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แนวปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  

(Human Rights Due Diligence Guideline) 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิ”) มีความมุ่งมั่นในการ

บริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management, SCM) เพื่อสรา้งห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) แก่สินคา้และบริการ ของกลุ่มบริษัทพลงังานบรสิทุธ์ิโดยมีการประกาศ Human Rights Commitment เพื่อใหเ้ห็นถึง

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนษุยชน และแนวปฏิบตัิในการจดัการเก่ียวกบัผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชน โดยกลุ่มบรษิัท

พลงังานบริสทุธ์ิมุ่งหวงัท่ีจะลดความเส่ียง และป้องกันเพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้นี ้การด าเนินการของกลุ่ม

บริษัทพลงังานบริสทุธ์ิตามกระบวนการดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence Processes) นัน้

ประกอบดว้ย การประกาศเป็นขอ้ผูกพันเชิงนโยบาย (Policy Commitment), การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น 

(Human Rights Due Diligence), การประเมินผลกระทบ และการระบปุระเด็น/ประเมินความเส่ียง/ช่องทางการรอ้งทกุข/์วิธี

บรรเทาความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพลงังานบรสิทุธ์ิ ตัง้อยู่บนการคุม้ครอง

สิทธิมนษุยชนอย่างเครง่ครดั 

การประกาศเป็นข้อผูกพนัเชิงนโยบาย (Human Rights Commitment) 

กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิ ได้จัดท าและเปิดเผยข้อผูกพันเชิงนโยบาย (Human Right Policy Commitment) 

ภายใตบ้ทบญัญัติที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายไทยและหรือปฏิญญาหรือขอ้ตกลงดา้นสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ  รวมถึง

หลัก เกณฑ์ต่ า ง  ๆ  ซึ่ งประกอบด้วย  Universal Declaration of Human rights (UDHR), the International Labor 

Organization’s (ILO) Fundamental Principles and Rights at Work, the UN Global Compact Principles, and the 

Social Accountability International’s (SAI) Standards. โดยมุ่งเนน้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและ

ปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ ไดข้ยายความรบัผิดชอบการด าเนินงานดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้นไป

ยงัคูค่า้ โดยใชเ้ครื่องมือการประเมินจรรยาบรรณคูค่า้(Supplier Code of Conduct: SCOC) เพื่อพฒันาธุรกจิอย่างยั่งยืน   

ในหมวด 3. Social Aspect ประกอบไปดว้ย Non-discrimination, Human Rights, Labor and Child Labor, Prohibition 

of Involuntary Labor, Wages and Benefits, Working Hours, การปฏิบตัิดา้นแรงงานและสิทธิมนษุยชน รวมไปถงึ ความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม   
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การตรวจสอบประเดน็ส าคัญด้านสทิธิมนุษยชน 

ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ ไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้น  โดยใชร้ายการตรวจสอบ

และเฝ้าระวงัประเด็นความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ (Human Rights Impact Assessment) 

ตามกระบวนการ  Human Rights Due Diligence-HRDD โดยกลุ่มบริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ ไดป้ระเมินความเส่ียงตามเกณฑ์

การประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ ผลกระทบ และโอกาสการเกิดความเส่ียง  โดยน าขอ้มูลที่มีมาก าหนด

แนวทางปฏิบตัิและมาตรการต่างๆเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชน ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท

พลงังานบรสิทุธ์ิ ซึ่งไดแ้ก่   

1. พนกังาน (Employees) 

2. คู่คา้ในห่วงโซ่อปุทาน (Business Partners, Suppliers) 

3. ผูร้ว่มคา้ (Joint Ventures) 

4. ลกูคา้ (Customers) 

5. ชมุชน (Local communities) 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process)  

ขั้นตอนที ่1 จดัท าและประกาศนโยบายเป็นขอ้ผกูพนัเชิงนโยบาย (Human Right Policy Commitment)  

ขั้นตอนที่ 2 การเฝ้าระวงัเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) จดัท าแบบประเมิน

