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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในอดีต คนสวนใหญมีความเขาใจวา ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
มีความเชื่อมโยงเฉพาะกับองคกรที่ไมแสวงหากําไร ในขณะเดียวกันก็เขาใจวา ความรับผิดชอบตอ
สังคมกับองคกรธุรกิจเปนสิ่งที่แยกตางหากจากกัน หรือถึงขนาดขัดแยงกันเลยก็วาได ซึ่งความ
เขาใจดังกลาวก็ถือเปนเรื่องที่สมเหตุสมผลอยู เพราะโดยหลักการแลว องคกรธุรกิจยอมมีขึ้นเพื่อ
การแสวงหากําไร ดังนั้นองคกรธุรกิจสวนใหญจึงมุงที่จะแสวงหากําไร โดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดมีขึ้นกับสังคม ตราบใดที่การกระทํานั้นไมเปนการขัดกับกฎหมาย หรือเปนการกระทํา
เทาที่กฎหมายกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไว
อย า งไรก็ ดี ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมเริ่ ม เข า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ในโลกของธุ ร กิ จ
เนื่องจากทั่วโลกตองประสบกับวิกฤตปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่นับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งผลพวงสวนใหญมาจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรธุรกิจโดยขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการบริหาร
จัดการที่ดี การใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม การใชแรงงานอยางไมเปนธรรม ฯลฯ
ดังนั้น จึงไดมีการแสวงหาแนวคิดและแนวทางดําเนินการ เพื่อใหเกิดความสันติและการสาน
สัมพันธอันดีในการอยูรวมกันในสังคม ประกอบกับแนวคิดดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ก็ไดรับการ
ยอมรับวาจะเปนสิ่งที่ทําใหองคกรมีความเขมแขง และสรางความไดเปรียบในเชิงธุรกิจยิ่งขึ้นดวย1
ดังนั้น แนวคิดที่วาองคกรธุรกิจจะตองดําเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมจึงเพิ่ม
สูงขึ้นและแพรหลายไปทั่วโลกมากขึ้น ประกอบกับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในหมูผูบริโภคในการ
ใชปจจัยเรื่องการใสใจสิ่งแวดลอมและสังคมเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาถือเปน
แรงผลักดันสําคัญหนึ่งที่กอใหเกิดการพัฒนาในเรื่องนี2้
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ในตางประเทศ มีการสํารวจความคิดเห็นของคนอเมริกันจํานวน 1,000 คน โดยนิตยสาร
Business Week ในป ค.ศ.1996 พบวารอยละ 95 ปฏิเสธความคิดที่วาบทบาทเพียงอยางเดียว
ขององคกรธุรกิจคือการหาเงิน และรอยละ 58 เห็นพองวาองคกรธุรกิจตองรับผิดชอบในการจัดการ
ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม3 อยางไรก็ดี แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) นั้น เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในป ค.ศ.1999
เมื่อสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ไดจัดทําขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (UN
Global Compact) เพื่อเชิญชวนใหบรรษัทพลเมือง (Corporate Citizen) เขารวมทําขอตกลง
ภายใตหลักสากล 10 ประการ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และการ
ตอตานทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและจัดทํากลยุทธของธุรกิจโดยความสมัครใจ
รวมถึงอํานวยใหเกิดแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action) ในเรื่องนี้4 โดยที่ปจจุบันมีผูเขารวม
จํานวนกวา 8,700 รายจากกวา 130 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีจํานวน 32 ราย5 ตอมาในป
ค.ศ.2000 องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ
(OECD Guidelines for MNEs) โดยเสนอแนะใหบรรษัทขามชาติมีความรับผิดชอบตอสังคม และ
ใหบรรษัทขามชาติติดตอคาขายเฉพาะกับคูคาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม6 ซึ่งแมวาแตละองคกร
จะเนนประเด็นตางๆ ที่อาจคลายคลึงหรือแตกตางกัน แตก็ลวนเปนการสนับสนุนใหผูประกอบการ
ไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาที่กฎหมายกําหนดไวทั้งสิ้น โดยที่ความรับผิดชอบตอ
สังคมแบงเปน 4 ระดับ7 ดังนี้
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1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic responsibility) เพื่อผลิตสินคาและบริการ
ตามที่ประชาชนตองการและนํามาขายใหเกิดกําไรแกเจาของกิจการ (ในกรณีที่เปนองคการทําเพื่อ
กําไร) นับไดวาเปนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบดั้งเดิมของการดําเนินการ
2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) เพื่อดําเนินกิจการไปตามครรลอง
ของกฎหมายและกฎข อ บั ง คั บ ต า งๆ อย า งไรก็ ต ามกฎหมายและกฎข อ บั ง คั บ ไม ส ามารถจะ
ครอบคลุมการกระทําทุกอยางที่องคการกระทําได การกระทําบางอยางไมผิดกฎหมาย แตองคกร
ควรจะกระทําหรือไมนั้นขึ้นกับความรับผิดชอบของผูบริการองคกรนั้นๆ
3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) การกระทําบางอยางไมใชสิ่ง
ที่กฎหมายบังคับ ถาองคกรไมทําก็ไมผิดกฎหมาย แตองคกรเลือกกระทําเพราะเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบทางจริยธรรม เชน การใหสวัสดิการดานเสื้อผา ที่อยูอาศัย เงินกูยืม อาหารกลางวัน
รถรับสงพนักงาน การจัดนําเที่ยว เปนตน
4. ความรับผิดชอบในการใชดุลพินิจ (discretionary responsibility) ความรับผิดชอบใน
ระดับนี้เปนความสมัครใจของผูบริหารองคกรโดยตรง ความรับผิดชอบนี้ไมไดบังคับเปนกฎหมาย
หรือเปนสิ่งที่พนักงานคิดวาควรไดรับตามจริยธรรม เชน ผูบริหารไมสนับสนุนใหพนักงานทํางาน
ลว งเวลาแตก ลั บจ า งพนัก งานเพิ่ ม เพิ่ ม เครื่ อ งจั ก ร เพิ่ ม เงิ น เดือน ทั้ ง นี้ เพราะผู บริ ห ารเห็ น ว า
การทํางานลวงเวลาทําใหสุขภาพของพนักงานเสื่อมโทรมและเปนการบั่นทอนคุณภาพชีวิต
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยที่ แ บ ง การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความ
รับผิดชอบตอสังคมเปน 4 ขั้น แตทั้งนี้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นวา การดําเนินการตาม
กฎหมายถือเปนขั้นที่ 1 สวนการดําเนินการในลําดับถัดไป ขึ้นกับความพรอมของธุรกิจแตละแหง
ที่แตกตางกัน8 อยางไรก็ดี ประเทศไทยซึ่งเขาสูโลกเสรีทางการคาตามพันธกรณีขององคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO) ยอมตองมีการติดตอทางธุรกิจกับประเทศตางๆ ทั่วโลก
ซึ่งตลาดสงออกของประเทศไทยในหลายประเทศก็ไดนํามาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม
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มาใชเปนเงื่อนไขทางการคา อาทิเชน มาตรฐาน SA 8000 ซึ่งเปนมาตรฐานที่คุมครองผูใชแรงงาน
โดยใหองคกรนั้นมีการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด9 ดังนั้นผูประกอบการไทย
จึงไมอาจหลีกเลี่ยงการเขามามีบทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมในธุรกิจของตนได
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีสวนชวยในการขับเคลื่อนใหองคกร
ธุรกิจโดยเฉพาะบริษัท จดทะเบีย นมีการแสดงความรับผิดชอบตอสั งคมมากขึ้น โดยได กอตั้ง
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (The Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เพื่อทําหนาที่
สนับสนุนใหมีการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งยังไดจัดทําเข็มทิศธุรกิจเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) อันเปนหลักการและแนวทางในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมโดยครอบคลุม 8 เรื่องคือ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดทํา
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม10
อีกทั้งจากกระแสการดําเนินธุรกิจที่ตองปรับตัวใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืนไปกับ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ขององค ก รธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดโครงการสงเสริมการ
แสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม (Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works: CSR-DIW) ขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2551 โดยไดออกเปนประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม
(Standard for Corporate Social Responsibility) พรอมดวยแนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเกณฑมาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติและ
ไดรับการรับรอง และเพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาตนเองเขาสูเกณฑมาตรฐานสากล (ISO
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26000: Social Responsibility)11 ซึ่งปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวจํานวน 321 โรงงาน12
สํ า หรั บ มาตรฐาน ISO 26000: ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (ISO 26000: Social
Responsibility) เปนมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผูแทนจากกลุมตางๆ ประกอบดวย ผูบริโภค
(Consumer) ภาครัฐ (Government) อุตสาหกรรม (Industry) แรงงาน (Labor) องคกรอิสระ
(NGOs) และกลุมอื่นๆ (Support, Service, Research & Others) และไดประกาศออกเปน
มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขัน และ
สรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล จึงสมควร
ที่จะศึกษามาตรฐานดังกลาวกับกฎหมายภายในประเทศวามีความสอดรับเพียงใด เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับผูประกอบการไทยในการปรับตัวเขาสูมาตรฐานนี้
1.2

วัตถุประสงคของการวิจยั
(1) เพื่อศึกษาความเปนมาและแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
(2) เพื่อศึกษามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000: Social Responsibility)
โดยมุงเนนศึกษาถึงแนวคิด เจตนารมณ ตลอดจนการปรับใชกับผูประกอบการไทย
(3) เพื่อศึกษามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000: Social Responsibility)
กับกฎหมายภายในและกฎหมายตางประเทศ โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อ
หาแนวทางในการปรับใช
(4) เพื่ อ หาแนวทางและข อ สรุ ป ในการปรั บ ใช ม าตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(ISO 26000: Social Responsibility) ใหถูกตองเหมาะสมกับผูประกอบการไทย
โดยสอดรับกับกฎหมายภายใน
11

สถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, “โครงการสงเสริมการแสดงความรับผิด ชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอสังคม,” เอกสารประกอบการฝกอบรมความรู ความเขาใจเบื้องตนในการจัดทําแผนงาน และ
เกณฑมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม
บรรยาย ณ โรงแรมวินเซอรสวิทส สุขุมวิท 20, 7 สิงหาคม 2551. (เอกสารไมมีการตีพิมพเผยแพร)
12

กลุมเครือขาย CSR-DIW, พิธีมอบโลและเกียรติบัตร CSR-DIW 2554 [ออนไลน], 20 ตุลาคม
2554. แหลงที่มา http://www.csrdiwnetwork.com/thai/project_detail.aspx?pid=4
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(5) เพื่อใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ ทั้งตอผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจศึกษาทั่วไป
1.3

สมมติฐานของการวิจัย

นอกจากหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในของผูประกอบการในประเทศไทยแลว
ผูประกอบการในประเทศไทยยังมีความจําเปนที่จะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทาง
ของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000: Social Responsibility) ซึ่งมีมาตรฐานสูง
กวา กฎหมายที่ ใ ช บัง คั บอยู ใ นป จจุบัน จึง ควรหาแนวทางที่เ หมาะสมในการแกไ ขปญ หาและ
ปรับปรุงกฎหมายใหเกิดความสอดคลอง อันจะเปนการเตรียมความพรอมแกผูประกอบการใน
ประเทศไทยในการปรับตัวเขาสูมาตรฐานดังกลาวตอไป
1.4

ขอบเขตของการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ศึ ก ษาความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมตามแนวทางของมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000: Social Responsibility) ประกอบกันกับมาตรฐานและ
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ซึ่ ง ออกโดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยจะศึ ก ษาความเป น มา
แนวความคิ ด หลั ก การ โดยนํ า มาวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บกั บ กฎหมายภายในและกฎหมาย
ตางประเทศ
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย
รายงานฉบับนี้ศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เชิงพรรณนาและ
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ โดยคนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา และบทความทาง
วิ ช าการ ข อ เขี ย นของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ รวมถึ ง ข อ มู ล ใน
อินเตอรเน็ต เว็บไซตตางๆ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัย
(1) สามารถทราบและเขาใจถึงความเปนมาและแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม
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(2) สามารถทราบและเขาใจมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม(ISO 26000: Social
Responsibility) โดยมุงเนนศึกษาถึงแนวคิด เจตนารมณ ตลอดจนการปรับใชกับ
ผูประกอบการไทย
(3) สามารถทราบถึ ง แนวทางในการปรั บ ใช ม าตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
( ISO 26000: Social Responsibility) กั บ ก ฎ ห ม า ย ภ า ย ใ น แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
ตางประเทศ
(4) สามารถทราบถึงแนวทางและขอสรุปในการปรับใชมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคม (ISO 26000: Social Responsibility) ใหถูกตองเหมาะสมกับผูประกอบการ
ไทยโดยสอดรับกับกฎหมายภายใน

บทที่ 2
แนวคิดและหลักการของมาตรฐาน ISO 26000
2.1

แนวคิดของมาตรฐาน ISO 26000

ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งานขององค ก รที่ มี ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มที่ อ ยู ร ายรอบ
ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญที่บงชี้ถึงสมรรถนะและขีดความสามารถที่องคกรจะดําเนินงานได
ตอเนื่องอยางมีประสิทธิผล ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเหลานี้สะทอนถึงความจําเปนที่จะตองดํารงไว
ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ ความเสมอภาคทางสังคม และการกํากับดูแลองคกรที่ดี ซึ่งจาก
ทุกๆ กิจกรรมขององคกรจําตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ ไปพรอมๆ กับการถูกตรวจสอบอยางใกลชิด
จากผู มี ส ว นได เ สี ย กลุ ม ต า งๆ องค ก ารระหว า งประเทศว า ด ว ยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization: ISO) โดยคณะกรรมการดานนโยบายผูบริโภค จึงไดริเริ่ม
จัดทํารางขอแนะนําเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อปพ.ศ. 2544 และมีการประชุมภาคี
ผูมีสวนไดเสียในปพ.ศ. 2547 จนนําไปสูการจัดตั้งคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ในปลายปเดียวกัน เพื่อพัฒนาเปนมาตรฐาน ISO 26000 กอนที่จะมีการประกาศเปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 25531 ซึ่งมาตรฐาน ISO 26000 เกิดจากความ
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่ง ยืน (Sustainable
Development) โดยมาตรฐานฉบับนี้ไดใหแนวทางหลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
แนวปฏิบัติในการบูรณาการเขากับกระบวนการตางๆ ขององคกร โดยการพิจารณาความตองการ
ของผูมีสวนไดเสีย ความสอดคลองกับกฎหมาย กฏระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวปฏิบัติ
สากล2

1

พิพัฒน ยอดพฤติการ, องคกรไดอะไรจากการทํา ISO 26000 [ออนไลน], 2 มิถุนายน 2554.
แหลงที่มา http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/pipat/20110602/393630/
องคกรไดอะไรจากการทํา-ISO-26000.html
2
International Organization for Standardization, Guidance on Social Responsibility, 2010.
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2.2

ความหมายของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม

แมวาความคิดเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility: CSR)” จะเริ่มเปนที่รูจักในเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้เอง แตอันที่จริงแลว CSR มีมา
นานแลวเพียงแตยังไมเปนที่รูจัก หรืออาจจะยังไมมีการเรียกเปนทางการเหมือนในปจจุบัน CSR
นั้นมีจุดกําเนิดจาก 4 ทิศทาง3 คือ
ทิศทางประการแรก จากกระแสเรียกรองของประชาชน ตัวอยางเชน บริษัทอีสท อินเดีย
ในประเทศอังกฤษ ถูกคว่ําบาตรจากประชาชนในประเทศ เนื่องจากพบวาบริษัทใชแรงงานทาส จึง
ทําใหบริษัทจําเปนตองหันมาใสใจกับสวัสดิการแรงงานและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น หรือในปพ.ศ.
2527 Nestle’ ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม ไดออกกิจกรรมใหเด็กทารกดื่มนม
เนสทเลแทนนมแม ทําใหประชาชนเกิดความไมพอใจอยางมาก จนคว่ําบาตรสินคาของเนสทเล ซึ่ง
ถือเปนครั้งแรกที่ประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมาก เพื่อบีบใหองคกรยักษใหญอยางเนสทเล
เปลี่ยนนโยบายแตก็ไดผลออกมาดี
จะเห็นไดวาการทํา CSR ในยุคแรกๆ นั้น ไมไดเกิดขึ้นจากเจตนารมณที่ดีขององคกรเอง
กลาวอีกนัยคือ องคกรธุรกิจจะรอใหเกิดปญหากอนแลวคอยมาแกไขดวยการทํา CSR ภายหลัง
แตกระนั้นก็ถือเปนการจุดประกายการทํา CSR ขึ้นในสังคม เพราะหลายองคกรธุรกิจพบวา การรอ
ใหปญหาเกิดขึ้นกอน แลวคอยมาใสใจนั้นไมเปนผลดีตอองคกรธุรกิจอีกตอไป องคกรธุรกิจจึง
เปลี่ยนมาเปนฝายรุกหันมาดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม แสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของ
สังคม และมีความปรารถนาที่ดีที่จะทําสิ่งที่ดีตอบแทนสังคมที่ตนอยู (Corporate Citizenship)
อยางไรก็ดี ธุรกิจยอมมีความตองการที่จะแสวงหาและรักษากําไรของตนเปนหลัก และถือ
เปนสิ่งสําคัญในสายตาของผูถือหุน ดังนั้นการที่จะนํากําไรที่ผูถือหุนควรจะไดรับแบบเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ไปลงทุนในกิจกรรม CSR ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถเห็นผลไดในระยะสั้น ยอมกอใหเกิดความ
ไมพอใจแกหลายฝายที่รูสึกวาตนเปนฝายเสียประโยชน การทํา CSR จึงจําเปนที่จะตองผสาน
ประโยชนทั้งภายในและภายนอกองคกร เพราะองคกรที่ทํา CSR แมจะตองใชงบประมาณจํานวน
3

กองบรรณาธิการ, “CSR Stage of Knowledge: Overview อดีต-ปจจุบัน-อนาคต,” นิตยสาร BrandAge

Essential ฉบับที่ 4 (เมษายน 2552): 21.
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ไมนอยในการทํา CSR แตผลที่ไดจากการทํา CSR ก็คือผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคผลิตภัณฑและ/
หรือบริการขององคกรนั้นๆ มากขึ้น หรือเกิดเปนความจงรักภักดีในตัวสินคา (Brand Royalty) อัน
จะเป น ผลให อ งค ก รธุ ร กิ จ มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และก อ ให เ กิด ความยั่ ง ยื น และนั่ น ก็ เ ปรี ย บเสมื อ น
“License to Operate” ในเชิงสัญลักษณ เมื่อประชาชนสนับสนุนองคกรธุรกิจ ก็เปรียบเสมือนการ
อนุญาตใหองคกรนั้นๆ ดําเนินธุรกิจในสังคมได ในทางกลับกัน องคกธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ
ตอสังคม แมจะดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย หากประชาชนไมสนับสนุนหรือคว่ําบาตร
สินคา องคกรธุรกิจนั้นก็คงไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
จากการทํา CSR ซึ่งมีที่มาจากกระแสเรียกรองภายนอก พัฒนามาเปนแรงผลักดันให
องคกรธุรกิจเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือหรือพัฒนาสังคม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนแกองคกร
ธุ ร กิ จ นั้ น ตลอดจนสั ง คม เนื่ อ งจากภาคธุ ร กิ จ มี ค วามพร อ มทั้ ง ในด า นกํ า ลั ง ทรั พ ย แ ละ
ความสามารถในการบริหารจัดการตางๆ ดังนั้นการที่องคกรธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม
กอใหเกิดความยั่งยืนในสังคมนั้นๆ ได
ทิศทางประการที่สอง จากกลุมนักลงทุน ประมาณปพ.ศ.2471 เริ่มมีแนวทางการลงทุน
ทางธุรกิจเพื่อสังคมแนวใหม หรือที่เรียกวา “Social Responsibility Investment” ซึ่งในปจจุบัน
ก็คือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อไปลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการทํา CSR อันมีนัยที่สําคัญเพราะนักลงทุนนั้นมีบทบาทอยางยิ่งตอการผลักดันใหธุรกิจ
ที่ตนเองถือหุนหรือลงทุนนั้นมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น โดยพัฒนาการตามลําดับคือ
1) Pioneer Fund ซึ่งจัดตั้งโดยนักลงทุนผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท โดยใชหลักของ
ศาสนาในการประเมินความชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยจะนําทุนไปลงทุนในกลุมธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม ไมเกี่ยวของกับอบายมุขทั้งหลาย เชน สุรา สิ่งเสพติด เปนตน 2) Green
Fund เปนกองทุนที่เนนลงทุนในธุรกิจที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 3) Social Responsible Fund เปน
กองทุนที่ลงทุนในองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในหลายๆ ดานในขอบเขตที่กวางมากขึ้น
ตั้งแตเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สวัสดิการของคนและสัตว หวงใยชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมากในชวงป พ.ศ.2542-2544 มีอัตราเติบโตสูงถึง 36% มีมูลคา
การลงทุนในสหรัฐอเมริกามากถึง 17.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเปนตลาดที่นาจับตามองอยางยิ่ง
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ทิศทางประการที่สาม จากมุมของนักวิชาการ ในวงการวิชาการตางประเทศ มีการพัฒนา
งานเขียนเกี่ยวกับ CSR ขึ้นมาเปนระยะๆ คือ ในป พ.ศ.2483 Professor Theodor Kreps จาก
Stanford Business School ใชคําวา “Social Audit” เปนครั้งแรก ซึ่งกลาววาองคกรธุรกิจควรมี
การทํารายงานการกระทําที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม แตทวาในขณะนั้นก็ยังไมเปนที่สนใจ
เทาที่ควร ตอมาป พ.ศ.2496 หนังสือเรื่อง “Social Responsibility of Business Man” โดย
Howard Bowend กลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคมของนักธุรกิจ และในป พ.ศ.2503 หนังสือ
เรื่อง “The Responsible Corporation” หรือความรับผิดชอบตอสังคมโดยนักธุรกิจ โดย George
Goyder ไดพฒ
ั นาแนวคิดการทํา CSR อยางชัดเจนขึ้นมาในปเดียวกัน ซึ่งเปนชวงที่เกิดผลพวง
จากการใชยาฉีดฆาแมลงดีดีที ซึ่งอเมริกาเปนผูผลิตและสงออกโดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบ
ที่เกิดจากการใชยาฉีดฆาแมลงดีดีที อันเปนผลใหสภาพแวดลอมถูกปนเปอนดวยสารพิษ จน
นําไปสูกระแสเรียกรองดาน สิ่งแวดลอมขึ้น
ทิศทางประการสุดทาย จากสถาบันและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ หลังจาก
กระแสดานสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่ทั่วโลกจับตาจากเรื่องดีดีที ในชวงป พ.ศ.2503 ก็เกิดการ
ประชุมที่มุงชวยกันแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือในป พ.ศ.2515 มีการประชุม
UN Conference on The Human Environment ที่ Stockholm, Sweden ที่นํามาสู Stockholm
Declaration on The Human Environment ซึ่งเปนที่มาของการกอตั้ง UNEP : United Nation
Environment Program ขึ้น เพื่อเปนหนวยงานที่ดูแลสิ่งแวดลอมในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาค
ธุรกิจ
ในปพ.ศ.2519 กลุมประเทศสมาชิก OECD ไดบัญญัติ Guideline for Multinational
Enterprises เพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศ
เพื่อใหมีการดําเนินธุรกิจ ซึ่งก็ไดรับการตอบรับจากบริษัทตางๆ เปนอยางดี แตก็ยังจํากัดอยูเฉพาะ
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว จึงนําไปสูการปรับปรุง Guideline อีกครั้งในปพ.ศ.2543 จนเกิดเปน
กระแสการทํา CSR ระหวางประเทศ เพราะเนนการนําไปปฏิบัติจริงในทุกประเทศ ไมจํากัดเฉพาะ
กลุมประเทศสมาชิก OECD
ในปพ.ศ.2530 UN Brundtland Commission ผลิตเอกสารสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยนิยามคําวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีการตั้งชื่อใหเอกสารชิ้นนี้วา “Our Common Future”
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และในปพ.ศ.2532 หลังจากเกิดเหตุเรือบรรทุกน้ํามันดิบของ Exxon Waldez ลมบริเวณทะเลอ
ลาสกา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมและสัตวน้ําแถบทะเลอลาสกาเปนวงกวาง
กลุมธุรกิจ SRI (Social Responsible Investment) ซึ่ง Exxon เปนหนึ่งในนั้นจึงรวมกันบัญญัติ
กฏ 10 ประการที่เรียกวา “Waldez Principle” เพื่อกําหนดความประพฤติขององคกรใหมีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “Ceres Principle”
ในปพ.ศ.2535 มีการประชุม UN Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
จึงเกิดเปน Rio Declaration ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
ตอมาในปพ.ศ.2538 มีการประชุม World Summit for Social Develoment ที่เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก โดยสาระสําคัญของการประชุมเนนที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูกัน
ไป โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแรงงานที่ควรมีการจางงานเต็มอัตรา และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงานตามกฎขององคการแรงงานระหวางประเทศของสหประชาชาติ (ILO) และในปพ.ศ.2539
ผลจาก Rio Summit นํามาสูการเกิดของมาตรฐาน ISO 14000 ซึ่งเนนดานการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใหทั่วโลกนําไปใชเปนมาตรฐานของธุรกิจรวมกัน จนมีองคกรกวา 50,000 รายทั่วโลกไดรับ
มาตรฐานนี้ และกวา 500,000 รายที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเนนสิทธิและ
สวัสดิการแรงงาน ทั้งนี้ ในชวงปลายทศวรรษ 90 (ประมาณปพ.ศ.2524-2534) ไดเกิด GRI :
Global Reporting Initiative ซึ่งมุงหามาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจทั้ง 3 มิติ
คือ การวัดผลทางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม เพื่อใหแตละองคกรธุรกิจรายงานผลที่ได
มีการปฏิบัติจริงในทุกมิติ
ในป พ.ศ.2542 ผูคนเริ่มใหความสนใจในประเด็นเรื่อง CSR มากขึ้น โดยมีการประชุม
World Economic Forum นําโดยนายโคฟ อันนัม เลขาธิการองคการสหประชาชาติ (UN) ในขณะ
นั้น รวมกับ 5 หนวยงานของ UN (ILO, UNDP, UNEP, UNCHR และ UNIDO) และภาคธุรกิจ ได
ออก “UN Global Compact” เพื่อใหบริษัททั่วโลกโดยเฉพาะบริษัทขามชาติทํา CSR ในหลักการที่
กําหนดนี้ โดยมีการรวมเอาแนวคิดเรื่อง Corporate Citizenship สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงาน การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ที่กระจัดกระจายจากหลายๆ แนวคิดมารวมเขาดวยกันเปนบรรทัด
ฐานการทํา CSR ขององคกรธุรกิจมีความชัดเจนที่สุด ซึ่งตอมา OECD ไดปรับแผนการดําเนินงาน
ในกลุมประเทศสมาชิกของตนใหสอดคลองกับ “UN Global Compact” และในปพ.ศ.2545 UN
World Summit on Sustainable Development ที่เมืองโยฮันเนสเบิรก เปนจุดที่เกิดความเชื่อมโยง
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อยางชัดเจนของความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีหลักการที่วา
การตอบสนองความตองการของคนยุคปจจุบันตองไมไปทําลายโอกาสของคนรุนตอมาในการ
ตอบสนองความตองการของตน
จากที่ไดกลาวไปทั้งหมดขางตนก็คือ ความเปนมา วิวัฒนาการของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ ทั้งนี้หากจะกลาวถึงปจจัยที่มีสวนชวยผลักดันใหเกิด “ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ” ขึ้น อาจแยกเปน 3 ปจจัยดังนี้
1) โลกาภิวัฒน การที่องคกรธุรกิจมีขยายตัวไปทั่วโลก หากไมมีหลักการดานมนุษยธรรม
หรือมาตรฐานมาควบคุม ยอมกอใหเกิดเหตุการณกรณีเดียวกับ NIKE ที่ไปตั้งฐานการผลิตสินคา
ในประเทศที่ยากจน และพยายามกดอัตราคาแรงใหอยูในระดับต่ํา เพื่อจะนําสินคานั้นมาขายใน
ประเทศที่พัฒนาแลวในราคาสูง ซึ่งถือเปนการขาดจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจในดาน
สิทธิและสวัสดิการแรงงาน ในทางกลับกัน หากบริษัทขามชาติซึ่งมีซัพพลายเออร หรือบริษัทสาขา
ที่กระจายตัวอยูทั่วโลก นําเอาหลักการดาน CSR มาใชดวย ก็จะทําใหเศรษฐกิจและสังคมโลก
เจริญเติบโตไปพรอมๆ กันได
2) การเปดเสรีการคาและการปฏิรูปดานกฎหมายตางๆ เนื่องจากปจจุบันทั่วโลกมีการ
เปดเสรีทางการคา แตในแงของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ยังไมอาจควบคุมดูแลให
องคกรธุรกิจดําเนินการภายใตจรรยาบรรณที่ดีไดอยางเพียงพอ ดังนั้นหากภาคธุรกิจมีการนําเอา
ความรับผิดชอบตอสังคมมาใช ก็จะเปนการอุดชองวางที่กฎหมายไมสามารถไปถึงได
3) กระแสเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม นับจาก Rio Sumit ในปพ.ศ.2503 ที่มีการยก
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมขึ้นมา ตอมาก็เกิดมีกระแสสังคมเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดแนวคิดเรื่อง Triple
Bottom Line ซึ่งก็คือ การบริหารจัดการที่ใสใจผลกําไร สิ่งแวดลอม และสังคมไปพรอมกัน ทําให
องคกรธุรกิจจําเปนตองหันมาใหความสนใจ โดยยังคงตองรักษาผลกําไรไวเปนหลักดวย ดังนั้นการ
ทํา CSR จึงเปนทางออกที่ดีที่สุดในการประสานประโยชนดังที่ไดกลาวไวเขาดวยกัน เชนนี้หลาย
องคกรที่มีวิสัยทัศนจึงเริ่มหันมาทํา CSR กันอยางพรอมหนา
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ดังนั้น แนวความคิดที่สําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมขององค กรธุ รกิ จ ก็คือการ
พิจารณาวาองคกรควรมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร โดยที่ไมลืมวาองคกรตองมีรายไดและ
ผลกําไรอันจะทําใหกิจการสามารถดําเนินตอไปไดในอดีตคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” จะ
มุงเนนในภาคองคกรธุรกิจ ดังนั้นคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” (Corporate
Social Responsibility: CSR) จึงเปนคําที่คุนเคยกวาคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” (Social
Responsibility: SR) ทั้งนี้มีการใหความหมายหรือคําจํากัดความคลายคลึงหรือแตกตางกันไป เชน
Social Responsibility หมายถึง ความรับผิ ดชอบขององคก รต อ ผลกระทบที่เ กิ ดขึ้น ต อ
สังคมและสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกร ดวยความ
โปรงใสและมีจริยธรรม โดย
-

สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน สุขภาพ และสวัสดิการของสังคม

-

คํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

-

เปนไปตามกฎหมาย และสอดคลองกับพฤติกรรมตามมาตรฐานสากล และ

-

บูรณาการทั่วทั้งองคกร และปฏิบัติในหนวยงานที่เกี่ยวของ4

Corporate Social Responsibility หมายถึง ความมุงมั่นอยางตอเนื่องของธุรกิจในการ
ประพฤติอยางมีจริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจไปพรอมกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน และของครอบครัวของเขา ตลอดจนชุมชนรอบขางและสังคมสวนรวม5
Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ) หมายถึง การ
ดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแล

4

Ibid.
The World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility
[Online], 21 August 2010. Available from http://www.wbcsd.org/work-program/businessrole/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
5
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กิจการที่ดี และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนําไปสูการดําเนินธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน6
Corporate Social Responsibility (บรรษัทบริบาล) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายใน
และภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข7
Corporate Social Responsibility (บรรษัทบริบาล) หมายถึง การยอมรับพันธกิจวาจะ
ปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้นโดยอาศัยดุลยพินิจอยางอิสระในการเลือกแนวปฏิบัติทาง
ธุรกิจและการใชทรัพยากรขององคกร8
อยางไรก็ดี ไดมีหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดกําหนดมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมมาอยางหลากหลาย ซึ่งตอไปนี้คือมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป
2.2.1 UN Global Compact ของสหประชาชาติ
สหประชาชาติ (The United Nations: UN) ไดจัดทําขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
(UN Global Compact) ขึ้นในปค.ศ.1999 เพื่อเชิญชวนใหเหลาบรรดาบรรษัทพลเมืองทั้งหลาย
เขารวมทําขอตกลงภายใตหลักสากล 10 ประการ เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจให
ไดชื่อวาเปนบรรษัทพลเมือที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Corporate Citizen ในสังคม
โลก ซึ่งหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน
(Labour) สิ่งแวดลอม (Environment) และการตอตานทุจริต (Anti-Corruption) เพื่อเปนแนวทาง

6

คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, เข็มทิศธุรกิจ
เพื่อสังคม, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ไอคอนพรินติ้ง, 2551), หนา 6.
7
สถาบันไทยพัฒน, ซีเอสอารคืออะไร [ออนไลน], 21 สิงหาคม 2553. แหลงที่มา
http://thaicsr.blogspot.com/2006/03/blog-post_20.html
8
ฟลิป คอทเลอร และแนนซี ลี, บรรษัทบริบาล (ความรับผิดชอบตอสังคมตอองคกร) ทําการกุศลเพื่อ
ภาพลักษณองคกรและตอบสนองประเด็นสังคม, แปลโดย ม.ร.ว.รมณียฉัตร แกวกิริยา, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ยูนิเวอรแซล พับลิชิ่ง จํากัด, 2551), หนา 3.
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ในการดําเนินงานและจัดทํากลยุทธของธุรกิจโดยความสมัครใจ รวมถึงอํานวยใหเกิดแนวรวม
ปฏิบัต9ิ
ตารางที่ 1 หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
เรื่อง
หลัก 10 ประการ
สิทธิมนุษยชน 1.สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกปองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
ตามขอบเขตอํานาจที่เอื้ออํานวย
2.หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิด
สิทธิมนุษยชน
แรงงาน
3.สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุมของแรงงานและการรับรองสิทธิใน
การรวมเจรจาตอรองอยางจริงจัง
4.ขจัดการใชแรงงานบังคับและการเกณฑแรงงานในทุกรูปแบบ
5.ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง
6.ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจางแรงงานและการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดลอม
7.สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
8.อาสาจัดทํากิจกรรมที่สงเสริมการยกระดับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
9.สงเสริมการพัฒนาและการเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ก า ร ต อ ต า น 10.ดําเนินงานในทางตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งการกรรโชก และการให
ทุจริต
สินบน
ซึ่ ง นั บ แต มี ก ารประกาศข อ ตกลงโลกแห ง ประชาชาติ อ ย า งเป น ทางการ เมื่ อ วั น ที่
26 กรกฎาคม พ.ศ.254310 ปจจุบันมีผูเขารวมจํานวนกวา 8,700 รายจากกวา 130 ประเทศทั่ว
โลก โดยประเทศไทยมีจํานวน 32 ราย11
9

The UN Global Compact, Overview [Online], 16 August 2011. Available from
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html
10
พิพัฒน นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การสรางขอไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: บริษัท ธิงค บียอนด บุคส จํากัด, 2553), หนา 58.
11
The UN Global Compact, Participants & Stakeholders [Online], 16 February 2012. Available from
http://www.unglobalcompact.org/participants/search

17

2.2.2 OECD Guidelines for Multinational Enterprises ขององคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) จัดตั้งในปค.ศ.1961 โดยพัฒนามาจาก
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป และมีการพัฒนาแนวปฏิบัตสําหรับบรรษัท
ขามชาติที่สามารถยึดปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายใตการสนับสนุน
ของรัฐบาลในประเทศตางๆ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลาวเรียกวา “แนวปฏิบัติ OECD สําหรับบรรษัท
ขามชาติ ป 2000” (OECD Guidelines for Multinational Enterprises Revision 2000) ซึ่ง
OECD ไดมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจในหมูชาติสมาชิก และ
การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกกวา 100 ประเทศ โดยแนวปฏิบัติของ OECD เปนขอแนะนําการปฏิบัติ
ที่เปนไปโดยสมัครใจตอการประกอบการของบรรษัทขามชาติ ที่มิใชขอบังคับหรือเครื่องมือในการ
กีดกันทางการคา ถือเปนขอตกลงรวมกันของรัฐบาลในกลุมประเทศ OECD และกลุมประเทศ
นอก OECD อื่นๆ โดยแนวปฏิบัติดังกลาวมุงที่จะใหกลุมบรรษัทขามชาติดําเนินกิจการอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคมในมิติที่หลากหลาย ความรับผิดชอบของกิจการในมุมมองของ OECD
ตอการมีสวนรวมของธุรกิจโดยพื้นฐานก็คือการทําธุรกิจ ดังนั้นบทบาทของธุรกิจตอสังคมคือ
การลงทุนเพื่อที่จะใหผลตอบแทนที่เพียงพอแกสังคม ผูสงมอบทรัพยากรตางๆ ใหกิจการนําไปใช
ประโยชน นั่ น คื อ การสร า งงาน การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารต า งๆ ตามที่ สั ง คมต อ งการ OECD
สนับสนุนใหประเทศตางๆ สรางพันธะที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เชน การมีบทลงโทษทั้งทางแพง
และอาญาต อการให สิ น บนแก เ จ า หนา ที่ รัฐต า งแดน หรือการบั ง คับ ใช ก ฎหมายภาษีร ะหว า ง
ประเทศอยางเครงครัด ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของ OECD สําหรับบรรษัทขามชาติไดกําหนดแนวทางไว
7 ประการ12
ตารางที่ 2 แนวทาง 7 ประการของ OECD Guidelines for Multinational Enterprises

12

พิพัฒน นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การสรางขอไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน, หนา 55-56.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวทาง 7 ประการ
การจางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ (Employment and Industrial Relations)
สิ่งแวดลอม (Environment)
การตอสูกับการรับสินบน (Combating Bribery)
ผลประโยชนของผูบริโภค (Consumer Interests)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology)
การแขงขัน (Conpetition)
ภาษี (Taxation)

จะเห็นไดวาแนวทาง 7 ประการของ OECD จะมีลักษณะเปนมหภาคเนื่องจากบริบทของ
บรรษัทขามชาติที่ดําเนินธุรกิจอยูมีความแตกตางกันอยางมากกับองคกรทั่วไป ขนาดของบรรษัท
ขามชาติที่มีขนาดใหญมีรายไดแตละปมากกวา GDP ของบางประเทศ การที่บรรษัทขามชาติไป
ลงทุนหรือทําการคาในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนาจึงมีอํานาจตอรองสูง แนวทาง
ดังกลาวของ OECD จึงมีลักษณะบางประการที่แตกตางจากมาตรฐานตัวอื่น เชน ในประเด็นการ
ตอสูกับการรับสินบน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแขงขัน ภาษี ซึ่งเปนการปองปรามมิให
บรรษั ท ขา มชาติก อบโกยผลประโยชนจ ากประเทศเหลา นั้น และทิ้ ง ภาระทางดา นสังคมและ
สิ่งแวดลอมไวเบื้องหลังเหมือนเชนในอดีต13
2.2.3 เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีสวนชวยในการขับเคลื่อนใหองคกรธุรกิจโดยเฉพาะ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ก ารแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมมากขึ้ น โดยได ก อ ตั้ ง สถาบั น ธุ ร กิ จ
เพื่อสังคม (The Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เพื่อทําหนาที่สนับสนุนให
มีการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยสถาบันทําหนาที่เปนแกนกลางเชื่อมโยง
ภาคธุรกิจเพื่อชวยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับความเปนอยูและสภาพสังคม
ของไทยใหเติบโตเคียงคูไปกับการพัฒนาประเทศตอไป ทั้งยังไดจัดทําเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม

