ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration)

ปฏิญญาไตรภาคีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเรื่องหลักการ
ว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติและนโยบายสังคม (“ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ”
หรือ “MNE Declaration”) เป็นตราสารฉบับเดียวขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่สื่อสารโดยตรงกับบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากฝ่าย
รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง
ปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ (MNE Declaration) มีสาระส�ำคัญคือ
สะท้อนฉันทามติของฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างในประเด็นที่
ส�ำคัญ 5 ประการทีธ่ รุ กิจจะสามารถมีบทบาทในการสร้างผลกระทบ
ด้านสังคมในเชิงบวกได้สูงสุด ได้แก่ นโยบายทั่วไป การจ้างงาน
การอบรม สภาพการจ้างและการด�ำรงชีพ และแรงงานสัมพันธ์
ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของบรรษัทข้ามชาติ (MNEs) กับรัฐบาล
ตลอดจนแนวทางต่างๆ ที่องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างจะ
สามารถมีส่วนร่วมได้
ให้แนวทางด้านแรงงานและประเด็นทางสังคมที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนแก่บริษัท
เน้นหนักไปทีค่ วามสอดคล้องกันของนโยบายภาครัฐและเอกชนเพือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่าจะท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสูงสุด
ส่งเสริมให้เกิดการเจรจาระหว่างบรรษัทข้ามชาติ รัฐบาล องค์กร
นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ว่าด้วยประเด็นที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน
อธิ บ ายวิ ธี ก ารให้ รั ฐ บาลสามารถสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้
ภาคธุรกิจได้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด
เอกสารฉบับย่อและฉบับเต็ม สามารถศึกษาได้จาก

www.ilo.org/mnedeclaration

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศหรื อ ไอแอลโอ (ILO) เป็ น องค์ ก ร
ช� ำ นั ญ พิ เ ศษขององค์ ก ารสหประชาชาติ ด ้ า นโลกของการท� ำ งาน
ไอแอลโอก�ำหนดมาตรฐานแรงงานสากลเพือ่ คุม้ ครองสิทธิแรงงานในแนวทางที่
ส่งเสริมให้ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจสามารถเติบโตและ
ขยายตัวไปควบคูก่ นั ได้ นอกจากนี้ไอแอลโอยังได้อ�ำนวยความสะดวกให้
เกิดการเจรจาทางสังคมทัง้ ในระดับภาคส่วนทางเศรษฐกิจหรือสังคมระดับ
ชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำด้านนโยบาย
และความช่วยเหลือด้านวิชาการด้วย
ไอแอลโอท�ำงานเพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล นายจ้าง
และลูกจ้างจากประเทศภาคีทั้งหมด 187 ประเทศ การท�ำงานในระบบ
ไตรภาคีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไอแอลโอนี้ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโลก
ของการท�ำงานเพื่อน�ำไปสู่ฉันทามติในระดับสากลว่าด้วยโลกาภิวัตน์ที่
เที่ยงตรงและยุติธรรม

มองหาค�ำตอบ
ด้านมาตรฐานแรงงาน?

ศูนย์บริการธุรกิจ
ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ

หน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบรรษัทข้ามชาติ
และธุรกิจ
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของบรรษั ท ข้ า มชาติ แ ละธุ ร กิ จ
(Multinational Enterprises and Enterprise Engagement Unit หรือ
MULTI) เป็นส่วนหนึง่ ของแผนกกิจการธุรกิจ (Enterprises Department)
ซึ่งท�ำงานเน้นหนักที่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หน่วยงาน MULTI มี
บทบาทในการให้คำ� แนะน�ำด้านนโยบายและสนับสนุนด้านวิชาการเพือ่ ให้
เกิดการน�ำปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติไปปฏิบัติในระดับโลกและระดับชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นหน่วยงานของไอแอลโอทีม่ บี ทบาทหลัก
ในการท�ำงานกับบรรษัทข้ามชาติด้วย หน่วยงานท�ำหน้าที่ประสานงาน
ของไอแอลโอในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และ
ท�ำงานสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ในการส่งเสริมให้นโยบายในระดับสากล
ว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของภาคธุ ร กิ จ ในมิ ติ ด ้ า นแรงงาน
มีความสอดคล้องกัน (เช่น แนวทางของ OECD ส�ำหรับบรรษัทข้ามชาติ
หรือ OECD MNE Guidelines ข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ
หรือ UN Global Compact หลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ
หรือ UN Guiding Principles และมาตรฐานไอเอสโอ 26000) โดยอาศัย
ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอ (ILO Helpdesk for Business) หน่วยงานนี้
ท�ำงานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ ที่มีความสนใจในการบูรณาการหลักการ
ในมาตรฐานแรงงานสากลเข้ากับนโยบายบริษัทและการประกอบกิจการ
ที่อยู่เพื่อการติดต่อ
Multinational Enterprises and Enterprises Department
International Labour Organization
4, route des Morillons 1211 Geneva 22, Switzerland
โทรศัพท์ +41 22 799 6264 โทรสาร +41 22 799 6354
เว็บไซต์ www.ilo.org/multi อีเมล multi@ilo.org