เพื่อตรวจสอบดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างรอบดา้น  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจที่ ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Impact Assessment) หารือกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อระบุประเด็น/ประเมินความเส่ียง/

ช่องทางการรอ้งทุกข/์วิธีป้องกันและ/หรือลดความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท

พลงังานบรสิทุธ์ิ 

ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบการปฏิบตัิงานดา้นสิทธิมนษุยชน คือการเฝา้ระวงัและติดตามแนวทางป้องกนั แกไ้ขและบรรเทา

ผลกระทบต่างๆ ทางธุรกิจ (Access to remedies) ผ่านกลไกการบริหารจดัการเรื่องรอ้งเรียนและระบบการตรวจสอบท่ีอาจ

เกิดขึน้จากประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชนดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม  

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลการด าเนินงาน กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิมุ่งมั่นใหม้ีการส่ือสารต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียไดท้ราบถึง

ประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท  
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จากการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพลงังานบริสทุธ์ิ พบว่ามีการระบุ

ประเด็นความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนดา้นพนกังาน (Employees), คู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน (Business Partners, Suppliers), 

ผูร้ว่มคา้ (Joint Ventures), ผูร้บัเหมา (Contractors), ลกูคา้ (Customers) และชมุชน (Local Communities) 

กลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ มีแนวทางปฏิบตัเิพื่อป้องกนัและลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชน เพื่อให้

มั่นใจว่าการบรหิารจดัการดา้นสิทธิมนษุยชนของกลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการ

ควบคมุผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึน้ในหว่งโซ่อปุทาน (Supply Chain Management, SCM) ซึง่กระทบต่อห่วงโซ่คณุคา่ 

(Value Chain) ของกลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ ดงันี ้

สิทธิของพนักงานกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (Employees Right)  

ประเด็นความเสี่ยง       แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน  

การใชแ้รงงานเด็ก (Child labor) 

ความใหค้วามเสมอภาคทางเพศ 

(Gender equality) 

การคกุคามทางเพศ (Sexual 

Harassment) 

การใชแ้รงงานบงัคบั (Forced labor) 

ผลกระทบ:  

• สิทธิในคณุภาพชีวติที่ด ี

• สิทธิในการท างาน          

• สิทธิในความเทา่เทียมกนัตาม

กฎหมาย                      

• สิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครอง ตาม

กฎหมาย 

• ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัวิ่าดว้ยการบรหิารทรพัยากรบคุคลอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซงึก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานท่ีชดัเจน 

เช่น มีอายไุม่ต  ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณแ์ละก าหนดคณุสมบตัิทั่วไป โดย

ไม่จ ากดัเพศ 

• ก าหนดกระบวนการและช่องทางการรอ้งเรียนเพื่อเป็นช่องทางใหผู้้

ถกูคกุคามทางเพศใหแ้จง้มายงัผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อท าการสืบสวน 

• มีการอบรมใหก้บัพนกังานในทกุระดบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีหวัขอ้ครอบคลมุเก่ียวกบั

สิทธิมนษุยชน (Huma Rights) ในทกุดา้น 

• มีการตดิตามผลการรอ้งเรียน 
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สิทธิพนักงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาในห่วงโซ่อุปทาน (Business Partners, Suppliers) 

ประเด็นความเสี่ยง                   แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน  

ความปลอดภยั สภาพการท างาน 

ค่าตอบแทนของแรงงานหรือลกูจา้ง

ของคู่คา้ (Wages and Benefits) 

การใชแ้รงงานในกระบวนการของคู่คา้ 

(Labor and Child Labor) 

ความใหค้วามเสมอภาคทางเพศ 

(Gender equality) 

การคกุคามทางเพศ (Sexual 

Harassment) 

 

ผลกระทบ:  

• สิทธิในคณุภาพชีวติที่ด ี

• สิทธิในการท างาน             

• สิทธิในความเทา่เทียมกนัตาม

กฎหมาย                      

• สิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครอง ตาม

กฎหมาย 

• มีการจดัท าแบบประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน

ใหคู้่คา้ท าการแถลงขอ้มลู 

• มีกระบวนการคดักรองคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจตามขอ้ก าหนด

