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เกิดความรับผิดชอบขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆสร้างความมันใจในการดําเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยังยืนและเคารพสิทธิ
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ข่าวเผยแพร่เพือประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย:แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะค้องกํากับกิจการของ บรรษัท
เพือรับรองว่าภาคธุรกิจจะเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงกิจการไทยในต่างประเทศ
เครือข่ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับฟงความคิดเห็นร่วมของทางเครือข่ายฯเพือให้เกิดความรับผิดชอบ
ขององค์กรภาคธุ รกิจต่างๆสร้างความมันใจในการดําเนินธุ รกิจอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยังยืนและเคารพสิทธิมนุษยชน
27 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ – เนืองในโอกาส วันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ป 2562 มูลนิธม
ิ านุษยะและเครือ
ข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องให้รฐ
ั บาลไทยเข้าควบคุมดูแลกิจการของบรรษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึงได้รวบรวมข้อกังวลของชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบ ผลกระทบของ
ธุรกิจและสะท้อนความท้าทายและข้อเสนอแนะทังหมดใน ความเห็นร่วมในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับล่าสุด ทีซงได้
ึ มี
การยืนไปเมือวันที 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 สําหรับการดําเนินการตามหลักการชีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะต้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนในบริบททางธุรกิจในประเทศไทยและรวม
ถึงธุรกิจไทยทีลงทุนในต่างประเทศ
ในภาพรวมของความเห็
ความเห็นร่วมได้
ม เน้นยําข้อบกพร่องของร่างผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในเรืองของการไม่ยอมรับความต้องการที
สําคัญสําหรับมาตรการบังคับเพือให้ธุรกิจไทยต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทีไม่พึงประสงค์จากกิจกรรมในทุกพืนทีทีพวกเขา
ดําเนินธุรกิจ ความคิดเห็นนียังชีให้เห็นถึงจุ ดอ่อนของร่างผ่านแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการ
ควบคุมบริษัทข้ามชาติทีลงทุนและ หรือดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพือรับประกันว่าหน่วยงานเหล่านีเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการใช้กระบวนการบังคับใช้กลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านมาตรการความรับผิดชอบ
อืน ๆ ทีได้รบ
ั แรงบันดาลใจจากพระราชบัญญัติการค้าทาสฉบับทันสมัยแห่งสหราชอาณาจักรในปพ.ศ. 2558(UK
UK Modern
French Corporate Duty of Vigilance Law of
Slavery Act of 2015
2015) และกฎหมายเฝาระวังองค์กรของประเทศฝรังเศส(French
2017)
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สิทธิมนุษยชนที แข็งแกร่ง” กล่าวเน้นยําโดยคุณเอมิลี ประดิจิต ผู้ก่อตังและผู้อํานวยการมูลนิธม
ิ านุษยะ “สําหรับเรืองนีนัน
ถือเปนสิงสําคัญที แผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนมีการผสมผสานระหว่างความสมัครใจและ
มาตรการบังคับตามแนวทางของแผนปฏิบัติการฯที พัฒนาโดยคณะทํางานแห่งสหประชาชาติ (UNWG) ด้านธุ รกิจกับ
สิทธิมนุษยชน” ร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องเนืองจากไม่สามารถใช้มิติทางเพศในการใช้หลักการ UNGPs
โดยมองข้ามผลกระทบทางเพศจากภาคธุรกิจและไม่ได้จัดทําแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดเพือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างรับ
ผิดชอบ
สําหรับการเข้าถึงการเยียวยาทีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเสาหลักที 3 ของ UNGPs ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไม่ได้สะท้อนถึงกลไกการแก้ไขข้อร้องทุกข์ทีไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมของรัฐอย่างเพียงพอ กฎหมาย
