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กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Due Diligence) 

 

ธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ “มนุษย์” หรือ “คน” ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ลูกค้า และ

ครอบครัวของพนักงานผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของธุรกิจหรือชุมชนไกล ฯลฯ อาจจะส่งผล

กระทบต่อกลุ่มคนเหล่าน้ันไม่มากก็น้อยอย่างเลี่ยงไม่ได้ และหนึ่งในประเด็นความบ่อยคือ เรื่องการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่หลายครั้งลุกลามจนเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันดังนั้นการดูแลใส่ใจการเคารพสิทธิมนุษยชน

ของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความส าคัญโดยควรก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง

กับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมตามกฎหมายของประเทศและหลักการสากล ก าหนดกล

ยุทธ์และแผนในการบริหารจัดการความเส่ียง ที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกลไกการคุ้มครองและ

เยียวยาเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมหารือในประเด็น

ดังกล่าวเพ่ือสร้างเข้าใจความร่วมมือและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพร้อมกัน 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหวและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆที่อาจมี

ผลกระทบต่อเนื่องมายังการท าธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึงจึงนับเป็นความเส่ียงที่ส าคัญที่อยู่กับการด าเนินธุรกิจ

ตลอดเวลานอกจากนี้ความต้องการการเรียกร้อง และแรงผลักดันจากประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง

ค่อนข้างอ่อนไหว อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องมายังการท าธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง จึงนับเป็นความเสี่ยง 

ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีความต้องการ การเรียกร้อง และแรงผลักดันจากสังคมที่ออกมาด้วย การเนิน

งานโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและสร้างให้กลายเป็นส่วนรวมถึงการพลิกวิกฤตให้เป็น

โอกาสด้วยการน าหลักสิทธิมนุษยชนไปสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ  ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทานมุ่งม่ันใน

การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 

เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ บริษัทได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ

มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ขึ้นเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากประเด็นด้าน

สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร โดยกระบวนการตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษัท มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
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การประกาศ ความมุ่งมั่น

• ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายสิทธิมนุษยชน และทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแสดง ถึง

เจตนารมย์และความมุ่งมั่นของบริษัทในการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน

การกําหนดขอบเขตและระบุประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

• ก าหนดขอบเขตการประเมินความเส่ียงเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมทางธุรกิจ ของบริษัท 

บริษัทร่วมค้า และคู่ค้า โดยก าหนดประเด็นการประเมินความเส่ียง ด้านสิทธิมนุษยชนที่

อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การค้ามนุษย์ การบังคับใช้ แรงงาน แรงงานเด็ก เสรีภาพใน

การสมาคม สิทธิในการเจรจาร่วมกัน ค่าตอบแทน การเลือกปฏิบัติ สุขภาพและความ

ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

• ด าเนินการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน ตามเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด และ

ผลกระทบต่อบุคคลที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด าเนิน ธุรกิจ เช่น 

พนักงาน ผู้หญิง เด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้รับเหมา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การระบุมาตรการบรรเทาผลกระทบ

• ก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ ประเด็น

ที่มีความเส่ียงสูง เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบ และการสื่อสาร

• ส่วนบริหารความเส่ียงรับผิดชอบในการตรวจสอบผลประเมินความเส่ียง ด้านสิทธิ

มนุษยชนของทุกส่วนงาน และด าเนินการส่ือสารผลประเมินให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบ 

โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมที่เคารพ ต่อหลักสิทธิ

มนุษยชนภายในองค์กร

การเยียวยา

• กรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีความเสียหายเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทได้ก าหนด 

มาตรการชดใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ

รักษาพยาบาล การช าระค่าเสียหาย และการติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้ได้รับ

การเยียวยาอย่างเหมาะสม
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นโยบายสิทธิมมุนษยชน 

 

บริษัทได้จัดท านโยบายสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในการ

ด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้น าแนวทางหลักการของ

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration 

of Human Rights : UDHR) ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact 

: UNGC) รวมถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ ซึ่งได้ระบุ

แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพต่อสิทธิ มนุษยชนทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ครอบคลุมสิทธิพนักงาน สิทธิคู่ค้า สิทธิลูกค้า และสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังให้บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และคู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท 

 

นโยบายสิทธิมนุษยชน 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งม่ันในการ ด าเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิ

มนุษยชน และให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้จัดท า นโยบายสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตาม

นโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนได้น าแนวทางหลักการขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United 

Nations Universal Declaration of Human Rights : UDHR) ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาติ  

(United Nation Global Compact : UNGC) รวมถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ และสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ 

 

ขอบเขต 

1.  นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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2.  นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท โดยให้

ยึดถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน 

 

คํานิยาม 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแต่ก าเนิด และ

ความเสมอภาคที่จะไม่ ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่น

ใด 

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาแก่

กลุ่มบริษัท รวมถึง ผู้รับจ้างช่วง ของผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการดังกล่าว 

 

แนวปฏิบัติ 

เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเสริมสร้าง

ความม่ันใจว่าพนักงาน ทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และหลีกเลี่ยงการ

กระท าใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และ

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานไว้ดังนี้ 

กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนที่

กลุ่มบริษัทด าเนินการ เป็นพิเศษ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตามกรอบเวลาที่

เหมาะสม ควบคู่ไปกับการจัดเตรียมมาตรการในการ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมาตรการเยียวยา

ตามสมควร โดยได้แบ่งการบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุม สิทธิของพนักงานของกลุ่ม

บริษัท สิทธิของคู่ค้า สิทธิของลูกค้า สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

