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คำ�ขอบคุณ: WBCSD ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ SHIFT ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวช�ญด้�นหลักก�รชี้แนะว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประช�ช�ติ 
(UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS - UNGPS) ในก�รยกระดับคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และก�รนำ�หลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติจริง 
ขอขอบคุณ CAROLINE REES ประธ�นและผู้ร่วมก่อตั้งสถ�บัน SHIFT สำ�หรับองค์คว�มรู้และคว�มช่วยเหลือในก�รตรวจสอบคู่มือเล่มนี้ 

เร�ขอขอบคุณสม�ชิก WBCSD และเครือข่�ยทั่วโลกทุกองค์กร ที่ได้แบ่งปันคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และข้อแนะนำ�ตลอดกระบวนก�รพัฒน�เนื้อห�และทบทวนเอกส�ร 
และขอขอบคุณ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด ที่สนับสนุนก�รจัดทำ�คู่มือเล่มนี้เป็นภ�ษ�ไทย

และขอขอบคุณ BETH JENKINS กรรมก�รผู้จัดก�ร SOCIALSIDE ในก�รตรวจสอบและปรับแก้คู่มือเล่มนี้
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลักการดังกล่าวได้ถูกนำา
ไปพัฒนาเป็นนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการ
ทำางานสำาหรับหน่วยงานกำากับดูแล นักลงทุน และ
ธุรกิจเอกชนเป็นจำานวนมาก แนวโน้มนี้แสดง 
ให้เห็นถึงการเริ่มต้นที่ดี แต่หัวใจสำาคัญที่แท้จริง 
ของหลักการชี้แนะนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน  
โดยเฉพาะคนที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในปี 2563 นี้ แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็น
ของการคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ

เราพบว่าประชากรกลุ่มเปราะบาง ท้ังท่ีเป็นพนักงาน 
ในองค์กรธุรกิจ รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทาน ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 
สุขภาพที่รุนแรงที่สุดจากมาตรการรับมือ 
กับการระบาดของโควิด-19 ของทั้งภาครัฐและ

เอกชน คนเหล่านี้ได้แก่พนักงานที่ได้ค่าแรงขั้นตำ่า  
แรงงานรับเหมาช่วง พนักงานชั่วคราว ซึ่งอาจจะ 
ไม่ได้รับสวัสดิการ และไม่มีสิทธิลาหยุดงาน 
โดยได้รับค่าจ้าง พนักงานที่ตกอยู่ในสถานะ 
ความเสี่ยงสูงเหล่านี้ มีสัดส่วนสูงที่เป็นชนกลุ่มน้อย 
และประชากรกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความเท่าเทียม 
ทั้งโอกาสและรายได้ นอกจากนี้ เราพบว่า 
ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตและปรับตัว 
เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการปรับตัวและรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งการทำางานและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบ 
ที่สำาคัญของกลไกธุรกิจ ที่นำาไปสู่ผลกำาไรที่แท้จริง

สถานการณ์ปัจจุบันกำาลังแสดงให้เห็นถึงปัจจัย 
ด้านมนุษยธรรม ปัจจัยทางธุรกิจ และปัจจัยด้าน
สังคม ที่ตอกยำ้าถึงความจำาเป็นที่องค์กรธุรกิจต้อง
เคารพสิทธิมนุษยชน ดังที่ปรากฏในหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางที่สำาคัญที่สุด
สำาหรับภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดทอนความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกันและเสถียรภาพของสังคม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เสริมความแข็งแกร่ง
และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวรับมือกับ
สถานการณ์ที่ผกผัน ยกระดับความยั่งยืนของ 
การดำาเนินธุรกิจ ด้วยการใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ของกระบวนการธุรกิจ ที่มีความสามารถ 
ในการรับมือต่อความเสี่ยงน้อยที่สุด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบหลักที่สำาคัญ
คือ “คน” ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำาเนิน
ธุรกิจ เป็นวิธีการที่บริษัทเอกชนจะช่วยพัฒนาคน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการยกระดับการดำาเนิน
ชีวิตของคนทุกคนให้มีศักดิ์ศรี ความเท่าเทียม และ
โอกาส

แคโรไลน์ รีส
ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Shift

ทำ�ไมธุรกิจต้องใส่ใจ ประเด็นสิทธิมนุษยชน

ในเดือนมิถุน�ยน 2021 หลักก�ร 
ชี้แนะว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประช�ช�ติ (The United Nations 
Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGPs) จะมีอ�ยุครบ 
10 ปี
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เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าภาคธุรกิจมีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  
ดังที่ได้กำาหนดไว้ในหลักการ มาตรฐานสากล และ
กฎหมายต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ที่ธุรกิจจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคนอื่น อย่างไร
ก็ตาม หน้าที่ของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
มีสาระสำาคัญมากกว่าการงดเว้นการดำาเนินการ 
ที่เป็นโทษต่อผู้อื่น

การบริหารจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนแบบ 
เชิงรุก จะช่วยให้บริษัทสามารถเอาชนะอุปสรรค
สำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 
สร้างประโยชน์แก่ผู้คนจำานวนมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางที่สุด บริษัทควรให้ความสำาคัญต่อ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยกำาหนดเป็นหนึ่งใน 

หัวข้อหลักของแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สังคมเองก็คาดหวังให้ CEO ของธุรกิจแสดง 
ความเป็นผู้นำาในเรื่องนี้ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างมีเป้าหมาย สร้างผลกระทบที่ดีต่อผู้คนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผู้บริหารธุรกิจที่เป็นผู้นำาในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ควรมีความตระหนักรู้และตอบสนองต่อความ 
คาดหวังนี้จากสังคม CEO ที่มีวิสัยทัศน์หลายท่าน 
ได้ตอกยำ้าความสำาคัญของการยกระดับการดำาเนิน
การเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน การปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร การกำาหนดความคาดหวังที่ชัดเจนต่อคู่ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรม 
และประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม

บริษัทที่บริหารโดย CEO ที่มีวิสัยทัศน์เหล่านี้  
จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี โดยการ 
ลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  
พร้อมกับปกป้องและเสริมสร้างชื่อเสียงและ 
การยอมรับของบริษัท ช่วยให้บริษัทสามารถสรรหา
และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถได้ง่ายขึ้น  
รวมถึงสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนมากขึ้นในปัจจุบัน จึงส่งผลต่อมูลค่า
และต้นทุนทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

และที่สำาคัญที่สุด ผู้นำาธุรกิจเหล่านี้ได้ขับเคลื่อน
บริษัทของตนเองให้พัฒนาไปไกลกว่าเพียงแค่ 
การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม 
กฎข้อบังคับเท่านั้น โดยมุ่งหน้าสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อผู้คน
ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

การดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล
สำาหรับทุกคน ยังสอดคล้องและสนับสนุนกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals - SDGs)  
ในด้านการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและเปิดกว้าง
สำาหรับทุกคน 

คำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ สำ�หรับผู้นำ�องค์กรธุรกิจ

ก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจเอกชน  
อ�จส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ได้ในหล�ยแง่มุม ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น คู่ค้� ผู้บริโภค 
พันธมิตรท�งธุรกิจ หรือชุมชน
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คู่มือสิทธิมนุษยชนสำาหรับผู้บริหารเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาการดำาเนินงานของบริษัท
ต่างๆ ที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวปฏิบัติของธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ 
มีผลการดำาเนินงานในระดับแนวหน้า เราขอเชิญชวนองค์กรภาคธุรกิจทุกองค์กร  
มาร่วมแสดงพลัง ขับเคลื่อนความเป็นผู้นำาในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนร่วมกับเรา 

Fernando A. González Olivieri 
CEO, CEMEX

Richard Lancaster 
Chief Executive Officer, CLP 

Holdings Limited

Philip Jansen
CEO, BT

David MacLennan
Chairman and CEO, Cargill

José Manuel Entrecanales 
Chairman & CEO, Acciona

Vasco de Mello 
Chairman & CEO, Brisa

Peter Bakker
President & CEO, WBCSD

Alfred Stern
CEO, Borealis AG

Björn Rosengren
CEO, ABB Ltd.