13

เรื่องเดียวกัน, หนา 57.
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(Corporate Social Responsibility Guidelines) เพื่อเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยครอบคลุม 8 หัวขอ
ตารางที่ 3 แนวปฏิบัติ 8 หัวขอของเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม14
แนวปฏิบัติ 8 หัวขอ
1.การกํากับดูแล การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนการจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางรูหนาที่
กิจการที่ดี
มีค วามรับ ผิด ชอบในการจัด การอยา งโปรง ใส เทา เทีย ม เปน ธรรม
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความ
มั่น ใจตอ ผู ถ ือ หุน ผู ล งทุน ผู มีส ว นไดเ สีย และผู เ กี ่ย วขอ งทุก ฝา ย อัน จะ
นําไปสูความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของธุรกิจ
2.การประกอบ
การประกอบธุ ร กิ จ ด ว ยความเป น ธรรมย อ มก อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น
ธุรกิจดวยความ กับผูเกี่ยวของ อันจะสงผลดีตอกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแก
เปนธรรม
ผลประโยชน อื่ น ที่ อ าจได ม าจากการดํ า เนิ น งานที่ ไ ม ถู ก ต อ งตามทํ า นอง
คลองธรรม
3.การเคารพสิทธิ การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมี
มนุษยชนและ สวนสัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา และทรัพยากรบุคคลนับเปน
การปฏิบัติตอ
ปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจ
ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพ
แรงงานอยาง
ชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝน
เปนธรรม
และเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
4.ความรับผิดชอบ สิ นค าและ/หรื อบริ การของธุ รกิ จไม ควรก อให เกิ ดความเสี่ ยงหรื ออั นตราย
ตอผูบริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคาและ/หรือบริการให
ตอผูบริโภค
มีความเปนสากลและใหทุกคนสามารถเขาถึงไดรวมทั้งควรพัฒนาสินคาและ/
หรือบริการเพื่อเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของสังคมดวย
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คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, เข็มทิศธุรกิจ
เพื่อสังคม, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ไอคอนพรินติ้ง, 2551), หนา 10-25.
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5.การรวมพัฒนา ชุมชนและสังคมที่เขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง
ชุมชนและสังคม ในฐานะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัดกิจกรรม
ทางสังคมและ/หรือมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สังคมที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา/บริการของธุรกิจ โดยการ
แสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พรอมกับคิดคนวิธีการที่จะลดและหยุด
ผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงาน
ของธุรกิจในที่สุด
6.การดูแลรักษา การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก บวกกับปจจัยความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนอกจากเปนสาเหตุของการบริโ ภคทรัพ ยากรธรรมชาติจํา นวน
สิ่งแวดลอม
มหาศาลเกินกวาความจําเปน ยังกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ
สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาว
จะกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศนตอไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหนาที่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม โดยถือวา
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของทุกคน
7.นวัตกรรมและ ในการดําเนินธุรกิจควรนําแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญา
การเผยแพร
เศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวางแผนกลยุทธทาง
นวัตกรรมจาก ธุรกิจอยางกลมกลืน โดยนําความรูที่เกิดจากประสบการณการดําเนินงาน
การดําเนินความ ดาน CSR มาพัฒนาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถ
สรางประโยชนความสามารถในการแขงขัน และมูลคาเพิ่มทั้งตอธุรกิจและ
รับผิดชอบตอ
สังคม
สังคมไปพรอมๆ กัน (competitiveness with innovative business)
8.การจัดทํา
ธุรกิจควรใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตาม
รายงานดาน
แนวทาง CSR ที่กลาวมาอยางครบถวน โดยขอมูลที่เปดเผยนี้นอกจาก
จะเป น ประโยชน ตอ ผู มี สวนได เ สีย (stakeholders) ทุ ก ฝา ยยัง ช ว ยในการ
สังคมและ
สิ่งแวดลอม
สอบทานใหธุรกิจทราบวา ไดดําเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเปาหมาย
ที่วางไวหรือไม อยางไร
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2.3

วัตถุประสงคของมาตรฐาน ISO 26000

มาตรฐาน ISO 26000 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางใหทุกองคกรมีสวนสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยตองการกระตุนใหองคกรตางๆ ดําเนินกิจกรรมใหดีหรือเหนือกวา
ที่กฎหมายกําหนดไว เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายถือเปนหนาที่พื้นฐานที่ทุกองคกรตองปฏิบตั ิ
และถือเปนสวนสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมอยู แลว ในการนํ ามาตรฐานฉบับนี้ไปใช
องค ก รควรพิ จ ารณาถึ ง ความหลากหลาย และความแตกต า งกั น ในด า นสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม
กฎหมายขององคกรแตละแหง เชนเดียวกับความแตกตางกันในสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งความ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล มาตรฐานฉบับนี้ไมใชมาตรฐานระบบการจัดการ ไมมีวัตถุประสงค
สําหรับนําไปใชเพื่อการรับรอง (Certification) รวมถึงการรองเรียน การตอบโต (Defense) หรือ
การอ า งสิ ท ธิ อื่ น ๆ ทั้ ง ในระหว า งประเทศ หรื อ ในประเทศ อย า งไรก็ ดี ม าตรฐานนี้ ไ ม ป ด กั้ น
การพัฒนาเปนมาตรฐานระดับชาติ (National Standards)15
จะเห็นไดวามาตรฐาน ISO 26000 มิใชขอกําหนด (requirements) ดังเชนที่ปรากฏใน
มาตรฐานการรับรอง อาทิ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) หรือระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS. 18001) แตเปนมาตรฐานเฉพาะเรื่องที่จะชวยใหองคกร
นํามาเปนมาตรฐานในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคม การผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ การดําเนินธุรกิจดวยความมีจริยธรรม การสงเสริมภาพลักษณที่ดีโดยใชหลักการ Green
Marketing และการสรางใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งเปนมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกประเด็น
ภายใตคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” โดยไมมีความมุงหมายที่จะใชสําหรับการตรวจสอบหรือ
การรับรอง แตเปนมาตรฐานที่สนับสนุนใหทุกองคกร โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจนําไปปฏิบัติ
ดวยความสมัครใจ

15

International Organization for Standardization, Guidance on ISO 26000: Social
Responsibility, 2010.
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เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีผูแสดงความเห็นวา มีความเปนไปไดที่ในอนาคตกระแสเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมอาจผลักดันใหมาตรฐานฉบับนี้ถูกกําหนดเปนเงื่อนไขทางการคา (Trade
Barrier) ตอไป16
2.4

หลักการของมาตรฐาน ISO 26000

วัตถุประสงคขององคก รในดานความรั บผิดชอบตอสังคมก็คือ การพัฒนาอยา งยั่ง ยืน
ซึ่งองคกรควรใหความสําคัญกับหลักการ 7 ประการ ดังนี้
2.4.1 หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountibility)
องคกรควรมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองคกร
โดยองค ก รควรยอมรั บ การตรวจสอบและพร อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบในผลการตรวจสอบนั้ น
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได ถื อ เป น หน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารที่ จ ะต อ งตอบคํ า ถามต อ ผู มี อํ า นาจ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลประโยชนขององคกร หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินในและกิจกรรมขององคกร
ระดับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ควรจะสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของผูบริหารที่มี
อํา นาจตั ดสิน ใจ ในกรณี ที่ เกิ ดความผิดพลาดขึ้ น จะตองหามาตรการที่เหมาะสมในการแกไข
สิ่งที่ผิดพลาดนั้น และดําเนินการปองกันมาใหเกิดซ้ํา
องคกรควรรับผิดชอบตอ
- ผลการตัดสินใจและกิจกรรม รวมถึงลําดับความสําคัญและการปกปองชื่อเสียงที่เกิด
จากการตัดสินใจหรือกิจกรรมที่ไมไดคาดคิดไว และ
- ผลกระทบที่สําคัญของการตัดสินใจ และกิจกรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม

16

แผนกบริหารความสัมพันธลูกคา, “ทําไมตอง ISO 26000,” วารสาร MASCInsight ฉบับที่ 26
(เมษายน-มิถุนายน 2551): 3
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2.4.2 หลักการความโปรงใส (Transparency)
องคกรควรมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม องคกรควรเปดเผยนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดยขอมูลดังกลาวควรเตรียมพรอมไวสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการตัด สิ น ใจและการดํ า เนิ น กิจ กรรมขององค ก รให ส ามารถเข า ถึ ง ได ข อ มูล ดั ง กล า วควร
เหมาะสมกับชวงเวลา เปนจริง และชัดเจน
องคกรควรมีความโปรงใสในดาน
- วัตถุประสงค ลักษณะ และสถานที่ตั้งของการดําเนินกิจกรรม
- ลักษณะของการตัดสินใจ การนําไปใช และการทบทวน รวมถึงนิยามของบทบาท
ความรับผิดชอบ การตรจสอบได และอํานาจหนาที่ในองคกร
- มาตรฐานและเกณฑ ซึ่ ง องค ก รใช ป ระเมิ น การดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความ
รับผิดชอบทางสังคม
- การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของและสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม
- แหลงที่มาของทรัพยากรดานการเงิน
- องคความรูและผลกระทบของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมของผูมีสวนไดเสีย
สังคม และสิ่งแวดลอม
- ระบุถึงผูมีสวนไดเสีย เกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
2.4.3 หลักการปฏิบตั ิอยางมีจริยธรรม (Ethical Behavior)
องคกรควรปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย ความยุติธรรม โดย
คํานึงถึงคน สัตว และสิ่งแวดลอม และมุงเนนไปที่ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
องคกรควรมีการพัฒนาโครงสรา งธรรมาภิบาลที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมี
จริยธรรม พรอมทั้งมีกลไกในการควบคุมดูแลใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผลการปฏิบัติ การ
ปองกันและการแกไขที่ไมกอใหเกิดการขัดแยงตอผลประโยชนขององคกรที่จะนําไปสการปฏิบัติ
อยางไมมีจริยธรรม รวมถึงการเคารพสวัสดิภาพสัตว เมื่อกระทบถึงชีวิตและความเปนอยูของสัตว
รวมถึงการคํานึงถึงความเหมาะสมในการเลี้ยงดู การเพาะพันธุ และการใชงานอีกดวย

24

2.4.4 หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Respect for Stakeholder
Interests)
องคกรควรชี้บงผูมีสวนไดเสีย เคารพตอผลประโยชนและความตองการของผูมีสวนไดเสีย
สํานึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย คํานึงถึงความสามารถของผูมีสวน
ได เ สี ย ในการติ ด ต อ และการเข า ไปดํ า เนิ น การร ว มกั บ องค ก ร คํ า นึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย
กับองคกร นอกจากนี้ควรพิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการดําเนินกิจกรรมขององคกร
ในมุมมองของผูมีสวนไดเสีย
2.4.5 หลักการเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for The Rule of Law)
องคกรควรยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม องคกรควรดําเนินการใหสอดคลองกับ
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมขององคกร และอยูภายใตกรอบของ
กฎหมาย รวมทั้งสอดคลองกับกฏขอบังคับที่ออกตามกฎหมาย นโยบาย กฏระเบียบ ระเบียบ
ปฏิบัติขององคกรอยางเหมาะสมและเปนธรรม พรอมทั้งแจงขอมูลตามภาระหนาที่ตามกฎหมาย
และทบทวนกฎหมายเปนระยะ
2.4.6 หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (Respect for International Norms of
Behavior)
องคกรควรเคารพและยึดมั่นตอแนวปฏิบัติสากล หลีกเลี่ยงการเขารวมกับองคกรอื่นในการ
ดําเนินกิจกรรมที่ผิดตอแนวปฏิบัติสากล และในสถานการณที่ขัดกับแนวปฏิบัติสากล องคกรควร
พิจารณาความเหมาะสม ทบทวนการดําเนินกิจกรรม และความสัมพันธภายใตขอบเขตอํานาจของ
กฎหมาย ในกรณีที่ไมมีกฎหมายคุมครองทางสังคมและสิ่งแวดลอมในประเทศที่องคกรตั้งอยู
องคกรควรพิจารณายึดหลักปฏิบัติสากล

25

2.4.7 หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human rights)
องคกรควรเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับสากลที่สามารถนําไปปรับใชไดในทุกประเทศ
ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ ในสถานการณที่สิทธิมนุษยชนไมไดถูกปกปอง องคกรควร
จั ด การให เ กิ ด การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย า งถู ก ต อ ง และหลี ก เลี่ ย งสถานการณ ก ารได ม า
ซึ่งผลประโยชน ในสถานการณที่กฎหมายภายในประเทศ หรือการดําเนินงานไมไดรับการปกปอง
สิทธิมนุษยชนอยางเหมาะสม ใหยึดถือและเคารพตอแนวปฏิบัติสากล
2.5

หัวขอหลักของมาตรฐาน ISO 26000
2.5.1 การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance)
-

-

สร า งและรั ก ษาไว ซึ่ ง สภาพแวดล อ มของแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม
สร า งระบบแรงจู ง ใจทั้ ง ในด า นเศรษฐกิ จ และไม ใ ช ด า นเศรษฐกิ จ โดยเชื่ อ มโยง
สมรรถนะดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ใช ท รั พ ยากรทางด า นการเงิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และทรั พ ยากรบุ ค คลอย า ง
มีประสิทธิภาพ
สงเสริมผูแทนกลุมตางๆ ใหดํารงตําแหนงระดับสูงภายในองคกรอยางเปนธรรม
โดยไมละเลยกลุมผูหญิง เชื้อชาติ ฯลฯ
กระตุนใหเกิดกระบวนการสื่อสารแบบสองทางระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย
ที่คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
และชวยในการชี้บงขอบเขตของ
การยอมรับและไมยอมรับ และการเจรจาเพื่อแกปญหาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลของลูกจางทุกระดับในการตัดสินใจ
ขององคกร เกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
สรางสมดุลและอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของบุคลากร
ที่ทําการตัดสินใจในนามขององคกร
ติดตามผลการตัดสินใจในการดําเนินงาน และรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและ
กิจกรรมขององคกรทั้งดานบวกและดานลบ
มีการทบทวนและประเมินกระบวนการกํากับดูแลองคกรเปนระยะ
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-

สร า งสมดุ ล ของความต อ งการขององค ก รและผู มี ส ว นได เ สี ย ทั้ ง ความต อ งการ
เรงดวนและความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.5.2 สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
ก. การตรวจสอบและประเมินสถานะขององคกร (Due Diligence)
- กําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชนขององคกรซึ่งใหแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ
ในองคกรและเชื่อมโยงกับองคกร
- ประเมิ น ผลกระทบดา นสิท ธิ ม นุษ ยชนที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากทุก กิจ กรรมที่ อยู ภายใต
การควบคุมองคกร
- รวมนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเขาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตลอดทั้งองคกร
- ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อใชในการปรับเปลี่ยนลําดับความสําคัญหรือ
วิธีการในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนตามความจําเปน
ข. สถานการณที่มีความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Situations)
ตัดสินใจและดําเนินการจัดการดวยความระมัดระวัง มีการคํานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นอยางรอบคอบและอยูบนพื้นฐานของการเคารพ สงเสริม ปกปอง และคงไว
ซึ่งสิทธิมนุษยชน
ค. การหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Avoidance of
Complicity)
พื้นที่ที่มีแนวโนมในการรวมกันละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับมาตรการรักษา
ความปลอดภัย ผูประกอบการตอง
ทวนสอบมาตรการในการรักษาความปลอดภัยวามีการเคารพสิทธิมนุษยชน
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและฏําหมายที่บังคับใช
ใหการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอยาง
เพียงพอ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และข อรองเรียนที่เกี่ยวกับ
ขั้ น ตอนในการรั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ เจ า หนา ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย
ตองถูกระบุและวิเคราะหหาสาเหตุตามความเหมาะสมและเปนอิสระ
ไมจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการใหกับองคกรอื่นนําไปใชในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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-

ไมรวมเปนหุนสวนอยางเปนทางการกับองคกรที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แจงเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการที่ถูกผลิต
การเผยแพร สู ส าธารณะหรื อ การดํ า เนิ น การใดๆ ที่ แ สดงถึ ง การไม ยิ น ยอมให มี
การเลือกปฏิบัติในการจางงานในประเทศที่องคกรดําเนินงานอยู
ง. การแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม (Resolving Grievances)
ความชอบธรรม : รวมถึงความชัดเจน โปรงใส และมีโครงสรางการกํากับดูแลที่เปน
อิสระ
สามารถเขาถึงได : มีการประชาสัมพันธชองทางและใหความชวยเหลือที่เพียงพอ
สําหรับผูเสียหายที่อาจประสบปญหาในการเขาถึง เชน ภาษา ความไมรูหนังสือ
ขาดการรั บ รู ขาดแคลนทางการเงิ น ความห า งไกล และความกลั ว ผลกระทบ
จากการเรียกรองความเปนธรรม
สามารถคาดการณได : มีขั้นตอนการดําเนินงานและมีกรอบเวลาในแตละขั้นตอน
ชัดเจน และมีความชัดเจนในรูปแบบของกระบวนการและผลลัพธ รวมถึงวิธีการ
ในการติดตามผลลัพธของการดําเนินการ
ความเสมอภาค : ผูเสียหายสามารถเขาถึงแหลงขอมูล คําแนะนํา และผูเชี่ยวชาญ
ที่จําเปน เพื่อทําใหกระบวนการเรียกรองมีความเปนธรรม
สิทธิที่สอดคลองกัน : ผลลัพธและการบรรเทาปญหาตองสอดคลองกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล
ชัดเจนและโปรงใส : กระบวนการผลลัพธตองเปดเผยใหสาธารณชนตรวจสอบได
และใหความสําคัญกับประเด็นที่สาธารณชนใหความสนใจ
อยูบนพื้นฐานของการสานเสวนาและการไกลเกลี่ยโดยคนกลาง : ผูเสียหายควร
มีสิทธิในการแสวงหาทางเลือกที่เปนกลไกอิสระสําหรับระงับขอพิพาททางกฎหมาย
กลไกแบบทวิภาคที่ประกอบดวยผูเสียหายกับองคกร
จ. การเลือกปฏิบัติและกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Discrimination and
Vulnerable Groups)
มั่นใจวาไมมีการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง คูคา ผูมีสวนไดเสีย สมาชิกและบุคคลอื่น
ที่องคกรติดตอหรือสงผลกระทบถึง
ตรวจสอบการดําเนินงานของตนเองและการดําเนินงานของบุคคลอื่นๆ ในขอบเขต
อิทธิพลเพื่อพิจารณาถึงการเลือกปฏิบัติไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่อาจจะเกิดขึ้น
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องคกรตองพิจารณาอํานวยความสะดวกในการยกระดับความตระหนักในสิทธิของสมาชิก
ในกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ซึ่งประกอบดวยสตรี ผูพิการ ชนพื้นเมืองหรือทองถิ่น
ผูอพยพ แรงงานอพยพและครอบครัว ผูสูงอายุ คนยากจน ผูไม รูหนังสือ ชนกลุมนอย
กลุมทางศาสนา อื่นๆ
ฉ. สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights)
- เคารพสิทธิสวนบุคคล ดังนี้
สิทธิการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก โดยองคกรตองไมปดบัง
มุมมองหรือความคิดเห็นของผูอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกร
เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอยางสงบ
เสรี ภ าพที่ จ ะแสวงหา รั บ รู แ ละแจ ง ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ผ า นสื่ อ ใดๆ โดย
ไมคํานึงถึงเชื้อชาติ
สิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟงการชี้แจง กอนที่จะมีการ
ตัดสินโทษทางวินัยภายใน การพิจารณาโทษทางวินัยตองมีความเหมาะสม
และไมเกี่ยวของกับการลงโทษทางกายหรือการทารุณหรือการทําใหเสื่อมเสีย
ช. สิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economics, Social and Cultural
Rights)
-

ไมจํากัดสิทธิทั้งทางตรงและทางออมในการเขาถึงผลิตภัณฑหรือทรัพยากรจําเปน
ของประชากรทองถิ่น
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับสมาชิก
ชุมชนเทาที่จะเปนไปได
พยายามเขารวมกับองคกรอื่นๆ หรือสถาบันของรัฐ ในการสนับสนุนใหเกิดความ
เคารพและความเขาใจที่แทจริงเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
หาวิธีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติตามสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือการบริการใหคนยากจนสามารถซื้อได
สร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและจั ด หาทรั พ ยากร เพื่ อ ใช ใ นการจั ด กิ จ กรรม
ทางวัฒนธรรมในชุมชนเปนครั้งคราว
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-

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการขององคก ร
รวมทั้งโครงการใหมโดยคํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซ. สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (Fundamental Rights at Work)
ใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง : ตัวแทนที่องคกรตั้งขึ้น
หรือการเขารวมโดยลูกจางตองไดรับการยอมรับในการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
ขอกําหนดและสภาพการจางอาจจะกําหนดมาจากการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
ของลู ก จ า งโดยสมั ค รใจ ตั ว แทนลู ก จ า งต อ งได รั บ การอํ า นวยความสะดวก
ที่เหมาะสมเพื่อชวยใหการทํางานของตัวแทนลูกจางมีประสิทธิภาพ และยินยอมให
ตัวแทนลูกจางปฏิบัติหนาที่โดยไมมีการแทรกแซง ขอตกลงรวมตองมีบทบัญญัติ
เพื่อระงับขอพิพาทจากการโตแยง ตัวแทนลูกจางตองไดรับขอมูลที่สําคัญเพื่อการ
เจรจาตอรอง
แรงงานบังคับ : ผูประกอบการตองไมเขารวมหรือหาผลประโยชนจากการใชแรงงาน
บังคับ
ใหโอกาสที่เทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ : ผูประกอบการตองยืนยันวา นโยบาย
การจ า งงานปราศจากความลํ า เอี ย ง โดยไม ขึ้ น อยู กั บ เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว เพศ อายุ
สัญชาติ หรือชาติกําเนิด ตนกําเนิดของชาติพันธุหรือสังคมชั้นวรรณะ สถานภาพ
การสมรส รสนิยมทางเพศ ทุพพลภาพ สถานะสุขภาพ ความสัมพันธทางการเมือง
หรืออคติอื่นๆ นโยบายและหลักปฏิบัติในการจางงาน รายได สภาพการจางงาน
การเขาถึงการฝกอบรมและการเลื่อนตําแหนง และการเลิกจาง ขึ้นอยูกับขอกําหนด
ของงาน องคกรตองใชขั้นตอนในการปองกันการคุกคามในสถานที่ทํางาน
มีการประเมินเปนระยะ : เกี่ยวกับผลกระทบจากการสงเสริมโอกาสความเทาเทียม
กันและการไมเลือกปฏิบัติ
เตรียมการคุมครองและการเลื่อนตําแหนงของกลุมผูท่ตี องไดรับการดูแลเปนพิเศษ :
(เชน ชนพื้นเมือง แรงงานอพยพ และแรงงานพิการ) อาจรวมถึงการสรางสถานที่
ทํางานสําหรับคนพิการภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม หรือเขารวมโครงการที่อางถึง
ในประเด็น ดัง กลา ว (เชน การสง เสริ ม ศั ก ยภาพในการทํ า งานของเยาวชน และ
โอกาสการจางงานอยางเทาเทียมกันสําหรับผูหญิงและเพิ่มความสมดุลของผูแทน
ที่เปนสตรีในระดับสูง)
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แรงงานเด็ก : องคกรตองไมเขารวมหรือแสวงหาผลประโยชนจากการใชแรงงานเด็ก
หากมีแรงงานเด็กในการดําเนินงานหรือขอบเขตอิทธิพลขององคกร ตองใหมั่นใจวา
ไมเพียงแคการยายเด็กออกจากงาน แตแรงงานเด็กเหลานั้นจะตองไดรับทางเลือก
ที่เหมาะสมในการศึกษาเฉพาะดาน

2.5.3 การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices)
ก. การจางงานและความสัมพันธในการจางงาน (Employment and Employment
Relationships)
มั่นใจวาลูกจางหรือผูที่ไมใชลูกจางโดยตรง มีความสัมพันธในการจางงานที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
- ไม ห าช อ งทางหลี ก เลี่ ย งข อ ผู ก พั น ทางกฎหมายของนายจ า ง โดยการป ด บั ง
ความสัมพันธการจางงาน
ยอมรับความสําคัญของการจางงานที่มั่นคง ทั้งตอลูกจางรายบุคคลและกลุมลูกจาง
วางแผนการใชอัตรากําลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการใชแรงงานอยางไมเปนทางการ หรือ
มีการใชแรงงานชั่วคราวมากเกินไป เวนแตวาลักษณะของงานนั้นเปนงานระยะสั้น
หรืองานตามฤดูกาล
- จัดใหมีการแจง การใหขอมูลภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณารวมกับ
ตัว แทนลูก จ างเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ย นแปลงการ
ดําเนินงาน (เชน การปดกิจการที่มีผลตอการจางงาน)
- มั่นใจวาใหโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับลูกจางทุกคนและไมเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง
และทางออมในทุกขอปฏิบัติดานแรงงาน
- ขจัดการปลดออก เลิกจาง และไลออกโดยไมมีกฎเกณฑหรือการเลือกปฏิบัติ
- ปกปองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัวของลูกจาง
- มีขั้นตอนที่มั่นใจวา ผูรับจางหรือผูรับจางชวงที่ทํางานใหองคกรไดรับการยอมรับ
ตามกฎหมาย และสามารถแสดงความรับผิดชอบในฐานะนายจางและจัดหาสภาพ
การทํ า งานที่ เ หมาะสม องค ก รต อ งใช ผู จั ด หาแรงงานที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ตาม
กฎหมายเทานั้น
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ไมหาประโยชนจากความไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือกดขี่ดานแรงงานของ
คูคา ผูสงมอบ ผูรับจางชวง
- เมื่อมีการดําเนินงานตางประเทศ ควรพยายามเพิ่มการจางงาน การพัฒนาอาชีพ
การเลื่อนตําแหนงและความกาวหนาของบุคคลในประเทศนั้น รวมถึงการจัดหาและ
กระจายงานไปยังกิจการในทองถิ่นที่ดําเนินการอยู
ข. สภาพการจางงานและการคุมครองทางสังคม (Conditions of Work and Social
Protection)
- มี ส ภาพการจ า งเป น ไปตามกฎหมายและข อ กํ า หนดของประเทศ และคํ า นึ ง ถึ ง
มาตรฐานแรงงานของแตละประเทศที่เขาไปดําเนินการ
- ใหการยอมรับบทบัญญัติในระดับที่สูงกวาขอกําหนดที่มีพันธะผูกพันตามกฎหมาย
เชน ขอตกลงรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกฎหมายของประเทศยังไมมีการนํามา
ประยุกตใช
- พิจารณาบทบัญญัติขั้นต่ําที่กําหนดไวในมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศทีก่ าํ หนด
โดยองคกรแรงงานระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกฎหมายของประเทศ
ยังไมมีการนํามาประยุกตใช
- จัดเตรียมสภาพการจางที่เคารพตอคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุกพักผอนประจําป สุขภาพและความปลอดภัย การคุมครองความเปนมารดา
และความสามารถในการรับผิดชอบตอครอบครัว
- จัดเตรียมสภาพการจางที่เทียบไดกับขอเสนอของผูประกอบการอุตสาหกรรมที่มี
ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น ในท อ งถิ่ น และอนุ ญ าตให มี ก ารสร า งความสมดุ ล ของ
การทํางานและการดําเนินชีวิตเทาที่ทําไดอยางดีที่สุด
จัดเตรี ย มคา จ า งและคา ตอบแทนอื่น ๆ สอดคลอ งกับ กฎหมาย กฏระเบี ย บและ
ขอตกลงรวม องคกรตองจายคาจางที่เพียงพอตอความตองการของลูกจางและ
ครอบครั ว โดยพิ จ ารณาจากอั ต ราค า จ า งในประเทศ ค า ครองชี พ หลั ก ประกั น
ทางสังคม มาตรฐานการครองชีพในกลุมอื่น ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงความ
ตองการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความตองการใหไดมาและคงไวซึ่งระดับของ
ผลผลิตและการจางงานที่สูง
- มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรม ในกรณี ที่ ง านมี ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพอย า ง
เดียวกันและปริมาณเทากัน
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จายคาจางใหกับลูกจางโดยตรง ยกเวนขอจํากัดในการจายคาจางหรือการหักคาจาง
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขอบังคับ หรือขอตกลงรวม
- ปฏิ บัติ ต ามบทบัญ ญัติที่เ กี่ย วกั บ การคุม ครองทางสั ง คมสํ า หรับ ลูก จ า งที่ทํ า งาน
ในประเทศที่ดําเนินงาน
- เคารพในสิ ทธิของลูกจ างเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานปกติ หรือชั่วโมงการทํา งาน
ตามที่ตกลง เปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือขอตกลงรวม ตองกําหนดวันหยุด
ประจําสัปดาห วันหยุดพักผอนประจําป และจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ไมไดใชสิทธิ
- จายคาตอบแทนใหลูกจาง เมื่อมีการทํางานลวงเวลาตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือ
ขอตกลงรวม
- ในกรณีที่สามารถทําได การกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหตองเคารพตอวันสําคัญ
ประจําชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมทางศาสนา
ค. การสานเสวนาทางสังคม (Social Dialogue)
- ยอมรับความสําคัญของการสานเสวนาทางสังคม และโครงสรางการเจรจาตอรอง
รวมขององคกร รวมถึงในระดับสากล
- เคารพสิทธิของลูกจางในการจัดตั้งหรือรวมกลุม เพื่อผลประโยชนหรือการรวมเจรจา
ตอรองที่ดีขึ้น
- ไมทําการขัดขวางลูกจางในการจัดตั้งหรือรวมกลุมเพื่อการรวมเจรจาตอรอง เชน
การปลดออกหรือไลออก หรือการเลือกปฏิบัติตอกลุมคนเหลานี้ โดยการตอบโต
หรือการคุกคามทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธีการขมขูหรือสรางใหเกิดความกลัว
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงตอการจางงาน ตองจัด
ใหมีการแจงไปยังตัวแทนภาครัฐและผูแทนของลูกจาง เพื่อที่จะใหผูที่เกี่ยวของมี
การตรวจสอบรวมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบดานลบเทาที่เปนไปไดมากที่สุด
แตงตั้งผูแทนลูกจางในการเขาถึงผูมีอํานาจตัดสินใจ สถานที่ทํางาน และลูกจาง
ที่ตนเองเปนผูแทน สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ ขอมูลที่เปน
จริง และเปนธรรมดานการเงินและกิจกรรมขององคกร
หลีกเลี่ยงการกระตุนใหภาครัฐดําเนินการใดๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพสากล
ในการสมาคมและการเจรจาตอรอง หรือการเขาไปมีสว นรวมในการโนมนาวเพื่อให
เกิดการจํากัดสิทธิดังกลาว
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ง. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Health and Safety at Work)
พั ฒ นา ประยุ ก ต ใ ช และรั ก ษา นโยบายด า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสงเสริมสุขภาวะทางดานจิตใจของลูกจางที่ได
ระบุไวอยางชัดเจนวา การประยุกตใชมาตรฐานดานสุขภาพความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมที่ดีตองควบคูกับสมรรถนะที่ดีขององคกร โดยสองสิ่งนี้จะชวยเสริม
ซึ่งกันและกัน
เขาใจ และนําหลักการจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยมาประยุกตใช โดย
การควบคุมลําดับขั้นตามความเหมาะสม (เชน การกําจัด การทดแทน การควบคุม
ทางวิ ศ วกรรม การควบคุม การจัด การ ขั้ น ตอนการทํ า งาน และอุ ป กรณป อ งกั น
สวนบุคคล)
วิ เ คราะห แ ละควบคุม ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กิจกรรมขององคกร
มีระบบการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ขององคกร
สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัย เพื่อใหลูกจางสามารถปฏิบัติ
ตามไดสอดคลองทุกครั้งและมั่นใจไดวาลูกจางทําตามขั้นตอนที่ถูกตอง
จั ด หาอุ ป กรณ ด า นความปลอดภั ย ที่ จํ า เป น รวมถึ ง อุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย
สวนบุคคล เพื่อปองกันการบาดเจ็บ โรค และอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมไปถึงใน
กรณีฉุกเฉิน
บันทึกและสอบสวนอุบัติการณดานสุขภาพและความปลอดภัย และปญหาที่ได
รับแจงจากลูกจางเพื่อทําการลดหรือกําจัดปญหาดังกลาว
ระบุ ช อ งทางและผลกระทบที่แ ตกต า งระหว า งชายและหญิง ในความเสี่ ย งด า น
สุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งบุคคลที่พิการหรือลูกจางที่อายุต่ํากวา 18 ป
ซึ่งอาจรับผลกระทบ
จัดเตรียมการปองกันดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เทาเทียม ทั้งสําหรับคนงาน
นอกเวลา (Part-time) และลูกจางชั่วคราว รวมไปถึงผูรับจางชวงที่ทํางานใน
สถานประกอบการ
มุงมั่นที่จะกําจัดอันตรายตอสภาวะจิตใจในสถานที่ทํางาน ซึ่งนําไปสูความเครียด
และการเจ็บปวย
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ให ก ารอบรมที่ เ พี ย งพอกั บ บุ ค คลทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยในงาน
เคารพในการหลักการที่วา การตรวจสุขภาพและการตรวจวัดดานความปลอดภัย
ในสถานที่ทํางานไมใชคาใชจายของลูกจาง
จัดระบบสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความรวมมือของ
ลูกจางที่เกี่ยวของ และใหการยอมรับและเคารพสิทธิ ดังนี้
• ลูกจางไดรับขอมูลที่ครบถวน ที่ถูกตองในเรื่องความเสี่ยงดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติที่ดีในการทํางานกับความเสี่ยงเหลานี้
• เปดโอกาสใหสามารถสอบถามและใหคําปรึกษาในประเด็นดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน
• แสวงหาคํา ปรึกษาจากองคก รดานแรงงานภายนอก และองคกรอื่น ๆ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ
• เขารวมในการตัดสินใจและกิจกรรมกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้ง
การสอบสวนอุบัติเหตุ
ยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจางในการปฏิเสธงานที่ไดพิจารณาอยางมีเหตุผลวา
อาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิตหรือสุขภาพของตนเองหรือชีวิต
และสุขภาพของผูอื่น
รายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแกหนวยงานที่เกี่ยงของ
จ. การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน (Human Development
and Training in the Workplace)
เปดโอกาสใหลูกจางในทุกระดับ สามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม และ
การฝกงาน และโอกาสกาวหนาทางอาชีพบนพื้นฐานความเทาเทียมและไมเลือก
ปฏิบัติ
มั่นใจวาลูกจางไดรับการพัฒนาความรูทักษะเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน
และให ค วามรู ท างด า นการบริ ห ารเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ การเติ บ โตในสายงาน
สามารถเติบโตรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
เคารพในความรับผิดชอบตอครอบครัวของลูกจาง โดยจัดเวลาทํางานที่เหมาะสม
การลาเกี่ยวครอบครัว
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ใหการดูแลเด็ก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่สามารถชวยใหลูกจางมีสมดุล
ระหวางการทํางานและการใชชีวิตอยางเหมาะสม
รวมกันจัดทําแผนระหวางลูกจางและบริหาร เพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

2.5.4 สิ่งแวดลอม (The Environment)
ก. การปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution)
- ชี้ บ ง แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ และของเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ และ
การบริการขององคกร
- ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการลดมลพิษ การใชน้ํา การกอใหเกิดผลเสีย
และการใชพลังงาน
- ดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ มุ ง ป อ งกั น มลพิ ษ และของเสี ย โดยใช ก ารจั ด การของเสี ย
ตามลําดับขั้น (waste management hierarchy) โดยพิจารณาการลดของเสีย
ที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชซ้ํา การแปรรูปและนํากลับมาใชใหม การนํากลับ
เขาสูกระบวนการผลิตใหม การบําบัดของเสียและการกําจัดของเสีย ตามลําดับและ
มั่นใจถึงการจัดการที่เหมาะสมของมลพิษและของเสียที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
- เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเกี่ยวกับการปลอยมลพิษ (เชน น้ําทิ้ง อากาศ กากของเสีย)
ออกสูภายนอก
- เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของสารพิษและวัตถุอันตราย
ที่มีการใชงาน และมีการปลอยออกสูภายนอก รวมถึงความเสี่ยงตอสุขภาพของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมจากมลพิษเหลานี้
- ดําเนินชี้บงและปองกันการใชอยางเปนระบบโดยองคกรตองแสวงหาการปองกัน
การใชสารเคมีตองหามที่กําหนดไดสวนเสียอื่นๆใหความสนใจ ภายในขอบเขต
อิ ท ธิ พ ล สารเคมี ที่ ต อ งหลี ก เลี่ ย งนั้ น ไม ไ ด จํ า กั ด แต เ พี ย งสารทํ า ลายโอโซน
สารอินทรียที่คงอยูยาวนาน (POPs) และสารเคมีภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัม
สารเคมีอันตราย และสารกําจัดศัตรูพืช (ตามที่กําหนดโดย องคการอนามัยโลก)
เทานั้น แตยังรวมถึง สารกอมะเร็งหรือสารกอกลายพันธุ และสารเคมีที่มีผลตอการ
สืบพันธุ ทําใหเกิดความผิดปกติของตอมไรทอ หรือสารพิษตกคางยาวนานและ
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สะสมในสิ่งมีชีวิต (PBTs) หรือ สารตกคางยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตไดดีมาก
(vPvBs)
- ดําเนินการเพื่อเตรียมพรอมในการปองกันอุบัติเหตุของสารเคมี และมีแผนฉุกเฉิน
ที่ครอบคลุมอุบัติเหตุและอุบัติการณที่เกิดจากการดําเนินงานองคกร โดยใหลูกจาง
คูคา ภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เขามามีสวนรวม ซึ่งแผน
ดังกลาวตองรวมถึงการชี้บงอันตราย การประเมินความเลี่ยง ขั้นตอนการแจงเหตุ
และระบบสื่อสาร เชน การใหความรูและขอมูลตอสาธารณะ
ข. การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use)
ชี้บงแหลงการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่นๆ
ตรวจวั ด เก็ บ บั น ทึ ก และรายงานการใช พ ลั ง งาน น้ํ า และทรั พ ยากรอื่ น ๆ
ที่มีนัยสําคัญ
ดําเนินมาตรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใชพลังงาน น้ํา และ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดีและเปรียบเทียบกับ
แหลงขอมูลอื่นๆ
นําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหมและผลกระทบต่ํามาใชประกอบกัน
หรือนํามาทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
ใชวัสดุรีไซเคิล และนําน้ํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหมั่นใจไดวาทุกคนภายในลุมน้ําสามารถเขาถึง
แหลงน้ําไดอยางเทาเทียมกัน
สงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน
ค. การบรรเทาและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change
Mitigation and Adaptation)
- ชี้บงแหลงกําเนิดที่มีกาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งกําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบขององคกร
- ตรวจวัด บันทึก และรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ โดยใช
วิธีที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
- ดํ า เนิ น มาตรการทั้ ง ทางตรงและทางออ มอยา งตอเนื่อง เพื่ อนําไปสู การกํา หนด
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตขอบเขตที่องคกรควบคุมได
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ลดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบที่เกิดขึ้น เชน ใชเทคโนโลยีที่ชวย
ลดมลพิ ษ และใช พ ลัง งานหมุน เวีย น โดยมีเ ปา หมายเพื่อลดปริ ม าณการปลอ ย
กาซเรือนกระจก โดยตระหนักถึงผลลัพธของการใชทรัพยากรดังกลาวในดานสังคม
และสิ่งแวดลอม
- ปองกันการปลอยกาซเรือนกระจก (โดยเฉพาะกาซที่ทําลายชั้นโอโซน) จากการ
ใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณตางๆ รวมถึง
ระบบทําความรอน ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ
- พิจารณาโอกาสในการซื้อขายคารบอนเครดิตที่ไดจากโครงงานลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC)
- พิจารณามุงใหเกิดคารบอนสมดุล (Carbon neutral) โดยใชมาตรการชดเชย
การปลอยกาซเรือนกระจก เชน การสนับสนุนแผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ผานการดักจับและกักเก็บคารบอนหรือการแยกคารบอน ดวยวิธีที่นาเชื่อถือและ
โปรงใส
- พิจารณาถึงโลกในอนาคต และสภาพภูมิอากาศของทองถิ่น เพื่อชี้บงความเสี่ยงและ
บูรณาการการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในกระบวนการ
ตัดสินใจขององคกร โดยองคกรควรจะดําเนินมาตรการเพื่อตอบสนองผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม ความสามารถในการปรั บ ตั ว ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ อ ยู
ในขอบเขตผลกระทบจากองคกร
- หาโอกาสในการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อใชในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
ง. การปองกันและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural
Environment)
- ชี้ บ ง ผลกระทบที่ ร า ยแรงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ ระบบนิ เ วศ หรื อ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกําหนดมาตรการ เพื่อลดจะกําจัดผลกระทบเหลานี้
- ดําเนินแนวทางที่เปนไปไดและมีความเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในกลไกตลาด
โดยการยอมรับคาใชจายดานสิ่งแวดลอม และสรางคุณคาเชิงเศรษฐกิจ ในการ
ปกปองระบบนิเวศ
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ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การหลี ก เลี่ ย งความสู ญ เสี ย ของระบบนิ เ วศตามธรรมชาติ
การฟนฟูระบบนิเวศ หากไมสามารถดําเนินการไดในทั้งสองกรณี ตองดําเนินการ
ชดเชยความเสียหายจากการกระทําที่เกิดขึ้น เพื่อใหความสมดุลของระบบนิเวศ
กลับคืนมา
จัดทําและใชกลยุทธแบบบูรณาการสําหรับการบริหารจัดการที่ดิน น้ํา และระบบ
นิเวศที่สงเสริมการอนุรักษการใชอยางยั่งยืนและเทาเทียมในสังคม
ดําเนินมาตรการเพื่อรัก ษาสิ่งมีชีวิ ตสายพั นธุเฉพาะถิ่นหรือที่ใกล สูญพันธุ หรือ
ถิ่นที่อยูอาศัยที่อาจไดรับผลกระทบ
ดํ า เนิ น การวางแผน ออกแบบและปฏิ บั ติ โดยยึ ด หลั ก การลดผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการเขาใชที่ดินขององคกร รวมถึงการตัดสินใจในการ
ใชที่ดิน การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมและการขยายตัวของเมือง
การพัฒนาอาคารและงานกอสรางตองคํานึงถึงถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ํา
ปาไม เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่อนุรักษ
พิจารณานําแนวทางการทําเกษตรอยางยั่งยืน การทําประมงอยางยั่งยืน การดูแล
สวัสดิภาพสัตว และการดูแลปาไม มาใช ในทํานองเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
ชั้นนํา และแบบแผนการรับรอง
พิจารณาวาสัตวปาและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ตองใหความสําคัญและไดรับการปกปอง
เพิ่ ม หรื อ คงไว ซึ่ ง สั ด ส ว นการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผู ส ง มอบที่ บ รรจุ ข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานและการรับรอง
หลีกเลี่ยงการคุกคามตอความอยูรอด หรือนําไปสูการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ทั้งใน
ระดับโลก ภูมิภาค หรือ ทองถิ่น หรือการอนุญาตใหแจกจายหรือขยายพันธุที่รุกราน