รวมค�ำตอบส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ที่จุดบริการเดียว

คุ้มครองสิทธิแรงงาน
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
สนับสนุนการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอ

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอสามารถให้คำ� แนะน�ำถึงวิธกี ารในการปรับ
การด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ
ศูนย์บริการนี้ยังให้บริการช่วยเหลือธุรกิจเฉพาะรายในการตอบค�ำถามที่
เฉพาะเจาะจง และยังมีเว็บไซต์ซงึ่ มีขอ้ มูลว่าด้วยเครือ่ งมือและทรัพยากร
ต่างๆ ของไอแอลโอส�ำหรับภาคธุรกิจ

คณะท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญ

คณะผู ้ เ ชี่ ย วชาญประจ� ำ ศู น ย์ บ ริ ก ารเป็ น ผู ้ ต อบค� ำ ถามต่ า งๆ ถึ ง วิ ธี
การที่บริษัทจะปรับการด�ำเนินธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับหลักการ
ในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งชี้แจงถึงความรับผิดชอบ
ในส่วนของฝ่ายรัฐบาล

อยากรู้ไหมบริษัทอื่นซักถามในประเด็นเรื่องอะไร?
เข้าไปดูประเด็นข้อซักถามได้ในส่วน “ค�ำถาม & ค�ำตอบ” ในเว็บไซต์

ค�ำถามเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผู้บริหารของบริษัทหรือพนักงาน รวมทั้ง
องค์กรดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ องค์กรนายจ้างและกลุ่มอื่นๆ ที่มาใช้บริการ

อนุสัญญาและข้อแนะขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ถูกใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงด้านแรงงานในจรรยาบรรณทางธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะเป็น
ของบริษัท ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน ส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินธุรกิจรวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทในระดับโลก

ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการและมี
การรักษาความลับเป็นอย่างดี การบริการมีการป้องกันข้อมูลอัตลักษณ์
ของผู้ใช้งาน แต่ก็ได้มีการเผยแพร่ประเด็นที่ได้มีการซักถามและค�ำตอบ
ต่างๆ ในเว็บไซต์เพือ่ ให้บริษทั อืน่ ๆ ทีอ่ าจประสบความท้าทายในลักษณะ
เดียวกันสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้

มาตรฐานสากลว่าด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและ
ยั่งยืนฉบับอื่นๆ เช่น แนวทางของ OECD ส�ำหรับบรรษัทข้ามชาติ
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN
Business and Human Rights Guiding Principles) และหลักการภายใต้
ข้อตกลงโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles)
ล้วนแต่นำ� สาระส�ำคัญจากปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศไปประกอบโดยตรงทั้งสิ้น

โดยปกติแล้ว ศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอจะมีการตอบกลับภายใน
10 วันท�ำการยกเว้นประเด็นที่ได้หยิบยกมาซักถามนั้นมีความซับซ้อน
ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจ�ำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการตอบ
ค�ำแนะน�ำต่างๆ มีการอ้างอิงจากตราสารของไอแอลโอเท่านั้น ทั้งนี้ศูนย์
บริการไอแอลโอไม่ได้ให้คำ� แนะน�ำในส่วนหน้าทีต่ ามกฎหมายในประเทศ
หรือให้คำ� แนะน�ำทางกฎหมายหรือรับรองการริเริม่ ของผูป้ ระกอบการใดๆ

คุณจะน�ำพันธกรณีและหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติได้อย่างไร ศูนย์บริการ
ช่วยให้ค�ำตอบแก่คุณได้

หากมีข ้อสงสัย กรุณาติดต่อทางอีเมล assistance@ilo.org หรื อ
โทรศัพท์ +41-22-799-6264

เว็บไซต์

เว็บไซต์ของศูนย์บริการธุรกิจของไอแอลโอเป็นช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลทั้งหมดของไอแอลโอที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ โดยให้
ข้อมูลดังนี้
ภาพรวมประเด็นแรงงานต่างๆ
รวบรวมเครื่องมือและทรัพยากรของไอแอลโอที่ได้พัฒนาเพื่อให้
ธุรกิจสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
รวบรวมค�ำตอบต่างๆ ของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดแบ่งตามหัวข้อ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจกรรม การประชุม การสัมมนาผ่านอินเทอร์เน็ต
และการอบรมของไอแอลโอ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ilo.org/business

พื้นที่ในการพูดคุยที่เป็นกลาง

ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในแนวทางส่งเสริมให้เกิดการเจรจาซึง่ เป็นพืน้ ฐาน
ของปฏิญญาบรรษัทข้ามชาติ หากบริษัทและสหภาพแรงงานมีความ
ประสงค์ที่จะใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของไอแอลโอเหล่านี้เพื่อเป็นพื้นที่
กลางในการหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อกังวลทีม่ อี ยูร่ ว่ มกัน
สามารถติดต่อศูนย์บริการได้ที่อีเมล assistance@ilo.org

