
 

เราหมายถงึอะไร…? 

อภธิานศพัทข์องขอ้ก าหนดทางเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบทานธุร

กจิ 

 

ความเป็นมา 

แนวปฏบิตัใินการสอบทานธรุกจิของ OECD ส าหรบัการด าเนินธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ (แนวปฏบิตั ิ OECD 

ส าหรบั RBC) ชว่ยใหธ้รุกจิเขา้ใจและด าเนินการสอบทานธรุกจิส าหรบัการด าเนินธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

(RBC) ตามทีค่าดการณไ์วใ้นแนวทาง OECD ส าหรบับรรษทัขา้มชาต ิ (แนวทาง OECD ส าหรบั MNE) 

แนวปฏบิตั ิ OECD ส าหรบั RBC 

ส่งเสรมิความเขา้ใจรว่มกนัระหว่างรฐับาลและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีว่าการสอบทานธรุกจิส าหรบั RBC 

หมายถงึอะไรในทางปฏบิตั ิ 

แนวทางของ OECD ส าหรบั MNE ชว่ยใหก้จิการต่างๆ มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัลกัษณะ มาตราการเฉพาะต่างๆ 

และกระบวนการสอบทานธรุกจิใหเ้ขา้กบัรูปการณข์องตวัเอง กจิการจงึควรใชแ้นวปฏบิตั ิ OECD ส าหรบั RBC 

เป็นโครงรา่งในการพฒันาและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ระบบและกระบวนการสอบทานธรุกจิทีไ่ดร้บัการออกแบบ 

และคน้หาทรพัยากรเพิม่เตมิส าหรบัการเรยีนรูใ้นเชงิลกึต่อไปตามความจ าเป็น 

หมายเลขหนา้ทัง้หมดดา้นล่างอา้งองิถงึแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC ฉบบัภาษาองักฤษ 

1. การสอบทานธุรกจิ 

กระบวนการทีก่จิการสามารถระบ ุ ประเมนิ ป้องกนั และ/หรอืบรรเทา 

และพจิารณาถงึวธิรีบัมอืกบัผลกระทบเชงิลบตามจรงิและทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินงาน ในห่วงโซอ่ปุทาน 

และความสมัพนัธต่์างๆ ทางธรุกจิของตน ตามทีไ่ดแ้นะน าไวใ้นแนวทาง OECD ส าหรบั MNE    

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดบูทน าของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 16-19] 

2. ความเสีย่งและผลกระทบเชงิลบ 

การสอบทานธรุกจิรบัมอืกบัผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ (ความเสีย่ง) 

โดยสมัพนัธก์บัหวัขอ้ต่างๆ ในแนวทาง OECD ส าหรบั MNE ว่าดว้ยเร ือ่งสทิธมินุษยชน รวมถงึแรงงาน 

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
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และอตุสาหกรรมสมัพนัธ ์ สิง่แวดลอ้ม การตดิสนิบนและการทจุรติ การเปิดเผยขอ้มูล 

และผลประโยชนข์องผูบ้รโิภค  

ส าหรบักจิการหลายแห่ง ค าว่า "ความเสีย่ง" หมายถงึความเสีย่งทีส่ าคญัต่อกจิการ อย่างความเสีย่งดา้นการเงนิ 

ความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งในการด าเนินงาน ความเสีย่งดา้นชือ่เสยีง ฯลฯ  

บรรดากจิการต่างเป็นห่วงต าแหน่งของตนในตลาดเมือ่ตอ้งเผชญิหนา้กบัคู่แข่ง ภาพลกัษณ ์

และการมตีวัตนในระยะยาว ดงัน้ันเมือ่กจิการเหล่านีม้องไปทีค่วามเสีย่งต่างๆ 

โดยทั่วไปมกัมองเห็นความเสีย่งทีม่ต่ีอตวัเอง อย่างไรกต็ามแนวทาง OECD ส าหรบั MNE 

อา้งถงึความเป็นไปไดข้องผลกระทบเชงิลบต่อผูค้น สิง่แวดลอ้ม และสงัคม ทีก่จิการกอ่ มสี่วนรว่มกอ่ 

หรอืเช ือ่มโยงโดยตรง กล่าวอกีนัยหน่ึง น่ีเป็นวธิกีารเผชญิหนา้กบัความเสีย่งจากภายนอก 

กจิการสามารถระบคุวามเสีย่งในประเด็น RBC โดยหาความต่างระหว่างสิง่ทีไ่ดร้บัการแนะน าในแนวทาง OECD 

ส าหรบั MNE ในดา้นหน่ึง และรูปการณท์ีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินงาน ห่วงโซอ่ปุทาน 