2.5.5 การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices)
ก. การตอตานการคอรรัปชัน (Anti-Corruption)
ดําเนินการ ประยุกตใชและปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ตอตานการคอรรัปชัน
การติดสินบน และการขูบังคับ
ชี้บงความเสี่ยงของการคอรรัปชัน
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มีความเปนผูนํา และเปนแบบอยางในการตอตานการคอรรัปชันโดยมีความมุงมั่น
สงเสริม และไมละเลยในการดําเนินการตามนโยบายการตอตานคอรรัปชัน
สนับสนุนลูกจาและผูแทนองคกร ในการกําจัดการติดสินบน และการคอรรัปชัน และ
ใหสิ่งจูงใจในการดําเนินงาน
ฝกอบรมและสรางความตระหนักใหกับลูกจางและผูแทนองคกร ในเรื่องคอรรัปชัน
และวิธีการตอตานการคอรรัปชัน
มั่นใจวาการจายคาตอบแทนใหกับลูกจางและผูแทนองคกรมีความเหมาะสม และ
เพื่อการดําเนินงานที่ชอบธรรมเทานั้น
จัดทําและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันการคอรรัปชัน
สนับสนุนใหลูกจาง คูคา ผูแทนองคกรและผูสงมอบ รายงานการละเมิดหรือฝาฝน
นโยบายตอตานการคอรรัปชันขององคกร โดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ผูรายงาน
แจ ง ละเมิ ด ต อ กฎหมายอาญาให กั บ เจ า หน า ที่ ผู ที่ มี อํ า นาจบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
พยายามตอตานการคอรรัปชัน โดยโนมนาวบุคคลที่มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
องคกร ใหนําแนวปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชันที่คลายคลึงกันไปใช
ข. การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ (Responsible Political Involvement)
ใหความรู อบรม และสรางความตระหนักใหกับลูกจางและผูแทนองคกร เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมทางการเมือง และสนับสนุนทางการเมืองอยางรับผิดชอบ และวิธีการ
จัดการกับผลประโยชนทับซอน
มีความโปรงใสในนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลอบบี้ การสนับสนุนทาง
การเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง
กําหนดและดําเนินงานตามนโยบาย หรือแนวทางในการจัดการกิจกรรมของบุคคล
ที่ปฏิบัติงานในนามขององคกร
หลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมืองที่พยายามจะควบคุ มผูกําหนดนโยบายให
เปนไปในแนวทางที่ตองการ
หามดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลที่ไมถูกตอง การบิดเบือนความจริง
การขมขู หรือการบีบบังคับ
ค. การแขงขันอยางเปนธรรม (Fair Competition)

40

-

ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดานการแขงขันอยางเปนธรรม
และรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลดานการแขงขันทางการคา
กําหนดระเบียบปฏิบัติและสิ่งปองกันอื่นๆ เพื่อปองกันการถูกชักจูง หรือการเขาไป
มีสวนรวมในการตอตานการแขงขันทางการคา
สงเสริมลูกจางใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหเสอดคลองกับ
กฎหมายการแขงขันทางการคา และการแขงขันที่เปนธรรม
สนับสนุนแนวปฏิบัติดานการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด และสงเสริมการ
แขงขันทางการคาอยางเปนธรรม
ให ความใสใ จกั บ สภาพแวดล อ มทางสั ง คมที่ องค ก รเข า ไปดํ า เนิน กิ จ กรรม และ
ไมอาศัยปจจัยแวดลอมทางสังคม เชน ความยากจน เพื่อหาผลประโยชนจากการ
แขงขันที่เปนธรรม
ง. สงเสริมความรับผิดดานสังคมใหองคกรอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ (Promoting Social
Responsibility in the Sphere of Influence)
บูร ณาการเกณฑท างดา นจริ ย ธรรม สั ง คม สิ่ง แวดล อม และความเท า เทีย มกั น
ทางเพศ รวมถึง สุขภาพและความปลอดภัย เขาไปในนโยบายและแนวปฏิบัติดาน
การจัดซื้อ การจําหนาย และการทําสัญญา เพื่อปรับปรุงใหตรงตามวัตถุประสงค
ดานความรับผิดตอสังคม
สนับสนุนใหองคกรอื่นๆ นํานโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมที่คลายคลึงกันมาใช
ดําเนินการติดตามและเฝาระวังการปฏิบัติขององคกรอื่นๆ ทีมีความเกี่ยวของกับ
องคกร วามีการปฏิบัติสอดคลองตามที่ตกลงไวกับองคกรในเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคม
พิ จ ารณาให ก ารสนั บ สนุ น ต อ องค ก รขนากกลางและขนาดเล็ ก ซึ่ ง รวมถึ ง
การยกระดับความตระหนักในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมและแนวปฏิบัติที่ดี
และใหความชวยเหลือเพิ่มเติม (เชน ทางดานเทคนิค การสรางความสามารถ หรือ
ทรัพยากรอื่นๆ)เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคม
มีสวนในการเพิ่มความตระหนักขององคกรอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับหลักการและ
ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
สงเสริมการปฏิบัติที่เปนธรรมและเปนจริง เกี่ยวกับตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ
จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมตลอดทั่วทั้งหวงโซ
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คุณคา รวมถึงการเพิ่มความสามารถขององคกรอื่นๆ ในหวงโซคุณคาเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคมเทาที่เปนไปได
จ. การเคารพตอสิทธิที่เปนทรัพยสิน (Respect for Property Rights)
ใช น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการส ง เสริ ม การเคารพต อ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวามีการอนุญาตใหใช
หรือจําหนายทรัพยสินอยางถูกตองตามกฎหมาย
ไม เ ข า ร ว มในกิ จ กรรมที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น รวมถึ ง การใช ที่ ผิ ด จากอํ า นาจ
การครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์
จายคาตอบแทนอยางเปนธรรม สําหรับทรัพยสินที่ไดรับหรือนํามาใช
พิ จ ารณาความหวั ง ของสั ง คมสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความต อ งการขั้ น พื้ น ฐาน
ส ว นบุ ค คล เมื่ อ มี ก ารใช แ ละมี ก ารปกป อ งสิ ท ธิ ข องทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา และ
ทรัพยสินทางกายภาพ
2.5.6 ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues)
ก. การตลาดอยางเปนธรรม ขอมูลที่เปนจริงและไมเบี่ยงเบน และการปฏิบัติทางสัญญา
ที่เปนธรรม (Fair Marketing, Factual and Unbiased Information and Fair Contractual)
ไมเขารวมในการกระทําใดๆ ที่หลอกลวง ทําใหเขาใจผิด ฉอโกงหรือไมเปนธรรม
รวมทั้งปกปดขอมูลที่จําเปน
ทําการโฆษณาและการตลาดที่ระบุอยางชัดเจน
ยืนยันการแสดงหลักฐานขอเท็จจริงตามที่กลาวอางตามผลิตภัณฑและการบริการ
โดยการใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงตามที่ลูกคารองขอ
ไมใชขอความหรือสื่อรูปภาพ ที่เกี่ยวของกับเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และรสนิยมทาง
เพศ เพื่อบิดเบือนขอความที่สื่อสารใหผูบริโภค
ปฏิบัติอยางเปนธรรมกับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
ใหขอมูลในรูปแบบของภาษา ที่มีความสมบูรณครบถวน ถูกตอง สามารถเขาใจได
และเปรียบเทียบได ณ จุดขาย ไดแก
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•

ลักษณะคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑและการบริการที่ตองใชชั้นตอนการ
สอบที่เปนธรรม และเปรียบเทียบไดถาสามารถทําได เชน ประสิทธิภาพเฉลี่ย
หรือแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ในการจัดเตรียมขอมูลดังกลาวอาจจะถูกจํากัดในบาง
สถานการณ แต จ ะต อ งให มี ค วามเหมาะสมและปฏิ บั ติ ไ ด และสามารถ
ชวยเหลือผูบริโภคได
• ด า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ก าร เช น
กระบวนการที่ มี ศั ก ยภาพในการก อ ให เ กิ ด อั น ตราย และสารเคมี ที่ เ ป น
อันตรายที่อยูในตัวผลิตภัณฑหรือที่ปลอยออกจากผลิตภัณฑ
• ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขาถึงผลิตภัณฑและการบริการ
• ที่อยูขององคกร
-การทําสัญญากับผูบริโภค
• เขียนดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจได
• มีความโปรงใสในเรื่องระยะเวลาของสัญญาและชวงเวลาที่ยกเลิกสัญญา
• ไมกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไมเปนธรรม เชน การยกเวนในการรับผิด สิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขแตเพียงผูเดียว ถายโอนความเสี่ยง
ใหแกผูบริโภค หรือกําหนดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานเกินไป
• ใหขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอกับราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และคาใชจาย
ข. การปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค (Protecting Consumers Health
and Safety)
จัดเตรี ย มผลิตภั ณฑและการบริ ก ารในสภาพที่ ปลอดภัย ต อผูบ ริโภคและผูอื่น ๆ
ภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติ
ประเมินความพอเพียงของกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ
มาตรฐานและข อ กํ า หนดอื่ น ๆเพื่ อ ที่ จ ะระบุ ถึ ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัย
ออกแบบผลิตภัณฑ ตองทําใหเกิดความเสี่ยงนอยที่สุด โดย
 ชี้บงกลุมผูใชงานและใหความสําคัญกับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
 ชี้บงการใชงานคาดการณถึงกระบวนการใชงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ
หรือการบริการ และอันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน และเงื่อนไขของการใช
ผลิตภัณฑหรือการบริการ
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คาดการณและประเมินคาความเสี่ยงที่จะเกิดกับกลุมผูใชงานหรือกลุมคน
ที่สัมผัส รวมทั้งหญิงตั้งครรภจากอันตรายที่ระบุไว
 ลดความเสี่ ยงโดยใชการจัดลํ าดับความสํา คัญดั งนี้ การออกแบบให เ กิ ด
ความปลอดภัยตั้งแตเริ่มตน อุปกรณปองกัน และใหขอมูลแกผูใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ตองหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่กอใหเกิดอันตราย รวมถึง
สารที่กอมะเร็ง สารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารที่เปนพิษกับ
ระบบการสืบธุ หรือสารที่ตกคางยาวนานและสามารถสะสมในรางกายได หากมี
การจําหนายผลิตภัณฑซึ่งมีสวนประกอบของสารเคมีดังกลาว ตองมีการติดฉลาก
บอกไวอยางชัดเจน
ประเมินความเสี่ยงในดานสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑและการบริการกอนที่จะ
มีการใชวัตถุดิบใหมในการผลิตการใชเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตใหม และจัดทํา
เอกสาร
ขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคัญแกผูบริโภค โดยใชสัญลักษณที่เปนสากลหรือ
รวมกับขอความเพื่อการสื่อสาร
ใหความรูแกผูบริโภคเกี่ยวกับวิธีการใชงานและแจงเตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑในสภาพการใชงานปกติ
กําหนดมาตรฐานในการปองกันผลิตภัณฑที่อาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัย
จากการเคลื่อนยายหรือการจัดเก็บที่ไมถกู วิธีในขณะที่อยูในการดูแลของผูบริโภค
ในกรณี ที่ พ บว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ว างจํ า หน า ยในท อ งตลาดอาจเป น อั น ตราย
มีขอบกพรองที่รายแรงหรือเกดการเขาใจผิดหรือมีการใหขอมูลที่ผิดพลาด องคกร
ตองเรียกเก็บผลิตภัณฑที่อยูระหวางการจัดจําหนาย และเรียกคืนผลิตภัณฑโดยใช
มาตรการที่ เหมาะสมและการใชสื่อตาง ๆ ที่จะเขาถึงประชาชนผูซื้อผลิตภัณฑ
ไปใชไดรับทราบ
ค. การบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption)
ขจัดหรือลดผลกระทบดานของสุขภาพและสิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลิตภัณฑและ
การบริการ เทาที่จะเปนไปได เชน ผลกระทบทางเสียงและของเสีย
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑแ ละบรรจุ ภัณ ฑที่ งา ยต อ การนํา กลั บ มาใชใ หม ซ อ มได ห รื อ
นํากลับมาผลิตใหมหรือแนะนําหนวยงานที่ใหบริการรัไซเคิลและกําจัดของเสีย
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จั ด เตรี ย มข อ มู ล ที่ ผู บ ริ โ ภคสามารถตรวจสอบกลั บ ได ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
สิ่ง แวดลอมและปจจัยทางสังคม ที่เกี่ยวของกับการผลิต การจัดส งผลิตภัณฑ ที่
การบริการขององคกร รวมถึงขอมูลประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของ
โดยพิจาณาถึงหวงโซคุณคา
จั ด เตรี ย มข อ มู ล ให แ ก ผู บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ก าร โดยรวมถึ ง
ประสิทธิภาพ ประเทศตนกําเนิดผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (ถาทําได)
สวนประกอบหรือสวนผสม (รวมถึงการใชวิธีดัดแปลงทางพันธุกรรม) ผลกระทบตอ
สุขภาพ มุมมองที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของสัตว การใชงานอยางปลอดภัย การใช
บํารุงรักษา การจัดเก็บและกําจัดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
การใชฉลากที่แสดงถึงการดูแลสิ่งแวดลอม (Eco-label) เพื่อที่จะสื่อสารมุมมอง
เชิงบวกทางดวนสิ่งแวดลอมประสิทธิภาพการใชพ ลังงาน และคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑและการบริการที่เปนประโยชนตอสังคม
ง. การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียน ขอโตแยงตอผูบริโภค (Consumer
Service, Support, and Dispute Resolution )
กําหนดมาตรการการปองกันกอนการเกิดขอรองเรียนของผูบริโภค เชน การเสนอ
ทางเลือกในการรับคืนผลิตภัณฑภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือหาแนวทางการ
แกไขปญหาอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ทบทวนขอรองเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองตอขอรองเรียน
เสนอการรับประกันที่มากกวาระยะเวลาการรับประกันตามที่กฎหมายกําหนดไว
และเหมาะสมกับอายุของผลิตภัณฑ
มีการสื่อสารกับผูบริโภคอยางชัดเจนเปนเรื่องการเขาถึงบริการหลังการขาย และ
การสนับสนุนตาง ๆ เพื่อยุติขอโตแยง และกลไกการชดเชย
เสนอระบบสนับสนุนและระบบการใหคําแนะนําที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง
เสนอการบํารุงรักษาการซอมแซมในราคาที่สมเหตุสมผล และสถานที่ตั้งที่สามารถ
เขาถึงได และทําใหขอมูลที่สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วเกี่ยวกับอะไหล ที่พรอม
ตอบสนองตรงตามความตองการ
ใชกลไกยุติในขอโตแยง และการแกปญหาความขัดแยง และกระบวนการชดเชย
ตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจายกับผูบริโภค
และไมเรียกรองผูบริโภคยกเลิกการทวงสิทธิ์ในการขอความชวยเหลือตามกฎหมาย
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จ. การปกปองและขอมูลและความเปนสวนตัวของผูบริโภค (Consumer Data Protection
and Privacy)
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนสําหรับใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑและการ
บริการ หรือตองแจงและไดรับความยินยอมจากผูบริโภค
ขอมูลตองไดมาอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรม
กําหนดวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน ทั้งกอนหรือในระหวาง
การจัดเก็บขอมูล
ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูหรือใชในวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
รวมทั้งเพื่อการตลาด ยกเวนมีการแจงหรือไดรับคํายินยอมจากผูบริโภค หรือเมื่อ
มีการรองขอจากกระบวนการทางกฎหมาย
จัดใหผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะทวนสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับผูบริโภคซึ่งองคกรมีอยู และ
มีสิทธิที่จะคัดคานขอมูลเหลานี้ตามกฎหมายกําหนดไว หากการคัดคานเปนผล
ข อ มู ล เหล า นี้ ค วรถู ก ลบ ทํ า ให ถู ก ต อ งสมบู ร ณ หรื อ ได รั บ การแก ไ ขตาม
ความเหมาะสม
ปกปองขอมูลสวนบุคคลโดยใชมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ
แสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติ และนโยบายในการเคารพตอขอมูลสวนบุคคลและการใช
ขอมูลสวนบุคคล
เปดเผยรายชื่อ และสถานที่ปฏิบัติงานของบุคคลที่มีหนาที่ในการปกปองขอมูล
สวนบุคคลขององคกร (บางครั้งเรียกผูเก็บขอมูล) และถือเปนบุคคลที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามมาตรการขางตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ฉ. การเขาถึงบริการที่จําเปน (Access to Essential Services)
ไมตัดการบริการที่จําเปนในกรณีที่ผูบริโภคยังไมไดจายคาใชจาย โดยปราศจากการ
ใหโอกาสแกผูบริโภคไดหาเงินมาชําระตามเวลาที่เหมาะสม
กําหนดราคา คาธรรมเนียม และการกําหนดอัตราภาษีซึ่งจะนําไปสมทบแกผูที่มี
ความตองการ
ดําเนินการดวยความโปรงใส โดยการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของในการกําหนดราคา
และคาใชจายอื่นๆ
ไมตัดการใหบริการที่จําเปนแกผูบริโภคทั้งหมด ในกรณีที่ผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง
ไมสามารถชําระคาใชจายที่เรียกเก็บได

46

-

บริ ห ารจั ด การผู บ ริ โ ภคอย า งเท า เที ย มกั น ในกรณี ที่ มี ก ารลดการผลิ ต หรื อ หยุ ด
ชั่วคราว ตองหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติตอกลุมผูบริโภคตางๆ
มีการบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องเพื่อชวยปองกันการหยุดชะงัก
ในการใหบริการ
ช. การใหความรูและการสรางความตระหนัก (Education and Awareness)
ผูบริโภคไดรับขอมูลและความรูอยางถูกตองดังนี้
สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายของผลิตภัณฑ
ขอมูลเกี่ยวกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ชองทางที่จะไดรับการชดเชย และ
หนวยงานราชการและองคกรคุมครองผูบริโภค
ฉลากผลิตภัณฑและการบริการ รวมทั้งขอมูลที่จัดเตรียมไวในคูมือและขั้นตอนการ
ใชงาน
ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชงานและขอควรระวังที่จําเปนตางๆ
ดานการเงินและการลงทุนของผลิตภัณฑ
การปกปองสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ
การบริโภคอยางยั่งยืน
การกําจัดบรรจุภัณฑ ของเสียและผลิตภัณฑ
2.5.7 การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community
Development)

Involvement

and

ก. การมีสวนรวมของชุมชน (Community Involvement)
ร ว มปรึ ก ษาหารื อ กั บ ตั ว แทนของกลุ ม ชุ ม ชนอย า งเป น ระบบ ในการจั ด ลํ า ดั บ
การตัดสินใจลงทุนทางสังคมและกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตองใหความสนใจเปนพิเศษ
กับกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลุมผูที่ถูกเลือกปฏิบัติ กลุมคนชายขอบ
กลุมคนที่ถูกกีดกัน และกลุมคนที่ไมมีอํานาจตอรอง โดยตองขยายความชวยเหลือ
และเคารพสิทธิของกลุมคนเหลานั้น
ให คํ า ปรึ ก ษาและอํ า นวยความสะดวกแก ค นพื้ น เมื อ ง และชุ ม ชนท อ งถิ่ น ใน
การพัฒนา การให คํา ปรึก ษาควรเกิดขึ้นกอนที่จะทําการพัฒนา และควรอยู บน
พื้นฐานขอมูลที่ครบถวน รอบดาน เหมาะสมกับลักษณะของปญหา
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มี ส ว นร ว มในองค ก รส ว นท อ งถิ่ น อย า งเหมาะสมและเท า ที่ เ ป น ไปได โดย
มีวัตถุประสงคของการสนับสนุนสาธารณสมบัติและการพัฒนาชุมชน
ดําเนินงานกับองคกรของรัฐและนักการเมืองทองถิ่นดวยความโปรงใส ไมติดสินบน
หรือชักจูงในทางที่ไมเหมาะสม
สนับสนุนการจัดทําและการกําหนดนโยบาย การดําเนินการ การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผลแผนงานการพัฒนา องคกรตองเคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผูอื่นและรักษาผลประโยชนของตน
ข. การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Culture)
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และการเขารวมในกิจกรรมที่สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพและการเขาถึงการศึกษา สงเสริมความรูในทองถิ่นและขจัด
การไมรูหนังสือ
สงเสริมโอกาสในการเรียนรูสําหรับกลุมที่ ตองไดรับการดู แลเปนพิเศษหรือกลุม
ผูถูกเลือกปฏิบัติ
สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาอยางเปนทางการ และไมสนับสนุนในการกีดกันที่จะ
ไมใหเด็กไดรับการศึกษา (เชน การใชแรงงานเด็ก)
สงเสริมกิจกรรมทางวัฒธรรม เคารพในคุณคาของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
พิจารณาสงเสริมความรูและเพิ่มความตระหนักดานสิทธิมนุษยชน
ชวยอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การดําเนินการ
ขององคกรสงผลกระทบ
สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีของชุมชน
ค. การสรางงานและการพัฒนาทักษะ (Employment Creation and Skills Development)
วิเคราะหถึงผลกระทบของการตัดสินใจลงทุนในการสรางงาน ที่สามารถดําเนินการได
ในเชิงเศรษฐกิจ โดยอาจลงทุนโดยตรงเพื่อบรรเทาความยากจน ผานการสรางงาน
พิจารณาการเลือกใชเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการจางงาน ตองเลือกเทคโนโลยี
ซึ่งทําใหเกิดโอกาสการจางงานสูงสุด ที่สามารถทําใหดําเนินการไดในเชิงเศรษฐกิจ
ระยะยาว
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พิ จ ารณาการมี ส ว นร ว มในแผนงานพั ฒ นาทั ก ษะของคนในระดั บ ท อ งถิ่ น และ
ระดั บ ชาติ รวมถึ ง แผนงานฝ ก งาน แผนงานสํ า หรั บ กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส และการ
ยอมรับทักษะและการรับรองทักษะ
พิ จ ารณาการช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แผนงานการพั ฒ นาทั ก ษะ
ในชุมชนที่ยังขาดแคลน รวมกับพันธมิตรกลุมอื่นๆ ในชุมชน
ใหความสนใจเปนพิเศษแกกลุมคนที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดยเคารพใน
การจางงานและการสรางศักยภาพ
พิจ ารณาสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ การสรา งงาน ภายใต ข อบเขตเงื่ อ นไข
ที่เหมาะสม
ง. การพัฒนาและเขาถึงเทคโนโลยี (Technology Development and Access)
เขารวมหารือกับชุมชน เพื่อพัมนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
พิจารณาใหการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตนทุนต่ํา ซึ่งสามารถทําไดงาย
และมีผลกระทบเชิงบวกอยางสูงตอการขจัดความยากจน
พิจารณาเขารวมกับองคกรทองถิ่น (เชน สถานการศึกษา หรือหองปฏิบัติการวิจัย)
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกันกับคูคาในชุมชนทองถิ่น และ
จางคนในทองถิ่นเขามาทํางานดังกลาว
พิจารณาการพัฒนาศักยภาพทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งเทคโนโลยีที่มี
ความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ ไปพรอมกับการปกปองสิทธิในองคกรความรูและ
เทคโนโลยีของชุมชน
ยอมรับ แนวทางที อนุ ญ าตให ถ า ยทอดและเผยแพร เ ทคโนโลยี ซึ่ ง เปน ไปได ท าง
เศรษฐกิจ โดยองคกรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเงื่อนไขสําหรับลิขสิทธิ์
หรือการทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิ่น โดยพิจารณาถึง
ความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีนั้น
จ. การสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Wealth and Income Creation)
พิจ ารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสั ง คมในการเข า หรื อ การออกจากชุ ม ชน
รวมทั้งผลกระทบของทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปน สําหรับการพัฒนาชุนอยางยั่งยืน
พิจารณาสนับสนุนการริเริ่มที่จะกระตุนใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่อยูในชุมชนอยางเหมาะสม
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พิจารณาใหสิทธิพิเศษแกผูสงมอบทองถิ่น และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาผูจัดหา
ทองถิ่นเทาที่จะทําได
พิจารณาการริเริ่มที่จะเสริมสรางความสามารถและโอกาสสําหรับผูสงมอบทองถิ่น
เพื่อที่จะสนับสนุนหวงโซคุณคา และใหความสนใจเปนพิเศษตอกลุมผูดอยโอกาส
ในชุมชน
พิจารณาชวยใหการดําเนินงานขององคกรอื่นเปนไปตามกฎหมาย
รวมดําเนินกิจกรรมเชิงเศรษบกิจกับองคกรที่มีการพัฒนานอย ยากที่จะดําเนินการ
ตามกฎหมาย ก็ตอเมื่องคกรดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะชวยบรรเทาความยากจน
กิจกรรมขององคกรเหลานี้มีความสอดคลองกับสิทธิมนุษยชน และมีความคาดหวัง
ที่ ส มเหตุ ส มผลว า องค ก รเหล า นี้ จ ะปรั บ ตั ว สู ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใต ก รอบกฎหมาย
ที่เหมาะสม
การพิจารณาสนับสนุนแผนงานและเปนพันธมิตรในการชวยเหลือสมาชิกชุมชน
โดยเฉพาะสตรี ในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ และประสานความร ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมกิจการและกระตุนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสรางโอกาสใหกับองคกรชุมชนใหมีความงายตอ
การเข า ถึ ง กระบวนการจั ด หา รวมทั้ ง สร า งความสามารถที่ จ ะบรรลุ ข อ กํ า หนด
เชิงเทคนิค และจัดทําสารสนเทศที่เกี่ยวของกับโอกาสในกระบวนการจัดหา
พิ จ ารณาสนั บ สนุ น องค ก รหรื อ บุ ค คลซึ่ ง นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการบริ ห ารที่ จํ า เป น
มาสูชุมชน โดยการจางงานในชุมชนพรอมกันกับการเชื่อมโยงกับตลาดของทองถิ่น
ภูมิภาคและเขตเมือง ซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนสําหรับสวัสดิการของชุมชน
พิจารณาสงเสริมแนวทางที่เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาผูประกอบการซึ่งเปน
สมาชิกในชุมชน
ชําระภาษีทองถิ่น และใหขอมูลที่จําเปนอยางถูกตอง
ฉ. สุขภาพ (Health)
หาวิธีเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบดานลบตอสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑหรือการบริการขององคกร
พิจารณาเพิ่มความตระหนักในเรื่องโรคที่อันตรายและภัยคุกคามตอสุขภาพและ
วิธีการปองกัน ตามสภาพทองถิ่นและลําดับความสําคัญ
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พิจารณาสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี โดยมีสวนชวยใหเกิดการเขาถึงยาและวัคซีน
และสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการออกกําลังกายและการมีโภชนาการ
ที่ดี โดยการตรวจพบกอนที่จะเกิดโรคและการไมสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ
และสารที่ทําลายสุขภาพ ควรใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องโภชนาการของเด็ก
พิจารณาสนับสนุนการเขาถึงบริการสุขภาพพื้นฐานที่จําเปน จัดหาน้ําสะอาดและ
สุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเจ็บปวย
ช. การลงทุนดานสังคม (Social Investment)
คํา นึง ถึง การส ง เสริ ม การพัฒ นาชุม ชนในการวางแผนโครงการลงทุ น ของสัง คม
ทุกการดําเนินงานตองเปดโอกาสใหกับคนในชุมชน เชน การเพิ่มการจัดซื้อจาก
ทองถิ่น และการจางหนวยงานภายนอกเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น
พิจารณาสนับสนุนแผนงาน ซึ่งจัดใหมีการเขาถึงอาหารและผลิตภัณฑที่จําเปนอื่นๆ
สํ า หรับ กลุ ม คนที่ตองได รับ การดูแลเปน พิเ ศษหรือ กลุม ผู ถูก เลือกปฏิบัติและผู มี
รายไดนอย โดยคํานึงถึงการเพิ่มความสามารถทรัพยากร และโอกาสใหกับกลุม
เหลานี้ โดยใหความสนใจเปนพิเศษกับโภชนาการของเด็ก
หลีกเลี่ยงหรือลดการดําเนินงานที่ชุมชนตองพึ่งพากิจกรรมการบริจาคและสนับสนุน
จากองคกร ที่ไมกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเมินผลสิ่งที่ไดริเริ่มดําเนินการที่เกี่ยวของกกับชุมชน และใหมีการตอบกลับถึง
ความสํ า เร็ จ และความเหมาะสมที่มี แ ก ชุม ชนและคนในองค ก ร รวมทั้ง ชี้ ให เ ห็ น
สิ่งที่อาจจะตองพัฒนาปรับปรุง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
UN Global
Compact
การกํากับดูแลองคกร
สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
ISO 26000

การปฏิบัติดานแรงงาน

แรงงาน

สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม

การดําเนินงาน
อยางเปนธรรม

การตอตาน
คอรรัปชัน

OECD Guidelines for
MNEs
การจางงานและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ
สิ่งแวดลอม
- การตอสูกับการรับสินบน
- การแขงขัน
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เข็มทิศธุรกิจ
เพื่อสังคม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัตติ อแรงงาน
อยางเปนธรรม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม
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ISO 26000

UN Global
Compact

ประเด็นดานผูบริโภค
การมีสวนรวมและ
การพัฒนาชุมชน

-

-

-

-

OECD Guidelines for
เข็มทิศธุรกิจ
MNEs
เพื่อสังคม
- ภาษี
ผลประโยชนของผูบริโภค ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การรวมพัฒนาชุมชน
และสังคม
- นวัตกรรมและการเผยแพร
นวัตกรรมจากการดําเนิน
ความรับผิดชอบตอสังคม
- การจัดทํารายงาน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม

มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดกลาวขางตน เปนมาตรฐานและแนวปฏิบัติทั้ง
ในระดับสากลและภายในประเทศ ทั้งนี้ ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวของอีกมากซึ่งออกโดยภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึงองคกรไมแสวงหากําไร ซึ่งลวนอยูบนพื้นฐานเดียวกันอยางหนึ่งคือความสมัครใจ
(Volunteer)

บทที่ 3
การดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000
3.1

ความสําคัญของมาตรฐาน ISO 26000

มาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility ไดออกเปนมาตรฐานสากลแลว เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2553 เพราะปจจุบันความรับผิดชอบตอสังคมเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในโลก
ของธุรกิจ เนื่องจากในโลกของธุรกิจมีวิวัฒนาการแนวคิดทางการจัดการในยุคตางๆ ที่นําเสนอ
ในบริบทของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งบริบทของสิ่งแวดลอมไดทวีความสําคัญขึ้นมา
จนไม อ าจเพิ ก เฉยได 1 ประกอบกั บ แนวคิ ด ด า นการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development)
ซึ่ ง เป น แนวความคิ ดที่ได รั บ การยอมรับ อย า งแพรห ลายซึ่ง ประกอบด ว ย
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน 3 สวนคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม2 อันจะทําใหองคกร
มีความเขมแขง และสรางความไดเปรียบในเชิงธุรกิจยิ่งขึ้น อีกทั้งทําใหเกิดความสันติและการสาน
สัมพันธอันดีในการอยูรวมกันในสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การแขงขันทางธุรกิจมีความ
เขมขนอยางมากจากการเปดการคาเสรีของประเทศตางๆ และในหลายประเทศก็ไดนาํ มาตรฐาน
ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คมมาใช เ ป น เงื่ อ นไขทางการค า จึ ง เป น ความจํ า เป น อย า งยิ่ ง
ที่ ผู ป ระกอบการในประเทศไทยจะตอ งเตรี ย มความพร อ มสํ า หรับ มาตรฐานความรั บผิ ด ชอบ
ตอสังคมนี้ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับ
ภาคธุรกิจตอไป
3.2

การเตรียมความพรอมของผูประกอบการในประเทศไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลผูประกอบการ
อุ ต สาหกรรม ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ในการส ง เสริ ม ให ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมมีการแสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคมควบคูไปกับการเสริมสราง
1

พิพัฒน นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การสรางขอไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: บริษัท ธิงค บียอนด บุคส จํากัด, 2553), หนา 3.
2
International Organization for Standardization, Guidance on ISO 26000: Social
Responsibility, 2010.
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ประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรม
มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW) มาตั้งแตป 2551-25543 โดยไดออกเปนประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม
(Standard for Corporate Social Responsibility) พรอมดวยแนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเกณฑมาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติ
และไดรับการรับรอง และเพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาตนเองเขาสูเกณฑมาตรฐานสากล
(ISO 26000: Social Responsibility)4 ซึ่งตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ.2554 มีเกณฑการนําไปปฏิบัติ ดังนี้
3.2.1 นโยบาย โครงสราง การเสริมสรางความรู และการฝกอบรม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดทําเปนเอกสาร
พร อ มลงนามหรื อ บู ร ณาการกั บ นโยบายที่ มี อ ยู โดยเลื อ กวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง (ตามความ
เหมาะสม)
(1) รวมความรับผิดชอบตอสังคมไวในพันธกิจ และวิสัยทัศนของ องคกรใหชัดเจน
(2) รวมไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) หรือ จริยธรรม (Code of
Ethics) ขององคกรที่สามารถแสดงความมุงมั่นที่มีตอความ รับผิดชอบตอสังคม
(3) รวมความรับผิดชอบตอสังคมเขาเปน สวนสํา คัญในกลยุท ธ หรือ ทิศทางของ
องคกร
โครงสรางการปฏิบัติงาน

3

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ
สังคม พ.ศ.2554
4
สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ, “โครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอสังคม,” เอกสารประกอบการฝกอบรมความรู ความเขาใจเบื้องตนในการจัดทําแผนงาน และ
เกณฑมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม
บรรยาย ณ โรงแรมวินเซอรสวิทส สุขุมวิท 20, 7 สิงหาคม 2551. (เอกสารไมมีการตีพิมพเผยแพร)
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ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงาน และ/ หรือปรับโครงสราง
การทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามความจําเปน โดยควรระบุ
บุคลากรและความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจน รวมทั้ง
จัดทําเปนเอกสารและสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ
การเสริมสรางความรู และการฝกอบรม
การเสริ ม สร า งความรู และการฝ ก อบรมผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควรดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(1) มีแนวทางในการเสริมสรางความรู ความเขาใจดานความ รับผิดชอบตอสังคม
ตอบุคลากรทั่วทั้งองคกร
(2) กระตุน ใหเกิดการมีสวนรวมและการเสนอแนวทางและความ คิดใหมรวมถึง
การสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ตอการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม
(3) สงเสริมใหบุคลากรมีจิตอาสา รวมถึงการสร างโอกาสใหบุคลากรในองค กรมี
สวนรวมในกิจกรรมการดําเนินงานที่มีตอสังคม และชุมชน
(4) พัฒนาองคความรู และความเขาใจในการดําเนินงานที่สอดคลองกับ หัวขอหลัก
และประเด็ น ตามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
ตอสังคม พ.ศ. 2554 ใหกับบุคลากรในองคกร
3.2.2 การทบทวนสถานะเริ่มตน
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรทบทวนรายละเอียดการดําเนินงาน ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่มีอยูกับ
(1) หัวขอหลักและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ
(2) กฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม
(3) ขอรองเรียนดานชุมชนและสิ่งแวดลอม
ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มตนจะใชในการพิจารณาความสอดคลอง กับความสัมพันธ
ระหว า งหั ว ข อ หลั ก และประเด็ น ที่ ต อ งปฏิ บั ติ กั บ ขนาดอุ ต สาหกรรม เพื่ อ พิ จ ารณาโอกาสใน
การพัฒนา และนําไปสูการกําหนดประเด็นสําหรับ การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร
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3.2.3 กฎหมายและขอกําหนดอื่น
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควรกํ า หนดแนวทางในการให ไ ด ม าของ กฎหมาย และ
ขอกําหนดอื่นๆ พรอมระบุ และประเมินความสอดคลองกับการ ดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมทั้งมีการทบทวนเปนระยะๆ ตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ตามที่ไดระบุไว
3.2.4 ขอรองเรียน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรจัดใหมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับ ขอรองเรียนดานชุมชน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุม ถึงการรั บ การพิ จารณา การดําเนิน การแกไขและปองกัน ทั้ง นี้
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรจัดเก็บผลการดําเนินงานดานการ รองเรียน เปนบันทึกไมนอยกวา
1 ป
3.2.5 การวิเคราะหและจัดลําดับผูมีสวนไดเสีย
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควรกํ า หนดแนวทางชี้ บ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการขององคกรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทํารายชื่อ
ผูมีสวนไดเสียไวเปนเอกสาร และทําการทบทวนตาม ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหแนใจวายังมี
ความเหมาะสมกับองคกร
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรกําหนดแนวทางจัดลําดับความสําคัญ ของการปฏิบัติที่อยู
บนพื้นฐานของการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร โดยประเมินจากผลประโยชน
และผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ต อ องค ก รและผู มี ส ว นได เ สี ย โดยจั ด ทํ า เป น เอกสารและทบทวน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
3.2.6 การสานเสวนา และการสื่อสาร
การสานเสวนา
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควรกํ า หนดแนวทางการสานเสวนากั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพื่อพิจารณา

56

ใชเปนแนวทางในการจัดการประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ ใหเกิดการยอมรับ
และเปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามความพรอม และศักยภาพขององคกร
การสื่อสาร
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควรกํ า หนดแนวทางการสื่ อ สารกั บ ผู มี ส ว น ได เ สี ย โดย
ครอบคลุมถึงการระบุกลุมเปาหมาย วิธีการ ความถี่ ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียและ
องคกรไดมีชองทางสื่อสารถึงกันได
3.2.7 แผนงาน/ โครงการความรับผิดชอบตอสังคม
การจัดทํา และปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการความรับผิดชอบตอสังคม ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมควรพิจารณาถึง
วัตถุประสงค ควรมีความชัดเจน แสดงถึงจุดมุงหมาย หรือความตองการในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการขึ้นมา
เป า หมาย ควรมี ค วามสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนด และมี ตั ว ชี้ วั ด ผล
ความสําเร็จที่ชัดเจน
ระยะเวลา ควรกําหนดกรอบระยะเวลาของแผนงาน/โครงการในแตละขั้นตอน
ใหมีความชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาผลของ การดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอน
วิธีการ ควรกําหนดวิธีการดําเนินงานที่เปนขั้นตอน เริ่มตั้งแตการวางแผน การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติ และการทบทวน ซึ่งวิธีการปฏิบัตินี้ควรเปนแนวทางที่มี
โอกาสที่จะสามารถทําใหการดําเนินงาน สามารถบรรลุความสําเร็จได
งบประมาณ ควรพิจารณากําหนดงบประมาณที่เหมาะสม และเพียงพอกับการ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
บุ ค ลากร ควรพิ จ ารณากํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน
ใหเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะการมอบหมายความรับผิดชอบของบุคลากร
ใหมีความเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งหมายรวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
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ในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการมี ป ญ หาอุ ป สรรค ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมควรทบทวน และปรับปรุงแผนใหสามารถดําเนินงานไดทั้งนี้ แผนงานเพื่อดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม อาจ ครอบคลุมถึง
(1) แผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับเกณฑ มาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรม (CSR-DIW)
(2) แผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ
(3) แผนงาน/โครงการแกไขและปรับปรุงขอรองเรียน
(4) แผนงาน/โครงการดานการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย
(5) แผนงาน/โครงการดานการมีสวนรวมกับสังคม และชุมชน ซึ่ง ควรมีคุณลักษณะ
สําคัญ 4 ประการคือ
(5.1) ควรมีความสอดคลองกับลักษณะธุรกิจ หรือขีดความสามารถขององคกร
(5.2) พนักงานมีสวนรวม
(5.3) ชุมชนมีสวนรวม
(5.4) สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.2.8 การติดตามผล และการทบทวน
การติดตามผล
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรกํ าหนดแนวทางการติ ดตามผลการ ดํา เนิน งานตาม
แผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และวิธีการ
ที่กําหนดไว รวมถึงการสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน
และหลังการปฏิบัติ เพื่อใหเห็นชัดเจน
การทบทวน
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรกําหนดแนวทางการทบทวนความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมตามระยะเวลาที่กําหนดโดยรวมถึง
การดําเนินงานตามหัวขอหลักและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม
จากผลการทบทวน ควรชี้บงวิธีการปฏิบัติที่จะชวยแกไขความไมมีประสิทธิผล และนําไปสู
การปรับปรุงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมใหดีขึ้น
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3.2.9 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอ
สังคมเพื่อแสดงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม
การดําเนินการตอขอรองเรียนดานชุมชนและสิ่งแวดลอม
การดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมโดยรายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่ได
จัดทําขึ้น ควรพิจารณาสื่อสารและเผยแพรตอผูมีสวนไดเสีย และสาธารณะตาม
ความเหมาะสม
ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแลวจํานวน 321 โรงงาน5 ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ที่ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 แลวจํานวน 321 โรงงาน6
3.3

ประโยชนจากการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000

การดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 คือการดําเนินงานโดยมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ซึ่งอาจใหประโยชนตางๆ มากมายแกองคกร ไดแก7
ชวยใหเกิดการตัดสินใจดวยความรอบคอบ โดยมีความเขาใจตอความคาดหวัง
จากสังคม โอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม ความเสี่ยงตางๆ
หากไมมีความรับผิดชอบตอสังคม
ปรับปรุง

5

กลุมเครือขาย CSR-DIW, พิธีมอบโลและเกียรติบัตร CSR-DIW 2554 [ออนไลน], 20 ตุลาคม 2554.
แหลงที่มา http://www.csrdiwnetwork.com/thai/project_detail.aspx?pid=4
6
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, CSR-DIW เทียบชั้น ISO 26000 กาวสู Sustainable
Development [ออนไลน], 20 ตุลาคม 2554. แหลงที่มา http://www.masci.or.th/news_details_th.php?id=166
7
International Organization for Standardization, Guidance on ISO 26000: Social
Responsibility, 2010.
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-

-

-

-

แนวปฏิบัติตอการบริหารความเสี่ยง
การสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับผุมีสวนไดเสีย
ความน า เชื่ อ ถื อ และความเป น ธรรมในการประสานงาน โดยการ
รับผิดชอบตอการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง การแขงขันที่เปนธรรม
และปลอดจากการทุจริต
ความปลอดภัยและสุขลักษณะของแรงงานทั้งชายและหญิง ทําใหองคกร
สามารถสรรหา (รับสมัคร/บรรจุ) จูงใจ และรักษาลูกจางของตนไวได
ชวยเสริมสราง
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือขององคกรตอสาธารณชน
ความจงรักภักดี ขวัญและกําลังใจของลูกจาง
ปองกันและลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการ
การประหยัด อันเปนผลมาจาก
การเพิ่มผลผลิต และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ลดการใชพลังงาน และการใชน้ํา
การลดลงของของเสีย
การใชประโยชนจากผลพลอยไดจากผลิตภัณฑ (by product)
การมีวัตถุดิบที่เพียงพอตอการใชงาน
ชวยสนับสนุน
การคงอยู ข ององคก รในระยะยาวโดยการใชท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
รักษาสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน
การมีสินคาสาธารณะ และทําใหสังคมและหนวยอื่นๆ มีความเขมแข็ง

บทที่ 4
บทวิเคราะหกฎหมายกับมาตรฐาน ISO 26000
ความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับกฎหมาย โดยที่ความรับผิดชอบตอสังคม
อาจอยูในรูปของกฎหมายที่ออกมาใชบังคับ ซึ่งถือเปนมาตรฐานขั้นต่ําของความรับผิดชอบตอ
สังคมที่ผูประกอบการตองปฏิบัติ สวนการดําเนินการในขั้นตอไปขึ้นกับความพรอมของธุรกิจแต
ละแหงที่แตกตางกัน ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบตอสังคมที่จะนํามาประยุกตใช
ควบคูกับธุรกิจ สามารถแบงไดเปน 4 ขั้น ดังนี1้
- ขั้นที่ 1 mandatory level : ขอกําหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การที่
ธุรกิจมีหนา ที่ตองปฏิบัติใหเ ปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เ กี่ยวของ เชน
กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี เปนตน
- ขั้นที่ 2 elementary level : ประโยชนทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การ
ที่ธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุน ซึ่งในขั้นนี้
ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราวา กําไรที่ไดนั้นตองมิใชกําไรซึ่ง เกิดจากการเบียดเบียน
สังคม
- ขั้นที่ 3 preemptive level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)
หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสรางกําไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสม และผู
ประกอบธุรกิจไดใสใจเพื่อใหประโยชนตอบแทนแกสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคม
ใกลที่อยูรอบขางที่มีความคาดหวังวาจะไดรับการดูแลหรือเอาใจใสจากผูประกอบ
ธุรกิจ
- ขั้นที่ 4 voluntary level : ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนิน
ธุรกิจควบคูกับการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ดวยความสมัครใจ โดยไมไดถูกเรียกรอง
จากสัง คมแตอ ยา งใด ซึ่ง ในขั ้น นี้ การประกอบธุร กิจ จะอยูบ นพื้น ฐานของการมุง
ประโยชนของสังคมเปนสําคัญ และการดําเนินการ CSR ในสวนนี้สมควรไดรับความ
ยกยองชื่นชมจากสังคมอยางแทจริง
1

คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, เข็มทิศธุรกิจ
เพื่อสังคม, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ไอคอนพรินติ้ง, 2551), หนา 7.
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สําหรับมาตรฐาน ISO 26000 เปนมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งองคการ
ระหวา งประเทศวา ดว ยการมาตรฐานไดป ระกาศเปน มาตรฐานระหวา งประเทศเมื ่อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยเนนหลักปฏิบัติ 7 เรื่องคือการกํากับดูแลองคกร สิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติดานแรงงาน สิง่ แวดลอม การดําเนินงานอยางเปนธรรม ประเด็นดานผูบริโภค การมีสวน
รว มและการพัฒ นาชุม ชนมนุษ ยชน ซึ ่ง หัว ขอ หลัก เหลา นี ้ม ีค วามสัม พัน ธก ับ กฎหมาย
ภายในประเทศ ดังนั้นเมื่อผูประกอบการจะดําเนินการตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 26000
จึงจําเปนตองศึกษาแนวปฏิบัติของมาตรฐาน กับกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประกอบการก็
ตองพิจารณาวามาตรฐาน ISO 26000 หรือกฎหมายมีมาตรฐานขั้นต่ําที่สูงกวา มีความ
สอดคลองหรือไมสอดคลองกันเพียงใด เพื่อผูประกอบการจะไดไมเกิดความสับสนในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เ กี่ยวของของตา งประเทศวา มีความสอดคลอ งกันเพียงใด รวมถึง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม
4.1 หัวขอหลักในเรื่องการกํากับดูแลองคกร
การกํากับดูแลองคกร เปนระบบที่องคกรใชในการตัดสินใจ และการดําเนินการตามที่ได
ตัดสินใจไป เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ระบบดังกลาวจะแปรเปลี่ยนไปโดย
ขึ้นอยูกับขนาดและประเภทขององคกร รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สังคมที่องคกรดําเนินงานอยู ซึ่งการกํากับดูแลองคกรจะถูกควบคุมสั่งการโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลซึ่งอาจมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดย
องคกรที่มีการกํากับดูแลควรมีพื้นฐานจากการที่ไดนําหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได ความโปรงใส การปฏิบัติที่มจี ริยธรรม การพิจารณาผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสีย การปฏิบัติตามกฎหมาย มาใชในกระบวนการตัดสินใจ และการดําเนินงานของ
องคกร
4.1.1 ประเทศไทย
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ไดมีการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมือง
และปฏิรูปการบริหารตามแนวทางธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งในเดือนธันวาคม
พ.ศ.2542 รัฐบาลไดมีมติใหการบริหารจัดการที่ดีเปนระเบียบวาระแหงชาติ โดยเฉพาะในพระ
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ราชกฤษฎีก าวา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี พ.ศ.2546
ที ่ใ ห
ความสําคัญกับการเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในการทํางานของขาราชการไทย
สําหรับในภาคเอกชนไดมีการเรียกรองใหมีการปฏิรูปโดยจัดใหมีบรรษัทภิบาลหรือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี2 ซึ่งตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใหความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ระบบที่จัดใหมี
โครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อ
สรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะ
ยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น
ในกรอบของกฎหมาย สัญญาซึ่งคูสัญญาตกลงเขา กัน เพื่อกระทํา กิจการรวมกันดว ย
ประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึง ไดแตกิจการที่ทํานั้น3 ถือเปน ลักษณะทั่วไปของหางหุนสว น
บริษัท กลาวคือองคกรธุรกิจยอมเกิดมีขึ้นเพื่อการแสวงหากําไรใหแกผูถือหุนหรือเจาของ ซึ่งหาก
กลับมาพิจารณาในประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมแลว องคกรธุรกิจมีความสัมพันธกับผูมี
สวนไดเสีย 2 ประเภทใหญ4 คือ
1) ผูมีสวนไดเสียขั้นที่หนึ่ง (primary stakeholders) หมายถึง ผูที่มีความสัมพันธโยตรง
ตอความสําเร็จและการบรรลุเปาหมายพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ ไดแก ผูถือหุน
และเจาของ ลูกจาง ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดบิ คูแขง ผูจัดจําหนายสินคา เจาหนี้
2) ผูมีสวนไดเสียขั้นที่สอง (secondary stakeholders) เนื่องจากความสัมพันธระหวาง
ธุรกิจกับสังคมมีขอบเขตกวางขวางกวาการขายสินคา เพื่อยังมีผูมีสวนไดเสียทั่วไปที่
ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจหรือสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ ไดแก
ชุมชนทองถิ่น รัฐบาล สภาพแวดลอม กลุมนักรณรงค สื่อมวลชน สาธารณชน ฯลฯ

2

จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551), หนา 40, 179.
3
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012
4
จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551), หนา 52-53.
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ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ แมวัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจคือการแสวงหากําไร
ใหกับ ผูมีส ว นไดเ สีย ชั้น ที่ห นึ่ง แตผูมีสว นไดเ สีย ชั้น ที่ส องก็มิไ ดมีค วามสํา คัญ นอ ยไปกวา กัน
อยางไรก็ดี ในกรอบกฎหมายผูมีอํานาจตัดสินใจขององคกรธุรกิจ เชน กรรมการ หรือผูบริหารนั้น
จะไดรับอิทธิพลจากผูมีสวนไดเสียชั้นที่หนึ่งโดยเฉพาะผูถือหุนหรือเจาของ กลาวคือการตัดสินใจ
ตางๆ ของฝายบริหารจะคํานึงถึงผูถือหุน เนื่องจากในการบริหารงานขององคกรธุรกิจ กฎหมาย
ไดกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการบริหารงาน ดังนี้
-

-

หนา ที ่ก รรมการในการใชค วามเอื ้อ เฟ อ สอดสอ งอยา งบุค คลคา ขาย
ผูประกอบดวยความระมัดระวัง5
หนา ที่ก รรมการตอ งปฏิบัติห นา ที่ใ หเ ปน ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท6
กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน7

จะเห็น ไดว า กฎหมายดัง กลา วกํ า หนดหนา ที ่ใ นการบริห ารงานองคก รธุร กิจ โดยมี
วัตถุประสงคคือการแสวงหากําไร และการรักษาผลประโยชนของบริษัทนั่นก็คือผลประโยชนของ
ผูถือหุนหรือเจาของเปนหลัก โดยมิไดคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่นในประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคม
อยางไรก็ดี องคกรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยไดใหความสํา คัญกับกระบวนการกํา กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน โดยเนนบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยเฉพาะในสวน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งตลาดหลักทรัพยเล็งเห็นวาเปนเครื่องมือ
สําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของกิจการ
5

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1168
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 85
7
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/7
6
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ตลอดจนดูแลใหมีระบบการรายงานขอมูลที่นาเชื่อถือ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะ
เปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย8 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจึงออกขอกําหนดวาดวย
การดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
ตองจัดใหมีกรรมการตรวจสอบ9 โดยประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีสวนชวยในการเชื่อมโยง
ผลประโยชนระหวางผูถือหุนกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังได
ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอสําหรับบริษัทจดทะเบียนในปพ.ศ.2545 ซึ่งตอมาได
ปรับปรุงเปนคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปพ.ศ. 2549 เพื่อเปน
หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว โดยครอบคลุม 5 หมวดไดแก
สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั่นเอง ซึ่งหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีดังกลาวเปนหลักการแนวทางสําหรับบริษัทจดทะเบียนโดยตอบสนองตอประเด็นความ
รับผิดชอบตอสังคมในสวนของบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย
Â

4.1.2 ตางประเทศ
ในสหราชอาณาจักรมีกฎหมายบริษัทคือ Companies Bill ตั้งแตศตวรรษที่ 17 ซึ่งใน
ป พ.ศ.2544 รัฐบาลไดมีการพิจารณาแกไขกฎหมายฉบับนี้ซึ่งถือเปนการแกไขครั้งใหญที่สุดใน
รอบระยะเวลากวา 150 ป สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวของแนวรวมความรับผิดชอบของ
ธุรกิจ (The Corporate Responsibility Coalition: CORE) ซึ่งประกอบดวยกวา 130 กลุมทาง
สั ง คมเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกฎหมายบริ ษั ท ของสหราชอาณาจั ก รในการ
ลดผลกระทบทางลบตอผูคนและสิ่งแวดลอม รวมถึงเพิ่มการมีสวนรวมในการสรางความยั่งยืนแก
สังคม โดยไดรับความชวยเหลือจากขบวนการการคาที่ยุติธรรม (Trade Justice Movement:
TJM) ซึ่งประกอบดวยกวา 80 องคกร จํานวนสมาชิกกวา 9 ลานคน เพื่อรณรงคการเปลี่ยนแปลง
กฏเกณฑทางการคาที่ไมเปนธรรม โดยมีการกระตุนใหรัฐบาลแกไขกรอบกฎหมายเพื่อผลักดันให
8

9

นโยบายสงเสริมการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ (บจ/พ 14-00)

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2544 (บจ/ร 01-07) ขอ 3(2)
Â
กรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารงานประจําและไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
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บริษัทในสหราชอาณาจักรมีการผนวกรวมผลประโยชนขององคกรกับความประพฤติที่มีความ
รับผิดชอบและมีจริยธรรมเขาดวยกัน10 จึงไดตราเปนกฎหมายบริษัทคือ Companies Act 2006
ซึ่งสมเด็จพระราชินีไดใหพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยกฎหมาย
บริษัทฉบับนี้มีทั้งหมด 1,300 มาตรา11และทยอยมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ.2550 โดยเปนการวาง
กฏเกณฑพื้นฐานสําหรับบริษัทในสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกรอบกฎหมายในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งสงผลกระทบเปนวงกวางทั้งตอเลขานุการบริษัท นักกฎหมาย นายธนาคาร ผูสอบ
บัญชี นายทะเบียนบริษัท รวมถึงกรรมการ โดยประเด็นสําคัญคือการเชื่อมโยงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน ของบริ ษัท กั บ ผลกระทบต อสั ง คมและสิ่ง แวดลอ ม ซึ่ ง มี บทบัญ ญั ติที่ เ กี่ ย วข องคื อ
มาตรา 172 หนาที่กรรมการในการสงเสริมความมั่งคั่งของบริษัท (Duty to promote the success
of the company) และมาตรา 417 รายงานของกรรมการ (Contents of directors' report:
business review) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 ดังนี้
-

กรรมการตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตสงเสริมความมั่งคั่งแกบริษัทเพื่อ
ผลประโยชนแกผูถือหุนโดยรวม โดยตองคํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม12

10

The Corporate Responsibility Coalition, Act Now! A Campaigners’ Guide to the Company
Act [Online], 3 February 2011. Available from http://corporate-responsibility.org/recentpublications/page/2/
11

The Corporate Responsibility Coalition, The Companies Act 2006: Directors’ Duties
Guidance [Online], 3 February 2011. Available from http://corporate-responsibility.org/recentpublications/page/2/
12

The Companies Act 2006, section 172(1)(d)
“172 Duty to promote success of the company
(1) A director of a company must act in the way he consider, in good faith, would be
most likely to promote the success of the company for the benefit of its members
as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to –
(d) the impact of the company’s operations on the community and the
environment,”
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-

บริษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย ตองจัด ทํา รายงานประจํ า ป ที่
เรียกวา “บทวิเคราะหธุรกิจ” (business review) โดยตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม13

จะเห็ น ได ว า บทบั ญ ญั ติ ข า งต น ยั ง คงหน า ที่ พื้ น ฐานของกรรมการในการแสวงหา
ผลประโยชนสูงสุดแกบริษัท อยางไรก็ดี ไดมีการเพิ่มเติมใหการทําหนาที่ดังกลาวกรรมการตอง
คํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอมดวย อันแสดงใหเห็นวาการ
ละเมิดตอมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดความเสี่ยงทางดานการเงินแกบริษัท
อีกทั้งบทบัญญัตินี้ยังเปนการใหความคุมครองแกกรรมการผูที่ตองการใหความสําคัญมากขึ้นกับ
การบริหารจัดการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากมีขอโตแยงที่ไมเห็นดวยกับความรับผิดชอบตอสังคมและธุรกิจกลาวคือ มิลตัน
ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตรชาวสหรัฐอเมริกาเห็นวา ถาจะใหนักธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคมไป
พรอมๆ กับการแสวงหากําไรแลว จะกอใหเกิดการขัดกันของผลประโยชนและมีผลเสียตอธุรกิจได
เพราะความรับผิดชอบตอสังคมจะขัดแยงกับวัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจ เมื่อผูบริหารเอา
เงิ น ส ว นหนึ่ ง ที่ จ ะต อ งคื น แก เ จ า ของมาใช ใ นเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมเป น การใช เ งิ น ที่
ไมถูกตอง14

13

The Companies Act 2006, section 417(5)(b)(i)
“417 Contents of directors’ report: business review
(5) In the case of a quoted company the business review must, to the extent
necessary for an understanding of the development, performance or position
of the company’s business, include—
(b) information about—
(i) environmental matters (including the impact of the company’s
business on the environment),”
14

จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), หนา 62-63.
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ซึ่งความเห็นดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับประเด็นทางกฎหมายซึ่งเปนที่วิพากษ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจวา เปนการขัดตอหนาที่ของผูบริหาร (Managerial
duty) โดยผูบริหารมีบทบาทตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของเจาของบริษัท ดังนั้นหนาที่
ผูกพันตามกฎหมายคือการแสวงหากําไรสูงสุดใหแกผูถือหุน จึงอาจทําใหเห็นวาความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจในบริบทนี้เปนการกระทําที่เกินกวาอํานาจตามกฎหมายของฝายบริหาร หรือขัด
กับหลักการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ (Fiduciary duty)15 ทั้งนี้ตามกฎหมายไทยคือการที่
กรรมการตองจัดการบริษัทเพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยในการทําหนาที่ดังกลาวจะตองปฏิบัติ
ดวยความรับผิดชอบ (accountability) ดวยความระมัดระวัง (duty of care) และดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต (duty of loyalty)16 ซึ่งหากกรรมการทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทจะ
ฟองรองเรียกเอาคาสินไหมทดแทนแกกรรมการก็ได ในกรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคน
หนึ่งคนใดจะเอาคดีขึ้นวาก็ได17 ดังนั้นบทบัญญัติขางตนจึงถือเปนครั้งแรกที่มีการบัญญัติคําวา
“ชุมชน” และ “สิ่งแวดลอม” ไวในกฎหมายบริษัทของสหราชอาณาจักร
นอกจากบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการแลว ในทางระหวางประเทศ
มีหลายหนวยงานที่ผลักดันการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ธนาคารโลก (World Bank)ไดจัดใหมี
โครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือโครงการ
CG-ROSC (Corporate Governance - Report on the Observance of Standards and
Codes) และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) ก็ไดจัดทํา OECD Principles of
Corporate Governance เพื่อเปนแนวทางใหองคกรตางนําไปใช โดยคูมือหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไดนํา
แนวทางนี้มาประยุกตใชเชนกัน

15

Doreen McBarnet, “Corporate social responsibility beyond law, through law, for law: the
new accountability,” in The New corporate accountability, eds. Doreen McBarnet, Aurora Voiculescu,
and Tom Campbell (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007), p. 23.
16
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/7
17
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1169
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จากการศึกษาพบวา มาตรฐาน ISO 26000 วางหัวขอหลักในเรื่องการกํากับดูแลองคกร
เปนประเด็นแรก เนื่องจากการกํากับดูแลองคกร เปนระบบที่องคกรใชในการตัดสินใจ และการ
ดําเนินการ ซึ่งกระทําโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอาจมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ โดย
องคกรควรมีพื้นฐานจากการที่ไดนําหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได ความโปรงใส การพิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย มาใชในกระบวนการตัดสินใจ
และการดําเนินงานขององคกร ซึ่งตามกฎหมายไทยไดกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการ
บริหารงานโดยกําหนดหนาที่ของกรรมการในการแสวงหากําไร และการรักษาผลประโยชนของ
บริษัทนั่นก็คือผลประโยชนของผูถือหุนหรือเจาของเปนหลัก
ทั้งนี้แตกตางจากกฎหมายสหราชอาณาจักรที่แมกรรมการจะมีหนา ที่ในการแสวงหา
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเชนเดียวกัน แตกรรมการยังตองคํานึงถึงประเด็นผลกระทบของการ
ดํา เนินธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในการทํา หนา ที่ดังกลา วดว ย ซึ่ง บทบัญญัตินี้ชวยตอบ
ประเด็นทางกฎหมายซึ่งเปนที่วิพากษเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจวา เปนการขัด
ตอหนาที่ของผูบริหารในการรักษาผลประโยชนของเจาของบริษัท และเห็นวาความรับผิดชอบตอ
สังคมของธุรกิจในบริบทนี้เปนการกระทําที่เกินกวาอํานาจตามกฎหมายของฝายบริหาร หรือขัด
กับหลักการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรยังตองมี
ความโปรงใสโดยจัดทํารายงานประจําปซึ่งคือบทวิเคราะหธุรกิจที่นอกเหนือจากขอมูลทางดาน
ผลประกอบการแลวยังตองมีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย ซึ่งแตกตาง
จากบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีหนาที่จัดทํารายงานประจําปเชนเดียวกัน แตประกอบดวยขอมูล
ทางดา นผลการดํา เนิน งานของธุรกิจ ซึ่ง ไมมีป ระเด็น ทางดา นความรับผิด ชอบตอ สัง คมและ
สิ่งแวดลอมแตอยางใด
อยางไรก็ดี ผูประกอบการไทยโดยเฉพาะองคกรธุรกิจประเภทบริษัทจดทะเบียนไดรับ
การผลักดันใหมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากกวาองคกรธุรกิจประเภท
อื่น เนื่องจากมีหนวยงานหลักคือตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยที่คอยดูแลและจัดทําคูมือ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงยังมีอีกหลายหนวยงานที่มีการ
สํารวจและประเมินผลในเรื่องนี้ ซึ่งจะชวยยกระดับใหผูประกอบการไทยมีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอาจยังไมครอบคลุมในดานการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจที่คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เทากับมาตรฐาน ISO 26000 และกฎหมายบริษัท
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ของสหราชอาณาจัก รที ่ม ีค วามครอบคลุม และตอบสนองประเด็น ความรับ ผิด ชอบตอ สัง คม
มากกวา
4.2 หัวขอหลักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติ เนื่องจากมนุษยมีความตองการ
ภายในเพื่อการมีอิสรภาพ ความสงบสุข สุขภาพ และความสุข ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนแบงไดเปน
2 ประเภทคือ สิท ธิก ารเปน พลเมือ งและสิท ธิท างการเมือ ง กับ สิท ธิท างดา นเศรษฐกิจ สัง คม
วัฒนธรรม ภาครัฐนั้น มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปกปองสิทธิม นุษยชน สวนองคกรมี
ความรับผิดชอบในการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ซึ่งควรครอบคลุมถึงขอบเขตผลกระทบจากการ
ตัด สิน ใจและการดํา เนิน กิจ กรรมขององคก ร ในการการเคารพสิท ธิม นุษ ยชนขององคก รควร
ดําเนินการมากกวาที่กฎหมายกําหนด โดยใหมีการพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดเสียดวย
ซึ่งขอบเขตการพิจารณาควรใหครอบคลุมทุกๆ ภาคสวนที่องคกรมีอิทธิพล โดยสนับสนุนและ
กอ ใหเ กิด การเคารพตอ สิท ธิม นุษ ยชน ทั ้ง นี ้ ประเด็น ของสิท ธิขั ้น พื ้น ฐานในการทํ า งาน
(Fundamental Rights at Work) คือ การใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจา
ตอ รอง การไมเ ขา รว มหรือ หาผลประโยชนจ ากการใชแ รงงานบัง คับ และการไมเ ขา รว มหรือ
แสวงหาผลประโยชนจากการใชแรงงานเด็ก
4.2.1 ประเทศไทย
ประเทศไทยไดกํ า หนดรับ รองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของบุค คลไวใ นรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย รวมถึงความเสมอภาคกลาวคือ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือ สุข ภาพ สถานะของบุค คล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ สัง คม ความเชื ่อ ทางศาสนา
การศึก ษาอบรม หรือ ความคิด เห็น ทางการเมือ งอัน ไมขัด ตอ บทบัญ ญัติแ หง รัฐ ธรรมนูญ จะ
กระทํามิได18 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

18

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550), มาตรา 30.
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ประเด็นการใหเสรีภาพบุคคลในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น19 ประเทศไทยไดกําหนดไว
อยา งชัดเจนในรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย (พุท ธศัก ราช 2550) อัน เปน การใหค วาม
คุมครองสิทธิของผูใชแรงงานในการจัดตั้งสหภาพและสหพันธแรงงาน ซึ่งมีบัญญัติไวในกฎหมาย
เฉพาะคือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ที่กําหนดความสัมพันธระหวางนายจาง
หรือสมาคมนายจางกับลูกจางหรือสหภาพแรงงาน ตลอดจนวิธีการระงับขอพิพาท
-

ลูกจางจํานวนไมนอยกวา 10 คนสามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ
แรงงานได20
การเรีย กรอง เจรจาทํา ความจกลงกัน กับ นายจา งเปน อํา นาจหนา ที่ห นึ่ง ของ
สหภาพแรงงาน21

จะเห็นไดวาในประเด็นการใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
ตามมาตรฐาน ISO 26000 สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ขางตน
ประเด็นการไมเขารวมหรือหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ ประเทศไทยได
กําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) วาการเกณฑ
แรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน
ในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินหรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือใน
ระหวา งเวลาที ่ม ีป ระกาศสถานการณฉ ุก เฉิน หรือ ประกาศใชก ฎอัย การศึก 22 ซึ ่ง มีก ฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวของคือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541

19

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 64.

20

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518, มาตรา 88.

21

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 98.

22

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550), มาตรา 38.
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- สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาว
ลวงหนา ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจาง
โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ23
จะเห็นไดวาประเด็นการไมใชแรงงานบังคับ หมายถึง การที่ลูกจางตองทํางานดวยความ
สมัครใจ ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติขางตนที่ใหสัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลา หรือบอก
เลิกลวงหนากรณีสัญญาจางไมมีกําหนดเวลาไดซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 26000
ประเด็น การใชแ รงงานเด็ก นั ้น ประเทศไทยมีม านานแลว ทั ้ง ในภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ เพราะในงานบางอยางและในความจําเปนทางสังคมทําใหยังตอง
มีการจางแรงงานเด็กอยู เนื่องจากเด็กเองตองการมีรายไดของตัวเองเพื่อแบงเบาภาระครอบครัว
แตการใชแรงงานเด็กนั้นก็ไมควรที่จะตองใหเด็กทํางานภายใตกฏเกณฑหรือเงื่อนไขเดียวกันกับ
ผูใหญเสมอไป แรงงานเด็กตองทํางานหนักเกินไป และงานที่จะใหเด็กทํานั้นจะตองพิจารณาให
เหมาะสมกับวัยและสภาพรางกายของเด็กดวย จึงจําเปนที่จะตองกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน
และคุมครองแรงงานเด็กไมใหไดรับผลรายจากการทํางาน24 ทั้งนี้ ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึง
ความตื ่น ตัว ตอ การปรับ ปรุง กลไกและมาตรการใหท ัน สมัย สอดคลอ งกับ มาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศอยูเสมอ เห็นไดจากการออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2541 เพื่อแกไขขอบกพรองของกฎหมายแรงงานเดิมคือ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงานเด็ก ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2533 ที่มีบทบัญญัติที่
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน พระราชบัญญัติคุม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปน
กฎหมายที่บัญญัติสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยกําหนดเปนมาตรฐานขั้นต่ําใน

23

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 17
24
สุดาศิริ วศวงศ, กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติ
บรรณาการ, 2545), หนา 485.
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การใชแรงงานที่นายจางหรือผูประกอบการ ลูกจาง และบุคคลที่เกี่ยวของพึงปฏิบัติตาม25 ซึ่งใน
ประเด็นของการใชแรงงานเด็ก กฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดอายุขั้นต่ําไวดังนี้
-

หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ป เปนลูกจาง26

จะเห็นไดวา อายุของแรงงานเด็กที่จะเขาสูตลาดไดถูกปรับเปลี่ยนจากเดิมซึ่งกําหนดไว
เพียงสิบสามปใหเปนสิบหาป เพราะถือวารางกายและจิตใจมีวุฒิภาวะพอสมควรที่จะทํางาน
บางประเภทที่เหมาะสมกับวัยไดแลว อันเปนกฎหมายใหความคุมครองแกเด็กโดยมีเจตนารมณ
ที่จะใหเด็กซึ่งมีความจําเปนตองทํางานไดทํางานที่เหมาะสมกับวัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไม
เปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียน ดังนั้นหากมีการฝาฝนยอมเปนความผิดและถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย
4.2.2 ตางประเทศ
ประเทศเวียดนามเปนประเทศกําลังพัฒนาเชนเดียวกับประเทศไทย ซึ่งมีการผลิตสินคา
เพื ่อ สง ออกโดยมีก ารใชแ รงงานเปน จํ า นวนมาก โดยที ่ก ารสง ออกของประเทศเวีย ดนามมี
แนวโนม เพิ่ม ขึ ้น เพราะมีก ารพัฒ นาและปรับ ตัว ดา นการสง ออกไดดีแ ละรวดเร็ว จึง มีค วาม
พยายามที่จะใหความสําคัญตอการความคุมครองแรงงานในดานสภาพการจางและการทํางาน
เพื่อใหประเทศคูคาเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการในประเทศ
เวียดนามวามีการใชแรงงานที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนไปพรอมกัน27 โดยมีกฎหมายคุมครอง
แรงงานคือ Labour Code 1994 (amended 2002)

25

สุขุมาภรณ พรหมมี, “กฎหมายแรงงานกับมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานประกอบกิจการเพื่อการสงออกในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 87.
26

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 44.
27
สุขุมาภรณ พรหมมี, “กฎหมายแรงงานกับมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานประกอบกิจการเพื่อการสงออกในประเทศไทย,” หนา 70.
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ในประเด็นการใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง กฎหมาย
แรงงานเวียดนามมีการใหความคุมครองไววา
-

-

ผูใชแรงงานมีสิทธิที่จะกอตั้งหรือดําเนินการกิจกรรมสหภาพแรรงาน เพื่อปกปอง
สิทธิประโยชนอันชอบธรรมของตนและมีสิทธิขอรับสวัสดิการรวม และมีสิทธิที่
จะมีสวนรวมในการบริหารกิจการสถานประกอบการ โดยสอดคลองกับระเบียบ
ภายในและกฎหมายที่เกี่ยวของ28
นายจางตองใหความรวมมือในการตอสหาภพแรงงานในการปรึกษาหารือใน
เรื่องเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ การปรับปรุงชีวิต ทั้งดานวัตถุและดานความคิด
ของผูใชแรงงาน29

จะเห็นไดวาในประเด็นการใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง
กฎหมายแรงงานเวียดนามมีการใหความคุมครองเชนเดียวกับกฎหมายไทย ซึ่งสอดคลองกับ
ตามมาตรฐาน ISO 26000
ประเด็นการไมเขารวมหรือหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ กฎหมายแรงงาน
เวียดนามไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา

28

Labour Code 1994 (amended 2002), article 7(2).
“An employee shall have the right to form, join, or participate in union activities in
accordance with the Law on Trade Unions in order to protect his legal rights and benefits; he shall
be entitled to collective welfare and be permitted to participate in the management of the business in
accordance with the internal regulations of the enterprise and the provisions of the law.”
29

Ibid, article 8(2).
“An employer shall have the right to appoint a representative to negotiate and sign a
collective labour agreement of the enterprise or a collective labour agreement of an industry and
shall have the responsibility to cooperate with trade unions in discussing issues relating to labour
relations and to improve the material and spiritual lives of employees.”
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-

บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะทํางาน และเลือกในการจางงานและอาชีพได และมีสิทธิ
ที่จะเลือกงานหรือเลือกการอบรมทางวิชาชีพโดยปราศจากการเลือกปฏิบัต30ิ
หามการทารุณผูใชแรงงานและการใชแรงงานบังคับทุกรูปแบบ31

จะเห็นไดวาในประเด็นการใชแรงงานบังคับ กฎหมายแรงงานเวียดนามมีการใหความ
คุม ครองเชน เดีย วกับ กฎหมายไทย และบัญญัติไวอยา งชัด เจนถึง การไมใชแ รงงานบัง คับทุก
รูปแบบซึ่งสอดคลองกับตามมาตรฐาน ISO 26000
ประเด็นการไมใชแรงงานเด็ก กฎหมายแรงงานเวียดนามไดมีการบัญญัติอายุขั้นต่ําของ
ลูกจางในการจางงานไวดังนี้
-

หามมิใหจางแรงงานอายุต่ํากวา 15 ป32

อีก ทั ้ง สอดคลอ งกับ องคก ารแรงงานระหวา งประเทศ (International
Labour
Organization: ILO) ที่ไดกําหนดอายุสําหรับบุคคลที่เขาทํางานไมต่ํากวา 15 ป แตในประเทศ
ที่ดอยการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา ไดกําหนดอายุขั้นต่ําไวคือ 14 ป และการไดรับ
ยกเวนสําหรับอายุ 12 ถึง 13 ป สําหรับงานที่ไมไดใชแรงงาน และสําหรับงานอันตรายอายุขั้นต่ํา
คือ 18 ป

30

Ibid, article 5(1).
“Every person shall have the right to work, to choose freely the type of work or trade, to learn
a trade, and to improve his professional skill without being discriminated against on the basis of his
gender, race, social class, beliefs, or religion.
31

Ibid, article 5(2).
“Maltreatment of workers and all forms of forced labour are prohibited.”
32
Ibid, article 120.
“Employment of persons under the age of fifteen (15) years is prohibited.”
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ตารางที่ 5 อายุแรงงานขั้นต่ําตามมาตรฐานแรงงานสากล

งานปกติ
งานเสี่ยงอันตราย
งานเบา

ประเทศพัฒนาแลว
15 ป
18 ป
13 ป

ประเทศกําลังพัฒนา
14 ป
18 ป
12 ป

จะเห็นไดวาในประเด็นการใชแรงงานบังคับ กฎหมายแรงงานเวียดนามมีการใหความ
คุม ครองเชน เดี ยวกั บกฎหมายไทย และบั ญญัติไวอยา งชั ดเจนถึง การไมใ ชแ รงงานบัง คับ ทุก
รูปแบบซึ่งสอดคลองกับตามมาตรฐาน ISO 26000
จากการศึกษาพบวา มาตรฐาน ISO 26000 กําหนดใหองคกรเคารพตอสิทธิมนุษยชน
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน คือ การใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจา
ตอรอง การไมเขารว มหรือหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ และการไมเขารวมหรือ
แสวงหาผลประโยชนจากการใชแรงงานเด็ก ซึ่งตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย
และกฎหมายแรงงานเวียดนามมีการบัญญัติถึงประเด็นดังกลาวไวสอดคลองกับหลักการของ
มาตรฐาน ISO 26000
4.3 หัวขอหลักในเรื่องการปฏิบัตดิ านแรงงาน
การปฏิบัติดานแรงงานขององคกร หมายรวมถึง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับงานที่ไดดําเนินการโดยองคกรเอง หรือที่มีการกระทําในนามขององคกร ซึ่งเงื่อนไข
ในการทํางานประกอบดวย เวลาทํางาน เวลาพักผอน วันหยุด ขอปฏิบัติทางวินัย และการบอก
เลิกจาง คาจางและคาตอบแทนอื่นๆ เปนตน โดยที่สิทธิที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน ไดแก สิทธิที่
ลูกจางจะกอตั้ง หรือเขารวมกับองคกรของลูกจางเพื่อเจรจาตอรองกับนายจาง ไมถูกกีดกันในการ
จางงาน ปราศจากการใชแรงงานเด็กและแรงงานที่ถูกบังคับ รัฐบาลเปนผูทําหนาที่หลักในการ
ดูแลใหมีการปฏิบัติตอลูกจางที่ยุติธรรมและเทาเทียมกัน โดยที่การจายคาตอบแทน องคกรตอง
จายคาจางอยางเทาเทียม และเพียงพอตอความตองการของลูกจางและครอบครัว โดยพิจารณา
จากอัตราคาจางในประเทศ คาครองชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการครองชีพในกลุมอื่น
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ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงความตองการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความตองการใหไดมา
และคงไวซึ่งระดับของผลผลิตและการจางงานที่สูง
4.3.1 ประเทศไทย
การจางแรงงานทุกประเภทตองมีการจายคาจางผลตอบแทนการทํางาน ซึ่งสอดคลอง
กับกฎหมายที่วาถามิไดมีการตกลงสินจางกันไวโดยชัดแจงยอมถือเอาโดยปริยายวามีคํามั่นจะ
ใหสิน จาง33 ซึ่ง ผูใชแ รงงานทุกคนทํา สํา หรับระยะเวลางานก็โดยหวัง จะไดรับคา ตอบแทนที่มี
คุณคาเหมาะสมกับงานที่ไดทําไป โดยที่ตามกฎหมายไดใหความหมายของคาจาง คือ เงิน ที่
นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลา
ทํา งานปกติเปน รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดย
คํานวณตามผลงานที่ลูกจางไดทําในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึง
เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับ
ตามที่กฎหมายกําหนดดวย34
ในสวนอัตราการจายคาจางนั้นกฎหมายไมไดกําหนดไวแนนอนวางานใด จะตองจาย
อัตราเทาไหร โดยทั่วไปจึงขึ้นอยูกับความตกลงของนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานที่
กระทําไวตอกันโดยอัตรายอมแตกตางกันไปตามประเภทและชนิดของแรงงาน ทั้งนี้ มีกฎหมาย
กําหนดไวดังนี้
-

กรณีงานที่มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจาง
กําหนดคาจางใหแกลูกจางเทาเทียมกัน ไมวาลูกจางนั้นจะเปนหญิงหรือชาย35
นายจางจะตองจายคาจางใหในอัตราที่ไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่าํ ที่กฎหมาย
กําหนดไว36 และใหใชประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําบังคับแกนายจางและ
ลูกจางทุกสัญชาติ ศาสนา และเพศ37

33

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 576.
34
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 5.
35

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 53.

36

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 90.
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จะเห็นไดวาอัตราคาจางจะเปนเงินเทาใดยอมขึ้นอยูกับความตกลงกันระหวางนายจาง
และลูกจาง และจะมีผลกันตามที่ตกลงไวถาไมฝาฝนเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา กลาวคือนายจางจะ
จายคาจางนอยกวาคาจางขั้นต่ําไมได และถาไดทํางานที่มีลักษณะคุณภาพและปริมาณอยาง
เดียวกัน ลูกจางก็ควรไดรับเทาเทียมกัน ไมวาลูกจางนั้นจะเปนหญิงหรือชาย ตามหลัก “equal
work, equal pay” ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 26000 อีกทั้งในการกําหนดอัตราคาจางขั้น
ต่ําเปนอํานาจของคณะกรรมการคาจาง โดยพิจารณาดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐาน
การครองชีพ ตน ทุน การผลิต ราคาสิน คา ความสามารถของธุร กิจ ผลิต ภัณ ฑม วลรวมของ
ประเทศ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงอาจพิจารณาไดวาการที่นายจางตองจายคาจางมา
ต่ํากวาคาจางขั้นต่ํายอมเปนการเพียงพอตอการครองชีพของลูกจาง เมื่อพิจารณาปจจัยในการ
กําหนดคาจางขั้นต่ําของรัฐขางตน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000
4.3.2 ตางประเทศ
ประเด็นการจายคาตอบแทนอยางเทาเทียมกัน และเพียงพอตอความตองการของลูกจาง
นั้น กฎหมายแรงงานเวียดนามบัญญัติเรื่องคาตอบแทนไวดังนี้
-

37

นายจางและลูกจางรวมกันกําหนดคาจาง โดยพิจารณาจากผลผลิต คุณภาพ และ
ประสิทธิงานที่ทําได ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําซึ่งกําหนดโดยรัฐ38 ซึ่ง
อัตราคาจางขั้นต่ําพิจารณาจากคาใชจายในการยังชีพ เพื่อประกันวาลูกจางซึ่ง
ทํางานในสภาพการทํางานปกติสามารถยังชีพอยูไดโดยมีสวนเหลือเพื่อการออม
ดวย39

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 89.

