึงและแสดงให้เห็นว่�บริษัท 
เค�รพสิทธิมนุษยชนตลอดก�รดำ�เนินธุรกิจและตลอดเวล�  
ซึ�งรวมถึงตอนที�เกิดก�รเปลี�ยนแปลงด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ 
หรอืบรบิทก�รดำ�เนินธุรกิจของบรษัิท ด้วยเหตนีุ� ก�รตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นจึงต้องเป็นไปอย่�งต่อเนื� อง 
หรือต้องมีก�รดำ�เนินก�รซำ� ซึ� งบริษัทไม่ควรตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นเพียงครั�งเดียว ยกเว้นในกรณ ี
ที�ก�รดำ�เนินธุรกิจและบริบทก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
ไม่เกิดก�รเปลี�ยนแปลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ

คำำ�ถ�มที่่� 30 ก�รื่ม่สำ่วนี้รื่่วมของผ้้ม่สำ่วนี้ได้
สำ่วนี้เสำ่ยม่บที่บ�ที่อย่�งไรื่

ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นเป็นเรื�องเกี�ยวกับ
มนุษย์ ซึ�งคำ�นึงถึงสิทธิที�จะได้รับก�รปฏิิบัติอย่�งมีศัักดิ�ศัร ี
ของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี� ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อย่�งรอบด้�นจึงเกี�ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบริษัท 
กับผู้ที�อ�จได้รับผลกระทบจ�กบริษัท

ดังนั�น ก�รเข้�ใจมุมมองของบุคคลและกลุ่มบุคคลที�อ�จได้รับ
ผลกระทบจึงเป็นหัวใจของก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อย่�งรอบด้�น ทั� งนี�  ห�กก�รห�รือรับฟัังคว�มคิดเห็น 
เ ป็นกระบวนก�รที�บริ ษัทส�ม�รถทำ�ไ ด้และสอดคล้อง 
กับขน�ดของบริษัทหรือข้อมูลคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน 
ของบริษัท บริษัทควรดำ�เนินก�รห�รือรับฟัังคว�มคิดเห็นของ 
ผู้ ที� อ � จ ไ ด้รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ห รือ ตัว แ ท น ที� ช อ บ ธ ร ร ม ข อ ง 
ผู้ที�อ�จได้รับผลกระทบ ซึ�งได้อธิบ�ยไว้ในหลักก�รข้อที� 18

คำำ�ถ�มท่ี่� 31 บริื่ษัที่จึำ�เป็็นี้จึะตุ้องม่ทัี่กษะใดบ้�ง 
เพ่ื่�อดำ� เ นิี้นี้ก�รื่ตุรื่วจึสำอบสิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้ 
อย่�งรื่อบด้�นี้

คำ�ถ�มนี� เ ป็นคำ�ถ�มที�ส�ม�รถตอบได้อย่�งหล�กหล�ย  
ในเบื�องต้น ห�กบริษัทไม่ปฏิิบัติหน้�ที�ของบริษัทในก�รเค�รพ
สิทธิมนุษยชน คว�มเสี�ยงต่อบริษัทและคนทั�วไปอ�จเกิดขึ�น 
ด้วยเหตุนี� บริษัทต้องจัดสรรทรัพย�กรภ�ยในองค์กรที�จำ�เป็น 
เพื�อบริห�รจัดก�รก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น
อย่�งมีประสิทธิผล เฉกเช่นเดียวกับก�รบริห�รจัดก�ร 
คว�มเสี�ยงประเภทอื� น อย่�งไรก็ต�ม ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นควรสอดคล้อง 
และเหม�ะสมกับประวัติ/ข้อมูลคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท ทั� งนี�  สำ�หรับบริษัทขน�ดเล็กที� มีคว�มเสี�ยง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนเพียงเล็กน้อย บริษัทอ�จมอบหม�ย 
ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นให้กับพนักง�น 
ในปัจจุบัน เนื�องจ�กก�รตรวจสอบดังกล่�วอ�จรบกวนเวล�
ของพนกัง�นเพยีงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน บรษัิทที�มีคว�มเสี�ยง
ด้�นสทิธมินุษยชนอย�่งมีนัยสำ�คัญ อ�จต้องใชเ้วล�ของพนกัง�น
และทรัพย�กรเชิงงบประม�ณม�กขึ�น

หล�ยบริษัทอ�จมีกระบวนก�รตรวจสอบด้�นอื� น (เช่น  
ก�รตรวจสอบด้�นสิ�งแวดล้อม ก�รตรวจสอบด้�นสุขภ�พ 
และคว�มปลอดภัย ฯลฯ) ซึ�งส�ม�รถนำ�ม�ใช้หรือต่อยอด 
ในก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นได้ อย่�งไรก็ต�ม 
บริษัทควรดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวัง เพื� อให้มั�นใจว่� 
ก�รประยุกต์ใช้กระบวนก�รตรวจสอบที�มีอยู่กับก�รบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล 
ทั�งนี� สิ�งสำ�คัญสำ�หรบัทกุบรษัิท คือ บรษัิทต้องมั�นใจว่�บุคล�กร
ที�รบัผดิชอบก�รตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�นมทัีกษะ
ที�จำ�เป็นและสอดคล้อง ตลอดจนได้รับโอก�สเข้�ร่วมฝึ่กอบรม
ที�จำ�เป็น นอกจ�กนี�  บุคล�กรที�รับผิดชอบก�รตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นจะต้องมีอิทธิพลหรืออำ�น�จ 
ภ�ยในองค์กรอย่�งเพียงพอ
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ในขั�นแรก บริษัทควรประเมินประวัติ/ข้อมูลคว�มเสี�ยง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนในภ�พรวมของบริษัท เพื�อพัฒน�นโยบ�ย
คว�มมุ่งมั�นด้�นสิทธมินุษยชน ตลอดจนนโยบ�ยสนับสนุนและ
ขั�นตอนก�รปฏิิบัติง�นที�เกี�ยวข้อง อย่�งไรก็ต�ม บริษัทควร
พิจ�รณ�และทบทวนก�รเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�อ�จส่งผลกระทบ
ต่อประวัติ/ข้อมูลคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนข้�งต้น 
ซึ�งก�รเปลี�ยนแปลงดังกล่�วอ�จเกิดจ�กหล�ยปัจจัย เช่น  
ก�รย้�ยบริษัทไปยังสถ�นที�ใหม่ที�มีปัญห�ด้�นหลักนิติธรรม
หรือปัญห�คว�มขัดแย้ง หรือก�รเปิดตัวส�ยผลิตภัณฑ์์ใหม่ 
ที� ต้องจัดห�วัตถุดิบจ�กพื� นที� ที� มีปัญห�ด้�นสิทธิแรงง�น 
นอกจ�กนี� ก�รเปลี�ยนแปลงอ�จเกิดจ�กก�รพัฒน�บริก�รใหม่
แก่ลูกค้�ที�เกี�ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึง 
ก�รใช้สินค้�หรือบริก�รที� มีอยู่แล้ว เพื� อวัตถุประสงค์อื� น 
ที�ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์์หรือสินค้�นั�นๆ 

ก�รสำ�รวจปัจจัยข้�งต้นและก�รพัฒน�อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องจะ 
ชี�ให้เห็นถึงประเด็นอุบัติใหม่ ซึ�งอ�จส่งผลให้ประวัติ/ข้อมูล 
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัทเกิดก�รเปลี�ยนแปลง 
และอ�จส่งผลให้บริษัทต้องจัดสรรทรัพย�กรให้ม�กขึ�น  
เพื�อจัดก�รกับคว�มเสี�ยงที�เพิ�มขึ�น

คำำ�ถ�มที่่� 32 ก�รื่ตุรื่วจึสำอบสำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้
อย่�งรื่อบด้�นี้เก่�ยวข้องกับก�รื่เย่ยวย�
อย่�งไรื่

เป้�หม�ยของก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น  
คือ ก�รป้องกันและบรรเท�ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�อ�จเกิดขึ�น ซึ�งบริษัทอ�จมีส่วนเกี�ยวข้อง ในขณะเดียวกัน  
เ ป้ �หม�ยของก�รเยียวย�  คือ  ก�รแก้ ไขผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�น ซึ�งบริษัทก่อให้เกิดหรือมีส่วน 
ก่อให้เกิด ดังนั�น กระบวนก�รทั�งสองจึงมีคว�มสัมพันธ์กัน  
ถึงแม้จะแยกออกจ�กกัน เช่น กลไกร้องทุกข์ที�มีประสิทธิผล 
ที� ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงส�ม�รถร้องเรียนว่�ตนได้รับ 
หรืออ�จได้รับอันตร�ย ซึ�งเป็นตัวบ่งชี�ที�ดีที�แสดงให้เห็นถึง 
ผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชนที�อ�จเกิดขึ�นหรอืเกิดซำ� นอกจ�กนี� 
ก�รรบัฟังัคว�มคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะจ�กกลไกรอ้งทกุขข้์�งต้น 
ตลอดจนจ�กก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในวงกว้�ง จะเป็นประโยชน์ต่อก�รติดต�มประสิทธิผลของ 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน  
ทั�งนี� บริษัทควรส�ม�รถสื�อส�รอย่�งเหม�ะสมว่�บริษัทแก้ไข
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธมินุษยชนโดยทั�วไปอย�่งไร ตลอดจนบริษัท
เยียวย�ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�มีนัยสำ�คัญอย่�งไร

คำำ�ถ�มที่่�  33 ผ้้ เช่�ยวช�ญจึ�กภ�ยนี้อก
สำ�ม�รื่ถเป็็นี้ผ้้ดำ�เนี้ินี้ก�รื่ก�รื่ตุรื่วจึสำอบ 
สำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้อย่�งรื่อบด้�นี้หรื่่อดำ�เนี้ินี้ก�รื่
บ�งสำ่วนี้ได้หรื่่อไม่

บริษัทส�ม�รถให้ผู้เชี�ยวช�ญจ�กภ�ยนอกม�เป็นผู้ดำ�เนินก�ร 
กระบวนก�รตรวจสอบสิทธมินุษยชนอย่�งรอบด้�นบ�งส่วนได้ 
ซึ� งก�รให้ ผู้ เชี�ยวช�ญจ�กภ�ยนอกม�เป็นผู้ดำ�เ นินก�ร 
ดังกล่�วอ�จสมเหตุสมผลและจำ�เป็นในบ�งครั�ง แต่บริษัท 
ควรดำ�เนินก�รด้วยคว�มระมัดระวังเสมอ ทั�งนี� เนื� องด้วย 
ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนมีคว�มเกี�ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
หลักของบริษัท ก�รปลูกฝั่งเรื� องก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 
ใ ห้ เ ป็น ค่� นิยมองค์กร จึง เ ป็น วิธี ที� ดี ที� สุ ด ที� ทำ� ใ ห้บริ ษัท 
ส�ม�รถเค�รพสิทธิมนุษยชนได้อย่�งยั�งยืน ดังนั�น ห�กบริษัท 
ใ ห้ บุ ค ค ล ภ � ย น อ ก เ ป็ น ผู้ ดำ� เ นิ น ก � ร บ � ง ก ร ะ บ ว น ก � ร 
ที�มีคว�มสำ�คัญบ่อยม�กขึ�น โอก�สที�จะเกิดก�ร “ปลูกฝั่ง” 
เรื� องก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนภ�ยในองค์กรจะลดน้อยลง 
ด้วยเหตุนี�  หลังจ�กที� บุคคลภ�ยนอกดำ�เนินก�รและระบุ 
ขอ้ค้นพบที�เกี�ยวขอ้งกับผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชนของบริษัท 
ก�รนำ�ข้อค้นพบดังกล่�วม�พิจ�รณ�ภ�ยในองค์กรและบูรณ�ก�ร
ทั�วทั�งบริษัทจึงเป็นสิ�งที�สำ�คัญยิ�งต่อก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น 
ที�มีประสิทธิผล (ดูหลักก�รข้อที� 19)

บริษัทไม่ควรมอบหม�ยให้ผู้เชี�ยวช�ญจ�กภ�ยนอกเป็น 
ผู้ดำ�เนินก�รก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที�อ�จได้รับผลกระทบแต่เพียงผู้เดียว เนื�องจ�กก�รกระทำ� 
ดังกล่�วจะทำ�ให้บรษัิทไมส่�ม�รถเข�้ใจมมุมองของผู้ที�อ�จได้รบั
ผลกระทบได้อย�่งแท้จริง ตลอดจนบั�นทอนก�รสร�้งคว�มไว้เนื�อเชื�อใจ
และคว�มสัมพันธ์ที�ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่�งไรก็ต�ม  
ก�รให้บุคคลภ�ยนอกในท้องถิ�นเข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของบริ ษัทอ�จช่วยลดช่องว่�ง 
ท�งวัฒนธรรมได้ โดยเฉพ�ะอย�่งยิ�ง ในกรณทีี�ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
ที�ได้รับผลกระทบมีคว�มไม่ไว้เนื�อเชื�อใจบริษัทอยู่ก่อนแล้ว  
ก�รให้บุคคลที�ส�มที�เป็นกล�งม�สนับสนุนและช่วยเหลือ 
ในกิจกรรมก�รสร�้งก�รมสีว่นรว่มข�้งต้นอย�่งนอ้ยในชว่งเริ�มต้น
กิจกรรม อ�จเป็นสิ�งที�บริษัทพึงกระทำ�
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คำ�ถ�มท่ีควรถ�ม
 บริษัทมีระบบ/กลไก/กระบวนการท่ีอาจนำามาต่อยอดสำาหรับการพัฒนากระบวนการ 

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบด้านหรอืไม่

 ระบบ/กลไก/กระบวนการท่ีบริษัทมีอยู่น้ันมีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อการแก้ไข 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่ การเปล่ียนแปลงใดท่ีอาจจำาเป็นต้องดำาเนินการ 
เพื่อทำาให้ระบบ/กลไก/กระบวนการเหมาะสมต่อการแก้ไขความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

 สถานการณ์ใดท่ีบริษัทอาจต้องดำาเนินกระบวนการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อยา่งรอบด้านต่างหาก

 บุคคลใดควรเป็นผู้นำาในการดำาเนินการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
บุคคลใดต้องได้รบัการกำากับดแูล

 แผนกใดควรมสีว่นรว่มในกระบวนการต่างๆ ของการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบด้าน 
บรษัิทสามารถทำาใหแ้ผนกดังกล่าวมสีว่นรว่มในการพฒันากระบวนการดังกล่าวได้อยา่งไร 
บรษัิทสามารถจัดทำาโครงสรา้งการทำางานรว่มกันและกระตุน้การทำางานรว่มกันได้อยา่งไร

 ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกใดบา้งท่ีบรษัิทอาจต้องการความชว่ยเหลือ หากบรษัิทใชผู้เ้ชีย่วชาญ 
จากภายนอก บริษัทจะดำาเนินการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เชีย่วชาญภายนอกส่งเสริม 
และไม่ลดทอนการปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชนในค่านิยมองค์กรและการปฏิบัติ
ภายในองค์กร

 บริษัทควรสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ
ตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างไรและในข้ันตอนใดของกระบวนการ 
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน หากบริษัทไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว บริษัทจะดำาเนินการอย่างไร เพื่อให้เข้าใจข้อกังวลและ 
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว

 บรษัิทจะดำาเนินการอยา่งไร เพื่อใหก้ารตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบด้านของบรษัิท 
เป็นปัจจุบันและทันสถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งจะทำาให้ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนท่ีอาจทำาให้ต้องประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใหม่และพัฒนาการ
ดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องใหม่

คู่มือการตีความการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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หลักการข้อที� 18

บ ริ ษั ท ค ว ร ร ะ บุ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง ล บ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนที� เ กิดขึ� นหรืออ�จเ กิดขึ� น ที� บริ ษัท 
อ�จมีส่วนเกี�ยวข้อง ไม่ว่�โดยก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัท
หรือก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�น เพื�อประเมินคว�มเสี�ยง
ด้�นสทิธมินุษยชน โดยกระบวนก�รนี�ควรที�จะ:

(ก) ใช้คว�มเชี�ยวช�ญด้�นสิทธิมนุษยชนจ�กบุคคล
ภ�ยในและ/หรือจ�กบุคคลภ�ยนอกที�เป็นอิสระ

(ข)  มีก�รห�รือรับฟัังคว�มคิดเห็นอย่�งจริงจังกับกลุ่ม 
ที�อ�จได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�นๆ  
ที�เกี�ยวข้อง ต�มคว�มเหม�ะสมกับขน�ดของบริษัท 
ลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจและบริบทก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท

คำำ�ถ�มที่่� 34 เหตุุใดเรื่่�องนี้่�จึึงสำำ�คำัญ
ก�รประเมินคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนเป็นจุดเริ�มต้น 
ของทุกบริษัทในก�รทำ�คว�มเข้�ใจว่�บริษัทจะแปรเปลี�ยนและ
นำ�นโยบ�ยสทิธมินุษยชนของบรษัิท ตลอดจนหน้�ที�ของบรษัิท
ในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ไปปฏิิบัติจริงได้อย�่งไร นอกจ�กนี� 
ก�รประเมินคว�มเสี�ยงด้�นสิทธมินุษยชนเป็นสิ�งจำ�เป็นที�ทำ�ให้

บริษัททร�บว่�บริษัทจะป้องกันหรือบรรเท�ผลกระทบเชิงลบ 
ที�อ�จเกิดขึ�น และจะเยียวย�ผลกระทบที�เกิดขึ�น ซึ�งบริษัท 
ก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดอย่�งไร ด้วยเหตุนี� ก�รประเมิน
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธมินุษยชนจึงเป็นก�รดำ�เนินก�รแรกที�สำ�คัญ 
ในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน

คำำ�ถ�มท่ี่� 35 “คำว�มเส่ำ�ยงด้�นี้สิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้” 
หม�ยถึงอะไรื่และเก่�ยวข้องกับสิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้
ของใคำรื่บ้�ง

ก�รตรวจสอบสิทธิม นุษยชนอย่ �งรอบด้�นส่ วนใหญ ่
ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนหรือผลกระทบ
ที�อ�จเกิดขึ�นต่อสิทธิมนุษยชน ซึ�งบริษัทอ�จมีส่วนเกี�ยวข้อง

ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที� เ กิดขึ� น เ ป็นเ รื� องสำ� คัญ 
ที�ต้องดำ�เนินก�รเยียวย�ก่อนเป็นอันดับแรก อีกทั�งยังเป็น 
ตัวบ่งชี� ที�สำ�คัญที�แสดงถึงผลกระทบที�อ�จเกิดขึ�น ทั� งนี�  
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัท หม�ยถึง คว�มเสี�ยง 
ที�ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ซึ� ง ไ ม่ ไ ด้ ห ม � ย ถึ ง ค ว � ม เ สี� ย ง ที� ก � ร ไ ป มี ส่วนเ กี� ยวข้อง 
ในผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนจะส่งผลกระทบต่อบริษัท  
ถึงแม้ว่�ทั�งสองคว�มเสี�ยงจะมีคว�มสัมพันธ์กันม�กก็ต�ม 

