วันที่ ทาการประเมิ น : ……………………………….........................
พืน้ ที่ ที่ทาการประเมิ น/ ผูท้ าการประเมิ น : …………………………

รายการตรวจสอบและเฝ้ าระวังประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ
(Human Rights Assessment Checklist)
ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุ่ม

แนะนาเอกสาร
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กาหนดให้ ม ี กระบวนการตรวจสอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่ างรอบด้ าน
(Human Rights Due Diligence ย่อว่า HRDD) เพื่อระบุ ป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุ ษยชนใด ๆ ก็ตามทีเ่ กิดหรืออาจเกิด
จากการประกอบธุรกิจ ภายใต้ หลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights ในเอกสารนี้จะย่ อ ว่า หลักการชี้แนะ UNGP) โดยคาดหวังว่าธุร กิจ ใดๆ ในกลุ่ มบริษัทบางจากฯ จะดาเนิน งานอย่ าง
สอดคล้องกับ นโยบายความรับผิ ดชอบทางธุรกิ จต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ของบริษัท บางจากฯ ถือเป็ นปกติธุระทีบ่ ริษทั ฯ และ
บริษทั ฯในกลุ่มต้องดาเนินงาน เพียงแต่ให้สามารถออกแบบกระบวนการภายในแต่ละบริษทั ฯ ได้ตามความเหมาะสม
รายการตรวจสอบและเฝ้ าระวังประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ (Human Rights Assessment Checklist)
ภายใต้กระบวนการ HRDD ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็ นเครือ่ งมือ สาหรับผูบ้ ริหารของ บริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ และบริษทั ในกลุ่ม ใช้ในระบุประเด็นความเสีย่ งด้านสิทธิมนุ ษยชน
ในการดาเนินธุรกิจ โดยใช้รายการตรวจสอบฯ เพือ่ ประเมินการดาเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เรือ่ งสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการคุม้ ครอง เคารพและเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
3. ช่วยให้องค์กรสามารถระบุ และหาวิธบี รรเทาความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนได้ตงั ้ แต่แรก โดยประเด็นความเสีย่ งทีถ่ ูกระบุไว้ ถือเป็ น
การเฝ้ าระวังมิให้องค์กรมีการปฏิบตั ใิ ดทีจ่ ะละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือหากมีการละเมิดเกิดขึน้ ก็คาดหวังว่าองค์กรจะมีการ
กาหนดวิธบี รรเทาความเสียหาย โดยองค์กรควรเลือกใช้วธิ กี ารบรรเทาผลกระทบอย่างมีส่วนร่วมกับผูเ้ สียหายและผูม้ สี ่วนได้เสียที่
เกีย่ วข้อง
รายการตรวจสอบฯ ฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ติ าม กระบวนการตรวจสอบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human
Rights Due Diligence ย่อว่า HRDD) ซึง่ โดยเรียบเรียงตามประเด็นต่างๆ ทีน่ ่าจะเป็ นความเสีย่ งสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั บางจากฯ และบริษทั ในกลุ่มฯ ดังต่อไปนี้ (ซึง่ รายการประเมินดังกล่าว ครอบคลุมการระบุกลุ่ม
เสีย่ ง (Vulnerable Group) ทีส่ อดคล้องกับการดาเนินธุรกิจบริษทั ฯ ผูห้ ญิง เด็ก คนพืน้ เมือง แรงงานต่างถิน่ คนพิการ (5 กลุ่ม จาก 14 กลุ่ม
ตาม The Human Rights Protection of Vulnerable Groups)
1
2
3
4
5