Peter Oosterveer
CEO, Arcadis

Bernard Looney  
CEO, BP

Suphachai Chearavanont 
CEO, C.P. Group

Jean-Bernard Lévy
Chairman and CEO, EDF

Dominic Blakemore
Chief Executive Officer, Compass Group

Claudio Descalzi 
CEO, ENI

Miguel Stilwell de Andrade 
Interim CEO and CFO, EDP

Sunny Verghese
Chair of WBCSD, Co-founder and 

Group CEO, Olam
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Michael Gelchie
CEO, Louis Dreyfus Company

Jan Jenisch
CEO, LafargeHolcim

Florent Menegaux
CEO, Michelin

Magdi Batato 
Executive Vice President &  
Head of Operations, Nestlé

Andreas Eggenberg
Chairman, Masisa

Masami Yamamoto
Director Chairman, Fujitsu

Sanjiv Puri 
Chairman and Managing Director, ITC Ltd.

Toshiaki Higashihara
President & CEO, Hitachi, Ltd.

Steven Cahillane
Chairman & CEO, Kellogg's

Gilles Andrier
Chief Executive Officer, Givaudan

Jorge Mario Velásquez
CEO, Grupo Argos

Andrea Alvares
Chief Marketing, Innovation & 
Sustainability Officer, Natura

Brad Smith
President, Microsoft Corporation

 
Peter Vanacker 

President and CEO 
Neste Corporation 

Peter Vanacker 
President and CEO, Neste Corporation

Shingo Konomoto
Chairman, President and CEO, Nomura 

Research Institute

Brian Griffith 
Chairman of the Board, 

Griffith Foods
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Nadir Godrej 
Managing Director, Godrej Industries

Gilbert Ghostine
CEO, Firmenich

Keryn James 
CEO, ERM

Eldar Sætre 
President & CEO, Equinor



8      คู่มือสิทธิมนุษยชนสำ�หรับผู้บริห�ร

Alan Jope
CEO, Unilever

Antoine Frérot 
CEO, Veolia

Dr. Heinz-Jürgen Bertram 
CEO, Symrise

Patrick Pouyanné 
CEO, Total

Bertrand Camus 
CEO, Suez

Marcelo S. Castelli 
Global CEO, Votorantim Cimentos

Claudia Azevedo
CEO, Sonae

João Castello Branco
CEO, The Navigator Company

João Castello Branco 
CEO, The Navigator Company

Jacques van den Broek
CEO, Randstad

Alistair Field
Managing Director and CEO, Sims Limited

Roongrote Rangsiyopash
President & CEO, SCG

Ilham Kadri
CEO, Solvay

Annika Bresky
President and CEO, Stora Enso

Masaya Futamiya
Director-Chairman, Sompo Japan Insurance Inc.

Eduardo Bartolomeo
CEO, VALE

Chansin Treenuchagron
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ภายหลังจากที่สหประชาชาติได้รับรองหลักการ 
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights – UNGPs)  
เมื่อปี 2554 อันเป็นผลให้การเคารพสิทธิมนุษยชน
ในภาคธุรกิจ กลายเป็นวาระสำาคัญของโลกและ 
ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นตามลำาดับ ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลไทยก็ได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 
– 2565) เมื่อปี 2562 จึงนับได้ว่าประเด็นว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่อยู่ใน 
ความสนใจและจำาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง เป็นระบบ ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ 

พัฒนาการดังกล่าวนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนถูกนำาไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำาไปสู่ความเข้มแข็งของ
สังคม เป็นรากฐานสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง อีกทั้งยังช่วยให้ไทยสามารถบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ด้วย 
ภาคเอกชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำาเนินการให้มั่นใจ
ได้ว่าการทำาธุรกิจของแต่ละกิจการ ตั้งแต่ภายใน
องค์กรของตนเอง กิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงการทำางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ
องค์กร ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อตกลง
และมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงตาม
ความคาดหวังของนักลงทุน ผู้บริโภคและสังคม 
โดยรวมในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อ ป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธุรกิจแล้ว องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ผู้คน
ในสังคม ผ่านการดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบและ 
ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด และกลุ่มบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยึดมั่นในการทำาธุรกิจที่
เคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งในธุรกิจของเครือฯ และ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญา
สามประโยชน์ของเครือฯ ที่กล่าวถึง การพิจารณา
ถึงประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ก่อนที่
จะพิจารณาถึงผลตอบแทนทางธุรกิจแก่บริษัทเป็น
ลำาดับสุดท้าย ในทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำาเนิน
กิจการ ภายใต้กรอบการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มีความมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิในด้านต่าง ๆ อาทิ  

สิทธิมนุษยชน : หน้�ที่ของเร�ทุกคน

ก�รดำ�เนินธุรกิจโดยเค�รพสิทธิมนุษยชน 
เป็นหน้�ที่ของผู้นำ�องค์กรธุรกิจทุกคน 

เมื่อเดือนมิถุน�ยน 2562 ผมได้ร่วมลงน�ม
ร่วมกับผู้บริห�รจ�กบริษัทชั้นนำ�ของโลก
กว่� 40 บริษัทจ�กน�น�ประเทศ สนับสนุน
คำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ของ World 
Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) เรียกร้องให้ผู้นำ�
องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้คว�มสำ�คัญและ 
ส่งเสริมประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชน  
เพื่อตอกยำ้�คว�มสำ�คัญและสร้�งคว�ม
ตระหนักรู้ด้�นประเด็นสิทธิมนุษยชนกับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริห�รและบุคล�กร
ภ�คธุรกิจทุกคน จ�กทุกภ�คอุตส�หกรรม
และขน�ดของกิจก�ร
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การเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ในราคายุติธรรม การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวม
ถึงสิทธิในการประกอบอาชีพ มีความก้าวหน้าใน
ตำาแหน่งการงานที่ดี สถานที่ทำางาน
ที่มีความปลอดภัยและมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
มีความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าให้ปลอดภัย 
เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน องค์กรขนาดใหญ่เช่นบริษัท 
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีพนักงานทั่วโลกรวมกัน
ประมาณ 350,000 คน กระจายอยู่ใน 21 ประเทศ
และเขตเศรษฐกิจ ยังมีหน้าที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง 
ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประเด็น 
สิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ 
โดยเฉพาะผู้นำาและผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาท 
ในการกำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
ของแต่ละกิจการ ขณะเดียวกัน เครือฯ ก็พร้อมจะ
แบ่งปันองค์ความรู้ดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไปด้วย 

ผมหวังว่าคู่มือสิทธิมนุษยชนสำาหรับผู้บริหาร (CEO 
Guide to Human Rights) ที่พัฒนาโดย WBCSD 
และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด ในฐานะ
บริษัทสมาชิก WBCSD ได้สนับสนุนการจัดทำาเป็น
ภาษาไทยในครั้งนี้ จะช่วยให้ทั้งผู้นำาธุรกิจ ผู้ปฏิบัติ
งานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใน
องค์กร และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในถึง
ประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การนำาประเด็นว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะร่วมมือกัน
ยกระดับการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ภาคธุรกิจไทยต่อไป

ผมขอเชิญชวนผู้นำาธุรกิจทุกท่านใน
ประเทศไทยให้ร่วมขับเคลื่อนวาระ 
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ เพื่อความ 
เข้มแข็งของสังคมไทย สร้างรากฐาน 
ที่มั่นคงสำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน

ศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด
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สร้�ง 
ชื่อเสียง