38

Labour Code 1994 (amended 2002), article 55.
“The wage of an employee shall be agreed by the two parties in the labour contract and
shall be paid in consideration of rate of production, and the quality and result of the work performed.
The wage of an employee must not be lower than the minimum wage stipulated by the State.”
39

Ibid, article 56
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นายจางตองปฏิบัติกับชายและหญิงอยางเทาเทียมกันในเรื่องการจางงาน การ
จายคาตอบแทน40

จะเห็นไดวาอัตราคาจางตามบทบัญญัติของเวียดนามกําหนดใหลูกจางไดรับเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย อีกทั้งในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํามีการพิจารณาถึงคาครองชีพ
และปจจัยอื่น ซึ่งสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงานไทยและมาตรฐาน ISO 26000
4.4 หัวขอหลักในเรื่องสิ่งแวดลอม
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกร ลวนยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวา
องคกรจะมีสถานที่ตั้งอยูตรงสวนใดของโลก ผลกระทบเหลานี้ จะเกี่ยวของกับการใชประโยชน
จากทรัพยากรตางๆ ทั้งที่เปนทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต สถานที่ตั้งขององคกร การปลอย
มลพิษและของเสีย และผลกระทบตอที่อยูอาศัยตามธรรม (Natural habitats) ที่เกิดจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑและบริการขององคกร เพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม องคกรควรนําแนวคิด
การบรูณาการระหวางปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มาใชเพื่อการดําเนินงานและ
การตัดสินใจตางๆ การจัดการดานความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอม (Environment risk management)
องคกรควรดําเนินโครงการที่ประเมินและลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ
และการบริการตลอดวัฏจักรชีวิตองคกรควรพัฒนาและดําเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากอุบัติเ หตุ และสื่อสารใหชมุ ชนทองถิ่นและหนว ยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ

“The minimum wage is set on the basis of the cost of living of an employee who is employed
in the most basic job with normal working conditions, and includes remu neration for the work
performed and an additional amount for contribution towards savings. The minimum wage shall be
used as a basis for calculation of the wages for other types of jobs.”
40

Ibid, article 111(1)
“An employer must implement the principle of equality of males and females in respect of
recruit ment, utilization, wage increases, and wages.”
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4.4.1 ประเทศไทย
ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจําเปนตองมีการนําทรัพยากรธรรมชาติตางๆ มาใชเปนปจจัยในการ
ผลิตทั้งสิ้น ในการใชทรัพยากรดังกลาวหากใชโดยปราศจากความระมัดระวังหรือปราศจากการ
วางแผนที่ดีพอยอมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมได
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment) เปน
มาตรการที่ถูกคิดคนขึ้นเพื่อควบคุมผลกระทบที่อาจจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ
หรือกิจกรรมเหลานั้น โดยจะตองทําการศึกษาถึงความเปนไปไดและความจําเปนของโครงการ
หรือกิจการนั้นๆ ผลกระทบที่อาจจจะเกิดขึ้นตอคุณภาพของสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพและ
ชีวภาพในระบบนิเวศสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
มนุษย โดยจัดทําเปนรายงานการศึกษาขั้นตนเพื่อประกอบการตัดสินใจของเจาหนาที่ในการให
ความเห็นชอบเพื่อสรางหรือดําเนินการโครงการหรือกิจการดังกลาวนั้น41
พระราชบัญญัติสง เสริมและรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลอม พ.ศ.2535 มาตรา 46-51
ไดบัญญัติมาตรการเพื่อควบคุมผลกระทบจากโครงการหรือกิจการในรูปของมาตรการวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะเห็น ไดว า กระบวนการตัด สิน ใจและกิจ กรรมขององคก รในเรื ่อ งที่ม ีผ ลกระทบตอ
สิ่ง แวดลอมนั้น ตามกฎหมายมีก ารกํา หนดใหโครงการหรือกิจ การที่เ ขา หลัก เกณฑตอ งมีก าร
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอน
4.4.2 ตางประเทศ
จากที่ไดกลาวไวในหัวขอหลักในเรื่องการกํากับดูแลองคกรเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทของ
สหราชอาณาจักรคือ Companies Act 2006 ซึ่งกรรมการตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต
41

อุดมศักดิ์ สินพงษ, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, 2554), หนา 193.
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สงเสริมความมั่งคั่งแกบริษัทเพื่อผลประโยชนแกผูถือหุนโดยรวม โดยตองคํานึงถึงผลกระทบของ
การดําเนินธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมถึงบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองจัดทํารายงานประจําปที่เรียกวา “บทวิเคราะหธุรกิจ” (business review) โดยตองมีขอมูล
เกี่ยวกับผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
จะเห็นไดวาบทบัญญัตินี้เปนการกําหนดการทําหนาที่ของกรรมการในทุกการตัดสินใจ
และทุกการกระทําจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการดําเนินธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอมดวย
กลา วคือ ในประเด็น ของสิ ่ง แวดลอ มนี้แ มก ฎหมายไทยจะใหม ีก ารวิเ คราะหผ ลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมแตก็บังคับกับโครงการหรือกิจการที่เขาหลักเกณฑเทานั้น ซึ่งความครอบคลุมนอย
กวากฎหมายของสหราชอาณาจักรที่กําหนดเปนหนาที่กรรมการใหตองคํานึงถึงผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมในทุกกรณี
4.5 หัวขอหลักในเรื่องการดําเนินงานอยางเปนธรรม
การดําเนินการอยางเปนธรรม เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมขององคกรในการติดตอ ทํางาน
รวมกับองคกรอื่นๆ รวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับภาพรัฐ คูคา ผูรับเหมา คูแขงทางธุรกิจ
และสมาคมตางๆ ที่องคกรเปนสมาชิก ซึ่งผูประกอบการควรจัดใหมีการตอตานการคอรรัปชัน โดย
ที่การคอรรัปชั่น (corruption) เปนการใชอํานาจในทางที่ผิด เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนบุคคลมี
2 รูปแบบ คือ active และ passive (เชน การใหสินบน และการรับสินบน) ซึ่งการคอรรัปชั่นเปน
การทําลายระบบจริยธรรมในองคกร และเพิ่มความเสียงตอการผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทําลายระบบการเมือง สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําลายระบบการแขงขัน ขัดขวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
4.5.1 ประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดลักษณะการกระทําเปนความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น
และบทกําหนดโทษไวในประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาตอ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ในปที่ผานมาหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดความพยายามในการแกไข
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ปญหาการคอรรัปชั่น โดยมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 ในประเด็น ที ่สํา คัญ อาทิ การ
คุมครอง การใหรางวัล การกันบุคคลเปนพยาน เปนตน
อีกทั้งยังไดออกประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 กําหนดใหคูสัญญาซึ่งทําสัญญาตามระเบียบขอบังคับวา
ดวยการพัสดุ สัญญาสัมปทาน และสัญญาใหทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยหรือดําเนินกิจกรรม โดย
บังคับใชกับสัญญาซึ่งมีมูลคาดังนี้
(1) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555-31 มีนาคม พ.ศ.2556 ใชบังคับกับสัญญาที่มีมูลคา
ตั้งแต 2,000,000 บาท
(2) ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.56 เปนตนไป ใชบังคับกับสัญญาที่มูลคาตั้งแต 500,000 บาท
โดยหากเขาเงื่อนไขขางตน คูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้นจะมีหนาที่ 3 ประการดังนี้
(1) จัดทําบัญชีรายรับรายจายของสัญญาและยื่นตอกรมสรรพากรพรอมกับการยื่นชําระ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนด
(2) บั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น รายสั ญ ญา โดยเก็ บ และรั ก ษาเอกสารหลั ก ฐานไว ณ สถาน
ประกอบการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปนับแตสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา
(3) ตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งมี
มูลคาไมเกิน 30,000 บาท
จะเห็น ไดว า เจตนารมณข องกฎหมายดัง กลา วก็เ พื ่อ ใหเ กิด ความโปรง ใสในการรับ
จายเงินระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ เพื่อแกไขปญหาการคอรรัปชั่นโดยเฉพาะการรับจาย
สิน บนซึ ่ง เปน ปญ หาที ่สํ า คัญ โดยเฉพาะในโครงการจัด ซื ้อ จัด จา งของรัฐ แตใ นทางกลับ กัน
ภาคเอกชนเห็นวากฎหมายฉบับนี้เปนการแกไขปญหาไมตรงจุด และกอใหเกิดภาระหนาที่ในการ
จัดทําบัญชีซึ่งเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับภาคเอกชนมากขึ้น อยางไรก็ดี หากภาคเอกชน
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ซึ่งเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนี้ไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว
ก็จะทําใหตกเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐในอนาคต
4.5.2 ตางประเทศ
ในชวงระยะเวลา 1-2 ปที่ผานสหราชอาณาจักรประสบปญหาคอรรัปชั่นอยางหนักในวงการ
การเมือง อาทิ การเบิกจายเงินภาษีประชาชนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาขุนนาง
สําหรับคาใชจายที่ไมสามารถเบิกเพื่อใชในหนาที่การทํางานในตําแหนงทางการเมืองได นอกจากนัน้
อดีตรัฐมนตรีของพรรคแรงงานหลายคนไดเปดเผยวาสามารถชวยเหลือบริษัทตางชาติทําธุรกิจใน
วงราชการของอังกฤษและในองคการระหวางประเทศได โดยแลกกับเงินคาอํานวยความสะดวก กรณี
ดังกลาวทํ าให เกิ ดการหมดความเชื่ อมั่ นและศรัทธาต อระบบการเมื องและรัฐสภาของประเทศ
ฝายรัฐบาลจึงก็พยายามหาทางแกปญหาเพื่อแกไขภาพลักษณและเพื่อขจัดปญหาคอรรัปชั่นใหหมด
ไป โดยมีการจัดตั้งองคกรอิสระ (Independent Parliamentary Standard Authority) เพื่อบริหาร
จัดการการเบิกจายเงินของสมาชิกสภาทั้งสองสภา สําหรับปญหาการใหสินบนแทนที่จะมุงเปา
จัดการปญหาไปที่เจาหน าที่ของรั ฐ ซึ่งเปนผูรับหรือเรียกรับสินบน แตมุงแกไขปญหาและเสนอ
แนวทางปองกันจากมุมมองของภาคเอกชนแทน42
โดยสหราชอาณาจักรไดออก Bribery Act 2010 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2554 อันเปนกฎหมายที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับการใหสินบน รวมถึงการที่องคกรธุรกิจตองมี
มาตรการปองกันการใหสินบน โดยมาตรา 7 ไดบัญญัติฐานความผิดกรณีองคกรธุรกิจไมปองกัน
การใหสินบน (Failure of commercial organisations to prevent bribery) เวนแตองคกรพิสูจน
ไดวามีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอ (Adequate Procedure) เพื่อปองกันบุคคลที่เกี่ยวของ
(Associated Person) ใหสินบนแลว43
42

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, The UK’s Bribery Act 2010:มิติใหมแหงการตอตานคอรรัปชั่น
[ออนไลน], 10 พฤษภาคม 2555. แหลงที่มา http://www.opm.go.th/opminter/content/corruption/
43

Bribery Act 2010, section 7.
“7 Failure of commercial organisations to prevent bribery
(1) A relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section if a
person (“A”) associated with C bribes another person intending—
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ในสวนของกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอนั้น กระทรวงยุติธรรมแหงสหราชอาณาจักร
ไดออกแนวทางเพื่อใหองคกรธุรกิจสามารถนําไปใชปองกันบุคคลที่เกี่ยวของใหสินบนโดยมีหลัก
6 ประการดังนี้
(1) กระบวนการปองกันการใหสินบนตองสอดคลองกับความเสี่ยงที่มีอยูตามธรรมชาติ
ขนาด และความซับซอนของพาณิชยกรรมขององคกรเอกชนนั้น (Proportionate
Procedures)
(2) ผูบริหารระดับสูงมีสวนในการปองกันการใหสินบน โดยการริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการปองกันการใหสินบน (Top-Level Commitment)
(3) การจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงของการทุจริต (Risk Assessment)
(4) การสอบทานธุรกิจในการทําธุรกิจ (Due Diligence)
(5) นโยบายและกระบวนการมีความชัดเจน เขาถึงงาย สามารถปฏิบัติไดจริง ควรมีการ
ดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลและอยางมีประสิท ธิภาพ (Communication and
Training)
(6) การเฝาติดตาม ดูแล ประสิทธิภาพในการควบคุมการตอตานการใหสินบนอยาง
สม่ําเสมอ (Monitoring and Review)
จะเห็นไดวากฎหมายไทยและกฎหมายสหราชอาณาจักรตางตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหาการคอรรัปชั่น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000 อยางไรก็ดี หากพิจารณา
กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตแลวไมมีบทบัญญัติที่เปนกระบวนการที่เปนรูปธรรม
(a) to obtain or retain business for C, or
(b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C.
(2) But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to
prevent persons associated with C from undertaking such conduct.
(3) For the purposes of this section, A bribes another person if, and only if, A—
(a) is, or would be, guilty of an offence under section 1 or 6 (whether or not A has been
prosecuted for such an offence), or
(b) would be guilty of such an offence if section 12(2)(c) and (4) were omitted.”
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ซึ่ง มีป ระสิท ธิภ าพในการปอ งกัน การคอรรั่ป ชั่น ของภาคธุร กิจ เหมือ นเชน สหราชอาณาจัก รที่
บัญญัติใหองคกรธุรกิจจัดใหกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอตามแนวทาง 6 ประการเพื่อปองกัน
บุคคลที่เกี่ยวของใหสินบน
ซึ่ง สอดคลอ งกับ ขอ เสนอแนะจากงานวิจ ัย โดยทุน สนับ สนุน งานวิจ ัย ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เสนอยุทธศาสตรในการตอตานการ
ทุจ ริต คอรรัป ชั่น ในประเทศไทยจํา เปน ตอ งใชรูป แบบลา งขึ้น บน โดยภาคสว นตา งๆ จะตอ ง
รว มกัน สรา งแรงกดดัน ใหเ กิด การเปลี ่ย นแปลง โดยเนน มาตรการ “ปอ งกัน ” มากกวา การ
ปราบปราม เพื่อลดแรงตานจากฝายบริหารและภาคธุรกิจที่เปนกลุมผลประโยชน44
4.6 หัวขอหลักในเรื่องประเด็นดานผูบริโภค
ประเด็ น ผู บ ริ โ ภคซึ่ ง ผู ป ระกอบการควรคํ า นึ ง ถึ ง ในด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม จะ
เกี่ยวของกับการตลาดที่เปนธรรม การปกปองสุขภาพและความปลอดภัย การบริโภคอยางยั่งยืน
การแกปญหาขัดแยง การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัว การเขาถึงผลิตภัณฑและการบริการ
และการใหความรูแกผูบริโภค
4.6.1 ประเทศไทย
การคํานึงถึงสิทธิของผูบริโภคในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มมีขึ้นโดยการใชมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ ปอ งกัน ความเสีย หายอัน เกิด จากการบริโ ภคหางนม โดยการออกกฎหมายคือ
พระราชบัญัติหางนม พ.ศ.2470 ในระยะตอมามีการพัฒนาประเทศมากขึ้น สภาพความเปนอยู
ของประชาชนเริม่ เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองมากขึ้น จึงจําเปนตองบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะที่กําหนดใหรัฐควบคุมกิจกรรมตางๆ ของเอกชนใหเกิดความปลอดภัยและความ
เปนธรรมตอสวนรวม กฎหมายเฉพาะเหลานี้ลวนมีลักษณะเปนกฎหมายที่มีความมุงหมายเพื่อ
ดํารงไวซึ่งความปลอดภัยของสาธารณชนและปองกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริโภค
44

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในวงการธุรกิจเอกชน
ไทยกั บ แนวทางแก ไ ขและป อ งกั น
[ออนไลน ],
10 พฤษภาคม 2555.
แหล ง ที่ ม า
http://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=106&filename=index
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ของประชาชน เชน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.
2484 เปนตน ทั้งนี้การพยายามใหมีกฎหมายรับรองคุมครองสิทธิของผูบริโภคเริ่มเดนชัดขึ้น เมื่อ
สภาสตรีแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความจําเปนในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริโภคเพื่อให
เกิดความเปนธรรม ในชั้นตนมีการจัดตั้งกรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภคขึ้นศึกษาปญหา
ตางๆ ของผูบริโภค จนตราเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2522 และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นเปนหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี45
ทั้งนี้ สิทธิของผูบริโภคไดมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา
สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่เปน
ความจริง และมีส ิท ธิรอ งเรีย นเพื่อ ใหไ ดรับ การแกไ ขเยีย วยาความเสีย หาย
รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค46
โดยที่มีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งไดบัญญัติคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคไวคือ สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาและบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ สิทธิที่จะไดรับความปลอดัย
จากการใชส ิน คา หรือ บริก าร และสิท ธิที ่จ ะไดร ับ การพิจ ารณาและชดเชยความเสีย หาย47
นอกจากนี้ ยัง มีพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งมีขึ้น เพื่อคุมครอง
ผูบริโภคจากการทําการตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งไมเปนธรรม และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ การคุมครองผูบริโภคมีจุดมุงหมาย 3 ประการคือ
เพื่อความปลอดภัย คือ ปลอดภัยจากการคา ที่ไมบริสุทธิ์ยุติธรรม เชน สิน คา
อาหารเจือปนสารพิษของเลนเด็กอาบสารพิษ เปนตน

45

สุษม ศุภนิตย, คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 16.
46

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550), มาตรา 61.

47

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522, มาตรา 4
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เพื่อความเปนธรรม คือ พอคาตองไมใชเลหเหลี่ยมหลอกลวงใหผูบริโภคตกเปน
ผูเสียเปรียบ เชน ปลอมปนสินคา โฆษณาชวนเชื่อ ติดฉลากที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง เปนตน
เพื่อความประหยัด คือความระมัดระวังในกาจับจายใชสอยเงินเพื่อซื้อปจจัย
บริโภคใหคุมคากับเงินที่เสียไป ที่เรียกวา “ประโยชนประหยัดสุด” สามารตอรอง
ราคาจากผูขายไดเหมาะสม48

จะเห็น ไดว า บทบัญ ญัต ิก ฎหมายคุ ม ครองผู บ ริโ ภคของประเทศนั ้น คอ นขา งมีค วาม
ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 26000 ในประเด็นผูบริโภค อยางไรก็ดี เนื่องจากปจจุบัน
เทคโนโลยีส ารสนเทศมีค วามกา วหนา ทํ า ใหผูค นสามารถติด ตอ สืบ คน ขอ มูล ขา วสารกัน ได
โดยงาย รวมถึงผูประกอบการที่เก็บบันทึกของลูกคาไดนําขอมูลสวนบุคคลนั้นมาหากําไรหรือทํา
การตลาดที่ไมเปนธรรมจากขอมูลและความเปนสวนตัวของผูบริโภค เชน การเสนอขายสินคา
หรือบริการอันสรางความเดือดรอนรําคาญในปจจุบัน แมประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่
ควบคุมเกี่ยวกับขอมูล คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 แตก็ครอบคลุม
เฉพาะขอมูลสวนบุคคลที่อยูในครอบครองของหนวยงานของรัฐเทานั้น ยังไมครอบคลุมถึงขอมูล
สวนบุคคลที่อยูในมือของเอกชน หรือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ.2545
ที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลในครอบครองของเอกชน แตก็ไมครอบคลุมทั้งระบบ
4.6.2 ตางประเทศ
ความเปนมาหรือวิวัฒนาการในดานกฎหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ในตางประเทศ เริ่มตนมาจากคดีที่เรียกรองในทางละเมิดใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการใชสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีความํารุดบกพรอง ซึ่งผูประกอบการมี
หนาที่ปองกันความเสียหายเพราะอยูในฐานะที่จะควบคุมตรวจสอบไดดีที่สุดเพื่อมิใหสินคานั้น
กอ อัน ตรายแกผู ใ ชไ ด กลา วคือ แนวคิด และทฤษฎีที ่เ ปน ที ่ม าของการบัญ ญัต ิก ฎหมายเพื ่อ
คุมครองผูบริโภคประกอบดวยการขยายหลักความรับผิดทางสัญญาใหกวางออกไป ไมถือวา
สัญญาผูกพันเฉพาะคูสัญญา กับการนําเอาหลักขอสันนิษฐานความผิดในกฎหมายละเมิดที่ให
48

ฝา ยวิชาการสํานั กพิ มพฟสิกสเซ็นเตอร, รวมกฎหมายคุมครองผูบ ริโภค, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร, 2540), หนา 2.
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ถือวาผูประกอบธุรกิจอาจตองรับผิดโดยไมจําเปนตองมีความจงใจหรือประมาทเลินเลอ เวนแต
ตนพิส ูจ นห ัก ลา งไดต ามที ่ก ฎหมายกํ า หนดขอ ยกเวน ไวม าใชใ นคดีที ่เ กิด ความเสีย หายขึ ้น
เนื่องจากการบริโภคสินคาและบริการ49
ในสหราชอาณาจักรมีกฎหมายหลักในการคุมครองผูบริโภคคือ Consumer Protection
Act 1987 ซึ่งบัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในเรื่องตางๆ ไวคือ ความรับผิด
ตอสินคา ความปลอดภัยของผูบริโภค การแสดงขอความซึ่งทําใหหลงผิด นอกจากนี้ยงั ไดมีการ
อกกฏระเบียบคุมครองผูบริโภคจากการคาที่ไมเปนธรรมคือ Consumer Protection from Unfair
Trading Regulations 2008 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โดยบัญญัติถึง
การกระทําหรือละเวนการกระทําที่ทําใหผูบริโภคหลงผิดในการตัดสินใจ อีกทั้งมีกฎหมายการ
ขายและจัดหาสินคาใหแกผูบริโภคคือ The Sale and Supply of Goods to Consumers
Regulations 2002 ซึ่งบัญญัติถึงการโอนสินคา รวมถึงการโอนความเสี่ยงของสินคาในกรณีของ
ผูบริโภคดวย
นอกจากนี้ ในประเด็ น การคุ ม ครองสิ ท ธิสว นตั ว และการคุม ครองขอมูลสว นบุค คลใน
ประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีตประเพณีเชนสหราชอาณาจักร สิทธิสวนตัวถือเปนแนวคิดพื้นฐาน
ที่รองรับการคุมครองสวนบุคคล ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติในรัฐธรรมนูญของ
รัฐ ซึ่งสหราชอาณาจักรมีกฎหมาย Data Protection Act 1998 ซึ่งมีมาตรการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลโดยกําหนดใหการใชขอมูลตองใชเพื่อวัตถุประสงคที่ไดมีการเก็บขอมูลนั้นเทานั้น
จะเห็น ไดว า กฎหมายคุม ครองผูบ ริโ ภคของสหราชอาณาจัก รมีก ารบัญ ญัติคุม ครอง
ผูบริโภคในเรื่อ งตา งๆ ไวเ ชน เดีย วกับ กฎหมายคุม ครองผูบริโภคของประเทศไทย อยางไรก็ดี
กฎหมายสหราชอาณาจักรในประเด็นผูบริโภคนี้ยังมีความครอบคลุมกวางขวางกวากฎหมาย
ไทยในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

49

สุษม ศุภนิตย, คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), หนา 16.
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4.7 หัวขอหลักในเรื่องการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
การมีสวนรวมของชุมชน (Community Involvement) รวมปรึกษาหารือกับตัวแทนของ
กลุมชุมชนอยางเปนระบบ ในการจัดลําดับการตัดสินใจลงทุนทางสังคมและกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ตองใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมผูท ี่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลุมผูทถี่ ูกเลือกปฏิบัติ กลุม
คนชายขอบ กลุมคนที่ถูกกีดกัน และกลุม คนที่ไมมีอํานาจตอรอง โดยตองขยายความชวยเหลือ
และเคารพสิทธิของกลุมคนเหลานั้น
4.7.1 ประเทศไทย
สิท ธิช ุม ชนเปน ขอ ความคิด ทางสัง คมซึ ่ง เปน ที ่ย อมรับ แพรห ลายในหมู น ัก วิช าการ
ตลอดจนหมู ป ระชาชนที ่อ ยู ร วมกัน เปน ชุม ชนซึ ่ง กํ า ลัง ประสบปญ หาเกี ่ย วกับ สิท ธิห นา ที ่ใ น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมานานพอสมควรแลว ในปจจุบันเกิดการอางสิทธิ
ชุมชนในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานในลักษณะตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซอนและแตกตางจากความ
รับรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของบุคคลและอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่ง
สืบทอดมาแตเดิม เกิดเปนขอพิพาททางกฎหมายขึ้นหลายรูปแบบ50
ทั้งนี้ สิทธิชุมชนเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญซึ่งไดเคยมีการบัญญัติรับรองเปน
ครั้งแรกไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) ซึ่งตอมารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ยังคงบัญญัตริ ับรองสิทธิชุมชนไว ดังนี้
บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ
และมีสว นรว มในการจัด การ การบํา รุง รัก ษา และการใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน51
50

กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย) จํากัด, 2550), หนา 1-3.
51

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550), มาตรา 66.
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สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและ
การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง
สง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ ่ง แวดลอ ม เพื ่อ ใหดํ า รงชีพ อยู ไ ดอ ยา งปกติแ ละตอ เนื ่อ งใน
สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม52
เนื่องดวยขอจํากัดทางกฎหมายซึ่งเปนที่เขาใจวา การที่ชุมชนไมไดรับการยอมรับใหเขา
มามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรตามที่เรียกรอง ก็เพราะระบบกฎหมายไทยไมยอมรับวา
ชุมชนก็มีสิทธิได หรือไมยอมรับสภาพบุคคลของชุมชน เมือ่ ชุมชนไมมีสภาพบุคคลกฎหมายจึง
ไมรับรองสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมยอมรับสิทธิของชุมชนอันมีมาตามจารีตประเพณีในการดูแล
รักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นที่ตั้งของชุมชน เปนเหตุใหชุมชนขาด
ความชอบธรรมทางกฎหมายที่จะยกขึ้นอางเพื่อปกปองประโยชนของชุมชนหรือยกเปนขอตอสู
อํานาจรัฐหรือสิทธิเอกชนได แตปญหาความมีตัวตนทางกฎหมายของชุมชนนี้จะหมดไปเมื่อมี
การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของบุคคลที่
รวมกันเปนชุมชนขึ้นดังเห็นไดจากมาตรา 46, 56
อยางไรก็ดีความเขาใจเกี่ยวกับความมีตวั ตน และความมีสิทธิชุมชน ตลอดจนลักษณะ
พิเศษของชุมชนระดับตางๆ อันไดแก ชุมชนทั่วไป ชุมชนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม เปน
ขอความที่ปรากฏอยูรัฐธรรมนูญนั้น แมจะมีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานไวในรัฐธรรมนุญซึ่งยอมมี
ผลผูกพันองคกรทั้งปวง แตสิทธิชุมชนก็ยังคงถูกเพิกเฉยตอความมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดย
เหตุที่ยังไมมีการตรากฎหมายรองรับและกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการใชสิทธิเสรีภาพนั้น
มาบังคับใชได ซึ่งนาจะเปนการตีความและใชกฎหมายขัดตอหลักที่วา “การตีความกฎหมายตอง
ตีความไปในทางใหเกิดผล ไมใชตีความไปในทางไรผล”53

52
53

เรื่องเดียวกัน, มาตรา 67.

กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
มิสเตอรกอปป (ประเทศไทย) จํากัด, 2550), หนา 200-201.
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จะเห็นไดวาแมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) จะไดมีการ
บัญญัติรับรองถึงสิทธิชุมชนไว ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000 แตอยางไรก็ดี ในความ
เปนจริงสิทธิชุมชนในการเขามามีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนยังไมไดรับความสําคัญมากนัก เห็นไดจากปญหามลพิษ สุขภาพ และสังคมของชุมชนใน
พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ซึ่งไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ที่รัฐบาลไดพัฒนาใหเปนพื้นที่
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในปจจุบัน
4.7.2 ตางประเทศ
สหราชอาณาจักรไดกฎหมายทองถิ่นคือ Localism Act 2011 ซึ่งมีสาระสําคัญ
4 ประการคือ ประการแรก เสรีภาพและความยืดหยุนสําหรับการบริหารราชการสวนทองถิ่น
รัฐบาลทองถิ่นมีบทบาทสําคัญและมีความรับผิดชอบโดยตรงในการบริการสาธารณะเพื่อการ
ดูแลชุมชน โดยกฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจใหมและเสรีภาพที่แทจริงแกหนวยงานทองถิ่นซึ่งมี
ความใกลชิด กับ ผู ค นที ่ไ ดรับ ผลกระทบจากการตัด สิน ใจมากกวา เพื่อ ใหห นว ยงานทอ งถิ ่น
สามารถดําเนินการงานไดดีที่สุด โดยหนวยงานทองถิ่นมีอํานาจทั่วไปในการดําเนินงานเชน การ
กําหนดภาษี เปนตน อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะทําสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของคนในทองถิ่น
ประการที่สอง สิทธิและอํานาจใหมสําหรับชุมชน เสรีภาพมากขึ้นและความยืดหยุน
สําหรับการปกครองทองถิ่น เนื่องจากรัฐบาลเพียงฝายเดียวนั้นไมไดทําใหทุกสิ่งดีขึ้น แตเปนที่
ชุมชนซึ่งคอยดูแลชวยเหลือกัน กฎหมายฉบับนี้ไดใหสิทธิใหมอยางมีนัยสําคัญโดยตรงตอชุมชน
และปจเจกบุคคล ไมวาจะเปน สิทธิชุมชนที่จะทาทาย (Community right to challenge)
เนื่องจากรัฐบาลเห็นวานวัตกรรมในการบริการสาธารณะที่สามารถนําเสนอไดหลากหลายมาก
ขึ ้น จะใหผ ลลัพ ธที ่ดีก วา สํ า หรับ ชุม ชนทอ งถิ่น ซึ ่ง ผู ม ีอํ า นาจในทอ งถิ ่น จะตอ งพิจ ารณาและ
ตอบสนองตอความทาทายนี้
ประการที่สาม การปฏิรูปที่จะใหระบบการวางแผนมีความเปนประชาธิปไตยและความมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบการวางแผนที่ดีเปนสิ่งสําคัญสําหรับเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม
แตอํ า นาจในการตัด สิน ใจวางแผนกลับ ไมไ ดอ ยู ก ับ ผู ค นที ่ไ ดร ับ ผลกระทบโดยตรง ดัง นั ้น
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กฎหมายนี ้จ ึง มีบ ทบัญ ญัต ิที ่จ ะทํ า ใหร ะบบการวางแผนมีค วาม เปน ประชาธิป ไตยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนวยงานทองถิ่นมีการทํางานรวมกันในการวางแผนที่เกี่ยวของกับ
ประโยชนที่อยูในทองถิ่นของตนได เชน ประเด็นสิ่งแวดลอม ปญหาน้ําทวม การขนสงสาธารณะ
เปนตน
ประการที่สี่ การปฏิรูปที่ทําใหมั่นใจไดวาการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยูอาศัยสงเคราะห
(Social housing) จะกระทําโดยคนทองถิ่น ที่อยูอาศัยใหสังคมสงเคราะหนั้นมีอัตราคาเชาที่
ต่ํา กวา ที่จ ะหาเชา ไดใ นภาคเอกชน แตร ะบบที่อยูอ าศัย สงเคราะหมีขอ บกพรองพื้น ฐานบาง
ประการคือกฎที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางมีความเขมงวดมาก ทําใหยากที่จะปรับตัวและตอบสนอง
ตอ ความตอ งการของทอ งถิ่น กฎหมายฉบับนี้จ ะทํา ใหการตัดสิน ใจเกี่ย วกับที่อยูอ าศัย จะถูก
กระทําโดยคนในทองถิ่น และทําใหมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหหนวยงาน
ทองถิ่นมีอิสระมากขึ้นในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะอยูในรายชื่อรอ
เพื่อที่อยูอาศัยสงเคราะหนั้น
จะเห็น ไดวา รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทยมีก ารบัญ ญัติรับ รองถึง สิท ธิชุม ชนไว
เชนเดียวกับสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000 อยางไรก็ดี สหราช
อาณาจักรไดตรากฎหมายที่ใหสิทธิแกชุมชนทองถิ่นไวอยางชัดเจนแตกตางจากประเทศไทยที่ยัง
ไมมีกฎหมายเฉพาะมารองรับนอกจากที่ไดตราไวในรัฐธรรมนูญ

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการที่องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization: ISO) จึงไดประกาศมาตรฐาน ISO 26000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน รวมทั้ง
ประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมาตรฐานฉบับนี้ไดใหแนวทาง
หลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและแนวปฏิบัติในการบูรณาการเขากับกระบวนการ
ตางๆ ขององคกร โดยการพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดเสีย ความสอดคลองกับกฎหมาย
กฏระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวปฏิบัติสากล รวมไปถึงหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ต า งประเทศได อ อกมาตรฐานและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมมาอย า ง
หลากหลาย ซึ่งลวนอยูบนพื้นฐานเหมือนกันอยางหนึ่งคือความสมัครใจ (Volunteer)
จะเห็นไดวามาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนการแสดงออกโดยความสมัครใจ
ซึ่งมาตรฐาน ISO 26000 ก็มีความชัดเจนในประเด็นนี้ กลาวคือ เปนแนวทางใหทุกองคกรมีสวน
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยตองการกระตุนใหองคกรตางๆ ดําเนินกิจกรรมใหดีหรือ
เหนือกวาที่กฎหมายกําหนดไว เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายถือเปนหนาที่พื้นฐานที่ทุกองคกร
ตองปฏิบัติและถือเปนสวนสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมอยูแลว ในการนํามาตรฐานฉบับนี้
ไปใช องคกรควรพิจารณาถึงความหลากหลาย และความแตกตางกันในดานสังคม สิ่งแวดลอม
กฎหมายขององคกรแตละแหง เชนเดียวกับความแตกตางกันในสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้ความ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล มาตรฐานฉบับนี้ไมใชมาตรฐานระบบการจัดการ ไมมีวัตถุประสงค
สําหรับนําไปใชเพื่อการรับรอง (Certification) รวมถึงการรองเรียน การตอบโต (Defense) หรือ
การอางสิทธิอ่นื ๆ ทั้งในระหวางประเทศ หรือในประเทศ ดังนั้น มาตรฐานนี้จึงไมไดมุงหวังใหมีการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในของแตละประเทศ แตก็มิไดมาตรฐานนี้ก็ไมปดกั้นการพัฒนาเปน
มาตรฐานระดับชาติ (National Standards)
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5.1 บทสรุป
จากการศึ ก ษาพบว า กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดโครงการสง เสริ มการแสดงความ
รับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมตอสังคม เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาตนเองเขาสูเกณฑ
มาตรฐานสากล (ISO 26000: Social Responsibility) ซึ่งปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การรับรองตามเกณฑมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวจํานวน 321 โรงงาน ซึ่งหมายถึง
ประเทศไทยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดปฏิบัตติ ามมาตรฐาน ISO 26000 แลวจํานวน
321 โรงงาน อยางไรก็ดี ในการศึกษามาตรฐานนี้กับกฎหมายภายในโดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศพบความไมสอดรับกันในบางประเด็น สรุปไดดังนี้
หัวขอหลักในเรื่องการกํากับดูแลองคกรเปนหัวขอหลักแรกของมาตรฐาน ISO 26000
เนื่องจากการกํากับดูแลองคกร เปนระบบที่องคกรใชในการตัดสินใจ และการดําเนินการ ซึ่งกระทํา
โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอาจมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ โดยองคกรควรมีพื้นฐานจาก
การที่ไดนําหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ความโปรงใส การ
พิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย มาใชในกระบวนการตัดสินใจ และการดําเนินงานของ
องคกร ซึ่งตามกฎหมายไทยไดกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการบริหารงานโดยกําหนดหนาที่
ของกรรมการในการแสวงหากําไร และการรักษาผลประโยชนของบริษัทนั่นก็คือผลประโยชนของ
ผูถือหุนหรือเจาของเปนหลัก ทั้งนี้แตกตางจากกฎหมายสหราชอาณาจักรที่แมกรรมการจะมีหนาที่
ในการแสวงหาประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเชนเดียวกัน แตถือเปนหนาที่ของกรรมการที่ตองคํานึงถึง
ประเด็นผลกระทบของการดําเนินธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในการทําหนาที่ดังกลาวดวย ซึ่ง
บทบัญญัตินี้ชวยตอบประเด็นทางกฎหมายซึ่งเปนที่วิพากษเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ
ธุรกิจวา เปนการขัดตอหนาที่ของผูบริหารในการรักษาผลประโยชนของเจาของบริษัท และเห็นวา
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในบริบทนี้เปนการกระทําที่เกินกวาอํานาจตามกฎหมายของ
ฝายบริหาร หรือขัดกับหลักการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนในสหราช
อาณาจั ก รยั ง ต อ งมี ค วามโปร ง ใสโดยจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ซึ่ ง คื อ บทวิ เ คราะห ธุ ร กิ จ ที่
นอกเหนือจากขอมูลทางดานผลประกอบการแลวยังตองมีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ มด ว ย ซึ่ ง แตกต า งจากบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยที่ มี ห น า ที่ จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป
เชนเดียวกัน แตประกอบดวยขอมูลทางดานผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งไมมีประเด็นทางดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
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หัวขอหลักในเรื่องสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลไวใน รวมถึงความเสอภาคกลาวคือ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสัง คม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ในประเด็นของสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน
คื อ การให เ สรี ภ าพในการสมาคมและการรวมกลุ ม เพื่ อ เจรจาต อ รอง การไม เ ข า ร ว มหรื อ หา
ผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ และการไมเขารวมหรือแสวงหาผลประโยชนจากการใช
แรงงานเด็ก ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยและกฎหมายแรงงานเวียดนามมีการ
บัญญัติถึงประเด็นดังกลาวไวสอดคลองกับหลักการของมาตรฐาน ISO 26000 แลว
หั ว ข อ หลั ก ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ด า นแรงงานในประเด็ น การจ า ยค า ตอบแทนอย า ง
เทาเทียมกัน และเพียงพอตอความตองการของลูกจางนั้น อัตราคาจางตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานของประเทศไทยและกฎหมายแรงงานเวียดนามกําหนดใหลูกจางไดรับเทาเทียมกัน ไมวา
จะเปนหญิงหรือชาย อีกทั้งในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํามีการพิจารณาถึงคาครองชีพ ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000
หัวขอหลักในเรื่องสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกรใน
เรื่องที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้น ตามกฎหมายไทยมีการกําหนดใหโครงการหรือกิจการที่เขา
หลักเกณฑตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอน ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐาน ISO 26000 แตอยางไรก็ดี กฎหมายไทยยังมีความครอบคลุมนอยกวากฎหมายของ
สหราชอาณาจักรที่กําหนดในกฎหมายบริษัทเปนหนาที่กรรมการใหตองคํานึงถึงผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมในทุกการตัดสินใจและการกระทํา ควบคูไปกับการบรรลุวัตถุประสงคในการ
แสวงหากําไรดวย เชนเดียวกับในหัวขอหลักในเรื่องการกํากับดูแลองคกร
หัวขอหลักในเรื่องการดําเนินงานอยางเปนธรรมในประเด็นการตอตานการคอรรัปชัน
กฎหมายไทยและกฎหมายสหราชอาณาจั ก รต า งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการต อ ต า น
คอรรัปชั่น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO 26000 อยางไรก็ดี หากพิจารณากฎหมายไทยแลวยัง
ไมมีบทบัญญัติที่เปนกระบวนการรูปธรรมในการปองกันการคอรรั่ปชั่นของภาคธุรกิจเหมือนเชน
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สหราชอาณาจักรที่บัญญัติใหองคกรธุรกิจจัดใหกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอปองกันบุคคล
ที่เกี่ยวของใหสินบน
หัวขอหลักในเรื่องประเด็นดานผูบริโภคกฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทยมีการบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคในเรื่องตางๆ ไวเชนเดียวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคของสหราชอาณาจักร
ประเทศ อยางไรก็ดีมาตรฐาน ISO 26000 กฎหมายสหราชอาณาจักรในประเด็นผูบริโภคนี้ยังมี
ความครอบคลุมกวางขวางกวากฎหมายไทยในเรื่องการปกปองขอมูลและความเปนสวนตัว
หัวขอหลักในเรื่องการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มีการบัญญัติรับรองถึงสิทธิชุมชนไว เชนเดียวกับสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน ISO
26000 อย างไรก็ ดี สหราชอาณาจั กรไดตรากฎหมายที่ใหสิ ทธิแกชุ มชนทองถิ่ นไว อย างชัดเจน
แตกตางจากประเทศไทยที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะมารองรับ และชุมชนยังขาดความรับรูในเรื่องนี้
5.2 ขอเสนอแนะ
จากขอ 5.1 ที่ผูเขียนเห็นวาตามมาตรฐาน ISO 26000 เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายภายใน
กับกฎหมายตางประเทศแลวพบความไมสอดรับกันในบางประเด็น โดยกฎหมายตางประเทศมี
ความครอบคลุมกวาในเรื่องหนาที่ของกรรมการที่ตองคํานึงถึงประเด็นผลกระทบของการดําเนิน
ธุรกิจตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ความโปรงใสในจัดทํารายงานประจําปที่ตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการปองกันการคอรรั่ปชั่นของ
ภาคธุรกิจ ประเด็นดานผูบริโภคในเรื่องการปกปองขอมูลและความเปนสวนตัว รวมถึงกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับสิทธิชุมชนทองถิ่น ประเด็นเหลานี้ทําใหเห็นวากฎหมายตางประเทศมีแนวโนมการ
พัฒนาในทิศทางที่คํานึงถึงประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
อยางไรก็ดี จากที่ไดกลาวขางตนวา มาตรฐานฉบับนี้ไดใหแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมและแนวปฏิบัติในการบูรณาการเขากับกระบวนการตางๆ ขององคกร โดยประเด็นหนึ่งที่ตอง
พิจารณาคือความสอดคลองกับกฎหมาย กฏระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมิไดมุงปรับเปลี่ยน
กฎหมายภายในนั้น ดังนั้นการแกไขกฎหมายภายในจึงไมใชวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ และยิ่ง
ไปกวานั้น การเพิ่มเติมกฏระเบียบอาจสงผลใหองคกรธุรกิจขาดความเปนอิสระและความยืดหยุน