ก � ร ดำ� เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท อ � จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว � ม เ สี� ย ง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนของคนหล�ยกลุ่ม ซึ�งรวมถึงพนักง�น 
ของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�นที�อ�จได้รับ 
ผลกระทบ อ�จรวมถึงชุมชนรอบโรงง�นหรือสถ�นประกอบก�ร
ของบริษัท คนง�นของบริษัทอื�นในห่วงโซ่คุณค่�ของบริษัท 
(Value Chain) (เนื�องจ�กอ�จได้รบัผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินก�ร
หรือก�รตัดสินใจของบริษัท) ผู้ใช้สินค้�หรือบริก�รของบริษัท 
และผู้ที�เกี�ยวข้องกับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ (เช่น ก�รทดลอง
ผลิตภัณฑ์์) เป็นต้น ด้วยเหตุนี� หลักสำ�คัญสำ�หรับบริษัท  
คือ ก�รพิจ�รณ�ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�นที�นอกเหนือจ�กกลุ่ม 
ที�บริษัทส�ม�รถตระหนักถึงได้อย่�งชัดเจน และก�รไม่ตั�ง
สมมติฐ�น อ�ทิ ก�รตั�งสมมติฐ�นว่�คว�มท้�ท�ยของบริษัท 
อยู่ที�ก�รแก้ไขผลกระทบที�เกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยนอก 
ซึ�งไมมี่ก�รพจิ�รณ�ถึงพนักง�นของบรษัิท หรือก�รตั�งสมมติฐ�น
ว่�พนักง�นเป็นผู้ได้รบัผลกระทบเพียงกลุม่เดียว โดยไมพ่จิ�รณ� 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื�นที�เป็นบุคคลภ�ยนอกบริษัทที�ได้รับ 
ผลกระทบเชน่เดียวกัน ทั�งนี� กลุ่มที�มีคว�มเปร�ะบ�งต่อผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนต้องได้รับคว�มสนใจเป็นพิเศัษจ�กบริษัท 

แบบประเมินผล
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กล่่องท่ี่� 4. หลั่กการสััญญาท่ี่�ม่ีความีรับผิิดชอบ: การบูรณาการการบริหารจััดการความีเส่ั�ยง
ด้านสัิที่ธิิมีนุษยชนเข้้ากับการเจัรจัาสััญญาข้องรัฐกับนักล่งทีุ่น (State-investor 
Contract Negotiations) - คู่มีือสัำาหรับผิู้เจัรจัา
หลักก�รสญัญ�ท่ีมีคว�มรับผิดชอบระบุถึงหลักก�ร 10 ขอ้ท่ีชว่ยให้รฐัและนักลงทนุภ�คธุรกิจส�ม�รถผนวกก�รบรหิ�รจัดก�ร 
คว�มเสีย่งด้�นสิทธมินุษยชนเข้�ไปในก�รเจรจ�สัญญ�สำ�หรับโครงก�รลงทุน โดยแต่ละหลักก�รได้รับก�รอธบิ�ยโดยสังเขป  
พร้อมก�รอภิปร�ยนัยสำ�คัญและร�ยก�รตรวจสอบท่ีแนะนำ�สำ�หรับผู้เจรจ� ท้ังน้ี คู่มือฉบับน้ีได้รับก�รพัฒน�จ�กก�รค้นคว้� 
วิจัยเป็นเวล�สี่ ปีและก�รสนทน�ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยฝ่่�ยอย่�งครอบคลุม ซ่ึงดำ�เนินก�รภ�ยใต้อ�ณัติ 
ของศั�สตร�จ�รย์จอห์น รักก้ี ผู้แทนพิเศัษของเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติเพื่อธุรกิจและสิทธิมนุษยชน นอกจ�กนี้ คู่มือฉบับน้ี 

ยงัแสดงให้เห็นถึงประสบก�รณข์องผู้เชีย่วช�ญท่ีมีสว่นรว่มในโครงก�รลงทนุขน�ดใหญ ่จ�กท้ังรัฐบ�ล บริษัทธุรกิจ องค์กรเอกชน 
และสถ�บันสินเชื่อ

หลักก�ร 10 ข้อมีดังนี้

1.  ก�รเตรียมและก�รว�งแผนสำ�หรับก�รเจรจ�โครงก�ร: ท้ังสองฝ่่�ยควรเตรียมพร้อมม�อย่�งดีและส�ม�รถถกถึง 
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน/นัยด้�นสิทธิมนุษยชนของโครงก�ร ในระหว่�งก�รเจรจ�ได้

2.  ก�รบรหิ�รจัดก�รผลกระทบเชงิลบด้�นสทิธมินุษยชนท่ีอ�จเกิดขึ้น: ควรมีก�รอธบิ�ยและตกลงกันเรื่องคว�มรบัผิดชอบ
ในก�รป้องกันและบรรเท�คว�มเสีย่งด้�นสทิธมินุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงก�รและกิจกรรมของโครงก�ร ก่อนก�รจัดทำ�
สัญญ�เสร็จสิ้น

คำำ�ถ�มท่ี่� 36 บริื่ษัที่คำวรื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บเม่�อใด
ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นจำ�เป็นต้อง 
มีก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งต่อเนื� อง  
ซึ�งครอบคลุมก�รพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ที�กำ�ลังเปลี�ยนแปลง 
เพื�อให้บริษัทตระหนักถึงภ�พคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน 
ของบริษัทที�เกิดขึ�นอยู่เป็นระยะอย่�งชัดเจน ซึ�งไม่ส�ม�รถ
บรรลุไ ด้จ�กก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
เพียงครั�งเดียว เว้นแต่ในกรณีที�ก�รดำ�เนินธุรกิจและบริบท 
ก�รดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทไม่เกิดก�รเปลี�ยนแปลง  
ในขณะเดียวกัน คำ�อธิบ�ยประกอบหลักก�รข้อที� 18 ระบุ 
อย�่งชดัเจนว่� ก�รประเมนิผลกระทบจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รซำ� 
ในช่วงเวล�สำ�คัญ เช่น ก่อนบริษัทจะดำ�เนินกิจกรรมหรือ 
ร่วมทำ� ธุรกิจใหม่  ก่อนบริ ษัทจะตัดสินใจหรือก่อนเกิด 
ก�รเปลี�ยนแปลงสำ�คัญในก�รดำ�เนนิธุรกิจ (อ�ทิ ก�รเข�้สูต่ล�ด  
ก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์์ ก�รเปลี�ยนแปลงเชิงนโยบ�ยหรือ 
ก�รเปลี�ยนแปลงท�งธุรกิจ) เมื�อบริษัทค�ดว่�จะมีก�รเปลี�ยนแปลง
ในสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินธุรกิจ (เช่น คว�มตึงเครียด/ 
คว�มขัดแย้งท�งสังคมที�เพิ�มขึ�น) และควรประเมินเป็นระยะ
ตลอดชว่งก�รดำ�เนินกิจกรรมหรอืก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบรษัิทอื�น

ก�รเริ�มประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนตั�งแต่ช่วงแรก
ของกิจกรรมหรือก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบริษัทอื�นเป็นก�รดำ�เนินก�ร
ที�มีประสิทธผิลสงูสดุ เนื�องจ�กเงื�อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�
ที�ทำ�ในช่วงเริ�มต้นก�รลงทุนหรือก�รร่วมทำ�ธุรกิจใหม่มักจะ 
เป็นตัวกำ�หนดว่�ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนตลอดระยะเวล� 

ของสัญญ�นั�นส�ม�รถเป็นไปได้ด้วยคว�มง่�ยหรือย�กเพียงใด 
ด้วยเหตุนี� ก�รประเมินคว�มเสี�ยงด้�นสทิธมินุษยชนตั�งแต่ชว่งแรก
จึงส�ม�รถช่วยกำ�หนดเงื�อนไขและข้อกำ�หนดที�เหม�ะสมในสัญญ� 
เพื�อให้เกิดก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

ในทำ�นองเดียวกัน ห�กบริษัทมีส่วนเกี�ยวข้องในก�รควบรวม 
กิจก�รหรือเข้�ซื� อกิจก�รที�ทำ�ให้เกิดโครงก�ร กิจกรรม 
และก�รร่วมทำ�ธุรกิจใหม่ในแผนธุรกิจของบริษัท (Portfolio) 
กระบวนก�รตรวจสอบของบริษัทต้องครอบคลุมก�รตรวจสอบ
สทิธมินุษยชนอย�่งรอบด้�น โดยเริ�มจ�กก�รประเมนิคว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันของบริษัท นอกจ�กนี� ห�กบริษัท
เข้�ซื�อกิจก�รอื�นที�มีส่วนเกี�ยวข้องหรือเคยมีส่วนเกี�ยวข้องกับ
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทต้องรับคว�มรับผิดชอบ 
ของกิจก�รดังกล่�วในก�รป้องกันหรือบรรเท�ก�รละเมิดไม่ให้ 
เกิดขึ�นต่อไปหรอืเกิดซำ�อีก ทั�งนี� ห�กกิจก�รที�บริษัทกำ�ลังเข�้ซื�อ
เคยละเมิดหรือมีส่วนทำ�ให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจริง  
แต่ที�ผ่�นม�ไม่ได้ดำ�เนินก�รเยียวย�และไม่มีแนวท�งหรือ
กระบวนก�รเยียวย�ที�มีประสิทธิผลอื�นใด บริษัทที�กำ�ลังเข้�ซื�อ
กิจก�รดังกล่�วควรเป็นผู้ดำ�เนินก�รเยียวย�ที�มีประสิทธิผล 
ที�ครอบคลุมถึงก�รละเมิดที�กิจก�รดังกล่�วมีส่วนทำ�ให้เกิดขึ�น 
ซึ�งเป็นไปต�มหน้�ที�ของบริษัทในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 
ด้วยเหตุนี� ก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนตั�งแต่ 
ช่วงแรกจึงเป็นสิ�งสำ�คัญที�บริษัทพึงกระทำ� เพื�อตระหนักถึง
สถ�นก�รณข์้�งต้นอย่�งชัดเจน
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คำำ�ถ�มท่ี่� 37 บริื่ษัที่คำวรื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บ 
ด้�นี้สิำที่ธิิมนุี้ษยชนี้อย่�งไรื่
ก�รประเมินคว�มเสี�ยงแบบม�ตรฐ�นอ�จจะชี�ว่� โอก�สเกิด
ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนมีคว�มสำ�คัญเท่�กับ 
คว�มรุนแรงของผลกระทบดังกล่�ว แต่ในกรณีที�ผลกระทบ 
ที�อ�จเกิดขึ�นมีระดับโอก�สเกิดขึ�นตำ� แต่มีระดับคว�มรุนแรงสูง 
ระดับโอก�สเกิดขึ�นตำ�จะไม่ส�ม�รถทดแทนหรือหักล้�ง 
กับระดับคว�มรุนแรงสูง เนื�องจ�กระดับคว�มรุนแรงของผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชน กล่�วคือ “ระดับของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบ และลักษณะ/ประเด็น/สภ�พที�ไมส่�ม�รถเยยีวย�” 
เป็นประเด็นที�สำ�คัญอย�่งยิ�ง นอกจ�กนี� คว�มเสี�ยงด้�นสทิธมินุษยชน
ไม่ใช่เรื� องของก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน–ผลประโยชน์แบบทั�วไป 
ที� เปรียบเทียบหรือชั� งนำ�หนักระหว่�งต้นทุนของบริ ษัท 
ในก�รป้องกันหรือบรรเท�ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน
กับต้นทุนของบริษัทในก�รรับผิดชอบผลกระทบดังกล่�ว

ดัง ที� คำ�อธิบ�ยประกอบหลักก�รข้อที�  18  ระบุไ ว้ ว่�  
กระบวนก�รประเมินผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�นมักจะประกอบด้วย “ก�รประเมินบรบิท
ด้�นสิทธิมนุษยชนก่อนก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งธุรกิจต�มแผน  
(ห�กเป็นไปได้) ก�รระบุผู้ที�อ�จได้รับผลกระทบ ก�รรวบรวม 
และทำ�ร�ยก�รม�ตรฐ�นและประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกี�ยวข้อง และก�รค�ดก�รณ์ว่�แผนกิจกรรมท�งธุรกิจ 
และก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบรษัิทอื�นที�เกี�ยวขอ้งส�ม�รถสง่ผลกระทบ
เชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที�อ�จได้รับผลกระทบข้�งต้น
อย่�งไร”

บริษัทอ�จดำ�เนินก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน
ของบริ ษัทต่�งห�ก หรือผนวกก�รพิจ�รณ�ประเ ด็น 
ด้�นสิทธิมนุษยชนเข้�กับก�รประเมินผลกระทบด้�นสังคม 
และสิ�งแวดล้อม อย่�งไรก็ต�ม ห�กกิจกรรมหรือบริบท 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�ชดัเจน บริษัทอ�จจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รก�รประเมินผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนแยกต่�งห�ก ทั�งนี� ก�รพัฒน�เครื�องมือ 

กล่่องท่ี่� 4. (ต่่อ)
3. ม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินโครงก�ร: กฎหม�ย กฎระเบียบข้อบังคับ และม�ตรฐ�นท่ีควบคุมก�รดำ�เนินโครงก�รควรเอ้ือ 

และสนับสนุนก�รป้องกัน ก�รบรรเท�และก�รเยยีวย�ทกุผลกระทบเชิงลบด้�นสทิธมินุษยชน ตลอดชว่งก�รดำ�เนินโครงก�ร

4. ขอ้สญัญ�เพือ่คว�มม่ันคงแห่งสญัญ� (Stabilization Clauses): ห�กมีก�รใชข้้อสญัญ�เพือ่คว�มม่ันคงแหง่สญัญ�ในสญัญ�  
ควรมีก�รร่�งข้อสัญญ�ดังกล่�วอย่�งรอบคอบ เพื่อให้ม่ันใจว่�ก�รคุ้มครองนักลงทุนจ�กก�รเปล่ียนแปลงเชงิกฎหม�ย
ในอน�คตจะไมเ่ป็นอุปสรรคต่อคว�มพย�ย�มโดยสุจริตของรัฐในก�รบงัคับใช้กฎหม�ย กฎระเบยีบข้อบงัคับ หรือนโยบ�ย 
ซึ่งดำ�เนินก�รโดยไม่เลือกปฏิิบัติ เพื่อให้เป็นไปต�มพันธกรณีด้�นสิทธิมนุษยชน

5. “ก�รจัดห�สนิค้�หรือบริก�รเพิม่เติม”: ในกรณท่ีีสญัญ�ระบุว่�นักลงทนุจะให้บรกิ�รเพิม่เติม ซ่ึงนอกเหนือจ�กขอบเขต 
ของโครงก�ร ก�รให้บริก�รเพิ่มเติมดังกล่�วควรดำ�เนินก�รอย่�งสอดคล้องกับพันธกรณีด้�นสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
และคว�มรับผิดชอบด้�นสิทธิมนุษยชนของนักลงทุน

6. ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยท�งก�ยภ�พสำ�หรับโครงก�ร: ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยสำ�หรับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก สถ�นท่ี 
ระบบเครือ่งจักร อุปกรณ ์หรอืบุคล�กรของโครงก�ร ควรดำ�เนินก�รอย�่งสอดคล้องกับหลักก�รและม�ตรฐ�นด้�นสทิธมินุษยชน

7. ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน: โครงก�รควรมีแผนก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนท่ี มีประสิทธิผล  
ตลอดช่วงก�รดำ�เนินโครงก�รต้ังแต่ขั้นตอนแรกของโครงก�ร

8. ก�รติดต�มตรวจสอบโครงก�รและก�รปฏิิบัติต�มม�ตรฐ�น: รัฐควรส�ม�รถติดต�มตรวจสอบว่�โครงก�รปฏิิบัติ 
ต�มม�ตรฐ�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ในขณะเดียวกัน รัฐควรให้คว�มเชื่อม่ันแก่นักลงทุน 
ภ�คธุรกิจว่�จะไม่มีก�รแทรกแซงโครงก�ร โดยพลก�ร

9. กลไกร้องทุกข์สำ�หรับกรณีท่ีเกิดเหตุก�รณ์อันตร�ยต่อบุคคลภ�ยนอกท่ีไม่อยู่ในสัญญ�: ในกรณีท่ีก�รดำ�เนินกิจกรรม 
ของโครงก�รสร้�งผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนท่ีไมใ่ชคู่่สัญญ� บุคคลและชุมชนดังกล่�วควรมีสิทธเิข้�ถึงกลไกรอ้งทกุข์
ท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกลไกร้องทุกข์นอกกระบวนก�รยุติธรรม

10. คว�มโปร่งใส/ก�รเปิดเผยเง่ือนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�: ควรมีก�รเปิดเผยเง่ือนไขและข้อกำ�หนดของสัญญ�  
ท้ังน้ี ขอบเขตและระยะเวล�สำ�หรับก�รยกเว้นก�รเปิดเผยขอ้มูลดังกล่�วควรกำ�หนดอยูบ่นเหตผุลชอบธรรมท่ีน�่เชื่อถือ

ทีม่า: A/HRC/17/31/Add.3.
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และแนวท�งก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
จำ�นวนม�กกำ�ลังเกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�นเพิ�มเติม อย่�งไรก็ดี  
ดังที�กล่�วไว้ข้�งต้น ก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน
แบบครั�งเดียวไม่ใชเ่ป้�หม�ยของหลักก�รนี� แต่เป็นกระบวนก�ร
ประเมินผลกระทบอย่�งต่อเนื� อง  ซึ� งอ�ศััยข้อมูลจ�ก 
แหล่งข้อมูลที�หล�กหล�ย 

นอกเหนือจ�กก�รประเมินที�เป็นกิจลักษณะที�บริษัทดำ�เนินก�ร
ด้วยตนเองแล้ว แหล่งข้อมูลอื� นที�ส่งเสริมและให้ข้อมูลแก่ 
ก�รประเมนิผลกระทบอย�่งต่อเนื�อง ประกอบด้วยกลไกรอ้งทกุข ์
ที�เปิดรับข้อกังวลจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ 
ซึ�งอ�จแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�น
หรืออ�จเกิดขึ�น ข่�วหรือร�ยง�นจ�กผู้เชี�ยวช�ญเกี�ยวกับบรบิท
ก�รดำ�เนินธุรกิจหรือก�รพัฒน�ในภ�คอุตส�หกรรม ตลอดจน
ก�รรณรงค์โดยองค์กรพัฒน�เอกชน (เอ็นจีโอ) หรือบุคคล 
ที�ส�มอื�นๆ