ป้องกันคว�มเสี่ยง
ด้�นคดีคว�ม

ลดต้นทุน 
ท�งก�รเงิน

คว�มชอบธรรม 
ในก�รดำ�เนินกิจก�ร

รักษ�เสถียรภ�พ 
ของห่วงโซ่อุปท�น

เพิ่มประสิทธิภ�พ 
ในก�รทำ�ง�น

รักษ�และดึงดูด
ทรัพย�กรบุคคล

เพิ่มลูกค้�ใหม่

รักษ�คว�มสัมพันธ์ 
กับลูกค้�

พร้อมรับกฎหม�ย 
ข้อบังคับใหม่ๆ

ผลตอบแทน
ทางธุรกิจจาก
การดำาเนินการ

ด้านสิทธิมนุษยชน

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนเป็นโอก�ส 
ที่จะสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ 
ในชีวิตคน 

บริษัทที่แก้ไขประเด็นทางสิทธิมนุษยชน 
แบบองค์รวมในสถานที่ทำางานและห่วงโซ่คุณค่า  
จะสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน
จำานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น 
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นจากความยากจน 
จากการถูกเลือกปฏิบัติ และจากการถูกละเมิดสิทธิ 
เป็นต้น

การส่งเสริมให้เกิดสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงนี้ยังเป็น
บทบาทที่สำาคัญยิ่งของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อน 
SDGs อีกด้วย

ภ�คธุรกิจมีคว�มรับผิดชอบ 
ด้�นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on  
Business and Human Rights - UNGPs) กำาหนด
ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจด้านการเคารพสิทธิ
มนุษยชน โดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางและมีการนำาไปพัฒนาเป็นกฎหมายระดับ
ประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ การนำาประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินกิจการ
ของบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
เป็นการป้องกันมิให้ธุรกิจสร้างผลกระทบเชิงลบ 
ต่อผู้คน สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับชุมชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

สิทธิมนุษยชน คือสิทธิและเสรีภ�พ 
ขั้นพื้นฐ�นที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ 
โดยปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
(International Bills of Human Rights)  
และ ปฏิญาณว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ในการทำางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(International Labour Organization's Declaration 
of  Fundamental Principles and Rights at 
Work) จำาแนกหัวข้อสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ 
ออกเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ส่วนหนึ่ง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม อีกส่วนหนึ่ง 

สิทธิมนุษยชนเหล่าน้ีรวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเหมาะสมในที่ทำางาน สิทธิในการแสดง 
ความเห็นและความเชื่อโดยไม่ต้องกลัวการฟ้องกลับ 
สิทธิในความเป็นส่วนตัว และปราศจากการ 
ล่วงละเมิด ทำาร้าย หรือเลือกปฏิบัติ อีกทั้งรวม
ถึงสิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพเหมาะสม
กับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและ
ครอบครัว

ยกระดับคุณภ�พชีวิต ด้วยก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ถือเป็นโอก�ส

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตของทุกคน

ก�รบังคับย้�ยชุมชน

สภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย

ก�รเหยียดเพศ

ก�รละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

บังคับใช้แรงง�น
แรงงานเด็ก

ก�รทำ�ร้�ย
การเลือกปฏิบัติ

กำาหนดทางเลือกด้วยตนเอง

เสรีภาพในการเคล่ือนย้ายและการเดินทาง

ก�รมีส่วนร่วมกับชุมชน

ก�รมีส่วนร่วม และ
ยอมรับคว�มแตกต่�ง

คว�มหล�กหล�ย

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์

เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มเห็น

เสรีภาพในการสมาคม และการรวมกลุ่ม

ค่�แรงที่เพียงพอสำ�หรับ
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�รงชีพ

ค่�แรงที่เป็นธรรม

คว�มเสมอภ�คท�งเพศ

ก�รเค�รพซ่ึงกันและกัน

คว�มเป็นส่วนตัว

การร่วมเจรจาต่อรอง
การศึกษาสิทธิต่อท่ีดินทำากิน

กระบวนก�รก�รพิจ�รณ�คดี
อย่�งเป็นธรรม

แรงง�นท�สสมัยใหม่

ยึดหนังสือเดินท�ง

ค่าใช้จ่ายในการหางาน

การใช้กำาลังเกินกว่าเหตุ

มลพิษทางนำ้า

สุขภาพและความปลอดภัย

ก�รมอบอำ�น�จให้ตัดสินใจ
ก�รสร้�งศักยภ�พ

ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบ 
และก�รแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

สิทธิเด็ก

จ่ายค่าจ้างตำ่ากว่าที่ควร
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หลักส�มประก�รของ
หลักก�รชี้แนะว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประช�ช�ติ

หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทในการเคารพสิทธิมนุษยชน มีขอบเขตดังนี้:

คุ้มครอง เยียวย�เค�รพ

•  การดำาเนินกิจการของตนเอง รวมถึงกิจการร่วมค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมดำาเนินกิจการด้วยกัน 
 ในรูปแบบอื่น ๆ

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้กระจาย 
 สินค้า และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

รัฐมีหน้าที่คุ้มครองประชาชน
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยบุคคลอ่ืนหรือองค์กร รวมถึง 

องค์กรภาคธุรกิจ

รัฐจะต้องป้องกัน สืบสวน 
ลงโทษ และเยียวยาผลของ
การกระทำาที่ไม่ชอบ โดยใช้
นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ 
และการพิจารณาตัดสินคดี 

ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ต้องสามารถเข้าถึงกลไก 

การเยียวยา

ภาครัฐและภาคเอกชน  
มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริม
การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา 

ในกรณีเกิดผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน

ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบ 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

องค์กรธุรกิจต้องแก้ไข 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนิน
กิจการของบริษัท รวมถึง 

ผลกระทบอันเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เป็นแนวทางหนึ่งที่เราสามารถสร้าง
คุณค่าและพันธกิจขององค์กรให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม เราตั้งใจจะสร้างสิ่งดีๆ 
แก่สังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นำาไปสู่
การกำาหนดให้กระบวนการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัท 
และมาตรฐานการทำางานทั่วทั้งองค์กร
และห่วงโซ่อุปทาน

Magdi Batato 
Executive Vice President
& Head of Operations, Nestlé



คู่มือสิทธิมนุษยชนสำ�หรับผู้บริห�ร     15

ในฐานะบริษัทที่มีธุรกิจครอบคลุม 
หลายอุตสาหกรรมทั่วโลก LDC ตระหนักถึง 
ความท้าทายด้านความยั่งยืนที่ซับซ้อน 
ในห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ซึ่งรวมถึง 
การเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย เรานำาหลักการ
ที่แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
(Group Code of Conduct) ไปฝึกอบรม
พนักงานของเราเองให้ปฏิบัติตนอย่างมี 
ความรับผิดชอบในขอบเขตธุรกิจท่ีเราควบคุมได้ 
รวมถึงการโน้มน้าวพันธมิตรทางธุรกิจของเรา 
ให้ยึดถือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน  
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีตลอด 
ห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค  

Michael Gelchie 
CEO, LDC

คว�มค�ดหวังต่อภ�คธุรกิจ
ในก�รปฏิบัติต�มหลักก�รเค�รพและเยียวย�*

ให้คำ�มั่นสัญญ� ที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน

ปลูกฝัง นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระบุ ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นและที่ได้เกิดขึ้นจริง

แก้ไขปรับปรุง ตามผลการศึกษาที่พบจากการตรวจสอบ

ติดต�ม ผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในด้านการป้องกัน 
และบรรเทาผลกระทบ

สื่อส�ร ผลการดำาเนินงานของบริษัท

จัดตั้ง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่ใช้งานได้จริงในระดับปฏิบัติการ

จัดให้มี กระบวนการเยียวยาหรือให้ความร่วมมือ 
กับกระบวนการเยียวยา

นโยบ�ย

กระบวนก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น

ก�รเยียวย�

สร้�งก�รมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยการปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความเห็น 

อย่างโปร่งใส 
ตลอดกระบวนการ 

*ดัดแปลงจาก www.shiftproject.org/respect
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ภ�คก�รขนส่ง 
และโลจิสติกส์