ช่วงก่อสร้างโรงงาน/ พืน้ ที่ปฏิ บตั ิ การ/ การขยายธุรกิ จ/ การควบรวมกิ จการ
ความเสีย่ งสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้าง
ความเสีย่ งสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อคู่ค้า/ ผูร้ บั เหมา
ความเสีย่ งสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนและสังคมรอบพืน้ ที่ ปฏิ บตั ิ การ
ความเสีย่ งสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
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ผูท้ ี่ควรใช้รายการตรวจสอบนี้
ผูท้ ใ่ี ช้รายการนี้เพือ่ ระบุความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน ควรเป็ นผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั ผิดชอบกระบวนการ HRDD ในแต่ละสถานการณ์
ภายในบริษทั เพือ่ ระบุความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจจะเกิด ขึน้ นอกจากนี้ คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจหลักของบริษทั ก็ควรใช้รายการนี้
นอกเหนือจากเครื่องมืออื่นในการประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุ ษยชน เช่น การประเมินจรรยาบรรณคู่คา้ ฯ ทัง้ นี้ เพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน และระบุผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อาจไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะใช้รายการตรวจสอบชุดนี้ทงั ้ หมดในทุกสถานการณ์ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าหากพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารของท่าน มิได้มกี ารจ้างแรงงานข้ามชาติ (Migrant workers) หรือหากท่านมันใจว่
่ า คู่คา้ / ผูร้ บั เหมา/ พันธมิตรทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่มกี ารใช้แรงงานข้ามชาติ ก็อาจไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้รายการตรวจสอบในประเด็นนัน้ ๆ
การใช้รายการตรวจสอบ
เป้ าหมายของรายการตรวจสอบนี้ คือ การช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถมองเห็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนอันเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ของการดาเนินธุรกิจ ซึง่ รายการคาถามต่อไปนี้จะช่วยให้สามารถระบุปัจจัยทีม่ คี วามเสีย่ ง ต่อไปนี้
 กิ จกรรมความเสี่ยงตา่ หมายถึง กิจกรรมนัน้ ๆ มีความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนต่า และบริษทั อาจไม่จาเป็ นจะต้องทาอะไร
เพิม่ เติม หรือต้องอาศัยเพียงการจัดการในวงจากัดหรือในเชิงปฏิกริ ยิ า (Response action) ก็เพียงพอแล้วต่อการบรรเทาหรือ
การจัดความเสีย่ งนัน้ ๆ
 กิ จกรรมความเสี่ยงสูง หมายถึง กิจกรรมทีบ่ ริษทั น่าจะต้องศึกษาหรือลงมือปฏิบตั เิ พิม่ เติมเพือ่ บรรเทาความเสีย่ ง ในกรณีท่ี
เป็ นกิจกรรมความเสีย่ งสูง บริษทั อาจพิจารณาลงมือดาเนินการตามวิธตี ่อไปนี้หนึ่งวิธหี รือมากกว่า
หากพบกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง บริษทั ฯ ต้องมีการศึกษาหรือลงมือปฏิบตั เิ พิม่ เติมเพื่อบรรเทาความเสีย่ งนัน้ ๆ ดังนี้
1

 ปฏิ บตั ิ ตามเนื้ อหาที่เสนอ
ในคาถามรายการตรวจสอบ
ข้อนัน้ ๆ (หรือหยุดการปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี )
ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็น
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง คาถาม
ข้อหนึ่งถามว่า “ลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงได้รบั การฝึกอบรมที่
จาเป็ น รวมถึงในเรื่องความ
ปลอดภัย และได้รบั อุปกรณ์
ป้ องกันส่วนตัวหรือไม่” ถ้าหาก
คาถามคือ “ไม่” ผูจ้ ดั การก็ควร
รับมือกับความเสีย่ งข้อนี้ดว้ ย
การกาหนดว่าลูกจ้างรับเหมา
ค่าแรงจะต้องได้รบั การอบรม
ดังกล่าว นอกเหนือจากการทา
ตามข้อแนะนาอื่น ๆ

3

4

 หาข้อมูลเพิ่ มเติ มในประเด็น
นัน้ ๆ ก่อนตัดสิ นใจว่าควรทา
อย่างไร

2

 ติ ดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือ
ภายในองค์กรเกี่ยวกับวิ ธีปฏิ บตั ิ ที่
เหมาะสมสาหรับสถานการณ์นัน้ ๆ

ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นการก่อสร้าง
ใหม่หรือขยายพืน้ ทีโ่ รงงานเดิม คาถาม
ข้อหนึ่งถามว่า “มีผทู้ ใ่ี ช้ชวี ติ แบบเร่รอ่ น
ภายในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการก่อสร้าง
หรือไม่?” ถ้า คาตอบคือ “มี” ทีมงานก็
จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
สิทธิของพวกเขา และศึกษาว่าการเผื่อ
พืน้ ทีใ่ ห้เป็ นเส้นทางสัญจรอาจส่งผล
กระทบต่อคนเร่รอ่ นอย่างไรก่อนทีจ่ ะ
เดินหน้าโครงการต่อ

ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นการใช้
แรงงานเด็ก คาถามข้อหนึ่งถามว่า “มี
ขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการเลิกใช้แรงงาน
เด็กหรือไม่ ในกรณีทพ่ี บว่า มีการใช้
แรงงานเด็กทีอ่ ายุต่ ากว่ากฎหมาย
กาหนด” ถ้าหากคาตอบคือ “ไม่”
ผูจ้ ดั การอาจต้องปรึกษาหารือกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนี้เพื่อพัฒนา
นโยบายบริษทั ทีเ่ หมาะสม จัดการกับ
ประเด็นการเข้าถึงการศึกษาและ
ชดเชยรายได้ทส่ี ญ
ู เสียไปให้กบั
ครอบครัวของเด็ก

 ปรึกษาหารือกับ
บุคคลภายนอกหรือองค์กร
ภายนอก เกี่ยวกับกิ จกรรมที่
จะทาเพิ่ มเติ ม
ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็น
แรงงานข้ามชาติ คาถามข้อหนึ่ง
ถามว่า “โรงงานห้ามใช้ตวั แทน
ช่วง (subagent) หรือไม่?” ถ้า
คาตอบคือ “ไม่หา้ ม” ผูจ้ ดั การก็
ควรเข้าไปหารือกับบริษทั หรือ
นายหน้าจัดหางานเพื่อให้มนใจ
ั่
ได้ว่ามีกลไกลป้ องกันความเสีย่ ง
ทีแ่ รงงานข้ามชาติจะตกเป็ น
แรงงานบังคับ โดยโรงงานอาจ
จ้างบริษทั ภายนอกมายืนยันว่า
กลไกลเหล่านัน้ ใช้การได้จริง
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1. ช่วง ก่อสร้างโรงงาน/ พืน้ ที่ปฏิ บตั ิ การ/ การขยายธุรกิ จ/ การควบรวมกิ จการ (จานวน 10 ข้อ)
ความสาเร็จของธุรกิจจาเป็ นต้องอาศัย “การยอมรับให้ดาเนิ นธุรกิ จ” (License to Operate) จากชุมชนรอบข้างนอกเหนือไปจากการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่ วยงานภาครัฐ การได้รบั การยอมรับจากสมาชิกในชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบตั ิการจึงเป็ นสิ่งที่
บริษทั ให้ความสาคัญ และถือว่า “สมาชิก” ในชุมชนเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ คี ุณค่า บริษทั ฯ จะไม่ดาเนินการใดๆ ทีเ่ บียดเบียน ชุมชน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา แม้พ้นื ที่ปฏิบตั ิการแต่ละแห่ งจะมีความเสี่ย งและความท้าทายที่แตกต่ างกัน การระบุและประเมินความเสี่ย งด้านสิทธิ
มนุษยชน และการมีส่วนร่วมกับชุมชนจะต้องเป็ นหลักสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ รวมถึงกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ
การก่อสร้างโรงงาน/ พื้นที่
สัญลักษณ์
ความเสีย่ งต่า
ปฏิ บตั ิ การ/ การขยายธุรกิ จ / การ
ความเสีย่ งสูง
ควบรวมกิ จการ
การจัดการที่ดิน : การตรวจสอบโฉนดหรือเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ย้อนหลังไปนาน
พอทีจ่ ะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารใช้ทด่ี นิ ดังกล่าว ควรดาเนินจนเสร็จสิน้
กระบวนการก่อนทีบ่ ริษทั จะตอบคาถามต่อไปนี้
1. มีผทู้ อ่ี าศัยอยู่ภายในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการหรือไม่? (ในกรณีทเ่ี ป็ นส่วนต่อขยาย –
มีใครใช้ชวี ติ ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการเดิมหรือไม่)
 ไม่มี 