สิทธิของพนักงานของกลุ่มบริษัท 

1.  ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาการจ่าย

ค่าตอบแทน เวลา ท างาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

ฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และ ในเรื่องอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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2.  ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก

การด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ

ป้องกันการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3.  ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง

การลงโทษ ที่เป็นการทารุณร่างกาย หรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าด้วยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วง

เหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด ตลอดจนให้

ความส าคัญต่อสิทธิของกลุ่มผู้เปราะบาง (Vulnerable Group) เช่น ผู้พิการ เป็นต้น 

4.  ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท างาน และมีคู่มือในการปฏิบัติงาน

ด้านความ ปลอดภัย เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น สภาพการ

ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน 

 

สิทธิของคู่ค้า 

1.  ด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของกลุ่มบริษัท รวมถึงการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่

เกิดจากคู่ค้า ของกลุ่มบริษัทโดยค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล รวมถึงเปิดเผยข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของ กลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่ม บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้าจะ

มีกระบวนการแก้ไข และก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง 

เหมาะสม 

2.  สนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 

และมีการคัดเลือก คู่ค้าที่มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม มีสภาพทางการเงิน ประวัติใน

การด าเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และมีสถานประกอบการ ที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสนับสนุนให้คู่

ค้าเคารพและปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจอย่าง เป็นธรรม ไม่มี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

3.  ส่งเสริมให้พนักงานของคู่ค้าได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้รับเหมา และปฏิบัติตาม

คู่มือ การปฏิบัติงาน และคู่มือความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งครัด 
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สิทธิของลูกค้า 

1. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยไม่น าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งข้อมูลทางด้านการตลาด 

การสั่งซื้อ และการให้บริการลูกค้า จะถูกเก็บไว้ เป็นความลับ และการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงโดย

บุคคลที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ทั้งนี้ หากจะใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ไปยังบุคคลอื่น จะต้อง

ไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

ล่วงหน้า 

2.  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน 

ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือ

เง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และ เท่าเทียมกัน 

 

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

1.  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่อาจเกิดขึ้นจาก การประกอบกิจการ รวมถึงการปลูกจิตส านึกในเร่ืองดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจให้ด าเนินการ ตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ การด าเนินงานตาม

กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบ และแนวปฏิบัติ การสนับสนุน และ ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อย่าง

โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม 

2.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน 

โดยเฉพาะชุมชน ที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชน และสังคมให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับ การเติบโตของบริษัท 

 

การรับข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการเยียวยา 

กลุ่มบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหา และ

แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หากมีเหตุการณ์ หรือการกระท าที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ

จรรยาบรรณ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน www.siamgas.com, Call 

Center และ Mobile Application โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่าง เหมาะสม และให้ความ

เป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม บริษัท โดยใช้มาตรการ 
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คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด    กรณีเกิด

การ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางกฎหมายแล้วว่า กลุ่มบริษัทเป็น

ผู้กระท าการละเมิดจริง กลุ่ม บริษัทได้ก าหนดมาตรการชดใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล การช าระ ค่าเสียหาย และการติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้

ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

 

การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน 

เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีการเคารพต่อสิทธิ ศักดิ์ศรี และความหลากหลายของ

ความเป็นมนุษย์ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุนษยชนให้แก่พนักงาน ซึ่ง

ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การต่อต้าน

การล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ โดยในปี 2564 ส่วนแรงงานสัมพันธ์และสื่อสาร

ภายใน (ER) ได้ด าเนินงานจัดอบรมหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

กิจกรรม /หลักสูตรอบรม จํานวนพนักงานเข้าร่วม

กิจกรรม/อบรม (ราย)  

สัดส่วนของพนักงานที่ได้เข้าอบรมเที่ยบกับ

จํานวนพนักงานทั้งหมด(%)  

หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงานและสิทธิ

มนุษยชนส าหรับพนักงานใหม่ 

700 3.28 

กิจกรรม  ER On  Tour หลั กสู ตรอบรม

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ส าหรับหัวหน้า

ขั้นต้น 

1,000 2.3 

กิจกรรม ER ชวนรู้  1,300 1.76 

 

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยร้อยละ 100 ของ

กิจกรรมทางธุรกิจน้ ามันและ Non-oil ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้เปรียบเทียบเกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood) กับ

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร และระดับผลกระทบ ( Impact) กับหลักสากลของสหประชาชาติ 

(United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights) และพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมถึงบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ ครอบคลุม พนักงาน ชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม คู่ค้าและผู้รับเหมา และลูกค้า ซึ่งประเด็นท่ีมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
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สิทธิพนักงาน 

 

 

 

 

 

สิทธิชุมชนและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

สิทธิคู่ค้าและผูร้บัเหมา 

 

 

 

 

 

สิทธิลูกค้า 

-การเลอืกปฏิบัต ิ

-สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

-ความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูล 

-สภาพการจ้างงาน 

-เสรีภาพในการสมาคม

และเจรจาต่อรอง 

-การจา้งแรงงานผดิ

กฏหมาย(แรงงานเด็ก,

แรงงานบงัคบัและแรงงาน

ต่างดา้ว)  

-สุขภาพและความปลอดภยั 

-มาตรฐานการครองชีพ

ชุมชน 

-การเขา้ถึงน้ าและสุขาภิบาล 

-การได้มาซึง่ที่ดิน  

-การเลอืกปฎิบัต ิ

-สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

-การเลอืกปฎิบัต ิ

-สุขภาพและความ

ปลอดภัย 

-ความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