การใช้กำาลังเกินกว่าเหตุ 
การบังคับใช้แรงงาน 

เสรีภาพในการสมาคม การรวมกลุ่ม 
และการร่วมเจรจาต่อรอง 

การค้ามนุษย์ 
สิทธิต่อที่ดินทำากิน 
สภาพการทำางาน

ภ�คก�รสกัดทรัพย�กร 
จ�กแหล่งธรรมช�ติ*

แรงงานเด็ก
การใช้กำาลังเกินกว่าเหตุ 

สุขภาพและความปลอดภัย
สิทธิชนพื้นเมืองดั้งเดิม

เสรีภาพในการสมาคม การรวมกลุ่ม 
และการร่วมเจรจาต่อรอง

นำ้าและสุขอนามัย

*หมายเหตุ : ภาคการสกัดทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติ (Extractive Industries) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำาหรือสกัด
ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เช่น การขุดเจาะปิโตรเลียม ทำาเหมืองแร่ ประมง ป่าไม้

ภ�คก�รเกษตร
การเข้าถึงบริการพื้นฐาน

แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ

เสรีภาพในการสมาคม การรวมกลุ่ม 
และการร่วมเจรจาต่อรอง

สิทธิต่อที่ดินทำากิน
สิทธิสตรี

ภ�คพลังง�น 
และส�ธ�รณูปโภค

การเข้าถึงบริการพื้นฐาน
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและ 

การเจรจาต่อรอง 
สุขภาพและความปลอดภัย

สิทธิชนพื้นเมืองดั้งเดิม
สิทธิต่อที่ดินทำากิน

สิทธิสตรี

บริษัทส�ม�รถก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้�นสิทธิมนุษยชนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
ในทุกช่วงของห่วงโซ่คุณค่� ก�รรับรู้และ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเหล่�นี้เป็นพื้นฐ�น
ของก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

รับรู้และเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับผลกระทบด้�นสิทธิมนุษยชน

ทุกอุตสาหกรรมและทุกบริษัทมีความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกัน ภาพนี้แสดง
ให้เห็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่พบบ่อย 
ในอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม
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เมื่อ ค.ศ. 2014 Stora Enso ประเมินประเด็น 
ด้�นสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทั้งบริษัท และ 

จัดทำ�แผนดำ�เนินก�รด้�นสิทธิมนุษยชนสำ�หรับ
กิจก�รทั่วโลก ทำ�ให้ Stora Enso กล�ยเป็น 
บริษัทแรกๆ ของโลกที่ร�ยง�นผลก�รประเมิน 

และคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มแผนปฏิบัติก�รต่อส�ธ�รณชน 

หลังจ�กนั้น Stora Enso ได้ระบุประเด็นสำ�คัญ 
ด้�นสิทธิมนุษยชน 8 ประเด็น ที่บริษัทจะให้ 
คว�มสำ�คัญในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�น 

ทั่วทั้งองค์กร

เมื่อ ค.ศ. 2018 Eni ตัดสินใจที่จะระบุคำ�มั่น 
ที่จะเค�รพสิทธิมนุษยชนในก�รเนินก�รของบริษัท
ไว้ในเอกส�รฉบับเดียว พนักง�นจ�กหล�ยฝ่�ย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวช�ญ ได้ร่วมมือกัน
จัดทำ�แถลงก�รณ์ของบริษัทเรื่องก�รเค�รพสิทธิ

มนุษยชน แถลงก�รณ์ฉบับนี้ได้รับก�รอนุมัติ 
โดยคณะกรรมก�รของ Eni 

เมื่อเดือนธันว�คม ค.ศ. 2018

เมื่อ ค.ศ. 2018 หลังจ�กก�รประเมิน 
เรื่องสิทธิมนุษยชนระดับบริษัทแล้ว Firmenich  
ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รที่ครอบคลุมธุรกิจทั่วโลก

อย่�งรอบด้�น เพื่อให้แน่ใจว่� ม�ตรฐ�น 
ด้�นสิทธิมนุษยชนอยู่ในแผนก�รดำ�เนินง�น 

และคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่สำ�คัญ จ�กคำ�มั่น
เรื่องคว�มหล�กหล�ย และก�รเปิดกว้�ง ปีที่แล้ว 

Firmenich กล�ยเป็นบริษัทที่เจ็ดของโลก 
และบริษัทแรกในภ�คธุรกิจนี้ ที่ได้รับก�รรับรอง 
ระดับโลกโดย EDGE ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้�นก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นเรื่องนี้ ว่�เป็นน�ยจ้�งที่ส่งเสริม 
คว�มเท่�เทียมท�งเพศ

เราทำางานหนักเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ด้านสิทธิมนุษยชนจนสำาเร็จ ปัจจุบัน เรา
ตัดสินใจในประเด็นหลักๆ ด้านสิทธิมนุษย
ชนโดยใช้เลนส์เดียวกันทั้งหมด  
ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด

การสร้างความมั่นใจในที่ทำางานที่ 
หลากหลายและเปิดกว้างเป็นส่วนสำาคัญท่ี
ทำาให้ Firmenich เกิดความคิดสร้างสรรค ์
นวัตกรรม และความสามารถในการสร้าง
ความแตกต่าง ทั้งในธุรกิจและสังคม 
เนื่องจากทีมงานที่มีความหลากหลายมักจะ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าอยู่เสมอ

แถลงการณ์ของ Eni เรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชนระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีนัย
สำาคัญต่อกิจการของบริษัท และนับเป็น
เหตุการณ์สำาคัญของ Eni เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ที่สูงยิ่งขึ้น

Karl-Henrik Sundström 
CEO, Stora Enso

Gilbert Ghostine 
CEO, Firmenich

Claudio Descalzi 
CEO, Eni
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เคลือ่นก�รดำ�เนินง�นด้�นธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน

ขอบเขตของเนื้อห�และประเด็น 
ด้�นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
ได้ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง อันเป็น 
ผลม�จ�กพัฒน�ก�รในด้�นต่�งๆ  
ที่ผลักดันให้ธุรกิจต้องดำ�เนินก�ร 
ในเรื่องนี้ ให้ม�กกว่�แค่ก�รปฏิบัติต�ม
ม�ตรฐ�นขั้นตำ�่เท่�นั้น  
 
พัฒน�ก�ร 4 ด้�น ที่ผู้นำ�องค์กรธุรกิจ
ควรสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่

กฎเกณฑ์ ประช�ชนสนใจเร่ืองเหล่�น้ี

คว�มสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
คว�มค�ดหวัง 
ของนักลงทุน สูงขึ้น

ได้เปลี่ยน
ความคาดหวังให้
กลายเป็นข้อบังคับ 

อย่างมาก

สังคมคอยสอดส่อง

แรงขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ที่ม�กกว่�ก�รทำ�ต�มกฎระเบียบ
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ข้อมูลและตัวอย่�งก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จำ�นวนม�กขึ้น Alliance 8.7 และ Global 
Slavery Index ได้เผยแพร่ประมาณการของการ
บังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กระดับโลก 
ดัชนีดังกล่าวระบุ ประเทศที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเส่ียงต่อการบังคับใช้แรงงานในกระบวนการผลิต 
มากที่สุด

ข้อมูลเหล่�นี้ รวมทั้งตัวอย่�งของกรณี 
ที่ได้เกิดขึ้นจริง กำ�ลังปร�กฏบนสื่อ 
กระแสหลัก ผู้บริโภค พนักงาน พนักงานที่อาจจะ
มาร่วมงานในอนาคต นักลงทุน และรัฐบาล  
รับทราบได้ ดังเช่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
ตกเป็นข่าวใหญ่จากกรณีอาคาร Rana Plaza ใน
บังกลาเทศถล่มและมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,100 คน

สำานักข่าว Associated Press ได้รับรางวัล 
Pulitzer จากการรายงานข่าวเรื่องการบังคับใช้
แรงงานอุตสาหกรรมประมงในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการเผยแพร่ทั้งใน  
The Guardian และ The New York Times  
เช่นกัน การเคลื่อนไหว #metoo ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทและผู้บริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ เรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ทำาให้ประชาชน 
ไม่พอใจกับพฤติกรรมของบริษัทในธุรกิจดิจิทัล
หลายราย