หรอืความสมัพนัธท์างธรุกจิของตนกบัอกีฝ่าย  

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่1 [หนา้ 38-40] และ 20 [หนา้ 62-23] ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC  

3. การสอบทานธุรกจิตามความเสีย่ง 

การสอบทานธรุกจิขึน้อยู่กบัความเสีย่งเมือ่ลกัษณะและขอบเขตของการสอบทานธรุกจิเหมาะสมกบัความรุนแรงและ

โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบเชงิลบ 

บรษิทัสามารถจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งไดโ้ดยใชพ้ารามเิตอรข์องขนาด ขอบเขต 

และลกัษณะทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดลูกัษณะของการสอบทานธรุกจิ [หนา้ 17] ค าถามที ่3 และตารางที ่3: ขนาด ขอบเขต 

และลกัษณะทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้[หนา้ 42-45] ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC 

4. เชือ่มโยงโดยตรง  

"การเช ือ่มโยง" ถกูก าหนดโดยความสมัพนัธร์ะหว่างผลกระทบเชงิลบและผลติภณัฑ ์ บรกิาร 

หรอืการด าเนินงานของกจิการผ่านหน่วยงานอืน่ (เชน่ ความสมัพนัธท์างธรุกจิ) "เช ือ่มโยงโดยตรง" 

ไม่ไดก้ าหนดโดยความสมัพนัธท์างสญัญาโดยตรง ตวัอย่างเชน่ "การจดัหาโดยตรง"  ตวัอย่างเชน่ 

หากกจิการไดแ้รโ่คบอลตท์ีข่ดุโดยใชแ้รงงานเด็กและแรน้ั่นถูกน าใชใ้นผลติภณัฑ ์

กจิการอาจเชือ่มโยงโดยตรงกบัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์ (เชน่ แรงงานเด็ก) ในกรณีนี ้

ผูป้ระกอบการไม่ไดก้อ่หรอืมสี่วนรว่มกอ่ผลกระทบเชงิลบดว้ยตวัเอง 

แต่ยงัคงมกีารเช ือ่มโยงโดยตรงระหว่างผลติภณัฑข์ององคก์รและผลกระทบเชงิลบผ่านความสมัพนัธท์างธรุกจิกบัห

น่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัหาโคบอลท ์(เชน่ กบัโรงหลอม ผูค้า้แร ่และบรษิทัเหมอืงแรท่ีใ่ชแ้รงงานเด็ก) 
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ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่29 ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 70-71]  

5. กลไกการรอ้งเรยีน 

กลไกการรอ้งเรยีนเป็นกระบวนการรอ้งเรยีนทีเ่ป็นทางการ ตลุาการหรอืไม่เป็นตลุาการ ซึง่สามารถใชโ้ดยบคุคล 

คนงาน 

ชมุชนและ/หรอืองคก์รภาคประชาสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบในทางลบจากกจิกรรมทางธรุกจิและการด าเนินงานบางอ

ย่าง มกีลไกการรอ้งทกุขท์ีห่ลากหลายอยู่ในโครงการ บรษิทั ภาคส่วน ทัง้ในระดบัชาต ิ ระดบัภูมภิาค 

และระหว่างรฐับาล1 กลไกการรอ้งเรยีนระดบัปฏบิตักิารตอบสนองเกณฑห์ลกัของกระบวนการทางกฎหมาย 

ของการเขา้ถงึ การคาดการณ ์ ความเท่าเทยีม ความสอดคลอ้งกบัแนวทางของ OECD ส าหรบั MNE 

ความโปรง่ใส และการองิตามการหารอืเป็นหลกั 

ตวัอย่างเชน่ กระบวนการทางกฎหมายอย่าง การฟ้องรอ้ง การด าเนินคด ี และการตดัสนิ 

เป็นตวัอย่างทั่วไปของกระบวนการทีข่ ึน้กบัรฐัซ ึง่ใหอ้ านาจการฟ้ืนฟู ตวัอย่างของกลไกของรฐัทีไ่ม่ใชต่ลุาการ คอื 

หน่วยงานของรฐัผูเ้ช ีย่วชาญ หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภค หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

และศูนยต์ดิต่อประสานงานแห่งชาตสิ าหรบัแนวทาง OECD ส าหรบั MNE 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่ 51, 52, 53 และ 54 ของค าแนะน า OECD ส าหรบั RBC [หนา้ 89-91] 

และส่วนที ่ 1 ของ แนวปฏบิตัใินการสอบทานธรุกจิของ OECD 

ส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนืในภาคเคร ือ่งนุ่งห่มและรองเทา้ [หนา้ 95] 

6. การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่คีวามหมาย 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ไดแ้ก่ 

บคุคลหรอืกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการกระท าของกจิการและความสมัพนัธท์างธรุกจิ 

การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่คีวามหมายมลีกัษณะเป็นการสือ่สารสองทางและขึน้อยู่กบัเจตนาดขีองผูเ้ข ้

ารว่มทัง้สองฝ่าย นอกจากนีย้งัตอบสนองและด าเนินต่อไป และรวมถงึในหลายๆ 

กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นทีจ่ะมกีารตดัสนิใจ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่9, 10 และ 11 [หนา้ 49-51] ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC ตลอดจน  

แนวปฏบิตัใินการสอบทานธรุกจิของ OECD 

ส าหรบัการมสีว่นรว่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่คีวามหมายในภาคอตุสาหกรรมเชงิสกดั 

แมว้่าเอกสารนีไ้ดร้บัการพฒันาขึน้โดยเฉพาะส าหรบับรษิทัในภาคอตุสาหกรรมเชงิสกดั แต่ค าจ ากดัความ 

บทเรยีน และค าแนะน า สามารถใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางกบัทกุภาคหน่วย  

                                                        
1 SOMO, “What Are Grievance Mechanisms?” ดไูดท้ี่   https://www.somo.nl/hrgm/what-are-grievance-mechanisms/     

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264290587-en.pdf?expires=1576578550&id=id&accname=ocid84004878&checksum=D88702A2D885862FD50601C7C274A277
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264290587-en.pdf?expires=1576578550&id=id&accname=ocid84004878&checksum=D88702A2D885862FD50601C7C274A277
https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.somo.nl/hrgm/what-are-grievance-mechanisms/
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7. อ านาจต่อรอง 

อ านาจต่อรองถอืเป็นสิง่ทีม่อียู่จรงิในทีซ่ ึง่กจิการมคีวามสามารถในการเปลีย่นแปลงแนวทางปฏบิตัทิีไ่ม่ถกูตอ้งของห

น่วยงานทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย 

กจิการทีต่อ้งการป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบเชงิลบทีเ่ช ือ่มโยงโดยตรงกบัการด าเนินงานผลติภณัฑห์รอืบรกิารข

องตนโดยความสมัพนัธท์างธรุกจิ 

จะตอ้งมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิเพือ่ป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบเชงิลบ 

วธิทีีก่จิการใชอ้ านาจต่อรองจะขึน้อยู่กบัผลกระทบเชงิลบทีเ่ป็นปัญหา 

ระดบัของอ านาจต่อรองทีก่จิการมกีบัความสมัพนัธท์างธรุกจิ และลกัษณะอืน่ๆ 

ทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัภาคส่วนและ/หรอืลกัษณะของความสมัพนัธท์างธรุกจิ ตวัอย่างเชน่ 

บรษิทัอาจมสี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัทีต่นมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิดว้ย (ผูจ้ าหน่าย) 

เพือ่กระตุน้ใหบ้รษิทัป้องกนัและ/หรอืลดผลกระทบผ่าน การเขยีนจดหมาย อเีมล โทรศพัท ์

หรอืการประชมุแบบเผชญิหนา้ในระดบัปฏบิตักิาร 

ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสและ/หรอืระดบัคณะกรรมการเพือ่แสดงมมุมองต่างๆ นอกจากนีบ้รษิทัต่างๆ 

ยงัสามารถสรา้งความคาดหวงัเกีย่วกบั RBC 

และการสอบทานธรุกจิโดยเฉพาะในสญัญาการคา้หรอืเช ือ่มโยงสิง่จงูใจทางธรุกจิ เชน่ 

ขอ้ผูกมดัในสญัญาระยะยาว เงือ่นไขการช าระเงนิ และค าส ัง่ซ ือ้ในอนาคต ดว้ยประสทิธภิาพของ RBC 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่35, 36 และ 37 ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 77-79] 

8. จุดควบคุม/จุดคอขวด 

จดุควบคมุหรอืจดุคอขวดของกจิการมแีนวโนม้ทีจ่ะมทีศันวสิยัทีด่กีว่าและ/หรอือ านาจต่อรองเหนือผูจ้ดัจ าหน่ายแล

ะความสมัพนัธท์างธรุกจิของตวัเองทีใ่กลช้ดิกบัห่วงโซอ่ปุทานมากกว่ากจิการทีใ่กลช้ดิผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชข้ ัน้ปลาย  

โดยอาจมลีกัษณะดงัต่อไปนี ้ 

 จดุเปลีย่น 

อยู่ทีจ่ดุส าคญัของการเปลีย่นแปลงในห่วงโซอ่ปุทานทีก่ารสบืทวนแหล่งทีม่าหรอืขอ้มลูของห่วงโซก่ารคุม้