เมื� อบริษัทประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�น 
หรืออ�จเกิดขึ�น บริษัทควรให้คว�มสนใจเป็นพิเศัษกับ 
กลุ่มคนช�ยขอบหรือกลุ่มเปร�ะบ�ง เนื�องจ�กก�รเลือกปฏิิบัติ
โดยธรรมช�ติอ�จแฝ่งอยู่ทั�วไปในบ�งสังคม (แต่อ�จไม่ปร�กฏิ
ชดัต่อส�ยต�คนภ�ยนอก) ทั�งนี� แม้ว่�บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อก�รเลือกปฏิิบัติดังกล่�ว บริษัทควรให้คว�มสนใจเป็นพเิศัษ
กับสิทธิ คว�มต้องก�ร ตลอดจนอุปสรรคของกลุ่มเปร�ะบ�ง
และกลุ่มช�ยขอบดังกล่�ว เพื� อใ ห้ มั�นใจว่�บริษัทไม่ มี 
ส่วนสนับสนุนหรือทำ�ให้ก�รเลือกปฏิิบัติดังกล่�วร้�ยแรงยิ�งขึ�น

โดยสรุปแล้ว กระบวนก�รประเมินผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชน
ควรดำ�เนินก�รเป็นระบบ เพื�อให้ข้อมูลส่วนต่�งๆ แสดงให้เห็น
ถึงภ�พรวมที�สอดคล้องกันของผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�น ซึ�งเกี�ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
และก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�น นอกจ�กนี� กระบวนก�ร
ประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�เป็นระบบส�ม�รถช่วย
กำ� ห น ด ขั� น ต อ น ก � ร ดำ� เ นิ น ง � น ถั ด ไ ป ใ น ก ร ะ บ ว น ก � ร 
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นได้อย่�งถูกต้อง

คำำ�ถ�มที่่� 38 บรื่ิษัที่คำวรื่พื่ิจึ�รื่ณ�ขอบเขตุ 
ในี้ก�รื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บด้�นี้สำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้
เพื่่ยงใด 

วัตถปุระสงค์ของก�รประเมินผลกระทบ คือ ก�รระบุผลกระทบ
เชิงลบที�บริษัทอ�จมีส่วนเกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงผลกระทบ 
ที�ก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัทอ�จก่อให้เกิดหรือมีส่วน 
ก่อให้เกิด ตลอดจนผลกระทบที�บริษัทไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิด  
แต่ผลกระทบดังกล่�วมีส่วนเกี�ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
สินค้�หรือบริก�รของบริษัท ซึ�งเป็นก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับ 
บริษัทอื�น ดังนั�น ในก�รประเมินผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�น บริษัทควรพิจ�รณ�กิจกรรมของ
บริษัทและก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�น

คำำ�ถ�มที่่� 39 ก�รื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บที่่�เกิดจึ�ก
กิจึกรื่รื่มของบรื่ิษัที่หม�ยคำว�มว่�อย่�งไรื่

บ ริ ษั ท อ � จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ห รื อ มี ส่ ว น ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ 
ด้�นสิทธิมนุษยชน ซึ�งเกิดจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมของบริษัท 
สำ�หรับตัวอย่�งกรณีที�บริษัทอ�จมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ 
เช่น ก�รที�พนักง�นหญิงได้รับก�รทำ�ร้�ยขณะเดินกลับบ้�น  
สืบเนื�องจ�กก�รที�บริษัทให้พนักง�นทำ�ง�นจนดึกในบริเวณ 
ที�ไม่ปลอดภัยสำ�หรับผู้หญงิที�ต้องเดินกลับบ้�น และก�รที�พนักง�น
รักษ�คว�มปลอดภัยทำ�ร้�ยคนในชุมชน โดยยืมรถบริษัท 
เพื�อเดินท�งไปยังชุมชนดังกล่�ว เป็นต้น

คำำ�ถ�มที่่� 40 ก�รื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บที่่�บรื่ิษัที่ม่
สำ่วนี้เก่�ยวข้องอันี้เป็็นี้ผลม�จึ�กก�รื่ที่ำ�ธิุรื่กิจึ
รื่่วมกับบรื่ิษัที่อ่�นี้หม�ยคำว�มว่�อย่�งไรื่
หลักก�รข้อที� 18 ไม่ได้กำ�หนดให้บริษัทต้องประเมินประวัติ/
ขอ้มลูด้�นสทิธมินุษยชนของทกุบรษัิทที�บรษัิทรว่มทำ�ธุรกิจด้วย 
แต่เป็นก�รประเมินคว�มเสี�ยงที�บริษัทเหล่�นั�นอ�จละเมิด 
สิทธิมนุษยชน อันเป็นผลจ�กก�รดำ�เนินง�นที�เชื�อมโยงกับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ สินค้�หรือบริก�รของบริษัท

สำ�หรับตัวอย�่งที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�โรงง�นหรือสถ�นประกอบก�ร
ของบริษัทได้รับก�รคุ้มครองจ�กกองกำ�ลังของรฐั บรษัิทไมต้่อง
ประเมนิประวัติ/ขอ้มลูด้�นสทิธมินุษยชนโดยทั�วไปของกองกำ�ลัง
หรือของรัฐนั�น แต่บรษัิทต้องประเมินคว�มเสี�ยงที�ก�รมีกองกำ�ลัง
ม�ปฏิิบัติง�นและคุ้มครองสถ�นที�ของบริษัทอ�จก่อให้เกิด 
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้ประวัติ/ข้อมูล 
ด้�นสิทธิมนุษยชนในอดีตของกองกำ�ลังข้�งต้นจะเป็น 
ห นึ� ง ปั จ จั ย ใ น ก � ร ป ร ะ เ มิ น  ปั จ จั ย อื� น ที� ค ว ร พิ จ � ร ณ � 
ในก�รประเมิน ได้แก่ คว�มมั�นคงและหลักนิติธรรมในพื�นที� 
สถ�นก�รณ์ในท้องถิ�น เช่น สภ�วะตึงเครียดในปัจจุบัน 



10

หรือที�อ�จเกิดขึ�น ไม่ว่�จะเป็นสภ�วะตึงเครียดระหว่�งชุมชน 
ระหว่�งชุมชนกับหนว่ยง�นร�ชก�รในพื�นที� หรือระหว่�งชุมชน
กับบริษัท ทัศันคติของคนท้องถิ�นต่อรัฐบ�ลหรือกองกำ�ลัง 
ติดอ�วุธ ก�รฝึ่กอบรมและทักษะของกองกำ�ลังติดอ�วุธ 
ใ น ก � ร ป ฏิิ บั ติ ง � น ที� ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม � ย อ ย่ � ง ส อ ด ค ล้ อ ง 
กับหลักสิทธิมนุษยชน

สำ�หรบับรษัิทที�มีหว่งโซค่ณุค่�หล�ยระดับและซบัซอ้นและบรษัิท 
ที�มีคู่ค้�/ซัพพล�ยเออร์หล�ยพันร�ยตั�งแต่คู่ค้�/ซัพพล�ยเออร์
ชั�น 1 (Tier 1) ก�รประเมินบริษัทที�ร่วมทำ�ธุรกิจทุกร�ย 
ยิ�งมีคว�มเป็นไปได้ย�ก ซึ�งบริษัทขน�ดเล็กหรือขน�ดกล�ง 
อ�จประสบสถ�นก�รณ์นี�เช่นเดียวกัน ห�กบริษัทขน�ดเล็ก 
และขน�ดกล�งมีก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�นจำ�นวนม�ก  
ซึ�งสัมพันธ์กับทรัพย�กรของบริษัท แต่ทั�งนี� หน้�ที�ของบริษัท 
ในก�รเค�รพสิทธมินุษยชนไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่�งใด เนื�องจ�ก
ก�รที�ไม่ตระหนักถึงก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที� เชื� อมโยง 
กับก�รดำ�เนินธุรกิจ สนิค้�หรอืบรกิ�รของบรษัิท ไมส่�ม�รถทำ�ให้
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลักพงึพอใจได้ นอกจ�กนี� ก�รที�ไมต่ระหนกัถึง
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนข้�งต้นอ�จเป็นประเด็นท�งกฎหม�ย 
ในกรณีที�บริษัทสมควรจะรับรู้และดำ�เนินก�รกับคว�มเสี�ยง 
จ�กก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�นอยู่แล้ว

ดังที�คำ�อธิบ�ยประกอบหลักก�รข้อที� 17 ระบุไว้ว่� ห�กบริษัท
ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น
สำ�หรับก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�นได้ทั�งหมด “บริษัทควร
ระบุประเด็นทั�วไปที�มีคว�มเสี�ยงที�จะก่อใหเ้กิดผลกระทบเชงิลบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งมีนัยสำ�คัญสูงสุด ไม่ว่�จะเกิดจ�ก 
บริบทก�รดำ�เนินธุรกิจของคู่ ค้�/ซัพพล�ยเออร์หรือลูกค้� 
บ�งร�ย ก�รดำ�เนินธุรกิจ สินค้�หรือบริก�รบ�งประเภท 
ที� เกี�ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยอื� นๆ ที�เกี�ยวข้อง หลังจ�กนั�น  
บริษัทควรจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของประเด็นดังกล่�วสำ�หรับ 
ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น” ทั�งนี� ตัวอย่�ง 
สำ�หรับประเด็นข้�งต้น ประกอบด้วย สินค้�เกษตรจ�กคู่ค้�/
ซัพพล�ยเออร์ที�ดำ�เนินธุรกิจในพื�นที�ที� มีก�รใช้แรงง�นเด็ก  
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยที�จัดโดยผู้รับเหม�หรือกองกำ�ลัง 
ในพื�นที�ที�มีคว�มขัดแย้งหรือมีก�รปกครองและหลักนิติธรรม 
ที�อ่อนแอ และก�รทดลองย�ที�ดำ�เนินก�รโดยหุ้นสว่นท�งธุรกิจ/
พนัธมติรท�งธุรกิจในพื�นที�ที�มีระดับก�รศึักษ� ก�รอ่�นออกเขยีนได้ 
และม�ตรก�รคุ้มครองท�งกฎหม�ยตำ�  อย่�งไรก็ต�ม  
ห�กก�รละเมดิสิทธมินุษยชนเกิดขึ�นอย�่งที�ไมส่�ม�รถค�ดก�รณ์
ล่วงหน้�ได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ�จจะประเมินก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทว่� บริษัทดำ�เนินง�นเพื� อบรรเท�หรือป้องกัน 
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�กก�รเกิดซำ� และบริษัทดำ�เนินง�น
เพื�อเยียวย�หรือสนับสนุนก�รเยียวย�ได้ดีและรวดเร็วเพียงใด

คำำ�ถ�มที่่� 41 บที่บ�ที่ของผ้้เช่�ยวช�ญภ�ยในี้
และภ�ยนี้อกสำำ�หรื่ับก�รื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บ
ด้�นี้สำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้คำ่ออะไรื่
หลักก�รข้อที� 18 ระบุว่�กระบวนก�รประเมินผลกระทบเชิงลบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนควร “ใช้คว�มเชี�ยวช�ญด้�นสิทธิมนุษยชน 
จ�กบุคคลภ�ยในและ/หรือจ�กบุคคลภ�ยนอกที�เป็นอิสระ” 
อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้ว่�บริษัทจะมีบุคล�กรที�มีคว�มเชี�ยวช�ญ 
ด้�นสิทธมินุษยชนในองค์กร บุคล�กรดังกล่�วอ�จจำ�เป็นต้องอ�ศััย
แหล่งข้อมูลคว�มรู้ภ�ยนอกที�แสดงให้เห็นถึงคว�มเข้�ใจใหม่ๆ  
ไม่ ว่ �จะ เ ป็น  บ ริ ษัท อื� น ในภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนอย�่งไร แนวปฏิิบติัที�ดีเลิศั 
(Best Practice) ในก�รประเมินผลกระทบ และข้อมูลเกี�ยวกับ
ก�รเปลี�ยนแปลงในสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงผลของก�รเปลี�ยนแปลงต่อสิทธิมนุษยชน โดยข้อมูล
ส่วนใหญ่มีเขียนไว้อยู่แล้วและเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ นอกจ�กนี� 
ข้อมูลเชิงลึกและคำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี�ยวช�ญในแวดวงรฐับ�ล  
นัก วิช�ก�ร  ผู้ปฏิิบั ติ ง�น และภ�คประช�สังคมอื� นๆ 
ส�ม�รถเส�ะห�และเข้�ถึงได้เช่นกัน

ข้อมูลและคว�มเชี�ยวช�ญดังกล่�วยังมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ�ง 
ในก�รชว่ยบรษัิทขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง ซึ�งข�ดคว�มเชี�ยวช�ญ
ด้�นสิทธิมนุษยชนภ�ยในองค์กร ในก�รใช้ทรัพย�กร 
ที�มีอยู่อย่�งจำ�กัด เพื�อบรรลุหน้�ที�ในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
และจัดก�รคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัท ทั�งนี�  
ห�กบรษัิทไมส่�ม�รถปรกึษ�ห�รอืโดยตรงกับผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ที�ได้รับผลกระทบได้ (ดูคำ�ถ�มที�  42) ข้อมูลและคว�มรู้ 
จ�กผู้เชี�ยวช�ญจะยิ�งมีคว�มสำ�คัญ เฉกเชน่เดียวกับข้อมูลเชิงลึก
ที� ได้รับจ�กองค์กรหรือบุคคลที�ส�ม�รถถ่�ยทอดมุมมอง 
หรือมุมมองที�อ�จเป็นไปได้ของผู้ที�อ�จได้รับผลกระทบ 
จ�กกิจกรรมของบรษัิทหรอืจ�กก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบรษัิทอื�น 
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คำำ�ถ�มที่่� 42 ก�รื่ห�รื่่อรื่ับฟัังคำว�มคำิดเห็นี้ 
กั บ ก ลุ่ ม ที่่� ไ ด้ รื่ั บ ผ ล ก รื่ ะ ที่ บ โ ด ย ตุ รื่ ง แ ล ะ 
ผ้้ม่สำ่วนี้ได้สำ่วนี้เสำ่ยอ่�นี้ที่่�เก่�ยวข้องม่บที่บ�ที่ 
ในี้ก�รื่ป็รื่ะเมินี้ผลกรื่ะที่บด้�นี้สำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้
อย่�งไรื่
หลักก�รขอ้ที� 18 ระบุว่� กระบวนก�รประเมนิผลกระทบเชงิลบ
ด้�นสิทธมินุษยชนควร “มีก�รห�รือรับฟังัคว�มคิดเห็นอย�่งจริงจัง
กับกลุ่มที�อ�จได้รบัผลกระทบและผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื�นที�เกี�ยวข้อง 
ต�มคว�มเหม�ะสมกับขน�ดของบรษัิท และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ
และบรบิทก�รดำ�เนินธุรกิจของบรษัิท” นอกจ�กนี� ดังที�คำ�อธบิ�ย
ประกอบระบุไว้อย�่งชดัเจน บริษัทจำ�เป็นต้องเข้�ใจถึงขอ้กังวล
ของผู้ที�อ�จได้รบัผลกระทบโดยตรงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบรษัิท 
ให้ได้ม�กที�สดุ ซึ�งก�รเข�้ใจดังกล่�วมีคว�มสำ�คัญอย�่งยิ�งสำ�หรบั
บริษัทที�ก�รดำ�เนนิธุรกิจหรอืบรบิทก�รดำ�เนนิธุรกิจมีคว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบ�ท 
ที�หล�กหล�ย ไม่ ว่�จะเป็นก�รทำ�ให้บริษัทตระหนักว่� 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมองต่อปัจจัยที�ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิทธิมนุษยชนของตนและระดับนัยสำ�คัญของผลกระทบ 
ที� เหมือนหรือแตกต่�งจ�กมุมมองของบริษัทและมุมมอง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันเอง เช่น บริษัทอ�จมองว่� 
คว�มเสียห�ยต่อที� ดินที� เ ป็นของชุมชนชนเผ่�พื� นเมือง  

แต่ไม่มีก�รทำ�ก�รเกษตรหรือใช้ประโยชน์ท�งเศัรษฐกิจ 
อื�นใด อ�จส่งผลกระทบต่อสิทธิในก�รครอบครองทรัพย์สิน 
ในระดับตำ� ซึ�งส�ม�รถเยียวย�ได้อย่�งง่�ยด�ยด้วยก�รชดเชย
เป็นตัวเงินหรือก�รจัดห�ที�ดินอื�นทดแทนให้ อย่�งไรก็ต�ม  
ชุมชนชนเผ่�พื�นเมืองอ�จมองว่�ผลกระทบจ�กคว�มเสียห�ย
ข้�งต้นค่อนข้�งร้�ยแรง สืบเนื�องจ�กที�ดินดังกล่�วมีบทบ�ท
ด้ � น วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ค ว � ม เ ชื� อ ข อ ง ชุ ม ช น 
ชนเผ�่พื�นเมือง นอกจ�กนี� ก�รปรบัเปลี�ยนรอบชั�วโมงก�รทำ�ง�น 
(Shift Hours) ในโรงง�นอ�จดูสมเหตุสมผลในมุมมอง 
ของก�รบริห�รจัดก�รของบริษัท แต่ก�รปรับเปลี�ยนดังกล่�ว
อ�จส่งผลกระทบต่อพนักง�นหญิงที�ต้องดูแลเลี�ยงลูกหรือ 
อ�จรบกวน/ขัดขว�งก�รปฏิิบติักิจท�งศั�สน�ของบุคล�กรบ�งคน 
ด้วยเหตุนี�  บริษัทจะตระหนักถึงและส�ม�รถแก้ไขปัญห� 
ดังกล่�ว ผ�่นก�รพดูคยุกับผู้ที�อ�จได้รบัผลกระทบเท่�นั�น

อย่�งไรก็ต�ม หลักก�รข้อนี�ยังตระหนักว่�บริษัทขน�ดเล็ก 
และขน�ดกล�งจำ�นวนม�กอ�จไม่ส�ม�รถทำ�ก�รห�รือรับฟััง 
คว�มคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบโดยตรงได้ 
เนื� องจ�กข้อจำ�กัดท�งก�รเงิน ข้อจำ�กัดท�งภูมิศั�สตร ์
หรือข้อจำ�กัดอื�นๆ ด้วยเหตุนี� หลักก�รชี�แนะฯ จึงกล่�วถึง 
แนวท�งอื�นที�บริษัทส�ม�รถดำ�เนินก�รเพื�อให้ได้ม�ซึ�งข้อมูล
เกี�ยวกับผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัทและมุมมอง 
ที�มีต่อผลกระทบดังกล่�วที�ม�กขึ�น ซึ�งรวมถึงแหล่งคว�มรู ้
คว�มเชี�ยวช�ญภ�ยนอก ดังที�ได้กล่�วถึงในคำ�ถ�มข้อที� 41