สังคมตั้งคว�มค�ดหวังที่สูงขึ้นจ�กบริษัท
และผู้บริห�ร รายงาน Edelman’s 2019 Trust 
Barometer  แสดงให้เห็นว่าประมาณสามในสี่
ของคนในทุกกลุ่มอายุคาดหวังให้ CEO รายงาน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและการสร้างคุณค่าต่อสังคม
ส่วนรวมด้วยตนเอง

ก�รตัดสินใจของบริษัท Natura ในก�รเข้�ซื้อ 
Aesop แบรนด์สินค้�คว�มง�มที่มีกระบวนก�ร

ผลิตที่มีจริยธรรม ของออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. 2013 
และ The Body Shop เมื่อปี ค.ศ. 2017 เกิดจ�ก
ก�รที่ทั้ง 3 บริษัทมีจุดหม�ยและพันธกิจเดียวกัน 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดย Natura จะใช้พลังของทั้ง 3 แบรนด์  

เพื่อตอบสนองลูกค้�ทั่วโลกที่สนับสนุนพันธกิจ 
ของบริษัท และร่วมแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อม 

และสิทธิมนุษยชนอย่�งเป็นรูปธรรม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินการ 

ได้ตามวัตถุประสงค์และ 
ค่านิยมองค์กร สร้าง 

ความน่าเชื่อถือ และเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์กับทั้งลูกค้า พนักงาน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประช�ชนในใจเรื่องนี้ อย�่งม�ก
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ลูกค้�ที่เป็นองค์กรธุรกิจใส่ใจม�กขึ้นว่� 
วัตถุดิบหรือสินค้�ที่พวกเข�ซื้อนั้น 
ผ่�นก�รผลิตอย่�งรับผิดชอบ หลายบริษัท 
ผลักดันนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหมายความว่า บริษัทซึ่งทำา
ธุรกิจกับบริษัทอื่นต้องผ่านมาตรฐานใหม่เหล่านี้  
มิฉะนั้น อาจเสี่ยงที่จะถูกตัดความสัมพันธ์ 
ในฐานะคู่ค้า

ในขณะเดียวกัน บริษัทขน�ดใหญ่ 
มีข้อกำ�หนดในก�รประเมินพันธมิตรท�ง
ธุรกิจและคู่ค้�ทั้งในปัจจุบันและอน�คต  
ในเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน การเคารพ 
สิทธิมนุษยชนกำาลังกลายเป็นเงื่อนไขหลัก 
ในการเข้าถึงตลาด

ในฐานะที่กลุ่ม EDF เป็นกลุ่มธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ และดำาเนินกิจการทั่วโลก  
เราตั้งใจและมีความรับผิดชอบที่จะ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้าง
ตำาแหน่งงานที่ดีให้เป็นบรรทัดฐาน  
โดยเราต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่าง 
และสื่อสารความคาดหวังของเราไปสู่คู่ค้า  
ผู้รับเหมาช่วง และพันธมิตรทางธุรกิจ  
ให้เขาเหล่านั้นมุ่งมั่นปฏิบัติตาม 
มาตรฐานที่ดีไปพร้อมกัน

Jean-Bernard Levy 
CEO, EDF

การสื่อสารผลงาน 
ความก้าวหน้า หรือแม้แต่

ความท้าทายด้านสิทธิ
มนุษยชนของบริษัท  

จะเสริมสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สังคมคอยสอดส่อง คว�มสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
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ก�รปฏิบัติด้�นสิทธิมนุษยชนกระทบ 
ผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินของบริษัท  
ในอดีต ข้อผิดพลาดในการดำาเนินการด้านสิทธิ
มนุษยชน อาจทำาลายชื่อเสียง ทำาให้ถูกฟ้องร้อง 
ราคาหุ้นตก รวมถึงการถูกยกเลิกโครงการที่กำาลัง
ดำาเนินงานอยู่ แต่การดำาเนินการเพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนเชิงรุกจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ Boston Consulting Group 
ได้ศึกษ�จ�กบริษัทต่�งๆ กว่� 300 แห่ง  
พบว่าการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท 
มีผลต่อมูลค่าและกำาไรของบริษัท 

หน่วยง�นจัดอันดับกำ�ลังผนวก 
ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชนเข้� 
ในก�รจัดอันดับคว�มยั่งยืน เช่น การประเมิน
ของ RobecoSAM ที่ใช้คัดเลือกบริษัทสำาหรับ  
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  
มีเกณฑ์ที่อ้างอิงตามหลักการของ UNGPs

นักลงทุนกำ�ลังรวมตัวกันเพื่อให้เสียงของ
พวกเข�มีนำ�้หนักม�กขึ้น นักลงทุนกว่า 85 ราย 
ซึ่งบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่ากว่า 5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ได้รับรอง กรอบการรายงาน UNGP 
และ Corporate Human Rights Benchmark  
ซึ่งเป็นการจัดอันดับสาธารณะที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ The Workforce Disclosure Initiative 
ที่มีแนวความคิดคล้ายกัน ได้รับการสนับสนุน 
จากนักลงทุน 110 รายซึ่งบริหารจัดการสินทรัพย์
มูลค่ากว่า 13 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

 
 
 

นักลงทุนกำ�ลังพิจ�รณ�ผนวกผล 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เข้�ไปในต้นทุน
ท�งก�รเงิน บริษัทต่าง ๆ อาทิ Danone, EDF, 
Olam, Phillips, Royal DSM และ Stora Enro 
สามารถต่อรองวงเงินสินเชื่อ โดยมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่
กับผลการดำาเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ/
หรือ การกำากับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทที่เปิดนโยบาย 
ด้านสิทธิมนุษยชนจะเห็น

โอกาสในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น และ

ต้นทุนในการใช้แหล่ง 
เงินทุนลดลง

เมื่อปี ค.ศ. 2017 ธน�ค�ร BNP Paribas  
ได้เพิ่มคุณลักษณะใหม่แก่โปรแกรมที่ใช้ทำ� 

คว�มรู้จักลูกค้� (Know Your Customer Tool) 
โดยส�ม�รถใช้ค้นห�คว�มเสี่ยงในก�รละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ก่อนที่จะร่วมง�นกับลูกค้�ใหม่  

รวมถึงทบทวนผลง�นของลูกค้�ปัจจุบัน  
ดังกรณีของบริษัทหนึ่งที่ถูกกล่�วห�ว่� 

มีก�รบังคับใช้แรงง�นในเอเชีย หลังจ�กที่ธน�ค�ร
พย�ย�มห�รือกับลูกค้�หล�ยรอบ 

แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ ธน�ค�รจึงต้อง 
ระงับวงเงินสินเชื่อของลูกค้�ดังกล่�ว

คว�มค�ดหวังของนักลงทุนสูงขึ้น
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แนวปฏิบัติกำ�ลังเปลี่ยนเป็นกฎเกณฑ์ 
ผ่�นก�รผลิตอย่�งรับผิดชอบ ออสเตรเลีย 
ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ 
 

สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมาย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและด้านการตรวจสอบ 
รอบด้าน โดยคาดว่าจะมีกฎหมายเพิ่มเติม จากการ
ที่ปัจจุบันมี 33 ประเทศที่กำาลังจัดทำาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติตาม UNGPs

ปัจจุบันขอบเขตของกฎหม�ยครอบคลุม
ม�กกว่�ก�รบังคับให้จัดทำ�ร�ยง�น กฎหมาย
ฉบับล่าสุดเร่ิมกำาหนดให้บริษัทจัดทำาแผนและ
กระบวนการทำางานท่ีจะตรวจสอบเร่ืองสิทธิมนุษย
ชนและรายงานท้ังการดำาเนินการและประเมิน
ประสิทธิผลของการดำาเนินการดังกล่าว

