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เก่ียวกับคู0มือ 
 

คู$มือการแสดงข0อมูลด0านการจัดการความย่ังยืนฉบับน้ี เป>นส$วนหน่ึงของโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจใน

ตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1) ซึ่งเป>นความร$วมมือระหว$างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยTและตลาดหลักทรัพยT (ก.ล.ต.) และ

คณะนิติศาสตรT จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคTเพื่อให0บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญและมีความรู0ความเข0าใจใน

ประเด็นด0านความยั่งยืน และเพื่อพัฒนาเป>นคู$มือสำหรับบริษัทจดทะเบียนเป>นแนวทางในการเป\ดเผยข0อมูลในแบบแสดงรายการ

ข0อมูลประจำป̂/รายงานประจำป̂ (แบบ 56-1 One Report) “หัวข0อ 3 การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน” เร่ิมสำหรับรอบป̂ส้ินสุด 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป>นต0นไป ทั้งในฐานะที่เป>นข0อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยTต0องเป\ดเผยหรือท่ีเป>นข0อมูลที่จะทำให0

บริษัทฯ มีการจัดการท่ีดีย่ิงข้ึน 
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คำอธิบายการใช9คู0มือ 
  

คู$มือการแสดงข0อมูลด0านการจัดการความยั่งยืนฉบับนี้ เป>นเอกสารที่ต$อยอดมาจาก “คู$มือจัดทำแบบแสดงรายการข0อมูล

ประจำป̂/รายงานประจำป̂ แบบ 56-1 One Report และ แบบ 69-1” (คู$มือ 56-1 One Report) ที่ ก.ล.ต. ได0เริ่มเผยแพร$เมื่อวันท่ี 

1 กันยายน 2563 โดยมุ$งอธิบายและให0คำแนะนำบริษัทจดทะเบียนสำหรับการเป\ดเผยข0อมูลใน “ส$วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและ

ผลการดำเนินงาน” ใน “หัวข0อ 3 การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน”  

  ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดทำคู$มือฉบับนี้ ประกอบด0วย ส$วนข0อมูลที่เป>นข0อกำหนดของแบบ 56-1 One Report ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว$าด0วยหลักเกณฑT เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเป\ดเผยข0อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยT ซึ่งเป>นข0อมูลขั้นต่ำที่ต0องเป\ดเผย และข0อมูลที่จะทำให0การจัดการดีขึ้นการจัดทำ (ร$าง) คู$มือ

ฉบับน้ี จึงได0วางแนวทางการกำหนดประเด็นรายงาน ดังน้ี 
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ตัวอย+าง 
 

XX1-1 – ประเด็น 
 

XX1-1.1 – สาระสำคัญ 

 

ตารางแถบสีเทาอ8อน ตัวอักษรปกติและเขAม แสดงถึง ขAอมูลที่เปGนขAอกำหนดตามแบบ 56-1 One Report ตามประกาศคณะกรรมการ

กำหนดกับตลาดทุนว8าดAวยหลักเกณฑX เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเป\ดเผยขAอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพยX 

สBวนขFอมูลที่อยูBในตารางแถบสีอื่น ๆ แสดงถึง คำอธิบาย แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และตัวอยBางประกอบเพิ่มเติม ที่ใชFเพื่อประกอบความเขFาใจ โดย

มิใชBคำแนะนำทางกฎหมาย และไมBผูกพันการตีความกฎหมายของผูFจัดทำแตBอยBางใด 
 

สรุปสาระสำคัญ 
 

 

XX1-1.2 – มาตรฐานที่เกี่ยวขAอง 
 

ตารางแถบสีแดงอBอน แสดงถึง มาตรฐานที่กฎหมายไทยกำหนด และ บจ. ตFองปฏิบัติตาม เชBน กฎหมายวBาดFวยการคุFมครองแรงงาน กฎหมาย

วBาดFวยความรับผิดในสินคFาที่ไมBปลอดภัย กฎหมายวBาดFวยการอนุรักษsสิ่งแวดลFอม 

ตารางแถบสีเขียวอBอน แสดงถึง มาตรฐานสากล เชBน อนุสัญญาระหวBางประเทศ หลักการชี้แนะขององคsการหรือความรBวมมือระหวBางประเทศ 

แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยsในตBางประเทศ ที่ บจ. อาจใชFอFางอิงไดF และหาก บจ. นำมาปฏิบัติตามก็จะเปwนการสรFางมูลคBาเพิ่มและแสดงใหFเห็น

ถึงการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนที่ดีของ บจ. 
 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใช6แสดงข6อมูล ผู6จัดทำควรระบุมาตรฐานภายใต6กฎหมายไทยที่ บจ. ต6องปฏิบัติตามอยูNแล6วเปPนลำดับแรก และพิจารณาระบุมาตรฐาน

อื่นเพิ่มเติมโดยอ6างอิงจากเอกสารในทางระหวNางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ ชื่อกฎหมาย  

¨ สาระสำคัญ/ประเด็นท่ีกฎหมายกำหนด  

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ ชื่อเอกสาร 
¨ สาระสำคัญ/ประเด็นท่ีเอกสารกำหนด 
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XX1-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
 

ตารางแถบสนี้ำเงินเขFม แสดงถึง ประเด็นการแสดงขFอมูลดFานนโยบายและแนวปฏิบัติ ประกอบดFวย ที่มา/แนวคิด ขFอมูลเปyาหมาย ทบทวน 

ตารางแถบสีน้ำเงิน แสดงถึง คำอธิบายประเด็นการแสดงขFอมูล 

1) ที่มา/แนวคิด – แสดงที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยอาจอFางอิงที่มาและแนวคิดดังกลBาวจากกฎหมาย

ไทยหรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานสากลไดF 

2) ขFอมูลเปyาหมาย – แสดงการตั้งเปyาหมายการดำเนินการที่สอดคลFองกับกลยุทธsการดำเนินธุรกิจ และควรระบุหนBวยงานภายในที่

รับผิดชอบในการจัดทำ และ/หรือ ติดตามผลการดำเนินงานตามเปyาหมายที่ไดFตั้งไวF 

3) ทบทวน – แสดงขFอมูลเกี่ยวกับเปyาหมายและการดำเนินการตามเปyาหมายที่ไดFตั้งไวFในรอบป�ที่ผBานมา (หากมี) โดยอาจระบุใน

รูปแบบการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการหรือแสดงขFอมูลเชิงสถิติของการดำเนินการ และแสดงขFอมูลวBาไดFมีการทบทวนนโยบาย

แนวปฏิบัติ และ/หรือเปyาหมายดังกลBาวหรือไมB อยBางไร 

ตารางแถบสีฟyาอBอน แสดงถึง ตัวอยBางที่ บจ. อาจนำมาใชFเปwนแนวทางในการแสดงขFอมูลในแตBละประเด็นไดF 
 

 

 

 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงข8อมูล ตัวอย@างการแสดงข8อมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ….. จาก ….. 

ตัวอย&าง 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนนิงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

ตัวอย&าง 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ตัวอย&าง 
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XX1-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ตารางแถบเหลืองเขFม แสดงถึง ประเด็นการแสดงขFอมูลดFานผลการดำเนินงาน ประกอบดFวย ขFอมูล ขFอเท็จจริง/ความคืบหนFา ขFอพิพาท (ถFามี) 

ตารางแถบสเีหลือง แสดงถึง คำอธิบายประเด็นการแสดงขFอมูล 

1) ขFอมูล – แสดงผลการดำเนินงานและผลลัพธsที่เกี่ยวกับการจัดการในรอบป�ที่ผBานมา โดยควรแสดงขFอมูลอยBางละเอียดเชิงสถิติ

เพื่อใหFเกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบไดFงBาย 

2) ขFอเท็จจริง/ความคืบหนFา – แสดงขFอมูลเกี่ยวกับขFอเท็จจริง การดำเนินการ และ/หรือการใหFความรBวมมือในการตรวจสอบในกรณทีี่ 

บจ. อยูBระหวBางการตรวจสอบจากหนBวยงานที่มีอำนาจหนFาที่ พรFอมทั้งแนวทางและมาตรการแกFไข 

3) ขFอพิพาท – ในบางประเด็น สำนักงาน กลต. กำหนดใหF บจ. ตFองแสดงขFอมูลเกี่ยวกับขFอเท็จจริงและการดำเนินการในกรณีที่ บจ. มี

ขFอพิพาทในประเด็นดังกลBาว โดยเฉพาะอยBางยิ่งประเด็นดFานแรงงาน 

ตารางแถบสเีหลืองอBอน แสดงถึง ตัวอยBางที่ บจ. อาจนำมาใชFเปwนแนวทางในการแสดงขFอมูลในแตBละประเด็นไดF 
 

 

 

 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

ตัวอย&าง 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ตัวอย&าง 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6าน ….. ที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6องกับ 

….. ในระยะ 3 ปcท ี ่ผ Nานมา ผ ู 6จ ัดทำควรอธิบายเหตุผลและ

ข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร6อมทั้งการดำเนินการในเรื่องนี้  

ตัวอย&าง 
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บทสรุปผู9บริหาร (Executive Summary) 
 

บทสรุปผู0บริหาร (Executive Summary) ของคู$มือการแสดงข0อมูลด0านการจัดการความยั่งยืนที่เน0นสิทธิมนุษยชนฉบับน้ี 

เป>นการสรุปใจความสำคัญของประเด็นรายงาน โดยในแต$ละประเด็นจะแบ$งอธิบายเป>น 1) สาระสำคัญ 2) มาตรฐานที่เกี่ยวข0อง 

และ 3) แนวทางการรายงาน เพ่ือช$วยให0ผู0บริหารและผู0สนใจทำความเข0าใจกับเน้ือหาในคู$มือฉบับน้ีได0อย$างรวดเร็ว 
 

Executive Summary 

PO1-1 – การกำหนดนโยบายและเป6าหมายการจัดการด:านความย่ังยืน  

และ  

PO1-2 – การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู:ท่ีได:รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท 
 

1. สาระสำคัญ 

การกำหนดนโยบายและเป~าหมายการจัดการด0านความยั่งยืนซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการอธิบายกระบวนการ

เยียวยาผู0ที่ได0รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท เป>นมาตรการที่ บจ. ควรดำเนินการเป>นลำดับแรกเพื่อสะท0อนให0เห็นถึง

เจตนารมณTของ บจ. ในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนซึ่งเป>นส$วนหนึ่งของประเด็นด0านสิ่งแวดล0อม สังคม และบรรษัท 

ภิบาล หรือ ESG และควรเป>นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธTองคTกร 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

สหประชาชาติและองคTการระหว$างประเทศต$าง ๆ ได0จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข0องกับการจัดการด0านความยั่งยืนส$วนที่เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนท่ี บจ. สามารถนำมาใช0อ0างอิงได0 เช$น  

(1) เป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท้ัง 17 ประการ  

(2) หลักการชี้แนะแห$งสหประชาชาติว$าด0วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) โดยเฉพาะอย$างยิ่งในส$วนที่เกี่ยวข0องกับ

ความรับผิดชอบของธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Corporate Responsibility to Respect Human Rights) และหลักการ

จัดให0มีกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Remedy Principles) 

(3) GRI Standards 

(4) OECD Multinational Enterprise Guidelines 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายและเป~าหมายการจัดการด0านความยั่งยืนซึ่งรวมถึงการ

เคารพสิทธิมนุษยชนโดยอาจอ0างอิงจากหลักการตาม UNGPs และ SDGs เช$น กระบวนการออกนโยบายที่ได0รับความเห็นชอบ

จากผู0บริหารระดับสูง การทบทวนนโยบาย (ถ0ามี) จากนั้นจึงอธิบายแผนงาน การถ$ายทอดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน 

เช$น การจัดตั้งหรือมอบหมายให0หน$วยงานภายในทำหน0าที่ศึกษา รวบรวม ติดตาม และรายงานเกี่ยวกับการจัดการด0านความ

ย่ังยืน การจัดต้ังหรือมีส$วนร$วมในกระบวนการเยียวยา การจัดให0มีช$องทางร0องทุกขTและจำนวนกรณีท่ีมีการร0องทุกขTและได0รับการ

เยียวยา 
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Executive Summary 

SC1-1 – หVวงโซVอุปทานของธุรกิจภาคผลิต และ SC1-2 – หVวงโซVอุปทานของธุรกิจภาคบริการ 

 

1. สาระสำคัญ 

ห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) มีความสำคัญต$อความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเป>นช$องทางสำคัญในการสร0าง

มูลค$าและนวัตกรรมให0แก$ บจ. ได0 แต$เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจในป�จจุบันอาจซับซ0อนและครอบคลุมหลายประเทศ หลาย

ขั้นตอน และหลายกลุ$มอุตสาหกรรม จึงอาจทำให0การพิจารณาเส0นทางการผลิตหรือการให0บริการในห$วงโซ$ได0อย$างชัดเจนเป>นส่ิง

ที่ทำได0ยาก นอกจากนี้ เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจกรรมในห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจอาจจะอยู$นอกการดำเนินงานหลักของ บจ. 

ดังนั้น บจ. อาจจะไม$สามารถควบคุมกิจกรรมเหล$านี้ได0ดีเท$ากับการควบคุมกิจกรรมของตนเอง ป�ญหาเกี่ยวกับการดำเนินการของ

ห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจจึงอาจก$อให0เกิดความเสี่ยงทั้งต$อ บจ. เอง และต$อสังคมภายนอกอีกด0วย เพราะถึงแม0ว$าป�ญหาเหล$านี้จะ

ไม$ได0เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ บจ. เอง แต$ก็อาจทำให0 บจ. เสียชื่อเสียง และส$งผลกระทบต$อการดำเนินกิจการหรือการเงิน

ของ บจ. และนำไปสู$ผลกระทบต$อมูลค$าของ บจ. และผลตอบแทนของผู0ลงทุนใน บจ. ในท่ีสุด 

ดังนั้น การอธิบายให0เห็นถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด0านสังคมที่เกี่ยวข0องกับสิทธิมนุษยชนตลอดห$วงโซ$อุปทานของบริษัท

อย$างชัดเจนย$อมทำให0เกิดประโยชนTหลายประการ เช$น  

(1) ทำให0ผู0มีส$วนเกี่ยวข0อง เช$น ผู0ลงทุน เจ0าหนี้ ลูกค0า พนักงาน หน$วยงานกำกับดูแล NGOs ชุมชน และ สังคม มั่นใจใน

การดำเนินกิจการและการบริหารจัดการของ บจ. 

(2) ช$วยให0 บจ. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลของรัฐได0อย$างถูกต0อง  

(3) ทำให0 บจ. ได0รับการยอมรับจากสังคม (Social License to Operate)  

(4) เป>นโอกาสให0 บจ. สร0างความสัมพันธTท่ีย่ังยืนกับซัพพลายเออรT  

(5) ช$วยลดค$าใช0จ$ายที่อาจจะเกิดจากความล0มเหลวของห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจ เช$น ความเสียหาย ค$าปรับ ค$าใช0จ$ายใน

การระงับข0อพิพาท เบ้ียประกัน หรือค$าใช0จ$ายในการเปล่ียนซัพพลายเออรT  

(6) ช$วยให0 บจ. ดำเนินการในทิศทางที่สอดคล0องกับนโยบายการลงทุนอย$างยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการของ

องคTกรนานาชาติ  

(7) ช$วยเพ่ิมรายได0ให0กับ บจ. จากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนใหม$ 

(8) ช$วยดึงดูดการลงทุนจากผู0ลงทุนท่ีใส$ใจประเด็นความย่ังยืน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ป�จจุบัน ประเทศไทยยังไม$มีกฎหมาย ข0อบังคับ หรือมาตรฐาน ที่กำกับดูแลประเด็นห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจโดยตรง การ

แสดงข0อมูลเกี่ยวกับห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจในแบบ 56-1 จึงถือเป>นจุดเริ่มต0นที่รัฐทำหน0าที่กระตุ0นและสนับสนุนให0ภาคเอกชนใน

ประเทศไทยใส$ใจการจัดการผลกระทบต$อผู0มีส$วนได0เสียในห$วงโซ$อุปทาน อย$างไรก็ดี การแสดงข0อมูลเกี่ยวกับห$วงโซ$อุปทานของ

ธุรกิจในแบบ 56-1 จะเน0นไปที่การเป\ดเผยข0อมูลเพื่ออธิบายห$วงโซ$อุปทานของ บจ. เท$านั้น มิใช$การกำหนดมาตรฐาน บริษัทจึง

อาจพิจารณามาตรฐานสากลเก่ียวกับห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจท่ีได0รับการยอมรับในระดับสากลประกอบด0วย 

ตัวอย$างมาตรฐานและแนวทางสากลท่ี บจ. อาจใช0อ0างอิง ได0แก$ เป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ตลอดจนหลักการช้ีแนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ เช$น หลักการชี้แนะแห$งสหประชาชาติว$าด0วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) Principle 13, ห$วง
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โซ$คุณค$าของธุรกิจพอรTทเตอรT (Porter's Value Chain), GRI Standard (The Global Reporting Initiative (GRI) section 

103, 308 แ ล ะ  414), UNSC Standard (Handbook on Accounting for Global Value Chains), FAO Standard 

(Developing Sustainable Food Value Chains Guiding Principle), UNIDO Standard (Diagnostics for Industrial Value 

Chain Development), UNEP Finance Initiative Standard (Managing ESG Risk In The Supply Chains Of Private 

Companies And Assets), และ ITIL Standard (ITIL 4-Service Value Chain) 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายอธิบายถึงห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจตามลำดับความสำคัญ โดยอาจอ0างถึงมาตรฐานท่ี

เกี่ยวข0อง โดยแนวทางที่นิยมใช0ในการอธิบายลักษณะห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจ คือ การระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนในการดำเนิน

ธุรกิจของตนว$าผู0มีส$วนได0เสียมีความสำคัญหรือมีความสัมพันธTกับกิจกรรมที่เกี่ยวข0องกับการดำเนินธุรกิจของ บจ. อย$างไรบ0าง 

และสะท0อนให0เห็นถึงคุณค$าท่ี บจ. ส$งมอบให0ผู 0มีส$วนได0เสียที่เกี ่ยวข0องในแต$ละกิจกรรม โดย บจ.ควรคำนึงถึง บริบทของ 

กฎหมาย เกณฑT มาตรฐานของหน$วยงานกำกับดูแล หรือข0อกำหนด นโยบาย และข0อจำกัดของ บจ. เอง ดังนั้น การจัดลำดับ

ความสำคัญจึงเป>นแนวทางเฉพาะของแต$ละ บจ. ท่ีอาจจะแตกต$างจากบริษัทอ่ืน ๆ 

กรณีเป>น บจ. ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ0นบริษัทอื่น (Holding Company) ควรระบุกิจกรรมในห$วงโซ$อุปทานของกลุ$ม

บริษัทโดยพิจารณาตามสายธุรกิจหลักท่ี บจ. เห็นว$าสำคัญและเหมาะสม ถ0าบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจหลักของกลุ$มแต$มิได0จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยT Holding Company ก็ควรจะระบุกิจกรรมในห$วงโซ$อุปทานบริษัทในเครือน้ันด0วย 

บจ. ในภาคการผลิตอาจจะมีการดำเนินธุรกิจที่แตกต$างกัน หรืออยู$ในอุตสาหกรรมที่แตกต$างกัน แต$โดยทั่วไปแล0วบริษัทใน

ภาคการผลิตจะมีส$วนกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ท่ีมักจะเป>นการผลิต ได0แก$ โลจิสติกสTขาเข0า (Inbound Logistics) การ

ปฏิบัติการ (Operations) โลจิสติกสTขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการ

บร ิการ (Service) นอกจากนี ้  บจ. อาจย ังมีส $วนก ิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได 0แก $ โครงสร 0างพ ื ้นฐาน 

(Infrastructure) การจัดการทรัพยากรมนุษยT (Human Resources Management) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Development) และจัดซ้ือจัดจ0าง (Procurement)  

บจ. ในภาคการบริการอาจเลือกอธิบายห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจเช$นเดียวกับ บจ. ในภาคการผลิต ซึ่งเป>นการอธิบายห$วงโซ$

อุปทานท่ีใช0กันโดยท่ัวไป แต$หาก บจ. พบว$าโครงสร0างห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจดังกล$าวไม$เหมาะกับการดำเนินธุรกิจของตน ก็อาจ

พิจารณาโครงสร0างห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจในภาคการบริการที่จะแสดงต$อไปนี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล0ว บจ. ในภาคการผลิตจะมี

กิจกรรมในการหาลูกค0า (Customer Acquisition) และกิจกรรมในการรักษาฐานลูกค0า (Customer Retention) เป>นต0น 
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Executive Summary 

ST1-1 – การระบุกลุVมผู:มีสVวนได:เสียภายในองคaกร และ ST1-2 - การระบุกลุVมผู:มีสVวนได:เสียภายนอกองคaกร 

 

1. สาระสำคัญ 

ผู0มีส$วนได0เสีย (Stakeholders) ใน บจ. คือ บุคคลหรือกลุ$มบุคคลที่ได0รับอันตรายหรือได0รับผลประโยชนTจากกิจกรรมต$าง ๆ 

ในห$วงโซ$อุปทานของ บจ. หรือผู0ที่มีสิทธิ์ถูกละเมิดหรือต0องได0รับการเคารพสิทธ์ิจากกิจกรรมต$าง ๆ ในห$วงโซ$อุปทาน ผู0มีส$วนได0

เสียแบ$งออกเป>นสองกลุ$ม ได0แก$ ผู0มีส$วนได0เสียภายในองคTกร เช$น ผู0ถือหุ0น ผู0บริหาร พนักงาน และผู0มีส$วนได0เสียภายนอกองคTกร 

เช$น ลูกค0า ซัพพลายเออรT ชุมชน และรัฐ กุญแจสำคัญในการจัดการทั้งสองกลุ$ม คือ การสร0างความสัมพันธTและเข0าใจเกี่ยวกับ

ความต0องการหรือความคาดหวังของท้ังสองกลุ$ม 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ป�จจุบันประเทศไทยยังไม$มีกฎหมาย ข0อบังคับ หรือมาตรฐาน ที่กำกับดูแลประเด็นกลุ$มผู0มีส$วนได0เสียโดยตรง การระบุกลุ$มผู0

มีส$วนได0เสียของธุรกิจในแบบ 56-1 จึงถือเป>นจุดเริ่มต0นที่รัฐทำหน0าท่ีกระตุ0นและสนับสนุนให0ภาคเอกชนในประเทศไทยใส$ใจการ

จัดการผลกระทบต$อผู0มีส$วนได0เสียในห$วงโซ$อุปทาน อย$างไรก็ดี การแสดงข0อมูลเกี่ยวกับกลุ$มผู0มีส$วนได0เสียของธุรกิจในแบบ 56-1 

จะเน0นไปที่การเป\ดเผยข0อมูลเพื่อระบุกลุ$มผู0มีส$วนได0เสียของ บจ. เท$านั้น มิใช$การกำหนดมาตรฐาน บริษัทจึงอาจพิจารณา

มาตรฐานสากลเก่ียวกับห$วงโซ$อุปทานของธุรกิจท่ีได0รับการยอมรับในระดับสากลประกอบด0วย 

ตัวอย$างมาตรฐานและแนวทางสากลท่ี บจ. อาจใช0อ0างอิง ได0แก$ เป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ตลอดจนหลักการช้ีแนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ เช$น GRI Standard (The Global Reporting Initiative (GRI) section 102), CIP Standard 

(Internal, External and Connected Stakeholders by Chartered Institute of Procurement and Supply Chain), 

UNDESA Standard (Stakeholder Engagement Practical Guide), UNDP Standard (Institutional and Context Analysis 

for The Sustainable Development Goals), แ ล ะUNSD Standard (Major Groups and other stakeholders under 

Agenda 21 United Nations Sustainable Development) 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการระบุถึงผู0มีส$วนได0เสียทั้งภายในและภายนอกองคTกรซึ่งมีความสัมพันธTกับห$วงโซ$อุปทานของ

ธุรกิจของบริษัท และ บจ. อาจอธิบายถึงการมีส$วนร$วมของบริษัทและผู0มีส$วนได0เสีย (Stakeholder Engagement) รวมถึงความ

ต0องการ/ความคาดหวังของผู0มีส$วนได0เสียและบริษัท และแนวทางการตอบสนองความความต0องการ/คาดหวังของผู0มีส$วนได0เสีย

เหล$าน้ันด0วย 
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Executive Summary 

EN1-1 – การบริหารจัดการน้ำ 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีที ่มาจากแนวคิดเรื ่องความมั่นคงทางด0านน้ำ (Water Security) ซึ ่งให0ความสำคัญกับ

ความสามารถในการเข0าถึงน้ำที่เพียงพอและอย$างยั่งยืน (Sustainable) ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรจะใช0ทรัพยากรน้ำ

อย$างมีประสิทธิภาพ การใช0ทรัพยากรน้ำสาธารณะจะเป>นไปโดยสอดคล0องกับกฎหมายเกี่ยวกับการใช0ทรัพยากรน้ำ นอกจากน้ี 

การพึ่งพาทรัพยากรน้ำยังอาจก$อความเสี่ยงต$อการประกอบกิจการได0 เช$น กรณีที่การประกอบการหยุดชะงักลงเนื่องจากการขาด

แคลนทรัพยากรน้ำ หรือการที่ต0นทุนในการประกอบการสูงขึ้นเนื่องจากความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำหรือการที่ค$าใช0น้ำมี

ราคาสูงข้ึน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในมาตรา 72(4) ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ซ่ึง

บัญญัติว$ารัฐพึงจัดให0มีทรัพยากรน้ำท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต$อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และการอื่น โดย บจ. ในฐานะผู0ใช0ทรัพยากรน้ำยังต0องดำเนินการขออนุญาตใช0ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เสียค$าใช0น้ำ 

และติดต้ังเคร่ืองมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำท่ีใช0 และเก็บข0อมูลท่ีจำเป>นเพ่ือให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อีกด0วย 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และแนว

ปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. จัดการน้ำอย$างยั่งยืน 

ตลอดจนอนุรักษTและใช0ประโยชนTจากทรัพยากรทางทะเลอย$างยั่งยืน โดยให0ความสำคัญการ “แสดงข0อมูลเกี่ยวกับใช0ทรัพยากร

น้ำ” เพ่ือให0นักลงทุนสามารถประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข0องได0 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น แสดงถึงเป~าหมายในการส$งเสริมความมั่นคงทางด0านน้ำ (Water Security) การพัฒนา

มาตรฐานขั้นต่ำด0านคุณภาพของสิ่งที่ถูกปล$อยออกมาและวิธีการที่มาตรฐานขั้นต่ำดังกล$าวถูกกำหนดขึ้น และการวิเคราะหTถึง

ความเส่ียงอันเกิดจากการพ่ึงพาทรัพยากรน้ำอย$างต$อเน่ือง 

หลังจากน้ัน บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTท่ีเก่ียวกับการจัดการประเด็นน้ีในรอบป̂ท่ีผ$านมา โดยควรแสดง

ข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น แสดงปริมาณน้ำท่ี บจ. ลดการใช0ลงได0 หรือ

ข0อมูลท่ีแสดงถึงการใช0ทรัพยากรน้ำอย$างมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ 
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Executive Summary 

EN1-2 – การบริหารจัดการขยะและของเสีย 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการขยะและของเสียมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) การผลิตขยะ (ขยะที่มี

พิษ ขยะมูลฝอย กากกัมมันตรังสี) ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที ่มีส$วนในการผลิตขยะของบริษัทย$อมส$งผลกระทบต$อ

สิ่งแวดล0อม และในขณะเดียวกันอาจทำให0บริษัทมีความเสี่ยงต$อความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการจัดการขยะและของเสีย

ได0 ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึง การลดปริมาณขยะที่บริษัทได0ผลิตหรือมีส$วนร$วมในการผลิตข้ึน 

ลดการท้ิงส่ิงตกค0าง และลดผลกระทบจากขยะท่ีเก่ียวข0องกับการประกอบธุรกิจของ บจ. 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การบริหารจัดการขยะและของเสียเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป>นระเบียบ

เรียบร0อยของบ0านเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมายลำดับรองท่ีเก่ียวข0อง เช$น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงรับรองถึงระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป>นมิตรต$อส่ิงแวดล0อม 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. ทำการผลิตและบริหาร

จัดการขยะที่มีพิษ ขยะมูลฝอย กากกัมมันตรังสีอย$างยั่งยืน และแสดงข0อมูลและตัวชี้วัดเกี่ยวกับการสร0างและบริหารจัดการขยะ

และของเสียเพ่ือให0นักลงทุนสามารถประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข0องได0 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น เป~าหมายในการบริหารจัดการขยะและของเสีย แนวคิดที่เกี่ยวข0อง เช$น แนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) เป~าหมายของการบริหารจัดการ (ซึ่งอาจมีทั้งเป~าหมายต$อพนักงานของ บจ. และเป~าหมายใน

การลดผลกระทบส่ิงแวดล0อมของประเทศ) 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น ลดการผลิตขยะ โดยมีผลการดำเนินการ

ด0านการบริหารจัดการขยะ (Waste Performance) ซ่ึงเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ ได0 
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Executive Summary 

EN1-3 – การบริหารจัดการพลังงาน 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการพลังงานมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และความพยายามในการลด

การปล$อยก¥าซเรือนกระจกและการลดผลกระทบจากปรากฏการณTการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) เนื่องจาก

การผลิตและใช0พลังงานเป>นป�จจัยหนึ่งที่ก$อให0เกิดปรากฏการณTดังกล$าว ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดย

คำนึงถึง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส$งเสริมการอนุรักษTพลังงาน ใช0พลังงานอย$างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ0มค$า 

รวมถึงส$งเสริมการใช0เทคโนโลยีเพ่ือส$งเสริมประสิทธิภาพการใช0พลังงาน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การบริหารจัดการพลังงานเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในมาตรา 72(5) ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติ

ให0รัฐส$งเสริมการอนุรักษTพลังงานและการใช0พลังงานอย$างคุ0มค$า นอกจากนี้ บจ. ในฐานะผู0ใช0พลังงานยังมีหน0าที่ตามกฎหมายใน

อนุรักษTการใช0พลังงานตามพระราชบัญญัติการส$งเสริมการอนุรักษTพลังงาน พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข0อง 

เช$น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑT และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. เพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช0พลังงาน และแสดงข0อมูลและตัวชี้วัดเกี่ยวกับการอนุรักษTและเพิ่มประสิทธิภาพการใช0พลังงานเพื่อให0นักลงทุนสามารถ

ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข0องได0 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เก่ียวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น เป~าหมายท่ีจะลดการใช0พลังงาน การใช0ทรัพยากรอย$างย่ังยืนตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) กำหนดนิยามของ “การปรับปรุงประสิทธิภาพในการพลังงาน” (Improving Energy Efficiency) 

เป~าหมายของการบริหารจัดการ (ซ่ึงอาจรวมถึงท้ังเป~าหมายในปลูกฝ�งแนวคิดเรื่องการอนุรักษTและใช0พลังงานอย$างมีประสิทธิภาพ

แก$พนักงานของ บจ.) 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น แสดงข0อมูลเกี่ยวกับการลดการใช0

พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช0พลังงานโดยเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ ได0 หรือการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย$างยั่งยืน 

(Sustainable Development Committee: SDC) ของ บจ. 
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Executive Summary 

EN1-4 – การบริหารจัดการมลพิษ 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการมลพิษมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และความพยายามในการลดการ

ปล$อยก¥าซเรือนกระจกและการลดผลกระทบจากปรากฏการณTการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) เนื่องจากการ

ปล$อยมลพิษ (โดยเฉพาะอย$างยิ่งมลพิษทางอากาศ) เป>นป�จจัยหนึ่งที่ก$อให0เกิดปรากฏการณTดังกล$าว ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ 

บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึง แนวทางในการลดการปล$อยมลพิษโดยตรงหรือโดยอ0อม และความเสี่ยงอันเกิดจากการปล$อย

มลพิษ 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การบริหารจัดการมลพิษเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติให0 

บุคคลมีหน0าที ่ร$วมมือและสนับสนุนการอนุรักษTและคุ 0มครองสิ ่งแวดล0อม ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี ้ บจ. ในฐานะ

ผู 0ประกอบการและผู 0ที ่อาจก$อให0เกิดผลกระทบต$อสิ ่งแวดล0อมยังมีหน0าที ่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติส$งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล0อมแห$งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการปล$อยมลพิษตามมาตรฐานท่ี

กฎหมาย และกฎหมายลำดับรองท่ีเก่ียวข0องกำหนด 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. ลดการปล$อยมลพิษ 

และแสดงข0อมูลและตัวช้ีวัดเก่ียวกับการปล$อยมลพิษและส$วนร$วมในการก$อให0เกิดภาวะโลกร0อนจากการปล$อยมลพิษ 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น นโยบายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปล$อยมลพิษตามมาตรฐานสากล (เช$น GRI 

Standards) การตรวจสอบให0แน$ใจว$าคุณภาพของอากาศตามค$าชี ้วัดที ่ได0ตรวจสอบ และจัดทำแนวปฏิบัติที ่ดี (Code of 

Practice) ในการควบคุมการปล$อยมลพิษ 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น ลดการปล$อยมลพิษทางอากาศซึ่งเป>นไป

ตามมาตรฐานการควบคุมการปล$อยมลพิษตามกฎหมาย ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ ได0 ท้ังน้ี บจ. อาจระบุถึงรายละเอียด

และชนิดของมลพิษท่ีถูกปล$อยอีกด0วย 
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Executive Summary 

EN1-5 – การบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการวัตถุอันตรายมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) การผลิตและทิ้งวัตถุ

อันตรายย$อมส$งผลกระทบต$อส่ิงแวดล0อม และในขณะเดียวกันอาจทำให0บริษัทมีความเส่ียงต$อความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจาก

ครอบครอง ใช0 และทิ้งวัตถุอันตรายได0 ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึง การบริหารจัดการวัตถุ

อันตรายโดยสอดคล0องกับมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด และลดความเส่ียงต$อสุขภาพของผู0ปฏิบัติงานและผู0ใช0งานจากวัตถุอันตราย 

ตลอดจนลดผลกระทบของวัตถุอันตรายต$อส่ิงแวดล0อม 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การบริหารจัดการวัตถุอันตรายเป>นประเด็นท่ีได0รับการรับรองในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดหน0าที่ให0 

บจ. ต0องดำเนินการ เช$น ขออนุญาตผลิต การนำเข0า การส$งออกหรือการมีไว0ในครอบครองวัตถุอันตรายบางประเภท ทั้งนี้ บจ. 

จะต0องตะหนักถึงข0อห0ามการผลิต การนำเข0า การส$งออก หรือการมีไว0ในครอบครองวัตถุอันตรายบางประเภทตามกฎหมายอีก

ด0วย 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. แสดงถึงข0อมูลเกี่ยวกับ

ปริมาณวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข0องกับการประกอบธุรกิจ การใช0และการทิ้งวัตถุอันตรายเพื่อให0นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยง

ท่ีเก่ียวข0องกับวัตถุอันตรายได0 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น เช$น นโยบายและแนวปฏิบัติที่ตามกฎหมายว$าด0วยวัตถุอันตราย และเป~าหมายในการลด

ความเสี่ยงต$อสุขภาพของผู0ปฏิบัติงานและผู0ใช0งานและความเสี่ยงต$อสิ่งแวดล0อมได0อันเป>นผลจากการที่บริษัทที่ส$วนเกี่ยวข0องกับ

วัตถุอันตราย ตลอดจนการบริหารผลกระทบจากวัตถุอันตราย และประเมินความเสี่ยงสารอันตรายในผลิตภัณฑTที่ส$งผลต$อ

ส่ิงแวดล0อม 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น การดำเนินการที่ลดความเสี่ยงของสาร

อันตรายที่ส$งผลต$อสุขภาพของผู0ปฏิบัติงานและผู0ใช0งาน ตลอดตนผลกระทบต$อสิ่งแวดล0อมโดยแสดงข0อมูลที่เปรียบเทียบกับป̂

ก$อน ๆ ได0 
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Executive Summary 

EN2-1 – การวิเคราะหaผลกระทบตVอความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

1. สาระสำคัญ 

การวิเคราะหTผลกระทบต$อความหลากหลายทางชีวภาพมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

เนื่องจากความหลากกลายทางชีวภาพนั้นเป>นรากฐานในการจัดหาอาหารและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การลดกระทบและการ

ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และส$งเสริมสุขภาพของมนุษยT ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดย

คำนึงถึง การสร0างและส$งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพผ$านการประกอบธุรกิจ และการลดกระทบเชิงลบต$อความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การวิเคราะหTผลกระทบต$อความหลากหลายทางชีวภาพเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในมาตรา 50(8) ของรัฐธรรมนูญแห$ง

ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงบัญญัติให0 บุคคลมีหน0าท่ีร$วมมือและสนับสนุนการอนุรักษTและคุ0มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ที่มีเนื้อหาสนับสนุนให0 บจ. แสดงถึงข0อมูล เช$น 

ข0อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต$อความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรม ผลิตภัณฑT และบริการ และข0อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู$ของพืช

หรือสัตวTที่ได0รับการคุ0มครองหรือฟ§¨นฟู ตลอดขนตัวชี้วัดด0านสิ่งแวดล0อมเป>นสิ่งที่แนวการปฏิบัติเพื่อสร0างหรือส$งเสริมความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น กำหนดนิยามและขอบเขตของความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ซ่ึง

เกี่ยวข0องกับการประกอบธุรกิจของตนผนวกการพิจารณาผลกระทบต$อความหลากหลายทางชีวภาพเข0าไปในกระบวนการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ เป~าหมายในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจก$อให0เกิดผลกระทบต$อคุณค$าทางชีวภาพที่มีความอ$อนไหว และ

เป~าหมายในการหลีกเล่ียงและลดผลกระทบเชิงลบต$อความหลากหลายทางชีวภาพ 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น แสดงถึง ปริมาณสินค0าและผลิตภัณฑTท่ีให0

ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยสามารถเปรียบเทียบกับป^ก$อน ๆ ได0 หรือแสดงถึงการลดผลกระทบต$อความ

หลากหลายทางชีวภาพจากกาประกอบธรุกิจโดยสามารถเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ ได0 
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Executive Summary 

EN2-2 – การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงด:านภูมิอากาศ 

 

1. สาระสำคัญ 

การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงด0านภูมิอากาศมีท่ีมาจากหลักการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable 

Development) และความพยายามในการลดการปล$อยก¥าซเรือนกระจกและการลดผลกระทบจากปรากฏการณTการเปล่ียนแปลง

ของภูมิอากาศ (Climate Change) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด0านภูมิอากาศยังอาจส$งผลต$อความเสี่ยงต$อความเสียหายของ

สินทรัพยT ตลอดจนการเสียตลาดหรือลูกค0าบางกลุ$ม ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึง ผลของการ

ประกอบธุรกิจต$อการเปล่ียนแปลงด0านภูมิอากาศ และความเสียหายทางธุรกิจและความรับผิดอันเกิดจากปรากฏการณTน้ี 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

แม0ว$าการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด0านภูมิอากาศจะไม$ได0ถูกระบุเอาไว0ในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักร

ไทยอย$างชัดแจ0ง อย$างไรก็ตาม ประเทศไทยได0เข0าเป>นคู$สัญญาของ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) และนำส$งเป~าหมายระดับชาติ (Thailand’s INDC) ให0กับ

เลขาธิการของ UNFCCC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได0ระบุว$าประเทศไทยประสงคTที่จะลดการปล$อยก¥าซเรือนกระจกให0

ได0ร0อยละ 20 ภายในป̂ พ.ศ. 2573 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$ง (เป~าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข0อง) มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0าน (ด0าน) ตลอดจนหลักการชี้แนะ

ขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น OECD, GRI Standards และ และ

แนวปฏิบัติในการรายงานข0อมูลของ บจ. ของตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ ท่ีมีเน้ือหาสนับสนุนให0 บจ. แสดงถึงข0อมูล เช$น การ

ปล$อยคารTคารTบอนไม$ว$าโดยตรงหรือโดยอ0อมหรือข0อมูลใด ๆ ที่ช$วยให0เห็นถึงความเสี่ยงของ บจ. ตลอดจนข0อมูลเกี่ยวกับก¥าซ

เรือนกระจกท่ี บจ. มีส$วนเก่ียวข0อง 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น เป~าหมายของ บจ. ในการสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement) การวิเคราะหT

และระบุถึงความเสี่ยงทางธุรกิจอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช$น การมีลูกค0ารายใหญ$ที่ใช0เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพTและ

โอกาสที่จะสูญเสียลูกค0าดังกล$าว และการบริหารจัดการสินทรัพยTซึ ่งอาจได0รับเสียหายทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น ผลของการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศต$อ

การส$งมอบสินค0าให0กับลูกค0าและภาพลักษณTของบริษัท (เป>นจำนวนเงิน) การลดการปล$อยก¥าซเรือนกระจกอันผลจากการริเร่ิม 

(Reduction Initiatives) โดยเปรียบเทียบกับป̂ก$อน ๆ หรือป̂ฐาน (Baseline Year) ได0 
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Executive Summary 

LA1-1 – การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ:มครองสิทธิในการรVวมเจรจา 

 

1. สาระสำคัญ 

การรับฟ�งป�ญหาเกี่ยวกับการทำงานและแก0ไขให0ดีขึ้นย$อมเป>นหน0าที่ที่นายจ0างพึงกระทำ เพราะนอกจากจะทำให0ลูกจ0างมี

ขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานแล0ว ยังทำให0การประกอบการของนายจ0างนั้นเป>นไปอย$างราบรื่น โดยเฉพาะป�ญหาที่มีลักษณะร$วม

กัน การรวมกลุ$มของลูกจ0างจึงเปรียบเสมือนเวทีที่ลูกจ0างสามารถแสดงออกซึ่งอุปสรรคในการทำงานและความต0องการของตน

เก่ียวกับเง่ือนไขการทำงาน ประเด็นท่ีลูกจ0างกำหนดข้ึนจากการหารือดังกล$าว คือส่ิงท่ีนายจ0างควรให0ความสนใจและเร$งแก0ไข โดย

วิธีการเจรจากับฝายลูกจ0าง อย$างไรก็ตาม หากกระบวนการในการเจรจาล0มเหลวก็ควรยอมรับการกดดันทางแรงงาน กล$าวคือ 

การนัดหยุดงานซึ่งเป>นเครื่องมือที่ช$วยให0ทั้งสองฝายได0มีโอกาสได0พูดคุยปรับความเข0าใจระหว$างกันอีกครั้งหนึ่ง อันอาจนำมาซ่ึง

ข0อตกลงที่วางอยู$บนพื้นฐานของการยอมรับได0 ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักเสรีภาพในการ

รวมกลุ$ม และการเจรจาต$อรองเพื่อประโยชนTร$วมกันด0านการแรงงาน โดยนอกจากต0องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห$งกฎหมาย อัน

ได0แก$ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธT พ.ศ. 2518 แล0วยังอาจต0องจัดทำกิจกรรมเชิงสร0างสรรคTสะท0อนให0เห็นถึงการยอมรับความ

คิดเห็นของฝายลูกจ0างเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก0ไข เงื่อนไขการจ0างและการทำงานประกอบกัน อันจะนำมาซึ่งสันติสุขในสถาน

ประกอบการน่ันเอง 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธT พ.ศ. 2518 ได0กำหนดหลักการ

สำคัญ 5 ประการในเรื่องนี้ไว0 กล$าวคือ (1) การแจ0งข0อเรียกร0องเพื่อกำหนดหรือแก0ไขข0อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ0าง (2) การมี

กระบวนการในการเจรจาต$อรอง และการไกล$เกลี่ยเพื่อระงับข0อพิพาทแรงงาน (3) การยอมรับสิทธิในการนัดหยุดงานโดยชอบ

ด0วยกฎหมายของลูกจ0าง (4) การจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือรวมกลุ$มเพื่อประโยชนTด0านแรงงาน และ (5) การไม$กระทำการใด ๆ 

อันเป>นการกลั่นแกล0งลูกจ0างเนื่องจากการใช0สิทธิดังกล$าวข0างต0น ด0วยเหตุนี้ บจ. พึงตระหนักและให0ความสำคัญกับหลักการ

ดังกล$าว อีกทั้ง บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล$าวมาปรับใช0เป>นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลักเสรีภาพ

ในการสมาคมและการเจรจาต$อรองเพื่อการแรงงานให0สอดคล0องกับหลักการสากล อันเป>นประโยชนTต$อภาพลักษณTที่ดีของกิจการ

ได0อีกโสตหน่ึงด0วย ซ่ึงหลักการสากลเช$นว$าน้ีคือหลักการการตามอนุสัญญาฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98  

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี กอปรกับควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป̂

ท่ีผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย 
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Executive Summary 

LA1-2 – การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑaแรงงานในทุกรูปแบบ 

 

1. สาระสำคัญ 

บุคคลทุกคนย$อมมีเสรีภาพในการเลือกงานตามความสามารถและปรารถนาของตน งานที่ทำนั้นควรทำให0ผู0ทำงานได0รับ

ค$าตอบแทนที่เพียงพอต$อการยังชีพ และการทำงานต0องสมมาตรกับการครองชีวิตอันเป>นปกติทั่วไป เป>นไปในลักษณะที่เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป>นมนุษยT การทำงานต0องไม$เป>นไปในลักษณะท่ีจำใจต0องทำงาน ถูกบังคับ ถูกกดดัน ถูกคุกคาม ถูกทำให0เกิดจาก

ความกลัว ถูกข$มขู$ ถูกทำให0รู0สึกถึงโทษที่จะมีขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได0 ไม$ว$าโทษดังกล$าวนั้นจะเกี่ยวข0องกับเนื้อตัวร$างกาย จิตใจ 

ทรัพยTสิน ทั้งของตนเองหรือของผู0ใกล0ชิด ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการการไม$ใช0แรงงาน

บังคับ มีการกำหนดช่ัวโมงการทำงานท่ีเหมาะสม และการจ$ายค$าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป>นธรรม 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองหลักการไม$ใช0แรงงานบังคับ ท่ีถูกถ$ายทอดให0ปรากฏใน

พระราชบัญญัติคุ0มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด0วยการกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ การห0ามเรียกประกันการทำงาน การกำหนดชั่วโมง

การทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาที่เหมาะสม การจ$ายค$าตอบแทน การทำงานล$วงเวลาและจ$ายค$าล$วงเวลาทำงาน รวมถึง

การแบกทูนลากของที่ไม$หนักเกินกว$าสมรรถนะของลูกจ0าง เป>นอาทิ นอกจากนี้ ด0วยเหตุนี้ บจ. พึงตระหนักและให0ความสำคัญ

กับหลักการดังกล$าวในการประกอบการเป>นสำคัญ อีกทั้ง บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล$าวมาปรับใช0

เป>นแนวปฏิบัติเพื่อการจ0างงานที่เป>นธรรมอันประกอบด0วยแนวทางตามอนุสัญญาฉบับที่ 29 เกี่ยวกับการห0ามเกณฑTแรงงานและ

ฉบับท่ี 105 เก่ียวกับการยกเลิกแรงงานบังคับ 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี โดยอาจยกตัวอย$างที่เป>นกิจกรรมหรือโครงการที่ บจ. ได0จัดทำขึ้นในรอบระยะเวลาต$าง ๆ 

จากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมาในประเด็นแรงงาน

บังคับและการจ0างงานที่เป>นธรรม โดยควรแสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย 

และหากเกิดป�ญหาที่เป>นข0อพิพาท บจ. ควรแสดงให0เห็นแผนในการดำเนินงานเพื่อแก0ไขป�ญหาดังกล$าว พร0อมกับวิธีการท่ี

เหมาะสมในการแสดงเพ่ือสะท0อนให0เห็นถึงการอธิบายเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน อันเป>นบทเรียนเพ่ือการพัฒนาต$อไป 

 

  



 21 

Executive Summary 

LA1-3 – การยกเลิกการใช:แรงงานเด็กและการใช:แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร:าย 

 

1. สาระสำคัญ 

ความยากจนเป>นอุปสรรคสำคัญต$อความเจริญรุ$งเรืองของเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเป>นเคร่ืองมือสำคัญในการขจัดความ

ยากจน การทำงานของเด็กต0องไม$เป>นอุปสรรคต$อการศึกษา พัฒนาการการเจริญเติบโต การเจริญพันธุT และศักดิ์ศรีของเด็ก 

ตลอดจนเด็กสามารถทำงานได0ในสภาวะท่ีไม$เป>นอันตรายต$อร$างกายและจิตใจ ดังน้ี การจ0างงานเด็กต0องเป>นไปอย$างจำกัด ภายใต0

เงื่อนไขที่เคร$งครัด อีกทั้งการใช0งานแรงงานเด็กต0องไม$เป>นลดค$าโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู0 และการพัฒนาประสบการณT

ของเด็ก ซึ่งเป>นเรื่องที่ บจ. ควรให0ความสำคัญอย$างยิ่งยวดทั้งการจ0างและใช0แรงงานในกิจการของตน กิจการคู$ค0า และกิจการที่มี

การช$วงงานต$าง ๆ ทุกข้ันตอน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดเกณฑTการศึกษาภาคบังคับโดยไม$ต0องเสียค$าใช0จ$ายไว0ให0กับเด็ก

ทุกคนเป>นเวลา 12 ป^ อีกทั้งกำหนดให0เป>นหน0าที่ที่รัฐต0องช$วยเหลือเด็กให0สามารถดำรงชีวิตได0อย$างมีคุณภาพ มีพัฒนาการในทุก

ด0าน ซึ่งความพระราชบัญญัติคุ0มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ได0สนองต$อหลักการดังกล$าวโดยกำหนดเกณฑTอายุขั้นต่ำที่เด็ก

สามารถทำงาได0 ประกอบกับวิธีการท่ีสำคัญและจำเป>น อีกท้ังเง่ือนไขการใช0แรงงานพิเศษสำหรับการจ0างแรงงานเด็ก ท่ีไม$เป>นการ

ขัดขวางต$อพัฒนาการทั้งทางร$างกายและจิตใจของเด็ก นอกจากนี้แล0วพระราชบัญญัติคุ0มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังได0กำหนด

หลักการปฏิบัติที ่เหมาะสมและเป>นธรรมกับเด็กไว0อีกส$วนหนึ่งด0วย บจ. จึงจำเป>นต0องคำนึงถึงบทกฎหมายดังกล$าวนี้ว$ามี

ความสำคัญอย$างยิ่งยวดในการจ0างแรงงานทั้งในกิจการและกิจการคู$ค0าที่เกี่ยวข0อง นอกจากนี้แล0ว บจ. อาจพิจารณาและนำ

หลักการที่ปรากฏในเอกสารระหว$างประเทศ 3 ฉบับ ได0แก$ อนุสัญญาของสหประชาชาติว$าด0วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญา

ขององคTการแรงงานระหว$างประเทศว$าด0วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาขององคTการแรงงานระหว$าง

ประเทศว$าด0วยรูปแบบที่เลวร0ายสำหรับการทำงานของเด็ก ฉบับที่ 182 ค.ศ. 1999 มาใช0เป>นแนวทางเพื่อกำหนดและพัฒนา

กฎเกณฑTการจ0างงานท่ีเก่ียวกับลูกจ0างเด็กภายในกิจการของตนได0ด0วย 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี พร0อมยกตัวอย$างโดยใช0กิจกรรมหรือโครงการที่ทำขึ้น เพื่อสะท0อนให0เห็นถึงความมุ$งมั่นที่แท0จริง 

จากน้ัน บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTท่ีเก่ียวกับการจัดการประเด็นน้ีในรอบป̂ท่ีผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูล

อย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น มีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ในระยะ 3 รอบ

ป̂ท่ีผ$านมา มีความสำเร็จมากน0อยหรือมีข0อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการดังกล$าวน้ันเพ่ือการพัฒนาต$อไปอย$างไร 
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Executive Summary 

LA1-4 – การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ:างงานและอาชีพ 

 

1. สาระสำคัญ 

ความเหลื่อมล้ำและความแตกต$างย$อมทำให0เกิดอคติ อันนำมาซึ่งข0อพิพาทต$าง ๆ ในสังคมแรงงานก็เช$นกัน การจ0างงาน การ

ใช0แรงงาน ท่ีแตกต$างย$อมนำมาซ่ึงเหตุแห$งความไม$พอใจของผู0ใช0แรงงาน ทำให0เกิดการต้ังคำถามในเร่ืองความเท$าเทียมและการไม$

เลือกปฏิบัติ ดังนี้แล0ว การปฏิบัติในทางแรงงานควรใช0ลักษณะงาน และความสามารถของผู0ใช0แรงงานเป>นที่ตั้ง หากจะกำหนด

เงื่อนไขการทำงานให0แตกต$าง ดังนี้ การจ0างงาน และการกำหนดเงื่อนไขการทำงานให0แตกต$างอันเกิดจากความต$างในเรื่องถ่ิน

กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ

เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง เป>นเรื่องที่ไม$ควรบังเกิดขึ้น ด0วยเหตุนี้เอง ในการประกอบธุรกิจ 

บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการขจัดการเลือกปฏิบัติดังกล$าวนี้ ซึ่งอาจมีการจัดทำโครงการที่สะท0อนความเท$าเทียมและ

การไม$เลือกปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต$าง ๆ ที่แสดงให0เห็นว$า บจ. ให0ความสำคัญกับหลักการดังกล$าวในการจ0างแรงงาน

ในทุกระดับการประกอบการ 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยอมรับและถือเอาหลักความเสมอภาคและการไม$เลือกปฏิบัติเป>น

หลักการพื้นฐานเพื่อการคุ0มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยหลักการดังกล$าวได0รับการรับรองอย$างหนักแน$นใน

พระราชบัญญัติคุ0มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังเห็นได0จากข0อกฎหมายที่มุ$งให0นายจ0างไม$เลือกปฏิบัติต$อลูกจ0างชายและลูกจ0าง

หญิง และนายจ0างต0องดูแลรับผิดชอบต$อลูกจ0างเหมาค$าแรงอย$างไม$เลือกปฏิบัติโดยถือเสมือนว$าลูกจ0างกลุ$มดังกล$าวเป>นลูกจ0าง

ของตนอีกด0วย พระราชบัญญัติความเท$าเทียมระหว$างเพศ พ.ศ. 2558 เป>นบทกฎหมายอีกเรื่องหน่ึงท่ีสะท0อนแนวคิดเกี่ยวกับการ

ไม$เลือกปฏิบัติ ที่ บจ. ควรให0ความสำคัญทั้งในการจะจ0าง จ0าง และสิ้นสุดสัญญาจ0างแรงงาน นอกจากนี้ อนุสัญญาขององคTการ

แรงงานระหว$างประเทศว$าด0วยค$าตอบแทนที่เท$าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงานที่มีค$าเท$ากัน ฉบับที่ 100 ค.ศ. 

1951 และอนุสัญญาขององคTการแรงงานระหว$างประเทศว$าด0วยการเลือกปฏิบัติในการจ0างงานและอาชีพ ฉบับท่ี 111 ค.ศ. 1958 

เป>นหลักการในทางสากลท่ี บจ. ควรให0ความสำคัญไม$ย่ิงหย$อนไปกว$ากฎหมายไทย 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เก่ียวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การรับชายหญิงหรือคนหลากหลายทางเพศเข0าทำงานอย$างไม$มีการเลือกปฏิบัติ หลังจากน้ัน 

บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูลอย$าง

ละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น สัดส$วนการจ0างแรงงานเพศชาย เพศหญิง หรือผู0ที่ประสงคT

แสดงตนว$าเป>นบุคคลเพศทางเลือก 
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Executive Summary 

LA2-1 – การจัดให:มีสภาพแวดล:อมการทำงานท่ีมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดี 

 

1. สาระสำคัญ 

การทำงานที่มีบริบทแวดล0อมปลอดภัย มีการเตรียมการหรือมาตรการที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัย รวมถึงอาชีวอนามัย

ที ่ดีสำหรับลูกจ0างผู 0ใช0แรงงาน ย$อมทำให0ลูกจ0างผู 0ใช0แรงงานมีความอุ $นใจ พร0อม และมุ $งมั ่นที ่จะทำงานให0กับนายจ0าง

ผู0ประกอบการอย$างเต็มกำลังความสามารถ อย$างไรก็ตาม ผู0ใช0แรงงานในสถานประกอบการของนายจ0างอาจมีบุคคลหลายสถานะ

นิติสัมพันธT ไม$จำกัดเฉพาะลูกจ0างของตน ดังนี้หน0าที่ในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีของนายจ0างนั้น ควรเป>นไป

อย$างทั่วถึงเพื่อวัตถุประสงคT “การทำงานที่ปลอดภัย” ทำให0ผู0ที่มาทำงานในสถานะอื่น เช$น ลูกจ0างเหมา ผู0ปฏิบัติงานชั่วคราว ผู0

ส$งของที่เข0ามาในสถานประกอบกิจการของนายจ0าง พึงได0รับประโยชนTในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีจาก

นายจ0างผู0ครอบครองดูแลสถานประกอบการด0วย ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการการจัด

สภาพแวดล0อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยอยู$เสมอ เช$น ควรมีคู$มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีป~ายและข0อความ

แนะนำหรือเตือนเก่ียวกับความไม$ปลอดภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได0จากการปฏิบัติหน0าท่ีของลูกจ0างและผู0ปฏิบัติงาน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ผ$าน

ความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และ บจ. มีหน0าที่ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล0อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่จะต0องดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีให0กับลูกจ0างและผู0ที่เข0ามา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของตนทุกราย โดยหน0าที่ดังกล$าวมีทั้งหน0าที่ในการเตรียมการความปลอดภัยที่ดี หน0าที่ในการ

จัดทำคู$มือการทำงานให0ปลอดภัย หน0าที่ในการตักเตือนและมีคำสั่งให0ลูกจ0างผู0ปฏิบัติงานทำตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยท่ี 

บจ. ได0กำหนดไว0 นอกจากนี้แล0ว หลักเกณฑTในอนุสัญญาขององคTการแรงงานระหว$างประเทศฉบับต$าง ๆ ก็ถือเป>นกฎเกณฑTท่ี 

บจ. อาจอ0างถึงและนำมาเป>นหลักการเพื่อใช0พัฒนาการจัดระบบความปลอดภัยในกิจการให0เป>นไปตามหลักสากล ได0แก$ 

อนุสัญญา ฉบับที่ 155 ค.ศ. 1981 ฉบับที่ 120 ค.ศ. 1964 ฉบับที่ 152 ค.ศ. 1979 ฉบับที่ 167 ค.ศ. 1988 ฉบับที่ 176 ค.ศ. 