กล่่องท่ี่� 5. การสัร้างการม่ีส่ัวนร่วมีกับกลุ่่มีท่ี่�อาจัได้รับผิล่กระที่บแล่ะผู้ิม่ีส่ัวนได้ส่ัวนเส่ัยอื�น
ท่ี่�เก่�ยวข้้อง
ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับกลุ่มที�อ�จได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�นที�เกี�ยวข้องทำ�ให้บริษัทตระหนักถึงข้อมูลเชิงลึก 
ที�สำ�คัญต่อมุมมองและข้อกังวลที�ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่�วมีต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผล/นัยของก�รดำ�เนินธุรกิจ
ต่อสิทธิมนุษยชน ทั�งนี� ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�มีประสิทธิผลส�ม�รถแสดงให้เห็นว่�บริษัทให้คว�มสำ�คัญ 
กับมุมมอง ศัักดิ�ศัรี สวัสดิภ�พ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�งจริงจัง นอกจ�กนี� ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมดังกล่�ว 
จะช่วยสร้�งคว�มไว้ว�งใจและทำ�ให้ส�ม�รถพัฒน�แนวท�งก�รแก้ไขผลกระทบได้ง่�ยขึ�น โดยแนวท�งดังกล่�วเป็นแนวท�ง 
ที�ยั�งยืนและเป็นที�เห็นพ้องร่วมกัน ซึ�งทำ�ให้ส�ม�รถหลีกเลี�ยงคว�มคับข้องใจและก�รพิพ�ทที�ไม่จำ�เป็นได้

ก�รห�รือรับฟัังคว�มคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�อ�จได้รับผลกระทบจะต้องใช้คว�มละเอียดอ่อนและคว�มระมัดระวังเป็นพิเศัษ  
โดยบริษัทจำ�เป็นต้องให้คว�มสนใจกับอุปสรรคที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่�จะเป็นภ�ษ� วัฒนธรรม เพศัหรืออื�นๆ ที�ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อ�จเผชิญระหว่�งก�รพูดคุยกับตัวแทนของบริษัท ตลอดจนต้องใช้คว�มละเอียดอ่อนและคว�มระมัดระวังเป็นพิเศัษต่อคว�มแตกต่�ง 
ด้�นวัฒนธรรมและคว�มไม่สมดุลของอำ�น�จ (Perceived Power Imbalances) ห�กพบประเด็นเหล่�นี�

บุคคลหรือกลุ่มคนบ�งส่วนอ�จเสี�ยงต่อก�รกีดกันในก�รเข้�ร่วมกระบวนก�รห�รือรับฟัังคว�มคิดเห็น ยกเว้นแต่ในกรณีที�บริษัท 
มีคว�มตั�งใจและพย�ย�มเข้�ห�บุคคลหรือกลุ่มคนดังกล่�วเป็นก�รเฉพ�ะ อย่�งไรก็ต�ม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ�จมีคว�มคิดเห็น
เกี�ยวกับนัยสำ�คัญของผลกระทบบ�งอย่�งที�ไม่ตรงกัน ทั�งนี� ในกรณีที�มีคว�มไม่ไว้ว�งใจระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว 
บุคคลที�เป็นกล�งและได้รับคว�มไว้ว�งใจอ�จจำ�เป็นต้องม�ช่วยดำ�เนินก�รกระบวนก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

เครื�องมือจำ�นวนม�กลงร�ยละเอียดว่�ก�รสร�้งก�รมสีว่นรว่มกับผู้มีสว่นได้สว่นเสยีส�ม�รถดำ�เนินก�รอย�่งไร เพื�อบรรลวัุตถปุระสงค์ 
ในก�รแสดงภ�พผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนที�อ�จเกิดขึ�นจ�กบริษัททั�งหมด ต�มมุมมองของทุกกลุ่มที� เข้�ร่วม 
ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม โดยส�ม�รถเข้�ถึงเครื� องมือดังกล่�วได้จ�กเว็บไซต์ของ United Nations Global Compact:  
www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html#stakeholder (เข�้ถึงเมื�อ 5 มีน�คม 2555)

www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html#stakeholder
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คำ�ถ�มท่ีควรถ�ม
 บุคคลหรือกลุ่มใดท้ังภายในและภายนอกบริษัทที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเชิงลบ 

จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บุคคลหรือกลุ่มใดมีความเปราะบางเป็นพิเศษ 
ในสภาพแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

 กระบวนการใดบ้างท่ีบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันท่ีสามารถผนวกขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อช่วย
บริษัทในการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปได้ กระบวนการดังกล่าวรัดกุม 
และผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีว่าสามารถนำามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
กับวัตถปุระสงค์การใชง้านใหมน่ีห้รอืไม่

 สถานการณ์ใดที่บรษัิทควรดำาเนินการการประเมนิผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่างหาก 
ซึง่รวมถึงสถานการณ์ท่ีบรษัิทมคีวามเสีย่งด้านสิทธิมนุษยชนท่ีชดัเจน

 กระบวนการและแหล่งขอ้มลูอ่ืนใดท่ีบรษัิทสามารถใช้เป็นส่วนหน่ึง/ประกอบการประเมนิ
ผลกระทบของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เช่น สื่อ รายงานจากผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็น 
หรอืขอ้เสนอแนะจากพนักงานและผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี กลไกการรอ้งทกุข์

 บริ ษัทสามารถทบทวนและตรวจสอบการทำ า ธุร กิจร่วมกับบริ ษัท อ่ื น ท้ั งหมด 
ได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่ อระบุความเสี่ยงท่ีบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องในผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลจากการทำาธุรกิจร่วมกับบริษัทเหล่าน้ันได้หรือไม่  
หากบรษัิทไม่สามารถดำาเนินการดังกล่าวได้ ประเด็นใดเป็นประเด็นท่ีมคีวามเสี่ยงสูงท่ีสุด 
จากการทำาธุรกิจร่วมดังกล่าว และบริษัทสามารถมั่นใจว่ามีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านอย่างเต็มท่ีสำาหรับประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไร

 บริษัทสามารถสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับกลุ่มท่ีอาจได้รับผลกระทบจากบริษัท 
ได้หรือไม่ หากบริษัทไม่สามารถดำาเนินการดังกล่าวได้ แหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถืออ่ืนใด 
ท่ีสามารถชว่ยใหบ้รษัิทเข้าใจมมุมองและขอ้กังวลทีอ่าจเป็นได้ของกลุ่มดังกล่าว

 แหล่งขอ้มลูท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืผูเ้ชีย่วชาญใดบา้งทีส่ามารถช่วยใหบ้รษัิททดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับบุคคลท่ีอาจได้รับผลกระทบจากบริษัทและบริษัทส่งผลกระทบต่อ
บุคคลดังกล่าวอยา่งไร
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หลักการข้อที� 19

บริษัทควรบูรณ�ก�รข้อค้นพบจ�กก�รประเมินผลกระทบ 
ของบริ ษัท เข้ � กั บหน่ วยง�นและกระบวนก�รภ�ยใน 
ที� เ กี�ยวข้อง ตลอดจนปฏิิบั ติก�รดำ�เนินง�นที� เหม�ะสม  
เพื�อป้องกันและบรรเท�ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน

(ก) ก�รบูรณ�ก�รที�มีประสทิธผิลจำ�เป็นต้องมีสิ�งดังต่อไปนี�

(1)  ก�รมอบหม�ยคว�มรับผิดชอบในก�รแก้ไข 
ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนให้กับระดับ
และหน่วยง�นภ�ยในบริษัทที�เหม�ะสม

(2)  ก�รตัดสินใจภ�ยในบริษัท ก�รจัดสรรงบประม�ณ 
และกระบวนก�รกำ� กับดูแลที�ทำ�ใ ห้ส�ม�รถ 
ตอบสนองต่อผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน
ได้อย่�งมีประสิทธิผล

(ข)  ก�รดำ�เนินง�นที�เหม�ะสมจะแตกต่�งกันไปต�มแต่กรณี 
เช่น:

(1)  บริษัทก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ 
เชงิลบหรอืไม ่บรษัิทมีสว่นเกี�ยวขอ้งเพยีงเพร�ะว่�
ผลกระทบเชิงลบมีคว�มเกี�ยวข้องโดยตรงกับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ สินค้�หรือบริก�รของบริษัท 
ซึ�งเป็นก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�นหรือไม่

(2)  ระดับอำ�น�จต่อรองหรือจุดค�นงัด (Leverage) 
ของบริษัทในก�รแก้ไขผลกระทบเชิงลบ

คำำ�ถ�มท่ี่� 43 เหตุุใดเร่ื่�องน่ี้�จึึงสำำ�คัำญ
บริษัทยิ�งมีขน�ดใหญ่ม�กเท่�ใด มีคว�มเป็นไปได้สูงว่� 
บุคล�กรหรือหน่วยง�นที�รับผิดชอบก�รประเมินผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีก�รทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับบุคล�กร 
ที�ดำ�เนินกิจกรรมหรือดแูลก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบริษัทอื�น ซึ�งเป็น 
กิจกรรมหรือก�รทำ�ธุรกิจรว่มที�สง่ผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชน 
ดังนั�น บุคล�กรที�ประเมินผลกระทบดังกล่�วจึงไม่ได้ควบคุม 
ก�รตัดสินใจและก�รดำ�เนินง�นที�ส�ม�รถป้องกัน บรรเท� 
หรอืเยยีวย�ผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชน ด้วยเหตนีุ� หน่วยง�น
ที�ควบคุมก�รตัดสินใจและก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วจึงต้อง 
มีสว่นรว่มในก�รระบุและดำ�เนินก�รแนวท�งแก้ไข ซึ�งก�รบูรณ�ก�ร 
ข้อค้นพบจะช่วยให้ก�รมีส่วนร่วมนี�เกิดขึ�นได้

คว�มสะดวกและคว�มรวดเร็วของบริษัทในก�รตอบสนอง 
ต่อผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�อ�จเกิดขึ�นส�ม�รถเป็น
ปัจจัยที�ชี� ถึงประสิทธิผลของก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี�ยง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซึ�งได้รับอิทธพิลจ�กคว�มสำ�เร็จ
ของบริษัทในก�รปลูกฝั่งนโยบ�ยคว�มมุ่งมั�นด้�นสิทธมินุษยชน
ทั�วทั�งบริษัท

“ก�รปลูกฝั่ง” เป็นกระบวนก�รที�ดำ�เนินก�รในภ�พรวม 
ทั�งบริษัท เพื�อให้มั�นใจว่�บุคล�กรทุกคนตระหนักถึงนโยบ�ย
คว�มมุ่งมั�นด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัท เข้�ใจผล/นัยของ
นโยบ�ยดังกล่�วที�มีต่อก�รทำ�ง�นของบุคล�กร ก�รฝึ่กอบรม
บุคล�กร ก�รมอบอำ�น�จใหกั้บบุคล�กร และก�รสร�้งแรงจูงใจ
บุคล�กร เพื� อให้เกิดก�รดำ�เนินง�นในลักษณะที�สนับสนุน
นโยบ�ยดังกล่�ว ตลอดจนยึดถือและพิจ�รณ�นโยบ�ยดังกล่�ว
เป็นค่�นิยมหลักของบริษัทอย�่งแท้จริง โดยกระบวนก�รปลกูฝั่งนี�
เป็นกระบวนก�รต่อเนื�อง ซึ�งโดยทั�วไปต้องได้รับก�รผลักดัน 
จ�กฝ่่�ยบรหิ�รของบริษัท ในขณะเดียวกัน ดังที�ระบุในหลักก�ร 
ข้อที�  19 “ก�รบูรณ�ก�ร” เป็นกระบวนก�รที�ดำ�เนินก�ร 
ในภ�พยอ่ย/ในร�ยละเอียด เพื�อรบัขอ้ค้นพบเกี�ยวกับผลกระทบ 
ที�อ�จเกิดขึ�น ตลอดจนระบุว่�บุคคลใดในบรษัิทที�ต้องมีสว่นรว่ม 
ในก�รแก้ไขผลกระทบดังกล่�วและรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น 
ที� มีประสิทธิผล ซึ�งกระบวนก�รนี�จะต้องทำ�ซำ�ทุกครั�งที� มี 
ก�รระบุผลกระทบใหม่ นอกจ�กนี� กระบวนก�รนี�มักจะได้รับ
ก�รผลักดันจ�กหน่วยง�นที�มีคว�มรับผิดชอบด้�นสิทธมินุษยชน
ทั�งนี� ห�กกระบวนก�รปลูกฝั่งประสบคว�มสำ�เร็จ โอก�สที�จะ
เกิดคว�มสำ�เร็จในก�รบูรณ�ก�รข้อค้นพบและก�รดำ�เนินง�น
เพื�อตอบสนองข้อค้นพบดังกล่�วที�ทันท่วงทีและยั�งยืนจะสูงขึ�น 
ในขณะเดียวกัน คว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนก็จะลดลง
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คำำ�ถ�มท่ี่� 44 กรื่ะบวนี้ก�รื่ใดเหม�ะสำมท่ี่�สุำด 
ท่ี่�จึะที่ำ�ให้เกิดก�รื่บ้รื่ณ�ก�รื่
คำ� ต อ บ สำ� ห รั บ คำ� ถ � ม นี� ขึ� น อ ยู่ กั บ ข น � ด ข อ ง บ ริ ษั ท  
และคว�มแน่นอน/คว�มสมำ� เสมอหรือคว�มส�ม�รถ 
ในก�รค�ดก�รณ์ประเ ด็นด้�นสิทธิมนุษยชนที� เ กิด ขึ�น 
ท่�มกล�งปัจจัยอื�นๆ ทั�งนี� ในบริษัทขน�ดเล็กที�มีก�รติดต่อ
สื�อส�รระหว่�งบุคล�กรที�ค่อนข้�งง่�ยและเกิดก�รปฏิิสัมพันธ์
ประจำ�วันบ่อยครั�ง ก�รบูรณ�ก�รอ�จเกิดขึ�นโดยธรรมช�ติ  
ในขณะที�บริษัทที�ข�ดก�รสื�อส�รและก�รมีปฏิิสัมพันธ์ข้�งต้น 
อันสืบเนื� องม�จ�กขน�ดของบริษัทหรือก�รที�พนักง�นอยู ่
และปฏิิบัติง�นกระจ�ยกัน อ�จจะต้องใช้แนวท�งที� เป็น 
ระบบม�กขึ�น ทั�งนี�  แนวท�งที� เป็นระบบจะเป็นแนวท�ง 
ที�มีประสิทธผิลสงูสดุ เมื�อบรษัิทมีโอก�สที�จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชน ซึ� ง โอก�สดังกล่�วเป็นโอก�สที�สู ง 
และเกิดขึ�นอย่�งต่อเนื�อง โดยสถ�นก�รณ์นี�อ�จเกี�ยวข้องกับ 
คว�มร่วมมือระหว่�งแผนกต่�งๆ ที� เป็นระบบ ก�รระบุ 
ข้อกำ�หนดสำ�หรับก�รร�ยง�นภ�ยในที�ชัดเจน ก�รสื�อส�รกับ 
ผู้เชี�ยวช�ญภ�ยนอกเป็นประจำ� รวมถึงก�รดำ�เนินง�นร่วมกับ
ผู้อื�นในภ�คอุตส�หกรรมหรือรัฐบ�ล ด้วยเหตุนี� สืบเนื�องจ�ก
ก�รที�บรษัิทพฒัน�คว�มเข�้ใจที�มีรว่มกันต่อประเด็นคว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธมินุษยชนหลักที�ได้รบัก�รระบุ รวมถึงแนวท�งในก�รป้องกัน
หรือบรรเท�ก�รก่อตัวเป็นผลกระทบของคว�มเสี�ยงดังกล่�ว
ตั�งแต่แรก บริษัทจะมีคว�มพร้อมในก�รรับมือและตอบสนอง
ต่อกรณีต่�งๆ ที�เกิดขึ�นได้อย่�งดีเยี�ยม

คำำ�ถ�มท่ี่� 45 ก�รื่บ้รื่ณ�ก�รื่เก่�ยวข้องกับ 
ก�รื่ที่ำ�ธุิรื่กิจึร่ื่วมกับบริื่ษัที่อ่�นี้อย่�งไรื่
ในกรณีที� กิจกรรมของบริษัทมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้�นสทิธมินุษยชน ก�รบูรณ�ก�รขอ้ค้นพบนี�เข้�กับก�รดำ�เนินง�น
ของแผนกต่�งๆ ที�เป็นผู้ดำ�เนินกิจกรรมที�มีส่วนก่อให้เกิด 
ผลกระทบจึงเป็นสิ�งสำ�คัญที�ส�ม�รถชว่ยแก้ไขคว�มเสี�ยงดังกล่�ว  
ในขณะเดียวกัน บุคล�กรหรือแผนกที�กำ�หนดและดูแลเงื�อนไข
และข้อกำ�หนดของบริษัทในก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วน 
ท�งธุรกิจ/พันธมิตรท�งธุรกิจ คู่ค้�/ซัพพล�ยเออร์ และอื�นๆ  
ก็ มีคว�มสำ� คัญในกระบวนก�รบูรณ�ก�รเช่นเ ดียวกัน  
เนื� องจ�กเงื� อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�หรือข้อตกลง 
ที�เป็นท�งก�รอื�นๆ มีบทบ�ทในก�รกำ�หนดหรือสร้�งแรงจูงใจ
ให้บริษัทอื�นที�บริษัทร่วมทำ�ธุรกิจด้วยเค�รพสิทธิมนุษยชน  
ซึ�งห�กบริษัทใช้เงื�อนไขและข้อกำ�หนดดังกล่�วเป็นที�เรียบร้อย 
บริษัทจะมีอำ�น�จต่อรองหรอืจุดค�นงัดในก�รกระตุ้นพฤติกรรม
ที�เหม�ะสมของบริษัทอื�นเพิ�มม�กขึ�น

ในขอ้เท็จจรงิ ห�กบรษัิทมีกิจกรรมหรอืโครงก�รใหม ่ซึ�งอยูภ่�ยใต้
ก�รกำ�กับของสัญญ�ที�เกิดจ�กก�รเจรจ�กับบุคคลภ�ยนอก 
ก � ร สื� อ ส � ร ตั� ง แ ต่ ต้ น ร ะ ห ว่ � ง พ นั ก ง � น ที� จั ด ทำ� สั ญ ญ �  

แผนกที�อ�จเกี�ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รและแผนกที�มีหน้�ที�
กำ�กับดูแลประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน ส�ม�รถช่วยป้องกัน
ปัญห�ที�อ�จเกิดในภ�ยหลังได้ อย่�งไรก็ต�ม ประสิทธิภ�พ 
ของบรษัิทในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื�อเค�รพสทิธมินุษยชนจะลดลง
หรือห�ยไป ห�กบริษัทมีสัญญ�ที�มีเงื� อนไขและข้อกำ�หนด 
ที�ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ ซึ�งเงื�อนไขและข้อกำ�หนดดังกล่�วทำ�ให้
บริษัทมีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนม�กขึ�นหรือเกิดข้อจำ�กัด
ในก�รจัดก�รกับคว�มเสี�ยงเหล่�นั�น 