ทางกฎหมาย 
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สิทธิพนักงานของผู้ร่วมค้า (Joint Ventures) 

ประเด็นความเสี่ยง                   แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน  

ความปลอดภยั สภาพการท างาน 

ค่าตอบแทนของแรงงานหรือลกูจา้ง

ของผูร้ว่มคา้ (Wages and Benefits) 

การใชแ้รงงานในกระบวนการของผู้

รว่มคา้ (Labor and Child Labor) 

ความใหค้วามเสมอภาคทางเพศ 

(Gender Equality) 

การคกุคามทางเพศ (Sexual 

Harassment) 

 

ผลกระทบ:  

• สิทธิในคณุภาพชีวติที่ด ี

• สิทธิในการท างาน             

• สิทธิในความเทา่เทียมกนัตาม

กฎหมาย                      

• สิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครอง ตาม

กฎหมาย 

• มีการจดัท าแบบประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน

ใหคู้่คา้ท าการแถลงขอ้มลู 

• มีกระบวนการคดักรองคู่ผูร้ว่มคา้ทางธุรกจิตามขอ้ก าหนดทาง

กฎหมาย 
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สิทธิของลูกค้า (Customers) 

ประเด็นความเสี่ยง                   แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน  

ความปลอดภยั สภาพการท างานของ

แรงงานหรือลกูจา้งของลกูคา้ 

(Occupational Health and Safety)  

ค่าตอบแทนของแรงงานหรือลกูจา้ง

ของลกูคา้ (Wages and Benefits) 

การใชแ้รงงานในกระบวนการของ

ลกูคา้ (Labor and Child Labor) 

ความใหค้วามเสมอภาคทางเพศ 

(Gender equality) 

การคกุคามทางเพศ (Sexual 

Harassment) 

 

ผลกระทบ:  

• สิทธิในคณุภาพชีวติที่ด ี

• สิทธิในการท างาน             

• สิทธิในความเทา่เทียมกนัตาม

กฎหมาย                      

• สิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครอง ตาม

กฎหมาย 

• มีการจดัท าแบบประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน

ใหล้กูคา้ท าการแถลงขอ้มลู 

• มีกระบวนการประเมินลกูคา้ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 

  



 

บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

สิทธิของชุมชน (Local Communities) 

ประเด็นความเสี่ยง                   แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสทิธิมนุษยชน  

ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของ

ชมุชน ( Health and Safety)  

ผลกระทบ:  

• สิทธิในคณุภาพชีวติที่ด ี

• สิทธิในความเทา่เทียมกนัตาม

กฎหมาย                               

• สิทธิที่จะไดร้บัการคุม้ครอง ตาม

กฎหมาย 

• มีกระบวนการตดิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

• มีการจดัท าแบบประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนษุยชนและความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยัของชมุชน 

• มีกระบวนการประเมินชมุชนตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 

กระบวนการรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

กลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนในดา้นสิทธิมนษุยชน และประเด็นท่ีผิด

ขอ้กฎหมาย จรรยาบรรณ การทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้จากพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น และมีกลไกในการคุม้ครองพนกังาน

และผูแ้จง้เบาะแสโดยจดัท าระบบฐานขอ้มลูความลบัซึ่งเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง และมีการตัง้ทีมสอบสวน ซึ่งเป็นผูแ้ทน

จากส่วนงานท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนด าเนินการตามระเบียบ หากพบกรณีกระท าผิด

จะเขา้สู่กลไกการเยียวยาตามกฎหมาย และแจง้ผลกลบัไปยงัผูแ้จง้ขอ้มลู โดยช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส    

มี ดงันี ้

• จดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ chairman.audit.com@energyabsolute.co.th  

• ในหนา้เว็บไซตข์องกลุ่มบรษิัทพลงังานบรสิทุธ์ิ 

https://www.energyabsolute.co.th/complaints.asp  
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