มี 





2. มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนใด ๆทีส่ ง่ ผลเชิงลบต่อผูท้ ม่ี สี ทิ ธิประโยชน์ในทีด่ นิ ผืนนัน้
หรือไม่? (ในกรณีทเ่ี ป็ นส่วนต่อขยาย–มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในทีด่ นิ โครงการเดิม
หรือไม่)
 ไม่มี 
 มี 


3. ผูท้ อ่ี าศัยอยู่บนทีด่ นิ ผืนนัน้ มีความจาเป็ นจะต้องย้ายออกในการก่อสร้างโครงการ
หรือไม่? (ในกรณีทเ่ี ป็ นส่วนต่อขยาย–ตอนทีก่ ่อสร้างโรงแรมเดิมผูท้ อ่ี ยู่อาศัย
ดัง้ เดิมต้องย้ายออกหรือไม่)
 ไม่มี 



มี 



4. ผูท้ ม่ี วี ถิ ชี วี ติ แบบเร่รอ่ น มีสทิ ธิในการสัญจรผ่านทีด่ นิ ของโครงการ หรือเข้าถึง
ทีด่ นิ เพื่อเก็บเกีย่ วทรัพยากรหรือไม่?
 ไม่มี 



มี 





คุณภาพ ความพอเพียงและการเข้าถึงแหล่งน้า
5. การก่อสร้างโครงการหรือพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อการเข้าถึงคุณภาพหรือปริมาณแหล่งน้ าในชุมชนท้องถิน่
หรือไม่?
 ไม่มี 
 มี 
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 ปฏิบตั ติ ามนี้
 หาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน

ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้ชมุ ชนมีส่วนร่วม

ผลกระทบด้านวัฒนธรรม
6. ทีด่ นิ ผืนนัน้ มีความสาคัญทางวัฒนธรรมสาหรับชุมชนท้องถิน่ หรือไม่?
(เช่น มี ความสาคัญทางศาสนา ศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม
หรือสิง่ แวดล้อม)
 ไม่มี 
 มี 

การจัดการความปลอดภัย ก่อนทีจ่ ะตอบคาถามต่อไปนี้ บริษทั ควร
ตรวจสอบประวัตขิ องบริษทั รักษาความปลอดภัยทีก่ าลังพิจารณาจ้างมา
ดูแลพืน้ ทีโ่ ครงการ
7. เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั รักษาความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมเรื่องขอบเขต
อานาจหน้าที่ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้กาลังหรือไม่?
 ไม่มี 
 มี 

สภาพแวดล้อม
8. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ เพื่อดาเนินกิจการนัน้ มีแนวโน้มที่
จะ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเข้าถึง หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
นัน้ ๆ ของชุมชนหรือไม่?
 ไม่มี 
 มี 

9. กิจการของบริษทั จะรบกวนการทาการเกษตรในบริเวณใกล้เคียง รบกวน
สัตว์ป่า หรือแหล่งประมงหรือไม่ มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ / สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ผ่านการปล่อยมลพิษหรือสารพิษใหม่ๆ
หรือทีม่ ากกว่าเดิมหรือไม่?
 ไม่มี 
 มี 


การมีส่วนละเมิ ดสิ ทธิ
10. การจัดการของหน่วยงานท้องถิน่ หรือส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ก่อสร้าง โครงการ/ ขยายกิจการ ส่งผลเชิงลบต่อประเด็นต่าง ๆ ที่
อภิปรายข้างต้น หรือสิทธิมนุษยชนข้ออื่น ๆ หรือไม่?
 ไม่มี 
 มี  