1955 และฉบับท่ี 184 ค.ศ. 2001 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี โดยอาจยกตัวอย$างกิจกรรมหรือโครงการที่ได0ดำเนินการแล0วหรือมีแผนในการดำเนินการ พร0อม

ด0วยข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป̂ที่ผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิง

สถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น โครงการใดได0ดำเนินการไปแล0ว มีลูกจ0างผู0ปฏิบัติงานให0ความสนใจเข0า

ร$วมเพียงใด และมีสัมฤทธ์ิผลอย$างไร 
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Executive Summary 

LA2-2 – การจัดให:มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม 

 

1. สาระสำคัญ 

การที่ลูกจ0างมีชีวิตที่สุขสบาย ไม$เดือดร0อน ย$อมทำให0ลูกจ0างพร0อมที่จะอุทิศเวลาในการทำงานให0กับนายจ0าง ดังนั้น การท่ี

นายจ0างจัดสวัสดิการโดยให0เปล$ากับลูกจ0างของตนในรูปแบบต$าง ๆ ไม$ว$าจะเป>นสวัสดิการด0านสังคมหรือด0านเศรษฐกิจเป>นการ

เพิ่มเติมจากค$าจ0างที่ลูกจ0างได0รับ ย$อมทำให0ลูกจ0างเกิดความรักและศรัทธาในอาชีพการงาน และสถานประกอบการที่ตนทำงาน 

ผลดีย$อมตกกลับมาสู$นายจ0างผู0ประกอบกิจการ นอกจากนี้แล0ว การที่ลูกจ0างในฐานะประชากรคนหนึ่งของรัฐต0องเสี่ยงต$อภัยอันมี

มาเป>นธรรมชาติสำหรับมนุษยT ไม$ว$าจะเป>น การปวยไข0 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งที่เกี่ยวหรือไม$เกี่ยวกับการทำงาน ภาระ

ค$าใช0จ$ายเกี่ยวกับครอบครัว การชราภาพ การว$างงาน ย$อมทำให0เป>นเหตุบ่ันทอนต$อร$างกายและจิตใจของลูกจ0างเหล$าน้ัน การจัด

สิทธิประโยชนTให0กับลูกจ0างที่ต0องเผชิญกับสภาพป�ญหาต$าง ๆ เช$นว$านี้ ให0ได0รับการเยียวยาอย$างทันท$วงทีและเหมาะสม ย$อมเป>น

การช$วยผ$อนทุกขTคลายโศกทำให0ลูกจ0างมีขวัญและกำลังใจที่จะยินดีร$วมทำการงานให0กับกิจการต$อไป ดังนั้น ในการประกอบ

ธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการจัดสวัสดิการไม$ว$าจะเป>นเรื่องการออมหรือการช$วยเหลือทางสังคม เช$น การจัด

เคร่ืองแบบเส้ือผ0าชุดทำงาน อีกท้ังการจัดการประกันสังคมตามกฎหมายให0กับลูกจ0าง  

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การสวัสดิการและการประกันสังคมเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย ในฐานะสิทธิในการ

ได0รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ และสิทธิในการได0รับความคุ0มครองและความช$วยเหลือของมารดา สิทธิของผู0ที่มีอายุเกิน 60 ป̂

และไม$มีรายได0เพียงพอแก$การยังชีพ รวมถึงบุคคลผู0ยากไร0 ซึ่งบทกฎหมายหลายฉบับได0นำหลักการดังกล$าวไปกำหนดเนื้อหา

รายละเอียดไม$ว$าจะเป>น พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติคุ0มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงว$าด0วยการจัดสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ซึ่ง บจ. จำเป>นต0องนำหลักการสำคัญต$าง ๆ ที่ปรากฏอยู$ในบทกฎหมายดังกล$าวไปปฏิบัติให0

เกิดผล นอกจากน้ีแล0ว บจ. อาจพิจารณานำหลักเกณฑTที่ปรากฏในอนุสัญญา ฉบับที่ 102 ค.ศ. 1952 และอนุสัญญาฉบับที่ 117 

ค.ศ. 1962 มาปรับใช0เพ่ือยกระดับความเป>นสากลให0กับองคTกรสำหรับประเด็นข0อน้ี 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น บจ. ได0มีการจัดทำโครงการใดที่เป>นการให0สวัสดิการด0านการออมเงินกับลูกจ0าง หลังจากน้ัน 

บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูลอย$าง

ละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น มีลูกจ0างจำวนเท$าใดที่เข0าร$วมโครงการและมีผลตอบรับ

เช$นใด 
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Executive Summary 

LA2-3 – การให:ลูกจ:างและผู:มีสVวนได:เสียมีสVวนรVวมในความโปรVงใสขององคaกร 

 

1. สาระสำคัญ 

องคTกรที่เข0มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีบนหลักธรรมาภิบาลย$อมก0าวเดินต$อไปในตลาดและสังคมได0อย$างมั่นคง และเม่ือ

องคTกรสามารถก0าวเดินต$อไปข0างหน0าได0ย$อมหมายถึงการที่ลูกจ0างมีงานทำและมีความมั่นคงในชีวิต ในทางกลับกัน องคTกรที่มีข0อ

สงสัยหรือความไม$ชอบมาพากลย$อมอาจนำมาซ่ึงความล0มเหลวและล$มสลายของกิจการซ่ึงหมายถึงการท่ีลูกจ0างขององคTกรต0องถูก

เลิกจ0างกลายเป>นผู0ว$างงานอันหมายถึงความไม$มั่นคงในชีวิตของลูกจ0างนั่นเอง ดังนี้แล0ว การมีส$วนร$วมของลูกจ0างเพื่อการบริหาร

จัดการองคTกรที่ดีบนหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร$งใสย$อมเป>นที่ต0องการของตลาด หลักการดังกล$าวนี้เป>นที่ยอมรับในป�จจุบันว$า 

นอกจากลูกจ0างของกิจการท่ีสามารถมีส$วนร$วมเพ่ือความโปร$งใสในการดำเนินธุรกิจขององคTกรได0แล0ว ผู0เสียส$วนได0เสียอ่ืนขององคT

ก็อาจมีส$วนร$วมเพื่อการพัฒนาองคTกรร$วมกันให0มีความสถาพรได0เช$นกัน ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดย

คำนึงถึงหลักความโปร$งใสขององคTกร ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสะท0อนให0เห็นถึงการท่ีลูกจ0างและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียสามารถ

ร$วมแสดงและตรวจสอบการบริหารจัดการและดำเนินงานขององคTกรอย$างโปร$งใสและสุจริตได0 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ความโปร$งใสในการประกอบการเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทยว$าด0วยสิทธิในความ

เป>นอยู$ส$วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล 

ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธT พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติหลักทรัพยTและตลาดหลักทรัพยT พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

คุ0มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธT พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล0อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ได0นำหลักการดังกล$าวมาบัญญัติ

รายละเอียดไว0ซึ่ง บจ. ควรตระหนักและให0ความสำคัญในการนำมาเป>นหลักปฏิบัติและบริหารจัดการองคTกรธุรกิจ นอกจากน้ี บจ. 

อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ในการมุ$งลดการกระทำท่ี

มิชอบด0านการเงิน มุ$งลดการฟอกเงินและการทุจริตในทุกรูปแบบ มุ$งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล โปร$งใส และมุ$ง

คุ0มครองเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานด0วยบทกฎหมายท่ีสอดคล0องกับหลักกการสากลในการเข0าถึงข0อมูล  

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น บจ. มีโครงการหรือมาตรการใดที่สะท0อนหลักความโปร$งใสในการประกอบการ หลังจากน้ัน 

บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควรแสดงข0อมูลอย$าง

ละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น โครงการหรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับความโปร$งใสในการ

ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จบ0างอย$างไร 
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Executive Summary 

HR1-1 – การสนับสนุนความเทVาเทียมระหวVางเพศและเพศสภาพ 

 

1. สาระสำคัญ 

ความเท$าเทียมระหว$างเพศและเพศสภาพ (Gender Equality) มีที่มาจากหลักความเสมอภาพและการไม$เลือกปฏิบัติ โดยมี

วิวัฒนาการมาจากการเรียกร0องความเท$าเทียมทางเพศระหว$างบุรุษและสตรี และป�จจุบันขยายไปถึงความเท$าเทียมทางเพศของ

ทุกคนไม$ว$าจะมีวิถีหรืออัตลักษณTทางเพศในลักษณะใด (Sexual Orientation and Gender Identity) ดังนั้น ในการประกอบ

ธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงมิติทางเพศ (Gender Lens) ด0วย โดยนอกจากจะเคารพความเท$าเทียมระหว$างเพศและ

เพศสภาพของลูกจ0างแล0ว ยังควรดำเนินการให0รวมถึงผู0มีส$วนได0เสียอื่น ๆ ในห$วงโซ$อุปทานด0วย เช$น ลูกค0า บริษัทคู$ค0า และสังคม 

เช$น การไม$ส$งเสริมการตีตราทางเพศหรือการทำให0เพศเป>นเสมือนวัตถุสิ่งของในสื่อโฆษณาของตนหรือบริษัทคู$ค0า การอนุมัติให0

กู0ยืมเงินแก$ลูกค0าโดยไม$คำนึงถึงวิถีหรืออัตลักษณTทางเพศ ตลอดจนการเคารพสิทธิในความเป>นส$วนตัวเกี่ยวกับวิถีหรืออัตลักษณT

ทางเพศของลูกค0าหรือผู0มีส$วนได0เสียอ่ืน ๆ 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ความเท$าเทียมระหว$างเพศและเพศสภาพเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย และ บจ. มี

หน0าที่ตามพระราชบัญญัติความเท$าเทียมระหว$างเพศ พ.ศ. 2558 ที่จะต0องไม$กำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ 

โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ในลักษณะท่ีเป>นการเลือกปฏิบัติโดยไม$เป>นธรรมระหว$างเพศ 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$งสร0างความเท$าเทียมระหว$างเพศ มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในด0านการคุ0มครองและขจัดการเลือก

ปฏิบัติต$อสตรี ตลอดจนหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ ตลาดหลักทรัพยTในต$างประเทศ และความร$วมมือต$าง ๆ เช$น 

OECD, GRI Standards และ International Chamber of Commerce ท่ีมีเน้ือหาสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน

ไม$ว$าจะมีวิถีหรืออัตลักษณTทางเพศในลักษณะใด 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข0อบังคับให0สะท0อนการส$งเสริมและสนับสนุนความเท$าเทียม

ระหว$างเพศและเพศสภาพมากย่ิงข้ึน  

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนกฎ ระเบียบ ข0อบังคับในเรื่องนี้ท่ี

ได0รับการปรับปรุง 
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Executive Summary 

HR1-2 – การคุ:มครองสิทธิทางด:านสุขภาพและความปลอดภัย 

 

1. สาระสำคัญ 

ความปลอดภัยในการบริโภคสินค0าหรือบริการของผู0ประกอบการ มีที่มาจากสิทธิทางด0านสุขภาพของลูกค0าอย$างหลีกเลี่ยง

ไม$ได0 เพราะลูกค0าในฐานะมนุษยTคนหนึ่งมีสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท$าที่จะมีได0 (Highest 

attainable standard of health)  ซึ่งรวมถึงการดำรงชีวิตโดยปราศจากเงื่อนไขหรือป�จจัยที่ส$งผลกระทบต$อสุขภาพของบุคคล 

ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงประเด็นสิทธิด0านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค0า ด0วยการ

ตรวจสอบว$าการดำเนินกิจการธุรกิจของตนหรือของบริษัทคู$ค0า มีความสุ$มเสี่ยงที่จะส$งผลกระทบต$อสิทธิทางด0านสุขภาพและ

ความปลอดภัยของลูกค0าหรือไม$ เช$น สินค0าของตนได0ผ$านกระบวนการผลิตหรือการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม$ เพ่ือ

ป~องกันมิให0ลูกค0าได0รับอันตรายจากการใช0สินค0าของตน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ความปลอดภัยในการบริโภคสินค0าหรือบริการเป>นส่ิงท่ีกฎหมายไทยกำหนดให0 บจ. ในฐานะผู0ประกอบการมีหน0าท่ีต0องปฏิบัติ

ตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด โดย บจ. มีหน0าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต$อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค0าที่ไม$

ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ต0องรับผิดต$อผู0เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค0าที่ไม$ปลอดภัย นอกจากนี้ บจ. ยังต0องปฏิบัติตาม

กฎหมายว$าด0วยมาตรฐานผลิตภัณฑTอุตสาหกรรมและกฎหมายว$าด0วยการคุ0มครองผู0บริโภคอีกด0วย 

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน

การมุ$งส$งเสริมความเป>นอยู$ที่ดีของทุกคนและสร0างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว$างประเทศในด0านการคุ0มครองสิทธิทางด0านสุขภาพ ตลอดจนหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น OECD และ 

GRI ท่ีแนะนำให0 บจ. ดำเนินมาตรการเพ่ือให0สินค0าและบริการสอดคล0องกับมาตรฐานทางกฎหมาย  

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในพัฒนาปรับปรุงสินค0าและ

บริการเพื่อให0มีความปลอดภัย โดยสามารถอ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบาย

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต

เพื่อให0เป>นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค0าและผลิตภัณฑT การพัฒนาระบบรับ

ข0อร0องเรียนเก่ียวกับคุณภาพสินค0าและบริการของ บจ. 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนข0อร0องเรียนเกี่ยวกับสินค0าที่ไม$

ปลอดภัยที่ บจ. ได0รับในรอบป^ที่ผ$านมา จำนวนเครื่องจักรหรือเครื่องมือรุ$นใหม$ที่ บจ. นำเข0ามาใช0ทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต 
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Executive Summary 

HR1-3 – การคุ:มครองสิทธิสVวนบุคคลและข:อมูลสVวนบุคคล 

 

1. สาระสำคัญ 

สิทธิส$วนบุคคล (Right to Privacy) มีท่ีมาจากกฎหมายลักษณะละเมิด โดยกำหนดว$าการกระทำใด ๆ ที่ทำต$อบุคคลโดยจง

ใจหรือประมาทเลินเล$อแล0วส$งผลให0เกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง หรือได0รับผลกระทบจากการกระทำน้ัน ถือเป>นการละเมิดสิทธิ

ส$วนบุคคล และต$อมาแนวคิดนี้ได0ถูกพัฒนามาเป>นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยตราสารระหว$างประเทศด0านสิทธิมนุษยชนได0วางกรอบ

ความคิดว$าสิทธิส$วนบุคคลคือการคุ0มครองบุคคล ครอบครัว ที่พำนัก หรือการสื่อสาร ให0พ0นจากการแทรกแซงโดยผิดกฎหมาย 

(Unlawful interference) และการโจมตีโดยผิดกฎหมายที ่ส$งผลให0เสื ่อมเสียชื ่อเสียงหรือเกียรติยศ (Unlawful attacks)  

จนกระทั่งในป�จจุบันได0มีการขยายมาถึงการคุ0มครองข0อมูลส$วนบุคคล (Personal data) ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. ควร

ดำเนินการโดยคำนึงถึงการคุ0มครองสิทธิส$วนบุคคลและข0อมูลส$วนบุคคล ด0วยการปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ท้ัง

กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศท่ี บจ. ดำเนินธุรกิจ และรวมถึงติดตามการดำเนินการของบริษัทคู$ค0าด0วย  

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การคุ 0มครองสิทธิส$วนบุคคลเป>นประเด็นที ่ได0ร ับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย และต$อมาได0มี

พระราชบัญญัติคุ0มครองข0อมูลส$วนบุคคล พ.ศ. 2562 (เลื่อนการบังคับใช0จนถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) กำหนดหน0าที่ให0 บจ. 

ในฐานะผู0ควบคุมข0อมูลส$วนบุคคลไว0หลายประการ ซึ่งรวมถึงการห0ามกระทำการเก็บรวบรวม ใช0 หรือเป\ดเผยข0อมูลส$วนบุคคล

ของลูกค0าไม$ได0 เว0นแต$ลูกค0าในฐานะเจ0าของข0อมูลส$วนบุคคลได0ให0ความยินยอมไว0ก$อนหรือในขณะนั้น หรือเว0นแต$กฎหมายให0

กระทำได0  

นอกจากนี้ บจ. อาจพิจารณานำมาตรฐานสากลมาใช0เป>นแนวปฏิบัติได0 ไม$ว$าจะเป>นมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$าง

ประเทศและของต$างประเทศในด0านการคุ0มครองสิทธิส$วนบุคคล ตลอดจนหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น 

OECD และ GRI ที่แนะนำให0 บจ. ดำเนินมาตรการเพื่อเคารพสิทธิส$วนบุคคลของลูกค0าและผู0บริโภค และดำเนินการตามความ

เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข0อมูลส$วนบุคคลท่ี บจ. จัดเก็บ  

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ0มครองสิทธิส$วน

บุคคลและข0อมูลส$วนบุคคล โดยสามารถอ0างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข0องทั้งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล จากนั้นจึงอธิบาย

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การนำระบบจัดเก็บและประมวลผลข0อมูลส$วน

บุคคลที่มีความปลอดภัยสูงและได0มาตรฐานสากลมาใช0จัดเก็บข0อมูลส$วนบุคคลของลูกค0า การส$งพนักงานเข0ารับการอบรมการ

คุ0มครองข0อมูลส$วนบุคคล 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนพนักงานที่เข0ารับการอบรม 

จำนวนข0อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑTของ บจ. ท่ีได0รับการปรับปรุงเพ่ือรองรับการดำเนินการในเร่ืองน้ี 
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Executive Summary 

HR2-1 – การคุ:มครองสิทธิของชุมชนท:องถ่ิน 

 

1. สาระสำคัญ 

สิทธิของชุมชนท0องถิ่น สะท0อนถึงสิทธิมนุษยชนในมิติส$วนรวมหรือแบบกลุ$ม (Collective or Group Rights) ที่เกี่ยวข0องกับ

วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในมิติต$าง ๆ เช$น สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) สิทธิการมีส$วนร$วมในการสร0างและ

ประยุกตTใช0แผนการพัฒนา (Right to Participation and Implementation) และสิทธิในการเข0าถึง ใช0 และบริหารจัดการที่ดิน

และทรัพยากรธรรมชาติ และได0รับการรับรองโดยตราสารระหว$างประเทศด0านสิทธิมนุษยชน โดยปฏิเสธไม$ได0เลยว$าการประกอบ

กิจการธุรกิจอาจนำมาซ่ึงความเสี่ยงต$อชุมชนท0องถิ่นได0หลายรูปแบบ เช$น การยึดครองหรือไล$ที่ดิน การใช0ที่ดินในลักษณะ

แสวงหาประโยชนTอย$างไม$ยั่งยืน หรือแม0กระท่ังการกีดกันไม$รับฟ�งความเห็นของชุมชนท0องถิ่นหรือไม$ให0ชุมชนท0องถิ่นเข0ามามีส$วน

ร$วมในการวางแผนการใช0ที่ดินของชุมชน ดังนั้น บจ. ควรเคารพสิทธิเช$นว$านี้โดยป~องกันมิให0มีการละเมิดในตลอดห$วงโซ$อุปทาน 

ซึ่งรวมถึงการเป\ดโอกาสให0มีการหารือระหว$างกันอย$างสุจริตใจและแบ$งป�นผลประโยชนTอย$างเป>นธรรมและเท$าเทียมกัน (Fair 

and Equitable Sharing of Benefits) ด0วย  

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การเคารพสิทธิของชุมชนท0องถิ่นเป>นประเด็นที่ได0รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย และสอดคล0องกับ

เป~าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ในการมุ$งส$งเสริมความเป>นอยู$ท่ีดีของทุกคนและสร0างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 

นอกจากน้ี ยังสอดคล0องกับมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศและหลักการช้ีแนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น 

OECD และ GRI ที่แนะนำให0 บจ. ควรสนับสนุนให0ชุมชนท0องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพของตนด0วยการร$วมมือกันอย$างใกล0ชิด

ระหว$างชุมชนท0องถิ่นกับ บจ. และในการสื่อสารด0านการตลาดสู$สังคม บจ. ควรหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นหรือไม$เคารพบรรทัดฐานของ

ชุมชนท0องถ่ิน 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิของชุมชน

ท0องถิ่น ซึ่งรวมถึงการเป\ดโอกาสให0ชุมชนท0องถิ่นที่ บจ. ประกอบกิจการอยู$นั้นมีส$วนร$วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข0องกับ

ชุมชนท0องถิ่นโดยตรง โดยสามารถอ0างอิงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข0อง จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เก่ียวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การจัดต้ังหรือมอบหมายหน$วยงานภายในบริษัทเพ่ือทำหน0าท่ีประสานกับชุมชนท0องถ่ิน การ

จัดต้ังคณะกรรมการร$วมระหว$าง บจ. และตัวแทนจากชุมชนท0องถ่ินเพ่ือหารือในประเด็นท่ีเก่ียวข0องกับชุมชนท0องถ่ิน 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพ่ือให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป\ดโอกาส

ให0ชุมชนท0องถ่ินมีส$วนร$วมในการตัดสินใจ 
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Executive Summary 

HR2-2 – การคุ:มครองสิทธิของชนกลุVมน:อย 

 

1. สาระสำคัญ 

สิทธิของชนกลุ$มน0อยซึ่งได0รับการรับรองในตราสารระหว$างประเทศด0านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน มีลักษณะเป>นสิทธิ

มนุษยชนในมิติส$วนรวมหรือแบบกลุ$มเช$นเดียวกับสิทธิของชุมชนท0องถิ่น แต$มีเป~าประสงคTสำคัญคือการคุ0มครองและอนุรักษTไว0ซ่ึง

ความเห็น (Views) วัฒนธรรม (Culture) ประเพณี (Traditions) และสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Self-Determination) 

ของชนกลุ$มน0อย เช$น การยึดโยงกับหลักความเสมอภาคและการไม$เลือกปฏิบัติด0วยเหตุแห$งการเป>นชนกลุ$มน0อยเช$นว$า หรือการ

รับรองสิทธิการมีส$วนร$วมในการออกความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข0องกับตน ดังนั้น บจ. ที่ดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวข0องกับชน

กลุ$มน0อยควรเคารพสิทธิเช$นว$านี้โดยป~องกันมิให0มีการละเมิดในตลอดห$วงโซ$อุปทาน โดยเฉพาะอย$างยิ่งประเด็นการใช0ที่ดินและ

ทรัพยากรแบบจารีต (Traditional Use of Land and Resources)  และการรับฟ�งและเป\ดโอกาสให0ชนกลุ$มน0อยมีส$วนร$วมใน

การแสดงความคิดเห็น   

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

การเคารพสิทธิของชนกลุ$มน0อยสอดคล0องกับเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการขจัดความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ำ และสอดคล0องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศในประเด็นชนกลุ$มน0อย ที่รับรองว$าชนกลุ$มน0อยและชนเผ$า

ล0วนมีสิทธิในการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยปราศจากการขัดขวาง การเลือกปฏิบัติ และการข$มขู$ 

นอกจากนี้ ยังสอดคล0องกับหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น OECD ที่แนะนำให0 บจ. เคารพสิทธิมนุษยชนของชน

กลุ$มน0อย เนื่องจากสหประชาชาติถือว$าชนกลุ$มน0อยเป>นป�จเจกชนที่อยู$ในกลุ$มเฉพาะ (specific group) และสมควรได0รับการใส$

ใจเป>นพิเศษเพราะเป>นกลุ$มท่ีอาจได0รับผลกระทบด0านสิทธิมนุษยชนอย$างร0ายแรง 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเร่ิมแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายท่ีมาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิของชนกลุ$ม

น0อย โดยสามารถอ0างอิงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข0อง จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายที่เกี่ยวกับการ

จัดการในประเด็นน้ี เช$น การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต$อชนกลุ$มน0อย 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อประเมินผล

กระทบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต$อชนกลุ$มน0อย และการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ถ0ามี) ต$อชนกลุ$มน0อย 
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Executive Summary 

HR2-3 – การคุ:มครองสิทธิในการได:รับประโยชนaจากการคุ:มครองประโยชนaจากงานสร:างสรรคa 

 

1. สาระสำคัญ 

สิทธิในการได0รับประโยชนTจากการคุ0มครองประโยชนTทางศีลธรรมและวัตถุอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตรT วรรณกรรม 

หรือศิลปกรรมที่ตนได0สร0างสรรคTขึ้น มีที่มาจากการเคารพคุณค$าศักดิ์ศรีความเป>นมนุษยTที่ติดตัวมาแต$กำเนิดในฐานะที่เป>นผู0

สร0างสรรคT มีวัตถุประสงคTเพื่อส$งเสริมให0มีการสร0างสรรคTผลงานเพื่อประโยชนTของสังคมโดยรวม อันจะเป>นประโยชนTต$อการ

คุ0มครองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ เช$น โอกาสในการอาศัยงานสร0างสรรคTของตนเพื่อหาเลี้ยงชีพและได0รับค$าจ0างจากงานสร0างสรรคT

อย$างเป>นธรรม ตลอดจนสิทธิในการใช0งานสร0างสรรคTเพื่อให0สามารถมีมาตรฐานในการครองชีพอย$างเพียงพอ ดังนั้น บจ. ควร

เคารพสิทธิเช$นว$าน้ีโดยป~องกันมิให0มีการละเมิดในตลอดห$วงโซ$อุปทาน  

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

กฎหมายว$าด0วยทรัพยTสินทางป�ญญาของไทยมีบทบัญญัติคุ0มครองสิทธิในการได0รับประโยชนTจากการคุ0มครองประโยชนTทาง

ศีลธรรมและวัตถุอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตรT วรรณกรรม หรือศิลปกรรมที่ตนได0สร0างสรรคTขึ้น เช$น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

และเครื่องหมายการค0า นอกจากนี้ ยังสอดคล0องกับเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการส$งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ

นวัตกรรม ตลอดจนมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศและหลักการช้ีแนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น OECD 

ที่แนะนำให0 บจ. ควรรับเอาแนวปฏิบัติที่อนุญาตให0มีการถ$ายทอดเทคโนโลยีโดยไม$ละเมิดทรัพยTสินทางป�ญญา และของหอการค0า

ระหว$างประเทศ (ICC) ท่ีแนะนำให0 บจ. ไม$ควรใช0หรือหาประโยชนTจากชื่อ อักษรย$อ โลโก0 หรือเครื่องหมายการค0าของบริษัทหรือ

หน$วยงานอ่ืนโดยไม$ได0รับอนุญาต 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเร่ิมแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายท่ีมาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิในทรัพยTสิน

ทางป�ญญาของผู0สร0างสรรคTหรือที่เป>นสิทธิของหน$วยงานอื่น โดยสามารถอ0างอิงกฎหมายไทยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข0อง 

จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การตรวจสอบว$าการออกแบบ

ผลิตภัณฑTและสินค0า เครื่องหมายการค0า และการจัดทำสื่อโฆษณาของ บจ. มีลักษณะที่เข0าข$ายเป>นการละเมิดทรัพยTสินทาง

ป�ญญาหรือไม$ การส$งพนักงานเข0าร$วมการอบรมเพื่อสร0างความตระหนักและความรู0ความเข0าใจด0านการคุ0มครองทรัพยTสินทาง

ป�ญญา 

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนพนักงานที่ได0เข0ารับการอบรม 

จำนวนโครงการท่ี บจ. จัดข้ึนเพ่ือส$งเสริมการคุ0มครองทรัพยTสินทางป�ญญา 
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Executive Summary 

HR2-4 – การคุ:มครองสิทธิในการเข:าถึงข:อมูลและฉลาก 

 

1. สาระสำคัญ 

สิทธิในการเข0าถึงข0อมูล (Right to Information) เป>นสิทธิมนุษยชนที่พัฒนามาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

(Freedom of Expression) และได0รับการรับรองโดยตราสารระหว$างประเทศว$าบุคคลมีสิทธิในการแสวงหา ได0รับและเผยแพร$

ข0อมูล  ที่หน$วยงานรัฐเป>นผู0เก็บรักษาไว0โดยไม$จำกัดว$าการเก็บรักษานั้นกระทำในรูปแบบใด เมื่อนำมาปรับใช0กับบริบทการเข0าถึง

ข0อมูลและฉลากของลูกค0า อาจสรุปได0ว$า ลูกค0าหรือผู0บริโภคควรมีสิทธิในการเข0าถึงข0อมูลและฉลากที่ผู0ประกอบกิจการธุรกิจเก็บ

รักษาไว0 เช$น แหล$งที่มาของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต เพื่อจะได0ทราบว$า แหล$งที่มาของวัตถุดิบนั้นส$งผลกระทบต$อ

สิ่งแวดล0อมหรือไม$ หรือกระบวนการผลิตนั้นได0มาตรฐานตามหลักศาสนาหรือไม$มีการใช0แรงงานเด็กหรือไม$ เพื่อเป>นข0อมูล

ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค0าหรือบริการ ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจ บจ. อาจมีมาตรการในเรื่องนี้ได0ด0วยการการแสดง

ข0อมูลให0ชัดเจนโดยการระบุไว0ในฉลากของผลิตภัณฑTให0ครบถ0วน ตลอดจนอาจเผยแพร$ข0อมูลทางช$องทางต$าง ๆ ที่สามารถเข0าถึง

ได0ง$าย เช$น เว็บไซตTของ บจ. 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

กฎหมายว$าด0วยการคุ0มครองผู0บริโภคมีบทบัญญัติที่กำหนดให0 บจ. ในฐานะผู0ขายจะต0องนำเสนอสินค0าด0วยการติดฉลาก คำ

เตือน และข0อกำหนดต$าง ๆ เกี่ยวกับการใช0 การกำจัด และการทำลายสินค0าหรือผลิตภัณฑTนั้น รวมทั้งต0องเป\ดเผยข0อมูลเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงต$ออันตรายอันเนื่องมาจากสินค0าที่ บจ. หรือนำออกให0บริการ นอกจากนี้ ยังสอดคล0องกับเป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ในการส$งเสริมความเป>นอยู$ที ่ดีและสร0างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน ตลอดจนมาตรฐานกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว$างประเทศและหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น OECD ที่แนะนำให0 บจ. ควรให0ข0อมูลที่ถูกต0อง

ชัดเจนและตรวจสอบได0แก$ลูกค0า เพื่อที่ลูกค0าจะได0สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจอย$างมีข0อมูลครบถ0วน และของหอการค0า

ระหว$างประเทศ (ICC) ท่ีแนะนำให0 บจ. เป\ดเผยข0อมูลอย$างโปร$งใสในกรณีท่ี บจ. ได0สนับสนุนทางการเงินเพ่ือการรีวิวสินค0า 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการให0ข0อมูลสินค0าและ

บริการแก$ลูกค0า เพ่ือแสดงการเคารพเสรีภาพในการรับข0อมูล โดยสามารถอ0างอิงกฎหมายไทยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข0อง 

จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การปรับปรุงรูปแบบการให0

ข0อมูลสินค0าและบริการเพ่ือให0เข0าใจง$าย การปรับปรุงการนำเสนอสินค0าและบริการบนส่ือออนไลนT  

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนฉลากผลิตภัณฑTที่ได0รับการ

ปรับปรุง จำนวนส่ือโฆษณาท่ีได0รับการปรับปรุง  
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Executive Summary 

HR2-5 – การคุ:มครองสิทธิของเด็ก 

 

1. สาระสำคัญ 

การคุ0มครองสิทธิของเด็กในการประกอบกิจการธุรกิจนอกจากจะสามารถกระทำได0ด0วยการยกเลิกการใช0แรงงานเด็กและการ

ใช0แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร0ายแล0ว บจ. สามารถเคารพและคุ0มครองสิทธิของเด็กได0อีกหลายวิธี โดยยึดแนวทางตามหลักการ

สำคัญของการคุ0มครองสิทธิเด็กที่ตราสารระหว$างประเทศด0านสิทธิมนุษยชนรับรอง คือการไม$เลือกปฏิบัติต$อเด็ก โดยเฉพาะอย$าง

ยิ่งเด็กที่ตกอยู$ในสถานการณTเปราะบาง การยึดหลักผลประโยชนTสูงสุดของเด็ก (Best Interests of the Child) เป>นแนวทางใน

การดำเนินกิจการธุรกิจ โดยเฉพาะอย$างยิ่งภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวข0องกับเด็ก เช$น สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพยาบาล 

โรงเรียนเอกชน ตลอดจนการเคารพสิทธิในการมีชีวิต อยู$รอดและพัฒนาของเด็ก (Right to life, survival and development) 

เช$น จัดให0มีนโยบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานที่ทำงานเพื่อเอื้อให0บิดามารดาสามารถเลี้ยงบุตรได0 หรือการส$งเสริมหรือ

อนุมัติให0ลาพักเพ่ือไปเล้ียงบุตร และรับฟ�งความคิดเห็นของเด็ก (Right to be heard)  

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

กฎหมายว$าด0วยการคุ0มครองเด็กมีบทบัญญัติที่กำหนดว$าในการปฏิบัติต$อเด็กให0คำนึงถึงประโยชนTสูงสุดของเด็กเป>นสำคัญ

และไม$ให0มีการเลือกปฏิบัติต$อเด็กโดยไม$เป>นธรรม นอกจากนี้ ยังห0ามมิให0มีการดำเนินการบางประการต$อเด็ก เช$น ห0ามบังคับ ขู$

เข็ญ ใช0 ชักจูง ยุยง ส$งเสริม หรือยินยอมให0เด็กเล$นกีฬา หรือให0กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชนTทางการค0าอันมีลักษณะเป>น

การขัดขวางต$อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป>นการทารุณกรรมต$อเด็ก นอกจากนี้ ยังสอดคล0องกับ

เป~าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการส$งเสริมความเป>นอยู$ที่ดีและสร0างโอกาสในการเรียนรู0ของเด็ก ตลอดจนมาตรฐาน

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศ โดยเฉพาะอย$างยิ่งอนุสัญญาว$าด0วยสิทธิเด็ก และหลักการชี้แนะขององคTการระหว$าง

ประเทศ เช$น OECD และหอการค0านานาชาติ (ICC) ที่แนะนำให0 บจ. ควรเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็ก และไม$ดำเนินการอันอาจ

เป>นการบ$อนทำลายพฤติกรรมทางสังคมและส่ือสารการตลาดโดยมีเน้ือหาท่ีไม$เหมาะสมแก$เด็กและวัยรุ$น 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ0มครองสิทธิของเด็ก 

โดยสามารถอ0างอิงกฎหมายไทยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข0อง จากนั้นจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การจัดให0มีระบบดูแลบุตรของพนักงาน การให0ทุนการศึกษา การวางนโยบายด0านการ

ส่ือสารและการโฆษณาของ บจ. ท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมแก$เด็กและเยาวชน  

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนทุนการศึกษาที่ บจ. จัดสรรให0แก$

บุตรพนักงาน การดำเนินการต$อข0อร0องเรียนในกรณีท่ีส่ือการตลาดของ บจ. มีเน้ือหาไม$เหมาะสมแก$เด็กและวัยรุ$น 
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Executive Summary 

HR2-6 – การคุ:มครองสิทธิของคนพิการ 

 

1. สาระสำคัญ 

การคุ0มครองสิทธิของคนพิการมิได0มีรากฐานมาจากสาเหตุที่คนพิการมีข0อจำกัดทางกายภาพ จิตใจ หรือสติป�ญญา แต$มีข้ึน

เพื่อขจัดอุปสรรคภายนอกที่ส$งผลให0คนพิการประสบอุปสรรคในการดำรงชีวิต เช$น ข0อจำกัดในการเข0าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก 

การถูกตีตรา และการถูกเลือกปฏิบัติด0วยเหตุแห$งความพิการ และเพื่อให0คนพิการสามารถได0รับการส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเช$นเดียวกับบุคคลทั่วไป หัวใจสำคัญของการคุ0มครองสิทธิคนพิการ คือการส$งเสริมการยอมรับความแตกต$างทางกายภาพ 

การเคารพความเสมอภาคและการไม$เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาและจัดให0คนพิการสามารถเข0าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก

และบริการได0ดีย่ิงข้ึน ในเร่ืองน้ี บจ. สามารถดำเนินการให0บรรลุวัตถุประสงคTดังกล$าวได0หลายวิธี เช$น การปรับปรุงสภาพแวดล0อม

อาคารสถานที่ให0เอื้อต$อการคมนาคมของคนพิการ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการมองเห็นหรือได0ยิน หรือ

การจัดให0มีบริการช$วยเหลือหรือปฏิบัติต$อคนพิการอย$างเหมาะสม เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคภายนอกที่ส$งผลกระทบต$อคนพิการ

ตลอดห$วงโซ$อุปทาน 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

กฎหมายว$าด0วยการคุ0มครองคนพิการมีบทบัญญัติที่กำหนดว$า บจ. ที่มีอาคารประเภทและลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช$น 

อาคารที่ให0บริการสาธารณะ อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต$ 50 ตารางเมตรขึ้นไป มีหน0าที่จะต0องจัดให0มี

อุปกรณT สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส$ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให0คนพิการ

สามารถเข0าถึงและใช0ประโยชนTได0 นอกจากน้ี ยังสอดคล0องกับเป~าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ในการส$งเสริมความเป>นอยู$ท่ีดี 

ลดความเหลื่อมล้ำ และสร0างการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย ตลอดจนมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว$างประเทศ โดยเฉพาะ

อย$างยิ่งอนุสัญญาว$าด0วยสิทธิของคนพิการ และหลักการชี้แนะขององคTการระหว$างประเทศ เช$น OECD ที่แนะนำให0 บจ. ควร

เคารพสิทธิมนุษยชนของคนพิการ และไม$ดำเนินการใด ๆ อันอาจเป>นลักษณะเลือกปฏิบัติต$อคนพิการ 

3. แนวทางการรายงาน 

บจ. ควรเริ่มแสดงข0อมูลด0วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ0มครองสิทธิของคน

พิการ โดยสามารถอ0างอิงกฎหมายไทยและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข0อง จากน้ันจึงอธิบายนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป~าหมาย

ที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นน้ี เช$น การปรับปรุงโครงสร0างทางกายภาพของอาคารที่ทำการ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑTของ 

บจ. ให0รองรับการใช0งานของคนพิการ  

หลังจากนั้น บจ. ควรอธิบายข0อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธTที่เกี่ยวกับการจัดการประเด็นนี้ในรอบป^ที่ผ$านมา โดยควร

แสดงข0อมูลอย$างละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให0เกิดความชัดเจนและเปรียบเทียบได0ง$าย เช$น จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได0รับการ

ปรับปรุง จำนวนสินค0าและผลิตภัณฑTท่ีได0รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการใช0งานของคนพิการ 
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คู0มือ  
 

คู$มือการแสดงข0อมูลด0านการจัดการความย่ังยืน แบ$งประเด็นอธิบายดังน้ี 

 
ส@วนที่ 1 PO นโยบายและเปOาหมายการจัดการด8านความยั่งยืน 

PO PO1-1 – การกำหนดนโยบายและเป^าหมายการจัดการด6านความยั่งยืนและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

PO1-2 – การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู6ที่ได6รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท 

ส@วนที่ 2 SC-ST การจัดการผลกระทบต@อผู8มีส@วนได8เสียในห@วงโซ@อุปทานของธุรกิจ 

SC SC1-1 – การอธิบายหNวงโซNอุปทาน 

ST ST1-1 – การระบุกลุNมผู6มีสNวนได6เสีย 

ส@วนที่ 3 EN การจัดการด8านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล8อม 

EN EN1-1 – การบริหารจัดการน้ำ 

EN1-2 – การบริหารจัดการขยะและของเสีย  

EN1-3 – การบริหารจัดการการบริหารจัดการพลังงาน   

EN1-4 – การบริหารจัดการมลพิษ 

EN1-5 – การบริหารจัดการวัตถุอันตราย  

EN2-1 – การวิเคราะห_ผลกระทบตNอความหลากหลายทางชีวภาพ  

EN2-2 – การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด6านภูมิอากาศ  

ส@วนที่ 4 LA-HR การจัดการด8านความยั่งยืนในมิติสังคม 

LA LA1-1 – การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ6มครองสิทธิในการรNวมเจรจา  

LA1-2 – การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ_แรงงานในทุกรูปแบบ 

LA1-3 – การยกเลิกการใช6แรงงานเด็กและการใช6แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร6าย 

LA1-4 – การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ6างงานและอาชีพ 

LA2-1 – การจัดให6มีสภาพแวดล6อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ด ี

LA2-2 – การจัดให6มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม 

LA2-3 – การให6ลูกจ6างและผู6มีสNวนได6เสียมีสNวนรNวมในความโปรNงใสขององค_กร 

HR HR1-1 – การสนับสนุนความเทNาเทียมระหวNางเพศและเพศสภาพ 

HR1-2 – การคุ6มครองสิทธิทางด6านสุขภาพและความปลอดภัย 

HR1-3 – การคุ6มครองสิทธิสNวนบุคคลและข6อมูลสNวนบุคคล 

HR2-1 – การคุ6มครองสิทธิของชุมชนท6องถิ่น 

HR2-2 – การคุ6มครองสิทธิของชนกลุNมน6อย 

HR2-3 – การคุ6มครองสิทธิในการได6รับประโยชน_จากการคุ6มครองประโยชน_จากงานสร6างสรรค_ 

HR2-4 – การคุ6มครองสิทธิในการเข6าถึงข6อมูลและฉลาก 

HR2-5 – การคุ6มครองสิทธิของเด็ก  

HR2-6 - การคุ6มครองสิทธิของคนพิการ 
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ส+วนที่ 1 นโยบายและเปZาหมายการจัดการด9านความยั่งยืน 

 

1. ประเด็นท่ีแบบแสดงรายการข:อมูลประจำป~/รายงานประจำป~ แบบ 56-1 One Report กำหนด 
 

นโยบาย

และ

เปeาหมาย 

ใหAอธิบายนโยบายการจัดการดAานความยั่งยืนระดับองคXกรที่สอดคลAองกับทิศทางและกลยุทธXการดำเนินธุรกิจ เพื่อสะทAอน

ถึงเจตนารมณXและความมุ8งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นดAานสิ่งแวดลAอม ดAานสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิ

มนุษยชน และดAานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ใหAอธิบายเฉพาะภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดAาน

ความยั่งยืนตามที่บริษัทเห็นว8าสำคัญ โดยสามารถนำนโยบายและแนวปฏิบัติทั้งฉบับไปเป\ดเผยบนเว็บไซตXของบริษัท เพื่อใหAผูA

ลงทุนเขAาใจและสามารถใชAเปGนแนวทางในการติดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจต8อไป  

ใหAแสดงขAอมูลเกี่ยวกับเปeาหมายการจัดการดAานความยั่งยืนระดับองคXกร (ถAามี) ที่สอดคลAองกับกลยุทธXการดำเนินธุรกิจทั้ง

ในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว เพื่อใหAผูAลงทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานไดA  

กรณีที่บริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือเปeาหมายการจัดการดAานความยั่งยืนในรอบปqที่ผ8านมา ใหAระบุสาระสำคัญของ

การเปลี่ยนแปลงดังกล8าวโดยสังเขป เพื่อใหAผูAลงทุนทราบถึงพัฒนาการในการจัดการความยั่งยืนของบริษัทอย8างต8อเนื่อง 
 

2. การกำหนดประเด็น 
ในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลที่เกี่ยวขFองกับนโยบายและเปyาหมายการจัดการดFานความยั่งยืน ผูFจัดทำควรระบุขFอมูลหลัก 2 ประการ คือ 

การกำหนดนโยบายและเปyาหมาย และกระบวนการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไมBเปwนไปตามนโยบายและเปyาหมายดังกลBาว ทั้งนี้ 

ประเด็นที่คูBมือไดFระบุไวFนี้ เปwนเพียงแนวทางในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลเทBานั้น บจ. ไมBจำเปwนตFองแสดงขFอมูลตามประเด็นที่คูBมือนี้ระบุไวFทั้งหมด 

โดยอาจเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญหรือที่ บจ. มีขFอมูลมาแสดงในรายงานเทBานั้นก็ไดF 

 
 

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและเปOาหมายการจัดการด8านความยั่งยืน 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ PO1-1 การกำหนดนโยบายและเป^าหมายการจัดการด6านความยั่งยืน ซึ่ง

ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

¨ PO1-2 กระบวนการเยียวยาผลกระทบ 

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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PO1-1 – การกำหนดนโยบายและเป3าหมายการจัดการด;านความยั่งยืนและการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

PO1-1.1 – สาระสำคัญ 
 

การกำหนดนโยบายและเปyาหมายการจัดการดFานความยั่งยืนควรกำหนดใหFชัดเจนวBาครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และพิจารณาใหF

เปwนไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธsองคsกร เพื่อสะทFอนใหFเห็นถึงเจตนารมณsในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นดFานสิ่งแวดลFอม 

สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG อยBางแทFจริง นอกจากนี้ บริษัทควรกำหนดนโยบายใหFสอดคลFองกับเปyาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติดFวย 
 

PO1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง  

ในการอธิบายการกำหนดนโยบายและเปyาหมายการจัดการดFานความยั่งยืนในสBวนสิทธิมนุษยชนนี ้ผูFจัดทำควรอธิบายโดยคำนึงถึงคุณลักษณะ

ของการกำหนดนโยบายและเปyาหมายที่ปรากฏในเอกสารในทางระหวBางประเทศที่สำคัญ เปwนตFนวBา เปyาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการชี้แนะ

แหBงสหประชาชาติวBาดFวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) 
 

ตัวอย@างมาตรฐานและ

แนวทางสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8  

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายทั้ง 17 ข6อ 

¨ หลักการชี้แนะแหNงสหประชาชาติวNาด6วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 

¨ Principle 15(a) 

¨ Principle 16 

¨ GRI Standards 103 – Management Approach 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 103-2) 

ก. คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการที่บริษัทใช6จัดการด6านความยั่งยืน 

ข. ถ6อยแถลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค_ของกระบวนการจัดการดังกลNาว 

ค. คำอธิบายในประเด็นดังตNอไปนี ้

- (i) นโยบาย 

- (ii) ความมุNงมั่น 

- (iii) เป^าหมาย 

- (iv) ความรับผิดชอบ 

- (v) ทรัพยากร 

- (vi) กระบวนการเยียวยา 

- (vii) การดำเนินการเฉพาะเรื่อง เชNน โครงการ การริเริ่ม 

¨ ในแตNละประเด็น บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI103-3) 

ก. คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช6ประเมินกระบวนการจัดการของบริษัท ซึ่งควรรวมถึงประเด็นตNอไปนี ้

- (i) กระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการของบริษัท 

- (ii) ผลการประเมิน 

- (iii) การปรับปรุงกระบวนการดังกลNาว 
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1) การอธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายและเป6าหมายตามหลักการ UNGPs 
 

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู8จัดทำควรอธิบายให8ครอบคลุม 

หลักการข6อที่ 15 

เพื่อให6เปPนไปตามความรับผิดชอบในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน องค_กรธุรกิจควร

จะมีนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาด และสภาพแวดล6อมขององค_กร

ธุรกิจ รวมถึงเรื่องตNอไปนี ้

(a) การผูกพันในนโยบายในอันที่จะทำให6เปPนไปตามความรับผิดชอบของ

องค_กรธุรกิจที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการกำหนดนโยบายและเป^าหมายการจัดการด6านความยั่งยืนด6านสิทธิ

มนุษยชน 

¨ ได6รับความเห็นชอบจากผู6บริหารระดับสูงขององค_กรธุรกิจ 

¨ ได6รับการรับรองจากผู6บริหารระดับสูงของผู6ประกอบการหรือไมN 

¨ ได6มีหารือกับผู6เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกที่ได6รับการยอมรับ และเน6น

การหาข6อมูลจากแหลNงที่มาหลายแหลNงหรือไมN 

¨ ได6ระบุผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซNอุปทาน และมีการเน6นผู6มีสNวนได6เสียกลุNมใด

เปPนพิเศษหรือไมN 

¨ ได6ระบุความคาดหวังที่มีตNอบุคลากรในหนNวยงาน บริษัทคูNค6า หรือผู6มีสNวนได6

เสียอื่น ๆ หรือไมN 

¨ ได6เผยแพรNและสื่อสารนโยบายให6บุคลากรในหนNวยงาน บริษัทคูNค6า ผู6มีสNวนได6

เสีย และสาธารณชนทราบ โดยเฉพาะอยNางยิ่งให6แกNนักลงทุนที่สนใจ หรือไมN 

¨ ได6เผยแพรNและสื่อสารในรูปแบบที่สามารถหาอNานและเข6าใจได6งNายหรือไมN 

¨ ได6สะท6อนหรือสอดแทรกอยูNในกระบวนการดำเนินงาน ทั้งภายในหนNวยงาน

ของผู6ประกอบการเอง และที่ใช6กับบริษัทคูNค6าหรือผู6ผลิต เพื่อให6เกิดความ

เชื่อมโยงสอดคล6องกันหรือไมN 

¨ ได6รับฟ�งความคิดเห็น ข6อวิจารณ_ ข6อร6องเรียน หรือข6อเรียกร6องอื่น ๆ ทั้งจาก

ภายในองค_กร คูNค6า ผู6เกี ่ยวข6อง ผู6มีสNวนได6สNวนเสียกับการประกอบกิจการ 

ตลอดจนสาธารณะชน ในประเด็นด6านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเพื่อนำเอา

ข6อคิดเห็นเหลNานั้นมาประกอบการกำหนดนโยบาย 

หลักการข6อที่ 16 

พื ้นฐานในการปลูกฝ�งความรับผิดชอบขององค_กรธุรกิจในการเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน องค_กรธุรกิจควรแสดงออกซึ ่งการผูกพันที ่จะทำให6เปPนไปตามความ

รับผิดชอบนี้ โดยอาศัยคำแถลงนโยบายที ่

(a) ได6รับความเห็นชอบในระดับอาวุโสสูงสุดขององค_กรธุรกิจนั้น 

(b) ได6รับการแจ6งขNาวสารโดยใช6ระบบสื่อสารภายใน และ/หรือภายนอกที่

เกี่ยวข6อง 

(c) วางข6อกำหนดวNา องค_กรธุรกิจมีความคาดหวังด6านสิทธิมนุษยชนจาก

บุคลากร หุ6นสNวนทางการค6าและฝ�ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข6องโดยตรงกับการ

ดำเนินการผลิตหรือการบริการขององค_กรธุรกิจนั้น 

(d) มีการประกาศตNอสาธารณะและมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกไปยัง

บรรดาบุคลากร หุ6นสNวนทางการค6า และผู6เกี่ยวข6อง 

(e) จำเปPนต6องสะท6อนอยูNในนโยบายและกระบวนวิธีการดำเนินการเพื่อเปPน

การผูกพันอยNางทั่วถึงภายในองค_กรธุรกิจ 

 

2) การอธิบายการกำหนดประเด็นนโยบายและเป6าหมายให:สอดคล:องกับ SDGs 
 

People 

คุณภาพชีวิตผู8คน 

Prosperity 

ความเจริญ 

Planet 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม 

Peace 

สันติภาพ 

Partnership 

หุ8นส@วนเพื่อบรรลุเปOาหมาย 

¨ 1. ขจัดความยากจน 

¨ 2. ขจัดความอดอยาก 

สร6างความมั่นคงทาง

อาหาร 

¨ 3. สNงเสริมความเปPนอยูNที่

ดีของทุกคน 

¨ 4. สNงเสริมโอกาสในการ

เรียนรู6 

¨ 5. สร6างความเทNาเทียม

ทางเพศสตรีและเด็กหญิง

ทุกคน 

¨ 7. ให6ทุกคนเข6าถึง

พลังงานที่ยั่งยืนได6ตาม

กำลังของตน 

¨ 8. สNงเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืน 

¨ 9. สNงเสริมอุตสาหกรรมที่

ยั่งยืนและนวัตกรรม 

¨ 10. ลดความเหลื่อมล้ำทั้ง

ภายในและระหวNาง

ประเทศ 

¨ 11. สร6างเมืองและการตั้ง

ถิ่นฐานที่ปลอดภัย 

¨ 6. จัดการน้ำอยNางยั่งยืน

และพร6อมใช6สำหรับทุก

คน 

¨ 12. สร6างรูปแบบการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ 13. ดำเนินการอยNาง

เรNงดNวนเพื่อแก6ป�ญหาโลก

ร6อน 

¨ 14. อนุรักษ_และใช6

ประโยชน_จากทรัพยากร

ทางทะเลอยNางยั่งยืน 

¨ 15. สNงเสริมการใช6

ประโยชน_ที่ยั่งยืนของ

ระบบนิเวศบนบก 

¨ 16. สNงเสริมสันติภาพและ

การเข6าถึงระบบยุติธรรม

อยNางเทNาเทียมกัน 

¨ 17. สร6างความรNวมมือ

ระดับสากลตNอการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
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PO1-1.3 – อธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายและเป6าหมาย 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ภาพรวม บริษัทควรอธิบายนโยบายและเป^าหมายการจัดการด6านความ

ยั่งยืนในภาพรวม โดยเน6นอธิบายกระบวนการภายในที่มีขึ้นเพื่อ

กำหนดนโยบายและเป^าหมาย ซึ่งควรสอดคล6องกับคุณลักษณะ

ของการกำหนดนโยบายและเป^าหมายที่ UNGPs แนะนำ และ

สอดคล6องกับเป^าหมายที่ SDGs กำหนด 

บริษัทมีปร ัชญาและเจตนารมณ;ในการประกอบธุรกิจอย&างร ับผิดชอบต&อ

สิ่งแวดลDอมและสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชนของผูDมีส&วนไดDเสียทุกฝKายใน

ห&วงโซ&อุปทานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายและเปQาหมายที่มุ &งใหDการ

ดำเนินการของบริษัทเปSนไปอย&างยั่งยืน สอดคลDองกับปรัชญาและเจตนารมณ;

ดังกล&าว และเปSนไปตามเปQาหมายการพัฒนาอย&างยั่งยืนของสหประชาชาติ  

ข8อมูลเปOาหมาย บริษัทควรแสดงนโยบายและเป^าหมายให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไป

ทราบ เพื่อให6สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงาน

ได6 โดยการเลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่

สอดคล6องกับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือ

ระยะยาว และควรระบุหนNวยงานภายในที่รับผิดชอบในการจัดทำ

และ/หรือติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ ทิศทางและกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจ 

¨ กระบวนการกำหนดนโยบาย/เป^าหมาย (ตามที่ UNGPs) 

¨ ความสอดคล6องของนโยบาย/เป^าหมายของบริษัทกับ SDGs 

¨ ชNองทางการเผยแพรNนโยบายและเป^าหมายของบริษัทให6ผู6มี

สNวนได6เสียในหNวงโซNอุปทานและสาธารณชนรับรู6 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

นโยบายและเปQาหมายในการจัดการดDานความยั่งยืนของบริษัทในทุกประเด็น 

สอดคลDองกับทิศทางและกลยุทธ;ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยฝKาย xxx ซึ่ง

เปSนฝKายที่รับผิดชอบในการจัดทำร&างนโยบายและเปQาหมาย ไดDเชิญผูDทรงคุณวุฒิ

จากหลายหน&วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งผูDมีส&วนไดDเสียทุกกลุ&ม 

มาร&วมใหDความเห็น ขDอสังเกต และขDอเสนอแนะต&อนโยบายและเปQาหมายดังกล&าว  

 

เมื่อนโยบายและเปQาหมายการจัดการดDานความยั่งยืนไดDรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทแลDว บริษัทไดDเผยแพร&เอกสารนี้ใหDพนักงาน

และผูDมีส&วนไดDเสียทุกกลุ&มของบริษัทไดDทราบ และมอบใหDแต&ละส&วนงานนำไป

สอดแทรกในคู&มือกระบวนการดำเนินงานของตน ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไดDนำ

เอกสารนี้ขึ้นเผยแพร&สู&สาธารณชนบนเว็ปไซต;ของบริษัท โดยผูDสนใจสามารถเขDาถึง

เอกสารไดDที่ www.xxx.com หัวขDอ “xxx” 

 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการด6านความยั่งยืน ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การถNายทอดนโยบาย แผน และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึง

การติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ขั้นตอนการดำเนินงาน และหนNวยงานภายในที่รับผิดชอบ 

¨ ระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินงาน 

¨ การกำกับดูแลการดำเนินงานให6เปPนไปตามแผน 

¨ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบายและเปQาหมายการจัดการดDานความยั่งยืน 

บรษิัทไดDมีแผนงานตามขั้นตอน ดังนี ้

1) มอบหมายใหDแผนก xxx หรือจัดตั้งหน&วย/ฝKาย/กลุ&มงาน/คณะทำงาน xxx) 

ทำหนDาที่ศึกษาและร&างนโยบายและเปQาหมายการจัดการดDานความยั่งยืน  

2) ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ขDอบังคับ ของบริษัททั้งหมด และวิเคราะห;ว&ามีส&วน

ใดทีเ่ปSนไปตามนโยบายและเปQาหมาย  

3) กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน 

4) นำเสนอขDอมูลต&อฝKายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติใหDมีการกำหนดนโยบาย

และเปQาหมาย พรDอมทั้งระบุแนวทางการแกDไขกฎ ระเบียบ ขDอบังคับที่ถูก

ระบุว&าอาจส&งผลกระทบดDานความยั่งยนื 

5) แกDไขกฎ ระเบียบ ขDอบังคับที่ถูกระบุ ใหDเปSนไปตามกฎหมายภายใน และ

มาตรฐานสากล ใชDระยะเวลาในการดำเนินงานขั้นตอนนี้ xx เดือน 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการความยั่งยืน ผู6จัดทำควร

แสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/

หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุสาระสำคัญ

ของการจัดการและการเปลี ่ยนแปลงโดยสังเขป เพื ่อแสดง

พัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการดDานความยั่งยืน ประจำปk 

256x เพื่อแสดงใหDเห็นถึงความมุ&งมั่นและเจตนารมณ;ของบริษัทในเรื่องนี้ อย&างไรก็

ดี บริษัทไดDเห็นควรใหDมีการทบทวนนโยบายดังกล&าว และเพิ่มขDอมูลเกี ่ยวกับ

เปQาหมายการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความยั่งยืน ตามที่ไดDมีการหารือร&วมกันกับ

ผูDมีส&วนไดDเสียทุกกลุ&มและผูDทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท 
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PO1-2 – การอธิบายกระบวนการเยียวยาผู;ที่ได;รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท 
 

PO1-2.1 – สาระสำคัญ 
 

การจัดการดFานความยั่งยืน นอกจากจะมีมิติดFานการกำหนดนโยบายและเปyาหมายการจัดการแลFว ยังควรคำนึงถึงมิติดFานการจัดใหFมี

กระบวนการเยียวยาผูFที่ไดFรับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทอีกดFวย โดยกระบวนการเยียวยาสามารถมีไดFหลายรูปแบบ ขึ้นอยูBกับศักยภาพ

ของแตBละบริษัทและประเด็นที่เกี่ยวขFอง 
 

PO1-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง  
ในการอธิบายกระบวนการเยียวยาผูFที ่ไดFรับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทนั้น ผู Fจัดทำควรอธิบายโดยคำนึงถึงประเภทของ

กระบวนการเยียวยาที่มีอยูBในป�จจุบัน ประกอบกับคุณลักษณะของกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตามที่แนะนำโดยหลักการชี้แนะแหBง

สหประชาชาติวBาดFวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) 
 

ตัวอย@างมาตรฐานและ

แนวทางสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8  

¨ หลักการชี้แนะแหNงสหประชาชาติวNาด6วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) 

¨ Principle 22 

¨ Principle 29 

¨ Principle 31 

 

1) ประเภทของกระบวนการเยียวยาตามหลักการ UNGPs 
 

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู8จัดทำควรอธิบายให8ครอบคลุม 

หลักการข6อที่ 22 

ในกรณีที ่องค_กรธุรกิจถูกระบุวNา ได6กNอให6เกิดหรือมีสNวนรNวมในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน องค_กรธุรกิจเหลNานั้นควรจัดให6มี หรือรNวมมือในการเยียวยาความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น โดยใช6กระบวนวิธีที่ชอบด6วยกฎหมาย 

การมีสNวนรNวมในกระบวนการเยียวยา  

¨ ให6ความรNวมมือกับกลไกทางการยุติธรรมของรัฐ (State-based judicial 

mechanism) เชNน กลไกการไกลNเกลี่ยระงับข6อพิพาท 

¨ ให6ความรNวมมือกับกลไกการร6องทุกข_นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (State-

based non-judicial mechanism) เช Nน คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชน

แหNงชาติ กรมคุ6มครองสิทธิและเสรีภาพ 

¨ บริษัทจัดให6มีกระบวนการเยียวยาในระดับดำเนินงานที่ไมNใชNรัฐ (Non-State 

based operational-level grievance mechanism)  

 

หลักการข6อที่ 29 

เพื่อให6ความเดือดร6อนของผู6ได6รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได6รับ

การดูแลและแก6ไขตั้งแตNต6น องค_กรธุรกิจควรจัดให6มีหรือเข6ารNวมในกลไกเกี่ยวกับการ

ร6องทุกข_ในระดับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล สำหรับป�จเจกชนหรือชุมชนผู6ได6รับ