จารีตประเพณีและแนวทางปฏิบัติของชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบ อุ ปสรรคในทางปฏิบัติสังคมและเขตอํานาจศาลในการเยียวยา
บทบัญญัติของการเยียวยาผ่านกลไกทีตอบสนองต่อเพศ สถานภาพทางกฎหมายรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
สัญชาติและชาติพันธุข
์ องบุคคลทีได้รบ
ั ผลกระทบ และสถานการณ์ทีเฉพาะเจาะจงเช่นการหายตัวไปของนักปกปองสิทธิ เกียว
กับกิจกรรมออนไลน์และการเยียวยาผู้ทีตกเปนเหยือของการใช้แรงงานทีเอาเปรียบหรือผ่านการเจรจาต่อรอง ข้อบกพร่องใน
ร่างแผนปฏิบัติการฯอีกสิงหนึงคือการจัดการกับสถานการณ์ของชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบและความท้าทายและข้อเสนอแนะโดย
เฉพาะรวมถึงการพิจารณาชุ มชนและสิทธิของพวกเขาในลักษณะทีครอบคลุมตามทีระบุไว้ในความคิดเห็นร่วมประเด็นสําคัญทัง
สีประเด็น
ในประเด็นสําคัญที 1 การละเมิดสิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงาน มูลนิธม
ิ านุษยะและเครือข่ายได้สือถึงความผิดหวังกับ
ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติในการมองข้ามบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิงพนักงานบริการทางเพศและช่องว่างในการจัดการกับ
สิทธิและปญหาของพวกเขา “แผนปฏิบัติการระดับชาติต้องระบุ งานบริการทางเพศว่าเปนงานและรับประกันสิทธิแรงงาน
กับพนักงานบริการทางเพศทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิงคํานึงถึงความท้าทายที เราเผชิญ” กล่าวโดยคุณศิรศ
ิ ักดิ ไชยเทศ นัก
เคลือนไหวด้านพนักงานบริการทางเพศและกลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ “เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุ ติการ
ทําให้งานบริการทางเพศเปนอาชญากรรมด้วยการยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้าประเวณี ซึง
กีดกันสิทธิขันพืนฐานในการทํางานของพนักงานบริการ”
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ยิงไปกว่านัน ความคิดเห็นร่วมดังกล่าวยังได้เน้นยําถึงความล้มเหลวของแผนปฏิบัติการระดับชาติในการแก้ไขปญหาของ
แรงงานเด็กและแรงงานนอกระบบ อุ ปสรรคในการเข้าถึงมาตรการประกันสังคม การเลิกจ้างทีไม่เปนธรรมและความต้องการ
กลไกเฉพาะและมาตรการทีเพียงพอในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติในทีทํางานกับกลุ่มบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ
ในประเด็นสําคัญที 2 กรณีสิทธิชุมชน ที ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม ความเห็นร่วมได้เน้นยําถึงกฎหมายทีขัด
แย้งกันและมีปญหาของประเทศไทยรวมถึงพระราชบัญญัติโรงงานเมือเร็วๆ นีพระราชบัญญัติปาชุ มชนและการแก้ไขพระราช
บัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติการอนุรก
ั ษ์สัตว์ปาทีได้ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการปรึกษาชุ มชนรวมทังพระราช
บัญญัติปาสงวนแห่งชาติประมวลกฎหมายทีดินและคําสังคสช. ทีเกียวข้องซึงได้รบ
ั แรงจู งใจจากทางภาคธุรกิจ สิงเหล่านีส่งผล
ให้เกิดการละเมิดสิทธิชุมชนในพืนทีปาไม้และยังไม่ได้มีการกล่าวถึงในร่างแผนปฏิบัติการ
“นักปกปองสิทธิในที ดินทังสิบสีคน ซึงมีนักปกปองสิทธิทีเปนผู้หญิงถึง 9 คนจากจังหวัดชัยภูมิทีกําลังจะเข้าเรือนจําด้วย
ข้อหาที ทําให้ปาเสือมในเขตอุ ทยานแห่งชาติไทรทอง นโยบายทวงคืนผืนปา โดยรัฐบาลทหารซึงควรที จะพุ ่งเปาบังคับใช้
กับนักลงทุนแต่กลับไปสร้างความเจ็บปวดให้กับชุมชนท้องถิน สําหรับแผนปฏิบัติการแห่งชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษย
ชนมีความเปนไปได้ทีจะทบทวนกฎหมายที มีความเปนเฉพาะ กฎหมายปาไม้ต้องมีการทบทวนเรืองการมีส่วนร่วมที คํานึง
ถึงข้อกังวลของชุมชน และสร้างพลังจากฐานราก” คุณสุวลี โพธิงาม หนึงใน 14 นักปกปองสิทธิฯทีจะฟงคําพิพากษา ในวันที
3 กรกฎาคม 2562
โดยเฉพาะการไม่ยอมรับ 'ชนเผ่าพืนเมือง' ในฐานะหนึงในชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบทีสําคัญทีสุดซึงมีความเสียงมากทีสุดทีจะ
ประสบกับการดําเนินธุรกิจทีไม่พึงประสงค์ แม้จะมีการระบุถึงความท้าทาย สิทธิของชนเผ่าพืนเมือง (UNDRIP) และความ
จําเปนทีจะต้องได้รบ
ั ความยินยอมและแจ้งล่วงหน้าเพือบังคับขับไล่ในการพัฒนาชนบทและนโยบายทีดิน