2. ความเสี่ยงสาคัญด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อลูกจ้าง (จานวน 18 ข้อ)
การจ้างแรงงาน หากจัดการไม่ดอี าจนาไปสู่การละเมิดสิทธิและการฉวยโอกาสในการบังคับใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานท้องถิน่
หรือแรงงานข้ามชาติ ควรมีการดูแลอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านแรงงาน มีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ม่ทาให้แรงงานตกอยู่ใน
สภาพเป็ นแรงงานบังคับ ไม่ถูกกีดกันทางเพศ ตลอดจนอยู่ในสภาพการทางานทีป่ ลอดภัย และไม่กระทบต่อสุขภาพรวมถึงไม่ถูกจากัดสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกลุ่ม สมาคมหรือมีกลไกในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง
ลูกจ้าง

ความเสีย่ งต่า
ความเสีย่ งสูง
การจ้างงานและการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายด้านแรงงาน
1. ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลเกีย่ วกับค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทางานทีไ่ ด้รบั
ทัง้ หมดในแต่ละงวดหรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


สัญลักษณ์

2. มีสญ
ั ญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษณ และลูกจ้างรับรูก้ ฎระเบียบ เงื่อนไขใน
สัญญาใช่หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


3. บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทางานนอกหรือเกินเวลาทางาน
ปกติให้แก่ลกู จ้าง ในอัตราทีก่ ฎหมายกาหนดหรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


4. บริษทั ฯ มีการจัดทาหนังสือข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้างให้กบั ลูกจ้าง มี
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน รวมถึงมีการกาหนดเรื่อง
ค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรมหรือไม่?
 มี 

 ไม่มี 





5. บริษทั ฯ มีการกาหนดเงื่อนไขการจ้างทีส่ ่อื สารอย่างชัดเจนล่วงหน้าก่อนเริม่
ทางานเพื่อหลีกเลีย่ งการหลอกลวงหรือเข้าใจผิดนาไปสู่การใช้แรงงานบังคับ
 มี 
 ไม่มี 


การไม่เลือกปฏิ บตั ิ
6. บริษทั ฯ มีนโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้าง
งานทุกด้านจากเหตุความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ สถานภาพ
สมรส ความพิการ การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือไม่
 มี 
 ไม่มี 


7. บริษทั ฯ มีการให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบ ตั ิ โดยครอบคลุมถึงกลุ่ม
สตรี ผูพ้ กิ าร หรือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสอื่นๆ
 มี 
 ไม่มี 


8. บริษทั ฯ มีการจ้างงานผูพ้ กิ ารอย่างน้อย 1 คนต่อลูกจ้างผูไ้ ม่ใช่คนพิการ 100
คน หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการเป็ นรายปี
 มี 
 ไม่มี 


9. บริษทั ฯ มีการให้โอกาสลูกจ้างได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอย่าง
เหมาะสม
 มี 
 ไม่มี 
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 ปฏิบตั ติ ามนี้
ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
 หาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน
การคุ้มครองแรงงาน
10. บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี
 ไม่มี 
 มี 


11. บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ้างแรงงานหญิงในการทางานเสีย่ งหรืองานอื่น
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 ไม่มี 
 มี 


การไม่บงั คับใช้แรงงาน
12. บริษทั ไม่ใช้หรือไม่ได้รบั ประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานด้วย
รูปแบบใดๆ ทีเ่ ป็ นการลงโทษทางกาย การขูเ่ ข็ญ การกักขัง การ
คุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรง
 ไม่ใช้ 
 มี 


สภาพการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
13. บริษทั จัดการอบรมทีจ่ าเป็ นด้านความปลอดภัย และจัดเตรียม
อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยส่วนตัวให้กบั ลูกจ้าง ใช่หรือไม่ ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


14. ลูกจ้างสามารถเข้าถึงสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ห้องน้า ได้โดย
ไม่ถูกจากัดหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


เสรีภาพในการร้องทุกข์ เข้าสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
15. บริษทั ฯ กาหนดช่องทางให้ลกู จ้างเข้าถึงกลไกลร้องเรียนหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