ผลกระทบ 

 

2) การจัดให:มีกระบวนการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

หลักการตาม UNGPs ประเด็นที่ผู8จัดทำควรอธิบายให8ครอบคลุม 

หลักการข6อที่ 30 

ภาคอุตสาหกรรม ผู6มีสNวนได6เสียหลายฝ�าย และข6อตกลงรNวมในเรื่องการเคารพใน

มาตรฐานที่เกี่ยวข6องกับสิทธิมนุษยชน ควรจะประกันการมีกระบวนการเยียวยาที่มี

ประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่บริษัทจัดให6มีกระบวนการเยียวยาภายในบริษัทเอง บริษัทควรพิจารณาวNา

กระบวนการดังกลNาวมีคุณลักษณะที่ UNGPs แนะนำ หรือไมN  

¨ สามารถเข6าถึงได6งNาย มีระบบและวิธีการที่รองรับผู6มีสNวนได6เสียทุกกลุNมที่อาจมี

ข6อจำกัดในการเข6าถึง 

¨ ได6รับความไว6วางใจและความเชื่อถือจากผู6มีสNวนได6เสียทุกกลุNม  

¨ มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถคาดหมายได6 เชNน การยืนยันวNาบริษัท

ได6รับเรื่องแล6ว ขั้นตอนการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ผลการพิจารณานNาจะ

แล6วเสร็จ 

¨ มีความเปPนธรรม ผู 6เสียหายได6ร ับความชNวยเหลือโดยผู 6เชี ่ยวชาญตลอด

กระบวนการ 

¨ มีความโปรNงใส มีการแจ6งความคืบหน6าของกระบวนการ 

หลักการข6อที่ 31 

เพื่อประกันประสิทธิภาพของกระบวนการ กระบวนการเยียวยานอกกระบวนการ

ยุติธรรมโดยหนNวยงานรัฐและนอกภาครัฐ ควรมีลักษณะดังตNอไปนี ้

(a) ชอบด6วยกฎหมาย คือ ทำให6เกิดความไว6วางใจจากกลุNมผู6เกี่ยวข6องวNาจะ

ได6ประโยชน_จากกระบวนการเยียวยาที่มีความเปPนธรรม 

(b) เข6าถึงได6 คือ กระบวนการเยียวยาเปPนที่รู6จักในกลุNมผู6มีสNวนได6เสีย และมี

การให6ความชNวยเหลือที่เพียงพอแกNผู6ที่อาจมีอุปสรรคในการเข6าถึง 
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(c) คาดหมายได6 คือ จัดให6มีกระบวนวิธีพิจารณาที่ชัดเจน เปPนที่รับรู6กัน

ทั่วไป โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับแตNละขั้นตอน และมีความกระจNาง

ในเรื่องชนิดของกระบวนการและผลลัพธ_ที่มี กับวิธีเฝ^าติดตาม และการ

ดำเนินการให6เปPนไปตามกระบวนวิธีพิจารณา 

(d) เปPนธรรม คือ มุNงที่จะประกันวNาฝ�ายที่เสียหายมีชNองทางเข6าถึงข6อมูล

ขNาวสาร คำแนะนำ และความเชี่ยวชาญที่จำเปPนในการดำเนินกระบวน

วิธีร 6องทุกข_อยNางเปPนธรรม ได6รับข6อมูลขNาวสารอยNางเพียงพอและ

นNาเชื่อถือ 

(e) โปรNงใส คือ ทำให6คูNกรณีในการร6องทุกข_ได6รับการแจ6งความคืบหน6าและ

จัดให6มีข6อมูลอันเพียงพอเกี่ยวกับการดำเนินการของกลไกเพื่อสร6างความ

มั่นใจในประสิทธิผล และสนองประโยชน_สาธารณะใดที่เปPนป�ญหา 

(f) สอดคล6อง คือ ประกันวNาผลลัพธ_และการเยียวยาจะเปPนไปตามหลักสิทธิ

มนุษยชนที่เปPนที่ยอมรับในระดับสากล 

(g) เปPนแหลNงเรียนรู 6ตNอเนื ่อง คือ อาศัยมาตรการที ่เกี ่ยวข6อง เพื ่อระบุ

บทเรียนในการปรับปรุงกลไก และป^องกันความเดือดร6อนในอนาคต 

(h) สำหรับกลไกในระดับดำเนินการ ควรมีการเข6าไปพูดคุยและปรึกษาหารือ

กับกลุNมผู6มีสNวนได6เสีย ตามกลไกที่มีอยูN โดยหารือกันในเรื่องรูปแบบและ

การดำเนินการ เพื่อให6การดูแลและแก6ไขความเดือดร6อน 

¨ สอดคล6องกับหลักการด6านสิทธิมนุษยชน 

¨ มีการทบทวนแก6ไข 

¨ ผู6มีสNวนได6เสียทุกกลุNมมีสNวนรNวมในจัดให6มีกระบวนการนี ้

 

 

PO1-2.3 – อธิบายกระบวนการเยียวยาผู:ท่ีได:รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ภาพรวม บริษัทควรอธิบายกระบวนการเยียวยาผู6ที่ได6รับผลกระทบจากการ

ดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม วNาบริษัทได6ดำเนินการในเรื่องนี้

อยNางไรบ6าง ทัง้การให6ความรNวมมือกับกระบวนการเยียวยาของรัฐ 

และการจัดให6มีกระบวนการเยียวยาภายในของบริษัท  

บริษัทมีนโยบายใหDความร&วมมือกับกระบวนการเยียวยาของรัฐ เพื่อช&วยเหลือ

เยียวยาผูDที่ไดDรับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดD

จัดใหDมีช&องทาง xxx ซึ่งเปSนกระบวนการเยียวยาที่บริษัทจัดใหDมีขึ้น เพื่อช&วยเหลือ

ผูDที่ไดDรับผลกระทบใหDไดDรับการชดเชยเยียวยาโดยเร็ว 

ข8อมูล บริษัทควรอธิบายกระบวนการเยียวยาผู6ที่ได6รับผลกระทบจากการ

ดำเนินงานของบริษัท วNามีลักษณะการดำเนินงานอยNางไร มี

หนNวยงานภายในใดที ่ร ับผิดชอบในเรื ่องนี ้ โดยกระบวนการ

เยียวยาภายในของบริษัทควรสอดคล6องกับคุณลักษณะของ

กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามที่ UNGPs แนะนำ 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนที่เข6าสูNกระบวนการเยียวยาของรัฐ 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนที่เข6าสูNกระบวนการเยียวยาของบริษัท 

¨ กระบวนการเยียวยาภายในของบริษัท และความสอดคล6อง

ของกระบวนการดังกลNาวกับคำแนะนำของ UNGPs 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทจัดใหDมีช&องทางการรDองทุกข;และกระบวนการเยียวยา 

ผ&านระบบ xxx โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) ผูDเสียหายสามารถรDองทุกข;ไดDที่ช&องทาง xxx (เช&น สายด&วน เว็ปไซต; ฯลฯ) 

2) มีระบบแจDงเตือนเกี ่ยวกับความคืบหนDาของการพิจารณา และผลการ

พิจารณา 

3) กระบวนการนี้ ผ&านการหารือและไดDรับความเห็นชอบจากผูDมีส&วนไดDเสียทุก

กลุ&มและผูDบริหารระดับสูงของบริษัท 

4) บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนที่เขDาสู&กระบวนการดังกล&าว ดังนี ้

 จำนวนข&อ

ร&องเรียนท่ีได&รับ 

อยู5ระหว5างการ

พิจารณา 

พิจารณาแล&วเสร็จ 

รอบปk 26xx    

รอบปk 26xx    
 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการดำเนินการเยียวยาผู6ได6รับ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ผู6จัดทำควรระบุผลการ

พิจารณาและผลการดำเนินงาน รวมถึงป�ญหาและอุปสรรคที่พบ 

พร6อมแนวทางแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการเยียวยาผูDไดDรับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน xx 

ราย จากจำนวนขDอรDองเรียนทั้งหมด xx เรื่อง โดยบริษัทพบว&าช&องทางการติดต&อ 

ที่บริษัทใชDช&องทางเว็ปไซต;เปSนหลักนั้น ไม&เหมาะสมแก&ผูDเสียหายที่มีขDอจำกัดดDาน

เทคโนโลยี ดังนั้น ในปkถัดไป บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มช&องทางการเขDาถึงกระบวนการ

เยียวยานี้ใหDมากขึ้น โดยคำนงึถึงบริบทของผูDมีส&วนไดDเสียทุกกลุ&ม   
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ส+วนที่ 2  การจัดการผลกระทบต+อผู9มีส+วนได9เสียในห+วงโซ+อุปทานของธุรกิจ (SC-ST) 
 

1. ประเด็นท่ีแบบแสดงรายการข:อมูลประจำป~/รายงานประจำป~ แบบ 56-1 One Report กำหนด 
 

ลักษณะ 

ห8วงโซ8

อุปทาน 

ใหAอธิบายลักษณะห8วงโซ8อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) ที่แสดงถึงความสัมพันธXของผูAมีส8วนไดAเสียที่สำคัญในกิจกรรม

ซึ่งเกี่ยวขAองกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต8ตAนน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยสะทAอนใหAเห็นว8าบริษัทมุ8งมั่นที่จะสรAางคุณค8าใหAแก8สินคAาและ

บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูAมีส8วนไดAเสีย กรณีเปGนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุAนบริษัทอื่น (Holding 

Company) ใหAระบุกิจกรรมในห8วงโซ8อุปทานของกลุ8มบริษัท โดยพิจารณาตามสายธุรกิจหลักที่บริษัทเห็นว8าสำคัญและ

เหมาะสม 

กลุ8มผูAมีส8วน

ไดAเสีย 

ใหAระบุกลุ8มผูAมีส8วนไดAเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองคXกรซึ่งมีความสัมพันธXกับห8วงโซ8อุปทานของธุรกิจ โดยสรุป

ความคาดหวังของผูAมีส8วนไดAเสียที่มีต8อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งควรอธิบายถึงการตอบสนองความคาดหวังของผูAมี

ส8วนไดAเสียดังกล8าว 
 

2. การกำหนดประเด็นแสดงข:อมูล 

ในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลที่เกี่ยวขFองกับการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม บจ. สามารถระบุประเด็นไดFหลากหลายตามลักษณะและ

บริบทของการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ประเด็นที่คูBมือไดFระบุไวFนี้ เปwนเพียงแนวทางในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลเทBานั้น  บจ. ไมBจำเปwนตFองแสดง

ขFอมูลตามประเด็นที่คูBมือนี้ระบุไวFทั้งหมด แตBอยBางนFอยที่สุด บจ. ตFองเลือกประเด็นที่สำคัญมาแสดงในรายงานเพื่อสะทFอนใหFเห็นภาพรวมของหBวงโซB

อุปทานของธุรกิจ และความสัมพันธsของผูFมีสBวนไดFเสียและกิจกรรมตBาง ๆ 
 

การอธิบายห@วงโซ@อุปทาน (SC) การระบุกลุ@มผู8มีส@วนได8เสีย (ST) 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ SC1-1 หNวงโซNอุปทานของธุรกิจภาคการผลิต 

¨ SC1-2 หNวงโซNอุปทานของธุรกิจภาคบริการ 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ ST1-1 กลุNมผู6มีสNวนได6เสียภายในองค_กร 

¨ ST1-2 กลุNมผู6มีสNวนได6เสียภายนอกองค_กร 

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ การตรวจสอบสถานะหNวงโซNอุปทานของธุรกิจ (Supply Chain Due 

Diligence) 

¨ การดูแลและการมีสNวนรNวมอยNางตNอเนือ่งกับหNวงโซNอุปทานของธุรกิจ (On-

going Stewardship) 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ กลุNมผู6มีสNวนได6เสียที่มีมิติข6ามชาต ิ

¨ กลุNมผู6มีสNวนได6เสียที่มีมิตกิารลงทุน  

¨ กลุNมผู6มีสNวนได6เสียที่เปPนกลุNมเฉพาะ (Specific Groups) เชNน ผู6หญิง เด็ก และ

ชนพื้นถิ่น 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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SC1-1 – การอธิบายห"วงโซ"อุปทาน 
 

SC1-1.1 – สาระสำคัญ 
 

หBวงโซBอุปทานของธุรกิจ (Supply Chain) มักจะมีความซับซFอนและครอบคลุมหลายประเทศ หลายขั้นตอน และหลายกลุBมอุตสาหกรรม ซึ่ง

อาจจะทำใหFไมBสามารถมองเห็นเสFนทางการผลิต หรือการใหFบริการในหBวงโซBไดFอยBางชัดเจน แตBหBวงโซBอุปทานของธุรกิจก็มีความสำคัญตBอ

ความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปwนชBองทางสำคัญในการสรFางมูลคBาและนวัตกรรมใหFแกB บจ. ไดF นอกจากนี้ เนื่องจากกิจกรรมหลายกิจกรรมใน

หBวงโซBอุปทานของธุรกิจอาจจะอยูBนอกการดำเนินงานหลักของ บจ. ดังนั้น บจ. อาจจะไมBสามารถควบคุมกิจกรรมเหลBานี้ไดFดีเทBากับการควบคุม

กิจกรรมของ บจ. เอง ป�ญหาเกี่ยวกับหBวงโซBอุปทานของธุรกิจจึงอาจกBอใหFเกิดความเสี่ยงทั้งตBอ บจ. และตBอสังคมภายนอกอีกดFวย กลBาวคือ ถึงแมFวBา

ป�ญหาเหลBานี้จะไมBไดFเกิดขึ้นจาก บจ. เอง แตBก็มักจะทำใหF บจ. เสียชื่อเสียง และมีผลกระทบตBอการการดำเนินกิจการหรือการเงินของ บจ. ซึ่ง

เหตุการณsดังกลBาวยBอมมีผลกระทบตBอมูลคBาของ บจ. และผลตอบแทนของผูFลงทุนใน บจ. ในที่สุด ดังนั้นการอธิบายใหFเห็นถึงนโยบายและแนว

ปฏิบัติดFานสังคมที่เกี่ยวขFองกับสิทธิมนุษยชนตลอดหBวงโซBอุปทานของ บจ. อยBางชัดเจนยBอมทำใหFผูFลงทุนมั่นใจในการดำเนินกิจการและการบริหาร

จัดการของ บจ. มากขึ้นไปดFวย  
 

SC1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง  

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFอธิบายหBวงโซBอุปทาน ผูFจัดทำควรพิจารณามาตรฐานสากลเกี่ยวกับหBวงโซBอุปทานขอธุรกิจที่ไดFรับการยอรับ

ในวงการธุรกิจและสังคมดFวย  
 

ตัวอย@างมาตรฐานและ

แนวทางสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8  

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 8 งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต  

¨ เป^าหมายที่ 16 สนัติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข6มแข็ง และ 

¨ เป^าหมายที่ 17 รNวมมือเพื่อพิชิตเป^าหมายการพัฒนาอยNางยั่งยืน  

¨ หลักการชี้แนะแหNงสหประชาชาติวNาด6วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)  

¨ Principle 13 

¨ GRI Standards 

¨ GRI 103, 308 และ 414  

¨ หNวงโซNคุณคNาของธุรกิจพอร_ทเตอร_ (Porter's Value Chain) 

¨ หNวงโซNคุณคNาระดับโลก-Global Value Chains (UNSC) 

¨ คูNมือการจัดการหNวงโซNคุณคNาระดับโลก (Handbook on Accounting for Global Value Chains) 

¨ หNวงโซNคุณคNาของการเกษตรและอาหาร (FAO) 

¨ แนวทางสำหรับหNวงโซNคุณคNาอาหาร (Developing Sustainable Food Value Chains Guiding Principle)  

¨ หNวงโซNคุณคNาของอุตสาหกรรม (UNIDO) 

¨ วินิจฉัยหNวงโซNคุณคNาของอุตสาหกรรม (Diagnostics for Industrial Value Chain Development) 

¨ หNวงโซNอุปทานของการลงทุน (UNEP Finance Initiative) 

¨ การจัดการความเสี่ยง ESG ในหNวงโซNอุปทานของบริษัทลงทุนและกองทุน (Managing ESG Risk In The Supply Chains Of 

Private Companies And Assets) 

¨ หNวงโซNคุณคNาของบริการไอที (ITIL) 

¨ การจัดการหNวงโซNคุณคNาของบริษัทที่บริการไอทีตาม ITIL 4-Service Value Chain 
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SC1-1.3 – อธิบาย 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ลักษณะ บจ. ควรอธิบายถึงหNวงโซNอุปทานของธุรกิจตามลำดับความสำคัญ 

โดยแนวทางที่นิยมใช6ในการอธิบายลักษณะหNวงโซNอุปทานของ

ธุรกิจคือการระบุถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของ

ตน โดยให6ระบุวNาผู6มีสNวนได6เสียมีความสำคัญ หรือมีความสัมพันธ_

กับกิจกรรมที่เกี่ยวข6องกับการดำเนินธุรกิจของ บจ. อยNางไร และ

สะท6อนให6เห็นถึงคุณคNาที่ บจ. สNงมอบให6ผู6มีสNวนได6เสียที่เกี่ยวข6อง

ในแตNละกิจกรรม โดย บจ. ควรคำนึงถึงบริบทของกฎหมาย 

เกณฑ_ มาตรฐานของหนNวยงานกำกับดูแล หรือข6อกำหนด 

นโยบาย และข 6อจำก ัดของ บจ. เอง ด ังน ั ้นการจ ัดลำดับ

ความสำคัญจึงเปPนเรื่องเฉพาะตัวของ บจ. ที่อาจจะแตกตNางจาก

บริษัทอื่น ๆ  

 

กรณีเปPน บจ. ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ6นบริษัทอื่น (Holding 

Company) ควรระบุกิจกรรมในหNวงโซNอุปทานของกลุNมบริษัทโดย

พิจารณาตามสายธุรกิจหลักที่ บจ. เห็นวNาสำคัญและเหมาะสม ถ6า

บริษัทในเครือดำเนินธุรกิจหลักของกลุNมแตNมิได6จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย_ Holding Company ก็ควรจะระบุกิจกรรมใน

หNวงโซNอุปทานบริษัทในเครือนั้นด6วย 

 

ทั้งนี ้ บจ. สามารถนำเสนอข6อมูล หNวงโซNอุปทานของธุรกิจใน

รูปแบบการบรรยาย ตาราง รูปภาพ หรืออื ่นๆ ตามที่ บจ. วNา

เหมาะสม 

บจ. มธีุรกิจหลกัคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน&ายในประเทศและ

ส&งออก แผนภาพต&อไปนี้จะแสดงถึงตัวอย&างของขั้นตอนในการระบุและจัดลำดับ

ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงต&อสังคม จากห&วงโซ&อุปทานการ

ผลิตของธุรกิจของ บจ. 

 

ห"วงโซ"อุปทานของธุรกิจ 

กิจกรรม

สนับสนุน 

งานธุรการ บัญชี การเงิน กฎหมาย (จัดจ&าง)  

งานบุคลากร การจ&างงาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร 

การออกแบบผลิตภัณฑOและกระบวนการผลิต วิศวกรรมการผลิต การ

ทดลองตลาด การวิจัยและพัฒนา (จัดจ&าง)  

การจัดการซัพพลายเออรO การจัดหาแหล5งเงินทุน การจ&างผลิต 

กิจกรรม

หลัก 

จัดหา

วัตถุดิบ

จาก

เกษตรกร

ใน

เครือข5าย 

ผลิตและ

จัดหา

บรรจุ

ภัณฑOใน

โรงงาน

ของ

บริษัท 

ใช&บริการ

ขนส5งเพ่ือ

กระจาย

สินค&าออก

ไปให&กับ

สาขาของ

บริษัทท่ัว

ประเทศ 

สาขาของ

บริษัทจัด

จำหน5าย

แก5ลูกค&า

ในพ้ืนท่ี 

สาขาของ

บริษัท

ให&บริการ

หลังการ

ขาย 

 

ตัวอย&างลักษณะห&วงโซ&อุปทานของกลุ&มบริษัท  

“กลุ&มบริษัทประกอบดDวย 12 บริษัท  ซึ่งส&วนใหญ&เปSนบริษัทจำกัดที่มีการดำเนิน

กิจการที่แตกต&างกัน แต&มีความเกี่ยวขDองกันโดยสำนักงานของบริษทั Holding 

Company กำหนดทิศทางและนโยบาย และควบคุมการทำงานของอีก 11 บริษัท

ดDวยวิธีการต&าง กลุ&มมสีายธุรกิจหลักทีค่ือการผลิตจัดจำหน&าย และใหDบริการสินคDา

อุปกรณ;อเิล็กทรอนิกส;” 

ห@วงโซ@อุปทาน

ภาคผลิต 

บจ. ในภาคการผลิตอาจจะมีการดำเนินธุรกิจที่แตกตNางกัน หรือ

อยูNในอุตสาหกรรมที่แตกตNางกัน แตNโดยทั่วไปแล6วบริษัทในภาค

การผลิตจะมีสNวนกิจกรรมหลัก (primary activities) ที่มักจะเปPน

การผลิต และสNวนกิจกรรมสนับสนุน (support Activities)  

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลหNวงโซNอุปทานที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักของ

บริษัท มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ โลจิสติกส_ขาเข6า (Inbound Logistics) 
[เช-น การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ หรืออุปกรณHในการผลิต การเลือกซัพพลายเออรH] 

¨ ปฏิบัติการ (Operations) 
[เช-น การผลิต การบรรจุผลิตภัณฑH หรือการซ-อมบำรุง] 

¨ โลจิสติกส_ขาออก (Outbound Logistics) 
[เช-น การผลิต การบรรจุผลิตภัณฑH หรือการซ-อมบำรุง] 

¨ การตลาดและการขาย (Marketing Sales) 
[เช-น การขาย การให>บริการลูกค>า] 

¨ การบริการ (Service) 
[เช-น การอบรมให>ความรู> การรับประกัน การซ-อมและอัพเกรด] 

กิจกรรมหลัก 

 

โลจิสติกส;ขาเขDา 

การขนส&งขาเขDาสำหรับบริษัทหมายถึงการหาเมล็ดกาแฟผ&านผูDซื้อกาแฟที่บริษัท

แต&งตั้งโดยเลือกเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่สุดจากผูDผลิตในละตินอเมริกา แอฟริกา 

และเอเชีย ในกรณีของบริษัท ซื้อกาแฟที่บริษัทแต&งตั้งจะเปSนผูDจัดหาเมล็ดกาแฟ

เขียวหรือเมล็ดที่ยังไม&คั ่วจากฟาร;มโดยตรง โดยจะส&งเมล็ดไปยังพื้นที่จัดเก็บ 

หลังจากนั้นจะคั่วและบรรจุหีบห&อ มูลค&าเพิ่มของกาแฟเกิดจากการคั่วและบรรจุ

ภัณฑ;ที่ภายใตDเครื่องหมายการคDาของบริษัท ซึ่งช&วยเพิ่มมูลค&าการขาย จากนั้น

เมล็ดกาแฟจะถูกส&งไปยังศูนย;กระจายสินคDา ซึ่งบางแห&งบริษัทเปSนเจDาของเอง 

และบางแห&งดำเนินการโดยบริษัทขนส&งอื่นๆ บริษัทไม&ไดDจัดซื้อผลิตภัณฑ;สำเร็จรูป

เพื่อใหDมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสูงตั้งแต&การเลือกเมล็ดกาแฟ 

 

ปฏิบัติการ 

บริษัทดำเนินธุรกิจรDานกาแฟในมากกว&า 80 ประเทศ ทั้งในรูปแบบของรDานคDาของ

บริษัทโดยตรงหรือรDานคDาที่ไดDรับใบอนุญาต (Licensing) บริษัทมีรDานคDามากกว&า 
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ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเหNวงโซNอุปทานที ่เก ี ่ยวกับกิจกรรม

สนับสนุน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 
¨ โครงสร6างพื้นฐาน (Infrastructure) 

[เช-น งานธุรการ บัญชี การเงิน กฎหมาย] 

¨ การจัดการทรัพยากรมนุษย_ (Human Resources 

Management) 
[เช-น งานบุคลากร การจ>างงาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร] 

¨ การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 
[เช-น ออกแบบผลิตภัณฑHและกระบวนการผลิต วิศวกรรมการผลิต การทดลองตลาด การ

วิจัยและพัฒนา] 

¨ จัดซื้อจัดจ6าง (Procurement) 
[เช-น การจัดการซัพพลายเออรH การจัดหาแหล-งเงินทุน การจ>างผลิต] 

32,000 แห&งทั่วโลก นอกจากนี้ยังเปSนเจDาของแบรนด;ต&าง ๆ บริษัทสรDางรายไดD

สุทธิ 81% ของรายไดDสุทธิทั้งหมดในช&วงครึ่งแรกของปkงบประมาณ 2020 จาก

รDานคDาที่บริษัทดำเนินการเอง ในขณะที่รDานคDาที่ไดDรับอนุญาตคิดเปSน 11% 

 

โลจิสติกส;ขาออก 

แทบจะไม&มีคนกลางในการขายสินคDาใหDบริษัทเลย ผลิตภัณฑ;ส&วนใหญ&จะขายใน

รDานของบริษัทใหDกับผู Dบริโภคโดยตรง อย&างไรก็ตาม มีการจัดเก็บและการจัด

จำหน&ายสินคDาไปรDานคDาปลีก หรือรDานคDาส&งอยู&บDาง 

 

การตลาดและการขาย 

บริษัทลงทุนในผลิตภัณฑ;คุณภาพที่เหนือกว&า และการบริการลูกคDาในระดับสูง

มากกว&าคู&แข&งที่ทำธุรกิจเดียวกัน อย&างไรก็ตาม บริษัทไดDดำเนินกิจกรรมทาง

การตลาดตามความตDองการระหว&างการเป�ดตัวผลิตภัณฑ;ใหม&ในรูปแบบของการ

สุ&มตัวอย&าง (sampling) ในพื้นที่รอบรDาน และจัดจDางบริษัทการตลาดมาช&วย

สนับสนุนการขายทั้งในระดับบริษัท และระดับรDานคDา 

 

บริการ 

บริษัทตั้งเปQาสรDางความภักดีของลูกคDา (Customer Loyalty) ผ&านการบริการ

ลูกคDาภายในรDานอันเปSนเอกลักษณ;ของบริษัทคือเพื่อใหDลูกคDาไดDรับประสบการณ;

บริษัทที่ไม&เหมือนใคร การฝ�กอบรมดDานการบริการเปSนองค;ประกอบสำคัญของ

ห&วงโซ&อุปทานที่ช&วยทำใหDการบริการมีเอกลักษณ;เฉพาะตัว ดังนั้น มูลค&ามหาศาล

ของบริษัทถูกสรDางขึ้นเมื่อบาริสตDาทำเครื่องดื่มใหDกับลูกคDาอย&างที่ลูกคDาพอใจ ใน

บรรยากาศที่ลูกคDาผ&อนคลาย  

 

กิจกรรมสนับสนุน 

 

โครงสรDางพื้นฐาน 

โครงสรDางพื้นฐานของบริษัทรวมถึงแผนกต&าง ๆ เช&น การจัดการ การเงิน กฎหมาย 

ฯลฯ ซึ่งจำเปSนสำหรับการดำเนินงานรDานคDาของบริษัท บริษัทจDางผูDจัดการธุรกิจใน

สำนักงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผูDจัดการรDานในสถานที่ซึ่งช&วยดูแลรDานคDาที่

ออกแบบมาอย&างดีและน&าพอใจ พรDอมบริการลูกคDาที่ดีโดยทีมพนักงานที่ทุ&มเท 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย; 

พนักงานที่มุ&งมั่นถือเปSนคุณลักษณะสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท

ตลอดหลายปkที่ผ&านมา พนักงานบริษัทไดDรับแรงจูงใจจากผลประโยชน;และสิ่งจูงใจ

มากมาย บริษัทขึ ้นชื ่อในดDานการดูแลพนักงาน ซึ ่งเปSนสาเหตุสำคัญที ่ทำใหD

พนักงานมีอัตราการลาออกต่ำ ซึ่งบ&งชี้ถึงการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม มี

โครงการฝ�กอบรมมากมายสำหรับพนักงานในการกำหนดวัฒนธรรมการทำงาน ซึ่ง

ช&วยใหDพนักงานมีแรงจูงใจและมีประสิทธิภาพ 

 

การพัฒนาเทคโนโลย ี

บริษัทขึ้นชื่อในดDานการใชDเทคโนโลยี ไม&เพียงแต&ในกระบวนการที่เกี่ยวขDองกับ

กาแฟเท&านั ้น (เพื ่อใหDมั ่นใจในรสชาติและคุณภาพที ่สม่ำเสมอพรDอมกับการ
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ประหยัดตDนทุน) แต&ยังเชื ่อมต&อกับลูกคDาอีกดDวย ลูกคDาจำนวนมากใชDรDานเปSน

สำนักงานชั่วคราวหรือสถานที่นัดพบเนื่องจากมี Wi-Fi ฟรีและไม&จำกัด 

บริษัทไดDเป�ดตัวหลายแพลตฟอร;มที่ลูกคDาสามารถถามคำถาม เสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นอย&างเป�ดเผย และแบ&งป�นประสบการณ; เทคโนโลยีช&วยในการนำ

ขDอเสนอแนะนี้ไปใชDโดยเฉพาะอย&างยิ่งในดDานโปรแกรมรางวัล 

บริษัทยังใชDระบบ iOS ซึ่งลูกคDาสามารถสั่งเครื่องดื่มผ&านแอพโทรศัพท; และรับการ

แจDงเตือนความพรDอมเมื่อเดินเขDาไปในรDาน 

 

จัดซือ้จัดจDาง 

การจัดซื้อจัดจDางถูกรวมเขDากับแง&มุมต&างๆ ของห&วงโซ&อุปทาน บริษัทจะสรDาง

ขDอกำหนด และมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจDางทั้งหมด อย&างไรก็ตาม ความสัมพันธ;

ในการจัดซื้อจากคู&คDาแต&ละรายมักจะแตกต&างกันอย&างมาก เนื่องจากบริษัทมีคู&คDา

หลายรูปแบบและอยู&ในหลายประเทศ แต&ในส&วนของเมล็ดกาแฟ บริษัทจัดการการ

จัดซื้อเมล็ดกาแฟของตัวเองทั้งหมด ซึ่งถือว&าเปSนหนึ่งในขDอไดDเปรียบในการแข&งขัน 

ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ6างมักจะมีความเกี่ยวข6องอยNางยิ่งกับทั้งโลจิสติกส_ขาเข6าและการ

ปฏบิัติการ 

ห@วงโซ@อุปทาน

ภาคบริการ 

บจ. ในภาคการบริการอาจเลือกอธิบายหNวงโซNอุปทานของธุรกิจ

เชNนเดียวกับ บจ. ในภาคการผลิต ซึ ่งเปPนการอธิบายหNวงโซN

อุปทานที่ใช6กันโดยทั่วไป แตNหาก บจ. พบวNาโครงสร6างหNวงโซN

อุปทานของธุรกิจดังกลNาวไมNเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของตน ก็

อาจพิจารณาโครงสร6างหNวงโซNอุปทานของธุรกิจในภาคการบริการ

ที่จะแสดงตNอไปนี้ ซึ ่งโดยทั่วไปแล6ว บจ. ในภาคการผลิตจะมี

กิจกรรมในการหาลูกค6า (Customer Acquisition) และกิจกรรม

ในการรักษาฐานลูกค6า (Customer Retention) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลหNวงโซNอุปทานที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการ

หาลูกค6า มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ การขาย การสร6างลูกค6าเป^าหมายและการสนับสนุนกNอน

การขาย (Sale Lead Generation and Pre-sale 

Support) 

¨ การสนับสนุนการขาย ณ เวลาซื้อ (Sale Support at 

Purchase Time) 

¨ การสNงสินค6าและการเป ดใช6งาน (Delivery and 

Activation)  

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลหNวงโซNอุปทานที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการ

รักษาลูกค6า มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ การสนับสนุนลูกค6าและการจัดการบัญชี (Customer 

Support and Account Management) 

¨ การเรียกเก็บเงิน (Billing and Collection) 

¨ การติดตาม (Tracking and Follow-up) 

กิจกรรมในการหาลูกค2า  

 

การสรDางลูกคDาเปQาหมายและการสนับสนุนก&อนการขาย  

บริษัทสรDางฐานลูกคDาเปQาหมายโดยอาศัยฐานขDอมูลเพื่อสนับสนุนการตลาด การ

ติดต&อลูกคDาเพื่อการตลาด บริษัทใหDความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเก็บ

รักษาขDอมูล และความเปSนส&วนตัวของลูกคDา โดยบริษัทมีแนวนโยบายการคุDมครอง

ขDอมูลส&วนบุคคลที่สอดคลDองกับกฎหมายและหลักการสากล  

 

การสนับสนุนการขาย ณ เวลาซื้อ 

บริษัทสำรวจความตDองการของลูกคDาและการเสนอบริการ หาขDอมูลเกี ่ยวกับ

ลักษณะของลูกคDา ตรวจสอบเครดิตของลูกคDา ดังนั้นขDอมูลเหล&านี้จึงเปSนหัวใจ

สำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทใหDความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเก็บ

รักษาขDอมูล และความเปSนส&วนตัวของลูกคDา เช&น เก็บขDอมูลเท&าที่จำเปSน มีฐานใน

การใชDขDอมูลตามกฎหมาย และมีแนวนโยบายการคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคลที่

สอดคลDองกับกฎหมายและหลักการสากล  

 

การส&งสินคDาและการเป�ดใชDงาน  

บริษัทเสนอบริการหรือเริ่มการใหDบริการ เมื่อลูกคDาตกลงรับบริการจากบริษัท โดย

บริษัทเปSนแพลตฟอร;มตลาดออนไลน; (Marketplace) บริษัทจึงมีลูกคDาสอง

ประเภท ไดDแก& ผู Dซื ้อ และผู Dขาย โดยบริษัทจะมีการอธิบายถึงเงื ่อนไขในการ

ใหDบริการ รวมถึงสิทธิและประโยชน;ต&างๆ ที่ลูกคDาจะไดDรับอย&างครบถDวนผ&าน

ตัวแทนของบริษัทซึ ่งไดDรับการอบรมอย&างเขDมขDน และมีประสบการณ;ในการ

ทำงานกับบริษัทแลDวอย&างนDอยหนึ่งปk  
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กิจกรรมในการรักษาลูกค2า 

 

การสนับสนุนลูกค6าและการจัดการบัญชลีูกค6า 

บริษัทตอบสนองความตDองการของลูกคDา และจัดการกับป�ญหาของลูกคDา ผ&าน

หลายช&องทาง Live Chat และ Call Center โดย Live Chat จะเปSนช&องทางแรก

ในการติดต&อของลูกคDาซึ ่งการใหDบริการจะทำผ&านระบบอัตโนมัติไดDตลอด 24 

ชั่วโมง บริษัทอัพเดตและพัฒนาระบบ Live Chat อย&างต&อเนื่อง แต&ถDาลูกคDายังคง

ตDองการการบริการก็สามารถติดต&อกับ Call Center ของบริษัทซึ่งจะใหDบริการ

โดยพนักงานของบริษัทที่ไดDรับการอบรมดDานการใหDบริการลูกคDาโดยเฉพาะ  

 

การเรียกเก็บเงิน  

บริษัทเรียกเก็บเงิน จัดการบิล และรับชำระเงินผ&าน หลายช&องทาง เช&น ชำระผ&าน

จุดใหDบริการบุคคลที่สาม (Counter Service) การโอนออนไลน; และบัตรเครดิต/

เดบิต โดยบริษัทจัดจDางใหDบริษัทผูDใหDบริการเรียกเก็บเงินและจัดการบิลที่น&าเชื่อถือ 

เปSนผูDดูแลงานในส&วนนี้ แต&บริษัทก็มีการตรวจสอบการทำงานอย&างสม่ำเสมอ  

 

การติดตาม  

บริษัทติดตามลูกคDา วิเคราะห;ฐานขDอมูลลูกคDา และวิเคราะห;การใชDบริการ เพื่อการ

เขDาถึงและใหDบริการลูกคDาไดDดีขึ้น บริษัทจะอธิบายถึงการติดตามลูกคDาหลักการ

ขายและใหDความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษาขDอมูล และความ

เปSนส&วนตัวของลูกคDา โดยบริษัทมีแนวนโยบายการคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคลที่

สอดคลDองกับกฎหมายและหลักการสากล 
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ST1-1 – การระบุกลุ"มผู;มีส"วนได;เสีย 
 

ST1-1.1 – สาระสำคัญ 
 

ผูFมีสBวนไดFเสีย (Stakeholders) ใน บจ. คือ บุคคลหรือกลุBมบุคคลที่ไดFรับอันตรายหรือไดFรับผลประโยชนsจากกิจกรรมตBาง ๆ ในหBวงโซBอุปทาน

ของ บจ. หรือผูFที่มีสิทธิ์ถูกละเมิดหรือตFองไดFรับการเคารพสิทธิ์จากกิจกรรมตBาง ๆ ในหBวงโซBอุปทานของ บจ. ผูFมีสBวนไดFเสียแบBงออกเปwนสองกลุBม 

ไดFแกB ผูFมีสBวนไดFเสียภายในองคsกร เชBน ผูFถือหุFน ผูFบริหาร พนักงาน และผูFมีสBวนไดFเสียภายนอกองคsกร เชBน ลูกคFา คูBคFา ชุมชน และรัฐ กุญแจสำคัญ

ในการจัดการทั้งสองกลุBมคือการสรFางความสัมพันธsและเขFาใจเกี่ยวกับหนFาที่และความตFองการและความตFองการของทั้งสองกลุBม บจ. ควรระบุผูFมี

สBวนไดFเสียทั้งภายในและภายนอกองคsกร รวมถึงอธิบายถึงการมีสBวนรBวมของผูFมีสBวนไดFเสีย ความตFองการหรือความคาดหวังของผูFมีสBวนไดFเสีย และ 

แนวทางการตอบสนองความตFองการหรือความคาดหวังของผูFมีสBวนไดFเสียเหลBานั้นดFวย 
 

ST1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง  
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFระบุกลุBมผูFมีสBวนไดFเสีย ผูFจัดทำควรพิจารณามาตรฐานสากลเกี่ยวกับหBวงโซBอุปทานขอธุรกิจที่ไดFรับการยอม 

รับในวงการธุรกิจและสังคมดFวย  
 

ตัวอย8างมาตรฐาน

และแนวทางสากล

ที่ บจ. อาจใชA

อAางอิงไดA  

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 8 งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต 

¨ GRI Standards 

¨ GRI 102 

¨ ผู6มีสNวนได6เสียประเภทตNาง ๆ (CIP) 

¨ ผู6มีสNวนได6เสียภายในองค_กร ภายนอกองคกร_ และที่เกี่ยวข6องกับองค_กร (Internal, External and Connected Stakeholders by 

Chartered Institute of Procurement and Supply Chain)  

¨ การเข6าไปมีสNวนรNวมกับผู6มีสNวนได6เสีย (UNDESA) 

¨ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีสNวนรNวมกับผู6มีสNวนได6เสีย (Stakeholder Engagement Practical Guide) 

¨ การวิเคราะห_ผู6มีสNวนได6เสีย (UNDP) 

¨ การวิเคราะห_องค_กรและบริบทสำหรับ SDGs (Institutional and Context Analysis for The Sustainable Development 

Goals) 

¨ ขั้นตอนที่ 3 ในการการวิเคราะห_องค_กรและบริบท: การวิเคราะห_ผู6มีสNวนได6เสีย (Stakeholder Analysis)  

¨ ผู6มีสNวนได6เสียเฉพาะกลุNม (UNSD) 

¨ ผู6มีสNวนได6เสียเฉพาะกลุNม เชNน ผู6หญิง เด็ก และชนกลุNมน6อย ตาม Major Groups and Other Stakeholders ภายใต6 Agenda 21 

United Nations Sustainable Development  
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ST1-1.3 – อธิบาย 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงข.อมูล ตัวอย7างการแสดงข.อมูล 
ภายในองคzกร บจ. อาจระบุถึงผู6มีสNวนได6เสียภายในองค_กรซึ่งมีความสัมพันธ_กับ

หNวงโซNอ ุปทานของธุรกิจของ บจ. เชNน กรรมการ/ผู 6บริหาร 

พนักงาน ผู6ถือหุ6น และผู6อื่นที่มีสNวนเกี่ยวข6องอื่น ๆ ทั้งนี้ บจ. อาจ

อธ ิบายถ ึ งการม ีส N วนร N วมของ บจ.  และผ ู 6 ม ี ส N วนได 6 เสีย 

(Stakeholder Engagement) รวมถ ึง ความต 6องการ/ความ

คาดหวังของผู6มีสNวนได6เสีย และแนวทางการตอบสนองรวมถึง 

ความต6องการ/ความคาดหวังของผู6มีสNวนได6เสียเหลNานั้น 

 

ตัวอยNางการระบุผู6มีสNวนได6เสียภายในองค_กร มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ กรรมการบริษัท/ผู6บริหารระดับสูง 

¨ พนักงาน 

¨ ผู6ถือหุ6น 

¨ ผู6อื่นที่มีสNวนเกี่ยวข6อง (โปรดระบุ) 

บริษัทมบีุคลากรที่มีส&วนไดDเสียในบริษัทหลายประเภทและมีการมีส&วนร&วมของผูDมี

ส&วนไดDเสียภายใน ตามตารางต&อไปนี้  

ผู#มีส'วนได#

ส'วนเสีย 

การมีส'วนร'วม  ความต#องการ/ ความ

คาดหวัง 

การตอบสนอง 

กรรมการ/

ผู#บริหาร 

การสำรวจเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจ

ของกรรมการบริษัท/

ผู#บริหารระดับสูง การ

ประเมินผลงาน

ประจำปHโดยพนักงาน

หรือบุคคลภายนอก 

ต#องการค'าตอบแทน

และผลประโยชนN แสดง

ผลงานว'าสามารถ

บริหารได#ดี 

และได#ดำรงตำแหน'ง

ต'อไป  

หวังว'ากรรมการ/

ผู#บริหารสามารถวาง

แนวทางในการจัดการ

ความเส่ียงต'อสังคม 

มีแนวทางในการ

คัดเลือกกรรมการ/

ผู#บริหารท่ีดี  

กำหนดหน#าท่ี สิทธิ 

และผลประโยชนNของ

กรรมการ/ผู#บริหาร

อย'างเปQนธรรม 

มีกระบวนการในการ

พัฒนาพัฒนาและ

ประเมินประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 

พนักงาน การสำรวจเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจ

ของกรรมการบริษัท/

ผู#บริหารระดับสูง การ

ประเมินผลงาน

ประจำปH การประชุม

หรือพบปะพูดคุย

ระหว'างพนักงานและ

ผู#บริหาร การจัด

สัมมนาออนไลนN การ

จัดอบรม 

ต#องการค'าตอบแทน

และผลประโยชนN การ

งานท่ีม่ันคงและ

ก#าวหน#า 

หวังว'าจะดึงดูด

พนักงานท่ีมี

ความสามารถเข#ามา

ทำงานในองคNกร และ

เพ่ือให#อยู'ทำงานใน

ระยะยาว 

กำหนดระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัท นโยบาย 

และวิธีปฏิบัติของฝUาย

ทรัพยากรบุคคล 

ส'งเสริมความก#าวหน#า

ในสายอาชีพสำหรับ

พนักงาน 

ปรับปรุง

สภาพแวดล#อมในการ

ทำงานให#ดีและ

ปลอดภัยข้ึน 

ผู#ถือหุ#น การจัดการประชุม

สามัญประจำปHผู#ถือหุ#น 

และประชุมวิสามัญผู#

ถือหุ#น กิจกรรมนัก

ลงทุนสัมพันธN แจ#ง

ข'าวสารแก'ผู#ถือหุ#น

ผ'านทางเว็บไซตNของ

บริษัท 

ต#องการผล

ประกอบการท่ีดีและ

ผลตอบแทนการลงทุน

ท่ีคุ#มค'ามีการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี 

หวังว'าจะสามารถ

ส่ือสารกับผู#ถือหุ#น นัก

ลงทุน และเจ#าหน้ีอย'าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดทำรายงานประจำปH

และรายงานการพัฒนา

อย'างย่ังยืน เปZดเผย

ข#อมูลของบริษัทอย'าง

โปร'งใสและทัน

เหตุการณN สร#างผล

ประกอบการท่ีดีและ

จ'ายเงินป\นผล/จ'าย

ชำระคืนภาระหน้ีสิน 
 

ภายนอกองคzกร ผู6มีสNวนได6เสียภายนอกประกอบด6วยหลายฝ�ายที่ไมNได6เกี่ยวข6อง

โดยตรงกับองค_กร แตNมีสNวนรNวมในกิจกรรมขององค_กร หรือได6รับ

ผลกระทบจากกิจกรรมขององค_กร ไมNวNาจะเปPนซัพพลายเออร_ 

ลูกค6า/ผู6บริโภค สังคม/ชุมชน รัฐบาล และผู6มีสNวนได6เสียภายนอก

อื่น ๆ ทั้งนี ้บจ. อาจอธิบายถงึการมีสNวนรNวมของ บจ. และผู6มี

สNวนได6เสีย (Stakeholder Engagement) รวมถึง ความต6องการ/

ความคาดหวังของผู6มีสNวนได6เสีย และแนวทางการตอบสนอง

รวมถึง ความต6องการ/ความคาดหวังของผู6มีสNวนได6เสียเหลNานั้น  

 

 

 

 

บริษัทเกี่ยวขDองกับผูDส&วนไดDเสียภายนอกบริษัทหลายประเภท และมีการมีส&วน

ร&วมกับผูDมีส&วนไดDเสียภายนอก ตามตารางต&อไปนี้  

ผู#มีส'วนได#

ส'วนเสีย 

การมีส'วนร'วม  ความต#องการ/ ความ

คาดหวัง 

การตอบสนอง 

ซัพพลาย

เออรN 

การจัดซ้ือจัดจ#าง การ

ประชุม แสดงความ

คิดเห็น กำหนด

นโยบายในการการ

จัดซ้ือจัดจ#าง พัฒนา

ร'วมกัน  

ต#องการผลกำไรจาก

การทำธุรกิจ สินค#าหรือ

บริการท่ีมีคุณภาพ และ

คุ#มค'า การดำเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพ  

หวังสานต'อธุรกิจใน

ระยะยาว และการ

เติบโตร'วมกัน  

 

มีแนวทางในการ

คัดเลือกกรรมการ/

ผู#บริหารท่ีดี  

กำหนดหน#าท่ี สิทธิ 

และผลประโยชนNของ

กรรมการ/ผู#บริหาร

อย'างเปQนธรรม 

มีกระบวนการในการ

พัฒนาพัฒนาและ
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ตัวอยNางการระบุผู6มีสNวนได6เสียภายนอกองค_กร มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ซัพพลายเออร_ 

¨ รัฐบาล 

¨ ลูกค6า/ผู6บริโภค 

¨ สังคม/ชุมชน 

¨ อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ประเมินประสิทธิภาพ

ในการทำงาน 

ลูกค#า/

ผู#บริโภค 

การให#บริการ การ

สำรวจความพึงพอใจ

ของลูกค#า การวิจัย

ทางการตลาด  

ต#องการธุรกิจ สินค#า

หรือบริการท่ีมีคุณภาพ 

และคุ#มค'า มีความ

โปร'งใสด#านราคา มีการ

ปกป]องข#อมูลส'วน

บุคคลและความเปQน

ส'วนตัวของลูกค#า หวัง

สร#างความภักดีของ

ลูกค#า (customer 

loyalty) 

ส'งมอบผลิตภัณฑN และ

บริการท่ีตรงตาม

มาตรฐาน ตรวจสอบ 

และรับประกันคุณภาพ 

สำรวจความคิดเห็น

ของลูกค#า พัฒนาและ

วางระบบความ

ปลอดภัยด#านข#อมูล

และไซเบอรNรวมถึง

ข#อมูลส'วนบุคคลและ

ความเปQนส'วนตัว 

สังคม/

ชุมชน 

เย่ียมชุมชนและ

ประชุมกับผู#นำชุมชน 

การมีส'วนร'วมผ'านการ

จ#างงาน การจัดซ้ือ

วัตถุดิบ และกิจกรรม

การพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ 

ร'วมพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดล#อม 

การจ#างงาน รับฟ\งเสียง

จากสังคม และชุมชน

แวดล#อม  

รับผิดชอบต'อชุมชน

และสังคม พัฒนา

โครงการท่ีเก่ียวข#องกับ

ชุมชน จ#างแรงงานและ

จัดซ้ือจัดจ#างในท#องถ่ิน 

รัฐบาล ปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎเกณฑNต'าง ๆ 

อย'างเคร'งคัด ร'วม

ประชุม กิจกรรม 

ต'าง ๆ เย่ียมชม

โครงการท่ีหน'วยงาน

ของรัฐจัดข้ึน ร'วมเปQน

คณะกรรมการความ

ร'วมมือ ท่ีริเร่ิมโดย

ภาครัฐ ข#าร'วมกับ

สมาคมของ

อุตสาหกรรมหรือ

หอการค#า 

ต#องการเข#าร'วมเปQน

พันธมิตรในโครงการ

ของภาครัฐ หวังให#

ปฏิบัติตามนโยบาย 

ของรัฐบาล  

ให#การสนับสนุนและ

ปฏิบัติตามมาตรการ

หรือกิจกรรมของ

ภาครัฐท้ังในระดับ

ท#องถ่ินและ

ระดับประเทศ 

พัฒนาโครงการความ

ร'วมมือระหว'างกันของ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ปฏิบัติตามและมีส'วน

ร'วมกับมาตรการและ

กิจกรรมของภาครัฐ

ตามความเหมาะสม 

ให#คำแนะนำ ความรู# 

และความคิดเห็นแก'

หน'วยงานต'าง ๆ ของ

รัฐ  
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ส+วนที่ 3 การจัดการด9านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล9อม (EN) 
 

1. ประเด็นท่ีแบบแสดงรายการข:อมูลประจำป~/รายงานประจำป~ แบบ 56-1 One Report กำหนด 
 

นโยบาย

และแนว

ปฏิบัต ิ

ใหAอธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคลAองกับกฎหมาย ระเบียบ และขAอบังคับดAานสิ่งแวดลAอมซึ่งเกี่ยวขAองกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย8อย โดยสะทAอนใหAเห็นว8าบริษัทมีความมุ8งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต8อสิ่งแวดลAอมใน

ประเด็นต8าง ๆ เช8น พลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ และการจัดการเพื่อลดป�ญหาก�าซเรือนกระจก (ถAามี) ทั้งนี้ ใหAอธิบาย

เฉพาะขAอมูลนโยบายและแนวปฏิบัติ ในภาพรวมตามที่บริษัทเห็นว8าสำคัญและสอดคลAองกับบริบทของธุรกิจ โดยสามารถนำ

นโยบายและแนวปฏิบัติทั้งฉบับที่เกี่ยวกับการจัดการในมิติสิ่งแวดลAอมไปเป\ดเผยบนเว็บไซตXของบริษัท  

ใหAแสดงขAอมูลเกี่ยวกับเปeาหมายการจัดการดAานสิ่งแวดลAอม (ถAามี) ที่สอดคลAองกับกลยุทธXการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น

และ/หรือระยะยาว เพื่อใหAผูAลงทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานไดA  

กรณีที่บริษัทมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเปeาหมายดAานสิ่งแวดลAอมในรอบปqที่ผ8านมา ใหAระบุสาระสำคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงดังกล8าวโดยสังเขปตามที่บริษัทเห็นว8าเหมาะสม เพื่อใหAผูAลงทุนทราบว8าบริษัทมีพัฒนาการในการจัดการ

ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลAอมอย8างต8อเนื่อง 

ผลการ

ดำเนินงาน 

ใหAอธิบายขAอมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธXที ่เกี ่ยวกับการจัดการดAานสิ ่งแวดลAอม ในเฉพาะประเด็นที ่สำคัญกับ

กระบวนการดำเนินธุรกิจ เช8น การจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ เปGนตAน อีกทั้ง ควรอธิบายแผนงานที่สะทAอนถึง

ความสามารถของธุรกิจในการใชAทรัพยากรอย8างคุAมค8า โดยบริษัท อาจเพิ่มเติมผลการดำเนินงาน ผลลัพธX รวมถึงแผนงาน (ถAา

มี) เกี่ยวกับการจัดการดAานสิ่งแวดลAอมอื่น ๆ ตามที่บริษัทพิจารณาแลAวว8าสอดคลAองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดAานสิ่งแวดลAอม 

นอกจากนี้ ใหAเป\ดเผยขAอมูลการปล8อยก�าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท8า โดยระบุชื่อผูAทวนสอบการจัดทา

คารXบอนฟุตพริ้นทXขององคXกรที่ขึ้นทะเบียนกับองคXการบริหารจัดการ ก�าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผูAทวนสอบที่บริษัทเห็นว8ามี

ผลงานเปGนที่ยอมรับอย8างแพร8หลายในระดับสากล รวมทั้งเป\ดเผยแนวนโยบายในเรื่องนี้ของคณะกรรมการบริษัทที่สะทAอนใหA

เห็นถึงความมุ8งมั่นในการลดผลกระทบทางลบต8อสิ่งแวดลAอมหรือการจัดการการปล8อยก�าซเรือนกระจก และหากเปGนช8วงเริ่มตAน

หรือ อยู8ระหว8างดำเนินการใหAเป\ดเผยระยะเวลาการดำเนินการใหAผูAลงทุนทราบดAวย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม8ไดAจัดทำขAอมูลการ

ปล8อยก�าซเรือนกระจก ใหAระบุว8า “ไม8มีขAอมูล” พรAอมแสดงเหตุผลประกอบ  

กรณีที่บริษัทและบริษัทย8อยอยู8ระหว8างการตรวจสอบจากหน8วยงานที่มี อำนาจหนAาที่ว8าการดำเนินงานของบริษัทและ

บริษัทย8อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขAอบังคับดAานสิ่งแวดลAอมอย8างมีนัยสำคัญหรือมีกรณีที่ถูกกล8าวหาว8าเปGนผูAสรAาง

ผลกระทบดAานลบต8อประเด็นสิ่งแวดลAอม โดยเฉพาะประเด็นที่ปรากฏเปGนข8าวต8อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบต8อการประกอบ

ธุรกิจ ภาพลักษณX ชื่อเสียง และสินทรัพยXของบริษัท ใหAอธิบายขAอเท็จจริง ความคืบหนAา เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการ

ปeองกันดAวย 
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2. การกำหนดประเด็นแสดงข:อมูล 
ในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลที่เกี่ยวขFองกับการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลFอม ผูFจัดทำสามารถระบุประเด็นไดFหลากหลาย โดยอาจ

แบBงเปwนประเด็นหลักและประเด็นรองที่เกี่ยวขFองหรือสBงผลกระทบตBอผูFมีสBวนไดFเสียตลอดหBวงโซBอุปทาน เพื่อใหFสามารถระบุผูFมีสBวนไดFเสียตลอดหBวงโซB

อุปทานและระบุความคาดหวังที่มีตBอบุคลากรในหนBวยงาน บริษัทคูBคFา หรือผูFมีสBวนไดFเสียอื่น ๆ บริษัทสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยง (ซึง่รวมถึง

ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลFอม) โดยการระบุถึงความเสี่ยงและหาวิธีการตอบรับความเสี่ยงที่ถูกระบุดังกลBาว โดยมีวัตถุประสงคsเพื่อประเมินขนาดของคาม

เสี่ยงทั้งในมิติของความเสี่ยงแตBละตัวและความเสี่ยงโดยองคsรวม เพื่อที่จะพุBงความสนใจไปที่ภัยและโอกาสที่สำคัญที่สุด และเพื่อที่จะไดFดำเนินการเพื่อ

ตอบรับตBอความเสี่ยง ซึ่งกลBาวไดFวBาการประเมินความเสี่ยงนั้นคือกระบวนการในการวัดขนาด (measuring) และจัดลำดับความสำคัญ (prioritizing) 

ของความเสี่ยง เพื่อที่จะทำใหFสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดF 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเริ่มตFนจากการระบุถึงความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหFเห็นถึงรายการของความเสี่ยง (list of risks) โดยแบBงเปwน

ประเภท เชBน ความเสี่ยงทางดFานการเงิน ความเสี่ยงในดFานการประกอบการ ความเสี่ยงในการวางยุทธศาสตรs และความเสี่ยงในแงBของการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ซึ่งผูFมีสBวนไดFเสียตลอดหBวงโซBอุปทานและระบุความคาดหวังที่มีตBอบุคลากรในหนBวยงาน บริษัทคูBคFา หรือผูFมีสBวนไดFเสียอื่น ๆ นั้นอาจมี

ความแตกตBางกันไปตามลักษณะของธุรกิจของบริษัทผูFประเมิน 

ทั้งนี้ ประเด็นที่คูBมือไดFระบุไวFนี้ เปwนเพียงแนวทางในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลเทBานั้น บจ. ไมBจำเปwนตFองแสดงขFอมูลตามประเดน็ที่คูBมือ

นี้ระบุไวFทั้งหมด โดยอาจเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญหรือที่ บจ. มีขFอมูลมาแสดงในรายงานเทBานั้นก็ไดF 
 

ประเด็นด8านสิ่งแวดล8อม 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ EN1-1 การบริหารจัดการน้ำ 

¨ EN1-2 การบริหารจัดการขยะและของเสีย 

¨ EN1-3 การบริหารจัดการพลังงาน 

¨ EN1-4 การบริหารจัดการมลพิษ 

¨ EN1-5 การบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ EN2-1 การวิเคราะห_ผลกระทบตNอความหลากหลายทางชีวภาพ 

¨ EN2-2 การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด6านภูมิอากาศ 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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EN1-1 – การบริหารจัดการน้ำ 
 

EN1-1.1 – สาระสำคัญ 

ทรัพยากรน้ำเปwนทรัพยากรที่มีอยูBอยBางจำกัดและบริษัทควรจะใชFทรัพยากรน้ำอยBางมีประสิทธิภาพ การใชFทรัพยากรน้ำสาธารณะจะเปwนไปโดย

สอดคลFองกับกฎหมายเกี่ยวกับการใชFทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ การพึ่งพาทรัพยากรน้ำยังอาจกBอความเสี่ยงตBอการประกอบกิจการไดF เชBน กรณีที่การ

ประกอบการหยุดชะงักลงเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ หรือการที่ตFนทุนในการประกอบการสูงขึ้นเนื่องจากความขาดแคลนของทรัพยากร

น้ำหรือการที่คBาใชFน้ำมีราคาสูงขึ้น 
 

EN1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

¨ รัฐพึงจัดให6มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอตNอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และการอื่น (มาตรา 72(4)) 

¨ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

¨ การใช6ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค_เพื่อ 

- การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการทNองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ^า การประปาและกิจการอื่น ถูกจัดให6เปPนการใช6น้ำประเภทที่

สอง (มาตรา 41(2)) 

- การใช6ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญNที่ใช6น้ำปริมาณมาก หรืออาจกNอให6เกิดผลกระทบข6ามลุNมน้ำ หรือครอบคลุม

พื้นที่อยNางกว6างขวางถูกจัดให6เปPนการใช6น้ำประเภทที่สาม (มาตรา 41(3)) 

¨ ในการใช6ทรัพยากรน้ำประเภทที่สอง ผู6ประสงค_จะใช6ทรัพยากรน้ำสาธารณะต6องได6รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล6วแตNกรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุNมน้ำที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะนั้น

ตั้งอยูN (มาตรา 43) 

¨ ในการใช6น้ำประเภทที่สาม ผู6ประสงค_จะใช6ทรัพยากรน้ำสาธารณะต6องต6องได6รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ำ หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล6วแตNกรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหNงชาต ิ(มาตรา 44) 

¨ ผู6ใช6น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามจะต6องเสียคNาใช6น้ำตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ_การกำหนดอัตราคNาใช6น้ำสำหรับการใช6

น้ำประเภทที่สองและการใช6น้ำประเภทที่สาม และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ_ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหยNอน หรือ