นอกจากน้ี กฎหมายฉบับใหม่ ๆ ยังมีการกำาหนด
ความรับผิดชอบของบริษัทตามกฎหมายในกรณี 
ท่ีไม่สามารถแสดงว่า ได้ตรวจสอบประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ 
กำ�ลังห�รือสนธิสัญญ�ระหว่�งประเทศ  
ว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่า 
การเจรจาดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติ แต่อาจถูก 
นับเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งว่า โลกได ้
เข้าสู่ยุคของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำาธุรกิจ 
ในด้านที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้ว

สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย Dodd 
Frank เรื่องแร่ธาตุจากพื้นที่ขัดแย้ง
(Dodd Frank Act on Conflict 

Minerals)

รัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายเรื่องการ
ตรวจสอบความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 

(Transparency in Supply Chains Act)

 

สหภาพยุโรปออกประกาศเรื่องการ
รายงานผลการดำาเนินงานที่ไม่ใช่ข้อมูล

ทางการเงิน (EU Directive on  
Non-Financial Reporting)

สหราชอาณาจักรออกฎหมายการค้า
ทาสสมัยใหม่  

(Modern Slavery Act)

เยอรมนีออกกฎหมายเรื่อง 
การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (CSR Directive 

Implementation Act)

ฝรั่งเศสออกกฎหมายเรื่องหน้าที่องค์กร
ในการเฝ้าระวัง (French Corporate  

Duty of Vigilance Law)

เนเธอร์แลนด์ออกกฎหมาย 
การตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก 

(Child Labor Due Diligence Law)

สิงคโปร์ออกกฎหมายป้องกัน 
การค้ามนุษย์ (Prevention of  

Human Trafficking Act)

สหรัฐอเมริกาแก้ไขกฎหมายภาษี 
การค้าระหว่างประเทศปี 1930 
(Amendment to US Tariff 

Act of 1930)

สหภาพยุโรปออกข้อกำาหนดเรื่องแร่
ธาตุจากพื้นที่ขัดแย้ง (EU Conflict 

Minerals Regulation)

ออสเตรเลียออกกฎหมายการค้าทาส
สมัยใหม่ (Modern Slavery Law)

หลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ของสหประชาชาติ 
(UNGPs)

2011

2012 2014 2017 2017 2018

2011 2014 2015 2017 2017 2019

กฎเกณฑ์ ได้เปลี่ยนคว�มค�ดหวังให้กล�ยเป็นข้อบังคับ

บริษัทที่เริ่มดำาเนินการ 
ตามหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ของสหประชาชาติ 
(UNGPs) แล้ว จัดเป็น

องค์กรชั้นนำาในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
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Michelin เป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่ต้น  
ในการจัดทำาโครงการและ 
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา 
ความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น 
อีกทั้งยังกำาหนดให้สิทธิมนุษยชน
เป็นหัวใจของการดำาเนินกิจการใน
ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ 
พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น ลูกค้า  
รวมถึงบุคคลทั่วไป การเคารพสิทธิ
มนุษยชน จึงนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ
ของ Michelin

Florent Menegaux 
CEO, Michelin

ขณะที่ธุรกิจเราปรับเปลี่ยนเร็วขึ้น 
เราจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นกับ
การดำาเนินธุรกิจในทิศทางที่ถูกต้อง 
ซึ่งมีหัวใจสำาคัญอยู่ที่การเคารพและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเป็นเร่ืองท่ี 
Unilever ยึดถือมาอย่างหนักแน่น  
โดยผมเห็นว่า เร่ืองท่ีทุกคนต้องร่วมกัน 
รับผิดชอบ ทั้งผู้ที่ทำางานที่ Unilever 
และทำางานร่วมกับเรา ทั้งนี้ เพื่อให้
เราแน่ใจได้ว่านอกจากเราจะรักษา
มาตรฐานไว้แล้ว เรายังสามารถ 
ยกระดับการดำาเนินงานของเรา 
ได้อย่างต่อเนื่อง

Alan Jope 
CEO, Unilever

พันธกิจของ Veolia คือ  
การร่วมพัฒนาให้มนุษย์ 
มีความก้าวหน้าผ่านการบริการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ผมสนับสนุน 
ให้ทุกคนร่วมกับเรา ในความมุ่งมั่น 
ที่จะบรรลุ SDGs โดยยึดถือ 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
เป็นแนวทางชี้นำา 
ในการปฏิบัติ

Antoine Frérot 
CEO, Veolia
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รับรู้

พูดคุย และมีส่วนร่วม

เป็นผู้นำ�

ร่วมมือ

ประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับบริษัท

อย่างโปร่งใส
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การขับเคลื่อน 
จากผู้บริหารระดับสูง

ในลักษณะที่อาจจะแตกต่างไป
จากรูปแบบที่คุ้นเคย

ข้อเสนอแนะในก�รปฏิบัติ สำ�หรับ CEO
CEO ส�ม�รถผลักดันก�รเค�รพ 
สิทธิมนุษยชนในองค์กรของท่�น  
และขย�ยผลออกไปสู่ภ�ยนอกองค์กร 
ได้หล�ยวิธี
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มาตรฐานระหว่างประเทศต่างเรียกร้องให้บริษัท 
จัดลำาดับความสำาคัญโดยให้ใส่ใจกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดต่อ
ประชาชนและสังคมก่อน

โดยทั่วไป ประเด็นเหล่านี้มักเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญ
ที่สุดต่อการดำาเนินธุรกิจอยู่แล้ว 

• วิเคร�ะห์เพื่อระบุคว�มเสี่ยงต่อประช�ชน
และสังคม รวมถึงประเมินคว�มรุนแรงของ 
ผลกระทบ โดยเฉพาะการรับฟังผลกระทบซึ่ง
อาจเกิดขึ้นจากสินค้าและบริการของบริษัท การ
ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และภายใน
ห่วงโซ่อุปทาน

• ติดต�มประเด็นสำ�คัญที่อ�จพัฒน�กล�ย
เป็นคว�มเสี่ยงด้�นสิทธิมนุษยชน  โดย
อาจพิจารณาในแง่ของความเสี่ยงเฉพาะของ
อุตสาหกรรม (อาทิ ห่วงโซ่อุปทานของแร่
โคบอลท์ ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่รถไฟฟ้า) หรือ
ตามระดับความสนใจของสาธารณชน (อาทิ 
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศ 
#metoo)

• เตรียมพร้อมที่จะร�ยง�น ความท้าทายของ
บริษัท และแนวทางการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อภายนอกอย่างต่อเน่ือง

ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผมใน
การไปเยี่ยมชม โครงการ Symrise 
Lighthouse เพื่อไปเห็นและ
ทำาความเข้าใจ้ด้วยตัวเองว่า 
เราจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนที่ร่วมทำางานกับเรา  
ตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน 
ของเราได้อย่างไร

Dr. Heinz-Jürgen Bertram 
CEO, Symrise

รับรู้ ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญที่สุดสำาหรับบริษัท

ดร. Heinz-Jürgen Bertram ในฐ�นะ CEO 
ของบริษัท Symrise ได้สนับสนุนอย่�งเต็มที่ 
ให้ Symrise ได้ร่วมพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ

เกษตรกรผู้ผลิตว�นิลล�เกรดดีในม�ด�กัสก�ร์
อย่�งต่อเนื่องม�หล�ยปี บริษัทพัฒน�ต่อยอดจ�ก

ภูมิปัญญ�ของเกษตรกรในพื้นที่ และพัฒน� 
สภ�พคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรในหล�กหล�ยด้�น 
โดยมีหลักก�รพื้นฐ�น คือ บริษัทมุ่งที่จะดำ�เนินง�น

โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่� 
โดยเกษตรกรและบริษัทต่�งได้ประโยชน์ร่วมกัน 

จ�กคว�มร่วมมือดังกล่�ว
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ความเป็นผู้นำาของ CEO จำาเป็นอย่างมาก 
ในการ ผลักดันให้คนทั่วทั้งองค์กรตระหนักว่า
ต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และ
ประเด็นดังกล่าวต้องถูกปลูกฝังเป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยดำาเนินงานเพื่อให้คนในองค์กร 
ได้เห็นผลงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนในฐานะ
ผู้นำา และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 