ก�รจัดทำ�เงื� อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�ที�กำ�หนดหรือ 
สร�้งแรงจูงใจเรื�องก�รเค�รพสทิธมินุษยชนอ�จมีคณุค่�น้อยลง  
ทั�งในแง่ก�รเป็นกลไกก�รป้องกันและก�รมีอำ�น�จต่อรอง 
หรือจุดค�นงัด ตลอดจนทำ�ให้บริษัทต้องเผชิญกับคว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธมินุษยชน ห�กโดยแท้จริงแล้ว ไม่มีเอกส�รหรือหลักฐ�นใด
ที�ชี�ว่�คู่สัญญ�ทั�งเต็มใจและส�ม�รถปฏิิบัติต�มข้อกำ�หนด 
ข้�งต้นได้ (ดูกล่องที� 4 เพิ�มเติมสำ�หรับเนื�อห�เกี�ยวกับหลักก�ร
สัญญ�ที�มีคว�มรับผิดชอบ สำ�หรับสัญญ�ของรัฐ-นักลงทุน)

คำำ� ถ � ม ท่ี่�  4 6  บ ริื่ ษั ที่ ตุ้ อ ง พิื่ จึ � รื่ ณ � 
ก � รื่ ดำ� เ นิี้นี้ ง � นี้ ใ ด บ้ � ง ใ นี้ ก � รื่ จึั ด ก � รื่ 
กับคำว�มเสำ่�ยงด้�นี้สำิที่ธิิมนีุ้ษยชนี้ที่่�พื่บ
ดังคำ�อธิบ�ยประกอบหลักก�รข้อที�  19 ซึ� งอธิบ�ยไว้ว่�  
“ในกรณีที�บริษัทก่อให้เกิดหรืออ�จก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ด้�นสิทธิมนุษยชน บริษัทควรดำ�เนินก�รแนวท�งที�จำ�เป็น 
เพื�อระงับหรือป้องกันผลกระทบดังกล่�ว” ในขณะเดียวกัน  
ในกรณีที�บริษัทมีส่วนหรืออ�จมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ 
ดังกล่�ว บริษัทควรดำ�เนินง�นอย่�งคล้�ยคลึงกันเพื�อระงับ 
หรือป้องกันก�รมีส่วนร่วมในก�รก่อให้เกิดผลกระทบนั�น  
แ ล ะ ค ว ร ใ ช้ อำ� น � จ ต่ อ ร อ ง ห รื อ จุ ด ค � น งั ด ข อ ง บ ริ ษั ท 
ในก�รบรรเท�ผลกระทบที�หลงเหลืออยู่ (ที�เกิดจ�กบริษัทอื�น 
ที�มีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ) ให้ม�กที�สุดเท่�ที�จะเป็นไปได้  
ซึ�งในที�นี� “อำ�น�จต่อรองหรือจุดค�นงัด (Leverage)” หม�ยถึง 
คว�มส�ม�รถของบริษัทในก�รเปลี�ยนแปลงก�รปฏิิบัติ 
ที�ไมถ่กูต้องของบริษัทที�กำ�ลังก่อให้เกิดหรอืกำ�ลังมีสว่นก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน (ดูกล่องที�  6) ทั�งนี�  
สำ�หรบัทั�งสองกรณข้ี�งต้น บริษัทอ�จต้องพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น
เพิ�มเติมเพื�อให้เกิดก�รเยยีวย�

สถ�นก�รณ์จะซับซ้อนยิ�งขึ�น เมื�อบริษัทพบคว�มเสี�ยงของ 
ผลกระทบเชงิลบด้�นสทิธมินุษยชนที�เชื�อมโยงกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
สนิค้�หรอืบรกิ�รของบรษัิท แต่ผลกระทบดังกล่�วเกิดจ�กบรษัิทอื�น
ที�บริษัทร่วมทำ�ธุรกิจด้วย โดยในสถ�นก�รณ์เช่นนี� บริษัทจะมี
อิทธิพลหรืออำ�น�จโดยตรงในก�รควบคุมก�รเกิดผลกระทบ 
ดังกล่�วน้อยม�ก
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กล่่องท่ี่� 6.
“อำ�น�จต่อรองหรือจุดค�นงัด (Leverage)” ที�มีต่อองค์กร (ภ�คธุรกิจ ภ�ครัฐ หรือนอกภ�ครัฐ) โดยในบริบทนี� อำ�น�จต่อรอง 
หรือจุดค�นงัดอ�จหม�ยถึงหนึ�งในปัจจัยต่อไปนี� หรือม�กกว่�นั�น:

(ก) บริษัทมีอำ�น�จควบคุมองค์กรโดยตรงหรือไม่

(ข) เงื�อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�ระหว่�งบริษัทกับองค์กร

(ค) สัดส่วนเชิงธุรกิจที�บริษัทมีอยู่ในองค์กร

(ง) คว�มส�ม�รถของบริษัทในก�รจูงใจให้องค์กรพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ�น ซึ�งแรงจูงใจ 
อ�จเป็นก�รดำ�เนินธุรกิจในอน�คต ผลประโยชน์ด้�นชื�อเสียง คว�มช่วยเหลือในก�รพัฒน�ศัักยภ�พ ฯลฯ

(จ) ประโยชน์ต่อชื� อเสียงขององค์กรที�เกิดจ�กก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัท และผลกระทบเชิงลบต่อชื� อเสียงขององค์กร  
ในกรณีที�บริษัทหยุดคว�มสัมพันธ์หรือก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับองค์กร

(ฉ) คว�มส�ม�รถของบริษัทในก�รจูงใจให้บริษัทหรือองค์กรอื�นพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ�น  
ไม่ว่�จะเป็นก�รดำ�เนินก�รผ่�นสม�คมธุรกิจและโครงก�รริเริ�มที�มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�ยฝ่่�ย

(ช) คว�มส�ม�รถของบริษัทในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับรัฐบ�ลท้องถิ�นหรือรัฐบ�ลกล�ง เพื� อกำ�หนดให้องค์กรพัฒน�
ประสิทธิภ�พก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ�น ผ่�นก�รใช้กฎระเบียบ ก�รติดต�มตรวจสอบ ก�รลงโทษ ฯลฯ

ตัวอย่�งกรณีที�อำ�น�จต่อรองหรือจุดค�นงัดอ�จปร�กฏิ  
เช่น กรณีที�ซัพพล�ยเออร์/คู่ค้�กระทำ�ก�รที�ขัดต่อเงื� อนไข 
และข้อกำ�หนดของสัญญ�และใช้แรงง�นเด็กหรือแรงง�น 
ขัดหนี�ในก�รผลิตสินค้�ให้กับบริษัท ซึ�งบริษัทไม่ได้กดดันให้
กระทำ�ก�รดังกล่�ว ไม่ ว่�จะเป็นก�รกดดันโดยเจตน� 
หรือไม่ได้เจตน�ก็ต�ม หรือกรณีที�บริษัทธุรกิจก�รเกษตร 
ไ ด้ รับสัมปท�นจ�กรั ฐบ�ลใ ห้ พัฒน�ที� ดินและ รัฐบ�ล 
ได้ทำ�สัญญ�กับอีกบริษัทหนึ�งเพื�อขับไล่บุคคลที�ใช้ที�ดินนั�น 
ม � แ ต่ ดั� ง เ ดิ ม  โ ด ย ไ ม่ มี ก � ร ห � รื อ รั บ ฟัั ง ค ว � ม คิ ด เ ห็ น 

หรือก�รชดเชยต�มสมควรซึ�งขัดต่อคว�มเข้�ใจที�เป็นประจักษ์
ว่�ไม่ มีคว�มจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รขับไล่ดังกล่�ว ทั� งนี�  
ตัวอย�่งเหล่�นี�มักเป็นเหตุก�รณที์�เกิดก�รละเมิดสิทธมินุษยชน  
ซึ�งเน้นยำ�ถึงคว�มเสี�ยงที�ก�รละเมิดจะเกิดขึ�นต่อไปหรือเกิดซำ�

คำ�อธิบ�ยประกอบหลักก�รข้อที�  19 กล่�วถึงประเด็น 
ที� ต้องพิจ�รณ�ในก�ร จัดก�ร กับสถ�นก�รณ์ ดั งก ล่�ว 
อย่�งเหม�ะสม ซึ�งแสดงอยู่ในแผนผังก�รตัดสินใจ (Decision 
Matrix) ดังต่อไปนี�:

มอีำำ�น�จต่่อำรอำงหรอืำจุดค�นงัด ไมม่อีำำ�น�จต่่อำรอำงหรอืำจุดค�นงัด

ก�รทำำ�ธุุรกิจ 
รว่มกับ 
บรษัิัทำอืำ�น 
ทีำ�สำำ�คัญ

• บรรเท�คว�มเสี�ยงที�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จะเกิดขึ�นต่อไป/เกิดขึ�นซำ�

• ห�กดำ�เนินก�รข้�งต้นไม่สำ�เร็จ 

• ห�ท�งเพิ�มอำ�น�จต่อรองหรอืจุดค�นงัด

• ห�กดำ�เนินก�รข้�งต้นสำ�เร็จ โปรดพย�ย�มบรรเท� 
คว�มเสี�ยงที�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ�นต่อไป/ 
เกิดขึ�นซำ�

• ห�กดำ� เ นินก�รข้�งต้นไม่สำ� เ ร็จ  โปรดพิจ�รณ�ยุติ 
ก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบริษัทที�เกี�ยวข้อง** หรือแสดงให้เห็นถึง
คว�มพย�ย�มในก�รบรรเท�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ซึ�งตระหนกัถึงผลที�อ�จเกิดขึ�นจ�กผลกระทบที�หลงเหลืออยู่

ก�รทำำ�ธุุรกิจ 
รว่มกับ 
บรษัิัทำอืำ�น 
ทีำ�ไมส่ำำ�คัญ

• พย�ย�มบรรเท�คว�มเสี� ยง ที� ก�รละเมิด 
สิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ�นต่อไป/เกิดขึ�นซำ�

• ห�กดำ�เนินก�รข�้งต้นไมส่ำ�เรจ็ โปรดดำ�เนินก�ร
เพื�อยุติก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทที�เกี�ยวข้อง*

• ประเมินท�งเลือกที�เหม�ะสมในก�รเพิ�มอำ�น�จต่อรอง 
หรือจุดค�นงัด เพื�อบรรเท�คว�มเสี�ยงที�ก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ�นต่อไป/เกิดขึ�นซำ�

• ห�กก�รดำ�เนินก�รข�้งต้นไมส่�ม�รถเป็นไปได้หรอืไมส่ำ�เร็จ 
โปรดพจิ�รณ�ยุติก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง*

ก

ค

ข

ง

* ก�รตัดสินใจยุติก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื� นควรพิจ�รณ�ก�รประเมินผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนที�อ�จเกิดขึ�นจ�กก�รยุติก�รทำ�ธุรกิจร่วมดังกล่�ว  
ซึ�งต้องเป็นก�รประเมินที�น่�เชื�อถือ

** ห�กก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�นมีคว�มสำ�คัญ บริษัทควรพิจ�รณ�คว�มรุนแรงของผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนในก�รประเมินแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที�เหม�ะสม
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ในก�รพิจ�รณ�แผนผังก�รตัดสินใจข้�งต้น ก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับ 
บรษัิทอื�นส�ม�รถพิจ�รณ�ได้ว่�มีคว�มสำ�คัญ ห�กก�รทำ�ธุรกิจ
ร่ วม กับบ ริ ษั ท อื� น นำ� ม � ซึ� ง สิ น ค้ � ห รื อ บ ริ ก � ร ที� จำ� เ ป็ น 
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทไม่มีท�งเลือก 
หรือคู่ค้�/ซัพพล�ยเออร์ร�ยอื�นที�สมเหตุสมผล ซึ�งในกรณีนี� 
ก�ร ยุ ติก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื� นจะทำ�ให้เกิดปัญห� 
หรอืคว�มท้�ท�ย ด้วยเหตนีุ� บรษัิทต้องพิจ�รณ�ระดับคว�มรุนแรง 
ของผลกระทบเชิงลบด้�นสทิธมินุษยชน ซึ�งหม�ยถึงก�รละเมิด
ยิ�งมีคว�มรุนแรงเท่�ใด บริษัทยิ�งต้องจัดก�รและดำ�เนินก�ร 
ให้เกิดก�รเปลี�ยนแปลงเร็วขึ�น ก่อนที�บริษัทจะตัดสินใจ 
ว่ � จ ะ ยุ ติ ก � ร ทำ� ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท อื� น ห รื อ ไ ม่  ทั� ง นี�  
ไมว่่�ในกรณใีดก็ต�ม “ตร�บเท่�ที�ก�รละเมิดยังคงดำ�เนินต่อไป
และบริษัทยังคงทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�น บริษัทควรแสดง 
ให้เห็นถึงคว�มพย�ย�มที�ต่อเนื�องในก�รบรรเท�ผลกระทบ  
และคว�มพร้อมที�จะยอมรับผลจ�กก�รที�บริษัทยังคงทำ�ธุรกิจ
ร่วมกับบริษัทอื�น ไม่ว่�จะเป็น ผลด้�นชื�อเสียง ด้�นก�รเงิน  
หรือด้�นกฎหม�ย” ดังที�คำ�อธิบ�ยประกอบระบุไว้

หลักก�รข้�งต้นส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้กับก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับ
บริ ษัทอื� นที�ดำ� เ นินก�รอยู่แ ล้วเช่นเ ดียวกัน นอกจ�กนี�  
บริษัทอ�จกำ�ลังพิจ�รณ�ก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทอื�นครั�งใหม ่
โดยร่ วม กับบริ ษัทอื� น ที� มีส่ วน เ กี� ยว ข้อง กับก�รละเ มิด 
สิทธิมนุษยชนในอดีต ซึ�งในกรณีนี� บริษัทควรประเมินก่อนว่�
ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับบริ ษัทอื� น 
เพื�อบรรเท�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนข้�งต้นที�เชื�อมโยงกับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ สนิค้�และบรกิ�รของบรษัิทได้หรือไม ่ตลอดจน
บริษัทควรพย�ย�มดำ�เนินก�รเพื�อให้มั�นใจว่�บริษัทมีอำ�น�จ
ต่อรองหรือจุดค�นงัดในก�รบรรเท�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้�งต้น ผ่�นเงื�อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญ�หรือวิธีก�รอื�นๆ 
ซึ�งห�กบริษัทประเมินและพบว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�รดังกล่�วได้ 
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธมินุษยชนจ�กก�รทำ�ธุรกิจรว่มกับบริษัทอื�น
ครั�งใหม่อ�จพิจ�รณ�ว่�ยอมรับได้ แต่บริษัทจะต้องดำ�เนินง�น

เพื�อบรรเท�คว�มเสี�ยงดังกล่�วด้วย อย่�งไรก็ต�ม ห�กบริษัท
ประเมินและพบว่�บริษัทไม่ส�ม�รถบรรเท�คว�มเสี�ยง 
ที�บริษัทอื�นจะละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ หรือพบว่�คว�มเสี�ยง
ด้�นสิทธิมนุษยชนมีระดับที�สูงเกินไป ก�รทำ�ธุรกิจร่วมกับ
บริษัทอื�นครั�งใหม่จึงไม่แนะนำ�ให้ดำ�เนินก�ร

คำำ�ถ�มท่ี่� 47 บริื่ษัที่คำวรื่รัื่บม่อกับสำถ�นี้ก�รื่ณ์
ท่ี่�ซัับซ้ัอนี้โดยป็รื่�ศจึ�กแนี้วที่�งแก้ไขท่ี่�ง่�ย
หร่ื่อชัดเจึนี้อย่�งไรื่

ก�รป้องกันหรือบรรเท�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที�อ�จเกิดขึ�น 
ในบ�งสถ�นก�รณเ์ป็นเรื�องที�ค่อนข�้งตรงไปตรงม� แต่ก�รดำ�เนินก�ร
ดังกล่�วก็อ�จมีคว�มย�กในบ�งสถ�นก�รณ์เช่นเดียวกัน  
โดยมีตัวอย่�งเช่น ในกรณีที� เกิดปัญห�ที� มีคว�มซับซ้อน 
ผู้บรหิ�รระดับสูงมักต้องมีสว่นรว่มในก�รตัดสินใจก�รดำ�เนินง�น
ที�เหม�ะสมม�กขึ�น ซึ�งควรมีก�รใช้คว�มเชี�ยวช�ญที�เกี�ยวข้อง 
ที� มีอยู่ในบริษัททั�งหมดในกระบวนก�รตัดสินใจดังกล่�ว 
เนื�องจ�กในหล�ยๆ กรณี บริษัทจะได้รบัผลประโยชน์จ�กคำ�แนะนำ�
ของผู้เชี�ยวช�ญภ�ยนอกที�เป็นอิสระและเชื�อถือได้ โดยผู้เชี�ยวช�ญ 
ดังกล่�วมีสว่นชว่ยให้บรษัิทส�ม�รถทำ�ก�รตัดสินใจที�น่�เชื�อถือ
และดูน่�เชื�อถือจ�กมุมมองผู้อื�น ซึ�งรวมถึงจ�กผู้ที�มีมุมมอง 
ด้�นสิทธมินุษยชน ทั�งนี� บรษัิทอ�จห�คำ�แนะนำ�ที�น่�เชื�อถือได้
จ�กรัฐบ�ล สถ�บันสิทธมินุษยชนแห่งช�ติ องค์กรภ�คประช�สังคม 
โครงก�รริเริ�มที�มีผู้มีสว่นได้สว่นเสียหล�ยฝ่่�ย ฯลฯ อย่�งไรก็ต�ม 
บริษัทควรสร้�งก�รมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้ที�ได้รับผลกระทบ 
ห�กก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมดังกล่�วส�ม�รถดำ�เนินก�ร 
ไ ด้โดยไม่ทำ�ให้ ผู้ ที� ไ ด้รับผลกระทบหรือผู้ อื� นต้องเผชิญ 
กับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ�มเติม
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คำ�ถ�มท่ีควรถ�ม
 สายงานใดมคีวามรบัผดิชอบและมภีาระความรบัผดิชอบ (Accountability) ในการจัดการ

ข้อค้นพบเก่ียวกับผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึน้

 แนวทางท่ีเป็นระบบใดท่ีอาจชว่ยใหบ้รษัิทบูรณาการขอ้ค้นพบจากการประเมนิเขา้กับแผนก 
หรอืหน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถดำาเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งได้อยา่งมปีระสิทธิผล

 บริษัทควรมีกลุ่มท่ีสามารถปฏิบัติงานข้ามสายงานอย่างน้อยหน่ึงกลุ่มหรือมากกว่า  
เพื่อทำาหน้าท่ีประสานงานเก่ียวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนท่ีกำาลังเกิดขึ้น หรือควรมี 
ข้อกำาหนดสำาหรับการสื่ อสารข้ามสายงาน ก่อนท่ีบริษัทจะตัดสินใจหรือดำาเนินงาน 
บางอย่างหรือไม่

 บรษัิทสามารถสรา้งสถานการณ์หรอืแผนผงัการตัดสินใจ สำาหรบัการดำาเนินงานท่ัวท้ังบรษัิท 
เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับผลกระทบท่ีรุนแรงหรือท่ีรุนแรงท่ีสุด ซึ่งอาจเกิดขึ้น 
ได้ หรอืไม ่พนักงานจำาเป็นต้องได้รบัการฝึกอบรมและคำาชีแ้นะสำาหรบัเรื่องนีห้รอืไม่