ยกเว6นคNาใช6น้ำ (มาตรา 49) 

¨ ผู6รับใบอนุญาตการใช6น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามต6องติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช6 และเก็บข6อมูลที่จำเปPน

เพื่อให6พนักงานเจ6าหน6าที่ที่แตNงตั้งโดยรัฐมนตรีวNาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ_ หรือรัฐมนตรีวNาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล6อม แล6วแตNกรณี ตรวจสอบ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ_และวิธีการที่อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หรืออธิบด ี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แล6วแตNกรณี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 51) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 6 จัดการน้ำอยNางยั่งยืนและพร6อมใช6สำหรับทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 14 อนุรักษ_และใช6ประโยชน_จากทรัพยากรทางทะเลอยNางยั่งยืน 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยการคุ6มครองและการใช6สายน้ำระหวNางประเทศและทะเลสาบระหวNางประเทศ (Convention on the Protection and 

Use of Trans-boundary Watercourses and International Lakes) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยการคุ6มครองและการใช6สายน้ำระหวNางประเทศและทะเลสาบระหวNางประเทศกำหนดให6รัฐสมาชิกใช6มาตรการที่

เหมาะสมในการป^องกัน ควบคุม และลดผลกระทบตNอผลกระทบที่สNงผลข6ามดินแดน (มาตรา 2 วรรคหนึ่ง) 

¨ รัฐสมาชิกจะต6องจัดให6มีมาตรการที่เหมาะสม 

ก. เพื่อป^องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางน้ำซึ่งสNงผลหรืออาจจะสNงผลข6ามดินแดน 

ข. ดำเนินการเพื่อให6แนNใจวNาน้ำที่ถูกใช6ข6ามดินแดนนั้นถูกใช6โดยมีวัตถุประสงค_เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีการรักษา

ทรัพยากรน้ำและการคุ6มครองสิ่งแวดล6อม 
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ค. ดำเนินการเพื่อให6แนNใจวNาน้ำที่ถูกใช6ข6ามดินแดนโดยวิธีการที่เปPนธรรม โดยคำนึงลักษณะของการข6ามดินแดน ในกรณีที่กิจกรรม

นั้นจะกNอผลกระทบข6ามดินแดน 

ง. ดำเนินการเพื่อให6แนNใจวNาการรักษาและการฟ¥¦นฟูระบบนิเวศในกรณีที่จำเปPน (มาตรา 2 วรรคสอง) 

¨ GRI 303: Water and Effluents (2018) 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข6องกับทรัพยากรน้ำในฐานะที่เปPนทรัพยากรที่ถูกใช6รNวมกัน (Disclosure 303-1: 

Interactions with water as a shared resource) 

ก. การดำเนินการที่เกี่ยวข6องกับน้ำหมายรวมถึงลักษณะการใช6และตำแหนNงที่มีการใช6 บริโภค หรือปลNอยน้ำ และการดำเนินการ 

ใด ๆ ที่สNงผลตNอน้ำไมNวNาโดยตรงหรือโดยอ6อม 

ข. ลักษณะของแนวทางที่ใช6ในการระบุถึงผลกระทบตลอดจนวิธีการในการวัดผลกระทบตNอทรัพยากรน้ำ 

ค. ลักษณะวNาผลกระทบตNอน้ำนั้นถูกกำหนดอยNางไร ซึ่งรวมไปถึงลักษณะของการที่บริษัททำงานรNวมกับผู6มีสNวนได6เสียในการดูแล

ทรัพยากรน้ำในฐานะที่เปPนทรัพยากรที่ถูกใช6รNวมกัน และลักษณะของการที่บริษัทมีสNวนรNวมกับคูNค6าหรือลูกค6าในการกNอ

ผลกระทบตNอทรัพยากรน้ำ 

ง. คำอธิบายกระบวนการในการกำหนดเป^าหมายด6านทรัพยากรน้ำซึ่งเปPนสNวนหนึ่งของแนวทางในการบริหารจัดการองค_กร 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบจากการปลNอยน้ำ (Disclosure 303-2: Management of water 

discharge-related impacts) 

ก. ลักษณะของการมาตรฐานขั้นต่ำด6านคุณภาพของสิ่งที่ถูกปลNอยออกมาและวิธีการที่มาตรฐานขั้นต่ำดังกลNาวถูกกำหนดขึ้น 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการดึงทรัพยากรน้ำ (Disclosure 303-3: Water withdrawal) 

ก. ปริมาณรวมของน้ำซึ่งถูกดึงจากทุกพื้นที่ (เมกะลิตร) โดยมีการแจกแจงรายละเอียด เชNน จากแหลNงน้ำผิวดินหรือแหลNงน้ำใต6ดิน 

ข. ปริมาณน้ำซึ่งถูกดึงพื้นที่น้ำตึงเครียด (water stress area) (เมกะลิตร) โดยมีการแจกแจง เชNน จากแหลNงน้ำผิวดินหรือแหลNงน้ำ

ใต6ดิน 

ค. ปริมาณน้ำที่ถูกดึงมาจากแหลNงอื่น 

ง. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมมาอยNางไร 

มาตรฐาน วิธีการ และสมมติฐานที่ถูกใช6 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยน้ำ (Disclosure 303-4: Water discharge) 

ก. ปริมาณรวมของน้ำซึ่งถูกปลNอยลงทุกพื้นที่ (เมกะลิตร) โดยมีการแจกแจง เชNน ปลNอยลงในแหลNงน้ำผิวดินหรือแหลNงน้ำใต6ดิน 

ข. ปริมาณน้ำซึ่งถูกปลNอยลงพื้นที่น้ำตึงเครียด (water stress area) (เมกะลิตร) โดยมีการแจกแจง เชNน แหลNงน้ำจืดและแหลNงน้ำ

อื่น ๆ 

ค. ปริมาณรวมของน้ำที่ถูกปลNอยในทุก ๆ พื้นที่น้ำตึงเครียด (water stress area) (เมกะลิตร) โดยมีการแจกแจง เชNน แหลNงน้ำจืด

และแหลNงน้ำอื่น ๆ 

ง. การจัดลำดับสารประกอบซึ่งจะมีการบำบัด 

จ. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

มาตรฐาน วิธีการ และสมมติฐานที่ถูกใช6 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการใช6น้ำ (Disclosure 303-5: Water consumption) 

ก. ปริมาณรวมของน้ำซึ่งถูกใช6จากทุกพื้นที่ (เมกะลิตร) 

ข. ปริมาณรวมของการใช6น้ำในพื้นที่ทีน่้ำตึงเครียด (water stress area) (เมกะลิตร) 

ค. การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บน้ำ (เมกะลิตร) 

ง. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

มาตรฐาน วิธีการ และสมมติฐานที่ถูกใช6 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรรายงานถึง 

- บริษัทควรรายงานนโยบายและระบบเกี่ยวกับบริหารจัดการด6านสิ่งแวดล6อมซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำและข6อมูลด6าน

สิ่งแวดล6อมของบริษัท  

- ข6อมูลเกี่ยวการทีบ่ริษัทได6กNอผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงทางสิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญซึ่ง

รวมถึงการใช6น้ำ 
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¨ Nasdaq, ESG Reporting Guide 2.0 (May 2019) 

¨ บริษัทควรรายงานถึง 

- ต6นทุนด6านน้ำ ต6นกำเนิด ความพร6อม และการปรับตัว ซึ่งสNงผลตNอการประกอบการของบริษัทโดยตรง 

- การใช6 การใช6ซ้ำ และการเรียกคืนน้ำเปPนรายปc 

- ความเสี่ยงอันเกิดจากการหยุดชะงักของการสNงน้ำ หรือการเพิ่มขึ้นของต6นทุนจากการที่น้ำจืดและน้ำสะอาดขาดแคลน 

- รูปแบบของตัวเลขในชNวงเวลาหนึ่ง (และเปรียบเทียบกับคNาเฉลี่ยในอดีตและคNาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หากเปPนไปได6) 

 

EN1-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตัวอย&าง: บริษัทที่เปSนผูDใชDทรัพยากรน้ำสาธารณะตามกฎหมาย 

เพื่อสนับสนุนเปQาหมายจัดการน้ำอย&างยั่งยืนและพรDอมใชDสำหรับทุกคน (SDGs 6) 

บริษัทไดDปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กล&าวคือไดDรับ

อนุญาตใชDทรัพยากรน้ำสาธารณะและเสียค&าใชDน้ำตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน

ไดDติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใชDและเก็บขDอมูลเกี่ยวกับการใชD

ทรัพยากรน้ำตามกฎหมาย  

 

ตัวอย&าง: บริษัทที่ประกอบธุรกิจดDานป�โตรเคม ี

“กำหนดกลยุทธ;ดDานการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการใหDสอดคลDองกับ

มาตรฐานในระดับประเทศและสากล เพื่อใหDเพียงพอต&อการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

ควบคู&ไปกับการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำสำหรับ

การรักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคของชุมชน” (PTT Global, 2021) 

 

ตัวอย&าง: บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม 

“เรามองน้ำเปSนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง เราไดDน้ำระบบการบริหารจัดการลุ&มน้ำ

ที่มุ&งส&งเสริมประสิทธิภาพการใชDน้ำในฟาร;มและระบบการผลิต เติมน้ำในลุ&มน้ำซึ่ง

มีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งเปSนลุ&มน้ำที่เรามีการประกอบกิจการ และเพื่อการเชDาถึง

น้ำอย&างปลอดภัยใหDกับชุมชนที่ประสบป�ญหาการขาดแคลนน้ำ (โดยอDางอิงถึง 

SDG 3 SDG 6 และ SDG 17 ตลอดจน GRI 303-1 – 303-5) (Pepsico, 2021) 

 

ตัวอย&าง: บริษัทผูDผลิตสินคDาอุปโภคบริโภค 

ความมั่นคงทางดDานน้ำ (water security) ก&อความเสี่ยงต&อกระบวนการจัดหา 

การประกอบการเกี่ยวกับการผลิต และลูกคDาของเรา (Unilever, 2021) (โดยระบุ

ว&าการดำเนินการดังกล&าวเปSนไปโดยสอดคลDองกับ SDG 6 และ SDG 17) 

 

ตัวอย&าง: บริษัทผูDผลิตสีและสารเคลือบพื้นผิว 

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใชDทรัพยากรน้ำในสถานประกอบการของเรา

ทุกที่ใหDเกิดประโยชน;สูงสุด (มิใช&เพียงพื้นที่ที่มีความเขDมขDนของการใชDน้ำสูงเท&านั้น) 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการใชDน้ำนั้นเกี่ยวขDองกับพื้นที่ที่มีความเขDมขDนของการใชDน้ำ

สูง อย&างไรก็ตาม การประกอบการส&วนใหญ&ของเราก&อใหDเกิดผลกระทบต&อ

ทรัพยากรน้ำไม&มากนัก ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เราประเมินไดDแก& 

- ความมีอยู&ของทรัพยากรน้ำสะอาด 

- ความขาดแคลนของน้ำในพื้นที ่

- คุณภาพของน้ำ 
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- ผลกระทบจากการกำก ับ (regulatory) และด D านการเงิน 

(financial) ซ ึ ่ ง ร วมถ ึ ง ข D อจำก ั ดจากช ุ มชน  ผ ู D ใ ช D น ้ ำ อื่ น 

ความสามารถในการไดDมาซึ่งใบอนุญาตการใชDน้ำ และขDอจำกัดอัน

เกิดจากการกำกับ (Unilever, 2021) 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อใชDทรัพยากรน้ำอย&างมีประสิทธิภาพและ

บริหารจัดการความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย&างเปSน

รูปธรรมหลายประการ เช&น 

1) ลดการใชDทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตในปริมาณ xx ต&อการผลิต 

xx (เช&น การผลิตสินคDา 1 ตัน) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใชDทรัพยากรน้ำอย&างต&อเนื่องตามเปQาหมาย xx 

โดยใหDความสำคัญกับพื้นที่ที่ประสบกับความเสี่ยงดDานน้ำอย&างรุนแรง 

(Pepsico, 2021) 

3) บริษัทตั้งเปQาที่จะทำใหDผลิตภัณฑ;ของบริษัทนั้นมีโครงสรDางที่สามารถ

ย&อนสลายไดDในทางชีวภาพ (biodegradable) ภายในปk xx เพื่อ

คุDมครองทรัพยากรน้ำ (ในกรณีที่บริษัทมีผลิตภัณฑ;ที่จะถูกชะลDางหรือ

ปล&อยลงแหล&งน้ำหลังจากที่มีการใชD ดDวยเหตุนี้ บริษัทจึงประสงค;ที่จะ

แทนที่ส&วนประกอบที่ไม&สามารถย&อยไดDทางชีวภาพดDวยส&วนประกอบที่

สามารถย&อยสลายไดDในทางชีวภาพ) (Unilever, 2021) 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวขDองกับการใชDทรัพยากร

น้ำและดำเนินการตรวจวัดการใชD การใชDซ้ำ และการเรียกคืนน้ำเปSนรายปk 

ตลอดจนวิเคราะห;ถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรน้ำอย&างต&อเนื่อง 
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EN1-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนีใ้นรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการสนับสนุนประสิทธิภาพของการใชDทรัพยากรน้ำ และการวิเคราะห;ถึง

ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรกลายประการ 

 

ตัวอย&าง: การลดการใชDทรัพยากรน้ำ 

ปk พ.ศ. ปริมาณน้ำที่ใชD 

(ลูกบาศก;เมตร) 

ปริมาณที่ลดลง 

(รDอยละ) 

256x   

256x (รอบปkที่ผ&านมา)   

 

 

 

ตัวอย&างการสูบและปล&อยน้ำ (PPG, 2020) 

ปc สูบน้ำ 

(ลูกบาศก_เมตร) 

ปลNอยน้ำ 

(ลูกบาศก;เมตร) 

การใช6น้ำสุทธ ิ

(ลูกบาศก;เมตร) 

256x    

256x    

 

 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี ้ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทพบว&าการพึ่งพาทรัพยากรน้ำนั ้นส&งใหDเกิดการประกอบการของบริษัท

หยุดชะงัก และอาจส&งผลต&อตDนทุนในกาประกอบการของบริษัทไดD เพื่อจัดการ

ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรน้ำดังกล&าว บริษัทจึงไดDดำเนินการ 

ดังต&อไปนี ้

1) จัดตั้งคณะทำงานดDานการจัดการน้ำ 

2) กำหนดนโยบาย เปQาหมาย และกลยุทธ;ดDานการบริหารจัดการน้ำเพื่อ

ลดการใชDน้ำจากภายนอกต&อหน&วยการผลิต เตรียมแผนบริหารจัดการ

น้ำอย&างบูรณาการ และติดตามแผนงานอย&างใกลDชิด 

3) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเช&น จัดทำแผนการใชD

น้ำในโรงงานแต&ละสาขา จัดทำแผนการลดการใชDน้ำของโรงงานแต&ละ

สาขาดDวยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี ้หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี ้โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัททำใหDเกิดความเสียหายต&อทรัพยากรน้ำสาธารณะหรือ

ใชDทรัพยากรน้ำสาธารณะโดยไม&มีสิทธิตามกฎหมาย โดยบริษัทไดDชดใชDค&าสินไหม

ทดแทนต&อรัฐเพื่อการนั้นเปSนจำนวนเงิน xxx บาท 
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EN1-2 – การบริหารจัดการขยะและของเสีย 
 

EN1-2.1 – สาระสำคัญ 

การผลิตขยะ (ขยะที่มีพิษ ขยะมูลฝอย กากกัมมันตรังสี) ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่มีสBวนในการผลิตขยะของบริษัทยBอมสBงผลกระทบตBอ

สิ่งแวดลFอม และในขณะเดียวกันอาจทำใหFบริษัทมีความเสี่ยงตBอความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการจัดการขยะและของเสียไดF ดFวยเหตุนี้ บริษัท

จึงควรแสดงขFอมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่บริษัทไดFผลิตหรือมีสBวนรBวมในการผลิตขึ้น และแสดงถึงแนวทางในการบริหารจัดการขยะและการทิ้งสิ่ง

ตกคFางและลดผลกระทบจากขยะอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ 
 

EN1-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใช6แสดงข6อมูล ผู6จัดทำควรระบุมาตรฐานภายใต6กฎหมายไทยที่ บจ. ต6องปฏิบัติตามอยูNแล6วเปPนลำดับแรก และพิจารณาระบุมาตรฐาน

อื่นเพิ่มเติมโดยอ6างอิงจากเอกสารในทางระหวNางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปPนระเบียบเรียบร6อยของบ6านเมือง พ.ศ. 2535 

¨ บริษัทต6องปฏิบัติตามข6อกำหนดหลักเกณฑ_การจัดให6มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เป ดให6ประชาชนเข6าไปได6และ

วิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 34/3(1) และ (2)) 

¨ ชำระคNาธรรมเนียมในการให6บริการของราชการสNวนท6องถิ่น หรือหนNวยงานของรัฐ หรือราชการสNวนท6องถิ่นอื่นรวมทั้งองค_การบริหาร

สNวนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการสNวนท6องถิ่นมอบหมายให6ดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไมNเกินอัตรา

ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 34/3(3)) 

¨ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 

¨ การจัดการมูลฝอยตามประกาศนี้ให6ราชการสNวนท6องถิ่นดำเนินการตามหลักการพัฒนาอยNางยั่งยืน โดยจัดให6มีระบบจัดการและกำจัด

มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปPนมิตรตNอสิ่งแวดล6อมสามารถนำไปใช6ให6เกิดประโยชน_ด6านอื่น ๆ ได6 (ข6อ 4) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

¨ เป^าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการขยะที่มีพิษ ขยะมูลฝอย กากกัมมันตรังสี) 

¨ GRI 306: Waste 2020 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการผลิตขยะและผลกระทบจากขยะอยNางมีนัยสำคัญ (Disclosure 306-1 Waste generation and 

significant waste-related impacts) 

ก. ลักษณะกิจกรรมที่กNอให6เกิดผลกระทบอยNางมีนัยสำคัญ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการบริหารผลกระทบจากขยะ (Disclosure 306-2 Management of significant waste-related 

impacts) 

ก. การดำเนิน ซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อให6เกิดการหมุนเวียน (circularity measure) เพื่อป^องกันการเกิดขยะในองค_กร หNวงโซN

อุปทานทั้งในสNวนต6นน้ำและปลายน้ำ และการบริหารจัดการผลกระทบจากการผลิตขยะ 

ข. หากผลิตขยะในองค_กรเกิดขึ้นนั้นถูกบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก จะต6องแสดงถึงขั้นตอนที่ใช6ในการพิจารณาวNาการบริหาร

จัดการดังกลNาวเปPนไปตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

ค. ขั้นตอนที่ใช6ในการเก็บรวบรวมและติดตามข6อมูลเกี่ยวกับขยะ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะ (Disclosure 306-3: Waste generated) 

ก. น้ำหนักรวมของขณะที่ผลิตขึ้น (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (Disclosure 306-4 Waste diverted from disposal) 

ก. น้ำหนักรวมของขยะที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. น้ำหนักรวมของขยะมีพิษที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) ตามแนวทาง ได6แกNการตระเตรียมเพื่อการใช6งานซ้ำ 

(reuse) การนำกลับมาใช6ใหมN (recycling) และการดำเนินการฟ¥¦นฟู (recovery) อื่น ๆ 

ค. น้ำหนักรวมของขยะมไีมNพิษที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) ตามแนวทาง ได6แกNการตระเตรียมเพื่อการใช6งานซ้ำ 

(reuse) การนำกลับมาใช6ใหมN (recycling) และการดำเนินการฟ¥¦นฟู (recovery) อื่น ๆ 

ง. รายละเอียดตาม ข. และ ค. จะต6องมีการแจกแจงน้ำหนักรวมเปPนเมตริกตันของขยะมีพิษและไมNมีพิษซึ่งถูกดำเนินการให6ไมNถูก

ทิ้งในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ 
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จ. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะที่ถูกนำไปทิ้งโดยตรง (Disclosure 306-5 Waste directed to disposal) 

ก. น้ำหนักรวมของขยะที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. น้ำหนักรวมของขยะมีพิษที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงรายละเอียดของการทิ้ง เชNน การเผาและการฝ�งกลบ 

ค. น้ำหนักรวมของขยะที่ไมNมีพิษที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงรายละเอียดของการทิ้ง เชNน การเผาและการฝ�งกลบ 

ง. รายละเอียดตาม ข. และ ค. จะต6องมีการแจกแจงน้ำหนักรวมเปPนเมตริกตันของขยะมีพิษและไมNมีพิษซึ่งถูกดำเนินการให6ไมNถูก

ทิ้งในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ 

จ. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรระบุถึงข6อมูลด6านสิง่แวดล6อมของบริษัท ในกรณีที่บริษัทได6กNอผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงทาง

สิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญซึ่งหมายรวมถึงการผลิตขยะ 

¨ Sustainability Reporting Guidelines Mapping & Gap Analyses for Shanghai Stock Exchange 

¨ ตัวชี้วัดด6านสิ่งแวดล6อมเปPนสิ่งที่แนวการปฏิบัติเพื่อสร6างความยั่งยืนมักจะกำหนดเอาไว6  

¨ ตัวชี้วัดผลการประกอบการด6านสิ่งแวดล6อมนั้นหมายรวมถึงการลดขยะและการทิ้งสิ่งตกค6าง (Sustainability Reporting Guidelines 

Mapping & Gap Analyses for Shanghai Stock Exchange, หน6า 34-35) 

 

EN1-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

 

 

ตัวอย&าง: ทั่วไป 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี ่ยวกับรักษาความ

สะอาดและความเปSนระเบียบเรียบรDอยของบDานเมือง และมีความพยายามที่จะลด

ขยะและการทิ้งสิ่งตกคDางลดผลกระทบจากขยะอันเกิดจากการประกอบธุรกิจของ

เรา 

 

ตัวอย&าง: บริษัทที่ประกอบธุรกิจเภสัชกรรม 

เรามีความประสงค;ที่จะจำกัดการสูญเสียวัตถุดิบและลดผลกระทบต&อระบบนิเวศ

จากการทิ้งขยะ เราหลีกเลี่ยงการผลิตขยะโดยพัฒนากระบวนการผลิตขึ้นใหม& 

หรือใชDกระบวนการผลิตที่มีอยู&อย&างเต็มที่ หากการดำเนินการดังกล&าวไม&อาจ

กระทำไดD เราจะนำวัตถุดิบหรือพลังงานกลับคืนมากจากขยะที่เราไดDก&อขึ้น (โดย

อDางอิงถึง GRI 102-16 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-5) (Maersk, 

2021) 

 

ตัวอย&าง: บริษัทน้ำมัน 

เรามีประสงค;ที่จะลดจำนวนขยะที่เราผลิต เราไดDเริ่มตรวจสอบถึงแนวทางการปรับ

ใชDแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ ่งตั ้งอยู &พื ้นฐานของขDอ

ความคิดที่ว&าวัตถุต&าง ๆ นั้นถูกออกแบบมาใหDสามารถถูกใชDงานไดDอย&างยาวนาน 

ใชDงานซ้ำไดD นำกลับมาใชDประโยชน;ในทางใหม& (repurposed) และนำกลับมาใชD

ใหม& (recycled) (Shell, 2019) 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื ่อลดการผลิตขยะและลดผลกระทบต&อ

สิง่แวดลDอมจากการผลิตขยะจากการประกอบการ 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีโครงการปลูกฝ�งจิตสำนึกและสรDาง

ความตระหนักรูDใหDพนักงานในการคัดแยกขยะตั้งแต&ตDนทาง ดDวยการ
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ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสื่อความการคัดแยกและนำขยะไปใชD

ประโยชน;อย&างต&อเนื่อง (PTT, 2019) 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทดำเนินการใหDมีการลดการผลิตขยะและลด

ผลกระทบจากการผลิตขยะจากการประกอบการ 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับรักษาความสะอาด

และความเปSนระเบียบเรียบรDอยของบDานเมืองและดำเนินการตรวจวัดการลด

จำนวนขยะที่ลดลงไดD (PTT, 2019) 

 

EN1-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนีใ้นรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&างผลการดำเนินงานดDานสิ่งแวดลDอม 

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการลดการผลิตขยะ โดยมีผลการดำเนินการดDานการบริหารจัดการขยะ 

(waste performance) แสดงไดDดังต&อไปนี ้

 

ปk พ.ศ. ขยะที่มีพิษ 

(ตัน) 

ขยะมีพิษ 

(ตัน) 

ปk 25xx   

ปk 25xx   

ปk 25xx   

ปk 25xx   

 

โดยบริษัทอาจแสดงใหDเห็นว&าในอดีตบริษัทก&อใหDเกิดขยะทั้งหมดกี่ตัน เพื่อแสดงใหD

เห็นถึงผลการดำเนินการโดยการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการในปkก&อน ๆ 

และอาจแสดงตัวเลขของขยะที่บริษัทนำกลับมาใชDงานใหม& (Shell, 2019) 

 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี ้ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะใหDต่ำลงกว&ารDอยละ xx ภายในปk xx บนพื้นฐานของ

การจัดการขยะอย&างยั ่งยืนและเปSนระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) บริษัทไดDตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ

ดDานการบริหารจัดการขยะ (SCG, 2020) 
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ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี ้หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี ้โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบรษิัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDฝKาฝ�นพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เปSนระเบียบเรียบรDอยของบDานเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทไดDเสียค&าปรับไปเปSน

จำนวนเงิน xx บาท 
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EN1-3 – การบริหารจัดการการบริหารจัดการพลังงาน 
 

EN1-3.1 – สาระสำคัญ 

พลังงานเปwนองคsประกอบสำคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจและเปwนตFนทุนที่สำคัญประการหนึ่งในการประกอบการ ในขณะเดียวกันการ

ใชFพลังงานยBอมสBงผลกระทบตBอสิ่งแวดลFอมไดF ดFวยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหนFาที่ที่จะตFองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสBงเสริมการอนุรักษsพลังงาน และ

ควรใชFพลังงานอยBางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุFมคBา รวมถึงสBงเสริมการใชFเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
 

EN1-3.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

¨ รัฐพึงสNงเสริมให6มีการใช6พลังงานอยNางประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ6มคNา รวมถึงสNงเสริมการใช6เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบ

กระจายศูนย_ในการผลิตไฟฟ^าเพื่อลดการลงทุนในการใช6พลังงาน ลดต6นทุนทางด6านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิต และลดผลกระทบ

ด6านสุขภาพและผลกระทบข6างเคียงอื่น ๆ จากการผลิตและใช6พลังงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขNงขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ (มาตรา 8(2)) 

¨ พระราชบัญญัติการสNงเสริมการอนุรักษ_พลังงาน พ.ศ. 2535 

¨ บริษัทที่มีโรงงานควบคุมจะต6องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ_ และวิธีการจัดการพลังงานให6เจ6าของโรงงาน

ควบคุมต6องปฏิบัต ิ(มาตรา 9(1)) 

¨ เจ6าของโรงงานควบคุมต6องจดัให6มีผู6รับผิดชอบด6านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแตNละแหNง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน6าที่

ของผู6รับผิดชอบด6านพลังงาน (มาตรา 9(2)) 

¨ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ_ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

¨ เจ6าของโรงงานควบคุมและเจ6าของอาคารควบคุมจัดให6มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยต6องจัดทำ

นโยบายอนุรักษ_พลังงาน เปา̂หมายและแผนอนุรักษ_พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน (ข6อ 3) 

¨ เจ6าของโรงงานควบคุมต6องจัดทำนโยบายอนุรักษ_พลังงานต6องแสดงเจตจำนงและความมุNงมั่นในการจัดการ พลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม โดยจัดทำเอกสารและลงลายมือชื่อเจ6าของโรงงานควบคุมหรือเจ6าของอาคารควบคุม และอยNางน6อยต6องมี

รายละเอียดดังตNอไปนี ้

- ข6อความระบุวNาการอนุรักษ_พลังงานเปPนสNวนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ6าของโรงงานควบคมุหรือเจ6าของอาคารควบคุม 

- นโยบายอนุรักษ_พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช6ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

- การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข6องกับการอนุรักษ_และการจัดการพลังงาน 

- แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช6พลังงานอยNางตNอเนือ่ง 

- แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยNางมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ พิธีสารของสนธิสัญญากฎบัตรพลังงานวNาด6วยประสิทธิภาพการใช6พลังงานและมิติด6านสิ่งแวดล6อมที่เกี่ยวข6อง (Energy Charter Protocol 

on Energy Efficiency and Related Environment Aspects) 

¨ พิธีสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค_เพื่อสNงเสริมประสิทธิภาพในการใช6พลังงานเพื่อลดผลกระทบของระบบพลังงานตNอสิ่งแวดล6อม (มาตรา 

1(1)) 

¨ กำหนดนิยามของ “การปรับปรุงประสิทธิภาพในการพลังงาน” (Improving Energy Efficiency) เอาไว6วNา “การกระทำเพื่อรักษา

ระดับของจำนวนผลลัพธ_ (ของสินค6าหรือบริการ) โดยไมNลดคุณภาพของผลการดำเนินการของผลลัพธ_ดังกลNาว ในขณะที่ลดจำนวน

พลังงานที่ใช6เพื่อผลิตผลลัพธ_ดังกลNาว” (มาตรา 2) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

¨ เป^าหมายที่ 7.3 เพิ่มอัตราของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช6พลังงานทั่วโลกในปc ค.ศ. 2030  

¨ เป^าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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¨ GRI 302: Energy 2018 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการใช6พลังงานภายในองค_กร (Disclosure 302-1: Energy consumption within the 

organization) 

ก. การใช6เชื้อเพลิงภายในองค_กร (ซึ่งมิใชNทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน) (จูล) 

ข. การใช6เชื้อเพลิงภายในองค_กร (ซึ่งเปPนทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน) (จูล) 

ค. การใช6ไฟฟ^า ความร6อน ความเย็น ไอน้ำ (จูล/วัตต_ตNอชั่วโมง) 

ง. การขายไฟฟ^า ความร6อน ความเย็น ไอน้ำ (จูล/วัตต_ตNอชั่วโมง) 

จ. ปริมาณการใช6พลังงานในองค_กรโดยรวม (จูล) 

ฉ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

ช. แหลNงที่มาของตัวเทียบหนNวย (conversion factor) 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการใช6พลังงานภายนอกองค_กร (Disclosure 302-2: Energy consumption outside of the 

organization) 

ก. การใช6พลังงานภายนอกองค_กร 

ข. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

ค. แหลNงที่มาของตัวเทียบหนNวย (conversion factor) 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับคNาความเข6มของการใช6พลังงาน (Disclosure 302-3: Energy intensity) 

ก. อัตราความเข6มของการใช6พลังงานในองค_กร 

ข. เมตริกที่ถูกเลือกเพื่อใช6ในการวัดอัตราความเข6มของการใช6พลังงาน 

ค. ประเภทของพลังงานที่ถูกรวมเข6าในอัตราความเข6มของการใช6พลังงาน 

ง. ใช6อัตราวัดการใช6พลังงานภายในองค_กรหรือนอกองค_กร (หรือทั้งภายในและนอก) 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกบัการลดการใช6พลังงาน (Disclosure 302-4: Reduction of energy consumption) 

ก. ปริมาณพลังงานที่ลดลงได6อันเปPนผลจากการอนุรักษ_และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช6พลังงาน 

ข. ประเภทของพลังงานที่ถูกรวมเข6ากับการลดปริมาณการใช6 

ค. ฐานในการคำนวณการลดการใช6พลังงาน 

ง. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับข6อกำหนดการลดการใช6พลังงานในผลิตภัณฑ_และการบริการ (Disclosure 302-5: Reductions in 

energy requirements of products and services) 

ก. ข6อกำหนดการลดการใช6พลังงานในผลิตภัณฑ_และการบริการที่ถูกขาย 

ข. ฐานในการคำนวณการลดการใช6พลังงาน 

ค. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลด6านสิ่งแวดล6อมของบริษัท  

- ในกรณีที่บริษัทได6กNอผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงทางสิ่งแวดล6อมอยNางมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงการใช6

พลังงานซึ่งรวมถึงพลังงานจากทรัพยากรหมุนเวียนด6วย 

- การบริหารจัดการความเสี่ยง เชNน การลดการปลNอยคาร_บอนและการใช6พลังงาน 

¨ Nasdaq, ESG Reporting Guide 2.0 (May 2019) 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการใช6พลังงานซึ่งรวมถึงข6อมูลเกี่ยวกับ 

- ต6นทุนด6านพลังงาน ต6นกำเนิด ความพร6อม และการปรับตัว ซึ่งสNงผลตNอการประกอบการของบริษัทโดยตรง 

- ตัวชี้วัดการบริหารจัดการความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความสำเร็จเกี่ยวกับประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร_ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับความเข6มข6นของการใช6พลังงานซึ่งรวมถึงข6อมูลเกี่ยวกับ 

- เพื่อแสดงให6เห็นถึงบริบทของการใช6ทรัพยากรอยNางมีประสิทธิภาพของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากการกNอให6เกิดรNองรอยทาง

กายภาพ (physical footprint) 

- ตัวชี้วัดความสามารถในการแขNงขัน ตัวชี้วัดการบริหารจัดการความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความสำเร็จเกี่ยวกับประสิทธิภาพในทาง

เศรษฐศาสตร_ 
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¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับสัดสNวนพลังงานซึ่งรวมถึงข6อมูลเกี่ยวกับ 

- ต6นทนุด6านพลังงาน ต6นกำเนิด ความพร6อม และการปรับตัว ซึ่งสNงผลตNอการประกอบการของบริษัทโดยตรง 

- ปริมาณของต6นกำเนิดพลังงานแตNละประเภทซึ่งบริษัทใช6โดยตรง 

- การทดแทนพลังงานโดยพลังงานที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนจะชNวยสNงสัญญาณเกี่ยวกับการใช6พลังงานที่มีความรับผิดชอบ

และยุทธศาสตร_ระยะยาว 

 

EN1-3.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

 

 

เพื ่อสนับสนุนเปQาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) (เปQาหมายที่ 12 เรื ่องการ

บริโภคและการผลิตที ่ยั ่งยืน (responsible consumption and production) 

บริษัทมีเปQาหมายที่จะลดการใชDพลังงานในปk xx เทียบกับกรณีปกติ ณ ปkฐาน xxx

โดยบริษัทไดDดำเนินการทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจน

พัฒนาโครงการและความคิดริเริ่มในหลากหลายรูปแบบที่ส&งเสริมใหDพนักงานไดD

ร&วมเปSนส&วนหนึ ่งของการช&วยบรรเทาผลกระทบสิ ่งแวดลDอม ในเรื ่องการใชD

ทรัพยากรอย&างยั่งยืนตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกบับริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&างสถาบันการเงิน 

บริษัทสานต&อการส&งเสริมการมีส&วนร&วมของพนักงานในการเปSนส&วนหนึ่งของการ

ลดใชDพลังงานผ&านโครงการลดใชDพลังงาน xx’ ซึ่งไดDมีการสื่อสารมาตรการ รณรงค;

การมีส&วนร&วมตลอดจนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานใหDคณะกรรมการ

สิ่งแวดลDอมรับทราบอย&างต&อเนื่อง 

- ปรับเวลาเป�ดและป�ดเครื่องปรับอากาศทุกอาคาร 

- ป�ดไฟภายในอาคารและลานจอดรถในเวลาที่กำหนด และเป�ด

เท&าที่จำเปSน 

- รณรงค;ป�ดไฟหDองประชุม และถอดสายอุปกรณ;ไฟฟQาเมื่อไม&ใชD

งาน 

โดยบริษัทคาดว&าโครงการนี้จะมีส&วนช&วยลดค&าใชDจ&ายไดD xx บาทต&อปk (SCB, 

2020) 

 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDปฏิบัติตามกฎหมายว&าดDวยการส&งเสริมการอนุรักษ;

พลังงาน และดำเนินการเพื่อส&งเสริมประสิทธิภาพการใชDพลังงาน 

 

 

 



 65 

EN1-3.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

 

 

 

 

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการลดการใชDพลังงาน 

 

ตัวอย&าง: การลดการใชDพลังงาน 

ปk พ.ศ. ปริมาณพลังงานที่ใชD 

(เมกะวตัต;-ชั่วโมง) 

256x  

256x (รอบปkที่ผ&านมา)  
 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&างบริษัทป�โตรเคม ี

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ;ดDานการบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีคณะกรรมการการพัฒนาอย&างยั่งยืน

ของกลุ&มบริษัทฯ (Sustainable Development Committee: SDC) ทำหนDาที่

กำหนดทิศทางของแผนการดำเนินงานดDานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการใชD

พลังงานทดแทน (PTT, 2020) 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDฝKาฝ�นพระราชบัญญัติการส&งเสริมการอนุรักษ;

พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทไดDเสียค&าปรับไปเปSนจำนวนเงิน xx บาท 
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EN1-4 – การบริหารจัดการมลพิษ 
 

EN1-4.1 – สาระสำคัญ 

บริษัทมีหนFาที่ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสBงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลFอม ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลBาวยBอม

สBงผลตBอตFนทุนในการประกอบการ นอกจากนี้ การกBอมลพิษอาจกBอใหFเกิดความเสี่ยงที่บริษัทจะตFองรับผิดทางกฎหมายไดF ดFวยเหตุนี้ บริษัทจึงควร

เก็บรวบรวมขFอมูลเกี่ยวกับการปลBอยมลพิษโดยตรงหรือโดยอFอมหรือขFอมูลใด ๆ ที่ชBวยใหFเห็นถึงความเสี่ยงของบริษัท และแสดงใหFเห็นถึงความเสี่ยง

อันเกิดจากการปลBอยมลพิษ 
 

EN1-4.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติสNงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล6อมแหNงชาติ พ.ศ. 2535 

¨ บริษัทต6องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อมตามทีร่ัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล6อมแหNงชาติมี

อำนาจประกาศกำหนด (มาตรา 48) 

¨ บริษัทต6องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลNงกำเนิด สำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การปลNอยทิ้งอากาศเสีย การปลNอยทิ้ง

ของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลNงกำเนิดออกสูNสิ่งแวดล6อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล6อมให6ได6มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล6อมตามที่

กำหนดไว6ในพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 55) 

¨ แหลNงกำเนิดมลพิษใดกNอให6เกิด หรือเปPนแหลNงกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพรNกระจายของมลพิษอันเปPนเหตุให6ผู6อื่นได6รับอันตรายแกN

ชีวิต รNางกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเปPนเหตุให6ทรัพย_สินของผู6อื่น หรือของรัฐเสียหายด6วยประการใด ๆ เจ6าของหรือผู6ครอบครอง

แหลNงกำเนิดมลพิษนั้น มีหน6าที่ต6องรับผิดชดใช6คNาสินไหมทดแทน หรือคNาเสียหายเพื่อการนั้น ไมNวNาการรั่วไหล หรือแพรNกระจายของ

มลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลNอของเจ6าของหรือผู6ครอบครองแหลNงกำเนิดมลพิษหรือไมNก็ตาม เว6นแตNใน

กรณีที่พิสูจน_ได6วNามลพิษเชNนวNานั้นเกิดจาก (1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม (2) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ6าพนักงานของ

รัฐ และ (3) การกระทำหรือละเว6นการกระทำของผู6ที่ได6รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน6าที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรือโดยอ6อม ในการรั่วไหลหรือการแพรNกระจายของมลพิษนัน้ โดยคNาสินไหมทดแทนหรือคNาเสียหาย ซึ่งเจ6าของหรือผู6

ครอบครองแหลNงกำเนิดมลพิษมีหน6าที่ต6องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงคNาใช6จNายทั้งหมดที่ทางราชการต6องรับภาระจNายจริง

ในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด6วย (มาตรา 96) 

¨ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

¨ บริษัทต6องปฏิบัติตามกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลNอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมซึ่งเกิดขึ้น

จากการประกอบกิจการโรงงาน (มาตรา 8(5)) 

¨ ผู6ใดฝ�าฝ¥นหรือไมNปฏิบัตติามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(5) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดงักลNาว ต6องระวาง

โทษปรับไมNเกินสองแสนบาท (มาตรา 45) 

¨ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

¨ ห6ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว6นแตNได6ทำการอยNางใดอยNางหนึ่งหรือหลายอยNางจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณ ของ

สารเจือปนไมNเกินกวNาคNาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาแตNทั้งนี้ต6องไมNใช6วิธีทำให6เจือจาง (dilution) (ข6อ 16) 

¨ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 

¨ ให6โรงงานที่มีมลพิษนำ้และอากาศต6องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข6อ 2) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

¨ GRI 305: Emissions 2016 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยตรง (Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกทั้งหมด (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซด_เทียบเทNา) 

ข. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. การปลNอยก«าซคาร_บอนชีวภาพ 



 67 

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

ง. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

จ. แหลNงที่มีของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทำให6เกิดโลกร6อน (Global 

Warming Potential: GWP) 

ฉ. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ช. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครือ่งมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานโดยทางอ6อม (Disclosure 305-2 Energy indirect (Scope 2) 

GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานทั้งหมดโดยทางอ6อม (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซด_เทียบเทNา) โดยพิจารณาตาม

ตั้ง (location-based) 

ข. หากเปPนไปได6 การปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานทั้งหมดโดยทางอ6อม (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซค_เทียบเทNา) 

โดยพิจารณาตามตลาด(market-based) 

ค. หากเปPนไปได6 ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโร

คาร_บอน เพอร_ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ง. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

จ. แหลNงที่มีของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทำให6เกิดโลกร6อน (Global 

Warming Potential: GWP) 

ฉ. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ช. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อม (Disclosure 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อมอื่น ๆ (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซด_เทียบเทNา) 

ข. หากเปPนไปได6 ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโร

คาร_บอน เพอร_ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. การปลNอยก«าซคาร_บอนชีวภาพ 

ง. ประเภทและกิจกรรมการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อมอื่น ๆ ซึ่งรวมในการคำนวณ 

จ. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

ฉ. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทำให6เกิดโลกร6อน 

(Global Warming Potential: GWP) 

ช. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ซ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับคNาความเข6มข6นของการปลNอยก«าซเรือนกระจก (Disclosure 305-4 GHG emissions intensity) 

ก. อัตราความเข6มข6นของการปลNอยก«าซเรือนกระจกสำหรับองค_กร 

ข. เมตริกที่ถูกเลือกเพื่อใช6ในการวัดอัตราความเข6ม 

ค. ประเภทของก«าซเรือนกระจกที่ถูกรวมในอัตราคNาความเข6มข6น 

ง. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการลดการปลNอยก«าซเรือนกระจก (Disclosure 305-5 Reduction of GHG emissions) 

ก. การลดการปลNอยก«าซเรือนกระจกอันผลจากการริเริ่ม (reduction initiatives)  

ข. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

ง. ขอบเขตที่การลดเกิดขึ้น 

จ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 
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¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการลดการปลNอยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Disclosure 305-6: Emissions of ozone-

depleting substances (ODS)) 

ก. การผลิต นำเข6า และสNงออกสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (เมตริกตันตNอคาร_โรฟลูออโรคาร_บอนเทียบเทNา) 

ข. สารที่ถูกนำมารวมเข6าในการคำนวณ 

ค. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ง. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซไนโตรเจนออกไซด_ ซัลเฟอร_ออกไซด_ และการปลNอยมลพิษทางอากาศซึ่งมีนัยสำคัญอื่น 

(Disclosure 305-7: Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions) 

ก. ปริมาณการปลNอยก«าซอยNางมีนัยสำคัญ 

ข. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ค. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

 

EN1-4.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตัวอย&างทั่วไป 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ xx ซึ่ง ทางกลุ&มบริษัทฯ ไดDตระหนักเปSนอย&างดีว&ามลพิษ

ทางอากาศที่ปล&อยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส&งผลกระทบต&อสิ่งแวดลDอมและ

ชุมชนโดยรอบไดD ดังนั ้น กลุ&มบริษัทฯ จึงจัดใหDมีการเฝQาระวังคุณภาพอากาศ

โดยรวมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของกลุ&มบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบใหD

แน&ใจว&าคุณภาพของอากาศตามค&าชี้วัดที่ไดDตรวจสอบนั้นเปSนไปตามขDอกำหนดที่

เกี่ยวขDอง  

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&าง: มลพิษทางอากาศ 

บริษัทฯ ทุ&มเทอย&างเต็มศักยภาพเพื่อลดการก&อมลพิษภายในนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ&มบริษัทฯ ไดDกำหนดใหDมีการตรวจวัดค&า 

1) ฝุKนละอองรวม (TSP)  

2) ก¢าซไนโตรเจนไดออกไซด; (NO2) และ 

3) ก¢าซซัลเฟอร;ไดออกไซด; (SO2) 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งเปSนตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลDอม (EIA) (WHA, 2019) 

 

ตัวอย&าง: มลพิษทางอากาศ 

- ปฏิบัติตามมาตรการปQองกันและแกDไขผลกระทบสิ่งแวดลDอมตาม

มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย&างเคร&งครัด ครอบคลุมการจัดการ

ของเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ 

- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุมและ

ลดการปล&อยมลพิษทุกประเภทที่มาจากการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการเลิกใชDสารเคมีอันตราย 

- จัดทำรายการสารเคมีดDานความปลอดภัยและความเปSนพิษของ

ผลิตภัณฑ; (Product Safety and Toxicity Disclosure) และ

สื ่อสารขDอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet: 

SDS) ใหDผูDมีส&วนไดDเสียรับทราบ 

- พัฒนาและประย ุกต ;ใช Dนว ัตกรรม เพ ื ่อลดผลกระทบดDาน

สิ่งแวดลDอมอย&างต&อเนื่อง (PTT Global, 2019) 
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ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ตัวอย&าง: มลพิษทางอากาศ 

บริษัทไดDบันทึกขDอมูลมลพิษทางอากาศทั ้งหมดจากโรงงานในพื ้นที ่ในนิคม

อุตสาหกรรมเพื่อใหDมั่นใจว&าการปล&อยมลพิษทางอากาศเปSนไปตามมาตรฐานที่

กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรายงานการประเม ินผลกระทบ

สิ่งแวดลDอม (EIA) (WHA, 2019) 

 

EN1-4.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการลดการปล&อยก¢าซหลายประการ 

 

ตัวอย&าง: การลดการปล&อยก¢าซ (PTT Global, 2020) 

คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดดีกวNาเกณฑ_มาตรฐาน 

ลดปริมาณการปลNอย NOx ตNอหนNวยการผลิตลงร6อยละ xx จากปc xx 

ลดปริมาณการปลNอย SOx ตNอหนNวยการผลิตลงร6อยละ xx จากปc xx 

ลดปริมาณการปลNอย VOCs ตNอหนNวยการผลิตลงร6อยละ xx จากปc xx 

ไมNมีข6อร6องเรียนด6านมลพิษทางอากาศ 

ประสานความรNวมมือกับภาครัฐและกลุNมอุตสาหกรรมป โตรเคมี ในพื้นที่ xx

จัดทำกลไกการปฏิบัติที่ดี(Code of Practice) ในการควบคุมสาร xx 

 

 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&าง: มลพิษทางอากาศ 

บริษัทไดDดำเนินการมีสถานีตรวจวัด โดยตั้งอยู&โดยรอบพื้นที่ส&วนกลางของนิคม

อุตสาหกรรมและพื ้นที ่รอบขDางในระยะ 5 กิโลเมตร และมีการแสดงผลการ

ตรวจวัดแบบเรียลไทม; ณ ศูนย;เฝQาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลDอม (EMCC) 

โดยผลการตรวจสอบค&าชี้วัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปขDางตDนจะถูกนำไป

เสนอต&อการนิคมอุตสาหกรรมแห&งประเทศไทยทุก ๆ 6 เดือน และเปSนส&วนหนึ่ง

ของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปQองกันและแกDไขผลกระทบสิ่งแวดลDอม 

(EIA Monitoring) (WHA, 2019) 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตผุล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับการตรวจสอบจากเจDาหนDาที่เกี ่ยวกับการก&อ

มลพิษ xx อย&างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมิไดDมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายแต&ประการ

ใด 
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EN1-5 – การบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
 

EN1-5.1 – สาระสำคัญ 

การผลิต นำเขFา สBงออก หรือมีวัตถุอันตรายในครอบครองเปwนกิจกรรมที่อยูBในบังคับของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 การประกอบ

ธุรกิจที่มีสBวนเกี่ยวขFองกับวัตถุอันตรายนั้นเปwนขFอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการดFานสิ่งแวดลFอมที่นักลงทุนควรไดFรับรูF เนื่องจากวัตถุอันตรายนั้น

สามารถกBอความเสี่ยงตBอสุขภาพของผูFปฏิบัติงานและผูFใชFงาน และกBอความเสี่ยงตBอสิ่งแวดลFอมไดF 
 

EN1-5.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

¨ มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบNงออกตามความจำเปPนแกNการควบคุม ดังนี ้

- (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได6แกN วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข6า การสNงออกหรือการมีไว6ในครอบครอง ต6องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ_และวิธีการที่กำหนด 

- (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได6แกN วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข6า การสNงออกหรือการมีไว6ในครอบครอง ต6องแจ6งให6พนักงาน

เจ6าหน6าที่ทราบกNอนและต6องปฏิบัติตามหลักเกณฑ_และวิธีการที่กำหนดด6วย 

- (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได6แกN วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข6า การสNงออกหรือการมีไว6ในครอบครอง ต6องได6รับใบอนุญาต 

- (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได6แกN วัตถุอันตรายที่ห6ามมิให6มีการผลิต การนำเข6า การสNงออก หรือการมีไว6ในครอบครองเพื่อ

ประโยชน_แกNการป^องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกNบุคคล สัตว_ พืช ทรัพย_ หรือสิ่งแวดล6อม ให6รัฐมนตรีวNาการกระทรวง

อุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย 

ชนิดของวัตถุอันตราย กำหนดเวลาการใช6บังคับและหนNวยงานผู6รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลNาว 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ GRI 306: Waste 2020 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการผลิตขยะและผลกระทบจากขยะอยNางมีนัยสำคัญ (Disclosure 306-1 Waste generation and 

significant waste-related impacts) 

ก. ลักษณะกิจกรรมที่กNอให6เกิดผลกระทบอยNางมีนัยสำคัญ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับการบริหารผลกระทบจากขยะ (Disclosure 306-2 Management of significant waste-related 

impacts) 

ก. การดำเนิน ซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อให6เกิดการหมุนเวียน (circularity measure) เพื่อป^องกันการเกิดขยะในองค_กร หNวงโซN

อุปทานทั้งในสNวนต6นน้ำและปลายน้ำ และการบริหารจัดการผลกระทบจากการผลิตขยะ 

ข. หากผลิตขยะในองค_กรเกิดขึ้นนั้นถูกบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก จะต6องแสดงถึงขั้นตอนที่ใช6ในการพิจารณาวNาการบริหาร

จัดการดังกลNาวเปPนไปตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

ค. ขั้นตอนที่ใช6ในการเก็บรวบรวมและติดตามข6อมูลเกี่ยวกับขยะ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะ (Disclosure 306-3: Waste generated) 

ก. น้ำหนักรวมของขณะที่ผลิตขึ้น (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (Disclosure 306-4 Waste diverted from disposal) 

ก. น้ำหนักรวมของขยะที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. น้ำหนักรวมของขยะมีพิษที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) ตามแนวทาง ได6แกNการตระเตรียมเพื่อการใช6งานซ้ำ 

(reuse) การนำกลับมาใช6ใหมN (recycling) และการดำเนินการฟ¥¦นฟู (recovery) อื่น ๆ 

ค. น้ำหนักรวมของขยะมีไมNพิษที่ถูกดำเนินการเพื่อให6ไมNถูกทิ้ง (เมตริกตัน) ตามแนวทาง ได6แกNการตระเตรียมเพื่อการใช6งานซ้ำ 

(reuse) การนำกลับมาใช6ใหมN (recycling) และการดำเนินการฟ¥¦นฟู (recovery) อื่น ๆ 

ง. รายละเอียดตาม ข. และ ค. จะต6องมีการแจกแจงน้ำหนักรวมเปPนเมตริกตันของขยะมีพิษและไมNมีพิษซึ่งถูกดำเนินการให6ไมNถูก

ทิง้ในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ 
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จ. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับขยะที่ถูกนำไปทิ้งโดยตรง (Disclosure 306-5 Waste directed to disposal) 

ก. น้ำหนักรวมของขยะที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงให6เห็นถึงองค_ประกอบของขยะ 

ข. น้ำหนักรวมของขยะมีพิษที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงรายละเอียดของการทิ้ง เชNน การเผาและการฝ�งกลบ 

ค. น้ำหนักรวมของขยะที่ไมNมีพิษที่ถูกนำไปทิ้ง (เมตริกตัน) และแจกแจงรายละเอียดของการทิ้ง เชNน การเผาและการฝ�งกลบ 

ง. รายละเอียดตาม ข. และ ค. จะต6องมีการแจกแจงน้ำหนักรวมเปPนเมตริกตันของขยะมีพิษและไมNมีพิษซึ่งถูกดำเนินการให6ไมNถูก

ทิ้งในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ 

ฉ. ข6อมูลที่อธิบายถึงสภาพแวดล6อม (contextual information) ซึ่งจำเปPนตNอการทำความเข6าใจวNาข6อมูลถูกรวบรวมอยNางไร 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรแสดงถึงนโยบายและระบบเกี่ยวกับบริหารจัดการด6านสิ่งแวดล6อมซึ่งรวมถึงการมีสNวนเกี่ยวข6องกับวัตถุอันตราย 

 

EN1-5.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

 

 

 

 

 

ตัวอย&างบริษัทที่มีการใชDสาร/วัตถุอันตรายในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่ตามกฎหมายว&าดDวยวัตถุอันตราย และไดD

คำนึงถึงความเสี่ยงต&อสุขภาพของผูDปฏิบัติงานและผูDใชDงานและความเสี่ยงต&อ

สิ่งแวดลDอมไดDอันเปSนผลจากการที่บริษทัที่ส&วนเกี่ยวขDองกับวัตถุอันตราย 

 

ตัวอย&างบริษัทที่ใหDคำปรึกษาดDานการลงทุน 

เราจะเปSนที่ปรึกษาดDานการลงทุนที่รับผิดชอบต&อสิ่งแวดลDอมโดยคำนึงถึงป�จจัย

ดDานสิ ่งแวดลDอมในการใหDปรึกษาเกี ่ยวกับการตัดสินใจลงทุนและการติดตาม

ตรวจสอบภายหลังการลงทุน ดังต&อไปนี ้

- มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ 

- การเปลี่ยนแปลงดDานภูมิอากาศ 

- ประสิทธิในการใชDพลังงาน 

- วัตถุอันตราย 

- ความเสื่อมโทรมของที่ดิน 

- การบริหารจัดการขยะ (Polaris, 2021) 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

ตัวอย&างกรณีลดความเสี่ยงของสารอันตรายที่ส&งผลต&อสุขภาพของผูDปฏิบัติงานและ

ผูDใชDงาน 

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการที่ลดความเสี่ยงของสารอันตรายที่ส&งผลต&อ

สุขภาพของผูDปฏิบัติงานและผูDใชDงาน ตลอดตนผลกระทบต&อสิ่งแวดลDอม โดยไดD

ดำเนินการลดการใชDสาร xx เพื่อใหDการปริมาณการใชDสาร xx ลดลงในอัตรา xx ใน

ปk xxxx 

 

ปk พ.ศ. การใชDสารxx (ปริมาณ) เปQาหมาย 

25xx   

25xx   
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¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกบับริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDปฏิบัติตามกฎหมายว&าดDวยวัตถุอันตราย และลดการใชD

สาร/วัตถุอันตรายลงซึ่งเปSนไปตามเปQาหมายที่บริษัทไดDกำหนดเอาไวD 

 

EN1-5.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการลดการใชDสาร/วัตถุอันตราย 

 

ตัวอย&าง: การลดการใชDสาร/วัตถุอันตราย 

ปk พ.ศ. ปริมาณสาร/วัตถุอันตรายที่ใชD 

256x  

256x (รอบปkที่ผ&านมา)  
 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี ้ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

เพื่อประเมินความเสี่ยงสารอันตรายในผลิตภัณฑ;ที่ส&งผลต&อสุขภาพผูDปฏิบัติงาน

และผูDใชDงานบริษัทไดDดำเนินการ (PTT Global, 2020) 

1) ระบุถึงสาร/วัตถุอันตราย 

2) ประเมินความเสี่ยงโดยการรวบรวมและวิเคราะห;ขDอมูลเกี่ยวกับสาร

อันตรายและอันตรายที่อาจเกิดจากสารอันตรายนั้น 

3) กำหนดลักษณะของอันตรายที่อาจสารอันตรายนั้น 

4) กำหนดแผนการควบคุมความเสี่ยง 

5) ใชDมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

6) ปรับปรุงมาตรการอย&างสม่ำเสมอ 

7) เก็บขDอมูลการควบคุมความเสี่ยงเพื ่อประโยชน;ในการทบทวนและ

พัฒนาการควบคุมความเสี่ยง 

เพื่อประเมินความเสี่ยงสารอันตรายในผลิตภัณฑ;ที่ส&งผลต&อสิ่งแวดลDอม บริษัทไดD

ดำเนินการ (PTT Global, 2020) 

1) เลือกสารอันตรายเพื่อการประเมินความเสี่ยง 

2) รวบรวมขDอมูลเกี่ยวกับสารอันตราย 

3) จัดลำดับความสำคัญของสารอันตราย (เช&น อันตรายมาก อันตราย

ปานกลาง อันตรายนDอย และอันตรายนDอยมาก) 

4) เมื ่อจัดลำดับความสำคัญเสร็จสิ ้น บริษัทไดDดำเนินการกำหนดถึง

ลักษณะของอันตราย และทำการประเมินอันตรายนั้น 

5) ผลลัพธ;จากกระบวนคือรายงานการประเมินความเสี่ยง 
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ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDฝKาฝ�นพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ง

บริษัทไดDเสียค&าปรับไปเปSนจำนวนเงิน xx บาท 
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EN2-1 – การวิเคราะหfผลกระทบต"อความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

EN2-1.1 – สาระสำคัญ 

ความหลากหลายทางชีวภาพเปwนองคsประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของการคุFมครองและรักษาสิ่งแวดลFอม บริษัทสามารถดำเนินการสนับสนุน

ความหลากหลายทางชีวภาพไดFโดยการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพเขFาเปwนสBวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจตBาง ๆ ใน

ขณะเดียวกันการพิจารณาถึงความหลากหลายทางชีวภาพยังมีสBวนชBวยใหFลดความเสี่ยงของบริษัทอันเกิดจากการกBอใหFเกิดผลกระทบเชิงลบตBอ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

EN2-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

ในป�จจุบันยังไมNมกีฎหมายที่กำหนดหน6าที่เกี่ยวกับคุ6มครองความหลากหลายทางชีวภาพของ บจ. โดยตรง 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ ข6อตกลงอนุสัญญาวNาด6วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) 

¨ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity)” หมายความวNา “ความผันแปรของสิ่งมีชีวิต (living organisms) จากแหลNงตNาง 

ๆ รวมถึง ระบบนิเวศบนดินและในน้ำตลอดจนระบบนิเวศที่มีความซับซ6อน” และกำหนดนิยามของ “การใช6อยNางยั่งยืน” 

(sustainable use) เอาไว6วNา “การใช6องค_ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพในวิธีทางและในอัตราซึ่งจะไมNนำไปสูNการลดลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้ รักษาศักยภาพในการตอบสนองตNอความต6องการในป�จจุบันและในอนาคต” (มาตรา 2) 

¨ รัฐต6องดำเนินการให6แนNใจวNากิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจรัฐของตน (jurisdiction) หรือพื้นที่ที่รัฐนั้นควบคุมจะไมNกNอให6เกิดความ

เสียหายตNอสิ่งแวดล6อมของรัฐอื่นหรือพื้นที่ที่อยูNนอกเขตอำนาจรัฐ (มาตรา 3) 

