ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. เปิ ดเวที ธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน – ดั น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยเป็ นต้ น แบบกิ จ การเคารพสิ ท ธิ ฯ
เดินตามหลักการชี้แนะสหประชาชาติ – สะท้อนเจตนารมณ์ รัฐบาลไทยสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมเซ็ นทรา บายเซ็ นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็ นเตอร์
แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ร่ วมกับ โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ เอเชี ยแปซิฟิก (UNDP) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานสัมมนาวิชาการ
เรื่ อง “Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสู่ ต้นแบบการทาธุรกิจทีเ่ คารพสิ ทธิมนุษยชน”
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัด
งาน ว่ า ประเด็ น ธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ นหนึ่ งในประเด็ น หลัก ที่ กสม. ให้ ค วามส าคัญ เป็ นอัน ดับ
ต้น ๆ โดยเมื่อปี ที่ ผ่า นมา กสม. หน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ และภาคธุ รกิ จเอกชนได้ลงนามร่ วมกันใน
ปฏิ ญ ญาความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นหลัก การชี้ แนะว่ า ด้ว ยธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ
(The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นหลัก การ
ชี้ แนะฯให้เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่ องร้ องเรี ยนกรณี การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนโดย
รัฐวิสาหกิ จไทยเป็ นจานวนมาก การจัดงานสัมมนาในวันนี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้รัฐวิสาหกิจไทย
ตระหนักถึ งความสาคัญและเป็ นต้นแบบในการดาเนิ นธุ รกิ จที่เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน และเพื่อเผยแพร่ ความรู ้
และร่ วมกันขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯให้แก่ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิ ด
การสัมมนาว่า ปี ๒๕๕๔ องค์การสหประชาชาติ ไ ด้ใ ห้ค วามเห็ นชอบในหลักการชี้ แนะว่า ด้วยธุ รกิ จ และ
สิ ทธิมนุษยชน ซึ่ งถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญในการวางบรรทัดฐานสาหรับภาคเอกชนในการดาเนินธุ รกิจที่เคารพ
สิ ทธิ มนุษยชน โดยรัฐบาลได้พยายามผลักดันและกากับดูแลให้ภาคธุ รกิจรวมทั้งรัฐวิสาหกิจดาเนิ นธุ รกิจอย่าง
เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักการชี้ แนะฯ ภายใต้หลักการ ๓ เสาหลัก ได้แก่ การเคารพ การคุ ม้ ครอง และ
การเยียวยา นอกจากนี้ ยงั ได้ออกมาตรการและกฎหมายต่าง ๆ เช่น มาตรการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ในธุ รกิจประมง หรื อ การพัฒนากฎหมายคุม้ ครองแรงงาน เพื่อกากับให้การดาเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม
พร้อมกับการประกาศวาระแห่ งชาติเรื่ อง “สิ ทธิ มนุ ษยชนร่ วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” ด้วย
นอกจากนี้ ความคื บ หน้า ที่ ส าคัญ คื อ การจัดท าแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารระดับ ชาติ ว่า ด้วยธุ รกิ จกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ซึ่งดาเนินการโดย กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ
กระทรวงยุติ ธ รรม และคาดว่า จะแล้ว เสร็ จ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ จากนั้น เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.)
ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการฯ นาสู่ การปฏิบตั ิต่อไป โดยที่รัฐวิสาหกิจไทยจะเป็ นแกนนา
และต้นแบบให้แก่ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเรื่ องดังกล่าวภายใต้หลักการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

Mr. Dante Pesce คณะทางานว่ าด้ วยสิ ทธิมนุ ษยชนกับบรรษัทข้ ามชาติและการประกอบธุ รกิจอื่น ๆ
ของสหประชาชาติ กล่าวว่า รัฐวิสาหกิ จเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐ รัฐวิสาหกิ จมีพฤติกรรมในการทาธุ รกิ จเช่นใด
ย่อมสะท้อนจุดยืนของรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ดีขอชื่ นชมรัฐบาลไทยที่ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ทางการเมือง
ที่ชดั เจนในการขับเคลื่อนเรื่ องธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ่ งที่สาคัญที่ตอ้ งสร้างความเข้าใจคือ การดาเนิ นธุ รกิ จ
ที่คานึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนนั้นมิใช่อุปสรรคต่อการประกอบกิจการ หากแต่จะยิ่งส่ งผลดีต่อการสร้างคุณค่า
และภาพลัก ษณ์ ของกิ จการที่ ดีมีธ รรมมาภิ บ าลนาสู่ ก ารดึ ง ดู ดนักลงทุ นและผลก าไรที่ มากขึ้ นในท้ายที่ สุด
ทั้ง นี้ สิ่ ง ท้า ทายส าคัญ ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อภาคธุ ร กิ จ คื อ การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ต ลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของกิ จ การ ซึ่ งบริ ษ ัท ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบจะต้อ งรู ้ ว่าเกิ ดปั ญหาใด
ต้องยอมรับว่ามีปัญหาและเปิ ดเผยอย่างจริ งใจต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็ นธรรม
ดร.เสรี นนทสู ติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่ างรั ฐบาลอาเซียนว่ าด้ วยสิ ทธิมนุษยชน
กล่ าวว่า ประเด็นที่ทา้ ทายของการดาเนิ นกิ จการที่ เคารพสิ ทธิ ม นุ ษยชนในส่ วนของรั ฐวิส าหกิ จ คื อ การที่
รัฐวิสาหกิ จมีกิจการที่แตกต่างหลากหลาย มีท้ งั บริ ษทั ลู กในกากับ และบริ ษทั ที่รัฐไปร่ วมทุน จึงมีความจาเป็ น
ต้องออกนโยบายและตัวชี้วดั ด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่ครอบคลุมทุกประเภทและขนาดของกิจการ ทั้งนี้ ตนเห็นว่า
รั ฐวิสาหกิ จไทยยังขาดนโยบายสาคัญสองประการที่ จะช่ วยส่ งเสริ มเรื่ องธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชนให้เกิ ดผล
เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ ประการแรก นโยบายจัดซื้ อจัดจ้างที่ จะต้องไม่ซ้ื อสิ นค้า หรื อจ้างบริ ษทั ที่มีการละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และประการที่ ส อง นโยบายการลงทุ น ทั้ง ในและต่ า งประเทศในกิ จ การที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด
สิ ทธิมนุษยชน
นางประกายรั ตน์ ต้ นธีรวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่ อง
ร้ อ งเรี ย นการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน เกี่ ย วเนื่ อ งจากการประกอบกิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระจายอยู่
ในการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแทบทุ ก ด้า น เช่ น สิ ท ธิ แรงงาน สิ ทธิ สุ ขภาพ สิ ทธิ ชุ มชนและ
ฐานทรัพยากร โดยเรื่ องร้ องเรี ยนส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับกิ จการด้านการขนส่ งและพลังงาน เช่ น ผลกระทบ
ทางเสี ยงและฝุ่ นละออง ผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน การจัดการที่ดิน การเข้าถึงบริ การ
สาธารณะของผูพ้ ิการ ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจไทยทั้ง ๕๖ แห่ ง โดยที่ ๒๖ แห่ งได้จดั ตั้งบริ ษทั ลูกในเครื อด้วยนั้น
ควรดาเนิ นการตามหลักการชี้ แนะว่าด้วยธุ รกิ จกับสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ ซึ่ งหลักการดังกล่าวได้
เสนอแนวทางให้ภาคธุ รกิจ ‘รู ้และแสดง’ ว่าได้เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนดังนี้ ๑) แสดงความผูกพันมุ่งมัน่ ในระดับ
นโยบายว่าองค์กรจะเคารพสิ ทธิ ๒) จัดให้มีการตรวจสอบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้าน และ ๓) จัดให้มีกลไก
การเยียวยาเมื่ อกระทาหรื อมี ส่วนร่ วมในการกระทาให้เกิ ดผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งนี้ กสม.จะนา
ผลสรุ ปจากการสัมมนาไปจัดทาข้อเสนอแนะต่อร่ าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกากับดู แลและบริ หารรัฐวิสาหกิ จ
พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป (ซึ่งในชั้นนี้สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้รับร่ าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ในวาระแรกแล้ว และอยูใ่ นขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การวิสามัญฯ)
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๕ เมษายน ๒๕๖๑