 บรษัิทสามารถบูรณาการมาตรการแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต้ังแต่ขัน้ตอนการทำาสัญญา
ของโครงการใหม ่การรว่มทำาธุรกิจใหมห่รอืกิจกรรมใหม ่ใหเ้ป็นไปอยา่งดีเยีย่มได้อยา่งไร

 ในกรณท่ีีบรษัิทพบว่าผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชนมคีวามเชื่อมโยงกับการดำาเนินธุรกิจ 
สนิค้าหรอืบรกิารของบรษัิท บรษัิทพรอ้มท่ีจะจัดการกับความเสีย่งท่ีผลกระทบดังกล่าว 
จะเกิดอยา่งต่อเน่ืองหรอืเกิดขึน้ซ้ำาได้อยา่งเหมาะสมและรวดเรว็หรอืไม ่บรษัิทจะมกีารตัดสนิใจ
อยา่งไร บรษัิทสามารถขอคำาแนะนำาจากแหล่งความรูค้วามเชีย่วชาญท่ีน่าเช่ือถือใดได้บา้ง

 บรษัิทประเมินอำานาจต่อรองหรอืจุดคานงัดของบรษัิทในการทำาธุรกิจรว่มกับบรษัิทอ่ืน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำาธุรกิจร่วมกับบริษัทอ่ืนท่ีมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจน ได้อย่างไร บริษัทสามารถเพิ่มอำานาจต่อรองหรือจุดคานงัดดังกล่าว 
ใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต้ังแต่ช่วงเริม่ทำาธุรกิจรว่มกับบรษัิทอ่ืนได้อยา่งไร บรษัิทมโีอกาสใดบา้ง 
ท่ีจะสามารถใชห้รอืเพิม่อำานาจต่อรองหรอืจุดคานงัดของบรษัิท

 บรษัิทมกีารทำาธุรกิจรว่มกับบรษัิทอ่ืนท่ี “สำาคัญ” หรอืไม่ บรษัิทควรจัดการอย่างไร 
หากการทำาธุรกิจรว่มดังกล่าวนำาไปสูผ่ลกระทบเชิงลบด้านสทิธิมนุษยชน ซึง่เชื่อมโยงกับ 
การดำาเนินธุรกิจ สนิค้าหรอืบรกิารของบรษัิท บรษัิทมคีำาแนะนำาจากภายในและภายนอก 
ท่ีเตรยีมไว้สำาหรบัสถานการณ์นีห้รอืไม่

คู่มือการตีความการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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หลักการข้อที� 20

บริษัทควรติดต�มประสิทธิผลของก�รดำ�เนินง�นที�พัฒน�จ�ก
ข้อค้นพบจ�กก�รประเมินผลกระทบของบริษัท เพื�อตรวจสอบ
ว่�ผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชนกำ�ลังได้รับก�รแก้ไข
หรือไม่ ก�รติดต�มดังกล่�วควร:

(ก) ยึดต�มตัวชี�วัดเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณที�เหม�ะสม

(ข) พัฒน�จ�กคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที�ได้รับจ�ก
แหล่งข้อมูลภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท ซึ� งรวมถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ

คำำ�ถ�มที่่� 48 เหตุุใดเรื่่�องนี้่�จึึงสำำ�คำัญ
“สิ�งใดที�ได้รับก�รตรวจวัดผล/ตรวจสอบ สิ�งนั�นย่อมได้รับ 
ก�รจัดก�ร” ซึ� ง เ ป็นข้อคว�มที�ยอมรับโดยทั� วไป ทั� งนี�  
ห�กบุคล�กรต้องส�ม�รถดำ�เนินง�นเพื� อแสดงให้เห็นถึง 
คว�มสำ�เร็จของบริษัทในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รดำ�เนินง�นภ�ยในที�เกี�ยวข้องกับก�รบริห�รหรือภ�ยนอก 
ที�เกี�ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�น ก�รติดต�ม 
ว่�บริษัทได้จัดก�รกับผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�อ�จเกิดขึ�นและที�เกิดขึ�นอย�่งไรจึงเป็นสิ�งสำ�คัญ ถึงแม้หลักก�ร
ข้อที�  21 พุ่งเป้�ไปที�คำ�ถ�มว่�บริษัทควรสื�อส�รข้อมูลที�ได้รับ 
จ�กก�รติดต�มดังกล่�วกับบุคคลภ�ยนอกม�กน้อยเพียงใด  
แต่สืบเนื� องจ�กก�รที�บริษัทมีข้อมูลเกี�ยวกับประสิทธิภ�พ 
ก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัทม�กขึ�น บริษัทจะ
ส�ม�รถทำ�ให้เ กิดภ�ระคว�มรับผิดชอบภ�ยในที�รัดกุม 
และมีร�กฐ�นที�พรอ้มสำ�หรับก�รสื�อส�รข้อมูลแก่บุคคลภ�ยนอก
ทุกรูปแบบที�จะต้องดำ�เนินก�รหรือควรดำ�เนินก�ร

ก�รติดต�มประเด็นสทิธมินุษยชนและก�รดำ�เนินง�นที�เกี�ยวขอ้ง
จะช่วยให้บริษัทตระหนักถึงแนวโน้ม (Trends) และรูปแบบ
ของประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน ซึ�งจะช่วยให้ผู้บริห�รระดับสูง
และบุคล�กรอื�นๆ เห็น “ภ�พรวม” ที�แสดงถึงปัญห�ที�เกิดขึ�นซำ�ๆ 
ซึ� งอ�จต้องมีก�รเปลี�ยนแปลงเชิงระบบสำ�หรับนโยบ�ย 
หรอืกระบวนก�รที�ม�กขึ�น ตลอดจนทำ�ให้เกิดแนวปฏิิบติัที�ดีเลิศั 
(Best Practices) ซึ�งส�ม�รถนำ�ไปเผยแพร่และใช้ทั�วทั�งบริษัท 
เพื�อลดคว�มเสี�ยงและพัฒนประสิทธภิ�พก�รปฏิิบติัง�นให้ดีขึ�น

คำำ�ถ�มท่ี่� 49 บริื่ษัที่คำวรื่ติุดตุ�มป็รื่ะสิำที่ธิิผล
ของก�รื่ดำ�เนิี้นี้ง�นี้อย่�งไรื่
คำ�ถ�มนี� เ ป็นคำ�ถ�มที�ส�ม�รถตอบได้อย่�งหล�กหล�ย  
อย่�งไรก็ดี ห�กกระบวนก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นจะต้อง 
มีสว่นชว่ยในก�รปลูกฝั่งก�รเค�รพสิทธมินุษยชน กระบวนก�ร 
ดังกล่�วต้องสมเหตุสมผลกับระบบและวัฒนธรรมโดยรวม 
ของบริษัท ทั�งนี� บริษัทอ�จมีระบบติดต�มอื�นที�มีแนวท�ง 
ที�สอดคล้องและส�ม�รถใช้ก�รได้ดี เช่น ระบบติดต�ม
ประสิทธิภ�พก�รปฏิิบัติง�นด้�นสุขภ�พ คว�มปลอดภัย  
หรือสิ�งแวดล้อม อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้กระบวนก�รติดต�ม 
ก�รแก้ไขผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชนที�บูรณ�ก�รเข�้กับระบบ 
ก�รติดต�มอื�นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยทำ�ให้ก�รให้คว�มสำ�คัญ
กับสิทธิมนุษยชน “เป็นเรื�องปกติ” แต่กระบวนก�รที� ได้รับ 
ก�รบูรณ�ก�รดังกล่�วอ�จก่อให้เกิดคว�มเสี�ยง ห�กไม่มีก�รเปิดรับ
คว�มคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะที�มีคณุภ�พ ซึ�งรวมถึงคว�มคิดเห็น
หรอืข้อเสนอแนะจ�กผู้ที�อ�จได้รบัผลกระทบ เนื�องจ�กคว�มคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะดังกล่�วเป็นสิ�งที�จำ�เป็นสำ�หรับก�รแก้ไข 
ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

ในกรณีที�พบประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดจ�กผลกระทบ
ด้�นสิ�งแวดล้อม อ�ทิ ประเด็นที�เกี�ยวข้องกับนำ�และสุขภ�พ 
บริษัทอ�จส�ม�รถห�ตัวชี�วัดที�พรอ้มใช้ง�นจ�กม�ตรฐ�นส�กล 
และม�ตรฐ�นระดับประเทศัที�ตรงประเด็นและมีก�รพัฒน� 
อยู่ก่อนแล้ว อย่�งไรก็ต�ม ผู้ที�เชื�อว่�ตนกำ�ลังได้รับผลกระทบ
อ�จไม่เชื� อมั�นในม�ตรฐ�นเหล่�นั�น หรือไม่เชื� อว่�บริษัท 
หรือบุคคลอื�นที�บรษัิทว่�จ้�งจะมคีว�มซื�อสตัยใ์นก�รประเมนิผล  
ซึ�งในสถ�นก�รณ์เช่นนี�  บริษัทควรพิจ�รณ�ทำ�ข้อตกลง 
กับผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที�ได้รบัผลกระทบว่�บุคคลหรอืบริษัททุกฝ่่�ย
ที�เกี�ยวข้องในก�รประเมินผลได้รับก�รไว้ว�งใจและมอบหม�ย
ให้ทำ�ก�รประเมินผลที�ถูกต้อง ทั�งนี� ก�รค้นห�ข้อเท็จจริง 
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ร่วมกันระหว่�งตัวแทนบริษัทและตัวแทนชุมชนเป็นอีกหนึ�ง
ท�งเลือกที�อ�จพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร ซึ�งท�งเลือกนี�มักจะต้องให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบส�ม�รถเลือกผู้เชี�ยวช�ญ  
เพื�อเป็นตัวแทนของตนในกระบวนก�รค้นห�ขอ้เท็จจรงิข�้งต้น
ได้อย่�งเสรี หรือต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ
อย่�งน้อยหนึ� งท่�นหรือม�กกว่�นั�นได้รับก�รฝึ่กอบรม  
เพื�อให้มีทักษะและคว�มเชี�ยวช�ญที�จำ�เป็นต่อก�รเข้�ร่วม
กระบวนก�รค้นห�ข้อเท็จจริงข้�งต้น

คำำ�ถ�มที่่� 50 รื่ะบบตุิดตุ�มคำวรื่คำรื่อบคำลุม 
แคำ่ไหนี้
ระบบติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทสำ�หรับผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนอ�จเป็นระบบทั�วไปสำ�หรับก�รทบทวน 
และตรวจสอบว่�บริษัทได้รับมือหรือดำ�เนินง�นต่อผลกระทบ 
ที�พบว่�อ�จเกิดขึ�นอย่�งไร และก�รรับมือหรือก�รดำ�เนินง�น
ดังกล่�วป้องกันผลกระทบได้หรือไม่ หรือป้องกันในระดับใด 
อย่�งไรก็ต�ม ห�กผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�มีนัยสำ�คัญ 
ได้เกิดขึ�น บริษัทควรวิเคร�ะห์ส�เหตุที�แท้จริงของผลกระทบ 
ดังกล่�วหรือดำ�เนินก�รกระบวนก�รอื�นที�เทียบเท่� เพื�อระบุ 
ว่�ผลกระทบดังกล่�วเกิดขึ�นได้อย่�งไรและเพร�ะเหตุใด  
ซึ�งกระบวนก�รเช่นนี�มีคว�มสำ�คัญ ห�กบริษัทจะต้องป้องกัน
หรือบรรเท�ผลกระทบดังกล่�วไม่ให้เกิดขึ�นต่อไปหรือเกิดซำ� 
อย่�งไรก็ดี ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุที�แท้จริงส�ม�รถแสดงให้เห็น
ว่�ก�รดำ�เนินง�นของส่วนใดในบริษัทหรือของผู้อื�นที�เกี�ยวข้อง
กับบริ ษัทมีส่วนในก�รก่อผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
และก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่�วอย่�งไร ทั�งนี� ห�กข้อมูล 
และหลักฐ�นจ�กก�รวิเคร�ะห์มีคว�มชัดเจนเพียงพอ  
ก�รนำ�ก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วไปผนวกกับก�รสร�้งหรอืลดแรงจูงใจ
ของพนักง�น ไม่ว่�จะเป็นค่�ตอบแทน ก�รเลื�อนตำ�แหน่ง  
หรอืร�งวัลอื�นๆ จะส�ม�รถชว่ยปลกูฝั่งก�รเค�รพสทิธมินุษยชน
ในก�รปฏิิบัติง�นของบริษัทได้

คำำ�ถ�มที่่� 51 บรื่ิษัที่คำวรื่ใช้ตุัวช่�วัดใด
ก�รระบุตัวชี� วัดที� เหม�ะสมขึ�นอยู่ กับก�รรวมประเด็น 
ด้�นสทิธมินุษยชนที�บริษัทจะต้องแก้ไขเป็นประจำ� บรษัิทมีตัวชี�วัด
ที�ได้รบัก�รพฒัน�ม�อย�่งดีสำ�หรับประเด็นสทิธมินุษยชนดังกล่�ว
หรือไม่ ข้อมูลใดที�บริษัทส�ม�รถห�ม�ได้อย่�งสมเหตุสมผล 
คว�มย�กง่�ยในก�รขอคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรง 
จ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ตัวอย่�งเช่น 
สำ�หรับประเด็นสิทธิแรงง�น ก�รตรวจสอบและตัวชี� วัด 
ที� เกี�ยวข้องได้รับก�รพัฒน�ม�อย่�งดีและค่อนข้�งเป็นที�
ยอมรับกันดีอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน สำ�หรับประเด็นอื�นๆ เช่น  
ผลกระทบด้�นสุขภ�พ คว�มปลอดภัย และด้�นสิ�งแวดล้อม 
ม�ตรฐ�นท�งเทคนิคที� เ กี� ยวข้อง ซึ� งรวมถึงม�ตรฐ�น 
ในระดับส�กล ก็มีก�รพัฒน�เป็นที� เรียบร้อยแล้วเช่นกัน  
ถึงแม้ว่�อ�จจะยังมีคว�มเห็นที�หล�กหล�ยว่�ม�ตรฐ�นใด 

ควรนำ�ม�ใช้ก็ต�ม นอกจ�กนี�  คำ�แนะนำ�หรือแนวท�ง 
ก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รปฏิิบัติง�นที� เ กี�ยวข้องกับ 
ก�รห�รือรับฟังัคว�มคิดเห็นจ�กชุมชนและก�รโยกย้�ยถิ�นฐ�น 
ของชุมชนจ�กองค์กรระหว่�งประเทศัและหน่วยง�นที�น�่เชื�อถือ
อื�นๆ ก็มีม�กขึ�นเรื�อยๆ

คำ�แนะนำ�หรอืแนวท�งข�้งต้นส�ม�รถชว่ยบรษัิทในก�รพฒัน�
ตัวชี�วัดที�เหม�ะสมสำ�หรับก�รติดต�มประสิทธผิลก�รดำ�เนินง�น
เพื�อจัดก�รผลกระทบเชิงลบด้�นสิทธิมนุษยชน อย่�งไรก็ต�ม 
บริษัทขน�ดใหญ่หรือบริษัทที�มีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน
อย่�งมีนัยสำ�คัญอ�จมีคว�มจำ�เป็นที�จะต้องมีตัวชี�วัดที�ติดต�ม
ว่�บรษัิทกำ�ลังดำ�เนนิง�นเพื�อจัดก�รกับผลกระทบอื�นของบรษัิท 
ซึ�งอ�จเป็นผลกระทบที�เกิดต่อผู้หญิงและผู้ช�ย ตลอดจนบุคคล
จ�กกลุ่มเปร�ะบ�งอย่�งไร

ตัวชี�วัดบ�งตัวเป็นตัวชี�วัดเชิงปริม�ณ ในขณะที�บ�งตัวชี�วัดเป็น
ตัวชี� วัดเชิงคุณภ�พ ทั� งนี�  ตัวชี� วัดเชิงปริม�ณอ�จมีข้อดี  
สืบเนื�องจ�กคว�มชัดเจนและคว�มสะดวกในก�รบูรณ�ก�ร
หรือทำ�ให้สัมพันธ์กับตัวชี� วัดที� ใช้ในด้�นอื� นๆ ของบริษัท 
อย่�งไรก็ต�ม เนื�องจ�กก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนเป็นเรื� อง 
ของศัักดิ�ศัรีของมนุษย์ ตัวชี�วัดเชิงคุณภ�พ ซึ�งรวมถึงมุมมอง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ จะมีคว�มสำ�คัญ
กว่�เสมอ ซึ�งในบ�งกรณี ตัวชี�วัดเชิงคุณภ�พมีคว�มสำ�คัญ 
ต่อก�รตีคว�มตัวชี�วัดเชิงปริม�ณที�แม่นยำ� เช่น ก�รประเมิน
ว่�ก�รลดลงของร�ยง�นเรื�องก�รปฏิิบติัที�ผิดหลักคว�มปลอดภัย
ของพนักง�นเกิดจ�กก�รลดลงของก�รปฏิิบติัที�ผิดหลัก ก�รที�ระบบ
ร�ยง�นข�ดคว�มน่�เชื�อถือ หรือก�รข่มขู่ไม่ให้ร�ยง�น

คำำ�ถ�มท่ี่� 52 บที่บ�ที่ท่ี่�เหม�ะสำมของคำว�มคิำดเห็นี้ 
หรื่่อข้อเสำนี้อแนี้ะจึ�กแหล่งข้อม้ลภ�ยในี้ 
และภ�ยนี้อกบรื่ิษัที่คำ่ออะไรื่
วัตถุประสงค์ของก�รสร�้งก�รมีสว่นรว่มกับ “แหล่งข้อมูลภ�ยใน
และภ�ยนอกบริษัทที�เกี�ยวข้อง ซึ�งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที�ได้รับผลกระทบ” ในกระบวนก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�น  
คือ ก�รแสดงให้เห็นภ�พว่�บริษัทกำ�ลังดำ�เนินง�นหรือจัดก�ร
กับผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนได้ดีเพียงใด ซึ�งจะแสดง 
อย�่งใกล้เคียงคว�มจริงที�สดุ นอกจ�กนี� ก�รสร้�งก�รมีสว่นรว่ม
ดังกล่�วจะช่วยลดคว�มเสี�ยงต่อก�รมีอคติ เมื� อผู้ประเมิน 
ทำ�ก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นของตนเอง