¨ รัฐสมาชิกมีหน6าที่ต6องทำหรือปรับแก6พัฒนายทุธศาสตร_ชาติหรือโปรแกรมสำหรับการรักษาและสร6างความยั่งยืนในการใช6ความ

หลากหลายทางชีวภาพ (มาตรา 6) 

¨ GRI 304: Biodiversity 

¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบซึ่งตนเปPนเจ6าของ เชNา บริหารจัดการ หรือตั้งอยูNติดกับพื้นที่ที่ได6รับการคุ6มครองและ

พื้นที่ที่มคีุ6มหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งอยูNนอกพื้นที่ที่ได6รับการคุ6มครอง (Disclosure 304-1: Operational sites owned, leased, 

managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas) 

ก. ข6อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร_ 

ข. พื้นที่ใต6พื้นผิวหรือใต6ดินที่จะมีการประกอบการ เชNา หรือบริหารจัดการโดยองค_กร 

ค. ตำแหนNงที่ตั้งที่เกี่ยวข6องกับพื้นที่ที่ได6รับการคุ6มครอง 

ง. ประเภทของการประกอบการ 

จ. ขนาดของสถานประกอบาร (ตารางกิโลเมตร) 

ฉ. คุณคNาทางด6านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity value) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามคุณลักษณะของพื้นที ่

ช. คุณคNาทางด6านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity value) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นตามสถานะการคุ6มครองที่กำหนดขึ้นโดย

องค_การระหวNางประเทศเพื่อการอนุรักษ_ธรรมชาติ (IUCN) 

¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับผลกระทบตNอความหลากหลายทางชีวภาพจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ_ และบริการ (Disclosure 304-2: 

Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity) 

ก. ลักษณะของผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ6อม เชNน การกNอสร6าง มลพิษ ชนิดพันธุ_ตNางถิ่นรุกราน (Invasive species) ศัตรูพืช 

เชื้อโรค การลดลงของชนิดพันธุ_ การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูNอาศัย และการเปลี่ยนแปลงด6านระบบนิเวศน_ 

ข. ผลกระทบทั้งด6านดีและเสียตNอ ชนิดพันธุ_ที่ได6รับผลกระทบ ขอบเขตของบริเวณที่ได6รับผลกระทบ ระยะเวลาของการถูกกระทบ 

และการกลับคืนมาได6และไมNได6ของผลกระทบ 
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¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยูNของพืชหรือสัตว_ที่ได6รับการคุ6มครองหรือฟ¥¦นฟู (Disclosure 304-3: Habitats protected or 

restored) 

ก. ขนาดและตำแหนNงที่ตั้งของถิ่นที่อยูNซึ่งได6รับการคุ6มครองหรือฟ¥¦นฟ ู

ข. มีความรNวมมอืกับบุคคลภายนอกในการคุ6มครองหรือฟ¥¦นฟูถิ่นที่อยูNหรือไมN 

ค. สถานะของสภาพการณ_ของพื้นที่ ณ เวลาใกล6จบโครงการ 

ง. มาตรฐาน วิธีการ และสมมติฐานที่ใช6 

¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ_ที่ถูกองค_การระหวNางประเทศเพื่อการอนุรักษ_ธรรมชาติ (IUCN) กำหนดให6อยูNกลุNมเสี่ยง 

(บัญชีแดง) และบัญชีในระดับประเทศซึ่งคุ6มครองชนิดพันธุ_พร6อมด6วยถิ่นที่อยูNของพืชหรือสัตว_ซึ่งได6รับผลกระทบจากการประกอบการ 

(Disclosure 304-4: IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by 

operations) 

ก. จำนวนรวมของชนิดพันธุ_ที่ถูกองค_การระหวNางประเทศเพื่อการอนุรักษ_ธรรมชาติ (IUCN) กำหนดให6อยูNกลุNมเสี่ยง (บัญชีแดง) 

และบัญชีในระดับประเทศซึ่งคุ6มครองชนิดพันธุ_พร6อมด6วยถิ่นที่อยูNของพืชหรือสัตว_ซึ่งได6รับผลกระทบจากการประกอบการซึ่ง

แบNงตามระดับของความเสี่ยงดังนี ้

- ชนิดพันธุ_ที่ใกล6สูญพันธุ_อยNางยิ่ง 

- ชนิดพันธุ_ที่ใกล6สูญพันธุ_ 

- ชนิดพันธุ_ที่มีแนวโน6มใกล6สูญพันธุ_ 

- ชนิดพันธุ_ที่กำลังถูกคุกคาม อาจมีแนวโน6มใกล6สูญพันธุ_ 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระบบเกี่ยวกับบริหารจัดการด6านสิ่งแวดล6อมซึ่งรวมถึงการวิเคราะห_ผลกระทบตNอความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

¨ Sustainability Reporting Guidelines Mapping & Gap Analyses for Shanghai Stock Exchange 

¨ ตัวชี้วัดด6านสิ่งแวดล6อมเปPนสิ่งทีแ่นวการปฏิบัติเพื่อสร6างความยั่งยืนควรรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ  

¨ บริษัทควรแสดงถึงข6อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร_และแผนการในอนาคตสำหรับการบริหารจัดการผลกระทบตNอความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

 

EN2-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ระบบของสิ่งแวดลDอมและธรรมชาติจะตDองไดDรับการรักษาและคุDมครองใหDดียิ่งขึ้น 

ดDวยเหตุนี้ บริษัทจึงสนับสนุนวัตถุประสงค;ของขDอตกลงอนุสัญญาว&าดDวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) (REWE 

Group 2018) เราใหDคำมั่นว&าจะนำการคุDมครองและการการใชDความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย&างยั ่งยืน (sustainable use)  มารวมเขDากับแผนการเพื ่อความ

ยั่งยืนของบริษัท (REWE Group 2018) 

 

บริษัทมุ&งมั่นที่จะผนวกการพิจารณาผลกระทบต&อความหลากหลายทางชีวภาพเขDา

ไปในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจก&อใหDเกิด

ผลกระทบต&อคุณค&าทางชีวภาพที ่มีความอ&อนไหว ซึ ่งเปSนส&วนหนึ ่งของการ

สนับสนุนการพัฒนาอย&างยั่งยืนในดDานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลDอมและสังคม (PTT, 

2020) 
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ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&างของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคDาปลีกสินคDาอุปโภคบริโภคซึ่งดำเนินการเพื่อ

ส&งเสริมการใชDสินคDาและผลิตที่ผลิตโดยผูDผลิตที่ใหDความสำคัญกับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เพื่อส&งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทไดDดำเนินการใหDผลไมDและผักที่

เกี ่ยวขDองกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั ้งหมดนั ้นถูกผลิตจากฟาร;มที ่ใหD

ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity-enhancing farming) 

ภายในปk xxx 

 

ตัวอย&างของบริษัทที่มีนโยบายในการมุ&งลดผลกระทบเชิงลบต&อคามหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

บ&งชี้การดำเนินการในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต&อความหลากหลาย

ทางชีวภาพโดยประยุกต;ใชDแนวทาง “การบรรเทาผลกระทบตามลำดับชั้น” ตั้งแต&

การหลีกเลี่ยงที่จะก&อใหDเกิดผลกระทบอย&างรุนแรง การลดผลกระทบโดยปรับปรุง

การดำเนินการใหDดีขึ้นห หรือชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึน้ (PTT, 2020) 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการเพื่อส&งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ไดDแก& xx  

 

EN2-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการส&งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพไดDแก& 

 

ตัวอย&าง: การใชDสินคDาและผลิตที ่ผลิตโดยผู Dผลิตที ่ใหDความสำคัญกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ปk พ.ศ. ปริมาณสินคDาและผลิตภัณฑ;ที่ใหDความสำคัญกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

256x  

256x (รอบปkที่ผ&านมา)  
 

แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ประสิทธิผลการจัดการคาวมหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบ

นิเวศจะถูกวัดผล โดย 

1) ประเมินและติดตามสถานะของความเสี่ยงจากกิจกรรม การดำเนินงาน

ของบริษัทที่มีต&อความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) ติดตามตรวจสอบคุณค&าคามหลากหลายทางชีวภาพอย&างสม่ำเสมอ 

3) ตรวจประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติที่

กำหนด (PTT, 2020) 
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ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDก&อใหDเกิดผลกระทบต&อสิ่งแวดลDอม รวมถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ และไดDรับผิดต&อความเสียหายดังกล&าวไปเปSนจำนวนเงิน 

xx บาท 

 

 

  



 78 

EN2-2 – การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด;านภูมิอากาศ 
 

EN2-1.1 – สาระสำคัญ 

การเปลี่ยนแปลงดFานภูมิอากาศกBอความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชBน การมีลูกคFารายใหญBซึ่งเกี่ยวกับการใชFเชื้อเพลิงซากดึก

ดำบรรพs เนื่องจากบริษัทที่ขาดความเขFาใจเกี่ยวกับการปลBอยคารsบอนจะมีความเสี่ยงตBอการปฏิบัติตากรอบในการกำกับดูแลและอาจไดFรับ

ผลกระทบจากความเสี่ยงตBอตFนทุนที่สูงขึ้นจากการปฏิบัติตามกรอบในการกำกับดูแลคารsบอน การสูญเสียตลาดในกรณีที่ลูกคFาเปลี่ยนไปซื้อสินคFา

หรือบริการจากผูFคFาที่ปลBอยคารsบอนนFอย ตอลดจนอาจไดFรับเสียหายเนื่องจากสินทรัพยsของบริษัทนั้นไดFรับความเสียในเชิงกายภาพอันเนื่องมาจากก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

EN2-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานการปลNอยมลพิษทางอากาศและความรับผิดอันเกิดจากการฝ�าฝ¥นมาตรฐานดังกลNาว 

บริษัทยังควรคำนึงผลกระทบและความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งยังไมNได6มีกฎหมายที่กำหนดหน6าที่ของบริษัทในการ

ดำเนินการเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโดยตรง 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวNาด6วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

¨ UNFCCC มีวัตถุประสงค_ในการรักษาระดับความเข6มข6นของก«าซเรือนกระจกให6อยูNในระดับที่จะป^องกันภยันตรายตNอระบบภูมิอากาศ 

(Article 2) โดยกรอบอนุสัญญาดังกลNาวได6แนะนำให6รัฐสมาชิกปกป^องระบบภูมิอากาศเพื่อประโยชน_ตNอชนรุNนป�จจุบันและในอนาคต 

ทั้งนี้ ภายใต6บทบาทและศักยภาพที่แตกตNางกัน (Article 3 para. 1) โดยรัฐสมาชิกควรที่จะใช6มาตรการในเชิงป^องกัน (precautionary 

measures) เพื่อคาดการณ_ ป^องกัน และลดสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและผลร6ายที่จะตามมา (Article 3, para. 1) 

¨ รัฐบาลไทยได6นำสNงเป^าหมายระดับชาติ (Thailand’s INDC) ให6กับเลขาธิการของ UNFCCC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได6ระบุ

วNาประเทศไทยประสงค_ที่จะลดการปลNอยก«าซเรือนกระจกให6ได6ร6อยละ 20 ภายในปc พ.ศ. 2573 (UNFCCC, 2015) ตNอมาวันที่ 20 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได6นำสNง Updated Nationally Determined Contribution  

¨ GRI 305: Emissions 2016 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยตรง (Disclosure 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกทั้งหมด (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซค_เทียบเทNา) 

ข. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. การปลNอยก«าซคาร_บอนชีวภาพ 

ง. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

จ. แหลNงที่มีของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทําให6เกิดโลกร6อน (Global 

Warming Potential: GWP) 

ฉ. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ช. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานโดยทางอ6อม (Disclosure 305-2 Energy indirect (Scope 2) 

GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานทั้งหมดโดยทางอ6อม (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซค_เทียบเทNา) โดยพิจารณาตาม

ตั้ง (location-based) 

ข. หากเปPนไปได6 การปลNอยก«าซเรือนกระจกจากพลังงานทั้งหมดโดยทางอ6อม (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซค_เทียบเทNา) 

โดยพิจารณาตามตลาด(market-based) 

ค. หากเปPนไปได6 ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโร

คาร_บอน เพอร_ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 
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ง. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

จ. แหลNงที่มีของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทําให6เกิดโลกร6อน (Global 

Warming Potential: GWP) 

ฉ. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ช. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อม (Disclosure 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions) 

ก. การปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อมอื่น ๆ (เมตริกตันตามคNาคาร_บอนไดออกไซด_เทียบเทNา) 

ข. หากเปPนไปได6 ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโร

คาร_บอน เพอร_ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. การปลNอยก«าซคาร_บอนชีวภาพ 

ง. ประเภทและกิจกรรมการปลNอยก«าซเรือนกระจกโดยอ6อมอื่น ๆ ซึ่งรวมในการคำนวณ 

จ. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

ฉ. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) และคNาศักยภาพในการทำให6เกิดโลกร6อน 

(Global Warming Potential: GWP) 

ช. รวบรวมแนวทางในการปลNอยก«าซ 

ซ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับคNาความเข6มข6นของการปลNอยก«าซเรือนกระจก (Disclosure 305-4 GHG emissions intensity) 

ก. อัตราความเข6มข6นของการปลNอยก«าซเรือนกระจกสำหรับองค_กร 

ข. เมตริกที่ถูกเลือกเพื่อใช6ในการวัดอัตราความเข6ม 

ค. ประเภทของก«าซเรือนกระจกที่ถูกรวมในอัตราคNาความเข6มข6น 

ง. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการลดการปลNอยก«าซเรือนกระจก (Disclosure 305-5 Reduction of GHG emissions) 

ก. การลดการปลNอยก«าซเรือนกระจกอันผลจากการริเริ่ม (reduction initiatives)  

ข. ปริมาณก«าซที่ถูกรวมเข6ากับในการคำนวณ วNาได6แกNคาร_บอนไดออกไซด_ มีเทน ไนตรัสออกไซค_ ไฮโดรฟลูออโรคาร_บอน เพอร_

ฟลูออริเนท ซัลเฟอร_เฮกซาฟลูออไรด_ ก«าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด_ (หรือทุกสาร) 

ค. ปcฐาน (base year) ที่ใช6ในการคำนวณ 

ง. ขอบเขตที่การลดเกิดขึ้น 

จ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการลดการปลNอยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Disclosure 305-6: Emissions of ozone-

depleting substances (ODS)) 

ก. การผลิต นำเข6า และสNงออกสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (เมตริกตันตNอคาร_โรฟลูออโรคาร_บอนเทียบเทNา) 

ข. สารที่ถูกนำมารวมเข6าในการคำนวณ 

ค. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ง. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

จ. บริษัทควรแสดงข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยก«าซไนโตรเจนออกไซด_ ซัลเฟอร_ออกไซด_ และการปลNอยมลพิษทางอากาศซึ่งมี

นัยสำคัญอื่น (Disclosure 305-7: Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions) 

ฉ. ปริมาณการปลNอยก«าซอยNางมีนัยสำคัญ 

ช. แหลNงที่มาของคNาสัมประสิทธิ์การปลNอยก«าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ซ. มาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน และเครื่องมือที่ใช6ในการคำนวณ 

¨ FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015) 

¨ บริษัทควรการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (อ6างอิง Carbon Disclosure Project, US SEC and Global Reporting 

Initiative) โดยระบุถึง 

- ข6อมูลเกี่ยวกับการปลNอยคาร_คาร_บอนไมNวNาโดยตรงหรือโดยอ6อมหรือข6อมูลใด ๆ ที่ชNวยให6เห็นถึงความเสี่ยงของบริษัท 
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- ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชNน การมีลูกค6ารายใหญNซึ่งเกี่ยวกับการใช6เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ_ 

- การบริหารจัดการความเสี่ยง เชNน การลดการปลNอยคาร_บอนและการใช6พลังงาน ขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย_ซึ่งอาจได6รับ

เสียหายทางกายภาพจากการเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ และมาตรการในการลดผลกระทบจากความเสี ่ยงอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

¨ Nasdaq, ESG Reporting Guide 2.0 (May 2019) 

¨ บริษัทควรรายงานถึงก«าซเรือนกระจกลงผลกระทบอยNางมีนัยสำคัญตNอการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสNงผลตNอสิ่งแวดล6อมของโลก 

และความเสี่ยงตNอการประกอบการที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

¨ การตระหนักและความเข6าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสตNาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจะชNวยให6บริษัทสามารถสร6าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนยุทธศาสตร_ระยะยาวได6ดียิ่งขึ้น 

 

EN2-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรระบุที่มาและแนวคิดของการกำหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด6านการจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล6อม โดยสามารถ

อ6างอิงเอกสารทางด6านสิ่งแวดล6อมในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNาจะเปPน

กฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิ่งแวดล6อม ตลอดจน

หลักการชี ้แนะและแนวปฏิบัต ิที ่จ ัดทำโดยองค_การระหวNาง

ประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตัวอย&างบริษัทที่การประกอบธุรกิจก&อใหDเกิดการปล&อยก¢าซและมีส&วนก&อใหDเกิด

ภาวะโลกรDอนโดยตรง 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนเปQาหมายของความตกลงปารีส 

(Paris Agreement) ที่จะรักษาระดับของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใหDต่ำกว&า xx 

องศาเซลเซียสและมีความพยายามที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับ xx 

องศาเซลเซียส (Chevron, 2020) นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงอัน

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช&น การมีลูกคDารายใหญ&ซึ่งเกี่ยวกับการใชD

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ; 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม ผู6จัดทำควร

แสดงเป^าหมายดังกลNาวให6ผู6ลงทุนหรือผู6สนใจทั่วไปทราบ เพื่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตัวอย&างบริษัทที่การประกอบธุรกิจก&อใหDเกิดการปล&อยก¢าซและมีส&วนก&อใหDเกิด

ภาวะโลกรDอนโดยตรง (บริษัทน้ำมัน) (Chevron, 2020) 

 

ประเด็น เปQาหมาย 

การดำเนินการ - ล ด ค ว า ม เ ข D ม ข D น ข อ ง ค า ร ; บ อ น เ พื่ อ

ประสิทธิภาพของตDนทุน 

- เพิ ่มการพึ ่งพาพลังงานหมุนเวียนในการ

ประกอบธุรกิจ 

- ลงทุนในเทคโนโลย ีคาร ;บอนต่ำ (low-

carbon technologies) เ พ ื ่ อ ท า ง ออก

สำหรับการประกอบธุรกิจ (commercial 

solutions) 

การจัดสรรตDนทุน - จำนวนเงิน xx บาทในปk xx เพื่อโครงการ

ส&งเสริมการลดคาร;บอน 

- จำนวนเงิน xx บาทในปk xx เพื่อการลงทุน

ในพลังงานหมุนเวียน 

- จำนวนเงิน xx บาทเพื ่อกองทุน xx (เพื่อ

ส&งเสริมพลังงานในอนาคต) 

คาร;บอนฟุตพริ้นท; - การรายงานเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

(การข ุดเจาะและผล ิตน ้ำม ัน)  ท ี ่ เปSน

มาตรฐานเพื่อใหDผูDบริโภคมีทางเลือก 
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- ขDอมูลที่เชื่อถือไดDและวัดไดD (ในการขนส&ง

และกลั่น) 

- วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ; 

นโยบาย - สนับสนุนนวัตกรรม 

- กำหนดราคาคาร;บอน 

- เปQาหมายทางนโยบาย 

ตัวชี้วัด - เปQาหมายลดการปล&อยก¢าซเรือนกระจกใน

ปk พ.ศ. xx 

- ลดไดDในปริมาณ (รDอยละ) xx จาก ปk xx 

 

ในปk 25xx บริษัทฯ จัดฝ�กอบรมหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแก&

ผู Dบริหารระดับผู Dจัดการส&วนและพนักงานจากหน&วยงานต&าง ๆ ทั ่วทั ้งองค;กร 

รวมทั้งบริษัทในเครือ ผ&านช&องทาง xx เพื่อสรDางความตระหนัก และใหDผูDเขDาร&วม

อบรมสามารถประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลDอมของโลก

และการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตNาง ๆ พร6อมทั้งแนวทางการเตรียมความพร6อม

รับมือกับเหตุการณ_ไมNคาดคิด (PTT Global, 2020) 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDทบทวนโนบายเกี่ยวกับเปQาหมายในการลดการปล&อย

ก¢าซเรือนกระจก 

 

EN2-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการลดการปล&อยก¢าซหลายประการ 

 

ตัวอย&าง: ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส&งผลใหDฝนตกไม&เพียงพออาจก&อใหDเกิดความ

เสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะไม&เพียงพอต&อการผลิตและอาจส&งผลต&อการส&งมอบสินคDา

ใหDกับลูกคDาและภาพลักษณ;ของบริษัท 

 

ปk พ.ศ.  ผลกระทบ (บาท) 

256x  

256x (รอบปkที่ผ&านมา)  

 

ตัวอย&าง: เปQาหมายในการไดDรับการรับรองฉลากคาร;บอนฟุตพริ้นท;ของผลิตภัณฑ; 

ในปk 256x บริษัท บรรลุเปQาหมายในการไดDรับการรับรองฉลากคาร;บอนฟุตพริ้นท;

ของผลิตภัณฑ;รDอยละ xxx ของผลิตภัณฑ;ทั้งหมด (PTT Global, 2020) 
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แผนงาน ในการอธิบายแผนงานที่แสดงให6เห็นถึงความสามารถของบริษัท

ในการจัดการประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผน

และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน 

 

ตัวอยNางการอธิบายแผนงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ ตัวอยNาง 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

การรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ1 

- การลดการปล&อยคาร;บอนและการใชDพลังงาน (ซึ่งสามารถวัดปริมาณ

ไดDอย&างชัดเจน) 

- ขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย;ซึ่งอาจไดDรับเสียหายทางกายภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

- มาตรการในการลดผลกระทบจากความเส ี ่ยงอ ันเก ิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ &านมา บริษัทอยู &ระหว&างการตรวจสอบในเรื ่องการลดการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดย xx 

 

 

  

 
1 FSC and ACSI, ESG Reporting Guide for Australian Companies (2015), หนYา 12. 
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ส+วน 4 การจัดการด9านความยั่งยืนในมิติสังคม (LA-HR) 
 

1. ประเด็นท่ีแบบแสดงรายการข:อมูลประจำป~/รายงานประจำป~ แบบ 56-1 One Report กำหนด 
 

3.4.1 

นโยบาย

และแนว

ปฏิบัติดAาน

สังคม 

ใหAอธิบายนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่สอดคลAองกับกฎหมาย ระเบียบ และขAอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการดAานสังคม

ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห8วงโซ8อุปทาน เช8น การปฏิบัติต8อแรงงานอย8างเปGนธรรม 

การผลิตและบริการอย8างมีความรับผิดชอบต8อลูกคAา การมีส8วนร8วมพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ใหAอธิบายเฉพาะขAอมูล

นโยบายและแนวปฏิบัติในภาพรวมตามที่บริษัทเห็นว8าสำคัญและสอดคลAองกับบริบทของธุรกิจ โดยสามารถนำนโยบายและ

แนวปฏิบัติทัง้ฉบับ ที่เกี่ยวกับการจัดการดAานสังคมไปเป\ดเผยบนเว็บไซตXของบริษัท 

ใหAแสดงขAอมูลเกี่ยวกับเปeาหมายการจัดการดAานสังคม (ถAามี) ที่สอดคลAองกับกลยุทธXการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/

หรือระยะยาว เพื่อใหAผูAลงทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานไดA 

กรณีที่บริษัทมีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเปeาหมายที่เกี่ยวกับการจัดการดAานสังคมในรอบปqที่ผ8านมา ใหAระบุ

สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล8าวโดยสังเขปตามที่ บริษัทเห็นว8าเหมาะสม เพื่อใหAผูAลงทุนทราบว8าบริษัทมีพัฒนาการใน

การจัดการดAานความยั่งยืนในมิติสังคมอย8างต8อเนื่อง 

3.4.2 ผล

การ

ดำเนินงาน

ดAานสังคม 

ใหAอธิบายขAอมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธXที่เกี่ยวกับการจัดการดAานสังคม ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห8วง

โซ8อุปทาน เช8น การปฏิบัติต8อแรงงานอย8างเปGนธรรม การผลิตและบริการอย8างมีความรับผิดชอบต8อลูกคAา การมีส8วนร8วมพัฒนา

ชุมชนและสังคม ในประเด็นที่สำคัญกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งควรอธิบายแผนงานที่แสดงใหAเห็นถึงความสามารถของ

บริษัทในการจัดการดAานสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย8างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทอาจเพิ่มเติมผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธX รวมถึงแผนงาน (ถAามี) เกี่ยวกับการจัดการดAานสังคมอื่น ๆ ตามที่บริษัทพิจารณาแลAวว8าสอดคลAองกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติดAานสังคม  

กรณีที่บริษัทและบริษัทย8อยอยู8ระหว8างการตรวจสอบจากหน8วยงานที่มีอำนาจหนAาที่ว8าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย8อยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือขAอบังคับดAานสังคม อย8างมีนัยสำคัญ หรือมีกรณีที่ถูกกล8าวหาว8าเปGนผูAสรAางผลกระทบ

ดAานลบต8อประเด็นสังคม โดยเฉพาะประเด็น ที่ปรากฏเปGนข8าวต8อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบต8อการประกอบธุรกิจ ภาพลักษณX 

ชื่อเสียง และสินทรัพยXของบริษัทใหAอธิบายขAอเท็จจริง ความคืบหนAา เหตุผล ผลกระทบ และมาตรการปeองกันดAวย  

ทั้งนี้ หากบริษัทมีขAอพิพาทดAานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปqที่ผ8านมา ใหAบริษัท อธิบายเหตุผลและการดำเนินการในเรื่อง

ดังกล8าว รวมถึงความสัมพันธXระหว8างผูAบริหารและสหภาพแรงงาน (ถAามี) 
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2. การกำหนดประเด็นแสดงข:อมูล 
ในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลที่เกี่ยวขFองกับการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม ผูFจัดทำสามารถระบุประเด็นไดFหลากหลาย โดยอาจ

แบBงเปwนประเด็นดFานแรงงานและประเด็นดFานสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขFองหรือสBงผลกระทบตBอผูFมีสBวนไดFเสียตลอดหBวงโซBอุปทาน ทั้งนี้ ประเด็นที่

คูBมือไดFระบุไวFนี้ เปwนเพียงแนวทางในการกำหนดประเด็นแสดงขFอมูลเทBานั้น บจ. ไมBจำเปwนตFองแสดงขFอมูลตามประเด็นที่คูBมือนี้ระบุไวFทั้งหมด โดยอาจ

เลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญหรือที่ บจ. มีขFอมูลมาแสดงในรายงานเทBานั้นก็ไดF 
 

ประเด็นด8านแรงงาน 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ LA1-1 การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ6มครองสิทธิในการรNวมเจรจาตNอรอง 

¨ LA1-2 การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ_แรงงานในทุกรูปแบบ 

¨ LA1-3 การยกเลิกการใช6แรงงานเด็กและการใช6แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร6าย 

¨ LA1-4 การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ6างงานและอาชีพ 

ประเด็นเพิ่มเติมที ่บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ LA2-1 การจัดให6มีสภาพแวดล6อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ด ี

¨ LA2-2 การจัดให6มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม 

¨ LA2-3 การให6ลูกจ6างและผู6มีสNวนได6เสียมีสNวนรNวมในความโปรNงใสขององค_กร 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

 
ประเด็นด8านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 

ประเด็นพื้นฐานที่ บจ. ควรแสดงข6อมูล 

¨ HR1-1 การสนับสนุนความเทNาเทียมระหวNางเพศและเพศสภาพ 

¨ HR1-2 การคุ6มครองสิทธิทางด6านสุขภาพและความปลอดภัย 

¨ HR1-3 การคุ6มครองสิทธิสNวนบุคคลและข6อมูลสNวนบุคคล 

ประเด็นเพิ่มเติมที่ บจ. อาจแสดงข6อมูล เพื่อแสดงให6เห็นถึงการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 

¨ HR2-1 การคุ6มครองสิทธิของชุมชนท6องถิ่น 

¨ HR2-2 การคุ6มครองสิทธิของชนกลุNมน6อย 

¨ HR2-3 การคุ6มครองสิทธิในการได6รับประโยชน_จากการคุ6มครองประโยชน_จากงานสร6างสรรค_ 

¨ HR2-4 การคุ6มครองสิทธิในการเข6าถึงข6อมูลและฉลาก 

¨ HR2-5 การคุ6มครองสิทธิของเด็ก 

¨ HR2-6 การคุ6มครองสิทธิของคนพิการ 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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LA1-1 – การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ;มครองสิทธิในการร"วมเจรจา 
 

LA1-1.1 – สาระสำคัญ 

ความคับขFองใจของลูกจFางในสถานประกอบการยBอมนำมาซึ่งป�ญหาในการประกอบกิจการไมBมากก็นFอย การรับฟ�งป�ญหาเหลBานั้นและแกFไขใหFดี

ขึ้นยBอมเปwนหนFาที่ที่นายจFางพึงกระทำ เพราะนอกจากจะทำใหFลูกจFางมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานแลFว ยังทำใหFการประกอบการของนายจFางนั้น

เปwนไปอยBางราบรื่น อยBางไรก็ดี ลูกจFางแตBละคนยBอมมีป�ญหาและความไมBสบายใจเกี่ยวกับการทำงานแตกตBางกันไป บางป�ญหาเปwนเรื่องสBวนบุคคล 

บางป�ญหาเปwนเรื ่องสBวนรวม การแกFไขป�ญหาสBวนรวมยBอมเปwนขFอที ่นายจFางควรใหFความสนใจเปwนลำดับแรก การรวมกลุ BมของลูกจFางจึง

เปรียบเสมือนเวทีที่ลูกจFางสามารถแสดงออกซึ่งอุปสรรคป�ญหาในการทำงานและความตFองการของตนเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน หากความตFองการ

เหลBานั้นมีจุดรBวมกันของลูกจFางหลาย ๆ คน ก็ยBอมอนุมานไดFวBาเปwนป�ญหาสำคัญของสถานประกอบการหรือกิจการนั้น ที่นายจFางผูFประกอบการควร

ใหFความสนใจและเรBงแกFไข โดยอาจเขFารBวมเจรจาหารือในการแกFไขป�ญหาเชBนวBานั้นกับฝ�ายลูกจFาง และหากตกลงกันไมBไดFยBอมตFองไกลBเกลี่ยเพื่อยุติ

ความปรารถนาที่ไมBสอดคลFองนั้นใหFสิ้นไปดFวยความเขFาใจอันดี อันจะทำใหFคำตอบที่ไดFรับเปwนไปดFวยความพึงพอใจของทั้งสองฝ�าย นำมาซึ่งสันติสุข

ในสังคมแรงงาน อยBางไรก็ตาม หากกระบวนการในการเจรจาลFมเหลวก็ควรยอมรับการกดดันทางแรงงาน กลBาวคือ การป�ดงานและการนัดหยุดงาน

ในฐานะเครื่องมือที่ชBวยใหFทั้งสองฝ�ายไดFมีโอกาสไดFพูดคุยปรับความเขFาใจระหวBางกันอีกครั้งหนึ่ง อันอาจนำมาซึ่งขFอตกลงที่วางอยูBบนพื้นฐานของ

การยอมรับไดF ขFอสังเกตอันเปwนประเด็นทFาทายสำคัญของเรื่องนี้ก็คือบทบัญญัติกฎหมายไทยที่เกี่ยวขFองยังไมBสอดคลFองกับหลักการสากลอยBาง

ครบถFวนสมบูรณs ดังนี้ เพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีขอกิจการ ซึ่งยอมรับไดFอยBางสอดคลFองกับหลักการและแนวปฏิบัติสากล จึงจำเปwนตFองพจิารณาถึง

หลักปฏิบัติที่สากลยอมรับประกอบดFวย 
 

LA1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ เสรีภาพในการสมาคม และการจัดตั้งสหภาพแรงงาน (มาตรา 42)  

¨ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ_ พ.ศ. 2518 

¨ การแจ6งข6อเรียกร6องเพื่อกำหนดหรือแก6ไขข6อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ6าง (มาตรา 13) 

¨ กระบวนการในการเจรจาตNอรอง การไกลNเกลี่ยเพื่อระงับข6อพิพาทแรงงาน (มาตรา 16 มาตรา 21 และมาตรา 22) 

¨ การป ดงานและการนัดหยุดงานกระทำได6ต6องไมNขัดตNอบทกฎหมายและต6องแจ6งให6อีกฝ�ายหนึ่งและพนักงานประนอมข6อพิพาท

แรงงานทราบลNวงหน6าไมNน6อยกวNา 24 ชั่วโมง (มาตรา 34) 

¨ การจัดตั้งสหภาพแรงงานต6องเปPนไปเพื่อวัตถุประสงค_ในการแสวงหาและคุ6มครองผลประโยชน_เกี่ยวสภาพการจ6างและสNงเสริม

ความสัมพันธ_อันดีระหวNางนายจ6างกับลูกจ6าง และระหวNางลูกจ6างด6วยกัน (มาตรา 86) 

¨ สหภาพแรงงานมีได6 2 ประเภท คือ สหภาพแรงงานของลูกจ6างที่มีนายจ6างคนเดียวกัน และสหภาพแรงงานของลูกจ6างที่ประกอบ

กิจการประเภทเดียวกัน (มาตรา 88) 

¨ การกระทำอันไมNเปPนธรรม คือ การกระทำใด ๆ ที่เปPนการกลั่นแกล6งไมNให6ลูกจ6างใช6สิทธิในการแรงงานสัมพันธ_ซึ่งรวมถึงสิทธิในการ

รวมกลุNมและการเจรจาตNอรอง (มาตรา 120 - มาตรา 123) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ6มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ฉบับที่ 87 ค.ศ. 1948 
¨ คนงานและนายจ6างมีสิทธิทีในการจัดตั้งและเข6ารNวมเปPนสมาชิกกับองค_กรที่ตนเองเลือกโดยไมNมีการแทรกแซงจากอำนาจรัฐ (ข6อ 2) 

¨ รัฐสมาชิกซึ่งอนุสัญญานี้มีผลใช6บังคับ จะดำเนินการตามมาตรการที่จำเปPนและเหมาะสม เพื่อให6แนNใจวNาคนงานและนายจ6างสามารถ

ใช6สิทธิในการสมาคมได6อยNางอิสระ (ข6อ 11) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิในการรวมกลุNมและการรNวมในการเจรจาตNอรอง ฉบับที่ 98 ค.ศ. 1949 
¨ องค_กรของคนงานและนายจ6างจะต6องได6รับการคุ6มครองอยNางเพียงพอจากการแทรกแซงของกันและกันหรือตัวแทนหรือสมาชิกของ

กันและกันในการจัดตั้ง การทำงาน หรือการบริหารงาน (ข6อ 2) 
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¨ ควรกำหนดให6มีมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของรัฐ เพื่อเปPนการสNงเสริมและพัฒนาการใช6เครื่องมืออยNางเต็มรูปแบบสำหรับการ

เจรจาโดยสมัครใจระหวNางนายจ6างหรือองค_กรนายจ6างกับองค_กรคนงาน โดยคำนึงถึงระเบียบข6อกำหนด ตลอดจนเงื่อนไขในการจ6าง

งาน อันเปPนนัยยะของข6อตกลงรNวมกัน (ข6อ 4) 

 

LA1-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให6สิทธิหรือเสรีภาพในการรวมกลุNม

และการเจราตNอรองกับลูกจ6าง โดยอาจอ6างอิงบทกฎหมายหรือ

เอกสารในทางระหวNางประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค_การแรงงาน

ระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการรวมกลุ&มและการเจรจาต&อรองของ

ลูกจDาง ซึ่งสอดคลDองกับหลักการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ; พ.ศ. 2518 

ที่ไดDกำหนดไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับเนื้อหาของ

เอกสารในทางระหว&างประเทศ ไดDแก& อนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&าง

ประเทศฉบับที่ 87 ในขDอที่ว&าดDวยการใหDเสรีภาพในการรวมกลุ&มแก&ลูกจDางอย&าง

อิสระ และอนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&างประเทศฉบับที่ 98 .ในขDอที่ว&า

ดDวยการส&งเสริมและพัฒนาใหDเกิดการเจรจาของฝKายลูกจDางกับผูDบริหารเกี่ยวกับ

เงื่อนไขการจDางและขDอตกลงการทำงาน เพื่อใหDเกิดขDอตกลงร&วมกัน 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการรับรองสิทธิในการ

รวมกลุ&ม และการยอมรับขDอเรียกรDองของฝKายลูกจDาง รวมถึงการเจรจาร&วมกัน

เพื่อใหDไดDขDอยุติเกี่ยวกับสภาพการจDางและเงื่อนไขการทำงานที่ยอมรับไดDทั้งสอง

ฝKาย ดังปรากฏกิจกรรมที่สะทDอนถึงเปQาประสงค;ดังกล&าวหลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีโครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหD

พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส&วนร&วมในการกำหนด

เงื่อนไขการทำงานและสภาพการจDางอย&างสรDางสรรค; โดยโครงการนี้ไดDเชิญ

วิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมาบรรยายและทำ workshop เพื่อใหDเกิดการเรียนรูD

ร&วมกัน และตั้งเปQาหมายไวDว&าภายในปk xxxx พนักงานระดับสูงและกลาง

จำนวนไม&นDอยกว&ารDอยละ xx จะตDองผ&านการฝ�กอบรมในโครงการนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDจัดใหDมีกิจกรรมสาธิต xxxx ขึ้นเมื่อปk xxxx เพื่อ

แสดงใหDเห็นถึงความประสงค;ที่จะรับรูDและตระหนักในความสำคัญของการ

รับฟ�งขDอเรียกรDองจากฝKายลูกจDาง ตลอดจนไดDมีการเจรจาพูดคุยอย&างสันติวิธี

ในรูปแบบต&าง ๆ เช&น xxxx และไดDขDอยุติที่เปSนไปดDวยความพึงพอใจและ

ความเขDาอกเขDาใจกันของทุกฝKาย กับทั้งไดDนำประสบการณ;ที่ไดDรับร&วมกันกับ

ฝKายลูกจDางจากกิจกรรมนี้มาใชDเปSนแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ

การยื่นขDอเรียกรDองและเจรจาต&อรองที่จะมีขึ้นในกาลต&อไป 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานกับบริษัทคู&คDาในประเด็นเกี่ยวกับ กฎ 

ระเบียบ ขDอบังคับ และแนวปฏิบัติที ่ไม&สอดคลDองกับหลักการใหDสิทธิใน

รวมกลุ&มและการเจรจาต&อรองของลูกจDาง ตลอดจนไดDร&วมมือกันหาทาง

ปรับปรุงแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDสนองตอบหลักการเช&นว&านี ้ และมีการ

นำไปใชDปฏิบัติไดDจริง กับทั ้งมีการรายงานต&อกันในความกDาวหนDาของ

ประเด็นแห&งเรื่องเปSนระยะ ๆ (ทุก xxxx ไตรมาส) 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอเรียกรDองเกี่ยวกับสภาพการจDางจากฝKายลูกจDาง

และสหภาพแรงงานรวมทั้งสิ้น xxxx รายการ บริษัทมิไดDนิ่งนอนใจและไดDนำแนว

ปฏิบัติที่ดีซึ่งไดDจากกิจกรรมที่ไดDทำร&วมกันตามแผนงานที่ไดDกำหนดไวDเปSนขDอมูล

เปQาหมายเพื่อใชDในการจัดการขDอเรียกรDองเหล&านั้น ผลปรากฏว&าขDอเรียกรDอง

จำนวน xxxx สามารถบริหารจัดการใหDยุติดDวยแนวปฏิบัติดังกล&าวยไดDอย&างเปSนที่
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แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

พอใจแก&ฝKายลูกจDาง ส&วนขDอเรียกรDองจำนวน xxxx ยังอยู&ระหว&างดำเนินการ อันมี

สาเหตุดังนี ้

1. xxxx  

2. xxxx 

3. xxxx 

บริษัทฯ ไดDกำหนดใหDสาเหตุแห&งป�ญหาเช&นว&านี้เปSนส&วนหนึ่งของวาระการ

ประชุมคณะกรรการบริหารบริษัทสำหรับการประชุมในไตรมาสถัดไป เพื่อหารือ

กำหนดแนวทางในการพัฒนาและแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ อย&างจริงจัง

และต&อเนื่อง 

 

LA1-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนีใ้นรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการสนับสนุนการรับรองสิทธิในการรวมกลุ&มและการเจรจาต&อรองของ

ฝKายลูกขจDาง  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรที่ไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี่ยวกับการมีส&วนร&วมในการ

กำหนดเงื่อนไขการจDางและสภาพการทำงานอย&างสรDางสรรค; ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนอันปรากฏพฤติการณ;เกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติดDวยเหตุแห&งการที่ลูกจDางใชDสิทธิในการรวมกลุ&มหรือการยื่นขDอ ดังปรากฏว&า

มีขDอเท็จจริงที ่ถูกโพสลงสื ่อโซเชียลและมัลติมีเดียว&า xxxx ซึ ่งคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ;ไดDเชิญบริษัทเขDาพบเพื่อชี้แจงขDอเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณ;

ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และ

ไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับพนักงานเพื่อปQองกันมิใหDเกิดกรณี

เช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับสิทธิในการรวมกลุNมและการเจรจาตNอรองในระยะ 3 ปcที่ผNาน

มา ผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร6อมทั้ง

การดำเนินการในเรื ่องนี ้ นอกจากนี้ควรอธิบายความสัมพันธ_

ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และบริษัทมีแนวทาง

ที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัท

จำนวน xx ราย โดยบริษัทถูกฟQองฐานการกระทำอันไม&เปSนธรรม ดDวยเหตุแห&ง

ขDอเท็จจริงว&า....ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาท

ทุกขั้นตอน แต&ยังไม&สามารถหาขDอตกลงเปSนที่ยุติไดD อย&างไรก็ดี บริษัทยังคงพรDอม

ที่จะเจรจากับทุกฝKายและใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาทต&อไป 
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LA1-2 – การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑfแรงงานในทุกรูปแบบ 
 

LA1-2.1 – สาระสำคัญ 

บุคคลทุกคนยBอมมีเสรีภาพในการเลือกงานที่จะทำตามความรูFความสามารถและประสบการณsของตน งานที่ทำนั้นควรทำใหFผูFทำงานไดFรับ

คBาตอบแทนที่เพียงพอตBอการยังชีพ การทำงานตFองไมBเปwนไปในลักษณะที่ผูFทำงานรูFสึกวBาจำใจตFองทำงาน หรือจำตFองทนทำงานเพราะถูกบังคบั ถูก

กดดัน ถูกคุกคาม ถูกทำใหFเกิดจากความกลัว ถูกขBมขูB ถูกทำใหFรูFสึกถึงโทษที่จะมีขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นไดF ไมBวBาโทษดังกลBาวนั้นจะเกี่ยวขFองกบัเนื้อตัว

รBางกาย จิตใจ ทรัพยsสิน ทั้งของตนเองหรือของผูFใกลFชิด รวมถึงอาจตFองโทษตามกฎหมายดFวยวิธีการตBาง ๆ ในทางกลับกัน การที่ผูFทำงานเต็มใจ

ทำงาน ไดFทำงานตามที่ตนปรารถนา ไมBมีความกดดัน ไมBถูกบังคับขBมขูB หรือจำตFองอยูBภายใตFอาณัติใด ๆ ที่เกินความแกBความจำเปwนเพื่อจะ

ปฏิบัติงานนั้นใหFสำเร็จลุลBวงดFวยดีบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิแรงงาน ยBอมทำใหFผูFทำงานนั้นมีความสุขกับงานและบริบทของงานที่ทำ อันทำ

ใหFผลลัพธsที่ไดFจากการทำงานนั้นเปwนประจักษsไดFในเชิงบวก เกิดประโยชนsกับทั้งตัวลูกจFางผูFใชFแรงงาน และนายจFางผูFประกอบการ 
 

LA1-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ การเกณฑ_แรงงานจะกระทำมิได6 (มาตรา 30) 

¨ เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล (มาตรา 40)  

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

¨ ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มกรณีจNายคNาตอบแทนการทำงาน การคืนหลักประกันการทำงาน การจNายเงินอื่นตามกฎหมายลNาช6า (มาตรา 9) 

¨ การเรียกรับประกันการทำงานได6ตามเฉพาะที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 10 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ_และ

วิธีการเรียกหรือรับประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ6าง พ.ศ. 2551) 

¨ นายจ6างได6ปฏิบัติตNอลูกจ6างเหมาคNาแรงเกี่ยวกับสิทธิที่บัญญัติไว6ในกฎหมายคุ6มครองแรงงานดุจเปPนลูกจ6างของตน (มาตรา 11/1) 

¨ สัญญาจ6างแรงงาน ข6อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งที่เอาเปรียบลูกจ6างเกินควร ศาลมีอำนาจสั่งให6ใช6ได6เทNาที่เปPนธรรม 

(มาตรา 14/1) 

¨ ห6ามนายจ6าง หัวหน6างาน ผู6ควบคุมงาน หรือผู6ตรวจงานกระทำการลNวงเกนิ คุกคาม หรือกNอความเดือดร6อนรำคาญทางเพศตNอลูกจ6าง 

(มาตรา 16) 

¨ สัญญาจ6างแรงงานโดยไมNมีกำหนดระยะเวลากันไว6โดยแนNนอนยNอมเลิกกันได6โดยการบอกกลNาวลNวงหน6าเพื่อเลิกสัญญาจ6างแรงงาน 

(มาตรา 17) 

¨ นายจ6างต6องกำหนดวันและเวลาทำงานที่แนNนอนให6กับลูกจ6าง โดยวันหนึ่งไมNเกิน 8-9 ชั่วโมง และสัปดาห_หนึ่งไมNเกิน 48 ชั่วโมง 

(มาตรา 23) 

¨ นายจ6างต6องกำหนดวันและเวลาทำงานที่แนNนอนให6กับลูกจ6างที่ทำงานอันตราย โดยวันหนึ่งไมNเกิน 7 ชั่วโมง และสัปดาห_หนึ่งไมNเกิน 

42 ชั่วโมง (กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541) 

¨ นายจ6างอาจจัดให6ลูกจ6างในงานวิชาชีพ วิชาการ งานบริหาร งานเสมียน การจัดการ พนักงาน อาชีพเกี่ยวกับการค6า งานบริการ งาน

ที่เกี่ยวกับการผลิต ที่ไมNสามารถกำหนดเวลาตNอวันเปPนการแนNนอนได6 อาจตกลงชั่วโมงการทำงานอยNางใด ๆ ก็ได6 แตNสัปดาห_หนึ่งไมN

เกิน 48 ชั่วโมง (กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2541) 

¨ นายจ6างอาจให6ลูกจ6างทำงานลNวงเวลาได6ก็ตNอเมื่อได6รับความยินยอมจากลูกจ6างกNอนเปPนครั้ง ๆ ไป และการทำงานลNวงเวลานั้นต6องทำ

ให6ลูกจ6างได6คNาลNวงเวลา หรือคNาลNวงเวลาในวันหยุดแล6วแตNกรณี (มาตรา 24 มาตรา 61 และมาตรา 63) 

¨ นายจ6างอาจให6ลูกจ6างทำงานในวันหยุดได6แตNเฉพาะกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสNง ร6านขายอาหาร ร6านขายเครื่องดื่ม 

สโมสร สมาค สถานพยาบาล โดยต6องได6รับความยินยอมจากลูกจ6างเปPนคราว ๆ ไป และต6องจNายคNาทำงานในวันหยุดให6กับลูกจ6าง 

(มาตรา 25 และมาตรา 62) 

¨ นายจ6างต6องจัดให6ลูกจ6างได6มีเวลาพักระหวNางเวลาทำงานไมNน6อยกวNา 1 ชั่วโมงตNอวัน และหากมีการให6ทำงานนอกเวลาไมNน6อยกวNา 2 

ชั่วโมงตNอจากเวลาทำงานปกติ นายจ6างต6องจัดให6ลูกจ6างนั้นได6พักกNอนลNวงหน6าไมNน6อยกวNา 20 นาทีกNอนที่ลูกจ6างเริ่มทำงานลNวงเวลา 

(มาตรา 27) 
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¨ นายจ6างต6องจัดให6ลูกจ6างมีวันหยุดประจำสัปดาห_ไมNน6อยกวNา 1 วัน โดยที่ต6องมีระยะหNางไมNเกิน 6 วัน (มาตรา 28) 

¨ นายจ6างต6องประกาศวันหยุดตามประเพณีให6ลูกจ6างทราบเปPนการลNวงหน6า โดยวันหยุดตามประเพณีนี้ต6องไม6อยกวNา 13 วันโดยมีวัน

แรงงานแหNงชาติรวมอยูNด6วย (มาตรา 29) 

¨ สำหรับลูกจ6างที่ทำงานมาแล6วครบ 1 ปc นั้น นายจ6างต6องจัดวันหยุดพักผNอนประจำปc (ลาพักร6อน) ให6เปPนจำนวนไมNน6อยกวNา 6 วัน

ทำงานตNออายุงาน 1 ปc (มาตรา 30) 

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาป�วยของลูกจ6างเทNาที่ป�วยจริง โดยรับผิดชอบคNาจ6างระหวNางวันลาไมNเกิน 30 วันตNอปc (มาตรา 32) 

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาเพื่อทำหมันและได6รับคNาจ6างตลอดวันลา ตามที่แพทย_รับรอง (มาตรา 33) 

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาเพื่อกิจธุระอันจำเปPน และได6รับคNาจ6างไมNน6อยกวNา 3 วันทำงานตNอปc (มาตรา 34) 

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาเพื่อรับราชการทหาร และจNายคNาจ6างให6ไมNน6อยกวNา 60 วัน (มาตรา 35)  

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู6ตามความเหมาะสมกับลักษณะอาชีพ (มาตรา 36) 

¨ นายจ6างรับรองสิทธิในการลาเพื่อคลอดบุตรครรภ_หนึ่งไมNเกิน 98 วัน และได6รับคNาจ6างไมNเกิน 45 วันตลอดวันลา (มาตรา 59) 

¨ ห"ามหักค(าตอบแทนการทำงานเว"นแต(เป5นการหักเพื่อค(าภาษีอากร ค(าเงินสมทบจ(ายกองทุนประกันสังคม และการหักด"วยเหตุผลอื่นตามที่กฎหมาย

กำหนด ท้ังน้ีไม(เกินอัตราและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

¨ นายจ"างรับรองว(าได"จ(ายค(าจ"างให"กับลูกจ"างทุกคนไม(ต่ำกว(าอัตราค(าจ"างขั้นต่ำ และไม(ต่ำกว(าอัตราค(าจ"างตามมาตรฐานฝNมือที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 

90) 

¨ นายจ"างไม(ใช"ลูกจ"างชายยกของหนักเกิน 55 กิโลกรัม และลูกจ"างหญิงยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัม (กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ"างให"

ลูกจ"างทำงานได" พ.ศ. 2547) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยการเกณฑ_แรงงานและแรงงานบังคับ ฉบับที่ 29 ค.ศ. 1930 

¨ แรงงานบังคับ หมายถึง การได6มาซึ่งแรงงานหรือบริการใด ๆ จากบุคคล ด6วยการคุกคาม การลงโทษ หรือการกระทำใด ๆ ตNอบุคคล

นั้นโดยที่เขาได6ทำงานไปด6วยความไมNสมัครใจ (ข6อ 2) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ฉบับที่ 105 ค.ศ. 1957 

¨ รัฐสมาชิกที่ให6สัตยาบันจะดำเนินการระงับและไมNใช6การเกณฑ_แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ไมNวNารูปแบบใด ๆ (ก) เปPนวิถีทางหนึ่งของ

การบังคับทางการเมืองหรือการให6การศึกษา หรือเปPนการลงโทษอันเนื่องจากการยึดถือหรือแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง 

หรือความคิดเห็นที่มีอุดมการณ_ตรงกันข6ามกับระบบเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองที่ได6สถาปนาขึ้นมา (ข) เปPนวิธีหนึ่งของการระดม

และใช6แรงงานเพื่อประโยชน_ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (ค) เปPนวิถีทางหนึ่งของการรักษาระเบียบวินัยของแรงงาน (ง) เปPนการลงโทษ

อันเนื่องจากการได6เข6ารNวมในการนัดหยุดงาน (จ) เปPนวิถีทางหนึ่งของการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกตNางทางศาสนา สัญชาติ 

สังคม หรือเชื้อชาต ิ(ข6อ 1) 

¨ รัฐสมาชิกที่ให6สัตยาบันอนุสัญญานี้รับจะดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อประกันให6มีการยกเลิกการเกณฑ_แรงงานหรือแรงงาน

บังคับโดยทันที และสิ้นเชิง (ข6อ 2) 

 

LA1-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการไมNใช6แรงงานบังคับ ซึ่งอาจอ6างอิงบท

กฎหมายหรือเอกสารในทางระหวNางประเทศที่กำหนดขึ้นโดย

องค_การแรงงานระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม&สนับสนุนการใชDแรงงานบังคับ โดยการจDาง

งานของบริษัทตDองเปSนไปตามบทกฎหมายและเปSนธรรม ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึง

ความสำคัญในการกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจน

การจ&ายค&าตอบแทนการทำงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่มีการทำงานในวันหยุด

ใหDเปSนไปตามครรลองของพระราชบัญญัติคุ Dมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ไดD

กำหนดไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนไม&สนับสนุนการต&าง ๆ ที่ขัดต&อ

เนื้อหาและเจตนารมณ;ของอนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&างประเทศฉบับที่ 

29 และฉบับที่ 105 โดยเด็ดขาด 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการรับรองสิทธิในการใชD

แรงงานที่เปSนธรรมและไม&เปSนการใชDแรงงานบังคับ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะทDอนถึง

เปQาประสงค;ดังกล&าวหลายประการ เช&น 
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กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีโครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหD

พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิแรงงานพื ้นฐานที่

เกี่ยวกับการจDางงานที่ถูกตDองตามกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล โดยเนDน

เรื่องการกำหนดชั่วโมงการทำงาน วันทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การ

จ&ายค&าตอบแทนการทำงาน โดยโครงการนี้ไดDเชิญวิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมา

บรรยายและทำ workshop เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDร&วมกัน และตั้งเปQาหมาย

ไวDว&าภายในปk xxxx พนักงานระดับสูงและกลางจำนวนไม&นDอยกว&ารDอยละ xx 

จะตDองผ&านการฝ�กอบรมในโครงการนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขDอบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาทำงาน และการจ&ายค&าตอบแทนการทำงานใหD

สอดคลDองกับพระราชบัญญัติคุDมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกประการ เพื่อ

ประโยชน;สูงสุดต&อการใชDแรงงาน ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการใชDงาน

ลูกจDางใหDทำงานล&วงเวลาเท&าที่จำเปSน โดยการทำงานล&วงเวลาของลูกจDางนั้น

เปSนไปโดยการตัดสินใจอย&างอิสระของตัวลูกจDางเอง และลูกจDางไดDรับ

ค&าตอบแทนสำหรับการทำงานล&วงเวลานั ้นตามที ่กฎหมายกำหนดทุก

ประการ  

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานกับบริษัทคู&คDาและบริษัทที่จัดหาแรงงาน

มาทำงานยังบริษัทในฐานะลูกจDางเหมาค&าแรง (outsourcing) ว&าบริษัทไดD

ดูแลลูกจDางเหมาค&าแรงดุจลูกจDางในบริษัทตน โดยบริษัทไดDปฏิบัติหนDาที่ของ

นายจDางตามกฎหมายต&อลูกจDางเหมาค&าแรงเฉกเช&นที่นายจDางพึงปฏิบัติต&อ

ลูกจDางของตนทุกประการ อีกทั้งบริษัทคู&คDาเองก็ตDองแสดงถึงสัดส&วนการใชD

แรงงานเหมาค&าแรงไดDอย&างชัดเจน และตDองรับรองถึงหนDาที่ที่ตนไดDปฏิบัติ

ต&อลูกจDางเหมาค&าแรงว&าตนเองไดDปฏิบัติต&อลูกจDางกลุ&มนั้นเสมือนเปSนลูกจDาง

ของตน 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอเรียกรDองเกี่ยวกับการไม&ไดDรับอนุมัติวันลาตามที่

กฎหมายกำหนดเปSนจำนวนทั้งสิ้น xxxx รายการ ซึ่งบริษัทมิไดDนิ่งนอนใจและไดDทำ

การตรวจสอบ และอธิบาย พรDอมกับเยียวยาใหDกับพนักงานกลุ&มนั้นเปSนที่เรียบรDอย

แลDว ซึ่งเหตุการณ;ดังกล&าวทำใหDบริษัทไดDกำหนดแนวทางในการใชDดุลพินิจของ

หัวหนDางานในการอนุมัติวันลาใหDเปSนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเปSนธรรมใน

การจDางงาน และใหDสิทธิแรงงานของลูกจDางไดDรับการเคารพอย&างจริงจัง นอกจากนี้ 

เหตุการณ;ดังกล&าว ทำใหDบริษัทพบว&า กฎ ระเบียบ การลาในเรื่อง xxxx นั้นยังไม&

ชัดเจนซึ่งก็ไดDกำหนดไวDเปSนวาระในการประชุมคณะกรรการบริหารบริษัทที่จะมี

ขึ้นในไตรมาสต&อไป เพื่อพิจารณาแกDไขปรับปรุงกฎ ระเบียบดังกล&าวใหDถูกตDองตาม

หลักกกฎหมาย 
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LA1-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการใชDแรงงานที่เปSนธรรม  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรที่ไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี ่ยวกับกำหนดวันเวลา

ทำงาน วันหยุด วันลา เวลาพัก และการไดDรับค&าตอบแทนและเงินสวัสดิการอื่น ๆ 

ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนในประเด็นที่มีการใชDแรงงานในวันหยุด 

การไม&อนุมัติการลา และการสั่งใหDทำงานล&วงเวลา อันเปSนปฏิป�กษ;ต&อเวลาพักและ

การใชDเวลาส&วนตัวของลูกจDาง ดังปรากฏว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและ

มัลติมีเดียว&า xxxx ซึ่งเจDาพนักงานตราวจแรงงานไดDเชิญบริษัทเขDาพบเพื่อชี้แจง

ขDอเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณ;ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันที

เปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับ

พนักงานเพื่อปQองกันมิใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับความเปPนธรรมในการจ6างงานหรือการใช6แรงงานที่ไมNเปPนธรรม

ในระยะ 3 ปcที่ผNานมา ผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่

เกิดขึ้น พร6อมทั้งการดำเนินการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ควรอธิบาย

ความสัมพันธ_ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และ

บริษัทมีแนวทางที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัท

จำนวน xx ราย โดยบริษัทถูกฟQองฐานการจ&ายค&าตอบแทนการทำงานไม&ถูกตDอง 

ดDวยเหตุแห&งขDอเท็จจริงว&า....ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความร&วมมือในกระบวนการ

ระงับขDอพิพาททุกขั้นตอน แต&ยังไม&สามารถหาขDอตกลงเปSนที่ยุติไดD อย&างไรก็ดี 

บริษัทยังคงพรDอมที่จะเจรจากับทุกฝKายและใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับ

ขDอพิพาทต&อไป 
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LA1-3 – การยกเลิกการใช;แรงงานเด็กและการใช;แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร;าย 
 

LA1-3.1 – สาระสำคัญ 

ความยากจนเปwนอุปสรรคสำคัญตBอความเจริญรุBงเรืองของเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเปwนเครื่องมือสำคัญในการขจัดความยากจน การ

ทำงานของเด็กตFองไมBเปwนอุปสรรคตBอการศึกษา พัฒนาการการเจริญเติบโต การเจริญพันธุs และศักดิ์ศรีของเด็ก ตลอดจนเด็กสามารถทำงานไดFใน

สภาวะที่ไมBเปwนอันตรายตBอรBางกายและจิตใจ ดังนี้ การจFางงานเด็กตFองเปwนไปอยBางจำกัด ภายใตFเงื่อนไขที่เครBงครัด อีกทั้งตFองไมBเปwนลดคBาโอกาส