16. บริษทั ฯ ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ของลูกจ้างในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สหภาพแรงงานหรือกลุม่ ทีไ่ ม่เป็ นทางการ โดยรวมตัวกัน
อย่างอิสระและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการทางานได้
หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


ความเป็ นส่วนตัวของลูกจ้าง
17. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างทีเ่ กีย่ วกับงานซึง่ นายจ้างรวบรวมไว้จะ
ถูกใช้เพื่อ เหตุผลทางธุรกิจทีจ่ าเป็ นเท่านัน้
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


18. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง รวมทัง้ ข้อมูลด้านสุขภาพจะไม่ถูกใช้เพื่อ
การเลือกปฏิบตั ใิ นการทางาน ใช่หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 



3.ความเสี่ยงสาคัญด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อคู่ค้า/ ผูร้ บั เหมา (จานวน 10 ข้อ)

คู่ค้า/ ผู้รบั เหมา

สัญลักษณ์

ความเสีย่ งต่า
ความเสีย่ งสูง

การจ้างงาน
1. บริษทั ฯ จ้างเฉพาะลูกจ้างประจาในหน้าทีส่ าคัญๆ หรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


2. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทัง้ หมดคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 30 ของแรงงานทัง้ หมดที่
ทางานหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


3. บริษทั ฯ มีกลไกลทีจ่ ะใช้เฉพาะบริษทั หรือนายหน้าจัดหางานทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือเท่านัน้ หรือไม่? (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีถ่ กู ต้อง การทาตาม
กฎหมาย ฯลฯ)
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


4. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทีท่ างานหลักในบริษทั ฯ ได้รบั ค่าจ้างและสวัสดิการที่
เป็ นตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


5. บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ้างเหมาแรงงานเด็ก ทีอ่ ายุต่ ากว่า 15 ปี ใช่หรือไม่
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 





6. บริษทั หรือนายหน้าจัดหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจ่ายค่าประกันสังคม กองทุน
สารองเลีย้ งชีพ และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของ
ลูกจ้าง รับเหมาค่าแรงหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 
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 ปฏิบตั ติ ามนี้
 ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
 หาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน
 ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน
7. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงผ่านการอบรมทีจ่ าเป็ น รวมทัง้ ด้านความปลอดภัย
และ ได้รบั อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยส่วนตัวหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


8. ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสามารถใช้หอ้ งน้า ห้องพยาบาล และโรงอาหารได้
โดยไม่มขี อ้ จากัดหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


9. บริษทั ฯ มีกระบวนการตรวจสอบ (audit) การใช้แรงงานของผูร้ บั เหมาหรือ
คู่คา้ อย่างเป็ นทางการ/ ไม่เป็ นทางการเป็ นครัง้ คราวหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


10. บริษทั ฯ ได้เข้าถึงผลการประเมินด้านแรงงาน และการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานแรงงานของคู่คา้ / ผูร้ บั เหมา เพื่อยืนยันว่าทาตามหรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 



4.ความเสี่ยงสาคัญด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อชุมชนและสังคมรอบพืน้ ที่ ปฏิ บตั ิ การ (จานวน 10 ข้อ)

ชุมชนและสังคมรอบพื้นที่
สัญลักษณ์
ความเสีย่ งต่า
ปฏิ บตั ิ การ
ความเสีย่ งสูง
การดูแลสิ่ งแวดล้อม
1. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีการบริหารจัดการ/ ควบคุมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมตามทีก่ ฎหมายกาหนด ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 




 ปฏิบตั ติ ามนี้
 หาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน

2. บริษทั ฯ มีการสื่อสารข้อมูลการดาเนินงานรวมถึงการติดตามผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมให้กบั ชุมชน สังคมทราบอย่างสม่าเสมอ ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 




5. บริษทั ฯ มีชอ่ งทางในการสื่อสารให้ชมุ ชนทราบถึงสถานการณ์เมื่อเกิด

3. บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางในการร้องทุกข์ รวมถึงมีกลไกในการเยียวยากรณีท่ี
ชุมชน/ สังคมรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารได้รบั ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 



