
 

 

บริษัท ศรีสวสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

SRISAWAD  CORPORATION PUBLIC  COMPANY  LIMITED   99/392 Srisawad Bldg.,4,6 Chaengwattana 10 Thungsonghong  Laksi  Bangkok 10210 

Tel: 02-6935555    www.sawad.co.th 

 

แนวปฏิบัติในกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน 

 (Human Rights Due Diligence Guideline) 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงมีการจัดกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ และ

ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ

มนุษยชนซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามหลัก (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) (UNGP)  

กระบวนกำรตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน 

 

1.กำรประกำศนโยบำยและหลักกำรของบริษทัฯ ว่ำดว้ยกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

(A Statement of Policy Commitment to Respect Human Rights) 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ด าเนินกิจการโดยค านึงหลักปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อต้าน

การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ และการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ 

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยขอบเขตของนโยบายไม่เพียงแต่ด าเนินงานของบริษัท 

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทย่อยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย และบริษัทมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

1.การประกาศนโยบายและ
หลักการของบริษัท ฯ

2.การประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

3.บูรณาการผลการประเมินกับ
การบริหารภายในองค์กร

4.การติดตามและการรายงาน
ผลการด าเนินงาน

5.การแก้ไขให้ถูกต้อง
และเยียวยา
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2.กำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสทิธิมนุษยชน 

(A Statement of Policy Commitment to Respect Human Rights) 

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้จัดการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อระบุความเส่ียงที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอกที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากทางตรงหรือทางอ้อมจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

รูปแบบการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ทั้งหมด              

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1.กิจกรรมทำงธุรกิจหลัก: 

1.1 การปฏิบัติงานด้านการบริการ 

2.สนับสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจ: 

2.1 ด้านคู่ค้า 

2.2 ด้านพนักงาน 

2.3 ด้านลูกค้า 

2.4 ด้านสังคมและชุมชน 

2.5 ด้านผู้ถือหุ้น 

3.บูรณำกำรผลกำรประเมินกบักำรบริหำรภำยในองคก์ร 

(Incorporating into Company Procedures and Addressing Impacts) 

ขั้นตอนที่ 1: กำรระบุประเด็นด้ำนสทิธิมนุษยชน (Human Rights Identification) 

การระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ่งขอบเขตของสิทธิมนุษยชน         

ที่เกี่ยวข้องของบริษัทแสดงไว้ด้านล่างดั งนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

1.สิทธิแรงงำน

1.1 สภาพแวดล้อมในที่ท างาน

1.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยพนักงาน

1.3 การไม่เลือกปฏิบัติ

1.4 เสรีภาพในการสมาคม
และส่วนร่วมในการต่อรอง

1.5 แรงงานบังคับ

2.สิทธิผู้บริโภค

2.1 สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

2.2 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

2.3 การไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า

3.สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิต

3.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยชุมชน

3.3 การเข้าถึงแหล่งน้ า
สะอาดของชุมชน
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สิทธิแรงงำน 

 สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน               

เช่น ห้องท างาน เสียง แสงสว่าง บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมงในการท างาน รวมทั้งลักษณะส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ 

เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงานและเป็นส่ิงที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างาน 

 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยพนักงำน  คือ การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

พนักงานในบริษัท สถานที่แหล่งด าเนินงาน และแผนงานในการให้ความช่วยเหลือ สร้างการรับรู้และเข้าถึงการ

ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมพนักงานท้ังหมด 

 กำรไม่เลือกปฏิบัติ คือ การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงการรับค่าจ้างอย่างเสมอภาค

และเท่าเทียม โดยไม่ใช่เกณฑ์ ชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ศาสนา ภูมิภาค สถาบันการศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง 

หรืออื่นๆ มาใช้ในการเลือกปฏิบัติ 

 เสรีภำพในกำรสมำคมและส่วนร่วมในกำรต่อรอง คือ พนักงานมีสิทธิในการร่วมเจรจาในเรื่องผลประโยชน์

ในการท างานอย่างเป็นธรรมและมีเสรีภาพในการสมาคม 

 แรงงำนบังคับ คือ บริษัทจะไม่มีการด าเนินการใช้แรงงานบังคับ หรือการใช้แรงงานเด็ก รวมไปถึงการค้ามนุษย์ 

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 มำตรฐำนกำรครองชีพและคุณภำพชีวิต คือ การด าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ

บริเวณชุมชนใกล้เคียงในเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น การไปลดทอนรายได้ของคนในชุมชน 

 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยชุมชน  คือ การด าเนินงานของบริษัทในการระมัดระวังการด าเนินงานที่

ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยชุมชน เช่น การเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการ

ด าเนินงานของบริษัท การสร้างมลพิษต่างๆ ต่อชุมชน 

 กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำสะอำดของชุมชน คือ การด าเนินงานของบริษัทจะต้องไม่ไปขัดขวางการเข้าถึงแหล่งน้ า

สะอาดของชุมชน เช่น ไม่ไปปิดกั้นแหล่งน้ า หรือ ดึงน้ าจากแหล่งน้ าชุมชนมาใช้จนก่อให้เกิดภาวะแล้ง 

สิทธิผู้บริโภค 

 สุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค คือ การคัดเลือกสินค้าและบริการของบริษัทที่มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และมีการค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล คือ การไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และมีแนวทางการบริหารจัดการ 

ป้องกัน เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

 กำรไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้ำ คือ การมีแนวทางบริหารจัดการป้องกันในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า 
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ขั้นตอนที่ 2: กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง (Risk Ranking) 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระดับความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน โดยใช้เกณฑ์ความเป็นไปได้ (Likelihood) และ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact Level) เพื่อจัดล าดับความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในบริษัท 

 

                ตารางประเมินความเส่ียงด้านสิทธมินุษยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในปี 2564 บริษัทจัดล าดับความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนจากประเด็นที่มีผลกระทบและความเป็นไปได้สูง    

3 ประเด็นดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3: กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจัดประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนได้ 3 ประเด็น และได้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจจะ

เกิดขึ้นและจัดท ามาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแก้ไข ดังนี้ 

1. ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

ควำมเสี่ยง : การร่ัวไหลของข้อมูลลูกค้า  

กำรลดผลกระทบและกำรแก้ไข : จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท คอยควบคุม 

ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
 

 

ระดับของผลกระทบและความเปน็ไปได้ 

1.  สูงมาก  

2.  สูง 

3.  ปานกลาง 

4.  ต่ า 

ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บ 

ระดับความเป็นไปได ้

ระ
ดับ

ผล
กร
ะท

บ 

ระดับความเป็นไปได ้

1. ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกค้า 

2. การไม่เลือกปฏิบัต ิ

3.สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน 

1 
3 2 
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2. กำรไม่เลือกปฏิบัติ 

ควำมเสี่ยง : การเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน 

กำรลดผลกระทบและกำรแก้ไข : จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนของพนักงาน 

3. สุขภำพและควำมปลอดภัยของชุมชน 

ควำมเสี่ยง : อุบัติเหตุบนท้องถนนจากเดินทาง 

กำรลดผลกระทบและกำรแก้ไข : การตรวจเช็คสมรรถภาพผู้ขับขี่ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และการ 

ตรวจเช็คสมรรถภาพยานพาหนะ 

 

4.กำรตดิตำมและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

(Tracking and Reporting Performance) 
บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และมีการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิทธิ

มนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท โดยมีผลการด าเนินงานในปี 

2564 ดังนี ้

- ร้อยละ 100 ของการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้รับการประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

- ร้อยละ 25 ของการด าเนินธุรกิจของบริษัท ถูกระบุว่ามีระดับความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนสูง                       

มี 3 ประเด็น 

- ร้อยละ 100 ของการด าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ที่ระบุว่ามีความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน

สูง มีมาตรการลดผลกระทบและกระบวนการแก้ไข 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจ าทุกปีผ่านรายงานความยั่งยืน

ประจ าปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดช่องทางการร้องเรียนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางดังนี้ 

 

ช่องทางการส่ือสาร  

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10  

แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210  โทรศัพท์: 02-6935555, 1652  

อีเมล : AC@srisawadpower.com 

เว็บไซต์ :  https://investor.sawad.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-chanel/ 

 



 

 

บริษัท ศรีสวสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

SRISAWAD  CORPORATION PUBLIC  COMPANY  LIMITED   99/392 Srisawad Bldg.,4,6 Chaengwattana 10 Thungsonghong  Laksi  Bangkok 10210 

Tel: 02-6935555    www.sawad.co.th 

5.กำรแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยำ  

(Remediation and Remed)  
 

บริษัท ฯ ตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจอาจก่อให้เกิดการสนับสนุนหรือมีความเชื่อมโยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิ 

มนุษยชนเป็นประจ าทุกปี เพื่อระบุประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการก าหนด 

มาตรการ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขและลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

หากมีกรณีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน ทางคณะกรรมการจะสืบสวนข้อเท็จจริงในผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาพิจารณา

ในท่ีประชุม และพิจารณาการช่วยเหลือ และสรุปผลการเยียวยาอย่างเหมาะสม บริษัทมีมาตรการในการลงโทษดังนี้ 

- การเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

- การลดค่าจ้างหรือต าแหน่งงาน 

- ตัดหรือระงับการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 

- การพิจารณาไม่ปรับค่าจ้าง 

 

 