ทางการศึกษา การเรียนรูF และการพัฒนาประสบการณsของเด็ก อยBางไรก็ตาม ตFองเขFาใจเปwนพื้นฐานวBาหลักการสBวนนี้มุBงเนFนควบคุมการ “จFาง

แรงงานเด็ก” อันเปwนสภาวะที่ทำใหFเด็กนั้นตกอยูBในสถานะลูกจFางผูFใชFแรงงานภายใตFอำนาจบังคับบัญชาของนายจFาง ซึ่งตBางจาก “การใชFแรงงาน

เด็ก” ที่เปwนคำทั่วไปและอาจรวมถึงการที่ผูFบุพการี ผูFแทนโดยชอบธรรม รวมตลอดถึงผูFปกครองใหFเด็กทำงานเล็กนFอยเพื่อเปwนการเสริมพัฒนาการ

การเรียนรูFซึ่งเปwนเรื่องที่พึงกระทำไดF ไมBถูกจำกัดกรอบอยBางเชBนการจFางแรงงานเด็ก 
 

LA1-3.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ รัฐต6องดำเนินการให6เด็กทุกคนได6รับการศึกษาเปPนเวลา 12 ปc โดยไมNเสียคNาใช6จNาย และรัฐต6องดำเนินการให6เด็กเล็กได6รักบารดูแล

และพัฒนา มีการสNงเสริมให6มีการเรียนรู6ตลอดชีวิต อีกทั้งมุNงพัฒนาผู6เรียนให6เปPนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ (มาตรา 54) 

¨ รัฐต6องชNวยเหลือเด็กให6สามารถดำรงชีวิตได6อยNางมีคุณภาพ และคุ6มครองป^องกนัมิให6เด็กถูกใช6ความรุนแรงหรือปฏิบัติไมNเปPนธรรม 

รวมทั้งให6การบำบัดฟ¥¦นฟูและเยียวยาแกNเด็กผู6ถูกกระทำเชNนวNานั้นด6วย (มาตรา 71) 

¨ รัฐต6องจัดการศึกษาให6เด็กได6รับการพัฒนารNางกาย จิตใจ วินัย อารมณ_ สังคม และสติป�ญญาให6สมกับวัยโดยไมNเก็บคNาใช6จNาย (มาตรา 

258)  

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

¨ ห6ามนายจ6าง หัวหน6างาน ผู6ควบคุมงาน หรือผู6ตรวจงานกระทำการลNวงเกิน คุกคาม หรือกNอความเดือดร6อนรำคาญทางเพศตNอลูกจ6าง 

(มาตรา 16) 

¨ ห6ามจ6างเด็กอายุต่ำกวNา 15 ปc (มาตรา 44) 

¨ การจ6างลูกจ6างเด็กต6องมีการแจ6งตNอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแตNวันที่เด็กเข6าทำงาน และภายใน 7 วันนับแตNวันที่เด็ก

นั้นออกจากงาน (มาตรา 45) 

¨ นายจ6างต6องจัดเวลาพักให6ลูกจ6างเด็กไมNน6อยกวNา 1 ชั่วโมงหลักจากที่ทำงานติดตNอกันมาแล6วเปPนเวลาไมNเกิน 4 ชั่วโมง (มาตรา 46) 

¨ ห6ามลูกจ6างเด็กทำงานระหวNางเวลา 22.00 ถึง 06.00 น. (มาตรา 47) 

¨ ห6ามลูกจ6างเด็กทำงานลNวงเวลาหรือทำงานในวันหยุด (มาตรา 48) 

¨ ห6ามนายจ6างเรียกรับประกันการทำงานลูกจ6างเด็ก และต6องจNายคNาจ6างของลูกจ6างเด็กแกNตัวลูกจ6างเด็กเมื่อถึงกำหนดการจNาย

คNาตอบแทนการทำงานเทNานั้น (มาตรา 51) 

¨ นายจ6างสนับสนุนให6ลูกจ6างเด็กได6มีสิทธิลาเพื่อพัฒนาและสNงเสริมคุณภาพชีวิต โดยจNายคNาจ6างให6ไมNน6อยกวNา 30 วันตNอปc (มาตรา 52) 

¨ นายจ6างไมNมีการใช6แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกวNา 18 ปcบริบูรณ_ในงานอันตราย (มาตรา 49) 

¨ นายจ6างไมNมีการใช6แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกวNา 18 ปcในสถานที่ต6องห6าม ได6แกN โรงฆNาสัตว_ สถานที่เลNนการพนัน สถานบริการตาม

กฎหมายวNาด6วยสถานบริการ (มาตรา 50) 

¨ นายจ6างไมNมีการใช6ลูกจ6างเด็กชายยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัม และลูกจ6างเด็กหญิงยกของหนักเกิน 20 กิโลกรัม (กฎกระทรวง

กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ6างให6ลูกจ6างทำงานได6 พ.ศ. 2547) 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

¨ การปฏิบัติตNอเด็กต6องคำนึงประโยชน_สูงสุดของเด็กเปPนสำคัญ โดยไมNเลือกปฏิบัติอยNางไมNเปPนธรรม (มาตรา 22) 

¨ ต6องไมNมีการใช6 จ6าง หรือวานเด็กให6ทำงานหรือกระทำการอันอาจเปPนอันตรายแกNรNางกายหรือจิตใจ หรือมีผลกระทบตNอการ

เจริญเติบโต หรือขัดขวางตNอพัฒนาการของเด็ก (มาตรา 26 (6)) 
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ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาของสหประชาชาติวNาด6วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 

¨ รัฐสมาชิกต6องรับรองสิทธิในการให6ความคุ6มครองแกNเด็กที่อยูNในอำนาจทางการศาลของตน โดยไมNเลือกปฏิบัติไมNวNาในรูปแบบใด ไมN

วNาจะเปPนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมือง ชาติ ขาติพันธุ_ สังคม ฐานะความมั่งคั่ง ความทุพพลภาพ กำหนดหรือสถานะอื่น

ใด  อีกทั้งรัฐสมาชกิต6องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให6เด็กได6รับการคุ6มครองจากการเลือกปฏิบัติหรือลงโทษจากทุกรูปแบบโดย

พิจารณาจากสถานภาพ กิจกรรม การแสดงความเห็นหรือควาเชื่อของบิดา มารดา ผู6ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัว

ของเด็ก (ข6อ 2) 

¨ รัฐสมาชิกต6องประกันถึงขอบเขตสูงสุดที่เปPนไปได6ในการอยูNรอดและพัฒนาการของเด็ก (ข6อ 6 ยNอหน6าที่ 2) 

¨ รัฐสมาชิกยอมรับสิทธิเด็กที่จะได6รับการคุ6ครองจากการแสวงหาประโยชน_ทางเศรษฐกิจหรือจากการทำงานใด ๆ ที่อาจเปPนอันตราย

หรือรบกวนการศึกษาของเด็ก หรือเปPนอันตรายตNอสุขภาพของเด็กหรือรNางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือการพัฒนาทาง

สังคม (ข6อ 32 ยNอหน6า 1) 

¨ รัฐภาคีต6องกำหนดอายุขั้นต่ำหรืออายุสำหรับการเข6าทำงาน จัดให6มีกฎระเบียบที่เหมาะสมของชั่วโมงและเงื่อนไขการจ6างงาน 

ตลอดจนมีบทลงโทษเพื่อได6มั่นใจวNามาตรการดังกลNาวมานี้จะถูกบังคับใช6อยNางมีประสิทธิภาพ (ข6อ 32 ยNอหน6า 2) 

¨ รัฐสมาขิกต6องให6การรับรองในการคุ6มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน_ทางเพศ และการลNวงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ (ข6อ 34) 

¨ รัฐสมาชิกต6องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป^องกันการลักพาตัว การขาย หรือการค6าเด็กเพื่อวัตถุประสงค_ใด ๆ หรือในรูปแบบใด ๆ 

(ข6อ 35) 

¨ รัฐสมาชิกต6องให6การคุ6มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน_ในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งสNงผลเสียตNอสวัสดิการของเด็กในด6านตNาง ๆ 

(ข6อ 36) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 ค.ศ. 1973 

¨ รัฐสมาชิกที่อยูNภายใต6ข6อผูกพันของอนุสัญญานี้ ต6องแสดงให6เห็นถึงนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการยกเลิกการใช6แรงงานเด็ก และ

ต6องเพิ่มอายุขั้นต่ำองแรงงานเด็กในการเข6าทำงานในระดับที่สอดคล6องกับพัฒนาการทางรNางกายและจิตใจของเด็ก (ข6อ 1) 

¨ อายุขั้นต่ำในการทำงานไมNควรต่ำกวNา 15 ปc (ข6อ 2 ยNอหน6าที่ 3) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยรูปแบบที่เลวร6ายสำหรับการทำงานของเด็ก ฉบับที่ 182 ค.ศ. 1999 

¨ รูปแบบที่เลวร6ายสำหรับการทำงานของเด็ก คือ (ก) การเอาเด็กลงเปPนทาส การขายและการค6าเด็ก การให6เปPนทาสขัดหนี้ การเกณฑ_

แรงงานและการใช6แรงงานบังคับกับลูกจ6างเด็ก (ข) การจัดหาเด็กเพื่อการค6าประเวณีหรือเพื่อผลิตสิ่งลามกอนาจาร (ค) การใช6เด็ก

จัดหาหรือนำเสนอกิจกรรมผิดกฎหมาย การผลิต และการค6ายาเสพติด (ง) งานซึ่งโดยธรรมชาติหรือโดยพฤติการณ_ของงานมีแนวโน6ม

วNาจะเปPนอันตรายตNอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก (ข6อ 3) 

 

LA1-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการยกเลิกการใช6แรงงานเด็กและการใช6

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร6าย โดยอาจอ6างอิงบทกฎหมายหรือ

เอกสารในทางระหวNางประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค_การแรงงาน

ระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่สนับสนุนการไม&ใชDแรงงานที่มีอายุต่ำกว&าที่

กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคลDองกับหลักการตามพระราชบัญญัติคุDมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ที่ไดDกำหนดไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับ

เนื้อหาของเอกสารในทางระหว&างประเทศว&าดDวยการยกเลิกการใชDแรงงานเด็กและ

การใชDแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรDาย ไดDแก& อนุสัญญาขององค;การแรงงาน

ระหว&างประเทศฉบับที่ 138 ในขDอที่ว&าดDวยอายุขั้นต่ำในการทำงาน และอนุสัญญา

ขององค;การแรงงานระหว&างประเทศฉบับที่ 182 .ในขDอที่ว&าดDวยการใชDแรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวรDาย ตลอดจนอนุสัญญาของสหประชาชาติว&าดDวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 

1989 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของเด็กใหDไดDรับการพัฒนาทั้งในทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงมาตรการเขDมงวดในการใชD

แรงงานเด็กใหDเปSนไปตามขDอกฎหมายและหลักการสากล ดังปรากฏกิจกรรมที่

สะทDอนถึงเปQาประสงค;ดังกล&าวหลายประการ เช&น 
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กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกจิอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีโครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหD

พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของป�ญหาแรงงานเด็ก และการ

ทำงานของเด็กที่ยอมรับไดDตามแนวทางสากลเพื่อใหDเกิดความเขDาใจที่ถูกตDอง

ในการปฏิบัติต&อเด็ก และการใหDเด็กทำงานไดDโดยไม&เปSนอุปสรรคขัดขวางต&อ

พัฒนาการของเด็ก โดยโครงการนี้ไดDเชิญวิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมาบรรยาย

และทำ workshop เพื่อใหDเกิดการเรียนรู Dร&วมกัน และตั้งเปQาหมายไวDว&า

ภายในปk xxxx พนักงานจำนวนไม&นDอยกว&ารDอยละ xx จะตDองผ&านการ

ฝ�กอบรมในโครงการนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขDอบังคับ และแนวปฏิบัติที่

ตDองกระทำต&อลูกจDางหรือลูกจDางฝ�กงานที่มีอายุไม&ถึง 18 ปk ใหDไดDรับการ

ปฏิบัติที ่ถูกตDองตามกฎหมาย มีการพักผ&อนที ่เพียงพอ ไม&มีการใชDงาน

ล&วงเวลา ตลอดจนสนับสนุนใหDลูกจDางกลุ&มนี้ไดDรับการพัฒนาทักษะฝkมือและ

การเรียนรูDเพื่อประโยชน;ต&อพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย&างเต็มที ่

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานกับบริษัทคู&คDาในประเด็นเกี่ยวกับการใชD

แรงงานเด็ก ที่ตDองแสดงใหDประจักษ;ต&อกันและกันถึงการจDางลูกจDางที่มีอายุ

ระหว&าง 15 - 18 ปkซึ่งทำงานในส&วนประกอบต&าง ๆ ของกิจการ ทั้งนี้ การ

ทำงานของลูกจDางกลุ&มนี้ทั้งที่เปSนตัวงานและสภาพแวดลDอมการทำงานตDอง

ไม&ขัดหรือแยDงต&อกฎหมาย ตลอดจนตDองไม&เปSนอุปสรรคต&อพัฒนาการและ

การเจริญเติบโตของเด็ก อีกทั้งยังไดDจัดกิจกรม xxxx เพื่อใหDลูกจDางกลุ&มนี้

ไดDรับประสบการณ;และการเรียนรูDเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่ดี และ

การเสริมสรDางประสบการณ;ชีวิตโดยเปSนกิจกรรมร&วมกันระหว&างบริษัทและ

บริษัทคู&คDา ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีในแง&การเพิ่มทักษะแรงงานแก&ลูกจDางซึ่ง

เปSนเด็กแลDวยังทำใหDลูกจDางกลุ &มนี ้ไดDรู Dจักพบปะระหว&างกันอันเปSนสาย

สัมพันธ;ที่ดีที่ส&งผลไดDในระยะยาว  

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอเรียกรDองเกี่ยวกับการใชDแรงงานเด็กรวมทั้งสิ้น 

xxxx รายการ บริษัทมิไดDนิ่งนอนใจและไดDทำการสืบสวนขDอเท็จจริงดังกล&าว  

ผลปรากฏว&าขDอเรียกรDองจำนวน xxxx สามารถบริหารจัดการใหDยุติดDวยการ

ปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานใหDกับลูกจDางกลุ&มที่อายุต่ำกว&า 18 ปk สำหรับเหตุที่

เกิดขึ้นนี้ เนื่องจากเดิมทีไม&มีลูกจDางซึ่งเปSนเด็กเขDามาปฏิบัติงานในกิจการเลย และ

ต&อมามีลูกจDางเด็กอายุระหว&าง 16 ปkแต&ไม&เกิน 18 ปkไดDเขDามาฝ�กงาน และช&วยงาน

เล็กนDอย ซึ่งกฎเกณฑ;การจDางงานที่มีอยู&เดิมนั้นไม&สอดคลDองกับลูกจDางกลุ&มนี้ จึงไดD

มีการปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของลูกจDางกลุ&มนี้ใหDสอดคลDองกับขDอกฎหมาย 

และเมื่อไดDแกDไขปรับปรุงแลDว ปรากฏว&าเงื ่อนไขการทำงานของบริษัทมีความ

ถูกตDองในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก ซึ่งเปSนที่พอใจแก&ขDอคำถามของสังคม 

อย&างไรก็ดี ปรากฏขDอเรียกรDองจำนวน xxxx ยังอยู&ระหว&างดำเนินการ ทั้งนี้เกิด

จากการใชDแรงงานเด็กที่เกิดขึ้นในบริษัทคู&คDา ซึ่งบริษัทไดDประสานงานและร&วม

หารือกับบริษัทคู&คDาเพื่อจัดการกับป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ ซึ่งในเบื้องตDนไดD

ร&วมกันกำหนดใหDมีการติดตามความคืบหนDาสำหรับการแกDไขป�ญหาดังกล&าวเปSน

ระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน 

 

 

 

 



 95 

LA1-3.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการสนับสนุนการจDางแรงงานเด็กที่ถูกตDองทั้งตามหลักกฎหมายและหลัก

สากล  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรที่ไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี่ยวกับการใชDแรงงานเด็กที่

ถูกตDองและไม&เปSนการละเมิดต&อสิทธิเด็ก ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนอันปรากฏพฤติการณ;เกี่ยวกับการใชD

แรงงานเด็กดังปรากฏว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและมัลติมีเดียว&า xxxx 

ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานไดDเชิญบริษัทเขDาพบเพื่อชี้แจงขDอเท็จจริงอันเกี่ยวกับ

พฤติการณ;ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหD

ขDอมูล และไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับพนักงานเพื่อปQองกันมิ

ใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับสิทธิในการรวมกลุNมและการเจรจาตNอรองในระยะ 3 ปcที่ผNาน

มา ผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร6อมทั้ง

การดำเนินการในเรื ่องนี ้ นอกจากนี้ควรอธิบายความสัมพันธ_

ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และบริษัทมีแนวทาง

ที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัท

จำนวน xx รายซึ่งเปSนลูกจDางเด็ก ในประเด็นการใชDแรงงานที่ไม&ถูกตDองเกี่ยวกับ

การจัดเวลาพักและเวลาทำงาน โดยบริษัทถูกรDองเรียนต&อเจDาพนักงานตรวจ

แรงงาน ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาททุก

ขั้นตอน ซึ่งต&อมาในปk xxxx บริษัทไดDคลี่คลายป�ญหานี้ลงดDวยดี อย&างไรก็ตาม 

บริษัทเห็นว&าประเด็นดังกล&าวนี้ส&งผลกระทบต&อสังคมค&อนขDางสูง จึงมีนโยบายที่จะ

ใชDเปSนบทเรียนและอุทาหรณ;ในการจDางแรงงานทั้งในส&วนของบริษัทและบริษัทคู&

คDาต&อไป 
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LA1-4 – การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ;างงานและอาชีพ 
 

LA1-4.1 – สาระสำคัญ 

ความเหลื่อมล้ำและความแตกตBางยBอมทำใหFเกิดอคติ และอคตินั้นเปwนบBอเกิดของขFอพิพาทตBาง ๆ ในสังคมแรงงานก็เชBนกัน การจFางงาน การใชF

แรงงาน ที่แตกตBางยBอมนำมาซึ่งเหตุแหBงความไมBพอใจของผูFใชFแรงงาน ทำใหFเกิดการตั้งคำถามในเรื่องความเทBาเทียมและการไมBเลือกปฏิบัติ หาก

การตอบคำถามนั้นเปwนไปในทางที่ทำใหFผูFไดFรับคำตอบไมBพอใจยBอมนำมาซึ่งป�ญหาของสังคม ดังนี้แลFว การปฏิบัติในทางแรงงานควรใชFลักษะงาน 

ประสิทธิภาพในการทำงาน ความสามารถของผูFใชFแรงงานเปwนที่ตั้ง หากจะกำหนดเงื่อนไขการทำงาน หรือสภาพการจFางงานใหFแตกตBาง ดังนี้ การ

จFางงาน และการกำหนดเงื่อนไขการทำงานใหFแตกตBางอันเกิดจากความแตกตBางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง เปwนเรื่องที่

ไมBควรบังเกิดขึ้น ดFวยเหตุนี้เอง การทำงานเหมือนกันลักษณะเดียวกันหรือคลFายคลึงกันควรไดFรับการปฏิบัติที่เหมือนหรือเทBาเทียมกัน 
 

LA1-4.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ บุคคลยNอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได6รับความคุ6มครองตามกฎหมายเทNาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทNาเทียม

กัน การเลือกปฏิบัติโดยไมNเปPนธรรมแกNบุคคล ไมNวNาด6วยเหตุความแตกตNางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอันไมNขัดตNอบทบัญญัติแหNงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด (มาตรา 27) 

¨ สิทธิที่จะได6รับความคุ6มครองและความชNวยเหลือของมารดาในระหวNางกNอนและหลังการคลอดบุตร ตลอดจนสิทธิในการได6รับความ

ชNวยเหลือในการยังชีพสำหรับผู6ที่มีอายุเกิน 60 ปcและไมNมีรายได6เพียงพอแกNการยังชีพ รวมถึงบุคคลผู6ยากไร6 (มาตรา 48) 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

¨ นายจ6างได6ปฏิบัติตNอลูกจ6างเหมาคNาแรงเกี่ยวกับสิทธิที่บัญญัติไว6ในกฎหมายคุ6มครองแรงงานดุจเปPนลูกจ6างของตน (มาตรา 11/1) 

¨ ให6นายจ6างปฏิบัติตNอลูกจ6างชายหญิงโดยเทNาเทียมกันในการจ6างงาน เว6นแตNลักษณะหรือสภาพของงานไมNอาจปฏิบัติเชNนนั้นได6 

(มาตรา 15) 

¨ งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอยNางเดียวกัน ต6องกำหนดคNาตอแทนการทำงานให6ลูกจ6างชายหญิงเทNาเทียมกัน (มาตรา 53) 

¨ พระราชบัญญัติความเทNาเทียมระหวNางเพศ พ.ศ. 2558 

¨ การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหนNวยงานของรัฐ องค_กรเอกชน หรือบุคคลใดใน

ลักษณะที่เปPนการเลือกปฏิบัติโดยไมNเปPนธรรมระหวNางเพศ จะกระทำมิได6 (มาตรา 17) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยคNาตอบแทนที่เทNาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงานที่มีคNาเทNากัน ฉบับที่ 

100 ค.ศ. 1951 

¨ รัฐสมาชิกสNงเสริมให6มีการกำหนดอัตราคNาตอบแทนที่เทNากันสำหรับคนงานชายและหญิง (ข6อ 2) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยการเลือกปฏิบัติในการจ6างงานและอาชีพ ฉบับที่ 111 ค.ศ. 1958 

¨ รัฐสมาชิกรับรองที่จะประกาศและดำเนินนโยบายแหNงชาติ โดยมุNงหมายที่จะสNงเสริมความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติในการ

จ6างงานและอาชีพ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติใด ๆ (ข6อ 2) 

¨ รัฐสมาชิกรับรองที่จะดำเนินการเพื่อแสดงหาและสNงเสริมโครงการทางการศึกษาเพื่อที่จะเปPนหลักประกันวNาจะได6รับการยอมรับและ

ปฏิบัติตามแนวคิดการไมNเลือกปฏิบัติ (ข6อ 4) 
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LA1-4.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ6างงาน

และอาชีพ โดยอาจอ6างอิงบทกฎหมายหรือเอกสารในทางระหวNาง

ประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค_การแรงงานระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจDางงาน

และอาชีพ ซึ่งเปSนไปตามความในพระราชบัญญัติคุDมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ

พระราชบัญญัติความเท&าเทียมระหว&างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ไดDกำหนดไวDแก&บริษัทใน

ฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว&าง

ประเทศ ไดDแก& อนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&างประเทศฉบับที่ 100 ในขDอ

ที ่ว&าดDวยค&าตอบแทนที่เท&าเทียม และอนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&าง

ประเทศฉบับที่ 111 .ในขDอที่ว&าดDวยการเลือกปฏิบัติในการจDางงานและอาชีพ 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการรับรองสิทธิในความเท&า

เทียมและการขจัดการเลือกปฏิบัติ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะทDอนถึงเปQาประสงค;

ดังกล&าวหลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีโครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหD

พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเท&าเทียมและการไม&

เลือกปฏิบัติ โดยโครงการนี้ไดDเชิญวิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมาบรรยายและทำ 

workshop เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDร&วมกัน และสามารถนำองค;ความรูDที่ไดDนั้น

ไปใชDในการปฏิบัติงานจริงกับเพื่อนร&วมงาน ทั้งนี้ บริษัทไดDตั้งเปQาหมายไวDว&า

ภายในปk xxxx พนักงานไม&นDอยกว&ารDอยละ xx จะตDองผ&านการฝ�กอบรมใน

โครงการนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDปรับปรุงแกDไขกฎ ระเบียบ ขDอบังคับ และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจDางงาน และเงื่อนไขการทำงานใหDเปSนไปในลักษณะของ

การเคารพหลักความเท&าเทียมและการไม&เลือกปฏิบัติ ตลอดจนใหDฝKาย

กฎหมาย/นิติกร ร&วมกับฝKายทรัพยากรมนุษย;จัดทำคู&มือเพื่อใชDเปSนแนว

ปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติวันลา และคำรDองขอต&าง ๆ ของลูกจDางในเรื่อง

สวัสดิการใหDเปSนไปในทิศทางเดียวกันอันจะสนองต&อหลักความเสมอภาค

ความเท&าเทียมและการไม&เลือกปฏิบัติไดDดียิ่งขึ้น 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานกับบริษัทคู&คDาในประเด็นเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติต&อลูกจDางอย&างเสมอภาคและการไม&เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการ

กำหนดเงื่อนไขการจDางและการทำงานต&อลูกจDางกลุ&มจDางเหมาค&าแรงที่ตDอง

เปSนไปอย&างเท&าเทียมกับลูกจDางของกิจการ  

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอเรียกรDองเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม&เท&าเทียมซึ่งเกิด

ขึ้นกับลูกจDางหลากหลายสถานะ รวมทั้งสิ้น xxxx รายการ บริษัทมิไดDนิ่งนอนใจ

และไดDนำขDอเรียกรDองนั้นมาทบทวนและกำหนดวิธีการแกDไขป�ญหาใหDหมดสิ้นไป 

พรDอมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อใหDเกิดความเท&าเทียมโดยเฉพาะ

ความเท&าเทียมระหว&างเพศ ในประเด็นการเลื่อนตำแหน&งงาน การใหDรางวัลสำหรับ

ผูDที่ปฏิบัติงานดี ทั้งนี้ จากขDอรDองเรียนทั้งหมดปรากฏว&า มีขDอเรียกรDองจำนวน 

xxxx สามารถบริหารจัดการใหDยุติดDวยแนวปฏิบัติดังกล&าวยไดDอย&างเปSนที่พอใจแก&

ฝKายลูกจDาง ส&วนขDอเรียกรDองจำนวน xxxx ยังอยู&ระหว&างดำเนินการ ซึ่งขDอรDองเรียน

ที่อยู&ระหว&างการดำเนินการนี้พบว&าเปSนประเด็นการเลือกปฏิบัติกับกลุ&มลูกจDาง

เหมาะค&าแรง บริษัทฯ ไดDกำหนดใหDสาเหตุแห&งป�ญหาและกำหนดใหDเปSนส&วนหนึ่ง

ของวาระการประชุมคณะกรรการบริหารบริษัทสำหรับการประชุมในไตรมาสถัดไป 

เพื่อหารือกำหนดแนวทางในการพัฒนาและแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ อย&าง

จริงจังและต&อเนื่อง 
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LA1-4.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับความเท&าเทียมและการเลือกปฏิบัต ิ 

ตัวอย&าง  

บุคลากรที่ไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDและแลกเปลี่ยนประสบการณ;

ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เท&าเทียม ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานทีบ่ริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนอันปรากฏพฤติการณ;เกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติกับลูกจDางกลุ&มเหมาค&าแรง ดังปรากฏว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียล

และมัลติมีเดียว&า xxxx ซึ่งเจDาพนักงานตรวจแรงงานไดDเชิญบริษัทเขDาพบเพื่อชี้แจง

ขDอเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณ;ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันที

เปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับ

พนักงานเพื่อปQองกันมิใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับสิทธิในการรวมกลุNมและการเจรจาตNอรองในระยะ 3 ปcที่ผNาน

มา ผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร6อมทั้ง

การดำเนินการในเรื ่องนี ้ นอกจากนี้ควรอธิบายความสัมพันธ_

ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และบริษัทมีแนวทาง

ที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัท

จำนวน xx ราย โดยบริษัทถูกฟQองฐานเลือกปฏิบัติกับลูกจDางหญิง ดDวยเหตุแห&ง

ขDอเท็จจริงว&า....ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาท

ทุกขั้นตอน และสามารถยุติขDอพิพาทส&วนหนึ่งไดDแลDว ทว&า ขDอพิพาทอีกจำนวน xx 

รายยังอยู&ระหว&างการดำเนินการ อย&างไรก็ดี บริษัทยังคงพรDอมที่จะเจรจากับทุก

ฝKายและใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาทต&อไป 
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LA2-1 – การจัดให;มีสภาพแวดล;อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ด ี
 

LA2-1.1 – สาระสำคัญ 

การทำงานที่มีบริบทแวดลFอมปลอดภัย มีการเตรียมการหรือมาตรการที่เหมาะสมสำหรับความปลอดภัย รวมถึงอาชีวอนามัยที่ดีสำหรับลูกจFาง

ผูFใชFแรงงาน ยBอมทำใหFลูกจFางผูFใชFแรงงานมีความอุBนใจ พรFอม และมุBงมั่นที่จะทำงานใหFกับนายจFางผูFประกอบการอยBางเต็มกำลังความสามารถ ดFวย

เหตุที่ไมBตFองหวาดระแวงหรือเกรงกลัววBาการทำงานจะเปwนเหตุใหFตนตFองบาดเจ็บ ลFมป�วย หรือไดFรับอุบัติเหตุใด ๆ โดยงBายจากการทำงาน หรือหาก

ตFองประสบพบป�ญหาดังกลBาวจริง นายจFางผูFประกอบการยBอมมีวิธีการในการเยียวยา บรรเทา แกFไขใหFเกิดผลเสียนFอยที่สุดเทBาที่จะทำไดF ลูกจFางผูFใชF

แรงงานไมBตFองไดFรับความเสียหายจากการทำงาน หรือหากเกิดความเสียหายก็เปwนความเสียหายเพียงเล็กนFอย ไมBเปwนอุปสรรคป�ญหาในการที่ลูกจFาง

ผูFใชFแรงงานจะกลับไปทำงานเดิมไดFใหมB อยBางไรก็ตาม ผูFใชFแรงงานในสถานประกอบการของนายจFางอาจมีบุคคลหลายสถานะนิติสัมพันธs ไมBจำกัด

เฉพาะลูกจFางของตน ดังนี้หนFาที่ในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีของนายจFางนั้น ควรเปwนไปอยBางทั่วถึงเพื่อวัตถุประสงคs “การทำงาน

ที่ปลอดภัย” ทำใหFผูFที่มาทำงานในสถานะอื่น เชBน ลูกจFางเหมา ผูFปฏิบัติงานชั่วคราว ผูFสBงของที่เขFามาในสถานประกอบกิจการของนายจFาง พึงไดFรับ

ประโยชนsในการดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีจากนายจFางผูFครอบครองดูแลสถานประกอบการดFวย นอกจากนี้แลFว ความปลอดภัยในการ

ทำงานและอาชีวอนามัยจะเกิดขึ้นไดFจริงก็ตBอเมื่อทุกฝ�ายที่เกี่ยวขFองกับการทำงานตFองเขFาใจ รBวมใจกันเคารพและปฏิบตัิตามกฎเกณฑsเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย ตลอดจนรBวมกันตักเตือนแนะนำซึ่งกันและกัน และปyองกันไมBใหFเกิดภัยจากการทำงานหรือเนื่องจากการทำงานขึ้น ฉะนั้น หนFาที่ในการ

เตรียมการและปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานควรเกิดขึ้นทั้งกับนายจFาง ลูกจFาง และบุคคลอื่นที่เขFามาเกี่ยวขFองกับการทำงานในสถาน

ประกอบกิจการของนายจFางดFวยประกอบกัน  
 

LA2-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล (มาตรา 40)   

¨ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

¨ หน6าที่ในการจัดการดูแลสถานประกอบการและลูกจ6างให6มีสภาพแวดล6อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสNงเสริม 

สนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ6างมิให6ลูกจ6างได6รับอันตรายตNอชีวิต รNางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย (มาตรา 6) 

¨ หน6าที่ในการออกคNาใช6จNายเพื่อดำเนินการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน (มาตรา 7) 

¨ หน6าที่ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด6านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทำงานให6เปPนไปตาม

มาตรฐาน และจัดทำเอกสารรายงานเพื่อพิสูจน_ถึงการได6ปฏิบัติตามหน6าที่ดังกลNาวแล6ว (มาตรา 8) 

¨ หน6าที่ในการจัดให6มีเจ6าหน6าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หนNวยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด6านความปลอดภัย

ในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ_และเงื่อนไข (มาตรา 13) 

¨ หน6าที่ในการแจ6งให6ลูกจ6างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และแจกคูNมือปฏิบัติงานให6แกNลูกจ6างกNอนเข6าทำงาน 

เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน สำหรับกรณีที่นายจ6างให6ลูกจ6างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล6อมในการทำงานที่

อาจทำให6ลูกจ6างได6รับอันตรายตNอชีวิต รNางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ อนามัย (มาตรา 14) 

¨ หน6าที่ในการแจ6งหรือป ดประกาศ คำเตือน หรือคำสั่งตNาง ๆ ของพนักงานเจ6าหน6าที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 

(มาตรา 15) 

¨ หน6าที่ในการจัดให6มีการฝ³กอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน แกNผู6บริหาร หัวหน6างาน และลูกจ6าง

ทุกคน (มาตรา 16) 

¨ หน6าที่ในการติดประกาศสิทธิและหน6าที่ของนายจ6างและลูกจ6าง และสัญลักษณ_เตือนอันตราย รวมถึงเครื่องหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน ในที่ที่เห็นได6งNาย ณ สถานประกอบกิจการ (มาตราม 17) 

¨ หน6าที่รNวมกันกับนายจ6างอื่นในการดำเนินการด6านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน กรณีที่สถาน

ประกอบกิจการของนายจ6างอยูNในสถานที่มีสถานประกอบกิจการหลายแหNง (มาตรา 18) 
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¨ หน6าที่ในการดำเนินการด6านความปลอดภัยฯ รวมตลอดถึงทรัพย_สินที่นายจ6างเชNามาใช6ในการประกอบกิจการ ไมNวNาจะเปPนอาคาร 

สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ_ หรือสิ่งอืน่ที่เกี่ยวข6องกับการประกอบการ (มาตรา 19) 

¨ หน6าที่ในการจัดและดูแลให6ลูกจ6างสวมใสNอุปกรณ_คุ6มครองความปลอดภัยสNวนบุคคลที่ได6มาตรฐาน และหน6าที่ในการสั่งให6ลูกจ6างหยุด

การทำงานจนกวNาลูกจ6างจะสวมใสNอุปกรณ_คุ6มครองความปลอดภัย (มาตรา 22) 

¨ หน6าที่ในการรับการตรวจสถานประกอบการโดยผู6ชำนาญการ (มาตรา 32) 

¨ หน6าที่ในการแจ6งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานให6พนักงานตรวจแรงงานทราบ (มาตรา 34) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ฉบับที่ 155 ค.ศ. 1981 

¨ นายจ6างมีหน6าที่ในการจัดสถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ_ กระบวนการทำงาน กายภาพและชีวภาพที่เกี ่ยวกับการทำงาน 

ตลอดจนการใช6สารเคมี ให6มีความปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงภัยตNอสุขภาพการทำงานของลูกจ6าง (ข6อ 16) 

¨ นายจ6างต6องจัดให6มีมาตรการและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงการปฐมพยาบาลสำหรับการจัดการกับอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินตNาง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน (ข6อ 18) 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับบางอาชีพเฉพาะ 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยอาชีวอนามัยสำหรับการทำงานในงานพาณิชย_และการทำงานในสำนักงาน 

ฉบับที่ 120 ค.ศ. 1964 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับการทำงานที่ทNาเรือ ฉบับที่ 152 ค.ศ. 

1979 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับการทำงานในงานกNอสร6าง ฉบับที่ 167 

ค.ศ. 1988 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับการทำงานในเหมือง ฉบับที่ 176 ค.ศ. 

1955 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสำหรับการทำงานในภาคเกษตรกรรม ฉบับที่ 

184 ค.ศ. 2001 

 

LA2-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให6สิทธิหรือเสรีภาพในการรวมกลุNม

และการเจราตNอรองกับลูกจ6าง โดยอาจอ6างอิงบทกฎหมายหรือ

เอกสารในทางระหวNางประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค_การแรงงาน

ระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการมีความปลอดภัย และสุขภาวะ

อนามัยในการทำงานที่ดี ซึ ่งสอดคลDองกับหลักการตามพระราชบัญญัติความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่ไดDกำหนด

ไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับเนื ้อหาของเอกสาร

ในทางระหว&างประเทศ ไดDแก& อนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&างประเทศว&า

ดDวยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ฉบับที่ 155 ในขDอที่ว&าการจัด

สถานที่ อุปกรณ; และบริบทแวดลDอมในการทำงานที่ปลอดภัย และมี อาชีวอนามัย

ที่ดีต&อผูDปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

 

 

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการมีมาตราการรองรับและ

ส&งเสริมใหDเกิดความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที ่ดีในการทำงาน ดังปรากฏ

กิจกรรมที่สะทDอนถึงเปQาประสงค;ดังกล&าวหลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีการอบรมความรูDเรื่องความปลอดภัย    และ

อาชีวอนามัยในการทำงานภายใตDโครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหD

พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และอาชีว  

อนามัยที่ดีในการปฏิบัติหนDาที่ โดยโครงการนี้ไดDเชิญวิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมา

บรรยายและทำกิจกรรมกลุ&มระหว&างลูกจDาง และลูกจDางกับหัวหนDางาน 

เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDร&วมกัน และตั้งเปQาหมายไวDว&าภายในปk xxxx พนักงาน

ทุกคนตDองเขDาใจและสามารถนำไปใชDในการปฏิบัติไดDจริงเกี่ยวกับมาตรการ
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ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

เพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน ตามแต&หนDาที่และ

ตำแหน&งงานของตน 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDจัดใหDมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ xxxx ขึ้นเมื่อปk xxxx 

เพื่อแสดงใหDเห็นถึงความพรDอมของพนักงานที่จะเรียนรูDมาตรการเพื่อความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงานเพิ่มเติมจากความรูDพื้นฐานที่

พนักงานพึงมีอยู&แลDวตามตำแหน&งหนDาที่ของตน อันจะทำใหDพนักงานที่มี

ตำแหน&งต&างกัน เขDาใจในพันธะที่ผูDอื่นพึงมีสำหรับความปลอดภัย และอาชีว 

อนามัยที่ดีในการทำงาน อันทำใหDพนักงานผูDนั้นใหDความร&วมมือในมาตรการ

เพื่อความปลอดภัยฯ ของผูDอื ่น และเมื่อความเขDาใจในกฎเกณฑ;เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยฯ เกิดขึ้นโดยทั่วทั้งกิจการแลDวร&วมกันแลDว ก็จะทำใหDการ

ทำงานของทุกฝKายเปSนไปดDวยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดีในการ

ทำงาน 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานกับบริษัทคู&คDาในประเด็นเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน เพื่อใหDเกิดความ

ร&วมมือ และการทำความเขDาใจระหว&างกันสำหรับผูDปฏิบัติงานทุกระดับที่มี

หนDาที่หรืออาจตDองมีหนDาที่ในการปฏิบัติงานร&วมกันหรือเกี่ยวขDองกันระหว&าง

บริษัทกับบริษัทคู&คDา เพื่อใหDต&างสามารถปฏิบัติหนDาที่ไดDอย&างปลอดภัย และ

หากพบความไม&ปลอดภัยจากการทำงานขึ้นก็จะตDองร&วมกันแกDไขป�ญหา

ดังกล&าว พรDอมทั้งหามาตการปQองกัน และเยียยากับป�ญหาที่เกิดขึ้นไม&ใหD

เกิดขึ้นซ้ำอีก หรือมีแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น โดยบริษัท และบริษัทคู&คDาจะมีการ

รายงานขDอมูลเรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมประเด็นและเงื่อนไขดังกล&าว

มานี้ระหว&างกันทุกเวลา xxx เดือนเปSนอย&างนDอย  

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDตรวจพบและไดDรับแจDงขDอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความไม&

ปลอดภัย และสภาวะอนามัยที่ไม&ดีเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับ

กิจกรรมของบริษัทฯ จากทั้งลูกจDาง กิจการคู&คDา และบุคคลอื่นที่ไดDมาติดต&อหรือ

เกี่ยวขDองดDวยประการอื่นใดกับกิจกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งสิ ้น xxxx รายการ 

บริษัทมิไดDนิ่งนอนใจและไดDหาทางแกDไขเยียวยาเพื่อบรรเทาอันตรายและความ

ทุกข;รDอนที่ไดDเกิดขึ้นใหDคลายสิ้นไป กับทั้งไดDหามาตรการและแนวทางที่เหมาะสม

เพื ่อปQองกันไม&ใหDป�ญหาเช&นว&านั ้นเกิดขึ ้นอีก ทำใหDป�ญหาจำนวน xxxx เรื ่อง

สามารถบริหารจัดการไดDดDวยดี และเปSนที่พอใจแก&ทุกฝKาย อย&างไรก็ตาม ยังคงมี

ป�ญหาอีกจำนวน xxx เรื่องที่อยู&ระหว&างการดำเนินการ และที่การดำเนินการยังไม&

แลDวเสร็จก็เนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้

1. xxxx  

2. xxxx 

3. xxxx 

บริษัทฯ ไดDกำหนดใหDป�ญหาขDางตDนเปSนส&วนหนึ่งของวาระการประชุมคณะ

กรรการบริหารบริษัทสำหรับการประชุมในไตรมาสถัดไป เพื ่อหารือกำหนด

แนวทางในการพัฒนาและแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ อย&างจริงจังและ

ต&อเนื่อง 
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LA2-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมการทำงาน  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดลDอมการทำงาน ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความไม&ปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยที่ไม&ดีสำหรับการทำงานทั้งลูกจDาง และสังคมแวดลDอม ดังปรากฏ

ว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและมัลติมีเดียว&า xxxx ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจความปลอดภัยไดDเชิญบริษัทเขDาพบเพื ่อชี ้แจงขDอเท็จจริงอันเกี ่ยวกับ

พฤติการณ;ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหD

ขDอมูล และไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับพนักงานเพื่อปQองกันมิ

ใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงานในระยะ 3 ปc

ที่ผNานมา โดยผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

พร 6อมทั ้งการดำเน ินการในเร ื ่องน ี ้  นอกจากนี ้ควรอธ ิบาย

ความสัมพันธ_ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และ

บริษทัมีแนวทางที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับพนักงานของบริษัทจำนวน xx 

ราย โดยบริษัทถูกฟQองฐานำไม&บริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานใหD

เรียบรDอย ดDวยเหตุแห&งขDอเท็จจริงว&า xxx ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความร&วมมือใน

กระบวนการระงับขDอพิพาททุกขั้นตอน แต&ยังไม&สามารถหาขDอตกลงเปSนที่ยุติไดD 

อย&างไรก็ดี บริษัทยังคงพรDอมที ่จะเจรจากับทุกฝKายและใหDความร&วมมือใน

กระบวนการระงับขDอพิพาทต&อไป 
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LA2-2 – การจัดให;มีสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม 
 

LA2-2.1 – สาระสำคัญ 

แมFนายจFางมีหนFาที่ในการจBายคBาตอบแทนที่เปwนธรรมและเหมาะสมใหFกับลูกจFางเพื่อแลกกับการงานที่ลูกจFางทำใหF แตBคBาตอบแทนที่ลูกจFาง

ไดFรับนั้นมักเพียงพอตBอการดำรงชีวิตความเปwนอยูBเทBานั้น ในสมมุติฐานวBา การที่ลูกจFางมีชีวิตที่สุขสบาย ไมBเดือดรFอน ยBอมทำใหFลกูจFางพรFอมที่จะ

อุทิศเวลาในการทำงานใหFกับนายจFาง ดังนั้น การที่นายจFางจัดสวัสดิการโดยใหFเปลBากับลูกจFางของตนในรูปแบบตBาง ๆ ไมBวBาจะเปwนสวัสดิการดFาน

สังคมหรือดFานเศรษฐกิจเปwนการเพิ่มเติมจากคBาจFางที่ลูกจFางไดFรับ ยBอมเปwนเครื่องชBวยใหFลูกจFางมีชีวิตความเปwนอยูBที่ดีขึ้น ลูกจFางสามารถเก็บออม

คBาจFางไวFใชFในยามจำเปwนหรือขับขันไดF อันทำใหFลูกจFางเกิดความรักและศรัทธาในอาชีพการงาน และสถานประกอบการที่ตนทำงาน ผลดียBอมตก

กลับมาสูBนายจFางผูFประกอบกิจการ นอกจากนี้แลFว การที่ลูกจFางในฐานะประชากรคนหนึ่งของรัฐตFองเสี่ยงตBอภัยอนัมีมาเปwนธรรมชาติสำหรับมนุษยs 

ไมBวBาจะเปwน การป�วยไขF การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งที่เกี่ยวหรือไมBเกี่ยวกับการทำงาน ภาระคBาใชFจBายเกี่ยวกับครอบครัว ความเปwนมารดา การชรา

ภาพ การวBางงาน ยBอมทำใหFเปwนเหตุบั่นทอนตBอรBางกายและจิตใจของลูกจFางเหลBานั้น ดFวยเหตุที่ สภาวะดังกลBาวมีมาคุกคามเสถียรภาพในการ

ดำรงชีวิตลFวนสBงผลรFายตBอผูFที่ตFองเผชิญไมBเพียงในระยะหรือชBวงเวลาสั้น ๆ ณ ขณะที่ตFองเผชิญกับป�ญหาดังกลBาวเทBานั้น แตBผลของป�ญหาเชBนวBานี้

อาจสBงผลตBอในระยะยาวถึงสถานะและความเปwนอยูBของลูกจFางผูFที่ตFองประสบพบกับสภาวะเลวรFายดังกลBาวนั้นดFวย ดังนี้ การจัดสิทธิประโยชนs

ใหFกับลูกจFางที่ตFองเผชิญกับสภาพป�ญหาตBาง ๆ เชBนวBานี้ ใหFไดFรับการเยียวยาอยBางทันทBวงทีและเหมาะสม ยBอมเปwนการชBวยผBอนทุกขsคลายโศกทำใหF

ลูกจFางมีขวัญและกำลังใจที่จะยินดีรBวมทำการงานใหFกับกิจการตBอไป 
 

LA2-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ สิทธิในการได6รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ (มาตรา 47)  

¨ สิทธิที่จะได6รับความคุ6มครองและความชNวยเหลือของมารดาในระหวNางกNอนและหลังการคลอดบุตร ตลอดจนสิทธิในการได6รับความ

ชNวยเหลือในการยังชีพสำหรับผู6ที่มีอายุเกิน 60 ปcและไมNมีรายได6เพียงพอแกNการยังชีพ รวมถึงบุคคลผู6ยากไร6 (มาตรา 48) 

¨ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

¨ นายจ6างลูกจ6างอาจตกลงกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเปPนหลักประกันแกNลูกจ6างกรณีตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 

(มาตรา 5) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่สมทบเงินสำหรับลูกจ6างที่เปPนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได6จัดตั้งขึ้นภายใต6ความยินยอมของนายจ6าง และมี

หน6าที่ในการหักคNาจ6างเพื่อสNงเปPนเงินสะสมสำหรับสNวนของลูกจ6างตามเงื่อนไขที่ลูกจ6างได6แสดงเจตนาไว6 (มาตราม 10) 

¨ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

¨ นายจ6างมีหน6าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ6างให6เปPนผู6ประกันตน (มาตรา 34) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่แจ6งการแก6ไขรายละเอียดของลูกจ6างผู6ประกันตนให6สำนักงานประกันสังคมทราบเพื่อดำเนินการแก6ไขเอกสารที่

เกี่ยวข6องตNอไป (มาตรา 44) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่จNายเงินสมทบสNวนของนายจ6างให6กับลูกจ6างซึ่งเปPนผู6ประกันตน (มาตรา 46) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่หักคNาจ6างของลูกจ6างซึ่งเปPนผู6ประกันตนเพื่อนำสNงเปPนเงินสมทบสNวนของลูกจ6างตNอสำนักงานประกันสังคม (มาตรา 

47) 

¨ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

¨ นายจ6างมีหน6าที่จัดการศพของลูกจ6างไปพลางกNอนที่ผู6ที่กฎหมายกำหนดได6มาร6องขอจัดการศพของลูกจ6าง (มาตรา 17) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่จNายเงินสมทบเข6ากองทุนเงินทดแทนเพื่อการจNายประโยชน_ทดแทนกรณีที่ลูกจ6างเจ็บป�วย ประสบอันตราย หรือตาย

อันเนื่องจากการทำงาน (มาตรา 44) 

¨ นายจ6างมีหน6าที่แจ6งให6กองทุนเงินทดแทนทราบถึงการเจ็บป�วย ประสบอันตราย หรือตายอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ6าง ภายใน 

15 วันนับแตNเกิดเหตุดังกลNาว (มาตรา 48) 
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¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

¨ นายจ6างต6องจัดให6มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ6างตั้งแตN 50 คนขึ้นไป เพื่อ

หารือเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงจัดให6กับลูกจ6างในสถานประกอบกิจการแหNงนั้น (มาตรา 96) 

¨ นายจ6างต6องจัดให6มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาประกอบกิจการอยNางน6อยสามเดือนตNอครั้ง (มาตรา 98) 

¨ กฎกระทรวงวNาด6วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

¨ นายจ6างต6องจัดให6มีน้ำดื่มสะอาด ห6องน้ำ ห6องส6วมแยกชายหญิง และสิ่งจำเปPนสำหรับการปฐมพยาบาลตามสัดสNวนของจำนวน

ลูกจ6าง  

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยความมั่นคงของสังคม (มาตรฐานขั้นต่ำ) ฉบับที่ 102 ค.ศ.1952 

¨ ลูกจ6างควรเข6าถึงสิทธิประโยชน_ทดแทนเพื่อการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออันตราย เพื่อการดูแลอันเนื่องจากการ

เจ็บป�วย เพื่อการวNางงาน เพื่อการชราภาพ เพื่อการเจ็บป�วยหรือได6รับอันตรายเนื่องจากการทำงาน เพื่อกิจกรรมที่เกิดแตNความเปPน

ครอบครัว เพื่อการเข6าถงึสิทธิแหNงความเปPนมารดา เพื่อการทุพพลภาพ และเพื่อการมีชีวิตรอด (สNวนที่ 2 ถึงสNวนที่ 10)  

¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยนโยบายทางสังคม (วัตถุประสงค_พื้นฐานและมาตรฐาน) ฉบับที่ 117 ค.ศ.1962 

¨ ความเปPนอยูNที่ดีมีคุณภาพและเข6าถึงการพัฒนาของคน (ข6อ 1) 

¨ การจNายคNาจ6างที่ถูกต6อง เปPนธรรมในรูปของตัวเงิน ที่ไมNใชNการจNายคNาจ6างในลักษณะของสิ่งของ หรือวัตถุเสพติดในลักษณะของสุรา 

เครื่องดื่มชูกำลัง และหากจNายเปPนคNาอาหารและที่อยูNก็ควรมีเงินเปPนสNวนหนึ่งของคNาจ6างด6วย นอกจากนี้แล6ว สถานที่จNายคNาจ6างไมN

ควรเปPนร6านค6าหรือสำนักโรงแรม (ข6อ 11) 

¨ ลูกจ6างควรเข6าถึงและได6รับการปฏิบัติอยNางเทNาเทียมในสิทธิที่เกี่ยวกับประโยชนเชิงสวัสดิการแรงงาน (ข6อ 14) 

¨ ลูกจ6างควรเข6าถึงโอกาสในการฝ³กอาชีพ และฝcมือแรงงานอยNางเทNาเทียม (ข6อ 15) 
¨ อนุสัญญาขององค_การแรงงานระหวNางประเทศวNาด6วยการคุ6มครองความเปPนมารดา ฉบับที่ 183 ค.ศ. 2000 

¨ ควรจัดให6มีการหารือระหวNางฝ�ายนายจ6างและฝ�ายลูกจ6างเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไมNให6สตรีมีครรภ_หรือให6นมบุตรต6อง

ทำงานที่สNงผลเสียตNอสุขภาพของตน (ข6อ 3) 

¨ สตรีควรมีสิทธิในการหยุดพักหรือลดชั่วโมงในการทำงานในและวันเพื่อให6นมบุตรได6 (ข6อ 10) 

 

LA2-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน_

เกี่ยวกับความมั่นคงของสังคม เชNน การจัดทำประกันสังคม ให6กับ

ลูกจ6าง โดยอาจอ6างอิงบทกฎหมายหรือเอกสารในทางระหวNาง

ประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค_การแรงงานระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคม สิทธิประโยชน;ในเงินทดแทน ตลอดจนการจัดใหDมีการขึ้นทะเบียนลูกจDาง

เปSนผู Dประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมซึ ่งสอดคลDองกับหลักการตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุDมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541ตลอดจนสอดคลDองกับเนื ้อหาของเอกสารในทางระหว&าง

ประเทศ ไดDแก& อนุสัญญาขององค;การแรงงานระหว&างประเทศว&าดDวยความมั่นคง

ของสังคม (มาตรฐานขั้นต่ำ) ฉบับที่ 102 และอนุสัญญาขององค;การแรงงาน

ระหว&างประเทศว&าดDวยนโยบายทางสังคม (วัตถุประสงค;พื้นฐานและมาตรฐาน) 

ฉบับที่ 117 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการสนับสนุนใหDมีการจัด

สวัสดิการแรงงาน การเขDาถึงสิทธิในประโยชน;ทดแทนเกี่ยวกับเงินทดแทน และ

การประกันสังคม ดังปรากฏกิจกรรมที่สะทDอนถึงเปQาประสงค;ดังกล&าวหลาย

ประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดลูกจDางทุกคนไดDขึ้นทะเบียนเปSนผูDประกันตนตาม

กฎหมายประกันสังคม และนับเอาจำนวนลูกจDางทั้งหมดเพื่อคำนวณเงิน

สมทบที่ตDองจ&ายเขDากองทุนเงินทดแทน อีกทั้งยังไดDจัดใหDมีโครงการ xxxx 

ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพใหDพนักงานของบริษัทไดD
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ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกจิอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไวDใชDในยามจำเปSนเมื่อเกษียณอายุ

หรือว&างงาน โดยเป�ดโอกาสใหDลูกจDางทุกระดับไดDมีส&วนร&วมเขDาเปSนสมาชิก

กองทุนอย&างเท&าเทียมและเสรีตามแต&ความประสงค;ของลูกจDาง อย&างไรก็

ตาม เพื่อใหDลูกจDางรูDจักการวางแผนการงานเพื่ออนาคต บริษัทฯ จึงไดDเชิญ

วิทยากรผูDทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อใหDเกิดการตระหนักรูDที่ถูกตDองเกี่ยวกับ

การเงินและการวางแผนในอนาคต ทั้งนี้ ไดDมีการตั้งเปQาหมายไวDว&าภายในปk 

xxxx พนักงานไม&นDอยกว&ารDอยละ xx จะตDองมีการออมเงินอย&างถูกตDองและ

มีประสิทธิภาพไม&ทางใดก็ทางหนึ่ง 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDจัดใหDมีกิจกรรม xxxx ในทุก ๆ xxxx เดือนเพื่อ

แสดงใหDเห็นถึงความมุ&งมั่นที่จะพัฒนาสวัสดิการแรงงานใหDสอดคลDองกับ

ความตDองการของลูกจDางส&วนใหญ& และบริบทสังคมที ่เปลี ่ยนแปลง ซึ่ง

หลังจากกิจกรรมแต&ละครั้งไดDสิ ้นสุดลง บริษัทฯ ไดDสรุปผลกิจกรรมและ

ประกาศใหDลูกจDางไดDทราบเปSนขDอมูลทั่วกันในขณะเดียวกันฝKายบริหารก็จะ

นำขDอมูลนั้นขึ ้นพิจารณาเพื่อหาแนวทางใหDการจัดสวัสดิการเปSนไปตาม    

พลวัตรและความเปลี่ยนแปลงที่อยู&บนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกจDางส&วน

ใหญ&เปSนสำคัญ 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประสานและมีการแลกเปลี่ยนขDอมูลซึ่งกันและกัน

กับบริษัทคู&คDาในประเด็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการใหDกับลูกจDาง 

เพื่อความร&วมมือที่ดี และความเปSนเอกภาพ (หากเกิดขึ้นไดD) ระหว&างบริษัทฯ 

และบริษัทคู&คDาในประเด็นว&าดDวยสวัสดิการแรงงานของลูกจDาง ทั้งนี้ การ

ดำเนินการดังกล&าวบริษัทฯ ไดDประกาศใหDลูกจDางทราบโดยทำเปSนประกาศใน

ลักษณะของการประชาสัมพันธ;ขDอมูล ในทุก ๆ xxxx เดือน 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอเรียกรDองเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่ไม&เปSนไป

ตามขDอบังคับของบริษัททั้งสิ้น xxxx รายการ บริษัทมิไดDนิ่งนอนใจและไดDนำแนว

ปฏิบัติที่ดีซึ่งไดDจากกิจกรรมที่ไดDทำร&วมกันตามแผนงานที่ไดDกำหนดไวDเปSนขDอมูล

เปQาหมายเพื่อใชDในการจัดการขDอเรียกรDองเหล&านั้น ผลปรากฏว&าขDอเรียกรDอง

จำนวน xxxx สามารถบริหารจัดการใหDยุติดDวยแนวปฏิบัติดังกล&าวยไดDอย&างเปSนที่

พอใจแก&ฝKายลูกจDาง ส&วนขDอเรียกรDองจำนวน xxxx ยังอยู&ระหว&างดำเนินการ อันมี

สาเหตุดังนี ้

1. xxxx  

2. xxxx 

3. xxxx 

บริษัทฯ ไดDกำหนดใหDสาเหตุแห&งป�ญหาเช&นว&านี้เปSนส&วนหนึ่งของวาระการ

ประชุมคณะกรรการบริหารบริษัทสำหรับการประชุมในไตรมาสถัดไป เพื่อหารือ

กำหนดแนวทางในการพัฒนาและแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ อย&างจริงจัง

และต&อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 



 106 

LA2-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่ดีและมีประสิทธิภาพใหDกับลูกจDาง  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรที่ไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน

และการออมอย&างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนอันปรากฏว&ามีบริษัทไม&ไดDขึ้นทะเบียน

ผูDประกันตนใหDกับลูกจDางบางประเภท ดังปรากฏว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อ

โซเชียลและมัลติมีเดียว&า xxxx ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมไดDเชิญบริษัทเขDาพบ

เพื่อชี้แจงขDอเท็จจริงอันเกี่ยวกับพฤติการณ;ดังกล&าว บริษัทไดDใหDความร&วมมือกับ

ทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และไดDสั่งการใหDส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำ

ความเขDาใจกับพนักงานเพื่อปQองกันมิใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก 

 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข6อง

กับการจัดสวัสดิการแรงงานในระยะ 3 ปcที่ผNานมา ผู6จัดทำควร

อธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร6อมทั้งการดำเนินการใน

เรื่องนี้ นอกจากนี้ควรอธิบายความสัมพันธ_ระหวNางผู6บริหารและ

สหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และบริษัทมีแนวทางที่จะแก6ไขป�ญหานี้

หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับพนักงานที่ไดDรับอุบัติเหตุจาก

การทำงานเปSนจำนวน xx ราย โดยบริษัทถูกฟQองใหDรับผิดในความเสียหายที่เกิด

ขึ้นกับลูกจDางอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดDวยเหตุแห&งขDอเท็จจริงว&า xxx ในเรื่องนี้ 

บริษัทไดDใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาททุกขั ้นตอน แต&ยังไม&

สามารถหาขDอตกลงเปSนที่ยุติไดD อย&างไรก็ดี บริษัทยังคงพรDอมที่จะเจรจากับทุก

ฝKายและใหDความร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาทต&อไป 
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LA2-3 – การให;ลูกจ;างและผู;มีส"วนได;เสียมีส"วนร"วมในความโปร"งใสขององคfกร 
 

LA2-3.1 – สาระสำคัญ 

ในการปฏิบัติงานนั้น ลูกจFางเปwนผูFหนึ่งที่ใกลFชิดกับขFอมูลขององคsกรมากที่สุด ดังนี้แลFว หากมีพฤติการณsที่ไมBชอบมาพากลเกิดขึ้นและลูกจFางที่มี