ก�รมีแหล่งข้อมูลที�หล�กหล�ยอ�จเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  
ก�รสร้�งช่องท�งให้บุคคลในบริษัทได้พูดหรือแสดงออก  
โดยปร�ศัจ�กคว�มกลัวต่อก�รตอบโต้หรือก�รแก้แค้น 
ต่อก�รให้ข้อเสนอแนะหรือคว�มคิดเห็นเชิงลบส�ม�รถ 
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื�องจ�กบุคคลในบริษัทอ�จเห็น 
หรือได้ยินสิ�งที�อ�จแสดงให้เห็นหรือเป็นหลักฐ�นว่�บริษัท 
กำ�ลังปฏิิบัติง�นได้ดีเพียงใด นอกจ�กนี�  บุคคลภ�ยนอก  
เช่น ผู้เชี�ยวช�ญของหน่วยง�นท้องถิ�น ภ�คประช�สังคม ฯลฯ  
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบโดยตรง อ�จมี
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ข้อมูลเชิงลึกที�เป็นประโยชน์ ทั�งนี� สำ�หรับบริษัท
ขน�ดเล็กที�มีผลกระทบไม่ม�กนัก ชอ่งท�งเบื�องต้น
ในก�รรับฟัังคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จ�กผู้อื� นก็อ�จเพียงพอแล้ว เช่น อีเมลหรือ 
หม�ยเลขโทรศััพท์ที�เป็นที�ทร�บกันและส�ม�รถ 
เข�้ถึงได้ ในขณะเดียวกัน ช่องท�งที�เป็นแนวท�ง
เชิงรุกม�กขึ�นในก�รรับฟัังคว�มคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะอ�จมีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับบริษัท
ที�มีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนที�มีนัยสำ�คัญ 
ม�กขึ�น

กลไกก�รร้องทุกข์ในระดับปฏิิบัติก�รมีบทบ�ท
สำ�คัญในก�รรบัฟังัคว�มคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ 
เช่นเดียวกัน เนื�องจ�กกลไกดังกล่�วส�ม�รถเป็น
ช่องท�งรับฟัังคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที�
แสดงให้เห็นว่�ผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน
กำ�ลังได้รบัก�รแก้ไขอย่�งมีประสิทธผิลในมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบหรือไม่ 
ทั�งนี� กลไกก�รรอ้งทกุขส์ำ�หรบัพนักง�นที�คล้�ยคลึง
กับกลไกข้�งต้นก็มีคว�มสำ�คัญต่อผลกระทบ 
ด้�นสทิธแิรงง�นหรอืสทิธมินุษยชนอื�น  ๆของพนักง�น 
รวมถึงมีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�ให้พนักง�นส�ม�รถ
แสดงออก เมื�อพนักง�นตระหนักถึงปัญห�เกี�ยวกับ 
ก�รดำ�เนินง�นของบรษัิทในก�รแก้ไขผลกระทบ 
ที�เกิดต่อสทิธมินุษยชนของบุคคลภ�ยนอกบรษัิท

คำำ�ถ�มท่ี่� 53 บรื่ิษัที่สำ�ม�รื่ถแสำดง
คำว�มน่ี้�เช่�อถ่อของรื่ะบบติุดตุ�ม
ก�รื่ดำ�เนิี้นี้ง�นี้ได้อย่�งไรื่
ระบบติดต�มก�รดำ�เนินง�นต้องมีคว�มน่�เชื�อถือ
และรัดกุม ห�กระบบดังกล่�วต้องช่วยให้บริษัท
ตระหนักและแสดงให้เห็นว่�บริษัทกำ�ลังเค�รพ
สทิธมินุษยชน นอกจ�กนี� ตัวชี�วัดยิ�งมีคว�มชัดเจน
และกระบวนก�รรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับประสิทธผิล
ก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทยิ�งมีคว�มละเอียดถี�ถ้วน
ม�กเพียงใด บรษัิทจะยิ�งมีคว�มพร้อมในก�รรบัมือ
หรือตอบสนองต่อคำ�วิจ�รณ์ม�กเท่�นั�น ทั�งนี� 
ห�กบริษัทได้ห�ข้อมูลเชิงปัจจัยนำ�เข้�จ�ก 
ผู้เชี�ยวช�ญภ�ยนอกที�เป็นอิสระและน่�เชื�อถือ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลดังกล่�วส�ม�รถ
ช่วยเพิ�มคว�มน่�เชื�อถือของข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง

คำ�ถ�มท่ีควรถ�ม
 บรษัิทมรีะบบติดตามการดำาเนินงานในปัจจุบนั 

ท่ีสามารถบูรณาการบางแนวทางหรอืทกุแนวทาง
ในการติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท รวมถึงการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
ของบริษัทเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่  
ถ้าบรษัิทมรีะบบติดตามดังกล่าว ระบบติดตามน้ัน
เหมาะสำาหรบัวัตถปุระสงค์เพิม่เติมนีห้รอืไม่

 บรษัิทควรใชก้ารตรวจวัดผล/ตรวจสอบใด 

 บ ริ ษั ท มี ตั ว ชี� วั ด ที� พั ฒ น า ไ ว้ แ ล้ ว แ ล ะ 
เป็นที�ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ�งบริษัท
สามารถนำามาใชห้รอืไม่

 บริษัทมีตัวชี�วัดเชิงปริมาณที�สามารถนำามา 
ประยุกต์ใชไ้ด้หรอืไม่

 บริษัทต้องใช้การตรวจวัดผล/ตรวจสอบ 
เชิงคุณภาพใด เพื�อให้แน่ใจว่าบริษัทกำาลัง
ตีความหรือทำาความเข้าใจข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้ถกูต้อง ตลอดจนเพื�อให้บริษัทเห็นภาพรวม
ทั�งหมด

 บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ นำา ตั ว ชี� วั ด ใ ด ม า ใ ช ้
อย่างสมเหตุสมผล เพื� อแสดงให้เห็นว่า 
การดำาเนินงานต่อผลกระทบของบริษัท 
มี ส่ ว น เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ ห ญิ ง  ผู้ ช า ย  
และกลุ่มเปราะบางอยา่งไร

 บ ริ ษั ท มี ช่ อ ง ท า ง ห รื อ แ น ว ท า ง สำ า ห รั บ 
การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อ เสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงหรอืตัวแทนทีช่อบธรรมของกลุม่ดังกล่าว 
หรือไม่ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนหรือกลไกการร้องทุกข์
ของบริษัทสามารถส่งเสริมกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะขา้งต้นได้หรอืไม่

 ภ า ย ใ ต้ ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ด บ้ า ง ท่ี บ ริ ษั ท ค ว ร 
ทำาการวิเคราะห์สาเหตุทีแ่ท้จรงิของผลกระทบ 
และการดำาเ นินงานท่ีเ ก่ียวข้องของบริษัท 
อย่างลึกซึ้ง โดยเป็นส่วนหน่ึงของการติดตาม
การดำาเนินงาน บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่า 
ท้ังบรษัิทได้เรยีนรูข้อ้มลูท่ีได้รบัจากการดำาเนินการ
ดังกล่าว
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หลักการข้อที� 21

บริษัทควรมีคว�มพร้อมในก�รสื�อส�รว่�บริษัทแก้ไขผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่�งไรแก่บุคคลภ�ยนอก  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง เมื�อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ
หรือตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่�วแสดงถึงข้อกังวล 
เพื�อแสดงให้เห็นว่�บริษัทแก้ไขผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน
ของบริษัทอย่�งไร นอกจ�กนี� บริษัทที�มีก�รดำ�เนินธุรกิจ 
หรือมีบริบทก�รดำ�เนินธุรกิจที�มีคว�มเสี�ยงด้�นผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งรุนแรง ควรร�ยง�นอย่�งเป็นท�งก�ร
ว่�บริษัทดำ�เนินก�รแก้ไขคว�มเสี�ยงดังกล่�วอย่�งไร ทั�งนี�  
ก�รสื�อส�รในทุกกรณีควร:

(ก) มีรูปแบบและคว�มถ่ีท่ีสะท้อนผลกระทบด้�นสิทธมินุษยชน 
ของบรษัิท และส�ม�รถเข�้ถึงได้โดยผู้ท่ีเป็นกลุม่เป้�หม�ย
ของก�รสื่อส�ร

(ข) ให้ข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะประเมินคว�มเหม�ะสมของ 
ก�รดำ�เนินง�นต่อผลกระทบด้�นสทิธมินุษยชนของบริษัท

(ค) ไม่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้รับ
ผลกระทบ บุคล�กร หรือข้อกำ�หนดท่ีชอบธรรมว่�ด้วย
เรื่ องก�รรักษ�คว�มลับเชิงพ�ณิชย์ (Commercial 
Confidentiality)

คำำ�ถ�มท่ี่� 54 เหตุุใดเร่ื่�องน่ี้�จึึงสำำ�คัำญ

แนวคิดเรื�องภ�ระคว�มรับผิดชอบ (Accountability) เป็นเรื�อง
ที�บริษัทต่�งคุ้นเคย โดยทั�วไปบรษัิทต่�งตระหนกัถึงคว�มสำ�คัญ
ของภ�ระคว�มรับผิดชอบภ�ยในบรษัิทที�มีต่อก�รบรรลวัุตถปุระสงค์
ท�งธุรกิจและก�รอธิบ�ยชี�แจงผลก�รดำ�เนินธุรกิจต่อผู้ถือหุ้น  
ในกรณีที�บริษัทเป็นบริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ อย่�งไรก็ต�ม 
ห�กเป็นเรื� องว่�บริษัทแก้ไขผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�นอย�่งไร ภ�ระคว�มรับผิดชอบของบริษัท 
ก็จะมีประเด็นประโยชน์ส�ธ�รณะ (Public Interest) เพิ�มเติม 
เข้�ม�ด้วย

ดังนั�น บริษัทจึงจำ�เป็นต้องแสดงให้เห็นว่�บริ ษัทกำ�ลัง 
ทำ�ต�มหน้�ที� ในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนในท�งปฏิิบั ติ  
ซึ�งหม�ยคว�มว่�อย่�งน้อยที�สุด บริษัทต้องมีระบบรวบรวม
ข้อมูลและภ�ระคว�มรับผิดชอบภ�ยใน ตลอดจนส�ม�รถ
อธิบ�ยชี�แจงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อบุคคลภ�ยนอก  
ห�กมีก�รกล่�วห�ว่�บริษัทละเมิดสิทธิมนุษยชน

คำำ�ถ�มท่ี่� 55 คำว�มคำ�ดหวังตุ่อก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่
ของบริื่ษัที่ม่ม�กน้ี้อยเพ่ื่ยงใด

ประเด็นสำ�คัญของหลักก�รข้อที� 21 คือ คว�มส�ม�รถของบริษัท 
ในก�รสื�อส�รว่�บรษัิทแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้�นสทิธมินุษยชน
อย่�งไร ซึ�งหม�ยคว�มว่� ก�รมีข้อมูลที�เกี�ยวข้องอยู่ในมือ 
จะทำ�ให้บริษัทมีคว�มพร้อมในก�รสื�อส�ร ทั�งนี� เรื�องจังหวะเวล� 
ผู้รบัส�ร และแนวท�งก�รสื�อส�รข้อมูลเป็นเรื�องที�ต้องพิจ�รณ�
และตัดสินใจต่�งห�ก
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หลักก�รข้อนี�ไม่ได้เสนอว่� บริษัทควรเปิดเผยทุกประเด็น 
ที� พ บ จ � ก ก � ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ � น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
อย่�งต่อเนื�องหรือทุกขั�นตอนที�บริษัทดำ�เนินก�รเพื�อบรรเท� 
คว�มเสี�ยงทั�งหมดที�พบต่อส�ธ�รณชน อย่�งไรก็ต�ม สิ�งแรก 
ที�เป็นสิ�งที�สำ�คัญที�สุดคือ คว�มส�ม�รถในก�รสื�อส�รแนวท�ง
ทั�วไปของบริษัทในก�รแก้ไขคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน  
ซึ�งในบ�งกรณีอ�จรวมถึงก�รสื�อส�รก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ที�เฉพ�ะเจ�ะจงกับผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนบ�งประเภท

ห�กบริษัทมีคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
ประโยชน์ส�ธ�รณะที�มีส่วนเกี�ยวข้องม�กขึ�นจะเป็นตัวกำ�หนด
ให้ต้องมีก�รร�ยง�นต่อส�ธ�รณะอย�่งเปน็ท�งก�รและสมำ�เสมอ
ม�กขึ�น เพื�ออธิบ�ยถึงระบบที�บริษัทมีและใช้ในก�รบรรเท�
คว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนดังกล่�วและก�รแก้ไขก�รละเมิด
ที�อ�จเกิดขึ�น

คำำ�ถ�มท่ี่� 56 บริื่ษัที่คำวรื่สำ�ม�รื่ถส่ำ�อสำ�รื่ข้อม้ลใด

ขั�นตอนในกระบวนก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น
ที�มีก�รกล่�วถึงก่อนหน้�นี�ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถระบุผลกระทบ
ด้�นสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�นและอ�จเกิดขึ�น ส�ม�รถพัฒน� 
ก�รดำ�เนินง�นจ�กขอ้ค้นพบที�เกี�ยวข้อง และส�ม�รถติดต�มว่� 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อผลกระทบมีประสิทธิผลเพียงใด 
ซึ�งกระบวนก�รเหล่�นี�และผลจ�กก�รดำ�เนินก�รกระบวนก�ร
ดังกล่�วทำ�ให้บรษัิทมีชุดขอ้มูลที�จำ�เป็นต้องมีไว้ เพื�อให้ส�ม�รถ
สื�อส�รข้อมูลได้ต�มคว�มเหม�ะสม

ก�รสื�อส�รในบ�งครั�งอ�จมุ่งเน้นไปที�แนวท�งทั�วไปของบริษัท
ในก�รแก้ไขคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง 
ผลกระทบที�อ�จเกิดขึ�นต่อประเด็นสิทธมินุษยชนที�มีคว�มเสี�ยง
สูงสุดในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทค้�ปลีก 
ควรส�ม�รถสื�อส�รได้ว่�บริษัทแก้ไขก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที�อ�จเกิดขึ�นหรือที�เกิดขึ�นในห่วงโซ่อุปท�นของบริษัทอย่�งไร 
นอกจ�กนี� บริษัทที�มีก�รใช้นำ�ในปริม�ณม�กควรส�ม�รถสื�อส�ร 
ได้ว่�บรษัิทแก้ไขคว�มเสี�ยงด้�นสทิธมินุษยชนที�เกี�ยวข้องอย่�งไร 
ในขณะเดียวกัน บริษัทย�ควรส�ม�รถสื� อส�รได้ว่�บริษัท 
มั�นใจได้อย่�งไรว่�ก�รทดลองย�ดำ�เนินก�รอย่�งปลอดภัย 
พร้อมด้วยข้อมูลที�เพียงพอและคว�มยินยอมในก�รทดลองย�

ก�รสื�อส�รในบ�งครั�งอ�จเกี�ยวกับผลกระทบอย่�งใดอย่�งหนึ�ง
เป็นก�รเฉพ�ะ พรอ้มก�รอธบิ�ยว่�ผลกระทบดังกล่�วได้รบัก�รแก้ไข
หรือจะได้รับก�รแก้ไขอย่�งไร เช่น เหมืองที�มีก�รรั�วไหล 
จ�กบ่อเก็บกักตะกอน (Tailing Pond) ควรส�ม�รถสื�อส�ร 
ได้ว่�บริษัทได้แก้ไขหรือกำ�ลังแก้ไขผลกระทบด้�นสิทธมินุษยชน
ที�อ�จเกิดขึ�นหรอืเกิดขึ�นจ�กอุบติัเหตดัุงกล่�วอย�่งไร นอกจ�กนี� 
ในกรณทีี�กองกำ�ลังรกัษ�คว�มปลอดภัยที�ดแูลสถ�นที�ปฏิิบติัง�น
ของบริษัทนำ�มันและก๊�ซทำ�ร้�ยช�วบ้�นในพื�นที� บริษัทควร
ส�ม�รถสื�อส�รได้ว่�บริษัทกำ�ลังแก้ไขก�รละเมิดสทิธมินุษยชน

ที�เกิดขึ�นจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�ว รวมถึงคว�มเสี�ยงที�ก�รละเมิด
สิทธิมนุษยชนดังกล่�วจะเกิดซำ�อย่�งไร

คำำ�ถ�มท่ี่� 57 ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่คำวรื่เป็็นี้ไป็ในี้ร้ื่ป็แบบใด

รูปแบบของก�รสื� อส�รควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของก�รสื�อส�ร

ห�กบริษัทมีวัตถุประสงค์ที�จะสื�อส�รกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที� อ�จไ ด้รับผลกระทบว่�บริ ษัทกำ� ลังแก้ ไขคว�มเสี� ยง 
ด้�นสิทธมินุษยชนที�พบอย�่งไร บริษัทส�ม�รถจำ�กัดก�รสื�อส�ร 
ไว้ที�กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่�ว ทั�งนี� บริษัทควรพิจ�รณ�
อุปสรรคด้�นก�รอ่�นออกเขียนได้ อุปสรรคด้�นภ�ษ�  
และอุปสรรคด้�นวัฒนธรรมที�อ�จเกิดขึ�น (เช่น ก�รสื�อส�รด้วย
ว�จ�อ�จดูให้เกียรติม�กกว่�ก�รสื�อส�รด้วยล�ยลักษณ์อักษร) 
ด้วยเหตุนี� ก�รเข้�พบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือตัวแทน 
ที�ชอบธรรมของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียอ�จเป็นรูปแบบที�เหม�ะสม
และได้ผลม�กที�สุด

ห�กบริษัทมีวัตถุประสงค์ที�จะอธิบ�ยผู้ถือหุ้นและผู้ที�เกี�ยวข้อง 
อื�นๆ เช่น ภ�คประช�สังคม ว่�บริษัทกำ�ลังแก้ไขคว�มเสี�ยง 
บ�งประเภทหรอืคว�มเสี�ยงโดยทั�วไปอย�่งไร ก�รจัดทำ�เอกส�ร
และก�รนำ�เสนอสำ�หรับก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี ตลอดจน
ก�รปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์และก�รส่งอีเมลถึงผู้ที�ระบุว่�
ตนเองมีคว�มเกี�ยวข้อง หรือรูปแบบก�รสื�อส�รอื�นที�คล้�ยคลึงกัน
อ�จเป็นรูปแบบก�รสื�อส�รที�เหม�ะสมสำ�หรับวัตถุประสงค์นี�

ทั�งนี� ประเด็นต่อม�ที�ได้รับก�รตั�งคำ�ถ�มคือ เมื�อไหร่ที�บริษัท
ควรจัดทำ�ร�ยง�นแบบท�งก�รเกี�ยวกับแนวท�งที�บริษัทกำ�ลัง
ดำ�เนินก�รเพื�อจัดก�รประเด็นสิทธมินุษยชน โดยส�ธ�รณะชน
ส�ม�รถเข้�ถึงร�ยง�นดังกล่�วได้ ซึ� งหลักก�รข้อที�  21  
ระบุไว้อย่�งชัดเจนว่� บริษัทที�ก�รดำ�เนินธุรกิจหรือบริบท 
ก�รดำ�เนินธุรกิจมีคว�มเสี�ยงด้�นผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน
อย่�งรุนแรงควรร�ยง�นอย่�งเป็นท�งก�รว่�บริษัทแก้ไข 
คว�มเสี�ยงดังกล่�วอย่�งไร ทั�งนี� เมื�อใดก็ต�มที�บริษัทเสี�ยง 
ต่อก�รมีส่วนเกี�ยวข้องกับผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน 
ในวงกว้�งหรอืไมส่�ม�รถเยยีวย�ได้ บรษัิทก็จะมีคว�มขอ้งเกี�ยวกับ
ประโยชน์ส�ธ�รณะในวงกว้�ง ด้วยเหตุนี� บริษัทจึงสมควร 
จัดทำ�ร�ยง�นต่อส�ธ�รณะ