96

ในการบริหารงานซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของธุรกิจมีตนทุนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และ
ทายที่สุดภาระยอมตกแกสังคมสวนรวม ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพการแขงขันทางธุรกิจใน
ปจจุบัน องคกรธุรกิจสวนใหญตางมุงทําการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นความรับผิดชอบตอ
สังคม เชน การบริจาค กิจกรรมอาสาเพื่อสังคมตางๆ รวมไปถึงการกําหนดใหประเด็นเกี่ยวกับ
“สิ่งแวดลอม” และ “สังคม” เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน
อีกทั้งความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นไดถูก
เนนย้ําโดยเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนคือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีการอิงหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development) ซึ่งจะพิจารณาจากขอมูลที่บริษัทมีการเปดเผยตอ
สาธารณะ โดยมีหลักเกณฑ 148 ขอแบงออกเปน 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือ
หุนอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการสํารวจประจําป 2554 ไดมกี ารเพิ่มหลักเกณฑ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดหลักแนวคิดจากเข็มทิศธุรกิจ เชน การฝกอบรมพนักงาน
ในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การกําหนดนโยบายการไมลวงละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน
ดังนั้น เมื่อองคกรธุรกิจมีพฤติกรรมในการรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ภาครัฐก็ควรปลอย
ใหเปนไปตามกลไกตลาดที่ผูประกอบการมีการแขงขันและสงเสริมประเด็นความรับผิดชอบทาง
สังคมระหวางกัน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการลดกฏระเบียบตางๆ แทนการเพิ่มความเขมงวดของกฏ
ระเบี ย บต า งๆ ในอนาคต อย า งไรก็ ดี จ ะเห็ น ได ว า ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
ผูประกอบการไทยไดรับการสงเสริมจากภาครัฐที่เกี่ยวของอยูในวงจํากัด หนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ควรเข า มามี ส ว นร ว มในการผลั ก ดั น ให ป ระเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขยายวงกว า งไปสู
ผูประกอบการไทยในภาคสวนอื่นไปพรอมกันนอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไดรับการ
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ผลักดันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการสงเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงาน
อุตสาหกรรมตอสังคม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการเพื่อเปนการจูงใจใหภาคเอกชน
หันมาใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยผานการใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรไทยบัญญัติรายการที่ไมใหถือเปนรายจายใน
การคํานวณกําไรสุทธิ เชน รายจายอันมีลักษณะเปนการสวนตัว การใหโดยเสนหา หรือการกุศล
เวนแตรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชนตามที่อธิบดีกําหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี ซึ่งในความเปนจริงการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมมีหลายมิติ
ที่กวางขวางและไมอยูภายใตหลักเกณฑที่ผูประกอบการสามารถนํามาหักคาใชจายเพื่อใชสิทธิ
ประโยชนทางภาษีดังกลาวได ดังนั้นภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรไทยโดย
เพิ่มเติมรายจายเพื่อการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหผูประกอบการสามารถนํามา
หั ก ค า ใช จา ยได อั น จะเป น การส ง เสริ มใหผู ป ระกอบการไทยหัน มาดํา เนิน ธุ รกิจ อยา งมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้นตอไป
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6.2 Organizational governance
An organization's decision-making processes and structures should enable it to:
− develop strategies, objectives, and targets that reflect its commitment to social
responsibility;
− demonstrate leadership commitment and accountability;
− create and nurture an environment and culture in which the principles of social responsibility
are practiced;
− create a system of economic and non-economic incentives related to performance on social
responsibility;
− use financial, natural and human resources efficiently;
− promote a fair opportunity for underrepresented groups (including women and racial and
ethnic groups) to occupy senior positions in the organization;
− balance the needs of the organization and its stakeholders, including immediate needs and
those of future generations;
− establish two-way communication processes with its stakeholders, identifying areas of
agreement and disagreement and negotiating to resolve possible conflicts;
− encourage effective participation of all levels of employees in the organization's social
responsibility activities;
− balance the level of authority, responsibility and capacity of people who make decisions on
behalf of the organization;
− keep track of the implementation of decisions to ensure that these decisions are followed in
a socially responsible way and to determine accountability for the results of the
organization's decisions and activities, either positive or negative; and
− periodically review and evaluate the governance processes of the organization; adjust
processes according to the outcome of the reviews and communicate changes throughout
the organization.
6.3 Human rights
6.3.3 Human rights issue 1: Due diligence
Specific to human rights, a due diligence process should, in a manner that is appropriate to the
organization's size and circumstances, include the following components:
− a human rights policy for the organization that gives meaningful guidance to those within the
organization and those closely linked to the organization;
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− means of assessing how existing and proposed activities may affect human rights;
− means of integrating the human rights policy throughout the organization;
− means of tracking performance over time, to be able to make necessary adjustments in
priorities and approach; and
− actions to address the negative impacts of its decisions and activities.
6.3.4 Human rights issue 2: Human rights risk situations
Organizations should take particular care when dealing with situations characterized above. These
situations may require an enhanced process of due diligence to ensure respect for human rights.
This could for example be done through an independent human rights impact assessment.
When operating in environments in which one or more of these circumstances apply, organizations
are likely to be faced with difficult and complex judgements as to how to conduct themselves. While
there may be no simple formula or solution, an organization should base its decisions on the primary
responsibility to respect human rights, while also contributing to promoting and defending the overall
fulfilment of human rights.
In responding, an organization should consider the potential consequences of its actions so that the
desired objective of respecting human rights is actually achieved. In particular, it is important not to
compound or create other abuses. A situation's complexity should not be used as an excuse for
inaction.
6.3.5 Human rights issue 3: Avoidance of complicity
One prominent area with the potential to create complicity in human rights abuses relates to security
arrangements. In this regard, among other things, an organization should verify that its security
arrangements respect human rights and are consistent with international norms and standards for
law enforcement. Security personnel (employed, contracted or sub-contracted) should be
adequately trained, including in adherence to
standards of human rights, and complaints about security procedures or personnel should be
addressed and investigated promptly and, where appropriate, independently. Moreover, an
organization should exercise due diligence to ensure that it is not participating in, facilitating or
benefiting from human rights violations committed by public security forces.
In addition, an organization should:
− not provide goods or services to an entity that uses them to carry out human rights abuses;
− not enter into a formal or informal partnership or contractual relationship with a partner that
commits human rights abuses in the context of the partnership or in the execution of the
contracted work;
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− inform itself about the social and environmental conditions in which purchased goods and
services are produced;
− ensure it is not complicit in any displacement of people from their land unless it is done in
conformity with national law and international norms, which includes exploring all alternative
solutions and ensuring affected parties are provided with adequate compensation;
− consider making public statements, or taking other action indicating that it does not
condone human rights abuse, such as acts of discrimination, occurring in employment in
the country concerned; and
− avoid relationships with entities engaged in anti-social activities.
An organization can become aware of, prevent and address risks of complicity by integrating the
common features of legal and societal benchmarks into its due diligence processes.
6.3.6 Human rights issue 4: Resolving grievances
An organization should establish, or otherwise ensure the availability of, remedy mechanisms for its
own use and that of its stakeholders. For these mechanisms to be effective they should be:
− legitimate This includes clear, transparent and sufficiently independent governance
structures to ensure that no party to a particular grievance process can interfere with the fair
management of that process;
− accessible Their existence should be publicized and adequate assistance provided for
aggrieved parties who may face barriers to access, such as language, illiteracy, lack of
awareness or finance, distance, disability or fear of reprisal;
− predictable There should be clear and known procedures, a clear time frame for each stage
and clarity as to the types of process and outcome they can and cannot offer, and a means
of monitoring the implementation of any outcome;
− equitable Aggrieved parties should have access to sources of information, advice and
expertise necessary to engage in a fair grievance process;
− rights-compatible The outcomes and remedies should accord with internationally recognized
human rights standards;
− clear and transparent Although confidentiality might sometimes be appropriate, the process
and outcome should be sufficiently open to public scrutiny and should give due weight to
the public interest; and
− based on dialogue and mediation The process should look for mutually agreed solutions to
grievances through engagement between the parties. Where adjudication is desired, parties
should retain the right to seek this through separate, independent mechanisms.
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6.3.7 Human rights issue 5: Discrimination and vulnerable groups
An organization should take care to ensure that it does not discriminate against employees, partners,
customers, stakeholders, members and anyone else with whom it has any contact or on whom it can
have an impact.
An organization should examine its own operations and the operations of other parties within its
sphere of influence to determine whether direct or indirect discrimination is present. It should also
ensure that it is not contributing to discriminatory practices through the relationships connected to its
activities. If this is the case an organization should encourage and assist other parties in their
responsibility to prevent discrimination. If this is not successful it should reconsider its relations with
such organizations. It may, for example, undertake an analysis of typical ways in which it interacts
with women, as compared with men, and consider whether policies and decisions in this regard are
objective or reflect stereotyped preconceptions. It may wish to seek advice from local or international
organizations with expertise in human rights. An organization may be guided by the findings and
recommendations of international or national monitoring or investigative procedures.
An organization should consider facilitating the raising of awareness of their rights among members
of vulnerable groups.
An organization should also contribute to redressing discrimination or the legacy of past
discrimination, wherever practicable. For example, it should strive to employ or do business with
organizations operated by people from groups historically discriminated against; where feasible, it
should support efforts to increase access to education, infrastructure or social services for groups
denied full access.
An organization can take a positive and constructive view of diversity among the people with whom it
interacts. It could consider not only the human rights aspects but also the gains for its own
operations in terms of the value added by the full development of multi-faceted human resources and
relations. The following examples of vulnerable groups are described together with specific related
actions and expectations:
− Women and girls comprise half of the world population, but they are frequently denied
access to resources and opportunities on equal terms with men and boys. Women have the
right to enjoy all human rights without discrimination, including in education, employment
and economic and social activities as well as the right to decide on marriage and family
matters and the right to make decisions over their own reproductive health. An
organization's policies and activities should have due regard for women's rights and
promote the equal treatment of women and men in the economic, social and political
spheres.
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− People with disabilities are often vulnerable, in part because of misperceptions about their
skills and abilities. An organization should contribute to ensuring that men and women with
disabilities are accorded dignity, autonomy and full participation in society. The principle of
non-discrimination should be respected,
− and organizations should consider making reasonable provisions for access to facilities.
− Children are particularly vulnerable, in part because of their dependent status. In taking
action that can affect children, primary consideration should be given to the best interests of
the child. The principles of the Convention on the Rights of the Child, which include nondiscrimination, a child's right to life, survival, development and free expression, should
always be respected and taken into account. Organizations should have policies to prevent
their employees engaging in sexual and other forms of exploitation of children.
− Indigenous peoples can be considered a vulnerable group because they have experienced
systemic discrimination that has included colonization, dispossession from their lands,
separate status from other citizens, and violations of their human rights. Indigenous peoples
enjoy collective rights, and individuals belonging to indigenous peoples share universal
human rights, in particular the right to equal treatment and opportunity. The collective rights
include: self-determination (which means the right to determine their identity, their political
status and the way they want to develop); access to and management of traditional land,
water and resources; maintaining and enjoying their customs, culture, language and
traditional knowledge free from discrimination; and managing their cultural and intellectual
property [75][154]. An organization should recognize and respect the rights of indigenous
peoples when carrying out its decisions and activities. An organization should recognize
and respect the principle of non-discrimination and the rights of individuals belonging to an
indigenous people when carrying out decisions and activities.
− Migrants, migrant workers and their families may also be vulnerable owing to their foreign or
regional origin, particularly if they are irregular or undocumented migrants. An organization
should respect their rights and contribute to promoting a climate of respect for the human
rights of migrants, migrant workers and their families.
− People discriminated against on the basis of descent, including caste. Hundreds of millions
of people are discriminated against because of their hereditary status or descent. This form
of discrimination is based on a history of rights abuse justified by the wrongful notion that
some people are considered unclean or less worthy because of the group into which they

110
are born. An organization should avoid such practices and, where feasible, seek to
contribute to eliminating these prejudices.
− People discriminated against on the basis of race. People are discriminated against
because of their race, cultural identity and ethnic origin. There is a history of rights abuse
justified by the wrongful notion that some people are inferior because of their skin colour or
culture. Racism is often present in regions with a history of slavery or oppression of one
racial group by another
− Other vulnerable groups include, for example, the elderly, the displaced, the poor, illiterate
people, people living with HIV/AIDS and minority and religious groups.
6.3.8 Human rights issue 6: Civil and political rights
An organization should respect all individual civil and political rights. Examples include, but are not
limited to, the following:
− life of individuals;
− freedom of opinion and expression. An organization should not aim to suppress anyone's
views or opinions, even when the person expresses criticism of the organization internally or
externally;
− freedom of peaceful assembly and of association;
− freedom to seek, receive and impart information and ideas through any means, regardless
of national borders;
− the right to own property, alone or in association with others, and freedom from being
arbitrarily deprived of property; and
− access to due process and the right to a fair hearing before any internal disciplinary
measure is taken. Any disciplinary measure should be proportionate and not involve
physical punishment or inhuman or degrading treatment.
6.3.9 Human rights issue 7: Economic, social and cultural rights
To respect these rights, an organization has a responsibility to exercise due diligence to ensure that
it does not engage in activities that infringe, obstruct or impede the enjoyment of such rights. The
following are examples of what an organization should do to respect these rights. An organization
should assess the possible impacts of its decisions, activities, products and services, as well as new
projects, on these rights, including the rights of the local population. Further, it should neither directly
nor indirectly limit or deny access to an essential product or resource, such as water. For example,
production processes should not compromise the supply of scarce drinking water resources.
Organizations should, where appropriate, consider adopting or maintaining specific policies to
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ensure the efficient distribution of essential goods and services where this distribution is
endangered.
A socially responsible organization could also contribute to the fulfilment of such rights, when
appropriate, while keeping in mind the different roles and capacities of governments and other
organizations related to the provision of these rights.
An organization may consider, for example:
− facilitating access to, and where possible providing support and facilities for, education and
lifelong learning for community members;
− joining efforts with other organizations and governmental institutions supporting respect for
and realization of economic, social and cultural rights;
− exploring ways related to their core activities to contribute to the fulfilment of these rights;
and
− adapting goods or services to the purchasing ability of poor people.
Economic, social and cultural rights, as with any other right, should also be considered in the
local context. Further guidance on related actions and expectations is provided in 6.8 on
community involvement and development.
6.3.10 Human rights issue 8: Fundamental principles and rights at work
Although these rights are legislated for in many jurisdictions, an organization should independently
ensure that it addresses the following matters:
− freedom of association and collective bargaining Workers and employers, without distinction
whatsoever, have the right to establish and, subject only to the rules of the organization
concerned, to join organizations of their own choosing without previous authorization.
Representative organizations formed or joined by workers should be recognized for
purposes of collective bargaining. Terms and conditions of employment may be fixed by
voluntary collective negotiation where workers so choose. Workers' representatives should
be given appropriate facilities that will enable them to do their work effectively and allow
them to perform their role without interference. Collective agreements should include
provisions for the settlement of disputes. Workers' representatives should be provided with
information required for meaningful negotiations.
− forced labour An organization should not engage in or benefit from any use of forced or
compulsory labour. No work or service should be exacted from any person under the threat
of any penalty or when the work is not conducted voluntarily. An organization should not
engage or benefit from prison labour, unless the prisoners have been convicted in a court of
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law and their labour is under the supervision and control of a public authority. Further, prison
labour should not be used by private organizations unless performed on a voluntary basis,
as evidenced by, among other things, fair and decent conditions of employment.
− equal opportunities and non-discrimination An organization should confirm that its
employment policies are free from discrimination based on race, colour, gender, religion,
national extraction, social origin, political opinion, age, or disability. Emerging prohibited
grounds also include marital or family status, personal relationships, and health status such
as HIV/AIDS status. These are in line with the general principle that hiring policies and
practices, earnings, employment conditions, access to training and promotion, and
termination of employment should be based only on the requirements of the job.
Organizations should also take steps to prevent harassment in the workplace by:
− regularly assessing the impact of its policies and activities on promotion of equal
opportunities and non-discrimination;
− taking positive actions to provide for the protection and advancement of vulnerable
groups; this might include establishing workplaces for persons with disabilities to help
them earn a living under suitable conditions, and establishing or participating in
programmes that address issues such as promotion of employment for youth and older
workers, equal employment opportunities for women and more balanced
representation of women in senior positions.
− child labour The minimum age for employment is determined through international
instruments. Organizations should not engage in or benefit from any use of child labour. If
an organization has child labour in its operations or within its sphere of influence, it should,
as far as possible, ensure not only that the children are removed from work, but also that
they are provided with appropriatealternatives, in particular, education. Light work that does
not harm a child or interfere with school attendance or with other activities necessary to a
child's full development (such as recreational activities) is not considered child labour.
6.4 Labour practices
6.4.3 Labour practices issue 1: Employment and employment relationships
An organization should:
− be confident that all work is performed by women and men who are legally recognized as
employees or who are legally recognized as being self-employed;
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− not seek to avoid the obligation that the law places on the employer by disguising
relationships that would otherwise be recognized as an employment relationship under the
law;
− recognize the importance of secure employment to both the individual worker and to
society: use active workforce planning to avoid the use of work performed on a casual basis
or the excessive use of work performed on a temporary basis, except where the nature of
the work is genuinely short term or seasonal;
− provide reasonable notice, timely information and, jointly with worker representatives where
they exist, consider how to mitigate adverse impacts to the greatest possible extent when
considering changes in its operations, such as closures that affect employment;
− ensure equal opportunities for all workers and not discriminate either directly or indirectly in
any labour practice;
− eliminate any arbitrary or discriminatory dismissal practices;
− protect personal data and privacy of workers;
− take steps to ensure that work is contracted or sub-contracted only to organizations that are
legally recognized or are otherwise able and willing to assume the responsibilities of an
employer and to provide decent working conditions. An organization should use only those
labour intermediaries who are legally recognized and where other arrangements for the
performance of work confer legal rights on those performing the work. Home workers should
not be treated worse than other wage earners;
− not benefit from unfair, exploitative or abusive labour practices of its partners, suppliers or
subcontractors, including home workers. An organization should make reasonable efforts to
encourage organizations in its sphere of influence to follow responsible labour practices,
recognizing that a high level of influence is likely to correspond to a high level of
responsibility to exercise that influence. Depending upon the situation and influence,
reasonable efforts could include: establishing contractual obligations on suppliers and
subcontractors; making unannounced visits and inspections; and exercising due diligence
in supervising contractors and intermediaries. Where suppliers and subcontractors are
expected to comply with a code of labour practice, the code should be consistent with the
Universal Declaration of Human Rights and the principles underlying applicable ILO labour
standards; and
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− where operating internationally, endeavour to increase the employment, occupational
development, promotion and advancement of nationals of the host country. This includes
sourcing and distributing through local enterprises where practicable.
6.4.4 Labour practices issue 2: Conditions of work and social protection
An organization should:
− ensure that the conditions of work comply with national laws and regulations and are
consistent with applicable international labour standards;
− respect higher levels of provision established through other applicable legally binding
instruments such as collective agreements;
− observe at least those minimum provisions defined in international labour standards as
established by the ILO, especially where national legislation has not yet been adopted;
− provide decent conditions of work with regard to wages, hours of work, weekly rest,
holidays, health and safety, maternity protection and ability to combine work with family
responsibilities;
− wherever possible, allow observance of national or religious traditions and customs;
− provide conditions of work for all workers that permit, to the greatest extent possible, worklife balance and are comparable with those offered by similar employers in the locality
concerned;
− provide wages and other forms of remuneration in accordance with national laws,
regulations or collective agreements. An organization should pay wages at least adequate
for the needs of workers and their families. In doing so, it should take into account the
general level of wages in the country, the cost of living, social security benefits and the
relative living standards of other social groups. It should also consider economic factors,
including requirements of economic development, levels of productivity and the desirability
of attaining and maintaining a high level of employment. In determining wages and working
conditions that reflect these considerations, an organization should bargain collectively with
its workers or their representatives, in particular trade unions, where they so wish, in
accordance with national systems for collective bargaining;
− provide equal pay for work of equal value;
− pay wages directly to the workers concerned, subject only to any restriction or deduction
permitted by laws, regulations or collective agreements;
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− comply with any obligation concerning the provision of social protection for workers in the
country of operation;
− respect the right of workers to adhere to normal or agreed working hours established in
laws, regulations or collective agreements. It should also provide workers with weekly rest
and paid annual leave;
− respect the family responsibilities of workers by providing reasonable working hours,
parental leave and, when possible, childcare and other facilities that can help workers
achieve a proper work-life balance; and
− compensate workers for overtime in accordance with laws, regulations or collective
agreements. When requesting workers to work overtime, an organization should take into
account the interests, safety and well-being of the workers concerned and any hazard
inherent in the work. An organization should comply with laws and regulations prohibiting
mandatory and non-compensated overtime, and always respect the basic human rights of
workers concerning forced labour.
6.4.5 Labour practices issue 3: Social dialogue
An organization should:
− recognize the importance for organizations of social dialogue institutions, including at the
international level, and applicable collective bargaining structures;
− respect at all times the right of workers to form or join their own organizations to advance
their interests or to bargain collectively;
− not obstruct workers who seek to form or join their own organizations and to bargain
collectively, for instance by dismissing or discriminating against them, through reprisals or
by making any direct or indirect threat so as to create an atmosphere of intimidation or fear;
− where changes in operations would have major employment impacts, provide reasonable
notice to the appropriate government authorities and representatives of the workers so that
the implications may be examined jointly to mitigate any adverse impact to the greatest
possible extent;
− as far as possible, and to an extent that is reasonable and non-disruptive, provide duly
designated worker representatives with access to authorized decision makers, to
workplaces, to the workers they represent, to facilities necessary to perform their role and to
information that will allow them to have a true and fair picture of the organization's finances
and activities; and
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− refrain from encouraging governments to restrict the exercise of the internationally
recognized rights of freedom of association and collective bargaining. For example,
organizations should avoid locating a subsidiary or sourcing from companies located in
specialized industrial zones where freedom of association is restricted or prohibited, even if
national regulation recognizes that right, and they should refrain from participating in
incentive schemes based on such restrictions.
Organizations may also wish to consider participating, as appropriate, in employers'
organizations as a means of creating opportunities for social dialogue and extending their
expression of social responsibility through such channels.
6.4.6 Labour practices issue 4: Health and safety at work
An organization should:
− develop, implement and maintain an occupational health and safety policy based on the
principle that strong safety and health standards and organizational performance are
mutually supportive and reinforcing;
− understand and apply principles of health and safety management, including the hierarchy
of controls: elimination, substitution, engineering controls, administrative controls, work
procedures and personal protective equipment;
− analyse and control the health and safety risks involved in its activities;
− communicate the requirement that workers should follow all safe practices at all times and
ensure that workers follow the proper procedures;
− provide the safety equipment needed, including personal protective equipment, for the
prevention of occupational injuries, diseases and accidents, as well as for dealing with
emergencies;
− record and investigate all health and safety incidents and problems in order to minimize or
eliminate them;
− address the specific ways in which occupational safety and health (OSH) risks differently
affect women (such as those who are pregnant, have recently given birth or are
breastfeeding) and men, or workers in particular circumstances such as people with
disabilities, inexperienced or younger workers;
− provide equal health and safety protection for part-time and temporary workers, as well as
subcontracted workers;
− strive to eliminate psychosocial hazards in the workplace, which contribute or lead to stress
and illness;
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− provide adequate training to all personnel on all relevant matters;
− respect the principle that workplace health and safety measures should not involve
monetary expenditures by workers; and
− base its health, safety and environment systems on the participation of the workers
concerned and recognize and respect the rights of workers to:
− obtain timely, full and accurate information concerning health and safety risks and the
best practices used to address these risks;
− freely inquire into and be consulted on all aspects of their health and safety related to
their work;
− refuse work that is reasonably considered to pose an imminent or serious danger to
their life or health or to the lives and health of others;
− seek outside advice from workers' and employers' organizations and others who have
expertise;
− report health and safety matters to the appropriate authorities;
− participate in health and safety decisions and activities, including investigation of
incidents and accidents; and
− be free of the threat of reprisals for doing any of these things.
6.4.7 Labour practices issue 5: Human development and training in the workplace
An organization should:
− provide all workers at all stages of their work experience with access to skills development,
training and apprenticeships, and opportunities for career advancement, on an equal and
non-discriminatory basis;
− ensure that, when necessary, workers being made redundant are helped to access
assistance for new employment, training and counselling;
− establish joint labour-management programmes that promote health and
well-being.
6.5 The environment
6.5.3 Environmental issue 1: Prevention of pollution
To improve the prevention of pollution from its activities, an organization should:
− identify the aspects and impacts of its decisions and activities on the surrounding
environment;
− identify the sources of pollution and waste related to its activities;
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− measure, record and report on its significant sources of pollution and reduction of pollution,
water consumption, waste generation and energy consumption;
− implement measures aimed at preventing pollution and waste, using the waste management
hierarchy, and ensuring proper management of unavoidable pollution and waste;
− engage with local communities regarding actual and potential polluting emissions and
waste, related health risks, and actual and proposed mitigation measures;
− implement measures to progressively reduce and minimize direct and indirect pollution
within its control or influence, in particular through development and promotion of fast
uptake of more environmentally friendly products and services;
− publicly disclose the amounts and types of relevant and significant toxic and hazardous
materials used and released, including the known human health and environmental risks of
these materials for normal operations as well as accidental releases;
− systematically identify and avoid the use:
− of banned chemicals defined by national law or of unwanted chemicals listed in
international conventions; and
− where possible, of chemicals identified by scientific bodies or any other stakeholder
with reasonable and verifiable grounds as being of concern. An organization should
also seek to prevent use of such chemicals by organizations within its sphere of
influence. Chemicals to avoid include, but are not limited to: ozone-depleting
substances, persistent organic pollutants (POPs) and chemicals covered under the
Rotterdam Convention, hazardous chemicals and pesticides (as defined by the World
Health Organization), chemicals defined as carcinogenic (including exposure to smoke
from tobacco products) or mutagenic, and chemicals that affect reproduction, are
endocrine disrupting, or persistent, bio-accumulative and toxic (PBTs) or very
persistent and very bioaccumulative (vPvBs);
− implement an environmental accident prevention and preparedness programme and
prepare an emergency plan covering accidents and incidents both on- and off-site and
involving workers, partners, authorities, local communities and other relevant stakeholders.
Such a programme should include, among other matters, hazard identification and risk
evaluation, notification procedures and recall procedures, and communication systems, as
well as public education and information.
6.5.4 Environmental issue 2: Sustainable resource use
In relation to all its activities an organization should:
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− identify the sources of energy, water and other resources used;
− measure, record and report on its significant uses of energy, water and other resources;
− implement resource efficiency measures to reduce its use of energy, water and other
resources, considering best practice indicators and other benchmarks;
− complement or replace non-renewable resources where possible with alternative
sustainable, renewable and low-impact sources;
− use recycled materials and reuse water as much as possible;
− manage water resources to ensure fair access for all users within a watershed;
− promote sustainable procurement;
− consider adopting extended producer responsibility; and
− promote sustainable consumption.
6.5.5 Environmental issue 3: Climate change mitigation and adaptation
Climate change mitigation
To mitigate climate change impacts related to its activities an organization should:
− identify the sources of direct and indirect accumulated GHG emissions and define the
boundaries (scope) of its responsibility;
− measure, record and report on its significant GHG emissions, preferably using methods well
defined in internationally agreed standards;
− implement optimized measures to progressively reduce and minimize the direct and indirect
GHG emissions within its control and encourage similar actions within its sphere of
influence;
− review the quantity and type of significant fuels usage within the organization and implement
programmes to improve efficiency and effectiveness [146]. A life cycle approach should be
undertaken to ensure net reduction in GHG emissions, even when low-emissions
technologies and renewable energies are
− considered;
− prevent or reduce the release of GHG emissions (particularly those also causing ozone
depletion) from land use and land use change, processes or equipment, including but not
limited to heating, ventilation and air conditioning units;
− realize energy savings wherever possible in the organization, including purchasing of
energy efficient goods and development of energy efficient products and services; and
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− consider aiming for carbon neutrality by implementing measures to offset remaining GHG
emissions, for example through supporting reliable emissions reduction programmes that
operate in a transparent way, carbon capture and storage or carbon sequestration.
Climate change adaptation
To reduce vulnerability to climate change, an organization should:
− consider future global and local climate projections to identify risks and integrate climate
change adaptation into its decision making;
− identify opportunities to avoid or minimize damage associated with climate change and
where possible take advantage of opportunities, to adjust to changing conditions (see Box
10); and
− implement measures to respond to existing or anticipated impacts and within its sphere of
influence, contribute to building capacity of stakeholders to adapt.
6.5.6 Environmental issue 4: Protection of the environment, biodiversity and restoration of natural
habitats
In relation to all its activities an organization should:
− identify potential adverse impacts on biodiversity and ecosystem services and take
measures to eliminate or minimize these impacts;
− where feasible and appropriate, participate in market mechanisms to internalize the cost of
its environmental impacts and create economic value in protecting ecosystem services;
− give highest priority to avoiding the loss of natural ecosystems, second to restoring
ecosystems, and finally, if the former two actions are not possible or fully effective, to
compensating for losses through actions that will lead to a net gain in ecosystem services
over time;
− establish and implement an integrated strategy for the administration of land, water and
ecosystems that promotes conservation and sustainable use in a socially equitable way;
− take measures to preserve any endemic, threatened or endangered species or habitat that
may be adversely affected;
− implement planning, design and operating practices as a way to minimize the possible
environmental impacts resulting from its decisions on land use, including decisions related
to agricultural and urban development;
− incorporate the protection of natural habitat, wetlands, forest, wildlife corridors, protected
areas and agricultural lands into the development of buildings and construction works;
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− adopt sustainable agricultural, fishing, and forestry practices including aspects related to
animal welfare, for example, as defined in leading standards and certification schemes;
− progressively use a greater proportion of products from suppliers using more sustainable
technologies and processes;
− consider that wild animals and their habitats are part of our natural ecosystems and should
therefore be valued and protected and their welfare taken into account; and
− avoid approaches that threaten the survival or lead to the global, regional or local extinction
of species or that allow the distribution or proliferation of invasive species.
6.6 Fair operating practices
6.6.3 Fair operating practices issue 1: Anti-corruption
To prevent corruption an organization should:
− identify the risks of corruption and implement and maintain policies and practices that
counter corruption and extortion;
− ensure its leadership sets an example for anti-corruption and provides commitment,
encouragement and oversight for implementation of the anti-corruption policies;
− support and train its employees and representatives in their efforts to eradicate bribery and
corruption, and provide incentives for progress;
− raise the awareness of its employees, representatives, contractors and suppliers about
corruption and how to counter it;
− ensure that the remuneration of its employees and representatives is appropriate and for
legitimate services only;
− establish and maintain an effective system to counter corruption;
− encourage its employees, partners, representatives and suppliers to report violations of the
organization's policies and unethical and unfair treatment by adopting mechanisms that
enable reporting and follow-up action without fear of reprisal;
− bring violations of the criminal law to the attention of appropriate law enforcement
authorities; and
− work to oppose corruption by encouraging others with which the organization has operating
relationships to adopt similar anti-corruption practices.
6.6.4 Fair operating practices issue 2: Responsible political involvement
An organization should:
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− train its employees and representatives and raise their awareness regarding responsible
political involvement and contributions, and how to deal with conflicts of interest;
− be transparent regarding its policies and activities related to lobbying, political contributions
and political involvement;
− establish and implement policies and guidelines to manage the activities of people retained
to advocate on the organization's behalf;
− avoid political contributions that amount to an attempt to control or could be perceived as
exerting undue influence on politicians or policymakers in favour of specific causes; and
− prohibit activities that involve misinformation, misrepresentation, threat or compulsion.
6.6.5 Fair operating practices issue 3: Fair competition
To promote fair competition, an organization should:
− conduct its activities in a manner consistent with competition laws and regulations, and cooperate with the appropriate authorities;
− establish procedures and other safeguards to prevent engaging in or being complicit in
anti-competitive behaviour;
− promote employee awareness of the importance of compliance with competition legislation
and fair competition;
− support anti-trust and anti-dumping practices, as well as public policies that encourage
competition; and
− be mindful of the social context in which it operates and not take advantage of social
conditions, such as poverty, to achieve unfair competitive advantage.
6.6.6 Fair operating practices issue 4: Promoting social responsibility in the value chain
To promote social responsibility in its value chain, an organization should:
− integrate ethical, social, environmental and gender equality criteria, and health and safety,
in its purchasing, distribution and contracting policies and practices to improve consistency
with social responsibility objectives;
− encourage other organizations to adopt similar policies, without indulging in anti-competitive
behaviour in so doing;
− carry out appropriate due diligence and monitoring of the organizations with which it has
relationships, with a view to preventing compromise of the organization's commitments to
social responsibility;
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− consider providing support to SMOs, including awareness raising on issues of social
responsibility and best practice and additional assistance (for example, technical, capacity
building or other resources) to meet socially responsible objectives;
− actively participate in raising the awareness of organizations with which it has relationships
about principles and issues of social responsibility; and
− promote fair and practical treatment of the costs and benefits of implementing socially
responsible practices throughout the value chain, including, where possible, enhancing the
capacity of organizations in the value chain to meet socially responsible objectives. This
includes adequate purchasing practices, such as ensuring that fair prices are paid and that
there are adequate delivery times and stable contracts.
6.6.7 Fair operating practices issue 5: Respect for property rights
An organization should:
− implement policies and practices that promote respect for property rights and traditional
knowledge;
− conduct proper investigations to be confident it has lawful title permitting use or disposal of
property;
− not engage in activities that violate property rights, including misuse of a dominant position,
counterfeiting and piracy;
− pay fair compensation for property that it acquires or uses; and
− consider the expectations of society, human rights and basic needs of the individual when
exercising and protecting its intellectual and physical property rights.
6.7 Consumer issues
6.7.3 Consumer issue 1: Fair marketing, factual and unbiased information and fair contractual
practices
When communicating with consumers, an organization should
− not engage in any practice that is deceptive, misleading, fraudulent or unfair or ambiguous,
including omission of critical information;
− consent to sharing relevant information in a transparent manner which allows for easy
access and comparisons as the basis for an informed choice by the consumer;
− clearly identify advertising and marketing;
− openly disclose total prices and taxes, terms and conditions of the products and services
(as well as any accessory required for use) and delivery costs. When offering consumer
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−
−
−