โอกาสไดFลBวงรูFพฤติกรรมนั้นเนื่องมาจากการทำงาน และสามารถแจFงขFอเท็จจริงเชBนวBาไปยังผูFมีอำนาจตัดสินใจที่จะบริหารจัดการแกFไข เพื่อที่หาก

เกิดเหตุการณsอันไมBชอบดFวยกฎหมาย หรือเหตุการณsทุจริตอันจะนำมาซึ่งความลFมเลวขององคsกร ก็ยBอมเปwนการดีที่ผูFบริหารหรือผูFมีอำนาจในการ

บริหารจัดการไดFรับรูFถึงขFอเท็จจริงดังกลBาวเพื่อที่จะไดFแกFไขปรับปรุงไดFอยBางทันทBวงที องคsกรที่เขFมแข็งมีการบริหารจัดการที่ดบีนหลักธรรมาธิบาล

ยBอมกFาวเดินตBอไปในตลาดและสังคมไดFอยBางมั่นคง และเมื่อองคsกรสามารถกFาวเดินตBอไปขFางหนFาไดFยBอมหมายถึงการที่ลูกจFางมีงานทำและมีความ

มั่นคงในชีวิต ในทางกลับกัน องคsกรที่มีขFอสงสัยหรือความไมBชอบมาพากลยBอมอาจนำมาซึ่งความลFมเหลวและลBมสลายของกิจการซึ่งหมายถึงการที่

ลูกจFางขององคsกรตFองถูกเลิกจFางกลายเปwนผูFวBางงานอันหมายถึงความไมBมั่นคงในชีวิตของลูกจFางนั่นเอง ดังนี้แลFว การมีสBวนรBวมของลูกจFางเพื่อการ

บริหารจัดการองคsกรที่ดีบนหลักบรรษัทภิบาล มีความโปรBงใสยBอมเปwนที่ตFองการของตลาด หลักการดังกลBาวนี้เปwนที่ยอมรับในป�จจุบันวBา นอกจาก

ลูกจFางของกิจการที่สามารถมีสBวนรBวมเพื่อความโปรBงใสในการดำเนินธุรกิจขององคsกรไดFแลFว ผูFเสียสBวนไดFเสียอื่นขององคsก็อาจมีสBวนรBวมเพื่อการ

พัฒนาองคsกรรBวมกันใหFมีความสถาพรไดFเชBนกัน 
 

LA2-3.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ สิทธิในความเปPนอยูNสNวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว (มาตราม 32) 

¨ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (มาตรา 34) 

¨ เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล (มาตรา 40) 

¨ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ_ พ.ศ.2518 

¨ ห6ามนายจ6างเลิกจ6างลูกจ6าง หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเปPนผลให6ลูกจ6างไมNสามารถทนทำงานอยูNตNอไปได6 ด6วยเหตุที่ลูกจ6างนั้นได6ให6

พยานหลักฐานตNอพนักงานเจ6าหน6าที่ตามกฎหมายคุ6มครองแรงงาน (มาตรา 121 (1)) 

¨ พระราชบัญญัติหลักทรัพย_และตลาดหลักทรัพย_ พ.ศ. 2535 

¨ พนักงาน ลูกจ6าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ6างทำงานให6แกNบริษัทหลักทรัพย_หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย_ยNอมได6รับการคุ6มครองไมNให6ถูก

เปลี่ยนแปลงตำแหนNงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือถูกสั่งพักงาน หรือถูกขNมขูN รบกวนการปฏิบัติงาน หรือเลิกจ6าง หรือ

กระทำการอื่นใดทีม่ีลักษณะเปPนการปฏิบัติอยNางไมNเปPนธรรม อันเนื่องจากบุคคลนั้น ได6ให6ข6อมูล ให6ความชNวยเหลือ ให6ความรNวมมือ 

ให6ถ6อยคำ หรือยื่นเอกสารหลักฐานแกNคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ด6วยเชื่อหรือมี

เหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตวNามีการไมNปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 89/2) 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

¨ ข6อสัญญา คำสั่ง ข6อบังคับของนายจ6างที่ชอบด6วยกฎหมายแตNอาจบังคับใช6กับลูกจ6างได6ในทางที่ไมNเปPนธรรม เมื่อเกิดข6อพิพาทศาล

สามารถสั่งให6ใช6บังคับได6เทNาที่เปPนธรรม (มาตรา 14/1) 

¨ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ_ พ.ศ.2543 

¨ ห6ามนายจ6างเลิกจ6างหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเปPนผลให6ลูกจ6างไมNสามารถทนทำงานอยูNตNอไปได6เพราะเหตุที่ลูกจ6างได6ดำเนินการ

ฟ^องร6อง เปPนพยาน หรือให6หลักฐานตNอพนักงานเจ6าหน6าที่ นายทะเบียนหรือคณะกรรมการหรือตNอศาลแรงงาน 

¨ พระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

¨ ห6ามนายจ6างเลิกจ6างลูกจ6าง หรือโยกย6ายหน6าที่การงานของลูกจ6างซึ่งเปPนผู6ดำนเนินการฟ^องร6องหรือเปPนพยานให6ข6อมูลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทำงานตNอพนักงานความปลอดภัยในการทำงาน (มาตรา 42) 
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¨ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558  

¨ คนประจำเรือสามารถร6องเรียนตNอหนNวยงานของรัฐเกี่ยวกับสภาพการจ6าง สภาพการทำงาน และสภาพความเปPนอยูNของคนประจำ

เรือ โดยการกระทำเชNนนั้นไมNเปPนเหตุที่นายจ6างจะเลิกจ6างหรือกระทำการใด ๆ อันเปPนผลร6ายหรือทำให6คนประจำเรือไมNสามารถทน

ทำงานตNอไปได6 (มาตรา 89)   

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายเพื่อการพัฒนาอยNางยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 

¨ เป^าหมายที่ 16.4 มุNงลดการกระทำที่มิชอบด6านการเงิน และทำให6ทรัพย_สินที่ถูกทุจริตไปได6รับกลับคืนมาพ พร6อมทั้งตNอสู6ตNอองค_กร

อาชญกรรมทุกรูปแบบ  

¨ เป^าหมายที่ 16.5 มุNงลดการฟอกเงินและการทุจริตในทุกรูปแบบ  

¨ เป^าหมายที่ 16.6 มุNงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปรNงใส  

¨ เป^าหมายที่ 16.10 การคุ6มครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานด6วยบทกฎหมายที่สอดคล6องกับหลักกการสากลในการเข6าถึงข6อมูล  

 

LA2-3.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงข8อมูล ตัวอย@างการแสดงข8อมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการมีสNวนรNวมของ

ลูกจ6างและผู6มีสNวนได6เสียเพื่อความโปรNงใสขององค_กร โดยอาจ

อ6างอิงบทกฎหมายหรือเอกสารในทางระหวNางประเทศที่กำหนด

ขึ้นโดยองค_การแรงงานระหวNางประเทศ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการมีส&วนร&วมของลูกจDางและผูDมีส&วน

ไดDเสียเพื่อความโปร&งใสขององค;กร ซึ่งสอดคลDองกับหลักการตามพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ; พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติคุ Dมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน 

พ.ศ. 2554 ที่ไดDกำหนดไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กรเอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับ

เนื้อหาของเอกสารในทางระหว&างประเทศ ไดDแก& เปQาหมายเพื่อการพัฒนาอย&าง

ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เปQาหมายที่ 16.4 16.5 16.6 และ 16.10 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติของบริษัทให6สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการใน

ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกจิอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงใหDเห็นถึงการมีมาตราการรองรับและ

ส&งเสริมใหDเกิดการมีส&วนร&วมของลูกจDางและผูDมีส&วนไดDเสียเพื่อความโปร&งใสของ

องค;กร ดังปรากฏกิจกรรมที่สะทDอนถึงเปQาประสงค;ดังกล&าวหลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทไดDจัดใหDมีการอบรมความรูDเรื ่องธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการองค;กร และการมีส&วนร&วมเพื่อความโปร&งใสขององค;กรภายใตD

โครงการ xxxx ขึ ้นเมื ่อปk xxxx เพื ่อใหDพนักงานของบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญของความโปร&งใสในการทำงาน และการบริหารจัดการองค;กร 

ตลอดจนการมีส&วนร&วมของลูกจDางเพื ่อใหDบรรลุเปQาหมายดังกล&าวโดย

โครงการนี ้ไดDเชิญวิทยากรผู Dทรงคุณวุฒิมาบรรยายและทำกิจกรรมกลุ&ม 

เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDและความเขDาใจแทDจริง บริษัทฯ ไดDตั้งเปQาหมายไวDว&า

ภายในปk xxxx พนักงานทุกคนตDองเขDาใจและสามารถนำไปใชDในการปฏิบัติ

ไดDจริงเกี่ยวกับมาตรการการมีสNวนรNวมของลูกจ6างและผู6มีสNวนได6เสียเพื่อ

ความโปรNงใสขององค_กร โดยพนักงานอาจแสดงออกดDวยวิธีการต&าง ๆ เช&น 

การแจDงขDอมูลที่ไม&ชอบมาพากลตามกระบวนการและขั้นตอนที่บริษัทฯ 

กำหนด การร&วมกันจัดกิจกรรมเชิงสรDางสรรค;เพื่อรณรงค;ใหDเกิดพฤติการณ;ที่

สอดคลDองกับเปQาหมายขDอนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทไดDจัดใหDมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ xxxx ขึ้นเมื่อปk xxxx 

เพื่อแสดงใหDเห็นถึงความพรDอมของพนักงานที่จะมีส&วนร&วมเพื่อความโปร&งใส

ขององค;กร โดยผลลัพธ;ของโครงการนี้ไดDมีการเสนอช&องทางที่เหมาะสมที่
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พนักงานสามารถแจDงเบาะแส หรือพฤติกรรมที่ไม&ชอบไปยังผูDมีอำนาจใหD

รับทราบ และพิจารณาดำเนินการต&อไป 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทไดDประชาสัมพันธ;และประสานกับบริษัทคู &คDาใน

ประเด็นเกี่ยวกับการมีส&วนร&วมเพื ่อความโปร&งใสขององค;กร โดยบริษัท

ประสงค;ใหDพนักงานของบริษัทคู&คDาสามารถเขDามามีส&วนร&วมในกิจกรรมแจDง

เบาะแสนี้ และมีวิธีการที่เหมาะสมและรัดกุมเพื่อใหDรางวัลแด&ผูDที่แจDงเบาะแส

และเบาะแสนั้นไดDนำมาใชDใหDเปSนประโยชน;ต&อความโปร&งใสขององค;กร ทั้งนี้ 

บริษัทไดDจัดทำผลสรุปการดำเนินงานในเรื่องนี้ประจำปkและประกาศใหDทราบ

โดยเคารพต&อหลักขDอมูลส&วนบุคคลถึงสถิติของจำนวนเรื่องการแจDงเบาะแส 

เรื่องที่พิจารณาแลDว และอยู&ระหว&างกระบวนการ ตลอดจนการใหDรางวัลแก&ผูD

แจDงเบาะแส  

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDตรวจพบและไดDรับแจDงขDอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริต

และพฤติกรรมน&าสงสัยรวมทั้งสิ ้น xxxx รายการ บริษัทมิไดDนิ ่งนอนใจและไดD

หาทางสืบสวนดำเนินการเพื่อแกDไขเยียวยา กับทั้งไดDหามาตรการและแนวทางที่

เหมาะสมเพื่อปQองกันไม&ใหDป�ญหาเช&นว&านั้นเกิดขึ้นอีก ทำใหDป�ญหาจำนวน xxxx 

เรื่องสามารถบริหารจัดการไดDดDวยดี และเปSนที่พอใจแก&ทุกฝKาย อย&างไรก็ตาม 

ยังคงมีป�ญหาอีกจำนวน xxx เรื ่องที ่อยู &ระหว&างการดำเนินการ และที ่การ

ดำเนินการยังไม&แลDวเสร็จก็เนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้

1. xxxx  

2. xxxx 

3. xxxx 

บริษัทฯ ไดDกำหนดใหDป�ญหาขDางตDนเปSนส&วนหนึ่งของวาระการประชุมคณะ

กรรการบริหารบริษัทสำหรับการประชุมในไตรมาสถัดไป เพื ่อหารือกำหนด

แนวทางในการพัฒนาและแกDไขป�ญหาดังกล&าวใหDแลDวเสร็จ อย&างจริงจังและ

ต&อเนื่อง 

 

LA2-3.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ได6รับการ

แก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมาย

เกี่ยวกับการมีส&วนร&วมของลูกจDางและผูDมีส&วนไดDเสียเพื่อความโปร&งใสในองค;กร  

 

ตัวอย&าง  

บุคลากรไดDร&วมโครงการ xxxx ซึ่งเปSนการใหDความรูDเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และ

ความโปร&งใสในการบริหารจัดการ ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDาร&วม 

โครงการ

xxxx 

กิจกรรม

xxxx 

xxxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
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ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการ

ให6ความรNวมมือตรวจสอบ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผลประกอบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท มาตรการป^องกันหรือ

แผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือคาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น&าสงสัยและทุจริต

จากการแจDงเบาะแสจากทั ้งลูกจDางและผู Dม ีส &วนไดDส&วนเสีย ดังปรากฏว&ามี

ขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและมัลติมีเดียว&า xxxx ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทไดDตรวจสอบอย&างรอบคอบประกอบกับขDอมูลที่ไดDรับจากการแจDงเบาะแส

ภายใน ซึ่งมีเรื่องจำนวน xxx ที่สามารถบริหารจัดการไดDอย&างทันท&วงที และอีก

จำนวน xxx อยู&ในระหว&างการดำเนินการ ทั้งนี้ จำนวน xxx เรื่องพบว&าเปSนการ

เขDาใจผิด โดยบริษัทจะไดDรวบรวมขDอมูลและประชาสัมพันธ;ใหDผูDมีส&วนไดDเสียทุก

ฝKายไดDรับทราบถึงเหตุการณ;ทั้งหมดบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิส&วนบุคคล 

อย&างเร&งด&วน 

 

 

ข8อพิพาท  

(ถ8ามี) 

หากบริษัทมีข6อพิพาทด6านแรงงานที่สำคัญในประเด็นเรื่องนี้ใน

ระยะ 3 ปcที่ผNานมา โดยผู6จัดทำควรอธิบายเหตุผลและข6อเท็จจริง

ที่เกิดขึ้น พร6อมทั้งการดำเนินการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ควรอธิบาย

ความสัมพันธ_ระหวNางผู6บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ6ามี) และ

บริษัทมีแนวทางที่จะแก6ไขป�ญหานี้หรือไมN อยNางไร 

ในรอบ 3 ปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDมีขDอพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงานของบริษัท

จำนวน xx ราย โดยบริษัทถูกฟQองฐานเลิกจDางเปSนธรรม ดDวยถูกกล&าวหาว&าบริษัทฯ 

เลิกจDางลูกจDางที่เป�ดเผยขDอมูลต&อหน&วยงานราชการ ในเรื่องนี้ บริษัทไดDใหDความ

ร&วมมือในกระบวนการระงับขDอพิพาททุกขั้นตอน และสามารถหาขDอตกลงเปSนที่ยุติ

ไดDโดยดุษฎ ี 
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HR1-1 – การสนับสนุนความเท"าเทียมระหว"างเพศและเพศสภาพ 
 

HR1-1.1 – สาระสำคัญ 

ความเทBาเทียมระหวBางเพศและเพศสภาพ (Gender Equality) มีรากฐานมาจากหลักความเสมอภาพและการไมBเลือกปฏิบัติ โดยมีวิวัฒนาการ

มาจากการเรียกรFองความเทBาเทียมทางเพศระหวBางบุรุษและสตรี และป�จจุบันขยายไปถึงความเทBาเทียมทางเพศของทุกคนไมBวBาจะมีวิถีหรืออัต

ลักษณsทางเพศในลักษณะใด (Sexual Orientation and Gender Identity) โดยนอกจากมิติดFานแรงงานแลFว ผูFประกอบการธุรกิจควรนำมิติทาง

เพศ (Gender Lens) โดยเฉพาะอยBางยิ่งการเคารพความเทBาเทียมทางเพศไปสอดแทรกในการดำเนินกิจการธุรกิจของตนและของบริษัทคูBคFา เพื่อ

ปyองกันมิใหFเกิดการเลือกปฏิบัติดFวยเหตุแหBงเพศตBอผูFมีสBวนไดFเสียอื่น ๆ เชBน การไมBสBงเสริมการตีตราทางเพศหรือการทำใหFเพศเปwนเสมือนวัตถุ

สิ่งของในสื่อโฆษณาของตนหรือบริษัทคูBคFา การอนุมัติใหFกูFยืมเงินแกBลูกคFาโดยไมBคำนึงถึงวิถีหรืออัตลักษณsทางเพศ ตลอดจนการเคารพสิทธิในความ

เปwนสBวนตัวเกี่ยวกับวิถีหรืออัตลักษณsทางเพศของลูกคFาหรือผูFมีสBวนไดFเสียอื่น ๆ 
 

HR1-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

¨ คุ6มครองศักดิ์ศรีความเปPนมนุษย_ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) 

¨ บุคคลยNอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได6รับความคุ6มครองตามกฎหมายเทNาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทNาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมNเปPนธรรมแกNบุคคล ไมNวNาด6วยเหตุความแตกตNางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ

เมืองอันไมNขัดตNอบทบัญญัติแหNงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด (มาตรา 27) 

¨ พระราชบัญญัติความเทNาเทียมระหวNางเพศ พ.ศ. 2558 

¨ องค_กรเอกชนไมNสามารถกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ในลักษณะที่เปPนการเลือกปฏิบัติ

โดยไมNเปPนธรรมระหวNางเพศได6 (มาตรา 17) 

¨ บคุคลที่เห็นวNาตนได6รับหรือจะได6รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เปPนการเลือกปฏิบัติโดยไมNเปPนธรรมระหวNางเพศ และมิใชN

เปPนเรื่องที่มีการฟ^องร6องเปPนคดีอยูNในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล6ว สามารถยื่นคำร6องตNอคณะกรรมการ วลพ. เพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยวNามีการเลือกปฏิบัติโดยไมNเปPนธรรมระหวNางเพศหรือไมNได6 (มาตรา 18) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 5 สร6างความเทNาเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหวNางประเทศ 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีอิสระและความเสมอภาคกัน (ข6อ 1) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีสิทธิและอิสรภาพ โดยปราศจากการแบNงแยกใด ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุแหNงเพศและเพศสภาพ (ข6อ 2) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง (ICCPR) 

¨ บุคคลทั้งปวงยNอมเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได6รับความคุ6มครองเทNาเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงเหตุแหNงเพศและเพศสภาพ (ข6อ 26) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 

¨ มนุษย_ทุกคนไมNวNาจะมีเพศและเพศสภาพใด ยNอมมีสิทธิอันเทNาเทียมกันในการอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง 

(ข6อ 3) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตNอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 

¨ “การเลือกปฏิบัติตNอสตรี” หมายถึง การแบNงแยก การกีดกัน หรือการจำกัดใด ๆ เพราะเหตุแหNงเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุNงประสงค_ที่จะ

ทำลายหรือทำให6เสื่อมเสียซึ่งการอุปโภคหรือใช6สิทธิของสตรี (ข6อ 1) 

¨ สตรีจะต6องได6รับการประกันการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ (ข6อ 3) 
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¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรเคารพสิทธิมนุษยชนของสตรี เนื่องจากสหประชาชาติถือวNาสตรีเปPนป�จเจกชนที่อยูNในกลุNมเฉพาะ (specific group) และ

สมควรได6รับการใสNใจเปPนพิเศษเพราะเปPนกลุNมที่อาจได6รับผลกระทบด6านสิทธิมนุษยชนอยNางร6ายแรง (Chapter IV Para.40) 

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ การสื่อสารด6านการตลาดควรเคารพศักดิ์ศรีแหNงความเปPนมนุษย_ และไมNกระตุ6นหรือกNอให6เกิดการเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเหตุแหNงเพศ

และเพศสภาพ (ข6อ 2) 

¨ GRI 406: Non-Discrimination 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 406-1)  

ก. จำนวนกรณีที่พบวNามีการเลือกปฏิบัติในรอบการรายงาน 

ข. สถานะและความคืบหน6าของกรณีดังกลNาว ตลอดจนมาตรการที่ได6ดำเนินการไปแล6ว ซึ่งเกี่ยวข6องกับ  

- (i) กรณีที่บริษัทได6ตรวจสอบแล6ว 

- (ii) แนวทางการเยียวยาชดเชยที่ได6กำลังดำเนินการ 

- (iii) แนวทางการเยียวยาชดเชยที่ได6ดำเนินการไปแล6ว โดยมีหนNวยงานภายในทำหน6าที่ตรวจสอบผลการดำเนินการ และ 

- (iv) กรณีที่เปPนที่ยุติแล6ว  

 

HR1-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนความเท&าเทียมระหว&างเพศหรือเพศ

สภาพตลอดห&วงโซ&อุปทาน ซึ่งสอดคลDองกับหนDาที่ตามกฎหมายที่พระราชบัญญัติ

ความเท&าเทียมระหว&างเพศ พ.ศ. 2558 ไดDกำหนดไวDแก&บริษัทในฐานะองค;กร

เอกชน ตลอดจนสอดคลDองกับเปQาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตราสารระหว&าง

ประเทศดDานสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ เปSนตDนว&า ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิ

มนุษยชน กติการะหว&างประเทศว&าดDวยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง กติกา

ระหว&างประเทศว&าดDวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว&า

ดDวยการขจัดการเลือกปฏิบัติต&อสตรีในทุกรูปแบบ และมาตรฐานสากลของ

หอการคDานานาชาติว&าดDวยหลักการโฆษณาและการตลาด และ GRI Standards 

406 ว&าดDวยการไม&เลือกปฏิบัต ิ

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อทำใหDเกิดความเท&าเทียมระหว&างเพศและ

เพศสภาพตลอดห&วงโซ&อุปทานอย&างเปSนรูปธรรมมากขึ้นอยู&หลายประการ เช&น 

4) เปQาหมายแรก บริษัทจะจัดใหDมีโครงการ xxxx ขึ้น เพื่อส&งเสริมใหDพนักงาน

ของบริษัทและของบริษัทคู &คDาตระหนักถึงป�ญหาที่เกิดขึ ้นจากการเลือก

ปฏิบัติดDวยเหตุแห&งเพศและเพศสภาพ โดยโครงการนี ้จะเชิญวิทยากร

ผูDทรงคุณวุฒิมาบรรยายและทำ workshop เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDร&วมกัน 

และตั้งเปQาหมายไวDว&าภายในปk xxxx พนักงานระดับสูงและกลางจำนวนไม&

นDอยกว&ารDอยละ xx จะตDองผ&านการฝ�กอบรมในโครงการนี ้

5) เปQาหมายที่สอง บริษัทจะปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขDอบังคับใหDสะทDอนการ

ส&งเสริมและสนับสนุนความเท&าเทียมระหว&างเพศและเพศสภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยมอบหมายใหDแผนกนิติการ/xxx ทบทวนกฎ ระเบียบ ขDอบังคับของ

บริษัท ว&ามีเนื้อหาที่อาจส&งผลกระทบดDานการเลือกปฏิบัติดDวยเหตุแห&งเพศ

หรือเพศสภาพหรือไม& หากปรากฏ ก็ใหDกำหนดเปSนประเด็นสำหรับคณะ

กรรมการบริหารบริษัทใชDพิจารณาเพื่อแสวงหาขDอมูลที่เกี่ยวขDองเพิ่มเติมและ

เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาปรับปรุงประเด็นป�ญหาดังกล&าวใหDดี
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¨ เป^าหมายการจัดทำสื ่อโฆษณาที ่เคารพตNอหลักการใน

ประเด็นนี ้

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ขึ้น โดยตั้งเปQาประสงค;ไวDที่จำนวนไม&นDอยกว&ารDอยละ xx ของกฎ ระเบียบ 

ขDอบังคับทั้งหมดของบริษัท 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที ่ผ &านมา บริษัทไดDมีนโยบายใหDการสื่อสารและการโฆษณาทางสื่อ

ออนไลน;ที่จัดทำโดยฝKายสื่อสารองค;กรของบริษัท เปSนไปในลักษณะที่เคารพความ

เท&าเทียมระหว&างเพศและเพศสภาพ สำหรับในรอบปkถัดไป บริษัทจะแจDงนโยบาย

นี้ใหDแก&บริษัทที่รับจDางทำโฆษณาทางสื่อโทรทัศน; เพื่อใหDสื่อโทรทัศน;ของบริษัท

เปSนไปในลักษณะทีเ่คารพความเท&าเทียมระหว&างเพศและเพศสภาพเช&นกัน 

 

 

 

HR1-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนและสัดสNวนของพนักงานที่รับเข6ามาใหมN 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ ที่ได6รับการแก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการสนับสนุนความเท&าเทียมระหว&างเพศและเพศสภาพหลายประการ  

 

ตัวอย&าง  

การรับบุคคลเขDาเปSนพนักงานใหม&ของบริษัทในรอบปkที่ผ&านมา สะทDอนใหDเห็นถึง

ความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น ดังนี ้

 จำนวนพนักงานใหม&ที่รับในแต&ละปk 

ชาย หญิง LGBTI* 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    

*ในกรณีท่ีพนักงานยินยอมให&ระบุ 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร 6องเร ียนและ/หรือกรณีท ี ่อย ู Nระหว Nางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติดDวยเหตุแห&ง

เพศและเพศสภาพ ดังปรากฏว&ามีขDอเท็จจริงที่ถูกโพสลงสื่อโซเชียลและมัลติมีเดีย

ว&า การคัดเลือกบุคคลเขDาทำงานของบริษัทนั้นมีลักษณะกีดกันบุคคลที่แสดงอัต

ลักษณ;ว&าอยู&ในกลุ&ม LGBTI จำนวน 2 ราย ซึ่งเหตุการณ;นี้ส&งผลกระทบอย&างมาก

ต&อภาพลักษณ;ของบริษัท 

 

ต&อมาเมื่อคณะกรรมการ วลพ. ไดDมีหนังสือแจDงใหDบริษัทชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น บริษัท

จึงไดDใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และไดDสั่งการใหD

ส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับพนักงาน โดยเฉพาะอย&างยิ่ง ฝKายทรัพยากร

บุคคล เพื่อปQองกันมิใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก และใหDพนักงานที่เกี่ยวขDองเขDารับการ

อบรมในโครงการ xxxx เพื่อสรDางความตระหนักรูDในประเด็นนี ้
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HR1-2 – การคุ;มครองสิทธิทางด;านสุขภาพและความปลอดภัย 
 

HR1-2.1 – สาระสำคัญ 

ความปลอดภัยในการบริโภคสินคFาหรือบริการของผูFประกอบการ มีประเด็นเกี่ยวขFองกับสิทธิทางดFานสุขภาพของลูกคFาอยBางหลีกเลี่ยงไมBไดF 

เพราะลูกคFาในฐานะมนุษยsคนหนึ่งมีสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเทBาที่จะมีไดF (Highest attainable standard of 

health)  ซึ่งหมายถึงทั้งในแงBของการเขFาถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานยอมรับไดF และการดำรงชีวิตโดยปราศจากเงื่อนไขหรือป�จจัยที่สBงผล

กระทบตBอสุขภาพของบุคคล โดยแมFวBารัฐจะเปwนฝ�ายที่มีพันธกรณีในการปyองกันมิใหFบุคคลที่สามกระทำการใด ๆ อันอาจสBงผลกระทบตBอสุขภาพ

ของบุคคลไดF  แตBในเรื่องนี้ ผูFประกอบกิจการธุรกิจในฐานะบุคคลที่สามสามารถชBวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดF ดFวยการตรวจสอบวBาการดำเนิน

กิจการธุรกิจของตนหรือของบริษัทคูBคFา มีความสุBมเสี่ยงที่จะสBงผลกระทบตBอสิทธิทางดFานสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคFาหรือไมB เชBน สินคFา

ของตนไดFผBานกระบวนการผลิตหรือการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยหรือไมB เพื่อปyองกันมิใหFลูกคFาไดFรับอันตรายจากการใชFสินคFาของตน 
 

HR1-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติความรับผิดตNอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค6าที่ไมNปลอดภัย พ.ศ. 2551 

¨ ผู6ประกอบการมีหน6าที่ต6องรNวมกันรับผิดตNอผู6เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค6าที่ไมNปลอดภัย และสินค6าได6มีการขายให6แกN

ผู6บริโภคแล6ว ไมNวNาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลNอของผู6ประกอบการหรือไมNก็ตาม (มาตรา 5)  

¨ ผู6ประกอบการไมNสามารถอ6างข6อตกลงระหวNางผู6บริโภคกับผู6ประกอบการที่ได6ทำไว6ลNวงหน6ากNอนเกิดความเสียหายและประกาศหรือคำ

แจ6งความของผู6ประกอบการเพื่อยกเว6นหรือจำกัดความรับผิดของผู6ประกอบการตNอความเสียหายอันเกิดจากสินค6าที่ไมNปลอดภัย เพื่อ

เปPนข6อยกเว6นหรือจำกัดความรับผิดได6 (มาตรา 9) 

¨ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

¨ ผู6ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานแล6ว ต6องให6พนักงานเจ6าหน6าที่ตรวจสอบและได6รับใบอนุญาต

จากเลขาธิการ เพื่อแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรมนั้น กNอนนำผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรมนั้นออกจากสถานที่ผลิต 

(มาตรา 16) 

¨ ผู6ประกอบการที่ไมNได6รับอนุญาตให6แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรม ไมNอาจแสดงเครื่องหมายดังกลNาวได6 (มาตรา 32) 

¨ ผู6ประกอบการที่ไมNได6รับอนุญาตให6แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรม ไมNอาจโฆษณา จำหนNาย หรือมีไว6เพื่อจำหนNาย 

โดยอ6างวNาผลิตภัณฑ_อุตสาหกรรมดังกลNาวได6รับอนุญาตให6แสดงเครื่องหมายแล6วได6 (มาตรา 36) 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองผู6บริโภค พ.ศ.2522  

¨ ผู6ประกอบธุรกิจจะต6องขายหรือเสนอขาย หรือเข6าทำความตกลงเพื่อขายหรือนำเสนอด6วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด หรือนำออก

วางตลาด ซึ่งสินค6าที่มีความปลอดภัย โดยพิจารณาวNาสินค6านั้น (มาตรา 29/2) 

- จะมีผลกระทบด6านความปลอดภัยของสินค6าที่อาจเกิดขึ้นหากนำสินค6านั้นไปใช6รNวมกับสินค6าอื่นหรือไมN 

- จะมีผลกระทบตNอผู6บริโภคซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได6รับอันตรายจากการบริโภคสินค6าเปPนพิเศษ เชNน เด็ก สตรีมีครรภ_ ผู6สูงอายุ ผู6ป�วย 

และคนพิการ หรือไมN 

- สอดคล6องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ได6รับการยอมรับเปPนการทั่วไปของสินค6าประเภทนั้นหรือไมN 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 3 สNงเสริมความเปPนอยูNที่ดีของทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 12 สร6างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพ (ข6อ 25(1)) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเทNาที่เปPนได6 (ข6อ 12) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยสิทธิเด็ก (CRC) 

¨ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได6รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทNาที่จะหาได6 (ข6อ 24) 
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¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรดำเนินการให6มั่นใจได6วNา สินค6าและบริการของบริษัทสอดคล6องกับมาตรฐานตามกฎหมายหรือที่ได6รับการยอมรับทั่วไปวNา

ด6วยสุขภาพและความปลอดภัยของผู6บริโภค ซึ่งรวมถึงการให6ข6อมูลด6านความปลอดภัยและคำเตือนด6านสุขภาพ (Chapter VIII Para.1) 

¨ GRI 416: Customer Health and Safety 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 416-1)  

ก. จำนวนสินค6าหรือบริการที่มีการประเมินผลกระทบด6านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 416-2) 

ก. จำนวนกรณีที่พบวNามีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ (voluntary codes) ที่เกี่ยวข6องกับผลกระทบ

ด6านสุขภาพและความปลอดภัยของสินค6าและผลิตภัณฑ_ ในรอบการรายงาน 

- กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษัทถูกลงโทษหรือเสียคNาปรับ 

- กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษัทได6รับการตักเตือน 

- กรณีการไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ 

ข. หากบริษัทไมNพบกรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ ให6บริษัทระบุชี้แจงอยNางสั้น ๆ  

 

HR1-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการคุDมครองสิทธิทางสุขภาพและความ

ปลอดภัย โดยดำเนินการเพื่อปQองกันมิใหDสินคDาหรือผลิตภัณฑ;ของบริษัทมีลักษณะ

ไม&ปลอดภัยต&อผูDบริโภคอันอาจเปSนความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต&อ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคDาที่ไม&ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และเพื่อใหDสินคDาหรือ

ผลิตภัณฑ;ของบริษัทไดDมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวขDอง โดยทั้งหมดนี้ 

สอดคลDองกับเปQาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตราสารระหว&างประเทศดDานสิทธิ

มนุษยชนอีกหลายฉบับ เปSนตDนว&า ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิมนุษยชน กติกา

ระหว&างประเทศว&าดDวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว&า

ดDวยสิทธิเด็ก ในประเด็นที ่เกี ่ยวขDองกับสิทธิทางดDานสุขภาพ นอกจากนี ้ ยัง

สอดคลDองกับมาตรฐานสากลของ OECD และ GRI Standards 416 ที ่ว&าดDวย

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคDา อีกดDวย 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต 

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อใหDสินคDาและผลิตภัณฑ;ของบริษัททุกชิ้นมี

ความปลอดภัยและเปSนไปตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขDอง เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทมีโครงการฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรูDของ

พนักงานฝKายผลิตอย&างนDอย xx โครงการต&อปk เพื่อใหDพนักงานฝKายผลิตทุก

รายไดDรับความรูDและวิทยาการที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต;ใชDกับการ

ดำเนินการผลิตสินคDาและผลิตภัณฑ;ของบริษัทไดD 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทมีเปQาหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ

ผลิต เพื่อใหDเปSนไปตามมาตรฐาน xxxxxx ดDวยการนำเครื่องจักรรุ&น xxx ซึ่ง

ใชDเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไดDรับการยอมรับเปSนการทั่วไป จำนวน xx เครื่อง 

มาทดแทนเครื่องจักรที่ใชDงานอยู&ในป�จจุบัน ในอัตราส&วน เครื่องใหม&:เครื่อง

เก&า ที่ xx:xx เพื่อใหDสินคDาและผลิตภัณฑ;ของบริษัททุกชิ้นมีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทมีเปQาหมายที่จะสรDางระบบตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพของสินคDาและผลิตภัณฑ; ดDวยการว&าจDางบริษัท xxx ซึ่งเปSนบริษัท

ตรวจสอบคุณภาพที่ไดDรับการยอมรับเปSนการทั่วไป เขDามาทำหนDาที่นี้เปSน

เวลา x ปk และในขณะเดียวกัน บริษัทก็จะจัดใหDมีพนักงานจำนวน xxx คน 
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¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงระบบตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพของสินค6าและผลิตภัณฑ_ 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

เขDารับการอบรมและเรียนรูDกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจาก

บริษัทดังกล&าว เพื่อมาทำหนDาที่นี้ใหDกับบริษัทในอนาคต 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDปรับปรุงและเพิ่มช&องทางรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของสินคDาและผลิตภัณฑ;ของบริษัท ใหDลูกคDาสามารถรDองเรียนไดDสะดวก

และง&ายขึ้น โดยไดDเพิ ่มช&องทาง Hotline จำนวน xx คู&สาย และ Web-based 

complaint mechanism บนเว็ปไซต;ของบริษัท สำหรับในรอบปkถัดไป บริษัท

วางแผนจะทบทวนว&าลูกคDามีขDอเสนอแนะในเรื ่องความสะดวกในการเขDาถึง

ช&องทางรDองเรียนหรือไม& และจะนำไปปรับปรุงและ/หรือเพิ่มเติมช&องทางรDองเรียน

ต&อไป 

 

HR1-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของ

สินค6าและผลิตภัณฑ_ 

¨ จำนวนพนักงานฝ �ายผล ิตท ี ่ เข 6าร Nวมโครงการพ ัฒนา

ศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ จำนวนสินค6าและผลิตภัณฑ_ที ่ได6รับการปรับปรุงในด6าน

คุณภาพและความปลอดภัย 

¨ จำนวนอุปกรณ_/เครื่องจักรสำหรับการผลิตที่เปPนรุNนใหมN 

รวมถึงอัตราการทดแทนอุปกรณ_/เครื่องจักรรุNนเกNา 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของสินคDาและผลิตภัณฑ;ของบริษัท หลาย

ประการ  

 

ตัวอย&าง  

จำนวนขDอรDองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินคDาและผลิตภัณฑ; 

เทียบกับจำนวนสินคDาและผลิตภัณฑ;ที่ไดDรับการปรับปรุงแกDไขในรอบปkถัดไป ดังนี ้

 จำนวนสินค(า/ผลิตภัณฑ2ท่ีได(รับ

การร(องเรียน 

จำนวนสินค(า/ผลิตภัณฑ2ท่ีได(รับ

การปรับปรุงแก(ไขในรอบปE

ถัดไป 

256x   

256x (รอบปkที่ผ&านมา)   

 

ตัวอย&าง 

จำนวนเครื่องจักรสำหรับการผลิตที่บริษัทนำเขDามาใหม&เพื่อทดแทนเครื่องจักรรุ&น

เก&าที่ใชDงานมานาน 

 เครื่องจักรเดิม เครื่องจักรใหมN 

256x   

256x (รอบปkที่ผ&านมา)   
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธบิายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนจากลูกคDาว&าสินคDาและผลิตภัณฑ;ของ

บริษัทมีลักษณะไม&ปลอดภัย จำนวน xx กรณี แบ&งเปSนกรณี x จำนวน x กรณี และ

กรณี y จำนวน y กรณี ซึ่งส&งผลกระทบต&อภาพลักษณ;ของบริษัทอย&างมาก  

 

บริษัทใหDความร&วมมือกับทุกฝKายทันทีเปSนอย&างดีในการใหDขDอมูล และไดDสั่งการใหD

ส&วนงานที่เกี่ยวขDองทำความเขDาใจกับพนักงาน โดยเฉพาะอย&างยิ่ง ฝKายผลิต เพื่อ

ปQองกันมิใหDเกิดกรณีเช&นนี้อีก และใหDพนักงานที่เกี ่ยวขDองเขDารับการอบรมใน

โครงการ xxxx เพื่อเสริมสรDางทักษะความสามารถเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังไดD

จ&ายค&าชดเชยแก&ลูกคDาที่ไดDรับความเสียหายเต็มจำนวน โดยลูกคDาไดDรับค&าชดเชย

เรียบรDอยครบทุกรายแลDว 
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¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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HR1-3 – การคุ;มครองสิทธิส"วนบุคคลและข;อมูลส"วนบุคคล 
 

HR1-3.1 – สาระสำคัญ 

สิทธิสBวนบุคคลมีรากฐานมาจากกฎหมายลักษณะละเมิด โดยที่การกระทำใด ๆ ที่ทำตBอบุคคลโดยจงใจหรือประมาทเลินเลBอแลFวสBงผลใหFเกิด

ความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือไดFรับผลกระทบจากการกระทำนั้น ถือเปwนการละเมิดสิทธิสBวนบุคคล  และตBอมาแนวคิดนี้ไดFถูกพัฒนามาเปwนสิทธิขั้น

พื้นฐาน  โดยตราสารระหวBางประเทศดFานสิทธิมนุษยชนไดFวางกรอบความคิดวBาสิทธิสBวนบุคคลคือการคุFมครองบุคคล ครอบครัว ที่พำนัก หรือการ

สื่อสาร ใหFพFนจากการแทรกแซงโดยผิดกฎหมาย (Unlawful interference)  และการโจมตีโดยผิดกฎหมายที่สBงผลใหFเสื ่อมเสียชื่อเสียงหรือ

เกียรติยศ (Unlawful attacks)  จนกระทั่งในป�จจุบันไดFมีการขยายมาถึงการคุFมครองขFอมูลสBวนบุคคล เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจากพันธกรณีของรัฐ

ในเรื่องนี้ อาจสรุปไดFวBา ผูFประกอบกิจการธุรกิจควรมีมาตรการหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑsที่เกี่ยวกับคุFมครองสิทธิและขFอมูลสBวนบุคคลของลูกคFาใหF

พFนจากการแทรกแซงหรือโจมตี 
 

HR1-3.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

บุคคลยNอมมีสิทธิในความเปPนอยูNสNวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเปPนการละเมิดหรือกระทบตNอสิทธิของบุคคลตาม

วรรคหนึ่ง หรือการนำข6อมูลสNวนบุคคลไปใช6ประโยชน_ไมNวNาในทางใด ๆ จะกระทำมิได6 เว6นแตNโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญตัิแหNงกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพียงเทNาที่จำเปPนเพื่อประโยชน_สาธารณะ (มาตรา 32) 

บุคคลยNอมมีเสรีภาพในการติดตNอสื่อสารถึงกันไมNวNาในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเป ดเผยข6อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการ

กระทำด6วยประการใด ๆ เพื่อให6ลNวงรู6หรือได6มาซึ่งข6อมูลที่บคุคลสื่อสารถึงกันจะกระทำมิได6 เว6นแตNมีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ

อยNางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิ(มาตรา 36) 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองข6อมูลสNวนบุคคล พ.ศ. 2562 (*ถูกเลื่อนการใชDบังคับโดย พระราชกฤษฎีกากำหนดหน&วยงานและกิจการที่ผูDควบคุม

ขDอมูลส&วนบุคคลไม&อยู&ภายใตDบังคับแห&งพระราชบัญญัติคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 31 

พฤษภาคม พ.ศ.2565) 

¨ บริษัทในฐานะผู6ควบคุมข6อมูลสNวนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช6 หรือเป ดเผยข6อมูลสNวนบุคคลของลูกค6าไมNได6 เว6นแตNลูกค6าใน

ฐานะเจ6าของข6อมูลสNวนบุคคลได6ให6ความยินยอมไว6กNอนหรือในขณะนั้น หรือเว6นแตNกฎหมายให6กระทำได6 (มาตรา 19) 

¨ บริษัทจะต6องทำการเก็บรวบรวม ใช6 หรือเป ดเผยข6อมูลสNวนบุคคลตามวัตถุประสงค_ที่ได6แจ6งเจ6าของข6อมูลสNวนบุคคลไว6กNอนหรือใน

ขณะที่เก็บรวบรวมเทNานั้น (มาตรา 21)  

¨ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข6อมูลสNวนบุคคลได6เทNาที่จำเปPนภายใต6วัตถุประสงค_อันชอบด6วยกฎหมายของผู6ควบคุมข6อมูลสNวนบุคคล 

(มาตรา 22) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 12 สร6างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_ทุกคนไมNอาจถูกแทรกแซงสิทธิในความเปPนสNวนตัวตามอำเภอใจได6 และมีสิทธิที่จะได6รับความคุ6มครองสิทธิในความเปPนสNวนตัว

ตามกฎหมาย (ข6อ 12) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง (ICCPR) 

¨ บุคคลจะถูกแทรกแซงความเปPนสNวนตัวโดยพลการหรือไมNชอบด6วยกฎหมายมิได6 และมีสิทธิที่จะได6รับความคุ6มครองตามกฎหมายมิให6

ถูกแทรกแซงนั้น (ข6อ 17) 

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรเคารพสิทธิในความเปPนสNวนตัวของผู6บริโภค และดำเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข6อมูลสNวน

บุคคลที่บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรN (Chapter VIII Para.6) 

¨ EU General Data Protection Regulation (GDPR) 

¨ ข6อมูลสNวนบุคคลจะต6อง (ข6อ 5) 
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- ได6รับการประมวลผลอยNางถูกต6องตามกฎหมาย เปPนธรรม และโปรNงใส 

- ถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค_ที่มีลักษณะเฉพาะ ชัดเจน และชอบด6วยกฎหมาย และไมNกระทำการใดที่ไมNเปPนไปตามวัตถุประสงค_ 

- ถูกจัดเก็บเทNาที่เพียงพอ เกี่ยวข6อง และจำกัดเฉพาะข6อมูลเทNาที่จำเปPน 

- มีความถูกต6องแมNนยำ ทันสมัย 

- ถูกจัดเก็บเปPนระยะเวลาเทNาที่จำเปPน 

- ได6รับการประมวลผลในลักษณะที่มีความปลอดภัยอยNางเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการป^องกันการเข6าถึงข6อมูลโดยไมNได6รับอนุญาตหรือที่

ผดิกฎหมาย ตลอดจนการป^องกันมิให6เกิดการสูญหาย ทำลายหรือทำให6เสียหาย 

¨ GRI 418: Customer Privacy 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 418-1) 

ก. จำนวนข6อร6องเรียนที่ได6รับซึ่งเกี่ยวข6องกับการละเมิดสิทธิในความเปPนสNวนตัวของผู6บริโภค โดยอาจแบNงเปPน 

- ข6อร6องเรียนที่ได6รับจากภายนอกบริษัท 

- ข6อร6องเรียนจากหนNวยงานที่ทำหน6าที่กำกับดูแล 

ข. จำนวนกรณีที่ข6อมูลสNวนบุคคลรั่วไหล ถูกขโมย หรือสูญหาย 

ค. หากบริษัทไมNพบกรณีข6อร6องเรียนใด ๆ ให6บริษัทระบุชี้แจงอยNางสั้น ๆ 

 

HR1-3.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่มุ&งคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคลของลูกคDาทุกราย 

ทั้งนี้ แมDว&าพระราชบัญญัติคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคล พ.ศ.2562 จะยังไม&มีผลใชD

บังคับ แต&บริษัทก็ไดDเริ่มนำร&องปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติภายในของ

บริษัทใหDเปSนไปตามมาตรฐานภายใตDกฎหมายฉบับดังกล&าวแลDว และเพื ่อใหD

สอดคลDองกับเปQาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตราสารระหว&างประเทศดDานสิทธิ

มนุษยชนที่เกี่ยวขDองกับสิทธิในความเปSนส&วนตัว ตลอดจนมาตรฐานสากลของ

สหภาพยุโรป OECD และ GRI Standards 418 ที่ว&าดDวยสิทธิในความเปSนส&วนตัว

ของลูกคDา อีกดDวย 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดเก็บและประมวลผล

ข6อมูลสNวนบุคคลของลูกค6า 

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคลของลูกคDา อย&าง

เปSนรูปธรรมมากขึ้น หลายประการ เช&น 

1) บริษัทมีเปQาหมายที่จะนำระบบ xxxxx ซึ ่งเปSนระบบการจัดเก็บขDอมูลที่

ทันสมัย มีความปลอดภัย และไดDรับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำในหลาย

ประเทศ เพื ่อนำมาใชDจ ัดเก็บขDอมูลส&วนบุคคลของลูกคDาบริษัท โดย

ตั้งเปQาหมายไวDว&าจะเริ่มดำเนินการถ&ายโอนขDอมูลใหDไดDรDอยละ xx ของขDอมูล

ส&วนบุคคลของลูกคDาทั้งหมดที่บริษัทจัดเก็บ ภายในไตรมาสแรกของปkถัดไป 

2) บริษัทมีเปQาหมายที่จะปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขDอบังคับของบริษัทที่

เกี่ยวขDองกับการจัดเก็บและประมวลผลขDอมูลส&วนบุคคลใหDสอดคลDองกับ

มาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายไทยจะนำมาใชDบังคับ โดยในรอบปkทีผ&าน

มา บริษัทไดDตั้งหน&วยงาน xxx ขึ้นมาใหม& ทำหนDาที่เปSนหน&วยงานที่ดูแลเรื่อง

การดำเนินการเกี ่ยวกับขDอมูลส&วนบุคคลใหDสอดคลDองกับมาตรฐานที่

กฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากล โดยตั้งเปQาหมายไวDว&า กฎ ระเบียบ 

และขDอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวขDองกับการจัดเก็บและประมวลผลขDอมูลส&วน

บุคคล จะตDองสอดคลDองกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากล

อย&างนDอยรDอยละ xx ภายในปkถัดไป 
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¨ เป^าหมายการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข6อบังคับของบริษัทให6

สะท6อนการปฏิบัติตามหลักการในประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีนโยบายส&งพนักงานจำนวน xx ราย จากแผนกที่

เกี่ยวขDอง เพื่อเขDารับการอบรมการเตรียมพรDอมใชDกฎหมายว&าดDวยการคุDมครอง

ขDอมูลส&วนบุคคลเปSนกลุ&มแรก โดยหลังจากที่พนักงานกลุ&มแรกนี้เขDารับการอบรม

เรียบรDอยแลDว พนักงานจะตDองกลับมาจัด workshop เพื่อใหDความรูDแก&พนักงานที่

เหลือ อย&างไรก็ดี บริษัทมีเปQาหมายที่จะส&งพนักงานกลุ&มต&อไปเขDารับการอบรม 

และมีเปQาหมายจะจัด workshop ใหDแก&บริษัทคู&คDาในรอบปkถัดไป 

 

 

HR1-3.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข6อมูลสNวนบุคคล เชNน 

ข6อมูลรั่วไหล สูญหาย ถูกทำลายหรือทำให6เสียหาย 

¨ จำนวนกฎ ระเบียบ ข6อบังคับ ที่ได6รับการแก6ไข 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เกี่ยวกับการคุDมครองขDอมูลส&วนบุคคล หลายประการ ดังนี ้

 

ตัวอย&าง 

การส&งพนักงานเขDาร&วมการฝ�กอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดการขDอมูลส&วน

บุคคลใหDเปSนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล  

 ไตรมาส (คน) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

256x     

256x (รอบปkที่ผ&านมา)     

 

 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของขDอมูลส&วนบุคคล 

ดังปรากฏว&ามีการพูดถึงในสื่อโซเชียลว&า ขDอมูลส&วนบุคคลของลูกคDาจำนวนกว&า 

xxx ราย ไดDถูกนำไปใชDในทางที่เสียหาย และอDางว&าขDอมูลนี้รั่วไหลมาจากฐานขDอมูล

ของบริษัท 

 

บริษัทไดDตรวจสอบแลDวพบว&าไดDมีการจารกรรมฐานขDอมูลส&วนบุคคลของบริษัทจริง 

จึงไดDใหDความร&วมมือกับหน&วยงานที่เกี่ยวขDองในการแกDไขป�ญหาและเยียวยาความ

เสียหายแก&ลูกคDาที่ไดDรับผลกระทบทันที และเพื่อปQองกันป�ญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต บริษัทไดDเริ ่มกระบวนการจัดหาระบบจัดเก็บฐานขDอมูลใหม&ที ่มีความ

ทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยคาดว&าจะสามารถเริ่มใชDงานไดDภายในรอบปk

ถัดไป 
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¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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HR2-1 – การคุ;มครองสิทธขิองชุมชนท;องถิ่น 
 

HR2-1.1 – สาระสำคัญ 

สิทธิของชุมชนทFองถิ่น สะทFอนถึงสิทธิมนุษยชนในมิติสBวนรวมหรือแบบกลุBม (Collective or Group Rights) ที่เกี่ยวขFองกับสิทธิมนุษยชนในมิติ

ตBาง ๆ เชBน สิทธิในการพัฒนา (Right to Development) สิทธิการมีสBวนรBวมในการสรFางและประยุกตsใชFแผนการพัฒนา (Right to Participation 

and Implementation) และสิทธิในการเขFาถึง ใชF และบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  และไดFรับการรับรองโดยตราสารระหวBาง

ประเทศดFานสิทธิมนุษยชน  โดยปฏิเสธไมBไดFเลยวBาการประกอบกิจการธุรกิจอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงตBอชุมชนทFองถิ่นไดF เชBน การยึดครองหรือไลB

ที่ดิน การใชFที่ดินในลักษณะแสวงหาประโยชนsอยBางไมBยั่งยืน หรือแมFกระทั่งการกีดกันไมBรับฟ�งความเห็นของชุมชนทFองถิ่นหรือไมBใหFชุมชนทFองถิ่น

เขFามามีสBวนรBวมในการวางแผนการใชFที่ดินของชุมชน ดังนั้นผูFประกอบกิจการธุรกิจควรเคารพสิทธิเชBนวBานี้โดยปyองกันมิใหFมีการละเมิดในตลอดหBวง

โซBอุปทาน ซึ่งรวมถึงการเป�ดโอกาสใหFมีการหารือระหวBางกันอยBางสุจริตใจและแบBงป�นผลประโยชนsอยBางเปwนธรรมและเทBาเทียมกัน (Fair and 

Equitable Sharing of Benefits)  และควรบรรจุประเด็นนี้ไวFในการรายงานดFานความยั่งยืน 
 

HR2-1.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ รัฐธรรมนูญแหNงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

บุคคลและชุมชนยNอมมีสิทธิอนุรักษ_ ฟ¥¦นฟู หรือสNงเสริมภูมิป�ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ

ท6องถิ่นและของชาต ิรวมทั้งจัดการ บำรุงรักษา และใช6ประโยชน_จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล6อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

อยNางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ(มาตรา 43) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 

¨ เป^าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหวNางประเทศ 

¨ เป^าหมายที่ 12 สร6างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_มีสิทธิที่จะเข6ารNวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน (ข6อ 27(1)) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีหน6าที่ตNอชุมชน (ข6อ 29(1)) 

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรสนับสนุนให6ชุมชนท6องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพของตนด6วยการรNวมมือกันอยNางใกล6ชิดระหวNางชุมชนท6องถิ่นกับบริษัทผNาน

กิจกรรมปฏิสัมพันธ_ระหวNางกัน (Chapter II Para.3)  

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ ในการสื่อสารด6านการตลาด บริษัทควรหลีกเลี่ยงการละเมิดชุมชนท6องถิ่น ด6วยการเคารพบรรทัดฐานของสังคม วัฒนธรรมประเพณี

ท6องถิ่น และควรมีมาตรการดำเนินการเพื่อทำให6การสือ่สารด6านการตลาดเปPนไปอยNางรับผิดชอบตNอสังคม (Article C10) 

¨ GRI 413: Local Communities 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 413-1) 

ก. จำนวนการดำเนินการที่มีการรNวมมือกับชุมชนท6องถิ่น การประเมินผลกระทบ และ/หรือ โครงการพัฒนาตNาง ๆ ซึ่งรวมถึง  

- การประเมินผลกระทบด6านสังคม รวมถึง การประเมินผลกระทบทางเพศบนพื้นฐานของการมีสNวนรNวมในกระบวนการจัดทำ 

- การประเมินผลกระทบด6านสิ่งแวดล6อม และการกำกับดูแลที่ดำเนินการอยูNในป�จจุบัน 

- การเป ดเผยผลการประเมินด6านสังคมและสิ่งแวดล6อมสูNสาธารณชน 

- โครงการพัฒนาชุมชนท6องถิ่นที่ตั้งอยูNบนพื้นฐานของความต6องการของชุมชนท6องถิ่นเอง 

- การมีสNวนรNวมของผู6มีสNวนได6เสียที่ได6รับการระบุทั้งหมด 

- การตั้งคณะกรรมการหารือในระดับชุมชนท6องถิ่น ที่รวมกลุNมเปราะบางด6วย 

- การตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และตัวแทนแรงงานด6านอื่น ๆ 

- การจัดให6มีกระบวนการเยียวยาชุมชนท6องถิ่นอยNางเปPนทางการ 
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¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 413-2) 

ก. การปฏิบัติการที่มีแนวโน6มจะสNงผลกระทบอยNางมีนัยสำคัญตNอชุมชนท6องถิ่น ซึ่งรวมถึง 

- สถานที่ปฏิบัติการของบริษัท 

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นจากปฏิบัติการของบริษัท 

 

HR2-1.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรบั 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่เคารพสิทธิของชุมชนทDองถิ่น ในการพัฒนา

ชุมชนและเป�ดโอกาสใหDชุมชนทDองถิ่นที่บริษัทประกอบกิจการอยู&นั้น มีส&วนร&วมใน

การตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวขDองกับชุมชนทDองถิ่นโดยตรง เพื่อใหDสอดคลDองกับ

มาตรฐานในทางระหว&างประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิมนุษยชน 

หลักการชี้แนะของ OECD และ GRI Standards 413 อีกดDวย 

 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการจัดให6มีการประเมินผลกระทบตNอชุมชน

ท6องถิ่นจากการประกอบกิจการของบริษัท 

¨ เป^าหมายการจัดให6มีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองนโยบาย

หรือแนวปฏิบตัิเพื่อมิให6สNงผลกระทบตNอชุมชนท6องถิ่น 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการมีส&วนร&วมของชุมชนทDองถิ่นที่

บริษัทประกอบกิจการอยู& หลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทวางแผนจะจัดตั้งหน&วยงานเฉพาะ xxx เพื่อทำหนDาที่

เปSนตัวกลางประสานระหว&างบริษัทและชุมชนทDองถิ่น เพื่อทราบความเขDาใจ

และประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทที ่มีต&อชุมชน

ทDองถิ่น ทั้งในดDานสิ่งแวดลDอมและสังคม 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทวางแผนจะจัดตั้งคณะกรรมการร&วมระหว&างบริษัท

และตัวแทนของชุมชนทDองถิ ่น เพื ่อปรึกษาหารือในประเด็นที่อาจส&งผล

กระทบต&อชุมชนทDองถิ่น และรับฟ�งป�ญหาตลอดจนหาวิธีการแกDไขป�ญหา

ร&วมกัน บนพื้นฐานของการมีส&วนร&วมของชุมชนทDองถิ่น 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที ่ผ&านมา ไดDวางแผนที่จะใหDมีการจัดตั ้งคณะทำงานซึ่งประกอบดDวย

ตัวแทนจากบริษัทและชุมชนทDองถิ่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการร&วมกัน แต&

ยังไม&ไดDดำเนินการจัดตั้งขึ้นอย&างเปSนทางการ ดังนั้น ในรอบปkถัดไป บริษัทจึง

วางแผนที่จะจัดตั้งคณะทำงานนี้ใหDเปSนรูปธรรม และกำหนดอำนาจหนDาที่ความ

รับผิดชอบของคณะทำงานนี้ใหDชัดเจน โดยตั้งอยู&บนพื้นฐานการมีส&วนร&วมของ

ชุมชนทDองถิ่นอย&างแทDจริง 
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HR2-1.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนโครงการที่มุNงพัฒนาชุมชนท6องถิ่น 

¨ จำนวนการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระหวNางบริษัท

และชุมชนท6องถิ่นเพื่อหารือรNวมกันในประเด็นตNาง ๆ 

¨ จำนวนกระบวนการประเมินผลกระทบของการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทตNอชุมชนท6องถิ่น  

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

มุ&งพัฒนาความสัมพันธ;ระหว&างบริษัทและชุมชนทDองถิ่นที่บริษัทประกอบกิจการอยู& 

หลายประการ   

 

ตัวอย&าง  

การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระหว&างบริษัทและชุมชนทDองถิ่น ดังนี ้

 ตัวแทนจากชุมชนท6องถิ่น ตัวแทนจากบริษัท 

คณะกรรมการ A   

คณะกรรมการ B   
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร 6องเร ียนและ/หรือกรณีท ี ่อย ู Nระหว Nางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบุ  

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนจากชุมชนทDองถิ่นว&า มีประชากรใน

ชุมชนจำนวน xx ราย ไดDรับผลกระทบดDาน xxx จากบริษัท  

 

บริษัทจึงไดDรีบติดต&อไปยังผูDที่ไดDรับความเสียหาย สอบถามขDอเท็จจริง และไดDทำ

การชดเชยเยียวยาในเบื้องตDน จากนั้น บริษัทพูดคุยกับตัวแทนของชุมชนทDองถิ่น

เพื่อหารือวิธีการแกDไขป�ญหาที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีแผน

ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระหว&างบริษัทและตัวแทนของชุมชนทDองถิ่น 

เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นต&าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวขDองกับชุมชนทDองถิ่น 
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HR2-2 – การคุ;มครองสิทธขิองชนกลุ"มน;อย 
 