“แม้วา่ เราจะมีส่วนร่วมอย่างมากในกระบวนการร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติแต่รัฐบาลยังคงปฏิเสธการมีอยู่ของชนเผ่า
พืนเมืองและการละเมิดสิทธิของเราโดยภาคธุ รกิจในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบที ไม่สมส่วนของการละเมิดสิทธิสตรี
ชนเผ่า” กล่าวโดยคุณคะติมะ หลีจ๊ะ นักเคลือนไหวจากชนเผ่าพืนเมืองเผ่าลีซู เครือข่ายชนพืนเมืองในประเทศไทย “แผนปฏิบัติ
การแห่งชาติจาํ เปนต้องรับรองสิทธิของเราในฐานะชนเผ่าพืนเมืองที จะอาศั ยอยู่ในดินแดนบรรพบุ รุษของเราเพือจัดการ
ทรัพยากรที ดินและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการได้รับความยินยอมและแจ้งล่วงหน้า เราเปนคนที เผชิญกับ
ี ก้ปญหาที ดีทีสุดเพือหยุ ดการ
ผลกระทบโดยตรงของภาคธุ รกิจเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนันเราจึงรู้วธ
ิ แ
ละเมิดเหล่านี ถึงเวลาแล้วที พวกเขาจะต้องยอมรับการมีอยู่และการมีส่วนร่วมของเราในการสร้างความยังยืนทาง
ี ต
เศรษฐกิจและปกปองสิงแวดล้อมโดยการอนุรักษ์ดินแดนบรรพบุ รุษและวิถีชว
ิ ดังเดิมของพวกเรา"
ยิงไปกว่านัน คุณรอกีเยาะห์ สะมาแอ นักปกปองสิทธิสตรีจากเครือข่ายอนุรก
ั ษ์ Green World Network สมาชิกชุ มชนที
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟาในภาคใต้ “สิงสําคัญคือต้องมีการปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที จะมีการ
ก่อสร้างโครงการธุ รกิจซึงต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนควบคู่กับชุมชนที เกียวข้อง
แผนปฏิบัติการระดับชาติควรแก้ไขปญหาความรับผิดของรัฐด้วยการลงโทษที มีประสิทธิภาพและการเยียวยาจากการ
ละเมิดสิทธิโดยรัฐวิสาหกิจเช่นการกระทําของการไฟฟาฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในกรณีโรงไฟฟาถ่านหินเทพา"
ในประเด็นสําคัญที 3 การปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน มูลนิธม
ิ านุษยะและเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่ง
ประเทศไทยชีให้เห็นในความคิดเห็นร่วมถึงความล้มเหลวเพือรับประกันการคุ้มครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการ
เพิมการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพือระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนทีพวกเขาได้เผชิญ ร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติไม่ได้
กล่าวถึงการใช้กฎหมายของภาคธุรกิจในการกีดกันนักปกปองสิทธิมนุษยชน เช่นรัฐธรรมนูญชัวคราวป 2557 มาตรา 44, 47,
48 และ 279 รัฐธรรมนูญป2560 มาตรา265 และ 279 คําสัง คสช.ที 3/2558 และ 13/2559 ประมวลกฎหมายอาญาความ
ผิดฐานหมินประมาท มาตรา 326-328 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550ในการทําให้นักปกปองสิทธิฯกลายเปนอาชญากรสําหรับเนือหาออนไลน์
“เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกล่าวถึงเปาหมายของการออกกฏหมายต่อต้านการดําเนินคดีเชิงยุ ทธศาสตร์เพือระงับ
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพือจัดการกับ SLAPP ต่างๆ เช่นประมวลกฎหมาย
ี ิจารณาความอาญามาตรา 161/1 และ 165/2 และพระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ มาตรา 21 ซึง
วิธพ
ไม่เพียงพอที จะแก้ไขปญหาการกดขีขององค์กรผ่านทางการกลันแกล้งและการลงโทษ SLAPPs ต่อ นักปกปองสิทธิฯ”
คุณศราวุ ฒ ิ ปนกันทา ศู นย์พิทักษ์และฟนฟู สิทธิชุมชนท้องถิน
นอกจากนีร่างร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติไม่ได้กล่าวถึงการละเมิดมาตรฐานสากลทีปกปองและส่งเสริมสิทธิของนักปกปอง
สิทธิมนุษยชนในบริบททางกฎหมายทีไม่เอืออํานวยกับร่างพระราชบัญญัติความมันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปจจุ บัน นอกจาก
นียังเพิกเฉยต่อบทบาททีสําคัญของนักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรี ในบริบททางธุรกิจ “ ร่างร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฉบับ
สุดท้ายไม่แยแสต่อการดําเนินธุ รกิจที ส่งผลต่อผู้ปกปองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิงผู้ทีได้รับผลกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนต้องรับความช่วยเหลือ ต้องได้รับการแก้ไขในทันที ” คุณนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการอิสระและนักกิจกรรมด้านสิทธิ
ความหลากหลายทางเพศทีเกียวข้องนับตังแต่ก่อตังขึนในการมีส่วนร่วมในมุมมองของชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบในธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน
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นอกจากนีตามความคิดเห็นร่วมในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดและครอบคลุมในประเด็นสําคัญที สี
ของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจและนักลงทุนเคารพพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนของพวกเขาผ่านกฎหมายทีบังคับใช้อย่างเคร่งครัด “แผนปฏิบัติการระดับชาติจะต้องมีความมุ่งมันอย่างแรงกล้า
ในการพัฒนาและดําเนินการตามกฎหมายเพือกําหนดให้บริษัทไทยและนักลงทุนดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนเนืองจากได้
รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพือให้มันใจว่ามีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความโปร่งใสในการแบ่งปน
ข้อมูลและรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทังในและต่างประเทศ” อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย กล่าว “ ต้องมีการกําหนดความผิดทางอาญาโดยกฎหมายดังกล่าวในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศของไทย”
ในขณะเดียวกันร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติฯมองข้ามการพิจารณาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของไม่มีการระบุถึงผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนของข้อตกลงทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิงการตกลงหุน
้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ข้อตกลง
ความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพือหุน
้ ส่วนทางการค้าภาคพืนเอเชียแปซิฟก (CPTPP) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
พันธุพ
์ ืชใหม่ป พ. ศ. 2534
รวมถึงวิถีชวี ิตการเกษตรความมันคงด้านอาหารและสุขภาพ “ประเทศไทยมีหน้าที ต้องเปลียนกฎหมายและนโยบายภายใน
ี ฏิบัติดังเดิมของเราในการแบ่งปนเมล็ดพันธุ ์
ประเทศของตนเพือให้สอดคล้องกับ RCEP และ UPOV ซึงจะทําลายวิธป
และการกระจายความเสียง” คุณหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง รองประธานเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย “ สําหรับสตรีชน
ี ารของอธิปไตยด้านอาหารและความปลอดภัยของเรารวมถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์และชีวต
เผ่านัน เมล็ดพันธุ เ์ ปนวิธก
ิ
ของเราดังนัน แผนปฏิบัติการระดับชาติฯจะต้องมันใจว่ามีการปรึกษาหารือกับชุมชนก่อนที จะมีการบังคับใช้และบังคับใช้
ข้อตกลงทางการค้า และความสนใจ”
สําหรับการนําไปปฏิบัติและตรวจสอบกระบวนการของแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนความเห็น
ร่วมกันยําว่าร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีโครงร่างทีชัดเจนสําหรับมาตรการดําเนินการกับ
ตัวชีวัดเฉพาะ มองเห็นวิธก
ี ารดําเนินการทีครอบคลุมการมีส่วนร่วมการทํางานร่วมกันและการข้ามส่วนโดยมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทังหมดโดยเฉพาะชุ มชนทีได้รบ
ั ผลกระทบซึงไม่รวมอยู่ในคณะกรรมการแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและละเลยความเปนอิสระความโปร่งใสและความรับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบและ
กํากับดูแล
การพิจารณาถึงข้อเสียเปรียบมากมายในกระบวนการและเนือหาของร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
of
ขันสุดท้ายมานุษยะและเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยขอเรียกร้องให้รฐ
ั บาลไทยทําการแก้ไขทีจําเปนตาม
ความเห็นของเราและทําให้แน่ใจว่ามีการจัดทําเอกสารนโยบายทีมีประสิทธิภาพอย่างละเอียด ตามกําหนดเวลา และมีตัวเเทนของ
ชุ มชนผู้ทีได้รบ
ั ผลกระทบอยู่ในคณะกรรมการของแผนนีด้วย“เราจะพยายามผลักดันนโยบายของเราต่อไปในการปรับใช้และ