บ�งบริษัทที�มีข้อมูล/ประวัติคว�มเสี�ยงด้�นสิทธิมนุษยชนตำ�
อ�จตระหนักถึงเหตุผลในก�รแสดงข้อมูลประสิทธิภ�พ 
ก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัทในเอกส�รร�ยง�น
แบบท�งก�รที�เปิดเผยแก่ส�ธ�รณะ เช่น กระบวนก�รเขียน
ร�ยง�นภ�ยในส�ม�รถช่วยปลูกฝั่งคว�มเข้�ใจต่อประเด็น 
ด้�นสิทธิมนุษยชนภ�ยในบริษัท ตลอดจนคว�มเข้�ใจ 
ต่อคว�มสำ�คัญของก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนที�มีต่อบริษัท 
นอกจ�กนี�  ก�รร�ยง�นดังกล่�วจะส่งเสริมคว�มโปร่งใส 



23 คู่มือการตีความการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ของบริษัทเพิ�มเติม ซึ�งส�ม�รถช่วยปกป้องชื�อเสียงของบริษัท 
รวมถึงสร้�งคว�มเชื� อถือให้กับคว�มพย�ย�มของบริษัท 
ในก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ทั�งนี� คว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที� เข้มแข็งขึ�นจ�กก�รดำ�เนินก�รข้�งต้นอ�จเป็น
ประโยชน์ต่อบรษัิท ห�กบริษัทจำ�เป็นต้องรบัมือกับคว�มท้�ท�ย
ที�ค�ดไม่ถึงหรือไม่อ�จค�ดก�รณ์ได้

ร�ยง�นแบบท�งก�รอ�จเป็นร�ยง�นเฉพ�ะประสิทธิภ�พ 
ก�รปฏิิบัติง�นด้�นสิทธิมนุษยชนของบริษัท ร�ยง�นท่ีเป็น 
ส่วนหน่ึ งในร�ยง�นผลก�รดำ � เ นินง�นท่ี ไม่ ใช่ก�รเ งิน  
(Non-financial Performance) ซึ่งครอบคลมุประเด็นด้�นสงัคม 
และสิ่ งแวดล้อม หรือร�ยง�นท่ีเป็นส่วนหน่ึงในร�ยง�น 
แบบบูรณ�ก�รท่ีประกอบด้วยผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน 
และท่ีไม่ใช่ก�รเงิน ท้ังน้ี  ห�กบริษัทส�ม�รถบูรณ�ก�ร 
ก�รร�ยง�นด้�นสิทธิมนุษยชนเข้�กับก�รร�ยง�นท�งก�ร
เงินโดยมีตัววัดท่ีเหม�ะสม บริษัทก็จะเร่ิมแสดงให้เห็นว่� 
ก�รเค�รพสิทธิ เ ป็นส่ วนสำ � คัญของบริ ษัท ท่ี ข�ดไม่ ไ ด้  
และมี คว�มเ ก่ี ยวข้ อง กั บผลกำ � ไร/ผลลั พธ์ ของบ ริ ษั ท  
(Bottom Line) อย่�งแท้จริง โดยบริษัทอ�จจัดทำ�ร�ยง�น 
ข้�งต้นในรูปแบบเอกส�รตีพิมพ์  รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หรอืท้ังสองอย�่ง ซ่ึงก�รตัดสนิใจสำ�หรับรูปแบบก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ควรสอดคล้องและขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงร�ยง�น
ของผู้อ่�นท่ีเป็นกลุ่มเป้�หม�ย ท้ังน้ี บริษัทอ�จจัดทำ�ร�ยง�น 
เป็นระยะ (ทกุปีหรือบอ่ยกว่�น้ัน) หรอืเม่ือผลกระทบบ�งประเภท
เกิดขึ้น หรือท้ังสองอย่�ง

คำำ�ถ�มท่ี่� 58 เม่�อไหร่ื่ท่ี่�จึำ�เป็็นี้ตุ้องม่ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่
กับบุคำคำลภ�ยนี้อก

ห�กบริษัทระบุและพบผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น 
หรืออ�จเกิดขึน้ ซึง่บุคคลหรือกลุม่ท่ีได้รับผลกระทบจำ�เป็น 
ต้องทร�บถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ดั ง ก ล่ � ว เ พ่ื อ ค ว � ม ป ล อ ด ภั ย 
และสวัสดิภ�พของตนเอง บริษัทควรแจ้งข้อมูลผลกระทบ 
ดังกล่�วให้บุคคลหรือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบรับทร�บโดยตรง
และโดยเร็วท่ีสุด นอกจ�กน้ีบริษัทควรแจ้งกับบุคคลหรือกลุ่ม 
ดังกล่�วว่�บรษัิทกำ�ลังพย�ย�มแก้ไขผลกระทบอย�่งไร ซึ่งบริษัท
ควรดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รร�ยง�นเหล่�น้ี โดยไม่ควรรอให้
มีก�รร้องขอข้อมูลดังกล่�ว

ห�กบุคคลภ�ยนอกต้ังคำ�ถ�มกับบริษัทว่�บริษัทกำ�ลังดำ�เนินก�ร 
เพื่อแก้ไขผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนต�มท่ีมีก�รกล่�วห� 
อย่�งไร  บริ ษัทควรพิจ�รณ�ว่�บริ ษัทส�ม�รถส่ือส�ร 
อย่�งสมเหตุสมผลเพื่อจัดก�รกับข้อกังวลดังกล่�วได้หรือไม่ 
รวมถึงบริษัทส�ม�รถสื่ อส�รข้อมูลใดอย่�งสมเหตุสมผล 

เพื่ อจัดก�รกับข้อกังวลดังกล่�ว ท้ังน้ี ห�กบุคคลท่ีต้ังคำ�ถ�ม 
ดั ง ก ล่ � ว อ้ � ง ว่ � ตนเอง เ ป็น ผู้ไ ด้ รับผลกระทบโดยตรง 
หรือเป็นตัวแทนท่ีชอบธรรมของบุคคลหรือกลุ่ม ท่ีไ ด้รับ 
ผลกระทบโดยตรง ก�รส่ือส�รโดยตรงสำ�หรับกรณี น้ี จึง 
มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง อย�่งไรก็ต�ม ก�รท่ีบรษัิทไมส่ื่อส�รขอ้มูล
จะทำ�ให้เกิดคว�มเสีย่งกับบริษัท ซึ่งมักจะนำ�ไปสู่คว�มเข้�ใจ 
ท่ี ว่�ข้อกล่�วห�เรื่ องผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนข้�งต้น 
เป็นเรื่ องจริงหรือคว�มเข้�ใจท่ีว่�บริษัทไม่มีกระบวนก�ร 
ท่ีจะตระหนักถึงและแสดงให้เห็นว่�บริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
ผลกระทบท่ีมีก�รกล่�วห�

อ�จมีบ�งครั้งท่ีบริษัทตัดสินว่�บุคคลภ�ยนอกท่ีต้ังคำ�ถ�ม 
หรือแสดงข้อกังวลข�ดคว�มชอบธรรม และบริษัทไม่จำ�เป็น
หรือไม่สมควรท่ีจะตอบโต้หรือสื่ อส�รด้วย ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี 
ข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ยใดกำ�หนดไว้ บริษัทต้องตัดสินใจ 
ในเรื่องน้ีเอง อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�บริษัทเลือกท่ีจะไม่สื่อส�ร 
เพื่อตอบโต้ข้อกล่�วห� บริษัทควรตัดสินใจโดยอ�ศััยคว�มรู้
ภ�ยในบริษัทเก่ียวกับสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงหลักเกณฑ์์ 
ในก�รตัดสินใจท่ีชัดเจน

คำำ�ถ�มท่ี่� 59 ปั็จึจัึยใดท่ี่�ที่ำ�ให้ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่ข้อม้ล
แก่บุคำคำลภ�ยนี้อกม่คำว�ม “เพ่ื่ยงพื่อ”

ก�รสื� อส�รทุกรูปแบบที�รวมถึงก�รร�ยง�นแบบท�งก�ร 
ควรมีคว�มถูกต้องและซื�อตรง นอกจ�กนี� ห�กข้อมูลที�สื�อส�ร
ออกไปมีคว�มเกี�ยวขอ้งกับผลกระทบที�เกิดต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
โดยเฉพ�ะ บริษัทควรสื�อส�รข้อมูลคว�มจริงทั�งหมดที�จำ�เป็น
สำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื�อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ม�รถ
ตัดสินใจโดยอ�ศััยข้อมูลที�ครบถ้วน (Informed Decision)  
เกี�ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง

ก�รสื�อส�รที�เห็นได้ชัดว่�เป็นก�รสร้�งคว�มสับสนหรือโฆษณ� 
บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเด็นคว�มโปร่งใส 
และมีคว�มเสี�ยงที�จะนำ�ไปสู่ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ รวมถึง 
คว�มไมไ่ว้ว�งใจต่อบรษัิท ในท�งกลับกัน บรษัิทที�พย�ย�มสง่เสรมิ
คว�มโปรง่ใสในก�รห�รอืเกี�ยวกับคว�มท้�ท�ยด้�นสทิธมินุษยชน
ที�บริษัทเผชิญอยู่และผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนที�บริษัท 
กำ�ลังพย�ย�มแก้ไข มักได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�มีคว�มน่�เชื�อถือ
ม�กกว่� โดยเฉพ�ะคว�มน่�เชื�อถือในก�รกล่�วว่�บรษัิทเค�รพ
สิทธิมนุษยชน ทั�งนี� ก�รกล่�วเช่นนี�ไม่ได้หม�ยคว�มว่�บรษัิท 
จะไมส่�ม�รถปฏิิเสธขอ้กล่�วอ้�งหรอืขอ้กล่�วห�เรื�องผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนที�บริษัทมีหลักฐ�นและเหตุผลชัดเจน 
ในก�รปฏิิเสธ ซึ�งห�กบริษัทต้องก�รปฏิิเสธ บริษัทควรอธบิ�ยชี�แจง
หลักฐ�นและเหตุผลในทุกครั�งที�ทำ�ได้
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คำำ�ถ�มท่ี่�  60  คำว�มเ ส่ำ�ยงท่ี่�ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่ 
อ�จึก่อให้เกิดกับผ้้ม่ส่ำวนี้ได้ส่ำวนี้เส่ำยท่ี่�ได้รื่ับ 
ผลกรื่ะที่บ บุคำล�กรื่ หรื่่อข้อกำ�หนี้ดว่�ด้วย 
ก�รื่รื่ักษ�คำว�มลับเชิงพื่�ณิชย์ท่ี่�ชอบธิรื่รื่ม 
หม�ยถึงอะไรื่
ขอ้มูลบ�งประเภทที�แสดงให้เห็นว่�บริษัทกำ�ลังแก้ไขผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งไรส�ม�รถก่อให้เกิดคว�มเสี�ยงต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบหรือบุคล�กรของบริษัท 
เนื� องจ�กข้อมูลดังกล่�วอ�จเปิดเผยหรือสื� อถึงตัวตนของ 
ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที�รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นที� ได้รับ 
ก�รตัดสินว่�เป็นอันตร�ย ซึ�งก�รเปดิเผยหรอืก�รสื�อถึงดังกล่�ว
ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลดังกล่�วตกเป็นเป้�หม�ย 
ของก�รตอบโต้หรือก�รแก้แค้น ด้วยเหตุนี� ก�รเผยแพร่ข้อมูล
เกี�ยวกับก�รห�รือกับรัฐบ�ล ตำ�รวจหรือกองกำ�ลังคว�มมั�นคง 
เพื� อยุ ติหรือป้องกันก�รกระทำ�ที� เ ป็นอันตร�ยต่อบุคคล  
อ�จสง่ผลเสียต่อกระบวนก�รห�รือนั�น อย�่งไรก็ต�ม บริษัทควร
ระมัดระวังไม่ให้มีก�รอ้�งคว�มเสี�ยงที�จะเกิดผลกระทบข้�งต้น 
อันเป็นผลจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลจนเป็นเหตุผลหลักที�ทำ�ให้ 
ไม่ มีก�รเปิดเผยข้อมูลที�ส�ม�รถเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ 
ได้อย�่งชอบธรรม 

ข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รรักษ�คว�มลับเชิงพ�ณิชย์ที�ชอบธรรม 
โดยทั�วไปจะครอบคลุมข้อมูลตลอดระยะเวล�ของก�รเจรจ�
ต่อรอง ซึ�งเป็นข้อมูลที�สำ�คัญต่อก�รเจรจ�ต่อรองธุรกรรมหรือ
ร�ยก�รท�งธุรกิจ นอกจ�กนี� ข้อกำ�หนดดังกล่�วจะครอบคลุม
ถึงข้อมูลที�ได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยจ�กก�รเปิดเผยต่อ
บุคคลที�ส�ม

ห�กบริษัทไม่ มีคว�มเสี�ยงต่อกลุ่มบุคคลหรือข้อกำ�หนด 
ที�ได้กล่�วม�ข้�งต้น ก�รพิจ�รณ�ว่�บริษัทจะสื�อส�รหรือไม ่
บริษัทจะสื�อส�รเมื�อไหร่และบริษัทจะสื�อส�รอย่�งไรนั�นจะเป็น 
ก�รตัดสนิใจโดยอ�ศััยปัจจัยต่�งๆ ที�ได้กล่�วไว้ก่อนหน้�นี�

คำำ�ถ�มท่ี่� 61 ก�รื่ส่ำ�อสำ�รื่เก่�ยวข้องกับก�รื่สำร้ื่�ง
ก�รื่ม่สำ่วนี้รื่่วมกับผ้้ม่สำ่วนี้ได้สำ่วนี้เสำ่ยโดยที่ั�วไป็
อย่�งไรื่
ดังที�กล่�วม�แล้วข้�งต้น ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมโดยตรง 
กับผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที�อ�จได้รบัผลกระทบในประเด็นว่�บรษัิท
แก้ไขผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งไรส�ม�รถถือว่�เป็น
เรื�องที�สำ�คัญสำ�หรับบริษัท ซึ�งก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมดังกล่�ว
อ�จเป็นก�รอธบิ�ยว่�บรษัิทกำ�ลังแก้ไขผลกระทบที�อ�จเกิดขึ�น
อย่�งไรโดยใช้คำ�อธิบ�ยทั�วไปหรือบริษัทกำ�ลังแก้ไขผลกระทบ
บ�งประเภทที�ได้เกิดขึ�นแล้วอย�่งไร

สำ�หรับบ ริ ษัทที� มีคว�มเ สี� ยง ที� จะ ก่อใ ห้ เ กิดผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งมีนัยสำ�คัญ ก�รสื�อส�รกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเป็นเพียงหนึ�งในแนวท�งที�บริษัทควรดำ�เนินก�ร 
เพื� อสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�อ�จได้รับ 
ผลกระทบ อย่�งไรก็ดี ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียควรเป็นส่วนหนึ�งของคว�มพย�ย�มของบริษัท 
ในก�รประเมินผลกระทบและก�รห�รอืรบัฟังัคว�มคิดเห็นหรอื 
ข้อเสนอแนะว่�บริษัทได้แก้ไขผลกระทบอย่�งมีประสิทธิผล
เพยีงใด ทั�งนี� ก�รสร้�งก�รมีสว่นรว่มกับผู้มีสว่นได้สว่นเสียเป็น 
แนวท�งที�สำ�คัญในก�รทำ�คว�มเข้�ใจข้อกังวล คว�มสนใจ 
และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนเป็นแนวท�งในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที�ดีกับกลุ่ม 
ที�มีคว�มสำ�คัญเหล่�นี�อย�่งต่อเนื�อง
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คำ�ถ�มท่ีควรถ�ม
 บรษัิทมรีะบบการสื่อสารและการรายงานภายในบรษัิทเพื่อรวบรวมทกุขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งว่า

บรษัิทแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนของบรษัิทอยา่งไรหรอืไม ่หากบรษัิทไมม่ี
ระบบดังกล่าว บรษัิทต้องมรีะบบใดเพิม่เติม

 กลุ่มใดบา้งท่ีบรษัิทคิดว่าบรษัิทอาจต้องส่ือสารด้วยและส่ือสารเก่ียวกับขอ้มลูใดบา้ง

 หากพจิารณาถึงแนวทางในการเขา้ถึงขอ้มลูของกลุม่ท่ีระบุในขอ้ขา้งต้น บรษัิทจำาเป็นต้อง
มแีนวทางการส่ือสารใดบา้งสำาหรบัแต่ละกลุ่มและแนวทางการส่ือสารใดจะมปีระสิทธิผล
สงูสดุ

 การสื่อสารท่ีระบุในข้อข้างต้นควรดำาเนินการโดยมีการกำาหนดเวลาที่แน่นอนหรือไม่ 
ดำาเนินการควบคู่กับกิจกรรมหรอืเหตกุารณ์ใดเป็นพเิศษ หรอืท้ังสองอยา่ง

 บริษัทมีกระบวนการใดบ้างท่ีสามารถใช้เพื่ อประกอบการตัดสินใจในการสื่ อสาร 
ต่อสาธารณะ

 หากการดำาเนินธุรกิจหรือบริบทการดำาเนินธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมนัียสำาคัญ บรษัิทจะจัดทำารายงานแบบทางการและเปิดเผยต่อ
สาธารณะอยา่งไร ซึง่รายงานนีจ้ะแสดงใหเ้หน็ว่าบรษัิทแก้ไขความเสีย่งดังกล่าวอยา่งไร

 หากบริษัทไม่ได้อยู่ในบริบทการดำาเนินธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างชัดเจนและไม่มี ข้อกำาหนดว่าบริ ษัทต้องรายงานเ ก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การปฏิบติังานด้านสทิธิมนุษยชนของบรษัิทต่อสาธารณะ ผลประโยชน์ใดท่ีบรษัิทอาจได้รบั
จากการรายงานข้อมลูดังกล่าวแบบทางการและเปิดเผยต่อสาธารณะ

 บรษัิทจะมั่นใจได้อยา่งไรว่าการสื่อสารของบรษัิทไมก่่อใหเ้กิดความเสีย่งต่อบุคคลภายใน
หรอืภายนอกบรษัิท

 บรษัิทจะขอความคิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการส่ือสารขอ้มลูต่อสาธารณะของ
บรษัิทได้อยา่งไร เพื่อทดสอบว่าผูอ่ื้นคิดว่าแนวทางดังกล่าวเป็นอยา่งไรและเพื่อตระหนัก
ว่ามแีนวทางสำาหรบัการพฒันาแนวทางดังกล่าวใหดี้ขึน้หรอืไม่
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