• สื่อส�รข้อคว�มด้�นสิทธิมนุษยชนที่
ชัดเจนและไม่คลุมเครือ ให้กับพนักง�น
ทั่วทั้งองค์กรทร�บ ตั้งแต่ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ไปจนถึงฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และ
ฝ่ายการตลาด เพื่อให้รับรู้วิสัยทัศน์ที่ตรงกัน 
 

• ให้อำ�น�จในก�รกำ�หนดคว�มค�ดหวัง
อย่�งชัดเจน ในการดำาเนินธุรกิจ 
กับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งมีการปฏิบัติงาน
ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  
 

• กำ�หนดเป้�ประสงค์ด้�นก�รดำ�เนินง�น  
ให้แรงจูงใจและจัดสรรทรัพย�กร   
ที่พนักงานควรมีเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรึกษาหารือกับพนักงาน
ในประเด็นเหล่านี้อย่างเปิดเผย 

ผมขอใช้โอกาสนี้ เพื่อเชิญชวน 
ให้ทุกท่านลองพิจารณาดูจาก 
ความรับผิดชอบของท่าน ว่าได้ 
เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คน 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการดำาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจของท่านแล้วหรือยัง

Toshiaki Higashihara 
President and CEO, Hitachi  
ส่วนหนึ่งของประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนประจำาปี
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2018

เป็นผู้นำ� การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 ในวันที่ 10 ธันว�คม 
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชนส�กล 

น�ย Toshiaki Higashihara President และ 
CEO ของ Hitachi ได้เผยแพร่ประก�ศเกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นสิทธิมนุษยชน ให้กับผู้บริห�รและ

พนักง�นของ Hitachi และบริษัทในเครือ 
โดยเมื่อปี ค.ศ. 2015 ผู้บริห�รและพนักง�น 

กว่� 258,000 คนทั้งในญี่ปุ่น  
และพื้นที่ปฏิบัติง�นนอกญี่ปุ่น ได้รับอีเมลข้อคว�ม

ดังกล่�ว ซึ่งระบุแนวโน้มพัฒน�ก�ร 
ด้�นสิทธิมนุษยชนในระดับโลก นโยบ�ยและ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ Hitachi 
และเน้นย้ำ�ว่�พนักง�นทุกคนมีส่วนสำ�คัญใน 

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนก�รทำ�ง�น
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คนทั่วไปมักคาดหวังให้ CEO สื่อสารเป้าประสงค์
และผลกระทบของการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน 
โดยประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็จัดเป็นหนึ่ง 
ในหัวข้อที่ถูกคาดหวังให้มีการสื่อสารมากที่สุด

• แสดงให้เห็นว่�บริษัทของท่�นให้ 
คว�มสำ�คัญกับคว�มสัมพันธ์ต่อชุมชนและ
สังคม โดยตระหนักอยู่เสมอเก่ียวกับผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น เตรียมความพร้อม และเต็มใจที่
จะดำาเนินการทันที 
 

• รับฟังโดยตรงจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งอ�จได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทของท่�น เพื่อเข้าใจมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเข้าใจว่าการตัดสินใจ
หรือการดำาเนินงานของบริษัทว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้น
อย่างไร 

• สื่อส�รหลักก�รด้�นสิทธิมนุษยชนของ
องค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
นักลงทุน บริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พูดใน  
UN Forum on Business and 
Human Rights เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการดำาเนินงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของ Total  
การมีภาคเอกชน “มาร่วม”  
นับว่าสำาคัญมากสำาหรับการสนับสนุน
การเคารพสิทธิมนุษยชนในระดับโลก!

Patrick Pouyanné 
CEO, Total

UN Forum on Business and Human Rights 
เป็นก�รประชุมประจำ�ปีด้�นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ที่ใหญ่ที่สุด มีผู้เข้�ร่วมกว่� 2,000 คน จ�กภ�ค
รัฐ ภ�คธุรกิจ ภ�คประช�สังคม หน่วยง�นในระบบ

สหประช�ช�ติ นักวิช�ก�ร และสื่อมวลชน  
และเมื่อปี ค.ศ. 2018 ในโอก�สก�รเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ 70 ปี ของปฏิญ�ณส�กลว่�ด้วยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) น�ย Patrick Pouyanné CEO ของ 
Total ได้กล่�วถ้อยแถลงในพิธีเปิดก�รประชุม

ประจำ�ปีดังกล่�ว โดยนับเป็น CEO เพียงไม่กี่ท่�น
จ�กบริษัทข้�มช�ติที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน 

กับผู้เข้�ร่วมก�รประชุม

พูดคุย และมีส่วนร่วม อย่างโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ส่วนหน่ึงในคว�มพย�ย�มของ Randstad  
ในก�รกำ�จัดแรงง�นขัดหน้ีและแรงง�นบังคับ คือก�รสร้�ง

คว�มร่วมมืออย่�งแข็งขันกับองค์ก�รแรงง�นระหว่�ง
ประเทศ (International Labour Organization – ILO) 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ในก�รห�รือและกำ�หนด 
ข้อเสนอแนะซ่ึงป้องกันไม่ให้มีก�รเก็บค่�ใช้จ่�ย 

ท่ีผิดไปจ�กแนวปฏิบัติในกระบวนก�รสรรห�พนักง�น 
นอกจ�กน้ี Randstad ได้รับข้อเสนอแนะจ�กท่ีประชุม
คณะประศ�สน์ก�รขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ 
(ILO Governing Body) เม่ือเดือนมีน�คม ค.ศ. 2019 

ม�เป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงนโยบ�ยธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในระบบ 

ก�รกำ�กับดูแลองค์กรของบริษัท

ในฐานะผู้นำาตลาด เราแสดงความรับผิดชอบ 
โดยการเป็นตัวอย่างที่ดี คนที่ทำางานให้เรา 
ไม่ควรต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้ทำางานที่มีคุณค่า 

Jacques van den Broek 
CEO, Randstad

ในปี 2561 CEO ของ BP, Equinor, Shell และ Total 
ประก�ศก�รจัดต้ังกรอบก�รดำ�เนินง�นร่วมสำ�หรับก�ร

ประเมินด้�นสิทธิมนุษยชนของคู่ค้�ในอุตส�หกรรม
พลังง�น คว�มร่วมมือดังกล่�วได้สร้�งระบบท่ีเป็น

ม�ตรฐ�นเดียวกันท่ัวโลก ซ่ึงถูกพัฒน�ข้ึนโดยงบประม�ณ
ของสม�ชิก แพลทฟอร์มน้ีประกอบด้วย 
คณะผู้ตรวจประเมินอิสระ ท่ีประเมินคู่ค้� 

ว่�ดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดร่วมกัน
หรือไม่ และนำ�ผลก�รประเมินม�เผยแพร่ 

แก่สม�ชิกเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจถึงคว�มเส่ียง 
ในห่วงโซ่อุปท�นให้ชัดเจนย่ิงข้ึน และนำ�ไปสู่ 

คว�มร่วมมือในกรณีท่ีจำ�เป็นต้องมีม�ตรก�รร่วมกัน

เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะให้ประโยชน์กับ
พันธมิตรทุกองค์กร โดยการผลักดันให้องค์กร 
มีความคาดหวังร่วมกันเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการส่งเสริมศักยภาพของเราในการประเมิน
และบรรเทาความเส่ียงการค้าทาสสมัยใหม่ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมของเรา 

Bernard Looney 
CEO, BP

ร่วมมือ ในลักษณะที่อาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบที่คุ้นเคย

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็น  
เป็นข้อท้าทายเฉพาะของพื้นที่ และใน 
บางประเด็นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มี 
ความซับซ้อน ซึ่งสะท้อนถึงความจำาเป็นต้องใช้
ความสามารถและสมรรถนะที่หลากหลาย  
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ และ 
พลังจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
เพื่อสร้างอำานาจการต่อรอง ในการแก้ไขปัญหา 

• พูดคุยและแลกเปลี่ยนกับ CEO   
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ 
รวมพลังที่จำาเป็นในการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม  
 