HR2-2.1 – สาระสำคัญ 

สิทธิของชนกลุBมนFอยซึ่งไดFรับการรับรองในตราสารระหวBางประเทศดFานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  มีลักษณะเปwนสิทธิมนุษยชนในมิติสBวนรวม

หรือแบบกลุBมเชBนเดียวกับสิทธิของชุมชนทFองถิ่น แตBมีเปyาประสงคsสำคัญคือการคุFมครองและอนุรักษsไวFซึ่งความเห็น (Views) วัฒนธรรม (Culture) 

ประเพณี (Traditions) และสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Self-Determination) ของชนกลุBมนFอย  เชBน การยึดโยงกับหลักความเสมอภาคและ

การไมBเลือกปฏิบัติดFวยเหตุแหBงการเปwนชนกลุBมนFอยเชBนวBา  หรือการรับรองสิทธิการมีสBวนรBวมในการออกความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวขFองกับตน  

ดังนั้นผูFประกอบกิจการธุรกิจที่ดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวขFองกับชนกลุBมนFอยควรเคารพสิทธิเชBนวBานี้โดยปyองกันมิใหFมีการละเมิดในตลอดหBวงโซB

อุปทาน โดยเฉพาะอยBางยิ่งประเด็นการใชFที่ดินและทรัพยากรแบบจารีต (Traditional Use of Land and Resources)  และการรับฟ�งและเป�ด

โอกาสใหFชนกลุBมนFอยมีสBวนรBวมในการแสดงความคิดเห็น และควรบรรจุประเด็นนี้ไวFในการรายงานดFานความยั่งยืน 
 

HR2-2.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 

¨ เป^าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหวNางประเทศ 

¨ เป^าหมายที่ 12 สร6างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_มีสิทธิที่จะเข6ารNวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน (ข6อ 27(1)) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีหน6าที่ตNอชุมชน (ข6อ 29(1)) 

¨ Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) 

¨ ชนกลุNมน6อยและชนเผNาล6วนมีสิทธิในการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยปราศจากการขัดขวาง การเลือกปฏิบัติ และ

การขNมขูN (ข6อ 3) 

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรเคารพสิทธิมนุษยชนของชนกลุNมน6อย เนื่องจากสหประชาชาติถือวNาชนกลุNมน6อยเปPนป�จเจกชนที่อยูNในกลุNมเฉพาะ (specific 

group) และสมควรได6รับการใสNใจเปPนพิเศษเพราะเปPนกลุNมที่อาจได6รับผลกระทบด6านสิทธิมนุษยชนอยNางร6ายแรง (Chapter IV 

Para.40) 

¨ GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 411-1) 

ก. จำนวนกรณีที่เกี่ยวข6องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุNมน6อยในรอบการรายงาน 

ข. สถานะและความคืบหน6าของกรณีดังกลNาว ตลอดจนมาตรการที่ได6ดำเนินการไปแล6ว ซึ่งเกี่ยวข6องกับ 

- (i) กรณีทีบ่ริษัทได6ตรวจสอบแล6ว 

- (ii) แนวทางการเยียวยาชดเชยที่ได6กำลังดำเนินการ 

- (iii) แนวทางการเยียวยาชดเชยที่ได6ดำเนินการไปแล6ว โดยมีหนNวยงานภายในทำหน6าที่ตรวจสอบผลการดำเนินการ และ 

- (iv) กรณีที่เปPนที่ยุติแล6ว 
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HR2-2.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิของชนกลุ&มนDอย โดยบริษัทจัดใหDมี

การตรวจสอบและทบทวนการดำเนินการของบริษัทว&าส&งผลกระทบต&อชนกลุ&ม

นDอยหรือไม& อย&างไร เพื่อหลีกเลี่ยงการก&อใหDเกิดผลกระทบทางดDานสิทธิมนุษยชน

ต&อชนกลุ&มนDอย อันเปSนไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว&างประเทศ และ

หลักการชี้แนะของ OECD และ GRI Standards 411 อีกดDวย 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการจัดให6มีการประเมินผลกระทบตNอชนกลุNมน6อย

จากการประกอบกิจการของบริษัท 

¨ เป^าหมายการจัดให6มีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองนโยบาย

หรือแนวปฏิบัติเพื่อมิให6สNงผลกระทบตNอชนกลุNมน6อย 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการประกอบธุรกิจอย&างเคารพต&อสิทธิมนุษยชนของชนกลุ&ม

นDอย โดยวางแผนที่จะจัดใหDมีการประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการของ

บริษัทที่มีต&อชนกลุ&มนDอย และมอบหมายใหDฝKาย xxx ทำหนDาที่ตรวจสอบหรือ

กลั ่นกรองนโยบายหรือแนวปฏิบัติของบริษัทเพื ่อมิใหDส&งผลกระทบหรือลด

ผลกระทบต&อชนกลุ&มนDอย 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที ่ผ &านมา บริษัทไดDจัดใหDมีการประชุมหารือเกี ่ยวกับแนวทางการ

ดำเนินงานของบริษัทที่หลีกเลี่ยงผลกระทบต&อชนกลุ&มนDอยในบริเวณพื้นที่ที่บริษัท

เขDาประกอบกิจการ โดยไดDเชิญผูDทรงคุณวุฒิเขDาร&วมใหDความเห็น ในรอบปkถัดไป 

บริษัทมุ&งหมายที่จะพัฒนาใหDการดำเนินการในเรื่องนี้เปSนรูปธรรมมากขึ้น โดยจะ

เนDนการมีส&วนร&วมของชนกลุ&มนDอยในกระบวนการตัดสินใจของบริษัท 
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HR2-2.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนกระบวนการประเมินผลกระทบของการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทที่สNงผลตNอชนกลุNมน6อย  

¨ จำนวนโครงการที่มุNงพัฒนาศักยภาพของชนกลุNมน6อย 

¨ จำนวนการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระหวNางบริษัท

และชนกลุNมน6อยเพื่อหารือรNวมกันในประเด็นตNาง ๆ 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

มุ&งประกอบธุรกิจอย&างเคารพสิทธิมนุษยชนของชนกลุ&มนDอย   

 

ตัวอย&าง  

การดำเนินการเพื่อประเมินผลกระทบของการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ส&งผลต&อ

ชนกลุ&มนDอย ดังนี ้

 การดำเนินการ 

จำนวนโครงการ รายละเอียดโครงการ 

256x   

256x (รอบปkที่ผ&านมา)   
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการที่ส&งผลกระทบ

ต&อชนกลุ&มนDอย xxx จำนวน xxx กรณี ในเรื่องนี้ บริษัทไดDดำเนินการตรวจสอบ

ขDอเท็จจริงร&วมกับหน&วยงานที่เกี่ยวขDอง และจัดใหDมีการเยียวยาผูDไดDรับผลกระทบ

เรียบรDอยแลDว นอกจากนี้ เพื่อปQองกันมิใหDเกิดผลกระทบลักษณะเดียวกันขึ้นอีกใน

อนาคต บริษัทจะจัดใหDมีการวางแผนดำเนินการวิเคราะห;และประเมินผลกระทบ 

โดยเนDนการมสี&วนร&วมของชนกลุ&มนDอยในกระบวนการประเมินผลและตัดสินใจ 
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HR2-3 – การคุ;มครองสิทธใินการได;รับประโยชนfจากการคุ;มครองประโยชนfจากงานสร;างสรรคf 
 

HR2-3.1 – สาระสำคัญ 

สิทธิในการไดFรับประโยชนsจากการคุFมครองประโยชนsทางศีลธรรมและวัตถุอันเกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตรs วรรณกรรม หรือศิลปกรรมที่

ตนไดFสรFางสรรคsขึ้น มีที่มาจากการเคารพคุณคBาศักดิ์ศรีความเปwนมนุษยsที่ติดตัวมาแตBกำเนิดในฐานะที่เปwนผูFสรFางสรรคs มีวัตถุประสงคsเพื่อสBงเสริมใหF

มีการสรFางสรรคsผลงานเพื่อประโยชนsของสังคมโดยรวม อันจะเปwนประโยชนsตBอการคุFมครองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ  เชBน โอกาสในการอาศัยงาน

สรFางสรรคsของตนเพื่อหาเลี้ยงชีพและไดFรับคBาจFางจากงานสรFางสรรคsอยBางเปwนธรรม  ตลอดจนสิทธิในการใชFงานสรFางสรรคsเพื่อใหFสามารถมี

มาตรฐานในการครองชีพอยBางเพียงพอ ดังนั้นผูFประกอบกิจการธุรกิจควรเคารพสิทธิเชBนวBานี้โดยปyองกันมิใหFมีการละเมิดในตลอดหBวงโซBอุปทาน 
 

HR2-3.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 

ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  

¨ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพรNตNอสาธารณชนซึ่งงานงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไมNได6รับอนุญาต ถือวNาเปPนการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 27)  

¨ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค6า พ.ศ.2534 

¨ การปลอมเครื่องหมายการค6า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรNวมของบุคคลอื่นที่ได6จดทะเบียนแล6วใน

ราชอาณาจักร มีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 108) 

¨ การเลียนแบบเครื่องหมายการค6า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรNวมของบุคคลอื่นที่ได6จดทะเบียนแล6วใน

ราชอาณาจักร เพื่อให6ประชาชนหลงเชื่อวNาเปPนเครื่องหมายการค6า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรNวมของ

บุคคลนั้น มีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 109) 

¨ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 

¨ การกระทำที่เปPนการละเมิดสิทธิของผู6ทรงสิทธิบัตร เชNน สิทธิในการผลิต ใช6 ขาย มีไว6เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข6ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ_ตามสิทธิบัตรผลิตภัณฑ_หรือสิทธิบัตรกรรมวิธี เปPนการละเมิดสิทธิบัตร (มาตรา 36 และ 63) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 9 สNงเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_มีสิทธิที่จะได6รับการคุ6มครองผลประโยชน_ทางจิตใจและทางวัตถุ อันเปPนผลจากประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร_ วรรณกรรม 

และศิลปกรรมซึ่งตนเปPนผู6สร6าง (ข6อ 27(2))  

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 

¨ บุคคลมีสิทธิที่จะได6ใช6สิทธิประโยชน_จากการคุ6มครองผลประโยชน_ทางด6านศีลธรรมและทางวัตถุในประโยชน_อันเกิดจากการผลิตทาง

วิทยาศาสตร_ วรรณกรรม หรือศิลปกรรมซึ่งตนเปPนผู6สร6างสรรค_ (ข6อ 15(c))  

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรรับเอาแนวปฏิบัติที่อนุญาตให6มีการถNายทอดเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการคุ6มครองสิทธิในทรัพย_สินทางป�ญญา” (Chapter IX 

Para.2) 

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ ในการสื่อสารด6านการตลาด บริษัทไมNควรใช6ชื่อ อักษรยNอ โลโก6 หรอืเครื่องหมายการค6าของบริษัทหรือหนNวยงานอื่น และไมNควรหา

ประโยชน_จากชื่อ แบรนด_ หรือทรัพย_สินทางป�ญญาของบริษัทอื่นโดยไมNได6รับอนุญาต (Article 15) 
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HR2-3.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที ่เคารพสิทธิในทรัพย;สินทางป�ญญาของผูD

สรDางสรรค;หรือที่เปSนสิทธิของหน&วยงานอื่น โดยดำเนินการเพื่อใหDการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดทำสื่อโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ; การผลิตสินคDา

ที่มีสิทธิบัตร การจัดทำเครื่องหมายการคDา มีลักษณะที่ไม&ละเมิดกฎหมายทรัพย;สิน

ทางป�ญญาที่เกี ่ยวขDอง ซึ่งสอดคลDองกับมาตรฐานในทางระหว&างประเทศ เช&น 

ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิมนุษยชน และหลักการของ OECD และหอการคDา

นานาชาติว&าดDวยการสื่อสารดDานการตลาด 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย_สิน

ทางป�ญญาที่เกี่ยวข6อง 

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนาพนักงานที่เกี ่ยวข6องเพื่อสร6างความ

ตระหนักรู6ในการเคารพสิทธิในทรัพย_สินทางป�ญญา 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื ่อเสริมสรDางความตระหนักรู Dซึ ่งสิทธิใน

ทรัพย;สินทางป�ญญาของพนักงานและบริษัทคู &ค&า โดยไดDมีเปQาหมายในการ

ดำเนินการในเรื่องนี้ หลายประการ ดังนี ้

1) เปQาหมายแรก บริษัทจะจัดใหDมีการตรวจสอบว&าการออกแบบผลิตภัณฑ;และ

สินคDา การออกแบบเครื่องหมายการคDา และการจัดทำสื่อโฆษณาของบริษัท 

มีลักษณะที่อาจเขDาข&ายเปSนการละเมิดกฎหมายทรัพย;สินทางป�ญญาที่

เกี่ยวขDองหรือไม& โดยไดDมอบหมายใหDฝKาย xxx เปSนผูDรับผิดชอบดำเนินการใน

เรื่องนี ้

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทจะจัดใหDมีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวขDอง โดยเฉพาะ

พนักงานในฝKาย xxx จำนวน xxx ราย โดยวิทยากรผู Dทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยและหน&วยงานดDานทรัพย;สินทางป�ญญาที ่เกี ่ยวขDอง เพื่อ

เสริมสรDางความรูDความเขDาใจในกฎหมายทรัพย;สินทางป�ญญา อันจะเปSนการ

ช&วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดD 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีนโยบายส&งพนักงานจำนวน xx รายเขDารับการอบรม

กฎหมายทรัพย;สินทางป�ญญา จัดโดย xxx เพื ่อใหDพนักงานนำความรู Dที ่ไดDรับ

กลับมาเผยแพร&ภายในองค;กร อย&างไรก็ดี บริษัทมีแผนจะเพิ่มพนักงานที่จะเขDารับ

การอบรมในปkหนDา และอาจพิจารณาจัดการอบรมเองดDวยการเชิญวิทยากร

ผูDทรงคุณวุฒิมาดำเนินการอบรม 
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HR2-3.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนและสัดสNวนของพนักงานที่เข6ารับการอบรมกฎหมาย

ทรัพย_สินทางป�ญญา 

¨ จำนวนทรัพย_สินทางป�ญญาของบริษัท 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรมด6านการสNงเสริมการเคารพ

สิทธิในทรัพย_สินทางป�ญญา รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

เคารพสิทธิในทรัพย;สินทางป�ญญา หลายประการ  

 

ตัวอย&าง  

การส&งพนักงานเขDารับการอบรมกฎหมายทรัพย;สินทางป�ญญา ดังนี ้

 จำนวนพนักงานที่เขDารับการอบรม 

โครงการท่ีจัด

โดยบริษัทเอง 

โครงการท่ีจัด

โดยหน5วยงาน 

xxx 

โครงการท่ีจัด

โดยหน5วยงาน 

xxx 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธบิายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนว&า สื ่อโฆษณาของบริษัท มีการใชD

รูปภาพและเสียงโดยไม&ไดDรับอนุญาตจากผูDถือลิขสิทธิ์ ซึ่งเปSนการกระทำที่เขDาข&าย

ละเมิดทรัพย;สินทางป�ญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวขDอง 

 

บริษ ัทไดDดำเนินการระงับการเผยแพร&ส ื ่อโฆษณาดังกล&าวทันที พรDอมตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบขDอเท็จจริง ผลการตรวจสอบพบว&าบริษัทที่เปSนผูDจัดทำสื่อ

โฆษณาดังกล&าวนั้นไดDนำรูปภาพและเสียงมาใชDในสื่อโฆษณาโดยไม&ไดDรับอนุญาต

จริง บริษัทจึงไดDดำเนินการเจรจากับผูDถือลิขสิทธิ์เพื่อดำเนินการใหDถูกตDอง และไดD

ดำเนินการใหDบริษัทผูDจัดทำสื่อโฆษณาเยียวยาความเสียหายใหDแก&บริษัท 
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HR2-4 – การคุ;มครองสิทธิในการเข;าถึงข;อมูลและฉลาก 
 

HR2-4.1 – สาระสำคัญ 

สิทธิในการเขFาถึงขFอมูล (Right to Information) เปwนสิทธิมนุษยชนที ่พัฒนามาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of 

Expression)  และไดFรับการรับรองโดยตราสารระหวBางประเทศวBาบุคคลมีสิทธิในการแสวงหา ไดFรับและเผยแพรBขFอมูล  ที่หนBวยงานรัฐเปwนผูFเก็บ

รักษาไวFโดยไมBจำกัดวBาการเก็บรักษานั้นกระทำในรูปแบบใด  เมื่อนำมาปรับใชFกับบริบทการเขFาถึงขFอมูลและฉลากของลูกคFา อาจสรุปไดFวBา ลูกคFา

หรือผูFบริโภคควรมีสิทธิในการเขFาถึงขFอมูลและฉลากที่ผูFประกอบกิจการธุรกิจเก็บรักษาไวF เชBน แหลBงที่มาของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต เพื่อจะ

ไดFทราบวBา แหลBงที่มาของวัตถุดิบนั้นสBงผลกระทบตBอสิ่งแวดลFอมหรือไมB หรือกระบวนการผลิตนั้นไดFมาตรฐานตามหลักศาสนาหรือไมBมีการใชF

แรงงานเด็กหรือไมB เพื่อเปwนขFอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินคFาหรือบริการ การแสดงขFอมูลในลักษณะนี้อาจทำไดFโดยการระบุไวFในฉลากของ

ผลิตภัณฑsใหFครบถFวนและชัดเจน ตลอดจนอาจเผยแพรBขFอมูลทางชBองทางตBาง ๆ ที่สามารถเขFาถึงไดFงBาย เชBน เว็บไซตsของผูFประกอบการ ดังนั้นเพื่อ

ประโยชนsของลูกคFาในเรื่องนี้ ประเด็นดFานสิทธิในการเขFาถึงขFอมูลและฉลากจึงเปwนประเด็นที่ควรถูกบรรจุไวFในการรายงานดFานความยั่งยนื 
 

HR2-4.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองผู6บริโภค พ.ศ.2522  

¨ ผู6ประกอบธุรกิจจะต6องขายหรือเสนอขาย หรือเข6าทำความตกลงเพื่อขายหรือนำเสนอด6วยวิธีการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด หรือนำออก

วางตลาด ซึ่งสินค6าที่มีความปลอดภัย โดยจะต6องนำเสนอสินค6าด6วยการติดฉลาก คำเตือน และข6อกำหนดตNาง ๆ เกีย่วกับการใช6 การ

กำจัด และการทำลาย และข6อบNงใช6หรือข6อสารสนเทศใด ๆ เกี่ยวกับสินค6า รวมถึงการโฆษณาสินค6า (มาตรา 29/2) 

¨ ผู6ประกอบธุรกิจซึ่งเปPนผู6ขายหรือผู6ซื้อเพื่อขายตNอสินค6าหรือผู6ซื้อสินค6าเพื่อนำออกให6บริการ ต6องจัดให6มีการเป ดเผยข6อมูลเกีย่วกับความ

เสี่ยงตNออันตรายอันเนื่องมาจากสินค6าที่ขายหรือสินค6าที่นำออกให6บริการที่ตนได6มาจากผู6ผลิต ผู6สั่งหรือนำเข6ามาในราชอาณาจักร 

ผู6ขาย หรือผู6ซื้อเพื่อขายตNอซึ่งสินค6า และข6อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข6องที่อยูNในความครอบครองของตน โดยสNงตNอให6ผู6ซื้อหรือผู6บริโภคได6

ทราบ และเก็บรักษาเอกสารที่จำเปPนเพื่อการติดตามแหลNงที่มาของสินค6าที่ขายหรือสินค6าที่นำออกให6บริการ เชNน ชื่อและรายละเอียด

ของผู6ผลิต ผู6สั่งหรือนำเข6ามาในราชอาณาจักรไทย ผู6ขาย หรือผู6ซื้อเพื่อขายตNอสินค6าที่ขายหรือสินค6าที่นำออกให6บริการนั้นไว6 และสNง

มอบเอกสารดงักลNาวเมื่อคณะกรรมการวNาด6วยความปลอดภัยได6มีหนังสือเรียกให6สNง (มาตรา 29/5) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 3 สNงเสริมความเปPนอยูNที่ดีของทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 12 สร6างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีเสรีภาพในการรับข6อมูลขNาวสาร (ข6อ 19) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง (ICCPR) 

¨ บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพที่จะแสวงหาและรับข6อมูลขNาวสารและความคิดทุกประเภท (ข6อ 19(2)) 

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรให6ข6อมูลที่ถูกต6อง ชัดเจน และตรวจสอบได6 แกNลูกค6า เพื่อที่ลูกค6าจะได6สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจอยNางมีข6อมูล

ครบถ6วน เชNน ข6อมูลด6านราคา สNวนประกอบ วิธีการใช6อยNางปลอดภัย ผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อม การบำรุงรักษา การจัดเก็บ และการ

กำจัดสินค6าและบริการ  

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ ในการสื่อสารด6านการตลาด หากบริษัทได6สนับสนุนทางการเงินเพื่อการรีวิวสินค6า บริษัทควรเป ดเผยข6อมูลนี้อยNางโปรNงใสให6แกNผู6บริโภค 

โดยอาจจัดให6รูปภาพ เสียง ข6อความ มีลักษณะที่ผู6บริโภคสามารถรับรู6ได6อยNางชัดเจน (Article C1) 

¨ GRI 417: Marketing and Labeling 

¨ บริษทัควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 417-1) 

ก. ข6อมูลเกี่ยวกับฉลากสินค6าและบริการ ที่บริษัทได6มีกระบวนการกำหนดให6ต6องระบ ุ

- (i) ที่มาของสNวนประกอบของสินค6าหรือบริการ 
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- (ii) สNวนประกอบ โดยเฉพาะอยNางยิ่งสNวนประกอบที่อาจสNงผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมหรือสังคม 

- (iii) วิธีการใช6สินค6าหรือบริการอยNางปลอดภัย 

- (iv) การกำจัดสินค6า และผลกระทบตNอสิ่งแวดล6อมหรือสังคมที่อาจเกิดขึ้น 

- (v) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

ข. จำนวนสินค6าหรือบริการที่กระบวนการนี้ครอบคลุม 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 417-2) 

ก. จำนวนกรณีที่พบวNามีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ (voluntary codes) ที่เกี่ยวข6องกับการให6ข6อมูล

ในฉลากของสินค6าหรือบริการ ในรอบการรายงาน 

- (i) กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษทัถูกลงโทษหรือเสียคNาปรับ 

- (ii) กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษัทได6รับการตักเตือน 

- (iii) กรณีการไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ 

ข. หากบริษัทไมNพบกรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ ให6บริษัทระบุชี้แจงอยNางสั้น ๆ 

¨ บริษัทควรรายงานข6อมูลเกี่ยวกับ (Disclosure GRI 417-3) 

ก. จำนวนกรณีที่พบวNามีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ (voluntary codes) ที่เกี่ยวข6องกับการสื่อสาร

ด6านการตลาด รวมถึงการโฆษณา การสNงเสริมการขาย และการสนับสนุน ในรอบการรายงาน 

- (i) กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษัทถูกลงโทษหรือเสียคNาปรับ 

- (ii) กรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับอันสNงผลให6บริษัทได6รับการตักเตือน 

- (iii) กรณีการไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ 

ข. หากบริษัทไมNพบกรณีการฝ�าฝ¥นข6อบังคับหรือไมNปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเชิงสมัครใจ ให6บรษิัทระบุชี้แจงอยNางสั้น ๆ 

 

HR2-4.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่มุ&งสรDางความโปร&งใสในการใหDขDอมูลสินคDาและ

บริการของบริษัทแก&ลูกคDา เพื่อใหDเปSนการเคารพเสรีภาพในการรับขDอมูล และ

เพื่อใหDลูกคDาสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคDาและบริการของบริษัทโดยมีขDอมูลที่

ครบถDวน อันสอดคลDองกับมาตรฐานดDานสิทธิมนุษยชนระหว&างประเทศ และ

หลักการของ OECD หอการคDานานาชาติว&าดDวยการสื่อสารดDานการตลาด และ 

GRI Standards 417 อีกดDวย 

 

 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตวัอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อใหDลูกคDาทราบถึงขDอมูลสินคDาและบริการ

ของบริษัทอย&างโปร&งใสและครบถDวน หลายประการ ดังนี ้

1) เปQาหมายแรก บริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงการใหDขDอมูลสินคDาและบริการ

ของบริษัท โดยมอบหมายใหDฝKาย xxx ทำหนDาที่ศึกษาวิเคราะห;ว&าฉลาก

ผลิตภัณฑ;ของบริษัทที่ใชDอยู&ในป�จจุบันมีลักษณะเปSนอย&างไร และสามารถ

ปรับปรุงเพื ่อใหDสามารถแสดงขDอมูลไดDช ัดเจนยิ ่งข ึ ้นได Dหร ือไม& โดย

ตั้งเปQาหมายไวDว&าภายในปkถัดไป บริษัทจะไดDปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ;ของ

บริษัทเปSนจำนวนไม&ต่ำกว&ารDอยละ xx ของผลิตภัณฑ;ทั้งหมดของบรษิัท 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ;ของ

บริษัทบนสื่อออนไลน; โดยไดDมอบหมายใหDฝKาย xxx ทำหนDาที่ประสานกับ

ฝKาย xxx (หรือบริษัทรับจัดทำสื่อออนไลน; xxx) เพื่อกำหนดแนวทางการ
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¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงการให6ข6อมูลสินค6าและ

บริการของบริษัท 

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงระบบจัดเก็บข6อมูลเกี่ยวกับ

สินค6าและบริการของบริษัท 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

นำเสนอ โดยขDอมูลที่นำเสนอตDองเปSนไปในลักษณะโปร&งใส ชัดเจน และ

ตรวจสอบไดD  

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDปรับปรุงการออกแบบฉลากในผลิตภัณฑ;จำนวน xx ชิ้น 

จากทั้งหมด xx ชิ้นที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน&ายในป�จจุบัน โดยมีแนวคิดเพื่อใหDการ

นำเสนอขDอมูลบนฉลากโปร&งใสและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น และเพิ่มขDอมูลเกี ่ยวกับ

แหล&งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่เปSนมิตรกับสิ่งแวดลDอม ส&วนประกอบ

และ/หรือสารเคมีที่ใชD (หากมี) ตลอดจนวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ;หลังใชDในลักษณะที่

ลดผลกระทบต&อสิ่งแวดลDอมและสังคม เพื่อใหDลูกคDาสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ;ของบริษัทบนพื้นฐานของการมีขDอมูลที่ครบถDวน โดยบริษัทตั้งเปQาหมาย

ไวDว&าในปkถัดไป จะตDองดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ;อื่นของบริษัทอีก ไม&นDอยกว&า

รDอยละ xx 

 

HR2-4.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนฉลากผลิตภัณฑ_ที่ได6รับการปรับปรุง 

¨ จำนวนสื่อโฆษณาที่ได6รับการปรับปรุง 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรม รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการ

ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังกลNาว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

มุ &งปรับปรุงการนำเสนอขDอมูลบนฉลากและบนสื่อโฆษณาของบริษัทใหDโปร&งใส 

ครบถDวน และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลายประการ  

 

ตัวอย&าง  

จำนวนฉลากผลิตภัณฑ;ของบริษัทที่ไดDรับการปรับปรุง ดังนี ้

 จำนวนฉลากผลิตภัณฑ; (จากจำนวนท้ังหมด x ช้ิน) 

ปรับปรุงแล&ว อยู5ระหว5างการ

ปรับปรุง 

ยังไม5ได&รับการ

ปรับปรุง 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

ในรอบปkที ่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนจากลูกคDาว&า การรีวิวสินคDาของ 

YouTuber รายหนึ่ง มีการใหDขDอมูลของสินคDาและบริการของบริษัทในลักษณะที่

ชื ่นชมเปSนพิเศษ และเรียกรDองใหDบริษัทชี้แจงว&าบริษัทมีส&วนเกี่ยวขDองหรือไดD

สนับสนุนการจัดทำรีวิวสินคDาใหDแก& YouTuber รายนี้หรือไม& 

 

บริษัทตรวจสอบแลDวพบว&าบริษัทมิไดDมีส&วนเกี่ยวขDองกับการจัดทำรีวิวสินคDาของ 

YouTuber รายนี้แต&อย&างใด อย&างไรก็ดี บริษัทไดDวางนโยบายและแนวปฏิบัติว&า 

หากบริษัทใหDการสนับสนุนการรีวิวสินคDาหรือบริการของบริษัทใหDแก&ผูDรีวิวสินคDา

รายไดD บริษัทจะกำชับใหDผูDรีวิวสินคDาตDองแสดงขDอมูลว&าการรีวิวสินคDานี้ไดDรับการ

สนับสนุนจากบริษัท เพื่อเปSนขDอมูลใหDแก&ลูกคDาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคDาหรือบริการของบริษัทต&อไป 
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¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ
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HR2-5 – การคุ;มครองสิทธขิองเด็ก 
 

HR2-5.1 – สาระสำคัญ 

การคุFมครองสิทธิของเด็กในการประกอบกิจการธุรกิจนอกจากจะสามารถกระทำไดFดFวยการยกเลิกการใชFแรงงานเด็กแลFว ผูFประกอบกิจการ

ธุรกิจเคารพและคุFมครองสิทธิของเด็กไดFอีกหลายวิธี โดยยึดแนวทางตามหลักการสำคัญของการคุFมครองสิทธิเด็กที่ตราสารระหวBางประเทศดFานสิทธิ

มนุษยชนรบัรอง คือการไมBเลือกปฏิบัติตBอเด็ก โดยเฉพาะอยBางยิ่งเด็กที่ตกอยูBในสถานการณsเปราะบาง  การยึดหลักผลประโยชนsสูงสุดของเด็ก (Best 

Interests of the Child) เปwนแนวทางในการดำเนินกิจการธุรกิจ โดยเฉพาะอยBางยิ่งภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวขFองกับเด็ก เชBน สถานรับ

เลี ้ยงเด็ก สถานพยาบาล โรงเรียนเอกชน  ตลอดจนการเคารพสิทธิในการมีชีวิต อยู Bรอดและพัฒนาของเด็ก (Right to life, survival and 

development) เชBน จัดใหFมีนโยบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานที่ทำงานเพื่อเอื้อใหFบิดามารดาสามารถเลี้ยงบุตรไดF หรือการสBงเสริมหรือ

อนุมัติใหFลาพักเพื่อไปเลี้ยงบุตร  และรับฟ�งความคิดเห็นของเด็ก (Right to be heard) ในกรณีที่การดำเนินกิจการธุรกิจอาจสBงผลกระทบตBอเด็ก 

ดังนั้นผูFประกอบการธุรกิจจึงตรวจสอบการดำเนินการของตนและของบริษัทคูBคFา และควรบรรจุประเด็นนี้ไวFในการรายงานดFานความยั่งยืน 
 

HR2-5.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

¨ ในการปฏิบัติตNอเด็กไมNวNากรณีใด ให6คำนึงถึงประโยชน_สูงสุดของเด็กเปPนสำคัญและไมNให6มีการเลือกปฏิบัติตNอเด็กโดยไมNเปPนธรรม 

(มาตรา 22) 

¨ ห6ามมิให6ผู6ใดกระทำการตNอเด็ก ดังตNอไปนี้ (มาตรา 26) 

1) กระทำหรือละเว6นการกระทำอันเปPนการทารุณกรรมตNอรNางกายหรือจิตใจของเด็ก 

2) จงใจหรือละเลยไมNให6สิ่งจำเปPนแกNการดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกNเด็กที่อยูNในความดูแลของตน จนนNาจะเกิดอันตรายแกN

รNางกายหรือจิตใจของเด็ก 

3) บังคับ ขูNเข็ญ ชักจูง สNงเสริม หรือยินยอมให6เด็กประพฤติตนไมNสมควรหรือนNาจะทำให6เด็กมีความประพฤติเสี่ยงตNอการกระทำผิด 

4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรNด6วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให6แกNบุคคลอื่นที่มิใชNญาติของเด็ก เว6นแตNเปPนการกระทำ

ของทางราชการหรือได6รับอนุญาตจากทางราชการแล6ว 

5) บังคับ ขูNเข็ญ ชักจูง สNงเสริม ยินยอม หรือกระทำด6วยประการใดให6เด็กไปเปPนขอทาน เด็กเรNรNอน หรือใช6เด็กเปPนเครื่องมือในการ

ขอทานหรือการกระทำผิด หรือกระทำด6วยประการใดอันเปPนการแสวงหาประโยชน_มิชอบจากเด็ก 

6) ใช6 จ6าง หรือวานเด็กให6ทำงานหรือกระทำการอันอาจเปPนอันตรายแกNรNางกายหรือจิตใจ มีผลกระทบตNอการเจริญเติบโต หรือ

ขัดขวางตNอพัฒนาการของเด็ก 

7) บังคับ ขูNเข็ญ ใช6 ชักจูง ยุยง สNงเสริม หรือยินยอมให6เด็กเลNนกีฬาหรือให6กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน_ทางการค6าอันมี

ลักษณะเปPนการขัดขวางตNอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเปPนการทารุณกรรมตNอเด็ก 

8) ใช6หรือยินยอมให6เดก็เลNนการพนันไมNวNาชนิดใดหรือเข6าไปในสถานที่เลNนการพนัน สถานค6าประเวณี หรือสถานที่ที่ห6ามมิให6เด็กเข6า 

9) บังคับ ขูNเข็ญ ใช6 ชักจูง ยุยง สNงเสริม หรือยินยอมให6เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมNวNาจะเปPนไปเพื่อให6

ได6มาซึ่งคNาตอบแทนหรือเพื่อการใด 

10) จำหนNาย แลกเปลี่ยน หรือให6สุราหรือบุหรี่แกNเด็ก เว6นแตNการปฏิบัติทางการแพทย_” 

¨ ห6ามมิให6ผู6ใดโฆษณาหรือเผยแพรNทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข6อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู6ปกครอง โดยเจตนาที่จะ

ทำให6เกิดความเสียหายแกNจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน_อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน_สำหรับตนเองหรือ

ผู6อื่นโดยมิชอบ (มาตรา 27) 

¨ พระราชบัญญัติป^องกันและปราบปรามการค6ามนุษย_ พ.ศ.2551 

¨ ห6ามกระทำการเปPนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหนNาย พามาจาก หรือสNงไปยังที่ใด หนNวงเหนี่ยวกักขัง จัดให6อยูNอาศัย หรือรับไว6ซึ่งเด็ก โดยมี

ความมุNงหมายเพื่อเปPนการแสวงหาประโยชน_โดยมิชอบ (มาตรา 6) 
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ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 

¨ เป^าหมายที่ 3 สNงเสริมความเปPนอยูNที่ดีของทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 4 สNงเสริมโอกาสในการเรียนรู6 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ เด็กควรได6รับการคุ6มครองจากสังคมและการชNวยเหลือเปPนพิเศษ (ข6อ 25(2)) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง (ICCPR) 

¨ เด็กทุกคนยNอมมีสิทธิได6รับความคุ6มครองโดยมาตรการตNาง ๆ ที่จำเปPนตามสถานะของผู6เยาว_ จากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผNาพันธุ_แหNงชาติ หรือสังคม ทรัพย_สิน หรือกำเนิด (ข6อ 24) 

¨ กติการะหวNางประเทศวNาด6วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 

¨ ควรมีมาตรการคุ6มครองและชNวยเหลือพิเศษแกNเด็กและผู6เยาว_ทั้งปวง โดยไมNมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติกำเนิดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ 

เด็กและผู6เยาว_ควรได6รับความคุ6มครองจากการแสวงหาประโยชน_ทางเศรษฐกิจและสังคม (ข6อ 10(3)) 

¨ เด็กควรได6รับการศึกษา โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และรวมไปถึงการได6รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอยNางเทNาเทียมกันบนพื้นฐานของ

ความสามารถ (ข6อ 13(2)) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยสิทธิเด็ก (CRC) 

¨ ในการกระทำทัง้ปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ผลประโยชน_สูงสุดของเด็กเปPนสิ่งที่ต6องคำนึงเปPนลำดับแรก (ข6อ 3) 

¨ เด็กมีสิทธิที่จะได6รับการคุ6มครองจากการแสวงประโยชน_ทางเศรษฐกิจ และจากการทำงานใดที่นNาจะเปPนการเสี่ยงอันตราย หรือที่

ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปPนอันตรายตNอสุขภาพหรือการพัฒนาทางรNางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก (ข6อ 32) 

¨ เด็กมีสิทธิที่จะได6รับการคุ6มครองจากการถูกแสวงประโยชน_ทางเพศ และการกระทำทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ (ข6อ 34) 

¨ เด็กมีสิทธิที่จะได6รับการคุ6มครองจากการถูกแสวงประโยชน_ในทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เปPนผลร6ายตNอสวัสดิภาพของเด็ก ไมNวNาด6านใด (ข6อ 

35) 

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็ก เนื่องจากสหประชาชาติถือวNาเด็กเปPนป�จเจกชนที่อยูNในกลุNมเฉพาะ (specific group) และ

สมควรได6รับการใสNใจเปPนพิเศษเพราะเปPนกลุNมที่อาจได6รับผลกระทบด6านสิทธิมนุษยชนอยNางร6ายแรง (Chapter IV Para.40) 

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ การสื่อสารด6านการตลาดที่มีกลุNมเป^าหมายเปPนเด็กและวัยรุNน (ข6อ 18) 

- ไมNควรบNอนทำลายพฤติกรรมทางสังคม วิถีทางการดำเนินชีวิต และทัศนคติในเชิงบวก 

- ไมNควรโฆษณาผลิตภัณฑ_ที่ถูกห6ามมิให6จำหนNายหรือที่ไมNเหมาะสมแกNเด็กหรือวัยรุNน 

- ไมNควรสื่อสารด6านการตลาดที่มีเนื้อหาไมNเหมาะสมแกNเด็กและวัยรุNน 

¨ การสื่อสารด6านการตลาดที่มีกลุNมเป^าหมายเปPนเด็กและวัยรุNนควรจัดให6มีเนื้อหาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรจำกัดไมNให6เด็กและเยาวชน

เข6าถึงเว็ปไซต_ที่โฆษณาผลิตภัณฑ_ที่มีข6อจำกัดด6านอายุของผู6บริโภค เชNน เครื่องดื่มแอลกอฮอลล_ การพนัน บุหรี่ยาสูบ (ข6อ C7)  

 

HR2-5.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรับ 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการคุ Dมครองสิทธิของเด็กในการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท นอกเหนือไปจากการไม&ใชDแรงงานเด็ก เพื่อใหDเปSนไปตาม

มาตรฐานที ่กฎหมายไทยและแนวปฏิบัติในทางระหว&างประเทศระบุไวD อาทิ 

ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิมนุษยชน กติการะหว&างประเทศว&าดDวยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว&าดDวยสิทธิเด็ก ดDวยบริษัทตระหนัก

ดีว&าเด็กเปSนกลุ&มบุคคลที่ควรไดDรับการดูแลใส&ใจเปSนพิเศษ และไม&ควรถูกเลือก

ปฏิบัติเพราะเหตุแห&งความเปSนเด็ก นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต&อตDานการคDาเด็ก

และการแสวงหาประโยชน;จากเด็กในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการดำเนินการสื่อสาร

โฆษณาอย&างมีความรับผิดชอบและเคารพต&อสิทธิของเด็ก 
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ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดงักลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพือ่การดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของการสื่อสารด6าน

การตลาดที่เคารพสิทธิของเด็ก 

¨ เป^าหมายการสนับสนุนการเข6าถึงการศึกษาของเด็ก 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อคุDมครองสิทธิของเด็ก นอกเหนือจากการไม&

ใชDแรงงานเด็ก หลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทวางแผนจะจัดใหDมีระบบดูแลบุตรที่เปSนเด็กเล็กของ

พนักงาน ณ สถานที่ทำงาน ในช&วงเวลาการทำงานของพนักงาน เพื่อช&วย

แบ&งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวพนักงาน และเพื่อใหDเด็กสามารถ

เติบโตขึ้นอย&างมีคุณภาพภายใตDการดูแลของเจDาหนDาที่ที่ไดDรับการอบรมมา

โดยตรง 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทวางแผนที่จะใหDทุนการศึกษาในระดับชั้น xxxx แก&

บุตรของพนักงานเปSนจำนวนทุนละ xxxxx บาท จำนวน xx ทุนต&อปk เพื่อ

แบ&งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน และเพื่อสรDางโอกาสทางการศึกษา

ใหDแก&บุตรของพนักงาน 

3) เปQาหมายที่สาม บริษัทวางแผนที่จะวางนโยบายดDานการสื่อสารและการ

โฆษณาของบริษัทใหDมีลักษณะที่เหมาะสมแก&เด็กและเยาวชน โดยจะวาง

ระบบใหDมีการกลั่นกรองขDอมูลที่บริษัทโฆษณานำเสนอ ก&อนที่จะอนุมัติใหD

เผยแพร&สู&สาธารณชน 

 

ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDมีนโยบายใหDทุนการศึกษาในระดับชั้น xxxx แก&บุตร

ของพนักงานจำนวน xx ทุน โดยมีผูDผ&านคุณสมบัติและไดDรับทุนไปทั้งสิ้น xx คน ใน

อนาคตบริษัทอาจพิจารณาขยายการใหDทุนไปยังเด็กในชุมชนที่บริษัทประกอบ

กิจการอยู& หรือขยายการใหDทุนใหDครอบคลุมระดับอุดมศึกษา เพื่อเปSนการสรDาง

โอกาสทางการศึกษาแก&เด็กและเยาวชนใหDไดDมากที่สุด  

 

 

HR2-5.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายทีเ่กี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการคุ6มครองสิทธิ

ของเด็ก รวมถึงงบประมาณที่ใช6ในการดำเนินกิจกรรม 

¨ จำนวนสื่อการตลาดของบริษัทที่มีเนื้อหาคุ6มครองสิทธิเด็ก 

¨ จำนวนทุนการศึกษาที่บริษทัจัดสรรให6บุตรพนักงาน 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

 

 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

มุ&งคุDมครองสิทธิของเด็ก นอกเหนือไปจากการไม&ใชDแรงงานเด็ก หลายประการ โดย

มุ&งเนDนไปที่การพัฒนาศักยภาพในการเจริญเติบโตของเด็ก การเขDาถึงการศึกษาใน

ระดับชั้นที่สูงกว&าขั้นพื้นฐานของเด็กที่เปSนบุตรของพนักงาน และการสื่อสารดDาน

การตลาดในลักษณะที่เคารพต&อสังคม ไม&ชี้นำหรือสรDางค&านิยมที่ไม&เหมาะสม 

 

ตัวอย&าง  

จำนวนทุนการศึกษาที่บริษทัจัดสรรใหDบุตรของพนักงาน 

 จำนวนทุนการศึกษาที่บริษัทจัดสรรในแต&ละปk 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ปวช/ปวส อุดมศึกษา 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
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ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธบิายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนว&าสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ;ของบริษัทมี

เนื้อหาที่สุ&มเสี่ยงจะเปSนการกระทบสิทธิของเด็ก หรือสรDางค&านิยมที่ไม&เหมาะสมแก&

เด็ก บริษัทจึงไดDทำการระงับการเผยแพร&สื่อโฆษณาดังกล&าวชั่วคราวทันที และ

นำเขDาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อปรับแกDไขเนื้อหาใหDเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย

มีผูDเชี่ยวชาญดDานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กเขDาร&วมใหDความเห็นและคำแนะนำ 

เมื่อสื่อโฆษณาไดDรับการปรับแกDไขแลDว จึงไดDนำออกเผยแพร&อีกครั้งต&อไป 
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HR2-6 – การคุ;มครองสิทธขิองคนพิการ 
 

HR2-6.1 – สาระสำคัญ 

การคุFมครองสิทธิของคนพิการมิไดFมีรากฐานมาจากสาเหตุที่คนพิการมีขFอจำกัดทางกายภาพ จิตใจ หรือสติป�ญญา แตBมีขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค

ภายนอกที่สBงผลใหFคนพิการประสบอุปสรรคในการดำรงชีวิต เชBน ขFอจำกัดในการเขFาถึงสิ่งอำนวยความสะดวก การถูกตีตรา และการถูกเลือกปฏิบัติ

ดFวยเหตุแหBงความพิการ  และเพื่อใหFคนพิการสามารถไดFรับการสBงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชBนเดียวกับบุคคลทั่วไป หัวใจสำคัญของการ

คุFมครองสิทธิคนพิการ คือการสBงเสริมการยอมรับความแตกตBางทางกายภาพ การเคารพความเสมอภาคและการไมBเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนา

และจัดใหFคนพิการสามารถเขFาถึงสิ ่งอำนวยความสะดวกและบริการไดFดียิ ่งขึ ้น  ในเรื ่องนี้ ผู FประกอบการธุรกิจสามารถดำเนินการใหFบรรลุ

วัตถุประสงคsดังกลBาวไดFหลายวิธี เชBน การปรับปรุงสภาพแวดลFอมอาคารสถานที่ใหFเอื้อตBอการคมนาคมของคนพิการ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อำนวยความสะดวกในการมองเห็นหรือไดFยิน หรือการจัดใหFมีบริการชBวยเหลือหรือปฏิบัติตBอคนพิการอยBางเหมาะสม เพื่อขจัดหรือลดอุปสรรค

ภายนอกที่สBงผลกระทบตBอคนพิการตลอดหBวงโซBอุปทาน และควรบรรจุประเด็นนี้ไวFในการรายงานดFานความยั่งยืน 
 

HR2-6.2 – มาตรฐานท่ีเก่ียวข:อง 
ในการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใชFแสดงขFอมูล ผูFจัดทำควรระบุมาตรฐานภายใตFกฎหมายไทยที่ บจ. ตFองปฏิบัติตามอยูBแลFวเปwนลำดับแรก 

และพิจารณาระบุมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมโดยอFางอิงจากเอกสารในทางระหวBางประเทศ  

มาตรฐานที่กฎหมาย

ไทยกำหนดและ บจ. 

ต8องปฏิบัติตาม 

¨ พระราชบัญญัติสNงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

¨ บริษัทมีหน6าที่จัดให6มอีุปกรณ_ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสNง หรือบริการสาธารณะอื่น 

ให6คนพิการสามารถเข6าถึงและใช6ประโยชน_ได6 ตามลักษณะที่กำหนดโดยกฎกระทรวงที่เกี่ยวข6อง (มาตรา 37) 

¨ กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู6พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

¨ บริษัทที่มีอาคารประเภทและลักษณะดังตNอไปนี้ มีหน6าที่ จัดให6มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู6พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ข6อ 

3) 

- อาคารที่ให6บริการสาธารณะ ได6แกN โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ6ง

หรือสนามกีฬาในรNม ตลาด ห6างสรรพสินค6า ศูนย_การค6า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานขีนสNง

มวลชน 

- สถานพยาบาลเอกชน  

- อาคารที่ประกอบกิจการให6บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู6พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา 

- สำนักงาน อาคารอยูNอาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เปPนอาคารขนาดใหญN 

- อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค6าปลีกค6าสNงที่มีพื้นทีส่ำหรับประกอบกิจการตั้งแตN 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

- สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก«าซป โตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก«าซธรรมชาติ ตามกฎหมายวNาด6วยการควบคุมน้ำมัน

เชื้อเพลิง” 

¨ พระราชบัญญัติคุ6มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

¨ บริษัทควรสงเคราะห_เด็กพิการ (มาตรา 32) 

ตัวอย@าง

มาตรฐานสากลที่ บจ. 

อาจใช8อ8างอิงได8 และ

หาก บจ. นำมาปฏิบัติ

ตามก็จะเปFนการสร8าง

มูลค@าเพิ่มและแสดงให8

เห็นถึงการดำเนินการ

เพื่อความยั่งยืนที่ดีของ 

บจ. 

¨ เป^าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

¨ เป^าหมายที่ 3 สNงเสริมความเปPนอยูNที่ดีของทุกคน 

¨ เป^าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหวNางประเทศ 

¨ เป^าหมายที่ 11 สร6างเมืองและตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย 

¨ ปฏิญญาสากลวNาด6วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) 

¨ มนุษย_ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอ และมีสิทธิในหลักประกันยามพิการ หรือปราศจากการดำรงชีพอื่นในสภาวะ

แวดล6อมนอกเหนือการควบคุมของตน (ข6อ 25(1)) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) 

¨ ห6ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ เพราะเหตุจากความพิการ และควรประกันให6คนพกิารได6รับความคุ6มครองตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนิน

ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อรับรองให6มีการชNวยเหลือที่สมเหตุสมผล (ข6อ 5) 



 140 

¨ ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให6คนพิการสามารถเข6าถึงและใช6ประโยชน_ได6บนพื้นฐานที่เทNาเทียมกับผู6อื่น โดยสภาพแวดล6อมทาง

กายภาพ การคมนาคมขนสNง สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่งอำนวยความ

สะดวกรวมถึงบริการตNาง ๆ เพื่อให6คนพิการดำรงชีวิตอยูNได6โดยอิสระและมีสNวนรNวมอยNางเต็มที่ในทุกด6านของชีวิต (ข6อ 9(1)) 

¨ อนุสัญญาวNาด6วยสิทธิเด็ก (CRC) 

¨ เด็กพิการควรได6รับการดูแลเปPนพิเศษ (ข6อ 23(2))  

¨ OECD MNE Guidelines 

¨ บริษัทควรเคารพสิทธิมนุษยชนของคนพิการ เนื่องจากสหประชาชาติถือวNาคนพิการเปPนป�จเจกชนที่อยูNในกลุNมเฉพาะ (specific group) 

และสมควรได6รับการใสNใจเปPนพิเศษเพราะเปPนกลุNมที่อาจได6รับผลกระทบด6านสิทธิมนุษยชนอยNางร6ายแรง (Chapter IV Para.40) 

¨ ICC Advertising and Marketing Communications Code 

¨ การสื่อสารด6านการตลาดควรเคารพศักดิ์ศรีแหNงความเปPนมนุษย_ และไมNกระตุ6นหรือกNอให6เกิดการเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเหตุแหNงความ

พิการ (ข6อ 2) 

 

HR2-6.3 – นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

ประเด็น คำแนะนำการแสดงขAอมูล ตัวอย8างการแสดงขAอมูล 

ที่มา/แนวคิด ผู6จัดทำควรเริ่มแสดงข6อมูลด6วยการอธิบายที่มาและแนวคิดของ

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในประเด็นนี้ โดยสามารถ

อ6างอิงถึงแนวคิดการประกอบกิจการธุรกิจอยNางมีความรับผิดชอบ

ตNอสังคมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู6มีสNวนได6เสียตลอดหNวงโซN

อุปทาน และเอกสารทางด6านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบตNาง ๆ ไมNวNา

จะเปPนกฎหมายและมาตรฐานระหวNางประเทศด6านสิทธิมนุษยชน

และแรงงาน ตลอดจนหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย

องค_การระหวNางประเทศหรือความรNวมมือระหวNางประเทศ 

ตลอดจนหนNวยงานหรือสถาบันของตNางประเทศซึ่งเปPนที่ยอมรบั 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการคุDมครองสิทธิของคนพิการ ดDวย

บริษัทตระหนักดีว&าบุคคลทุกคน ไม&ว&าจะมีความพิการหรือไม& ต&างมีความเสมอ

ภาคกันภายใตDกฎหมาย และเพื่อใหDคนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู&ไดDโดยอิสระ 

บริษัทจึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่มุ&งใหDคนพิการสามารถเขDาถึงและใชDประโยชน;

จากสินคDาและบริการของบริษัทบนพื้นฐานที่เท&าเทียมกับผูDอื ่น อันเปSนไปตาม

มาตรฐานที่กฎหมายภายในกำหนด และมาตรฐานในทางระหว&างประเทศต&าง ๆ 

เช&น ปฏิญญาสากลว&าดDวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว&าดDวยสิทธิของคนพิการ 

ตลอดจนมาตรฐานสากลของ OECD และ หอการคDานานาชาติ อีกดDวย 

ข8อมูลเปOาหมาย หากบริษัทมีเป^าหมายการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำควรแสดง

เป^าหมายดังกลNาวให6ผู 6ลงทุนหรือผู 6สนใจทั ่วไปทราบ เพื ่อให6

สามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได6 โดยการ

เลือกเป^าหมายที่จะนำมาแสดงนั้น ควรเปPนเป^าหมายที่สอดคล6อง

กับกลยุทธ_การดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ/หรือระยะยาว และ

ควรระบุหนNวยงานภายในที ่รับผิดชอบในการจัดทำและ/หรือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามเป^าหมายดังกลNาว (ถ6ามี) 

 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลเกี่ยวกับเป^าหมาย มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. สามารถนำมาปฏิบัติได> หรือเท-าที่มีข>อมูล) 

¨ เป^าหมายการพัฒนาศักยภาพและสร6างความตระหนักรู6ของ

พนักงานในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการสNงเสริมความรNวมมือกับบริษัทคูNค6า/พันธมิตร

เพื่อการดำเนินธุรกิจอยNางเคารพหลักการในประเด็นนี ้

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล6อมทางกายภาพ

ของบริษัทเพื่อให6คนพิการสามารถเข6าถึงและใช6ประโยชน_ได6 

¨ เป^าหมายการพัฒนา/ปรับปรุงสินค6าและผลิตภัณฑ_ให6

เหมาะสมกับการใช6งานของคนพิการ 

¨ อื่น ๆ โปรดระบ ุ

บริษัทมีเปQาหมายในการดำเนินการเพื่อคุDมครองสิทธิของคนพิการใหDเขDาถึงสินคDา

และบริการของบริษัท หลายประการ เช&น 

1) เปQาหมายแรก บริษัทวางแผนจะพัฒนาปรับปรุงโครงสรDางกายภาพของ

อาคารใหDรองรับการใชDงานของคนพิการมากขึ้น เพิ่มเติมจากมาตรฐานที่

กฎหมายกำหนด โดยภายในปk xxxx โครงสรDางกายภาพของอาคารไม&นDอย

กว&ารDอยละ xx จะตDองดำเนินการสรDางใหDแลDวเสร็จเพื่อรองรับการใชDงานของ

คนพิการ 

2) เปQาหมายที่สอง บริษัทวางแผนจะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ;ของบริษัทใหD

รองรับการใชDงานของคนพิการมากขึ้น โดยบริษัทไดDตั้งฝKายนวัตกรรม/xxxx 

เพื่อทำหนDาที่คDนควDาวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ; โดยตั้งเปQาหมายไวDว&า

ภายในปk xxxx บริษัทจะสามารถเป�ดตัวผลิตภัณฑ;ดังกล&าวไดD 
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ทบทวน หากในรอบปcที่ผNานมา บริษัทได6มีการออกนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการในประเด็นนี้ ผู6จัดทำ

ควรแสดงข6อมูลวNาบริษัทได6มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ 

และ/หรือ เป^าหมายดังกลNาวหรือไมN อยNางไร โดยควรระบุ

สาระสำคัญของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงโดยสังเขป เพื่อ

แสดงพัฒนาการของการดำเนินการให6เปPนไปตามนโยบาย แนว

ปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่ได6ตั้งไว6 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDปรับปรุงระบบการติดต&อสื่อสารกับบริษัทโดยเพิ่ม

ช&องทางใหDแก&ผูDพิการทางสายตาและผูDพิการทางการไดDยิน ใหDสามารถเขDาใชDบริการ

ของบริษัทไดDอย&างเท&าเทียมกับลูกคDารายอื่น อย&างไรก็ดี บริษัทยังพบว&าลูกคDาที่

เปSนผูDพิการยังคงประสบขDอขัดขDองในการเขDาใชDบริการเนื่องจากพนักงานจำนวน

หนึ่งยังไม&เขDาใจว&าจะช&วยเหลือลูกคDาที่เปSนผูDพิการไดDอย&างไร ในเรื่องนี้ บริษัทจึงไดD

วางแผนที่จะส&งพนักงานจำนวน xx ราย เขDารับการอบรมการดูแลคนพิการ เพื่อใหD

การบริการแก&ลูกคDาทีเ่ปSนผูDพิการไดDรับการปรับปรุงใหDดียิ่งขึ้น 

 

HR2-6.4 – ผลการดำเนินงาน 
 

ข8อมูลผลการ

ดำเนินงาน 

ผู6จัดทำควรอธิบายข6อมูลผลการดำเนินงานและผลลัพธ_ที่เกี่ยวกับ

การจัดการประเด็นนี้ในรอบปcที่ผNานมา ไมNวNาจะเปPนในรูปแบบการ

ออกนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ เป^าหมายที่เกี่ยวข6อง โดยควร

แสดงข6อมูลอยNางละเอียดในเชิงสถิติเพื่อให6เกิดความชัดเจนและ

เปรียบเทียบได6งNาย 
 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนและสัดสNวนการปรับปรุงสภาพแวดล6อมทางกายภาพ

ของบริษัทเพื่อรองรับการใช6งานของคนพิการ 

¨ จำนวนสินค6าและผลิตภัณฑ_ที่ได6รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อ

รองรับการใช6งานของคนพิการ 

¨ จำนวนพนักงานที่เข6ารNวมโครงการพัฒนาศักยภาพ/อบรม

เพื่อให6สามารถดูแลลูกค6าที่เปPนคนพิการได6 

¨ อืน่ ๆ โปรดระบ ุ

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เปQาหมายที่

มุ&งคุDมครองสิทธิของคนพิการ หลายประการ  

 

ตัวอย&าง  

การปรับปรุงหDองน้ำเพื่อรองรับการใชDงานของคนพิการ 

 จำนวนหDองน้ำสำหรับคนพิการ 

ปรับปรุงเสร็จ

แล-ว 

อยู3ระหว3างการ

ปรับปรุง 

มีแผนจะ

ปรับปรุง 

256x    

256x (รอบปkที่ผ&านมา)    
 

ข8อเท็จจริง 

ความคืบหน8า 

เหตุผล 

หากบริษัทและ/หรือบริษัทยNอย อยูNระหวNางการตรวจสอบจาก

หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ วNาการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยNอยอาจมีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข6อบังคับในประเด็น

นี้ หรือมีกรณีที่ถูกกลNาวหาวNาเปPนผู6สร6างผลกระทบด6านลบตNอ

ประเด็นนี้ โดยเฉพาะที่ปรากฏเปPนขNาวตNอสาธารณชน ผู6จัดทำควร

อธิบายข6อมูลเกี่ยวกับข6อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 

ตัวอยNางการแสดงข6อมูลผลการดำเนินงาน มีดังนี้  
(โปรดเลือก R เท-าที่ บจ. มีข>อมูล) 

¨ จำนวนข6อร6องเรียนและ/หรือกรณีที่อยูNระหวNางการ

ตรวจสอบ 

¨ ระยะเวลาในการให6ความรNวมมือตรวจสอบ 

¨ หนNวยงานที่มีอำนาจหน6าที่ตรวจสอบ 

¨ ความคืบหน6าและผลของการตรวจสอบพร6อมเหตุผล

ประกอบ 

¨ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตNอสังคมและตNอบริษัท 

¨ มาตรการป^องกันหรือแผนงานที่บริษัทได6ดำเนินการหรือ

คาดวNาจะดำเนินการเพื่อแก6ไข 

¨ ผลการดำเนินการแก6ไข 

¨ ข6อร6องเรียนที่เปPนที่ยุติแล6ว 

ในรอบปkที่ผ&านมา บริษัทไดDรับขDอรDองเรียนจากลูกคDาที่เปSนผูDพิการจำนวน xx กรณี 

ว&าอาคารสถานที่ของบริษัทยังไม&เอื้ออำนวยใหDคนพิการสามารถเขDาใชDงานไดDอย&าง

มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เช&น ไม&มีที ่จอดรถสำหรับคนพิการ ไม&มีทางลาด

สำหรับวีลแชร; 

 

บริษัทจึงไดDทำการสำรวจสภาพแวดลDอมทางกายภาพของบริษัทเพื่อปรับปรุงแกDไข 

โดยไดDว&าจDางบริษัท xxx เพื่อออกแบบและรับเหมาก&อสรDางสิ่งอำนวยความสะดวก

เพิ่มเติมใหDแก&ลูกคDาที่เปSนคนพิการ และคาดว&าการปรับปรุงทุกส&วนจะแลDวเสร็จ

ภายในปk xxxx 
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