ดําเนินการตามแผนฯ ที กระทรวงยุ ติธรรมซึงสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและข้อเสนอแนะที ชุมชนประสบจากผลกระทบ
ด้านลบของกิจการทางธุ รกิจ”กล่าวโดยคุณศุ กาญจน์ตา สุขไผ่ตาจากสหพันธ์แรงงานข้ามชาติกล่าว และผู้ประสานงานภาค
เหนือกับเครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย “สําหรับเรืองนีเราขอเรียกร้องความคิดเห็นทังหมดของเราเพือ
นํามาพิจารณาและการใช้กระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือดําเนินการอย่างต่อเนือง เปดกว้าง สร้างสรรค์และร่วมมือ
กันในการยอมรับการนําไปปฏิบัติและติดตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ”
“พวกเราได้เห็นว่าเอกสารนโยบายนีจะเปนจุ ดเริมต้นที จะทําให้ ภาคธุ รกิจ บริษัท มีความรับผิดชอบตรวจสอบให้มีการ
ดําเนินธุ รกิจอย่างรับผิดชอบและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยที ยังยืนและเคารพสิทธิมนุษยชน” คุณเอมิลี ประดิจิต ผู้ก่อตังและ
ผู้อํานวยการ มูลนิธม
ิ านุษยะ กล่าวเสริม
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สามารถเข้าชมความเห็นร่วมสําหรับร่างเเผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกกับสิทธิมนุษยชนฉบับ
ล่าสุดได้ที:
https://www.manushyafoundation.org/comments-on-the-nap-on-bhr
สามารถเข้าชมรายงานการประเมินธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคมที เปนอิสระได้ที:
https://www.manushyafoundation.org/bhr-cso-nba-thailand

ช่องทางการติดต่อสือ
ภาษาอังกฤษ คุณเอมิลี ประดิจิต ผู้ก่อตังและผู้อํานวยการ มูลนิธม
ิ านุษยะ+66 (0) 92-901-5345,
emilie@manushyafoundation.org
ภาษาไทย คุณศุ ภมาศ ผลพระ เจ้าหน้าทีโครงการ มูลนิธม
ิ านุษยะ+66 (0) 83-578-9879,
suphamat@manushyafoundation.org

เกียวกับมูลนิธม
ิ านุษยะ

มูลนิธม
ิ านุษยะมูลนิธเิ ปนองค์กรระดับภูมิภาคของเอเชียทีมีเปาหมายในการเสริมสร้างชุ มชนท้องถินให้เปนหัวใจ
ของกระบวนการตัดสินใจทีเกียวข้องกับพวกเขาเพือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและ
สันติภาพ มูลนิธม
ิ านุษยะทําหน้าทีเปนสะพานเชือมขับเคลือนและเสริมสร้างตัวแทนการเปลียนแปลงโดยการ
เชือมต่อมนุษย์ผ่านการสร้างพันธมิตรร่วมและการพัฒนากลยุทธ์ทีมุ่งเน้นทีการสร้างเสียงของชุ มชนท้องถินใน
ศู นย์กลางของการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศมูลนิธม
ิ านุษยะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเปนนําหนึงใจเดียวกันของชุ มชนและประชาชนในระดับ
รากหญ้าเพือให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถสร้างข้อกังวลของตนเองและจัดหาวิธก
ี ารเพือปรับปรุงการดํารงชีวิตและ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพืนทีสําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับงานของมูลนิธม
ิ านุษยะสามารถเยียมชมเว็บไซต์
ได้ที:
https://www.manushyafoundation.org

เกียวกับเครือข่ายธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชนเเห่งประเทศไทย

เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย(TBHRN) คือ เครือข่ายทีจัดตังขึนอย่างไม่เปนทางการซึงประกอบไป
ด้วยกลุ่มบุคคลทีมีความหลายและนักนักปกปองสิทธิมนุษยชนทีมีอัตลักษณ์ทีทับซ้อนกัน ผู้นาํ ชุ มชน นักวิจัย นักวิชาการ
และองค์กรพัฒนาเอกชน ตังแต่ในระดับท้องถินไปจนถึง ระดับชาติและระดับภูมิภาคซึงร่วมมือกันเพือให้ชุมชนท้องถินนัน
เปนศู นย์กลางของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธม
ิ านุษยะและเครือข่ายซึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การเจรจาและการติดตามข้อผูกพันทางธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทีทําโดยรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิงในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับบทบาทของ เครือข่าย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (TBHRN)สามารถเยียมชมได้ที
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report
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