ครองพยานหลกัฐานอาจถกูรวบรวมไวห้รอืสญูหาย  

 จ านวนต ่า 

มกีจิการจ านวนนอ้ยทีอ่ยู่ในจดุเฉพาะนีใ้นห่วงโซอ่ปุทานทีด่ าเนินการหรอืจดัการกบัปัจจยัเบือ้งตน้ส่วนให

ญ่ทีส่่งต่อไปยงัห่วงโซ ่ 

 อ านาจต่อรองสงู จดุทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของอ านาจต่อรองของกจิการไปยงัจดุปลายของห่วงโซอ่ปุทาน 

(ปลายน า้)  
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 การตรวจสอบเกดิขึน้ทีน่ี่ จดุทีโ่ครงรา่งและแผนการตรวจสอบต่างๆ 

มอียู่แลว้เพือ่ใชอ้ านาจต่อรองกบัระบบเหล่านีแ้ละหลกีเลีย่งการท าซ า้  

ตวัอย่างของจดุคอขวดอาจรวมถงึ ผูข้ายสนิคา้โภคภณัฑท์ั่วโลกส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานฝ้ายและยาง 

โรงงานเคมสี าหรบัหว่งโซอ่ปุทานเสน้ใยสงัเคราะห ์ โรงหลอมและโรงกลั่นส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานแร ่

การแลกเปลีย่นกาแฟส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานกาแฟ ห่วงโซอ่ปุทานอาจมจีดุควบคมุมากกว่าหน่ึงจุด  

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดกูรอบ 5 ของแนวปฏบิตั ิ OECD ส าหรบั RBC [หนา้ 69] และกรอบ 3 ของ 

แนวปฏบิตัใินการสอบทานธรุกจิของ OECD ส าหรบัห่วงโซอ่ปุทานทีย่ ัง่ยนืในภาคเคร ือ่งนุ่งห่มและรองเทา้ [หนา้ 

60-61] 

9. การป้องกนั  

"การป้องกนั" หมายถงึการด าเนินการเพือ่ป้องกนัอนัตรายไม่ใหเ้กดิขึน้หรอืเกดิขึน้อกี กล่าวอกีนัยคอื 

มาตรการป้องกนัจะด าเนินการกอ่นทีจ่ะเกดิอนัตราย 

ตวัอย่างเชน่ โดยค านึงถงึอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

การก าจดัอนัตรายไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวธิทีีด่ที ีส่ดุในการป้องกนัการบาดเจ็บและสขุภาพทีไ่ม่ดตี ัง้แต่แรกเร ิม่ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่32 ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 74] 

 

10. การบรรเทาทุกข ์

การด าเนินการเพือ่ลดหรอืขจดัอนัตรายหากเกดิผลกระทบเชงิทางลบอาจใชม้าตรการบรรเทาทกุขก์อ่น ระหว่าง 

หรอืหลงัเหตกุารณ ์เพือ่ลดระดบัอนัตราย 

ตวัอย่างเชน่ การตดิตัง้กระบวนการบ าบดัน า้อาจลดผลกระทบจากมลพษิทางน า้โดยการลดระดบัของของเสยีในน า้ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่32 ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 74]  

11. การฟ้ืนฟู 

“การฟ้ืนฟู” และ “การเยยีวยา” 

อา้งองิถงึทัง้กระบวนการของการใหก้ารเยยีวยาส าหรบัผลกระทบเชงิลบและผลลพัธส์ าคญั (เชน่ การเยยีวยา) 

ทีส่ามารถขดัขวางหรอื "ประสบความส าเรจ็" ในเร ือ่งผลกระทบเชงิลบได ้

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264290587-en.pdf?expires=1576578550&id=id&accname=ocid84004878&checksum=D88702A2D885862FD50601C7C274A277
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หลกัๆ แลว้ 

การเยยีวยามจีดุมุ่งหมายเพือ่ฟ้ืนฟูบคุคลหรอืกลุ่มทีไ่ดร้บัอนัตรายจากกจิกรรมของธรุกจิใหก้ลบัสู่สถานการณท์ีพ่ว

กเขาจะอยู่ในกรณีทีผ่ลกระทบไม่ไดเ้กดิขึน้ ในกรณีทีเ่ป็นไปไม่ได ้

อาจเกีย่วขอ้งกบัการชดเชยหรอืวธิกีารเยยีวยาในรูปแบบอืน่ๆ ทีพ่ยายามแกไ้ขความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดคู าถามที ่49 และ 50 ของแนวปฏบิตั ิOECD ส าหรบั RBC [หนา้ 88] 