• จัดให้มีก�รปรึกษ�ห�รือ และสร้�ง
พันธมิตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้แก่ ภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ 
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  
 

• ให้แรงจูงใจกับทีมของท่�น  
ให้คิดถึงต้นตอของปัญหาและพัฒนา 
ความร่วมมือเฉพาะด้านเพื่อเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื้อรัง
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Amazon, AT&T, BT, Microsoft, Nokia, Salesforce.
org และ Vodafone ได้ร่วมกันจัดต้ัง Tech Against 
Trafficking initiative เพ่ือรวบรวมคว�มเช่ียวช�ญ 

ศักยภ�พด้�นนวัตกรรมคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงผู้บริโภค
ท่ัวโลก เพ่ือสนับสนุนก�รใช้แอปพลิเคชันเพ่ือช่วยป้องกัน

และเปิดโปงก�รค้�มนุษย์ รวมถึงก�รสร้�งศักยภ�พ 
ให้กับผู้เสียห�ย ซ่ึงก�รค้�มนุษย์เป็นอ�ชญ�กรรม 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่� 40 ล้�นคนท่ัวโลก  

และก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชนถือเป็นส่ิงสำ�คัญย่ิง  
คว�มร่วมมือดังกล่�วส่งผลให้บริษัท และผู้เช่ียวช�ญ 

ด้�นก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ท่ัวโลก ส�ม�รถระบุ 
และเส�ะห�โอก�สในก�รพัฒน�และขย�ยก�รใช้เทคโนโลยี

ท่ีมีศักยภ�พเพ่ือช่วยแก้ไขปัญห�

การค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่ซับซ้อน ซึ่งไม่มี 
องค์กรใดสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เพียง
ลำาพัง นี่คือสาเหตุที่เราร่วมมือกับบริษัทใน 
ภาคธุรกิจเทคโนโลยีในประเด็นนี้ เพื่อสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 
ต่อชีวิตของทุกคน

Microsoft ทำางานรับมือกับผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดจากเทคโนโลยี 
และการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราทุกวัน 
ทั่วโลก แต่ความมุ่งมั่นของเราไม่หยุดแค่นั้น  
เรามุ่งขับเคลื่อนพลังของเทคโนโลยีของเรา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน พร้อม 
ส่งเสริมการกำากับดูแลที่ดี สนับสนุนการเคารพ 
หลักกฎหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และภาครัฐในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง 
และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทานท่ีปลอดภัย มีความรับผิดชอบ 
และย่ังยืน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและประชาชน 
เราดำาเนินงานร่วมกันในระดับอุตสาหกรรม ร่วมกับ
ชุมชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน  
เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกล 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ และสร้างความม่ันใจว่าท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่ได้รับทุกโอกาสท่ีช่วยพัฒนาชีวิตให้มี 
ความเจริญก้าวหน้า

Philip Jansen 
CEO, BT

Brad Smith 
President, 
Microsoft Corporation

David MacLennan 
Chairman and CEO, Cargill
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ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตท่ีมีเสรีภาพและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เราทำางาน
อย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการตรวจสอบประเด็นสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน เพ่ือขับเคล่ือนการปฏิบัติท่ีดี
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน ท้ังในกิจการ
ของเราเอง และตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
เราต้องร่วมกันเป็นผู้นำาบน
เส้นทางสู่อนาคตท่ีย่ังยืน

การดำาเนินธุรกิจโดยรรับผิดชอบต่อสังคม
และเคารพสิทธิมนุษยชน ถือเป็นเน้ือเดียวกัน
กับวัฒนธรรมองค์กรของ Givaudan เราถือว่า
หลักการเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
และเป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนการลงมือทำาจริง 
ผ่านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

Peter Vanacker 
President and CEO, Neste

Gilles Andrier 
Chairman and CEO, Cargill
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Novartis มุ่งม่ันค้นคว้าพัฒนานวัตกรรม
ยารักษาโรค ในแต่ละปี ยาของเราช่วยเหลือ
ผู้ป่วยกว่า 8 ร้อยล้านคนท่ัวโลก 
เรามีเป้าหมายท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนให้ดีและยืนยาวย่ิงข้ึน เราถือว่าการเคารพ
สิทธิมนุษยชนเป็นมากกว่าความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรมท่ีควรปฏิบัติ มันเป็นหัวใจ
ของบทบาทหน้าท่ีของเราท่ีมี
ต่อสังคม

การดำาเนินธุรกิจโดยรรับผิดชอบต่อสังคม
และเคารพสิทธิมนุษยชน ถือเป็นเน้ือเดียวกัน
กับวัฒนธรรมองค์กรของ Givaudan เราถือว่า
หลักการเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
และเป็นเคร่ืองมือขับเคล่ือนการลงมือทำาจริง 
ผ่านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

Vas Narasimhan 
Chief Executive Officer,
Novatis

Peter Oosterveer
CEO, Arcadis
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เร�ร่วมมือกับสม�ชิก
และพันธมิตรของเร� 
เพื่อก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสิทธิมนุษยชน 

ดังนี้

สร้�งเครือข่�ยกับบริษัทเทียบเคียงและผู้เชี่ยวช�ญ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นคว�มท้�ท�ย และต่อยอดจ�ก
แนวท�งก�รแก้ปัญห�ที่มีอยู่

ปลูกฝังสิทธิมนุษยชน  ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ เพื่อช่วยให้บรรลุ SDGs ได้

นำ�เสนอมุมมอง 
ด้�นสิทธิมนุษยชนที่น่�เชื่อถือ   
ในก�รห�รือระดับมหภ�ค และใน 
ข้อริเริ่มใหม่ๆ ในระดับอุตส�หกรรม 

สร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้นำ�ภ�คธุรกิจ ในก�รขับเคลื่อน 
ก�รดำ�เนินง�นที่เค�รพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

WBCSD เชิญชวนให้บริษัทม�รวมตัวกัน 
เพื่อแก้ปัญห�ประเด็นด้�นคว�มยั่งยืน 
ที่ซับซ้อน ซึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ส�ม�รถ
แก้ไขปัญห�ได้เพียงลำ�พัง กำ�หนดแนวท�ง 
และช่วยกันสื่อส�รผลก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัทชั้นนำ�ให้ครอบคลุมวงกว้�ง  
และขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นของภ�คธุรกิจ

ผนึกกำ�ลังกับ WBCSD เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน
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ร่วมมือกับเร�  
เพ่ือขับเคล่ือน 
คว�มเป็นผู้นำ� 

ท�งธุรกิจ  
เพ่ือสิทธิมนุษยชน
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https://humanrights.wbcsd.org/

ติดต�มข้อมูลข่�วส�ร

Business and Human Rights Gateway ของ WBCSD  
เชื่อมโยงธุรกิจกับความเคลื่อนไหวในแวดวงสิทธิมนุษยชน 
โดยมีแหล่งอ้างอิง เครื่องมือ ข่าวและบทวิเคราะห์ 
ที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน



คู่มือเล่มนี้เป็นผลจ�กคว�มร่วมมือของ WBCSD Secretariat และผู้บริห�รของบริษัทสม�ชิก และพันธมิตร จึงเป็นสิ่งยืนยันว่�คู่มือเล่มนี้สะท้อนคว�มคิดเห็นของสม�ชิกส่วนใหญ่ 

ของ WBCSD และพันธมิตร อย่�งไรก็ต�ม คว�มร่วมมือนี้ไม่ใช่ก�รประกันว่�บริษัทสม�ชิกและพันธมิตรของเร�ทุกองค์กร จะเห็นด้วยกับเนื้อห�ในทุกประเด็นที่ตีพิมพ์ในคู่มือเล่มนี้

ผู้ประส�นง�นหลกัของ WBCSD
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Filippo Veglio
Managing Director, People & Society

veglio@wbcsd.org

Davide Fiedler
Manager, People & Society

fiedler@wbcsd.org 

James Gomme
Director, People & Society

gomme@wbcsd.org
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