−

credit, provide details of the actual annual interest rate as well as the annual percentage
rate (APR) charged, which includes all the costs involved, amount to be paid, number of
payments and the due dates of instalment payments;
substantiate claims or assertions by providing underlying facts and information upon
request;
not use text, audio or images that perpetuate stereotyping in regard to, for example, gender,
religion, race, disability or personal relationships;
give primary consideration in advertising and marketing to the best interests of vulnerable
groups, including children, and not engage in activities that are detrimental to their interests;
provide complete, accurate, and understandable information that can be compared in
official or commonly used languages at the point of sale and according to applicable
regulations on:
ۛ all important aspects of products and services, including financial and investment
products, ideally taking into account the full life cycle;
− the key quality aspects of products and services as determined using standardized
test procedures, and compared, when possible, to average performance or best
practice. Provision of such information should be limited to circumstances where it is
appropriate and practical and would assist consumers;
− health and safety aspects of products and services, such as potentially hazardous use,
hazardous materials and hazardous chemicals contained in or released by products
during their life cycle;
− information regarding accessibility of products and services; and
− the organization's location, postal address, telephone number and e-mail address,
when using domestic or cross-border distance selling, including by means of the
Internet, e-commerce, or mail order;
use contracts that:
ۛ are written in clear, legible and understandable language;
ۛ do not include unfair contract terms, such as the unfair exclusion of liability, the right to
unilaterally
− change prices and conditions, the transfer of risk of insolvency to consumers or unduly
long contract periods, and avoid predatory lending practices including unreasonable
credit rates; and
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− provide clear and sufficient information about prices, features, terms, conditions, costs,
the duration of the contract and cancellation periods.
6.7.4 Consumer issue 2: Protecting consumers' health and safety
In protecting the health and safety of consumers, an organization should take the following actions
and pay special attention to vulnerable groups (with special attention to children) that might not have
the capacity to recognize or assess potential dangers. It should:
− provide products and services that, under normal and reasonably foreseeable conditions of
use, are safe for users and other persons, their property, and the environment;
− assess the adequacy of health and safety laws, regulations, standards and other
specifications to address all health and safety aspects. An organization should go beyond
minimum safety requirements where there is evidence that higher requirements would
achieve significantly better protection, as indicated by the occurrence of accidents involving
products or services that conform to the minimum requirements, or the availability of
products or product designs that can reduce the number or severity of accidents;
− when a product, after having been placed on the market, presents an unforeseen hazard,
has a serious defect or contains misleading or false information, stop the services or
withdraw all products that are still in the distribution chain. An organization should recall
products using appropriate measures and media to reach people who purchased the
product or made use of the services and compensate consumers for losses suffered.
Measures for traceability in its value chain may be pertinent and useful;
− minimize risks in the design of products by:
− identifying the likely user group(s), the intended use and the reasonably foreseeable
misuse of the process, product or service, as well as hazards arising in all the stages
and conditions of use of the product or service and, in some cases, provide specially
tailored products and services for vulnerable groups;
− estimating and evaluating the risk to each identified user or contact group, including
pregnant women, arising from the hazards identified; and
− reducing the risk by using the following order of priority: inherently safe design,
protective devices and information for users;
− assure the appropriate design of information on products and services by taking into
account different consumer needs and respecting differing or limited capacities of
consumers, especially in terms of time allocated to the information process;
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− in product development, avoid the use of harmful chemicals, including but not limited
to those that are carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction, or persistent and bioaccumulative. If products containing such chemicals are offered for sale, they should
be clearly labelled;
− as appropriate, perform a human health risk assessment of products and services
before the introduction of new materials, technologies or production methods, and,
when appropriate, make documentation available to consumers;
− convey vital safety information to consumers using symbols wherever possible,
preferably those that have been internationally agreed, in addition to the textual
information;
− instruct consumers in the proper use of products and warn them of the risks involved in
intended or normally foreseeable use; and
− adopt measures that prevent products from becoming unsafe through improper
handling or storage while in the care of consumers.
6.7.5 Consumer issue 3: Sustainable consumption
To contribute to sustainable consumption, an organization, where appropriate, should:
− promote effective education empowering consumers to understand the impacts of their
choices of products and services on their well being and on the environment. Practical
advice can be provided on how to modify consumption patterns and to make necessary
changes;
− offer consumers socially and environmentally beneficial products and services considering
the full life cycle, and reduce adverse impacts on society and the environment by:
− eliminating, where possible, or minimizing any negative health and environmental
impact of products and services, and where less harmful and more efficient
alternatives exist, providing the choice of products or services that have less adverse
effects on the society and the environment;
− designing products and packaging so that they can be easily used, reused, repaired
or recycled and, if possible, offering or suggesting recycling and disposal services;
− preferring supplies that can contribute to sustainable development;
− offering high quality products with longer product life, at affordable prices;
− providing consumers with scientifically reliable, consistent, truthful, accurate,
comparable and verifiable information about the environmental and social factors
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related to production and delivery of its products or services, including, where
appropriate, information on resource efficiency, taking the value chain into account;
− providing consumers with information about products and services, including on:
performance, impacts on health, country of origin, energy efficiency (where
applicable), contents or ingredients (including, where appropriate, use of genetically
modified organisms and nanoparticles), aspects related to animal welfare (including,
where appropriate, use of animal testing) and safe use, maintenance, storage and
disposal of the products and their packaging; and
− making use of reliable and effective, independently verified labelling schemes or other
verification schemes, such as eco-labelling or auditing activities, to communicate
positive environmental aspects, energy efficiencies, and other socially and
environmentally beneficial characteristics of products and services.
6.7.6 Consumer issue 4: Consumer service, support, and complaint and dispute resolution
An organization should:
− take measures to prevent complaints by offering consumers, including those who obtain
products through distance selling, the option to return products within a specified period or
obtain other appropriate remedies;
− review complaints and improve practices in response to complaints;
− if appropriate, offer warranties that exceed periods guaranteed by law and are suitable for
the expected length of product life;
− clearly inform consumers how they can access after-supply services and support as well as
dispute resolution and redress mechanisms;
− offer adequate and efficient support and advice systems;
− offer maintenance and repair at a reasonable price and at accessible locations and make
information readily accessible on the expected availability of spare parts for products; and
− make use of alternative dispute resolution, conflict resolution and redress procedures that
are based on national or international standards, are free of charge or are at minimal cost to
consumers, and that do not require consumers to waive their rights to seek legal recourse.
6.7.7 Consumer issue 5: Consumer data protection and privacy
To prevent personal data collection and processing from infringing privacy, an organization should:
− limit the collection of personal data to information that is either essential for the provision of
products and services or provided with the informed and voluntary consent of the
consumer;
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− refrain from making the use of services or the claim to special offers contingent on
agreement by the consumer to the unwanted use of data for marketing purposes;
− only obtain data by lawful and fair means;
− specify the purpose for which personal data are collected, either before or at the time of
data collection;
− not disclose, make available or otherwise use personal data for purposes other than those
specified, including marketing, except with the informed and voluntary consent of the
consumer or when required by the law;
− provide consumers with the right to verify whether the organization has data relating to them
and to challenge these data, as defined by law. If the challenge is successful, the data
should be erased, rectified, completed or amended, as appropriate;
− protect personal data by adequate security safeguards;
− be open about developments, practices and policies regarding personal data, and provide
readily available ways of establishing the existence, nature and main uses of personal data;
and
− disclose the identity and usual location of the person accountable for data protection in the
organization (sometimes called the data controller), and hold this person accountable for
complying with the above measures and applicable law.
6.7.8 Consumer issue 6: Access to essential services
An organization that supplies essential services should:
− not disconnect essential services for non-payment without providing the consumer or group
of consumers with the opportunity to seek reasonable time to make the payment. It should
not resort to collective disconnection of services that penalize all consumers regardless of
payment;
− in setting prices and charges, offer, wherever permitted, a tariff that will provide a subsidy to
those who are in need;
− operate in a transparent manner, providing information related to the setting of prices and
charges;
− expand their coverage and provide the same quality and level of service without
discrimination to all groups of consumers;
− manage any curtailment or interruption of supply in an equitable manner, avoiding
discrimination against any group of consumers; and
− maintain and upgrade its systems to help prevent disruption of service.
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6.7.9 Consumer issue 7: Education and awareness
In educating consumers, an organization, when appropriate, should address:
− health and safety, including product hazards;
− information on appropriate laws and regulations, ways of obtaining redress and agencies
and organizations for consumer protection;
− product and service labelling and information provided in manuals and instructions;
− information on weights and measures, prices, quality, credit conditions and availability of
essential services;
− information about risks related to use and any necessary precautions;
− financial and investment products and services;
− environmental protection;
− efficient use of materials, energy and water;
− sustainable consumption; and
− proper disposal of wrapping, waste, and products.
6.8 Community involvement and development
6.8.3 Community involvement and development issue 1: Community involvement
An organization should:
− consult representative community groups in determining priorities for social investment and
community development activities. Special attention should be given to vulnerable,
discriminated, marginalized, unrepresented and under-represented groups, to involve them
in a way that helps to expand their options and respect their rights;
− consult and accommodate communities, including indigenous people, on the terms and
condition of development that affect them. Consultation should occur prior to development
and should be based on complete, accurate and accessible information;
− participate in local associations as possible and appropriate, with the objective of
contributing to the public good and the development goals of communities;
− maintain transparent relationships with local government officials and political
representatives, free from bribery or improper influence;
− encourage and support people to be volunteers for community service; and
− contribute to policy formulation and the establishment, implementation, monitoring and
evaluation of development programmes. When doing so, an organization should respect the
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rights and have due regard for the views of others to express and defend their own
interests.
6.8.4 Community involvement and development issue 2: Education and culture
An organization should:
− promote and support education at all levels, and engage in actions to improve the quality of
and access to education, promote local knowledge and help eradicate illiteracy;
− in particular, promote learning opportunities for vulnerable or discriminated groups;
− encourage the enrolment of children in formal education and contribute to the elimination of
barriers to children obtaining an education (such as child labour);
− promote cultural activities where appropriate, recognize and value the local cultures and
cultural traditions, consistent with the principle of respect for human rights. Actions to
support cultural activities that empower historically disadvantaged groups are especially
important as a means of combating discrimination;
− consider facilitating human rights education and awareness raising;
− help conserve and protect cultural heritage, especially where the organization's activities
have an impact on it; and
− where appropriate, promote the use of traditional knowledge and technologies of
indigenous communities.
6.8.5 Community involvement and development issue 3: Employment creation and skills
development
An organization should:
− analyse the impact of its investment decisions on employment creation and, where
economically viable, make direct investments that alleviate poverty through employment
creation;
− consider the impact of technology choice on employment and, where economically viable in
the longer term, select technologies that maximize employment opportunities;
− consider the impact of outsourcing decisions on employment creation, both within the
organization making the decision and within external organizations affected by such
decisions;
− consider the benefit of creating direct employment rather than using temporary work
arrangements;
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− consider participating in local and national skills development programmes, including
apprenticeship programmes, programmes focused on particular disadvantaged groups,
lifelong learning programmes and skills recognition and certification schemes;
− consider helping to develop or improve skills development programmes in the community
where these are inadequate, possibly in partnership with others in the community;
− give special attention to vulnerable groups with regard to employment and capacity
building; and
− consider helping to promote the framework conditions necessary to create employment.
6.8.6 Community involvement and development issue 4: Technology development and access
An organization should:
− consider contributing to the development of innovative technologies that can help solve
social and environmental issues in local communities;
− consider contributing to the development of low-cost technologies that are easily replicable
and have a high positive impact on poverty and hunger eradication;
− consider, where economically feasible, developing potential local and traditional knowledge
and technologies while protecting the community's right to that knowledge and technology;
− consider engaging in partnerships with organizations, such as universities or research
laboratories, to enhance scientific and technological development with partners from the
community, and employ local people in this work; and
− adopt practices that allow technology transfer and diffusion, where economically feasible.
Where applicable, an organization should set reasonable terms and conditions for licenses
or technology transfer so as to contribute to local development. The capacity of the
community to manage the technology should be considered and enhanced.
6.8.7 Community involvement and development issue 5: Wealth and income creation
An organization should:
− consider the economic and social impact of entering or leaving a community, including
impacts on basic resources needed for the sustainable development of the community;
− consider supporting appropriate initiatives to stimulate diversification of existing economic
activity in the community;
− consider giving preference to local suppliers of products and services and contributing to
local supplier development where possible;
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− consider undertaking initiatives to strengthen the ability of and opportunities for locally
based suppliers to contribute to value chains, giving special attention to disadvantaged
groups within the community;
− consider assisting organizations to operate within the appropriate legal framework;
− engage in economic activities with organizations that, owing to low levels of development,
have difficulty meeting the legal requirements only where:
− the purpose is to address poverty;
− the activities of these organizations respect human rights, and there is a reasonable
expectation that these organizations will consistently move towards conducting their
activities within the appropriate legal framework;
− consider contributing to durable programmes and partnerships that assist community
members, especially women and other socially disadvantaged and vulnerable groups to
establish businesses and co-operatives, in improving productivity and promoting
entrepreneurship. Such programmes could, for example, provide training in business
planning, marketing, quality standards required to become suppliers, management and
technical assistance, access to finance and facilitation of joint ventures;
− encourage the efficient use of available resources including the good care of domesticated
animals;
− consider appropriate ways to make procurement opportunities more easily accessible to
community organizations, including, for example, through capacity-building on meeting
technical specifications, and making information about procurement opportunities available;
− consider supporting organizations and persons that bring needed products and services to
the community, which can also generate local employment as well as linkages with local,
regional and urban markets where this is beneficial for the welfare of the community;
− consider appropriate ways to help in the development of community-based associations of
entrepreneurs;
− fulfil its tax responsibilities and provide authorities with the necessary information to correctly
determine taxes due; and
− consider contributing to superannuation and pensions for employees.
6.8.8 Community involvement and development issue 6: Health
An organization should:
− seek to eliminate negative health impacts of any production process, product or service
provided by the organization;
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− consider promoting good health by, for example, contributing to access to medicines and
vaccination and encouraging healthy lifestyles, including exercise and good nutrition, early
detection of diseases, raising awareness of contraceptive methods and discouraging the
consumption of unhealthy products and substances. Special attention should be given to
child nutrition;
− consider raising awareness about health threats and major diseases and their prevention,
such as HIV/AIDS, cancer, heart disease, malaria, tuberculosis and obesity; and
− consider supporting long lasting and universal access to essential health care services and
to clean water and appropriate sanitation as a means of preventing illness.
6.8.9 Community involvement and development issue 7: Social investment
An organization should:
− take into account the promotion of community development in planning social investment
projects. All actions should broaden opportunities for citizens, for example by increasing
local procurement and any outsourcing so as to support local development;
− avoid actions that perpetuate a community's dependence on the organization's
philanthropic activities, on-going presence or support;
− assess its own existing community-related initiatives and report to the community and to
people within the organization and identify where improvements might be made;
− consider partnering with other organizations, including government, business or NGOs to
maximize synergies and make use of complementary resources, knowledge and skills; and
− consider contributing to programmes that provide access to food and other essential
products for vulnerable or discriminated groups and persons with low income, taking into
account the importance of contributing to their increased capabilities, resources and
opportunities.
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การกํากับดูแลองคกร (Organizational governance)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรจัดโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจ เพื่อ
รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ

(1)

แสดงความมุงมั่นดานความรับผิดชอบตอสังคมเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร โดยระบุ ไ ว ใ นวั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย นโยบาย กลยุทธ หรือเทียบเทาตามความ
เหมาะสม

-

(2)

แสดงถึงแนวทางในการบริหารจัดการองคกรดว ย
ความโปรงใสและตรวจสอบได

-

(3)

สรางและรักษาไวซึ่งโครงสรางองคกร กฎระเบียบ
ข อ บั ง คั บ ในการทํ า งาน วั ฒ นธรรมองค ก ร แนว
ปฏิบัติ ตามความเหมาะสม ในการนําหลักการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติ

-

(4)

สรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
โดยอาจเปนการใหรางวัล การยกยองชมเชย การ
เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง คาผลตอบแทนพิเศษ หรือ
ระบบการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ

-

(5)

แสดงผลการใช ง บประมาณ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
วัตถุดิบ และทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

-

(6)*

สงเสริมบุคลากรซึ่งหมายรวมถึงสตรี บุคลากรที่มี
ความแตกตางทางเชื้อชาติ และกลุมชาติพันธุ ใน
การดํารงตําแหนงระดับอาวุโสไดอยางเปนธรรม

-

(7)**

มีการพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดเสีย และ
สรางใหเกิดความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง ความต อ งการเร ง ด ว นและความ
ตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

-

(8)

กําหนดใหมีกระบวนการในการสื่อสารแบบสองทาง
ระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อรับฟงความ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ

NA

คิดเห็นและนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหา
ขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
(9)

ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ใน
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
อยางมีประสิทธิภาพ

-

(10)

บุคลากรที่ทําหนาที่ตัดสินใจในนามขององคกรใน
บทบาทต า ง ๆ ควรได รั บ การกํ า หนดอํ า นาจการ
ตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่มีความสมดุล

-

(11)

ติดตามผลการตัดสิน ใจในการดําเนิน งานทั้ง ดา น
บวกและด า นลบ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การตั ด สิ น ใจ
เหลานั้นไดถูกติดตามจากผูที่ไดรับมอบหมาย ตาม
ชวงเวลาที่กําหนด

-

(12)

มีการทบทวนและประเมิ น ผลกระบวนการในการ
กํ า กั บ ดู แ ลองค ก รตามช ว งระยะเวลาที่ กํ า หนดไว
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ กระบวนการดั ง กล า วให ไ ด
ผลลัพธตามที่กําหนดไวและสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
นั้นทั่วทั้งองคกร

-

ตัวชี้วัด จํานวนครั้งที่ถูกฟองรองคดีในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับจากผูมีสวนได
เสียขององคกร ครอบคลุม ผูถือหุน ลูกจาง ชุมชน
ลูกคา ผู สง มอบ ผูรับเหมา ผูรับ เหมาชว ง ภาครั ฐ
และอื่นๆ

-

มูลคาความเสียหายที่มีการฟองรองดําเนินคดีจากผู
มีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม ผูถือหุน ลูกจาง
ชุ ม ชน ลู ก ค า ผู ส ง มอบ ผู รั บ เหมา ผู รั บ เหมาช ว ง
ภาครัฐ และอื่นๆ

-

โครงสรางขององคประกอบในหนวยงานกํากับดูแล
องคกร ที่มีการจําแนกหมวดหมูตามเพศ อายุ ชน
ชาติและตัวบงชี้ของความหลากหลายอื่น ๆ (#)

-
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สิทธิมนุษยชน (Human rights)
ในทุก ๆ กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกร องคกรควรพิจารณาถึงบริบทของประเทศที่เขาไป
ดําเนินการหรือสถานที่ที่ทํากิจกรรม ทั้งแนวโนมและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมขององคกร
และแนวโนมการกระทํา ทารุณ ดา นสิทธิมนุษ ยชนอัน มีผลจากกิ จกรรมของสวนเอกชนอื่น ๆ หรือ บุคคลที่มี
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองคกรเหลานั้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกร
ในวิธีการที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดลอมขององคกร โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมควร

รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1: การตรวจสอบและประเมินสถานะขององคกร (Due diligence)
ในทุกกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกร ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)*

กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร

-

(2)

ประเมิ น ผลกระทบดา นสิท ธิม นุษ ยชนจากการดํ า เนิ น
กิจกรรมขององคกรที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต

-

(3)*

กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายในองค ก ร
ครอบคลุมถึง ผูสงมอบ ผูรับเหมา หรือหนว ยงาน
ภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร

-

(4)*

ติดตามผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนขององคกร
ตามชวงระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ

-

ตัวชี้วัด

•

ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานขององค ก รตามลํ า ดั บ
ความสําคัญ

•

ปรับปรุงผลกระทบเชิงลบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจและการดําเนินงานขององคกร

จํ า นวนกิ จ กรรมขององค ก รที่ เ ข า ข า ยการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน

-

จํานวนกิจกรรมที่ไดรับการแกไข ภายในระยะที่กําหนด
และปราศจากความลาชา

-

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2: สถานการณที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights risk
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

situations)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาและจัดการตอสถานการณที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ดวยความระมัดระวัง ตามที่สามารถประยุกตใชได
(1)**

ความขัดแยงหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอยางรุนแรง

-

(2)*

ภาวะความยากจน ภาวะแหงแลง และการเรียกรองหรือ
ความตองการบริการดานสุขภาพ และภัยธรรมชาติ

-

(3)**

การเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีการนําทรัพยากรมา
ดัดแปลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ เชน แหลงน้ํา ปา
ไม หรื อ ชั้ น บรรยากาศและกิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ความ
เดือดรอนตอชุมชน

-

(4)

การดําเนินงานอยูใกลชุมชนพื้นเมือง

-

(5)

กิจกรรมที่สามารถสงผลกระทบหรือเกี่ยวของกับเด็ก

-

(6)

การคอรรัปชั่นในองคกร

-

(7)

การมี แ รงงานที่ เ ข า มาทํ า งานในองค ก รอย า งไม เ ป น
ทางการ โดยที่กฎหมายไมไดคุมครอง

-

(8)

การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพยอยา ง
เขมงวด

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสถานการณที่
มีความเสี่ยง ตอผูมีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม ผู
ถื อ หุ น ลู ก จ า ง ชุ ม ชน ลู ก ค า ผู ส ง มอบ ผู รั บ เหมา
ผูรับเหมาชวง ภาครัฐ ชุมชนพื้นเมือง เด็ก และอื่นๆ

-

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3: การหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(Avoidance of complicity)
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง และทางออม
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาปจจัยเหลานี้คือ
(1)

ทวนสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององคกร
ใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ

-

(2)

ฝกอบรม ใหความรูตอบุคลากรที่อยูในหนวยงานที่ทํา
หนาที่รักษาความปลอดภัย ใหสามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน

-

(3)

มีขั้นตอนการจัดการขอ รองเรียนที่เหมาะสม และเปน
กลาง เกี่ยวกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย หรือ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

-

(4)**

ไมนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหกับองคกรอื่น เพื่อ
นําไปใชในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-

(5)*

ไมเปนหุนสวนหรือเปนพันธมิตรทางการคากับองคกรที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

-

(6)*

กํ า หนดประเด็ น ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไว ใ นเงื่ อ นไขการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ และบริการ ตามความสามารถที่
ดําเนินการได

-

(7)

ไมมีการเขาไปเกี่ยวของในการขับไลบุคคลออกจากพื้นที่
ยกเวนแตไดกระทําตามกฎหมายของประเทศ และแนว
ปฏิบัติสากลรวมถึ ง การคน หาวิธีก ารอื่น ๆ
ในการ
แก ป ญ หาและมั่ น ใจว า ผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบได รั บ การ
ชดเชยที่เพียงพอ

-

(8)**

เผยแพรผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนขององคกร
ตอสาธารณะ

-

(9)*

หลีกเลี่ยงการเขารวมกับองคกรที่มีกิจกรรมตอตานสังคม

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรในประเด็นที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การร ว มกระทํ า ผิ ด ในการละเมิ ด สิ ท ธิ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

มนุษยชนตอผูมีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม ผูถือ
หุน ลูกจาง ชุมชน ลูกคา ผูสงมอบ ผูรับเหมา ผูรับเหมา
ชวง ภาครัฐ และอื่นๆ
จํานวนผูสงมอบและผูรับเหมาที่มีความสําคัญที่ผานการ
คัดเลือกดานสิทธิมนุษยชน (#)

-

ประเด็นสิ ทธิ มนุษยชนที่ 4: การแก ไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม
grievances)

(Resolving

ผูป ระกอบการอุ ตสาหกรรม ควรกํา หนดกลไกในการแกไ ขปญ หาจากการเรี ยกรอ งความเปน ธรรม
สําหรับใชกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1)

กําหนดกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความ
เปนธรรม สําหรับใชกับองคกรและผูมีสวนไดเสียโดย
•

กําหนดวิธีการ หรือชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่
หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท แบบฟอรมรองทุกข
จดหมาย ศู น ย รับ เรื่อ งร อ งเรียน
กล อ งรับ เรื่อ ง
รองเรียน การประชุมรวมกับชุมชน หรือรูปแบบอื่นๆ
ตามความเหมาะสม

•

กําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานแกไขปญหาขอ
รองเรียนแตละขั้นตอนอยางชัดเจน และมีการสื่อสาร
ใหผูรองทุกขไดรับทราบ

•

ทบทวนผลลั พ ธ แ ละวิ ธี ก ารแก ป ญ หาจากการ
เรียกรองความเปนธรรม ใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล

(2)*

กําหนดโครงสราง หรือแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความ
เปนกลาง เพื่อแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปน
ธรรมของลูกจาง และผูมีสวนไดเสียขององคกรทุกกลุม

(3)**

สร า งกระบวนการโดยให ผู เ สี ย หายสามารถเข า ถึ ง
แหลงขอมูล คําแนะนํา และผูเชี่ยวชาญที่จําเปน เพื่อ
เปนสวนทําใหกระบวนการเรียกรองมีความเปนธรรม

-

-
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ผลการปฏิบัติ
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เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

(4)*

กําหนดกระบวนการเพื่อหาแนวทางแกปญ หาอยา งมี
สวนรวมระหวางผูเสียหายกับองคกร หรือมีบุคคลที่ 3
รวมเจรจาไกลเกลี่ย

-

(5)**

กําหนดชองทาง หรือวิธีการ เพื่อเปดเผยถึงกระบวนการ
และผลลัพธจากการแกไขปญหาขอรองเรียนขององคกร
ใหสาธารณชนไดตรวจสอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่สังคมใหความสนใจ

-

ตัวชี้วัด จํานวนครั้งที่ถูกศาลตัดสิน วาไมมีความเปน ธรรมจาก
การเรียกรองของผูเสียหาย

-

จํ า นวนการแก ไ ขป ญ หาจากข อ ร อ งเรี ย นภายใน
ระยะเวลาอันปราศจากความลาชา

-

ประเด็น สิท ธิม นุษยชนที่ 5:
การเลือกปฏิบัติ และกลุมผูที่ตองไดรับการดูแ ลเปน พิเ ศษ
(Discrimination and vulnerable groups)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

ไมเลือกปฏิบัติตอลูกจาง คูคา ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และ
บุคคลอื่นที่องคกรมีสวนเกี่ยวของ

-

(2)*

มีการตรวจสอบการดําเนินงานถึงการไมเลือกปฏิบัติทั้ง
ทางตรงและทางออมขององคกรตอลูกจาง คูคา ลูกคา ผู
มีสวนไดเสีย และบุคคลอื่นที่องคกรมีสวนเกี่ยวของ

-

(3)

มีการสงเสริมความเสมอภาคของสตรีในดานการศึกษา
โอกาสในการจางงาน การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการมี
ครอบครัว และการวางแผนครอบครัว

-

(4)

ไมเลือกปฏิบัติตอผูพิการ ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหตามความเหมาะสม

-

(5)

มีแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการจางแรงงานเด็ก

-

(6)

เคารพสิ ท ธิส ว นบุ ค คลของชนพื้ น เมื อ ง เมื่อ ต อ งมี ก าร
ตัดสินใจและมีสวนรวมกับองคกรในดานตางๆ ทั้งเรื่อง

-
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NA

ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการ
ทรัพยสินทางวัฒนธรรมและทางปญญา
(7)

เคารพสิท ธิมนุ ษ ยชนของแรงงานย า ยถิ่น
รวมถึ ง
ครอบครัวในการจัดการสวัสดิการอยางเหมาะสม

-

(8)

หลีกเลี่ยงการเลือ กปฏิบัติตอ ลูกจางหรือ บุคคลอื่น บน
พื้นฐานของความแตกตางของเชื้อสายบรรพบุรุษ เชื้อ
ชาติ สีผิว ชั้นวรรณะ

-

(9)

เคารพสิทธิและไมเลือกปฏิบัติตอกลุมคนที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมผูสูงอายุ ผู
อพยพ คนยากจน ผูไมรูหนังสือ ผูติดเชื้อ HIV/AIDS ชน
กลุมนอย และกลุมทางศาสนา

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติตอกลุมผูที่ตองไดรับ การ
ดูแลเปนพิเศษ และผูมีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม
ผู ถื อ หุ น ลู ก จ า ง ชุ ม ชน ลู ก ค า ผู ส ง มอบ ผู รั บ เหมา
ผูรับเหมาชวง ภาครัฐ และอื่นๆ

-

จํานวนรวมของเหตุการณที่มีการเลือกปฏิบัติและการ
ดําเนินการแกไข

-

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6: สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and political
rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพตอสิทธิสวนบุคคลรวมถึงสิทธิการเปนพลเมืองอื่นๆ ดังนี้
(1)

ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม ควรเคารพต อ สิ ท ธิ ส ว น
บุคคลรวมถึงสิทธิการเปนพลเมืองอื่นๆ ดังนี้
•

สิทธิในการดํารงชีวิต

•

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

•

เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอยางสงบ

•

เสรีภ าพที่ จ ะแสวงหา

รั บ รู แ ละแจ ง ข อ มู ล และ

-
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ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

ความคิดผานสื่อใดๆ โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ

ตัวชี้วัด

•

สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินแตเพียงผูเดียวหรือ
รวมกับผูอื่น และอิสระจากการถอดถอนสิทธิใน
ทรัพยสินโดยพลการ

•

สิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟงการ
ชี้แจง กอนที่จะมีการตัดสินโทษทางวินัย การ
พิจารณาโทษทางวินัยควรมีความเหมาะสม และไม
เกี่ยวของกับการลงโทษทางกายหรือการทารุณหรือ
การทําใหเสื่อมเสียเกียรติ

จํ านวนข อร องเรี ยนเป นลายลั กษณ อั กษรในประเด็ นที่
เกี่ ยวข องกั บการละเมิ ดสิ ทธิ การเป นพลเมื องและสิ ทธิ
ทางการเมื องต อผู มี ส วนได เสี ยขององค กร ครอบคลุ ม
ลูกจาง ชุมชน ผูสงมอบ ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง และอื่นๆ

-

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7: สิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic, social
and cultural rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรเคารพในสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
(1)*

มีการพิ จ ารณาถึง ผลกระทบด า นสิ ท ธิม นุษ ยชนที่ อ าจ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ
บริก าร และโครงการใหมข ององคก ร รวมถึง สิท ธิ ข อง
ประชากรในทองถิ่น

-

(2)

ควบคุมการดําเนินงานขององคกรที่เปนอุปสรรค หรือกีด
ข ว า ง ต อ ก า ร เ ข า ถึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ะ ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของชุมชน

-

(3)

อํ า นวยความสะดวกและส ง เสริ ม การศึ ก ษาและการ
เรียนรูใหกับสมาชิกชุมชน

-

(4)*

เขารวมกับองคกรอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อดําเนิน
กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

-
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เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

NA

(5)

นําขีดความสามารถ หรือศักยภาพที่สอดคลองกับ
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ขององค ก รไปส ง เสริ ม กิ จ กรรมด า น
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน

-

(6)**

มีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหผูมีรายไดนอย
หรือผูดอยโอกาส สามารถซื้อ หรือใชบริการได

-

ตัวชี้วัด

จํ านวนข อร องเรี ยนเป นลายลั กษณ อั กษรในประเด็ นที่
เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตอผูมีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม ลูกจาง
ชุมชน ลูกคา ผูสงมอบ ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง และอื่นๆ

-

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8: สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (Fundamental principles and rights at
work)
แมว า สิ ท ธิขั้ น พื้น ฐานในการทํา งาน จะมี ผลควบคุม ทางกฎหมาย ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมควร
ดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้
(1)

ใหเสรีภ าพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจา
ตอ รองของลู กจ า ง โดยอยูภ ายใต ก รอบของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับขององคกร

-

(2)

ไมหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ หรือทํางาน
โดยไมสมัครใจ รวมถึงการหาผลประโยชนจากแรงงาน
นักโทษ เวนแตเปนนักโทษที่ไดรับการตัดสินวาผิดจริงใน
ชั้นศาล โดยอยูภ ายใตการกํากับดูแลและการควบคุ ม
ของรัฐ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของการจางงาน

-

(3)

ใหโอกาสที่เทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ โดยองคกร
ควรแสดงได วา มี ก ารปฏิบัติ เกี่ยวกับ การจา งงาน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตอสัญชาติ เชื้อชาติ อายุ เพศ
สี ผิ ว แผ น ดิ น เกิ ด ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความ
ทุ พ พลภาพ รวมถึ ง สถานภาพการสมรส สถานะทาง
ครอบครัว ความสัมพันธสวนบุคคล สถานะทางสุขภาพ

-

(4)*

มีการประเมินเปนระยะ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก
นโยบายการจางงานและการดําเนินงานที่สงเสริมโอกาส

-
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เอกสารและ
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NA

ที่เทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด

จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตอ
ผูมีสวนไดเสียขององคกร ครอบคลุม ลูกจาง ผูสงมอบ
ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง

-

การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour practices)
แนวปฏิบัติทางดานแรงงานขององคกร เปนการรวมไวซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานที่กระทํา
ภายในองคกรหรือในนามขององคกร โดยรวมถึงการจัดหาและการเลื่อนตําแหนงของลูกจาง ระเบียบวินัย
ขั้นตอนการรองเรียน การโอนยายและการเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การเลิกจาง การฝกอบรมและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขศาสตรอุตสาหกรรม การปฏิบัติดานแรงงานที่รับผิดชอบตอสังคมจึงเปน
สิ่งจําเปนตอความยุติธรรม ความมั่นคง และความสงบสุข ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมควร

รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

ประเด็ น การปฏิ บั ติ ด า นแรงงานที่ 1:
การจ า งงานและความสั ม พั น ธ ใ นการจ า งงาน
(Employment and employment relationships)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร :
(1)

มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมหา
ช อ งทางหลี ก เลี่ ย ง ภาระหน า ที่ ข องนายจ า ง ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการจางงานของผูรับเหมา ผูรับจางชวง

-

(2)

มีการวางแผนอัตรากํา ลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจางงาน
บางเวลา เปนบางครั้งบางคราว หรือการจางแรงงาน
ชั่วคราวมากเกินไป ยกเวนวาลักษณะของงานนั้นเปน
งานระยะสั้น งานตามฤดูกาล หรืองานโครงการที่มี
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป

-

(3)

มี ก ารแจ ง
และให ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงการ
ดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสภาพการจางงาน

-
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ไมมี

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

NA

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และใหผูแทนลูกจางมี
สวนรวมในการหาแนวทางลดผลกระทบนั้น
(4)

ไมปลดออก เลิกจาง และไลออกโดยไมมีกฎเกณฑ
หรือเลือกปฏิบัติ

-

(5)

ปกป อ งข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและความเป น ส ว นตั ว ของ
ลูกจาง

-

(6)

มีขั้นตอนที่มั่นใจไดวา ผูรับเหมา ผูรับจางชวงที่ทํางาน
ใหกับองคกร ไดรับการยอมรับตามกฎหมายหรือแสดง
ความรั บ ผิด ชอบในฐานะของนายจ า ง
และถู ก
แสดงออกถึงความเทาเทียมกัน

-

(7)

ไมหาผลประโยชนจากความไมเปนธรรม เอารัดเอา
เปรียบ หรือกดขี่ดานแรงงานจากคูธุรกิจ ผูสงมอบ
ผูรับจางชวง

-

ตัวชี้วัด สัดสวนของลูกจางแยกประเภทตามชนิดและสัญญา
การจางงาน (#)

-

มูลคาตัวเงินของคาปรับที่สําคัญและจํานวนรวมของ
การลงโทษไม เ ป น ตั ว เงิ น สํ า หรั บ การไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ (#)

-

ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 2: สภาพการจางและการคุมครองทางสังคม (Conditions of
work and social protection)
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควรจัดใหมีสภาพการจางงานและใหการคุมครองทางสังคม ดังนี้
(1)

มีสภาพการจางที่เหมาะสมครอบคลุมคาจาง ชั่วโมง
การทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดพักผอน
ประจํ า ป วั น หยุ ด ตามประเพณี สุ ข ภาพและความ
ปลอดภั ย การคุ ม ครองความเป น มารดา
และ
ความสามารถในการรับผิดชอบตอครอบครัว

-

(2)

อนุญาตใหลูกจาง สามารถปฏิบัติตนตามประเพณี
ประจําชาติหรือประเพณีตามศาสนา และประเพณี

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

NA

อื่นๆ
(3)

มีสภาพการจางที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต และสามารถเทียบเคียง
กับสภาพการจางงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม
อื่นที่คลายกันในทองถิ่น

-

(4)

กําหนดคาจาง คาตอบแทน และสภาพการจางงาน
ตามกฎหมายหรือขอตกลงรวม และสะทอนถึงการ
พิจารณาความเพียงพอตอความตองการของลูกจาง
และครอบครัว จากอัตราคาจางในประเทศ คาครอง
ชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการครองชีพใน
กลุมอื่น ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

-

(5)**

วางแผนการดํ า รงชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ สํ า หรั บ
พนักงาน

-

ตัวชี้วัด สวัสดิการที่ใ ห แกลูกจางประจํา ที่ไ มไดใหกับลูกจา ง
ชั่วคราวหรือลูกจางนอกเวลาไดโดยการดําเนินงานที่
สําคัญ (#)

-

จํานวนและอัตราการลาออกของลูกจาง จําแนกตาม
หมวดอายุและเพศ (#)

-

ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 3: การสานเสวนาทางสังคม (Social Dialogue)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

กํ า หนดโครงสร า งการเจรจาต อ รองร ว มระหว า ง
นายจางและลูกจางขององคกร

-

(2)

ยอมรับใหมีการจัดตั้งหรือรวมกลุม ในการเจรจา
ตอรองเพื่อรักษาผลประโยชนของลูกจาง

-

(3)

ไม ป ลด หรื อ ไล อ อก หรื อ การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คล
หรือกลุมคนที่มีการจัดตั้งเพื่อการเจรจาตอรอง รวมถึง
การคุกคามทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธีการขมขู

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

NA

หรือสรางใหเกิดความกลัว
(4)

จั ด ให มี ก ารแจ ง ไปยั ง ตั ว แทนภาครั ฐ และผู แ ทนของ
ลูกจา ง เพื่อใหเกิดการตรวจสอบรวมกัน ในการ
บรรเทาผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นเทาที่เปนไปได
มากที่สุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่
มีผลกระทบโดยตรงตอการจางงาน

-

(5)*

แ ต ง ตั้ ง ผู แ ท น ลู ก จ า ง เ ป น ผู แ ท น ใ น ก า ร ร ว ม
ปรึกษาหารือ หรือรวมใหความคิดเห็นกับผูมีอํานาจ
ตัดสินใจขององคกร

-

(6)

สนั บ สนุ น สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ จํ า เป น ในการ
ปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งขอมูลที่ถูกตอง เปนจริงเกี่ยวกับ
สถานะการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และกิจกรรม
ขององคกร

-

(7)**

หลีกเลี่ยงการมีสวนรวมกับกลุมใดๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนในการสนับสนุน หรือโนมนาว ใหเกิดการจํากัด
สิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคม และการเจรจา
ตอรอง

-

ตัวชี้วัด จํานวนครั้งของกิจกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิเสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาตอรอง (#)

-

จํานวนครั้งของการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอลูกจาง
ที่มีการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรอง

-

ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 4: สุขภาพ และ ความปลอดภัย ในการทํางาน (Health and
safety at work)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

พัฒนา ประยุกตใช และรักษา นโยบายดานสุขภาพ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน บน
หลั ก การของความปลอดภั ย และมาตรฐานด า น

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

สุขอนามัย และความเทาเทียมกันทั้งลูกจาง ลูกจาง
ชั่วคราว และผูรับจางชวง รวมถึงการจางงานนอกเวลา
(2)

วิเคราะหและควบคุมความเสี่ยงตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร

-

(3)*

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามลําดับขั้น ดังนี้

-

•

การขจัด

•

การทดแทน

•

การควบคุมทางวิศวกรรม

•

การควบคุมการจัดการ ขั้นตอนการทํางาน

•

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

โดยคํานึงถึงสตรี สตรีมีครรภ สตรีหลังคลอดหรือ
อยูในระหวางการใหนมบุตร คนพิการ หรือลูกจางที่มี
ประสบการณทํางานนอยเปนพิเศษ รวมถึงการเตรียม
ความพรอมในสภาวะฉุกเฉิน โดยใหพนักงาน คูธุรกิจ
ภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น หรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เขามามี
สวนรวม ซึ่งแผนดังกลาวควรรวมถึงการซอมแผน การ
ทบทวนแผน และการสื่อสาร
(4)

สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัย
เพื่อใหลูกจางสามารถปฏิบัติและมั่นใจวาลูกจางไดทํา
ตามขั้นตอนที่ถูกตอง

-

(5)

บันทึกและสอบสวนอุบัติการณดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย และปญหาที่ไดรับแจงจากลูกจาง เพื่อทํา
การลดหรือกําจัดปญหาดังกลาว

-

(6)

มุ ง มั่ น ที่ จ ะลดผลกระทบต อ สภาวะจิ ต ใจในสถานที่
ทํางาน ซึ่งอาจนําไปสูความเครียดและการเจ็บปวย
ของลูกจาง

-

(7)

ให ก ารฝ ก อบรมที่ เ พี ย งพอกั บ บุ ค ลากรทั้ ง หมดที่
เกี่ยวของในดานสุขภาพ และความปลอดภัย

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

NA

(8)

ไมผลัก ภาระคา ใชจ า ยในการตรวจสุข ภาพและการ
ตรวจวัดดานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ใหเปน
หนาที่ของลูกจาง

-

(9)*

จัดระบบสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของลูกจาง และใหการยอมรับและ
เคารพสิทธิของลูกจาง ในการ

-

•

ได รั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งด า นสุ ข ภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
ความเสี่ยงอยางถูกตองและเหมาะสม

•

ไดรับคําปรึกษาในประเด็นดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน

•

ปฏิ เ สธงานที่ ไ ด พิ จารณาอย า งมี เ หตุผ ลวา อาจมี
อั น ตรายหรื อ เกิ ด อั น ตรายร า ยแรงต อ ชี วิ ต หรื อ
สุขภาพของตนเองหรือชีวิตและสุขภาพของผูอื่น

•

แสวงหาคําปรึกษาดานแรงงานจากภายนอก หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ

•

รายงานเรื่ อ งสุ ข ภาพและความปลอดภั ย แก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

•

เขารวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และความ
ปลอดภั ย รวมถึ ง การสอบสวนอุ บั ติ ก ารณ แ ละ
อุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด จํ า นวนลู ก จ า งที่ ร ว มเป น ผู แ ทนในคณะกรรมการ
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ที่ ช ว ยเฝ า ระวั ง และให
คํ า แนะนํ า ในแผนงานด า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย (#)

-

อั ต ราการบาดเจ็ บ โรคจากการทํ า งาน การเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน และจํ า นวนการเสี ย ชี วิ ต
เนื่องจากการทํางาน โดยจําแนกตามพื้นที่การทํางาน
(#)

-
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รายการทบทวน
การให ค วามรู การฝ ก อบรม การให คํ า ปรึ ก ษา การ
ป อ งกั น และแผนงานการควบคุ ม ความเสี่ ย งเพื่ อ
ชวยเหลือแรงงาน ครอบครัว หรือชุมชน เกี่ยวกับโรค
รายแรง (#)

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

NA
-

ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 5: การพัฒนามนุษยและการฝกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
(Human Development and training in the workplace)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

จัดใหลูกจางทุกคนทุกระดับ ไดรับการฝกอบรม การ
พัฒนาทักษะ การฝกงาน และโอกาสกาวหนาทาง
อาชีพบนพื้นฐานความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ

-

(2)

มั่นใจวาลูกจางที่เริ่มงานใหม จะไดรับการฝกอบรม
และได รับ คํ า แนะนํา ที่เ พีย งพอตอ การปฏิบัติง านใน
หนาที่

-

(3)*

จัดทําแผนงานรวมกันระหวางลูกจางและผูบริหาร เพื่อ
เสริมการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี

-

ตัวชี้วัด ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมตอปตอจํานวนลูกจา ง
โดยจําแนกตามประเภทของลูกจาง (#)

-

จํ า นวนแผนงานสํ า หรั บ การจั ด การทั ก ษะและการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่สนับสนุนความสามารถในทํางาน
อยางตอเนื่องของลูกจาง และการชวยเหลือลูกจางที่
กําลังพนสภาพ (#)

-

จํานวนลูกจางที่ไ ดรับการประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานและการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน (#)

-

สิ่งแวดลอม (The environmental)
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกร ยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวาองคกรจะตั้งอยูที่ใดก็ตาม
ผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร อาจเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรดาน
กายภาพและชีวภาพ การปลอยมลพิษและของเสีย และผลกระทบตอที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเปน
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การลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม องค ก รควรนํา แนวทางแบบบูร ณาการที่ พิ จ ารณาถึ ง ความเกี่ ย วข อ งด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมาประกอบการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร
รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 1: การปองกันมลพิษ (Prevention of pollution)
เพื่อ เป น การปรับ ปรุง การดํา เนิ น กิ จ กรรม ผลิ ตภั ณ ฑ และการบริก ารในการปอ งกัน การเกิ ดมลพิ ษ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ชี้บงประเด็ นและผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมจากการ
ตั ด สิ น ใจและกิ จ กรรมขององค ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม
แหล ง กํ า เนิ ด ของเสี ย และมลพิ ษ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร

-

(2)

ตรวจวัด บันทึก ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
และรายงานผลการลดมลพิษ และปริมาณของเสีย

-

(3)*

ปองกันมลพิษและของเสีย โดยใชวิธีการจัดการของ
เสียตามลําดับขั้น (waste management hierachy)
กรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ควรมีการจัดการอยาง
เหมาะสม

-

(4)*

เปดโอกาสใหชุมชนรับรูขอมูลดานสิ่งแวดลอม และมี
สวนรวมในการกําหนดมาตรการแกไข
บรรเทา
ปญหา และความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

-

(5)*

พัฒนาและสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

-

(6)**

เปดเผยขอมูลสูสาธารณะเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณของ
สารพิษ วัตถุอันตรายที่ใช การปลอยออกสูภายนอก
ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม ทั้ง
ในการดําเนินงานปกติ และกรณีการเกิดอุบัติเหตุ

-

(7)

ไมใชสารเคมีตองหามตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีตองหามตามอนุสัญญาระหวางประเทศ เวน
แต ไ ด รั บ การอนุ ญ าตจากหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

ตัวชี้วัด ความสอดคล อ งของค า พารามิ เ ตอร ต า งๆ ด า น
สิ่งแวดลอมที่เปนไปตามกฎหมายกําหนด (ปริมาณ
การปลอยมลพิษ)

-

ข อ ร อ งเรี ย นเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรในประเด็ น ด า น
สิ่งแวดลอม จากผูมีสวนไดเสีย

-

มูลคาตัวเงินของคาปรับที่สําคัญและจํานวนรวมของ
การลงโทษที่ไมเปนตัวเงินสําหรับการไมปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (#)

-

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 2: การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable resource use)
ในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑและการบริการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ชี้บง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช
พลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ

-

(2)

ดํา เนิน มาตรการใช ท รั พ ยากรอยา งมีป ระสิท ธิ ภ าพ
เพื่อที่ลดการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่นๆ โดย
อาจพิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด ของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และ
เปรียบเทียบกับแหลงขอมูลอื่นๆ

-

(3)**

นํา ทรัพ ยากรทางเลือ กที่สามารถนํา กลับ มาใชใ หม
และมี ผลกระทบต่ํ า
มาใช ร ว มกัน หรื อ ทดแทน
ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

-

(4)

ใชวัสดุรีไซเคิล และนําน้ํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได

-

(5)*

บริหารจัดการแหลงทรัพยากรน้ํา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูใชงานจากแหลงน้ําเดียวกัน สามารถเขาถึงอยาง
เทาเทียม

-

(6)*

กําหนดแนวปฎิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง อยางยั่งยืน

-

(7)*

ขยายขอบเขตวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด า นการใช ท รั พ ยากร
อยางยั่งยืนไปยังคูธุรกิจ

-
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รายการทบทวน
(8)