การดูแลสังคม
2. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารรับฟั งเสียง/ สารวจความต้องการ/ ความคาดหวังของ
ชุมชนและสังคมรอบพืน้ ทีป่ ฎิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ )
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 




3. บริษทั ฯ มีแผนงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสังคมรอบพืน้ ที่
ปฏิบตั กิ าร โดยให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมถึง
กลุ่มสตรี ผูพ้ กิ าร หรือกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสอืน่ ๆ
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 
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 ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
 ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม

ความมันคงและความปลอดภั
่
ย
4. บริษทั ฯ มีมาตรการ/ แผนงานเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงซักซ้อม
แผนอพยพเพื่อสร้างความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 



ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ติ นของผูอ้ าศัยในชุมชน
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 





การไม่ละเมิ ดต่อกฎหมาย
6. บริษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุการณ์/ กรณีทล่ี ะเมิดกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคม
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 




7. บริษทั ฯ ไม่เคยมีเหตุการณ์/ กรณีทถ่ี กู ฟ้ องร้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากชุมชนและสังคมรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 







การรักษาความลับ
8. บริษทั ฯ มีมาตรการรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน/ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 




5. ความเสี่ยงสาคัญด้านสิ ทธิ มนุษยชนต่อลูกค้าและผู้บริ โภค (จานวน 12 ข้อ)

ลูกค้าและผู้บริ โภค

สัญลักษณ์

ความเสีย่ งต่ า
ความเสีย่ งสูง

สิ นค้าและบริการ
1. บริษทั ฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าและบริการ ราคา คุณภาพตาม
ความเป็ นจริง ให้กบั ลูกค้า/ ผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบ หรือไม่?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


2. บริษทั ฯ จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับลูกค้า/ ผูบ้ ริโภคทุกกลุ่ม (คนชรา คนพิการ)
ให้สามารถเข้าใช้บริการ เข้าถึงสินค้าและบริการได้ ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


3. บริษทั ฯ ไม่มกี ารละเมิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใช่
หรือไม่ ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


4. บริษทั ฯ ไม่มกี ารละเมิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อ หรือ
โฆษณาเกินจริง จนทาให้ลกู ค้าหลงเชื่อ ใช่หรือไม่ ?
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


5. บริษทั ฯ มีชอ่ งทางติดต่อสื่อสาร/ ร้องทุกข์และกลไกในการเยียวยาลูกค้า/
ผูบ้ ริโภคกรณีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั ฯ
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


ความปลอดภัย
6. บริษทั ฯ มีมาตรการดูแล/ รักษาความปลอดภัยทีเ่ พียงพอสาหรับลูกค้าเมื่อ
เข้าใช้บริการ/ ซือ้ สินค้าและบริการ
 มีป้ายเตือนให้ระวัง ป้ ายบ่งชี้ เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
 มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในพืน้ ทีส่ าธารณะ
 มีระบบแสงไฟส่องสว่าง
 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ที่
ด้วยความปลอดภัย
 มีระบบเตือนภัย
 มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระบบป้ องกันอัคคีภยั
เป็ นต้น
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 
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 ปฏิบตั ติ ามนี้
 หาข้อมูลเพิม่ เติมก่อน

 ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
 ให้ชมุ ชนมีส่วนร่วม

7. บริษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการคุกคาม ความรุนแรง หรือ
เหตุรา้ ยแรงอื่นๆ เพื่อมิให้ลกู ค้าถูกคุกคามหรือไม่ได้รบั อันตราย หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


การไม่เลือกปฏิ บตั ิ
8. บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ ากเหตุ
ความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ ความพิการ การนับถือศาสนา
การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. บริษทั ฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การเก็บรักษา
ความลับ การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการนาไปใช้ หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


10. บริษทั ฯ มีระบบความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้า หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


11. กรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีระบบชาระเงินด้วยบัตรเครดิตทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
และคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 


12. บริษทั ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บคุ คลทีส่ าม หากไม่ได้รบั
ความยินยอมจากลูกค้าใช่หรือไม่
 ใช่ 
 ไม่ใช่ 