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
-

ตัวชี้วัด สัดสวนการใชวัตถุดิบ น้ํา ไฟฟา น้ํามัน กาซธรรมชาติ
ถ า นหิ น เที ย บกั บ ทรั พ ยากรทดแทน เช น พลั ง งาน
ทดแทน วัสดุที่นํากลับมาใชใหม และอื่นๆ

-

จํานวนโครงการที่มีการใชพลังงานทางเลือก

-

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 3: การบรรเทา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change mitigation and adaptation)
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ผลิตภัณฑและการ
บริการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)*

ชี้บงแหลงกําเนิด ตรวจวัด บันทึก และรายงานการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยใชวิธีที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบขององคกร

-

(2)

ดํ า เนิ น มาตรการทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มอย า ง
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนดมาตรการลดการ
ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก ภายใต ข อบเขตที่ อ งค ก ร
ควบคุมได

-

(3)*

ปองกัน หรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก (โดย
เฉพาะที่กอใหเกิดการทําลายชั้นโอโซน) จากการใช
และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กระบวนการหรื อ
อุปกรณ รวมถึงระบบทําความรอน ระบบการระบาย
อากาศ และระบบปรับอากาศ

-

(4)**

ทบทวนปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่องคกรมีการ
ใชงานอยางมีนัยสําคัญ และประยุกตวิธีการเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใชงาน
นั้น รวมทั้งมีการนําแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพื่อพิจารณาการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดย
การใช เ ทคโนโลยี ที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต่ํ า และใช

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

พลังงานทดแทน
(5)

มีวิธีการในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

-

(6)**

พิ จ ารณาใช ม าตรการชดเชยการปล อ ยก า ซเรื อ น
กระจก เพื่อ มุ งใหเกิดสมดุลคารบ อน ดว ยวิธี ที่
นาเชื่อถือและโปรงใส

-

(7)**

พิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับโลก และระดับทองถิ่น ในการชี้บงความเสี่ยง
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ขององคกร

-

(8)**

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ผู มี ส ว นได เ สี ย สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ บ ร ร เ ท า แ ล ะ ป รั บ ตั ว ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางเหมาะสม

-

หมายเหตุ : Carbon Neutral หมายถึง ภาวะที่ผลลัพธของการกระทําโดยรวมไมกอใหเกิดคารบอน
สุทธิ (net carbon) ขึ้นในชั้นบรรยากาศ เชน ถาเราปลูกตนไมใหมหนึ่งตนทุกครั้งที่เราตัด
ตนไมไปใชเปนเชื้อเพลิง ก็นับเปนคารบอนสมดุล ในทํานองเดียวกัน เราสามารถใชชีวิต
แบบคารบอนสมดุลไดดวยการคํานวณวาในแตละปเราปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ
เท า ไหร
จากการทํ า กิจ กรรมต า งๆ เชน ขั บ รถ ใชเ ครื่ อ งใชไ ฟฟ า ทํา กั บ ข า ว ฯลฯ
นักวิทยาศาสตรเรียกปริมาณคารบอนที่เราปลอยทั้งทางตรงและทางออมวาคารบอนฟุตพ
ริ้นท (carbon footprint) หลังจากนั้นตองลดการปลอยกาซเรือนกระจก การกระทํา
เหลานั้นลงเทาที่ทําได และสุดทายก็พยายามชดเชยคารบอนสวนที่เหลือดวยการทํา
กิจกรรมที่ชวยดักจับหรือกักเก็บคารบอน หรือบริจาคเงินใหคนอื่นไปทําแทน เชน ดวยการ
ปลูกตนไม หรือใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกั บสิ่งแวดลอม อาทิ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย หรือการบริจาคเงินใหกับโครงการปลูกปา เปนตน
ตัวชี้วัด ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งทางตรง และ
ทางออมทั้งหมดโดยน้ําหนัก (#)

-

จํานวนโครงการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่
ประสบความสําเร็จ (#)

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

ปริมาณการปลอยสารทําลายชั้นโอโซนโดยน้ําหนัก (#)

-

ปริมาณการปลอยออกไซดของไนโตรเจน ออกไซด
ของซั ล เฟอร และมลพิ ษ ทางอากาศอื่ น ๆ ที่ มี
นัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
ชนิด และน้ําหนัก (#)

-

จํานวนหนวยงานในหวงโซคุณคา ที่องคกรสงเสริม
การลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก การปล อ ยสาร
ทําลายชั้นโอโซน การปลอยออกไซดของไนโตรเจน
ออกไซดของซัลเฟอร และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่มี
นัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 4: การปกปองและฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (Protection of
the environment and restoration of natural habitats)
ในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑและการบริการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ชี้บงผลกระทบที่รายแรงที่อาจเกิดขึ้นตอระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และกําหนด
มาตรการเพื่อลดหรือกําจัดผลกระทบเหลานี้

-

(2)

ดําเนินแนวทางที่เปนไปไดและมีความเหมาะสมใน
การปกป อ งระบบนิ เ วศ รวมทั้ ง การยอมรั บ ภาระ
ค า ใช จ า ยด า นสิ่ ง แวดล อ ม และนํ า ไปสู ก ารสร า ง
คุณคาเชิงเศรษฐกิจ

-

(3)*

หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความสูญเสียของระบบนิเวศ
และฟนฟูระบบนิเวศที่สูญเสียไปจากการดําเนินงาน
ขององคกร ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงและฟนฟู
ระบบนิเวศได ควรชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

-

(4)**

บริหารจัดการที่ดิน น้ํา และ ระบบนิเวศที่สงเสริมการ
อนุรักษ การใชอยางยั่งยืนและเทาเทียมในสังคม

-

(5)**

สงวนสายพันธุสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ที่ถูกคุกคามหรือ
ใกลสูญพันธุ หรือถิ่นที่อยูอาศัยที่อาจไดรับผลกระทบ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ

(6)**

ดําเนินการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติ ซึ่งเกิดจาก
การตัดสินใจการใชที่ดินขององคกร โดยสงผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

-

(7)

ปองกันถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ํา ปาไม
เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ และพื้ น ที่
เกษตรกรรม ในกรณีที่มีการพัฒนาอาคารและมีงาน
กอสรางขององคกร

-

(8)**

นําแนวทางการทําเกษตรอยางยั่งยืน การทําประมง
อยางยั่งยืน การดูแลสวัสดิภาพสัตว และการจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน มาใชในกรณีที่สามารถดําเนินการ
ได

-

(9)**

สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งจากผู ส ง มอบที่ มี ก าร
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีที่รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

-

(10)** ปกปองสวัสดิภาพของสัตวปา และถิ่นที่อยูอาศัยของ
สัตวปา ใหเปนไปตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ ใน
กรณีที่สามารถดําเนินการได

-

(11)** หลีกเลี่ยงการคุกคามตอความอยูรอด หรือนําไปสูการ
สูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และ
ทองถิ่น รวมถึงการแจกจายหรือขยายสายพันธุที่เปน
อันตรายตอความอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น

-

ตัวชี้วัด จํานวนโครงการเพื่อปองกันและฟนฟูแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

-

การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair operating practices)
การดําเนินงานอยางเปนธรรม มีความเกี่ยวของกับหลักจริยธรรมในการดําเนินงานระหวางองคกรกับองคกรอื่น
และบุคคลอื่น รวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับภาครัฐ คูคา ผูสงมอบ ผูรับเหมา คูแขงทางธุรกิจ และ
สมาคมตางๆ ที่องคกรเปนสมาชิก การดําเนินงานอยางเปนธรรมในที่นี้ครอบคลุมถึงการตอตานคอรรัปชั่น การมี
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สวนรวมรับผิดชอบตอสาธารณชนในวงกวาง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินความสัมพันธ
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 1: การตอตานการคอรรัปชั่น (Anti–corruption)
เพื่อปองกันการคอรรัปชั่นและการติดสินบน ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ชี้ บ ง ความเสี่ ย งของการคอร รั ป ชั่ น จากกิ จ กรรมทั้ ง
ภายในและภายนอกขององคกร พรอมกําหนดแนว
ปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น และมีมาตรการ
หรือระบบที่รัดกุม เพื่อปองกันการคอรรัปชั่น

-

(2)**

แสดงความมุงมั่นในการสงเสริม และดําเนินการตอตาน
คอรรัปชั่น เพื่อแสดงความเปนผูนํา และเปนแบบอยาง
ใหผูอื่น

-

(3)

ใหความรู สรางความตระหนัก หรือฝกอบรมเรื่องการ
คอรรัปชั่น วิธีการตอตานการคอรรัปชั่น การกําจัดการ
ติดสินบน และการใหสิ่งจูงใจในการดําเนินงาน ใหกับ
ลูกจาง ผูแทนองคกร ผูรับเหมาและผูสงมอบ

-

(4)*

สนับสนุนใหลูกจาง คูคา ผูแทนองคกรและผูสงมอบ
รายงานการปฏิบัติที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติดานการ
ตอตานคอรรัปชั่นขององคกร

-

(5)

แจงเจาหนาที่ผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายมาดําเนินการ
เมื่อพบการทุจริตหรือคอรรัปชั่นในองคกร

-

(6)*

สนับสนุนใหผูเกี่ยวของกับองคกร นําแนวปฏิบัติในการ
ตอตานการคอรรัปชั่นไปใช

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอโตแยงและขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร
จากผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่เกี่ยวของกับการติดสินบน

-
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รายการทบทวน

มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

และการคอรรัปชั่น
ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 2:
(Responsible political involvement)

การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ให ค วามรู สร า งความตระหนั ก หรื อ ฝ ก อบรมให กั บ
ลูกจาง และผูแทนองคกร เกี่ยวกับการมีสวนรว ม
ทางการเมื อ งและสนั บ สนุ น ทางการเมื อ งอย า ง
รับผิดชอบ รวมถึงวิธีการจัดการกับผลประโยชนทับ
ซอน

-

(2)

มีความโปรงใสในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง การสนับสนุนทางการเมืองทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ

-

(3)*

กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องบุ ค คลากรที่
ปฏิบัติงานในนามขององคกร ที่เขาไปมีสวนรวมทางการ
เมือง

-

(4)*

หลีกเลี่ยงการชวยเหลือทางการเมือง ซึ่งครอบคลุมถึง
นั ก การเมื อ งหรื อ ผู กํ า หนดนโยบายทางการเมื อ งที่ มี
อิทธิพลในทางที่ไมเหมาะสม

-

(5)*

หามดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลที่ไมเปน
จริง การขมขู หรือการบีบบังคับ ที่เกี่ยวของกับการเมือง

-

ตัวชี้วัด มู ล ค า รวมของการช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก พ รรค
การเมือง นักการเมืองและองคกรที่เกี่ยวของ ที่สามารถ
ตรวจสอบได (#)

-

ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 3 : การแขงขันอยางเปนธรรม (Fair competition)
เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

ดําเนินการอยางสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับ
ดานการคาและแขงขันอยางเปนธรรม และใหความ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

รวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล
(2)*

กําหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการปองกันอื่นๆ
เพื่อปองกันการถูกชักจูง หรือการเขาไปมีสวนรวมใน
การตอตานการแขงขันทางการคา

-

(3)*

สงเสริมลูกจางใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของ
การปฏิบัติอยางสอดคลองกับกฎหมายการแขงขันทาง
การคา และการแขงขันที่เปนธรรม

-

(4)*

สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด และ
สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม

-

(5)

ไมนําประเด็นทางสังคม ดังเชน ความยากจน ไปสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางการคา

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรจากผูมีสวนได
เสียในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมขององคกรดาน
การแขงขันอยางไมเปนธรรม การผูกขาด การทุมตลาด

-

ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 4:
สงเสริมความรับผิดชอบตอสั งคมใหกับ
หนวยงานในหวงโซคุณคา (Promoting social responsibility in the value chain)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)*

บูรณาการเกณฑทางดานจริยธรรม สังคม สิ่งแวดลอม
และความเท า เที ย มกั น ทางเพศ รวมถึ ง สุ ข ภาพและ
ความปลอดภัย เขาไปในนโยบายและแนวปฏิบัติดาน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การจํ า หน า ย และการทํ า สั ญ ญา
เพื่อ ใหตรงตามวัตถุ ป ระสงคดา นความรับ ผิด ชอบตอ
สังคม

-

(2)

สนั บ สนุ น ให อ งค ก รอื่ น นํ า หลั ก การและประเด็ น ด า น
ความรับผิดชอบตอสังคมมาประยุกตใช

-

(3)**

มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติขององคกรอื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวของกับองคกร วามีการปฏิบัติสอดคลอง
ตามที่ไดตกลงไวกับองคกรในเรื่องความรับผิดชอบตอ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

สังคม
(4)**

สนับสนุนองคกรในหวงโซคุณคา ในการยกระดับความ
ตระหนั ก
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ พื่ อ ให บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค ตามประเด็นดานความรับผิดชอบตอ
สังคม

-

(5)**

สงเสริมความเป น ธรรมและการปฏิบัติที่เปน จริง ดา น
ต น ทุ น และประโยชน ที่ ไ ด จ ากการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมให กั บ หน ว ยงานในห ว งโซ
คุณคาขององคกร

-

ตัวชี้วัด จํานวนหนวยงานในหวงโซคุณคา ที่องคกรสงเสริมแนว
ปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม

-

ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 5: การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน (Respect for
property rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

กําหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริมการเคารพตอสิทธิใน
ทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา และภูมิปญญาทองถิ่น

-

(2)

ตรวจสอบการใชหรือจําหนายทรัพยสินที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินทางปญญาอยางถูกตองตามกฎหมาย

-

(3)

ไมเขารวมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน รวมถึง
การใชที่ผิดไปจากอํานาจการครอบครอง การปลอม
แปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์

-

(4)

จายคาตอบแทนสําหรับทรัพยสินที่ไดรับหรือนํามาใช
อยางถูกตองเหมาะสม

(5)**

พิจารณาความคาดหวังของสังคม สิทธิมนุษยชน และ
ความตองการขั้นพื้นฐานสวนบุคคล เมื่อมีการใชและมี
การปกปองสิทธิของทรัพยสินทางปญญาและทรัพยสิน
ทางกายภาพ

-
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ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรที่เกี่ยวของกับ
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จากผูมีสวนไดเสีย

ผลการปฏิบัติ
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-

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

163
ผูบริโภค (Consumer issues)
องคกรควรใหความสําคัญกับโอกาสที่จะสนับสนุนการบริโภคและการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานทางผลิตภัณฑและ
การบริการขององคกร ทั้งการใหความรูและใหขอมูลที่ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส และการตลาดที่เปนธรรม และ
การปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค และลูกคาอื่นๆ รวมทั้งการลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดจากการ
ใชผลิตภัณฑและการบริการ ผานการออกแบบ การผลิต การจําหนาย การใหขอมูล การสนับสนุนการบริการและ
ขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาขอมูลของผูบริโภคใหมีความปลอดภัย และเปนความลับ
รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

ประเด็นดานผูบริโภคที่ 1: การตลาดที่เปนธรรม ขอมูลที่เปนจริงและไมเบี่ยงเบน และการ
ปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรม (Fair marketing, factual and unbiased information and fair
contractual practices)
(1)

ไม ก ระทํ า การใดๆ ที่ ห ลอกลวง ทํ า ให เ ข า ใจผิ ด
ฉอโกงหรือไมเปนธรรม ไมชัดเจนหรือคลุมเครือ
รวมทั้งปกปดขอมูลที่จําเปน

-

(2)

ทําการโฆษณา และประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของ
อยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน สามารถเขาถึงได
งา ย เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ลพื้ น ฐานในการเปรี ย บเที ย บ
และตัดสินใจของผูบริโภค

-

(3)

เปดเผยราคารวมสุทธิและภาษี
ขอตกลงและ
เงื่อนไขของผลิตภัณฑและบริการ อยางครบถวน
ครอบคลุม

-

(4)

•

อุปกรณเสริมที่จําเปนสําหรับใชการงาน

•

คาจัดสง

•

ดอกเบี้ยตอป เมื่อมีการใหสินเชื่อ

•

จํานวนงวดการจายเงิน

•

วันครบกําหนดของงวดการจายเงิน

•

อัตราคาปรับกรณีชําระไมตรงเวลาที่กําหนด

•

เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

แสดงหลั ก ฐานข อ เท็ จ จริ ง ตามที่ ก ล า วอ า งของ
ผลิตภัณฑและบริการ เมื่อลูกคารองขอ

-
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

(5)

ไมใชขอความ เสียง หรือสื่อรูปภาพ ที่เกี่ยวของกับ
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความพิการหรือความสัมพันธ
สว นบุคคล เพื่อ บิดเบือนขอ ความที่สื่อ สารให
ผูบริโภค

-

(6)

การทํ า โฆษณาและการตลาด ควรพิ จ ารณาถึ ง
ประโยชน ที่ เ ด็ ก และกลุ ม ที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลเป น
พิเศษจะไดรับ รวมทั้งไมเขารวมในกิจกรรมที่เปน
อันตรายตอกลุมคนเหลานั้น

-

(7)

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการโดยใช
ภาษาที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เขาใจงาย และ
สามารถเปรียบเทียบได ณ จุดขาย โดยเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว โดยครอบคลุมถึง

-

•

ลั ก ษณะทางคุ ณ ภาพที่ สํ า คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ
และบริการ

•

ที่อยูขององคกร เบอรโทรศัพทและอีเมล เมื่อมี
การขายภายในประเทศหรื อ ระหว า งประเทศ
รวมถึงทางอินเตอรเน็ต (อี-คอมเมิรช) หรือการ
สั่งซื้อทางไปรษณีย

(8)**

ใหขอมูลลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการ
รวมทั้ ง ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
กระบวนการที่กอใหเกิดอันตราย วัตถุดิบที่เปน
อันตราย และสารเคมีอันตรายในตัวผลิตภัณฑหรือที่
ปล อ ยออกจากผลิ ต ภัณ ฑ โดยพิ จ ารณาตลอดวั ฏ
จักรชีวิต

-

(9)

การทําสัญญากับผูบริโภค

-

•

เขียนดวยภาษาที่ชัดเจน

•

กําหนดเงื่อนไขในสัญญาอยางเปนธรรม โดย
- ไมหลีกเลี่ยงการรับผิดตอผูบริโภค
- กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงราคาที่
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รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
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ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

เหมาะสม
- ไมถายโอนความเสี่ยงใหแกผูบริโภค
- ไมกําหนดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานเกินไป
- ใหสินเชื่อในอัตราที่สมเหตุสมผล
- ใหขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา
ระยะเวลา เงื่อนไข และคาใชจาย ระยะเวลาของ
สัญญาและชวงเวลาที่ยกเลิกสัญญา
ตัวชี้วัด จํานวนโปรแกรมทางการตลาดที่ปฏิบัติไดสอดคลอง
ตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบที่ปฏิบัติโดย
ความสมัครใจ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้ง
การโฆษณา และการสนับสนุน (#)

-

จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษรของผูมีสวน
ได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โปรแกรมทางการตลาดของ
องคกร

-

ประเด็นดานผูบ ริโภคที่ 2: การคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค
(Protecting consumers’ health and safety)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรดําเนินการปกปองดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้ง
ใหการดูแลกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย
(1)

จัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการในสภาพที่ปลอดภัย
ตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติ

-

(2)

ประเมินกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย
กฎระเบี ย บ มาตรฐานและข อ กํ า หนดอื่ น ๆ อย า ง
ครอบคลุม เพื่อระบุถึงผลกระทบตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

-

(3)

กําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเรียกเก็บ หรือ
เรียกคืนผลิตภัณฑที่อยูระหวางการจัดจําหนาย ใน
กรณีที่พบวาผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาด

-
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ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี
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เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

อาจเปนอันตราย มีขอบกพรองที่รายแรง มีการให
ขอมูลที่ผิดพลาด หรือมีการเขาใจผิด
(4)*

ออกแบบผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดความเสี่ยงนอยที่สุด
โดยชี้บงกลุมผูใชงาน และมีมาตรการปองกัน
อันตราย เริ่มจากการออกแบบใหเกิดความปลอดภัย
การคาดการณการใชงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ
หรื อ บริ ก าร และอั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ขั้ น ตอน
กําหนดเงื่อนไขในการใชงาน การจัดเตรียมอุปกรณ
ปองกันและใหขอมูลแกผูใช โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

(5)**

ออกแบบการให ข อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร
โดยคํานึงถึงความตองการที่แตกตาง และขอจํากัด
ของผูบริโภค

-

(6)

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่เปนอันตราย สารกอมะเร็ง
สารกอกลายพันธุ หรือสารพิษที่มีผลตอการสืบพันธุ
หรือตกคางยาวนาน และสะสมในสิ่งมีชีวิต เมื่อมี
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ และในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได ใหติดฉลากบอกไวอยางชัดเจน

-

(7)

ประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ
และบริ ก ารก อ นที่ จ ะมี ก ารใช วั ต ถุ ดิ บ
การใช
เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตใหม

-

(8)

ใชสัญลักษณที่เปนสากลหรือรวมกับขอความเพื่อ
สื่อสาร และแจงเตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ นสภาพการใช ง าน
ปกติ รวมถึงการเคลื่อนยายหรือการจัดเก็บที่ถูกวิธี
ในขณะที่อยูในการดูแลของผูบริโภค

-

ตัวชี้วัด จํานวนผลิตภัณฑและบริการที่มีการประเมิน ดา น
สุขภาพและความปลอดภัย

•

-
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รายการทบทวน
จํ า นวนข อ ร อ งเรี ย นเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรจาก
ผูบริโภค ในประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยจาก
การใชผลิตภัณฑและบริการ

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

-

ประเด็นดานผูบ ริโภคที่ 3: การบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable consumption)
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการบริโภคอยางยั่งยืน ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรเสนอผลิตภัณฑและการ
บริการที่เปนประโยชน และลดผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดย
(1)

ใหขอมูลกับผูบริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
และบริการ รวมถึงคําแนะนําการใชงาน

-

(2)**

เสนอผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมสุขภาพที่พิจารณาตลอดวัฏ
จักรชีวิตของผลิตภัณฑ โดย

-

(3)*

•

ขจัดหรือลดผลกระทบด านลบตอ สุข ภาพและ
สิ่งแวดลอมเทาที่จะเปนไปได และหาทางเลือก
อื่นที่มีผลกระทบนอยมาใชทดแทน

•

ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่งายตอการ
นํากลับมาใชใหม ซอมได หรือนํากลับมาผลิต
ใหม หรือแนะนําหนวยงานที่ใหบริการรับรี
ไซเคิลและกําจัดของเสีย

•

เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ภาพสู ง คงทน ในราคาที่
สมเหตุสมผล

จัดเตรียมขอมูล
•

ดานวิทยาศาสตรที่สามารถสอบกลับในประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับการ
ผลิต การจัดสงผลิตภัณฑหรือบริการ ใหกับ
ผูบริโภค

•

ผลิตภัณฑและบริการ โดยรวมถึงประสิทธิภาพ
แหลงที่มา ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (ถาทํา
ได) สวนประกอบหรือสวนผสม รวมถึงการใชวิธี
ดัดแปลงทางพัน ธุกรรม ผลกระทบตอสุข ภาพ

-
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เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

สวัสดิภาพของสัตว การใชงานอยางปลอดภัย
การบํารุงรักษา การจัดเก็บและกําจัดผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ
(4)**

ใชฉลากที่แสดงถึงการดูแลสิ่งแวดลอม (Eco-label)
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนประโยชนตอสังคม

ตัวชี้วัด จํานวนผลิตภัณฑและบริการ ที่มีการใหขอมูลที่เปน
ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

-

-

ประเด็นดานผูบริโภคที่ 4: การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียน ขอโตแยงแก
ผูบริโภค (Consumer service, support, and complaint and dispute resolution)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)**

กํ า หนดมาตรการการป อ งกั น ก อ นการเกิ ด ข อ
รองเรียนของผูบริโภค โดยการเสนอทางเลือกในการ
รั บ คื น ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด หรื อ
แนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสม

-

(2)

ทบทวนขอรองเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการ
ตอบสนองตอขอรองเรียน

-

(3)**

เสนอการรั บ ประกั น ที่ ม ากกว า ระยะเวลาการ
รับประกันตามที่กฎหมายกําหนดไวและเหมาะสม
กับอายุของผลิตภัณฑ

-

(4)*

สื่อสารกับผูบริโภคอยางชัดเจนเรื่องบริการหลังการ
ขาย และการสนับสนุนตางๆ รวมทั้งการระงับขอ
พิพาทและกลไกการชดเชย

-

(5)*

กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น และการให
คําแนะนําแกผูบริโภคในดานบริการ รวมถึงการยุติ
ขอรองเรียน ขอโตแยง การชดเชย ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไมมีการเรียก

-
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ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี
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เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

เก็บคาใชจายกับผูบริโภค และไมขัดขวางการทวง
สิทธิ์ตามกฎหมายผูบริโภค
(6)*

-

เสนอการบํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ การซ อ มแซมในราคาที่
สมเหตุสมผล และมีสถานที่ตั้งสะดวกตอ การ
ใหบริการ

ตัวชี้วัด ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคในประเด็ น การ
บริการ การสนับสนุน

-

จํ า นวนครั้ ง ของการดํ า เนิ น งานเพื่ อ การยุ ติ ข อ
รองเรียน ขอโตแยงของผูบริโภค ภายในระยะเวลา
อันปราศจากความลาชา (#)

-

ประเด็นดานผูบริโภคที่ 5: การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูบริโภค (Consumer
data protection and privacy)
การปกปองขอมูลสวนบุคคล และปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ผูประกอบการอุตสาหกรรม ควร
ปฏิบัติดังนี้
การปกปองขอมูลสวนบุคคล และปองกันการละเมิด
สิ ท ธิ ส ว นบุ ค คล ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม ควร
กํา หนดแนวปฏิบัติที่ แสดงถึง และเคารพตอ ขอ มู ล
สวนบุคคลและการใชขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค
ที่ครอบคลุมถึง
•

การไมใ ชข อ มู ล ของผู บ ริ โ ภคเพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค
ทางการตลาด โดยการใหขอเสนอพิเศษผูกพัน
ในสัญญา โดยที่ผูบริโภคไมตองการ

•

การไดมาของขอมูล ตองถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม

•

การกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสวน
บุคคลอยางชัดเจน ทั้งกอนหรือในระหวางการ
จัดเก็บขอมูล

•

การไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคหรือ
นําไปใชในวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ

-
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ยกเวนไดรับการยินยอมจากผูบริโภค หรือเมื่อมี
การรองขอจากกระบวนการทางกฎหมาย
•

การจัดใหผูบริโภคมีสิทธิที่จะทวนสอบขอมูลของ
ตนที่ใหไว และมีสิทธิที่จะคัดคานขอมูลเหลานี้
ตามที่กฎหมายกําหนด หากการคัดคานเปนผล
ขอ มูลตอ งไดรับการลบทิ้ ง หรือ ไดรับ การแกไ ข
ตามความเหมาะสม

•

การกําหนดมาตรการปกปอง เพื่อรักษาความ
ปลอดภั ย ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู บ ริ โ ภคที่
เพียงพอ

•

การเปดเผยรายชื่อ และสถานที่ปฏิบัติงานของ
บุคคลที่มีหนาที่ในการปกปองขอมูลสวนบุคคล
ขององคกร (บางครั้งเรียกผูเก็บขอมูล) และถือ
ให บุค คลนี้ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบั ติต าม
มาตรการขางตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปน ลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
การละเมิดความเปนสวนตัวของลูกคา และการทํา
ขอมูลของลูกคาสูญหาย (#)

-

ประเด็นดานผูบริโภคที่ 6: การเขาถึงบริการที่จําเปน (Access to essential services)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ใหบริการที่จําเปนควร
(1)

ไมตัดบริการที่จําเปนในกรณีที่ผูบริโภคยังไมไดชําระ
คาใชจาย โดยไมใหโอกาสผูบริโภคในการหาเงินมา
ชําระตามระยะเวลาที่เหมาะสม และไมตัดการ
ใหบริการรวมที่จะกระทบตอผูบริโภครายอื่น

-

(2)**

กํา หนดอัตราภาษี สํา หรับจัดสรรเงินชว ยเหลือ ให
องคกรที่ยังมีความตองการโครงสรางพื้นฐานนั้นไว
ในราคาและคาธรรมเนียมของการใหบริการ

-

(3)

ดําเนินงานดวยความโปรงใส โดยการเตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของในการกําหนดราคาและคาธรรมเนียมอื่นๆ

-

171

รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
มี

ไมมี

NA

เอกสารและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ

(4)

ขยายพื้นที่และจัดเตรียมการใหบริการที่มีคุณภาพ
และเทา เทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติกับ
ผูบริโภค

-

(5)

ใหบริการผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะกรณี
ที่มีการลดการผลิตหรือหยุดชั่วคราว ไมควรมีการ
เลือกปฏิบัติตอกลุมผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง

-

(6)

บํา รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุง ระบบอยา งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ชวยปองกันการหยุดชะงักในการใหบริการ

-

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ในประเด็น
ที่องคกรดําเนินการขัดตอการเขาถึงบริการที่จําเปน
ของผูบริโภค

-

ประเด็นดานผูบริโภคที่ 7: การใหความรูและการสรางความตระหนัก (Education and
awareness)
ผูป ระกอบการอุต สาหกรรม ควรมุง เน น การใหค วามรู แ ก ผูบ ริ โ ภค ในเรื่ อ งที่เกี่ ย วขอ งกั บ กิจ กรรม
ผลิตภัณฑและการบริการตางๆ ดังนี้
(1)

ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึง
อันตรายจากผลิตภัณฑ

-

(2)*

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
ชองทางที่จะไดรับการชดเชย หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ และองคกรคุมครองผูบริโภค

-

(3)

ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร
รวมทั้ ง ข อ มู ล ที่
จัดเตรียมไวในคูมือและขั้นตอนการใชงาน

-

(4)

ขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักและหนวยวัด ราคา คุณภาพ
และเงื่อนไขของสินเชื่อ และความพรอมสําหรับการ
ใหบริการที่จําเปน

-

(5)

ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชงาน
และขอควรระวังที่จําเปนตางๆ

-
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(6)**

ขอมูลเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน

-

(7)*

ขอมูลเกี่ยวกับการปกปองสิ่งแวดลอม

-

(8)*

ขอมูลเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบ พลังงานและน้ํา

-

(9)*

ขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคอยางยั่งยืน

-

(10)*

ขอ มูล เกี่ ยวกับ การกํ า จั ด บรรจุภั ณ ฑ ของเสี ย และ
ผลิตภัณฑ

-

ตัวชี้วัด จํานวนงบประมาณที่ใชในการจัดทําขอมูล เพื่อให
ความรูความตระหนักตอผูบริโภค

-

ประเภทของชองทางการสื่อสารขอมูล และความถี่
การให ข อ มู ล เพื่ อ ให ค วามรู ค วามตระหนั ก ต อ
ผูบริโภค

-

การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
ป จ จุ บั น เป น ที่ ย อมรั บ อย า งกว า งขวางว า องค ก รควรมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ โดย
ความสัมพันธดังกลาว ควรอยูบนการมีสวนรวมของชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของ
ชุมชนทั้งในรูปแบบสวนบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและเปนการสะทอนการ
เสริมสรางคานิยมประชาธิปไตย รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานรวมกัน
รายการทบทวน

ผลการปฏิบัติ
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ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 1: การมีสวนรวมของชุมชน (Community
involvement)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)*

จัดใหมีตัวแทนขององคกร เขาปรึกษาหารือกับชุมชน เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางเปนขั้น
เปนตอน และใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมผูที่ตอง

-
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ไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลุมผูถูกเลือกปฏิบัติ กลุมคน
ชายขอบ กลุมคนที่ถูกกีดกัน และกลุมคนที่ไมมีอํานาจ
ตอรอง
หมายเหตุ:

กลุมคนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่สังคมไมสนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขวาง
แปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก เชน ชาวเขา ชนกลุมนอย

(2)**

รวมรวมขอมูลจากชุมชนทองถิ่นอยางเหมาะสม กอนการ
ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมกับชุมชน

-

(3)

สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า สาธารณสมบั ติ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชน
รวมกับองคกรตางๆ ในทองถิ่นอยางเหมาะสม

-

(4)

สนับสนุน สงเสริมใหประชาชนเปนอาสาสมัครบริการ
ชุมชน

-

(5)*

จั ด ทํ า แผนงานการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผล โดยแผนงานนั้นควรเคารพตอสิทธิและความ
คิดเห็นของผูอื่น พรอมกับการรักษาผลประโยชนของ
องคกร

-

ตัวชี้วัด จํานวนชุมชนที่เขาไปมีสวนรวมในโปรแกรมการพัฒนา
ชุมชนขององคกร ตามชวงเวลาที่กําหนด

-

ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 2: การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and
Culture)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)**

สงเสริม สนับสนุนการศึกษา และเขารวมในกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนทุกระดับในทองถิ่น

-

(2)*

สง เสริ มการเรียนรูสํา หรับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปน
พิเศษหรือกลุมผูถูกเลือกปฏิบัติ

-

(3)*

สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาในระบบ

-

(4)

ส ง เสริ ม กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีในทองถิ่น

-
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(5)*

เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนใหกับชุมชน

-

(6)

ชวยอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่การดําเนินการขององคกรสงผลกระทบ

-

(7)*

สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีของชุมชน

-

ตัวชี้วัด จํานวนโครงการที่สงเสริมดานการศึกษาและวัฒนธรรม

-

จํานวนคนที่องคกรสงเสริมดานการศึกษา ในแตละกลุม

-

จํานวนคนในชุมชนที่ไ ดรับ การสงเสริมจากองคกรที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ

-

จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีชุมชน ที่ไดรับ
การพัฒนาจากองคกร

-

ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 3:
(Employment creation and skills development)

การสรางงานและการพัฒนาทักษะ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)**

วิ เ คราะห ผ ลกระทบของการตั ด สิ น ใจในการลงทุ น ที่
เกี่ยวของกับการสรางงานในชุมชน และดําเนินการลงทุน
เพื่อบรรเทาความยากจนผานการสรางงาน

-

(2)**

พิจารณาการเลือกใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดการจางงาน
สูงสุด และมีความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจระยะยาว

-

(3)**

พิจารณาผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองคกรจาก
การตัดสินใจในการจางผูรับเหมาชวง หรือจากหนวยงาน
ภายนอก

-

(4)**

พิจารณาประโยชนของการสรางงาน โดยการจางเปน
ลูกจางประจําแทนลูกจางชั่วคราว

-

(5)**

มีสวนรวมในการวางแผน การฝกงาน การเรียนรูตลอด
ชีวิต และรับรองการพัฒนาทักษะ ทั้งในระดับทองถิ่นและ

-
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ระดับประเทศ โดยใหความสําคัญกับกลุมผูดอยโอกาส
(6)*

รว มกั บ องค ก รอื่ น ในชุ ม ชน ในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
แผนงานพัฒนาทักษะสําหรับชุมชนที่ขาดแคลน

-

(7)

จางงานและสรางศักยภาพใหกับกลุมคนที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษเทาที่จะทําได

-

(8)*

สงเสริมทักษะของชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการ
จัดซื้อ จัดจางขององคกร

-

ตัวชี้วัด รายไดของคนในชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากการสราง
งานและพัฒนาทักษะขององคกร
ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่
(Technology development and access)

4:

การพัฒนาและเขาถึงเทคโนโลยี

ผูประกอบการอุตสาหกรรมควรพัฒนาเทคโนโลยีของชุมชน โดย
(1)

สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยี ที่สามารถชวยแกปญหา
สังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน

-

(2)*

สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ต น ทุ น ต่ํ า ที่
สามารถทํ า ซ้ํ า ได ง า ย และช ว ยก อ ให เ กิ ด รายได ใ ห กั บ
ชุมชน

-

(3)*

สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาองคความรู ภูมิปญญา และ
เทคโนโลยี ข องชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
พรอมกับการปกปองสิทธิของชุมชนเหลานั้น

-

(4)**

รวมมือกับสถาบันการศึกษา หองปฏิบัติการวิจัย หรือ
องคกรอื่นๆ ในทองถิ่น เพื่อการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรวมกับคูคาทองถิ่น และจางคนในทองถิ่น
เขาทํางานดังกลาว

-

(5)**

ยินยอมใหมีการถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน โดยกําหนด
เงื่ อ นไขการใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี เงื่ อ นไขด า น

-
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ลิขสิทธิ์อยางเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการเทคโนโลยีนั้นไดดวยตนเอง
ตัวชี้วัด จํานวนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนารวมกันระหวางชุมชน
และองคกร
ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่
ชุมชน (Wealth and income creation)

-

5: การสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)**

พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการใช
ทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนจากการยายเขา หรือยายออก
จากชุมชน

-

(2)**

สนับสนุนการดําเนินงานที่มีสวนชวยกระตุนใหเกิดความ
หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยูในชุมชน

-

(3)

พิจารณาใหสิทธิพิเศษและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการ
เสริมสรางความสามารถใหกับผูสงมอบทองถิ่น และให
ความสนใจเปนพิเศษตอกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

-

(4)**

พิจารณาชวยใหการดําเนินงานขององคกรอื่น เปนไปตาม
กฎหมาย

-

(5)**

รวมดําเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจกับองคกรที่มีการพัฒนา
นอย ยากที่จะดําเนินการตามกฎหมาย ก็ตอเมื่อองคกร
ดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะช ว ยบรรเทาความยากจน
กิจกรรมขององคกรเหลานี้มีความสอดคลองกับหลักสิทธิ
มนุษยชน และมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลวา องคกร
เหล า นี้ จ ะปรั บ ตั ว สู ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใต ก รอบกฎหมายที่
เหมาะสม

-

(6)*

สนับสนุนแผนงาน โครงการตางๆ ในชุมชนที่ดําเนินการ
โดยกลุมสตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษอื่นๆ ในการสรางธุรกิจ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเทาที่สามารถทําได

-
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(7)

ส ง เสริ ม การใช ท รั พ ยากรท อ งถิ่ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมถึงการดูแลสัตวเลี้ยงที่ดี

-

(8)**

ชวยใหชุมชนสามารถเขาถึงกระบวนการจัดหาขององคกร
ไดงาย รวมทั้งสรางศักยภาพและใหขอมูลที่เปนประโยชน
เพื่อเพิ่มโอกาสใหชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และ
บริการ ไดสอดคลองกับขอกําหนดขององคกร

-

(9)**

สนับสนุนองคกรหรือบุคคลที่นําผลิตภัณฑและบริการที่จํา
เปนมาสูชุมชนทําใหเกิดการเชื่อมโยงตลาดทองถิ่นกับเขต
เมือง และสงเสริมสวัสดิการชุมชนและการจางงาน

-

(10)**

ให ความรูแ กชุมชนเกี่ยวกับการชําระภาษีอ ยา งถูกตอ ง
ตามกฎหมาย

-

ตัวชี้วัด จํานวนคนในชุมชนที่ไดรับสงเสริมการสรางรายไดจาก
องคกร

-

จํานวนกลุมกลุมสตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูที่
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษอื่นๆ ที่ไดรับการสงเสริมใหมี
รายได

-

รายไดของคนในชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากการสราง
รายไดและสงเสริมเศรษฐกิจขององคกร

-

ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 6: สุขภาพ (Health)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

หาวิธีลดหรือขจัดผลกระทบดา นลบตอ สุข ภาพ อัน เกิด
จากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร

-

(2)**

สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยมีสวนชวยใหชุมชนไดรับยา
และฉีดวัคซีน การออกกําลังกาย และโภชนาการที่ดี การ
ปองกันโรค การคุมกําเนิด และใหการดูแลเรื่องโภชนาการ
ของเด็ก

-

(3)

สนับสนุน สงเสริมการใหความรูกับชุมชน เกี่ยวกับโรค
อัน ตรายและภัยคุ กคามตอ สุข ภาพ และวิธี การปอ งกั น

-
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ดังเชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมาเลเรีย โรค
วัณโรค และโรคอวน
(4)*

-

สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นฐานที่จําเปน ดังเชน การ
จัดหาน้ําสะอาด รวมทั้งสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันการเจ็บปวยใหกับชุมชน

ตัวชี้วัด จํานวนคนในชุมชนที่ไดรับการสงเสริมดานสุขภาพจาก
องคกร

-

ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 7: การลงทุนดานสังคม (Social Investment)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมควร
(1)

หลีกเลี่ยงหรือลดการดําเนินการที่ทําใหชุมชนตองพึ่งพา
กิจกรรมการบริจาคจากองคกร

-

(2)*

ประเมินผลการดําเนินงานรวมกับชุมชน และรายงานตอ
ชุมชนและคนในองคกร รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองมีการ
พัฒนาปรับปรุง

-

(3)

พิจารณารวมมือกับองคกรอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ
องคกรพั ฒ นาเอกชน เพื่อ เพิ่มความเขม แข็ง ของชุ ม ชน
โดยมีการแลกเปลี่ยนในดานความรู ทักษะ และทรัพยากร

-

(4)**

สนั บ สนุ น แผนงานเพื่ อ ให เ กิ ด การเข า ถึ ง อาหารและ
ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิต สําหรับกลุมคนที่ตอง
ได รั บ การดู แ ลเป น พิ เ ศษ หรื อ กลุ ม คนผู ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ
และผูมีรายไดนอย

-

ตัวชี้วัด อัตราการผลตอบแทนการลงทุนทางดานสังคม

-
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