
บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

กำรตดิตำมตรวจสอบกระบวนกำรสทิธมินษุยชนอยำ่งรอบดำ้น 
และ
รำยงำนกระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสทิธมินุษยชน 2561



หลกักำรชีแ้นะดำ้นกำรปฏบิตัวิำ่กำรด ำเนนิธุรกจิและสทิธมินุษยชน
ของสหประชำชำต ิและสำยโซอ่ปุทำนของธุรกจิกลุม่ไทยออยล์

ไทยออยลม์ุง่มั่นทีจ่ะเตบิโตอยา่งยั่งยนื ตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกับการ
ด าเนนิการดว้ยระบบการปฏบิัตกิารทีเ่ป็นเลศิ  โดยมุง่เนน้การพัฒนาเศรษฐกจิ
ควบคูไ่ปกับความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการปกป้องสิง่แวดลอ้มเพือ่สรา้ง
คณุคา่ใหแ้กคู่ค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล์

-กฎบตัรความรับผดิชอบขององคก์ร
-ประมวลจรรยาบรรณ
-จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนื

-สทิธมินุษยชน, ทรัพยากรบคุคล, ความปลอดภัย, นโยบายภาวะการ
ใหบ้รกิารดแูลดา้นวตัถดุบิและสายโซอ่ปูทาน
-นโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม, นโยบายการ
บรหิารจัดการดา้นชมุชน 

-วฒันธรรมองคก์ร
-การอบรมผูน้ า
-ปฐมนเิทศน ์และเริม่ปฏบิตังิาน

-การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบ 
ดา้น : การบง่ชีผ้ลกระทบและความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน, ผลกระทบดา้นสังคม, แนวทางการแกไ้ข

-แผนการบรรเทาและการบรหิารจัดการ

วสิยัทศัน์

-ภายใน : ระบบการการจัดการและการ
-ภายนอก : DJSI, รายงานความยั่งยนื

นโยบำย

กำรปฏบิตั ิ

อบรม

ตดิตำม และ รำยงำน

ตวัชีว้ดั DJSI Human Rights INDICATORS

ประเด็นดา้นสทิธมินุษยชน มักเกีย่วขอ้งกบักลุม่ผูเ้ปราะบาง (the vulnerable 
groups ) ซึง่ไทยออยลไ์ดพ้จิารณาครอบคลมุไปถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี และหว่งโซอ่ปุทาน
ของธรุกจิทัง้หมด

กลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินุษยชน ;
1) ผูห้ญงิ และเด็กหญงิ ; 
2) เด็ก ;
3) ผูอ้พยพหรอืผูล้ีภ้ัย ;
4) คนพลัดถิน่ ; 
5) บคุคลไรส้ญัชาต ิ; 
6) ชนกลุม่นอ้ย ; 

7) ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ ;
8) แรงงานตา่งดา้ว ; 
9) ผูพ้กิาร ; 
10) ผูส้งูอาย ุ; 
11) บคุคลผูต้ดิเชือ้ เอชไอว ี; 
12) โรมา/ยบิซ/ีโรมาน ี;  
13) เสลเบีย้น, เกย์ และคนขา้มเพศ.

สำยโซอ่ปุทำนของธุรกจิกลุม่ไทยออยล์

พนกังำน
และพนกังำน
ผูร้บัเหมำ

ควำมปลอดภยั, ควำม
ม ัน่คง และสิง่แวดลอ้ม

สงัคม และชุมชน
คูค่ำ้และพนกังำน

ของคูค่ำ้
ลกูคำ้และผูบ้รโิภค

HR QM & CA CA PC CM & TR

สทิธแิรงงำน

สภำพกำรท ำงำน,  
เสรภีำพในกำร
สมำคมและกำร
เกณฑแ์รงงำน, 
แรงงำนเด็ก,
สภำพกำรท ำงำนฯ, 
กำรเลอืกปฏบิตั ิ

ควำมม ัน่คงปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม

กำรบรหิำรจดักำร
ควำมม ัน่คง ปลอดภยั,
กำรฝึกอบรมฯ, 
ควำม ม ัน่คงดำ้นน ำ้    
ผลกระทบของมลพษิ,
กำรจดักำรของเสยีและ
วตัถอุนัตรำย,
กำรอนุรกัษค์วำมหลำก 
หลำยทำงชวีภำพ

สทิธชิุมชน

มำตรฐำนกำรครอง
ชพีและคณุภำพชวีติ,
สขุภำพ ควำม
ปลอดภยั 
และกำรมสีว่นรว่ม
ของ
ชุมชน,
มรดกทำงวฒันธรรม,
ชนกลุม่นอ้ยหรอืชน
พืน้เมอืง,
กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน

กำรมสีว่นรว่ม
และจรรยำบรรณ
ของคูค่ำ้

สทิธผิูบ้รโิภค

สขุภำพและ
ควำมปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค, 
ควำมเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลู,
กำรเขำ้ถงึ
พลงังำน

กำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมเสีย่งขององคก์ร
CR

14 (+17) 
หวัขอ้จำก
นโยบำยดำ้น
ธุรกจิและสทิธิ
มนุษยชน 
เชน่ กำรปฏบิตัติำม
นโยบำยสทิธ ิ
มนุษยชน  ในดำ้น
เสรภีำพในกำร
รวมกลุม่หรอืกำร
รวมตวักนัเพือ่กำร
เจรจำตอ่รอง, กำร
บงัคบัใชแ้รงงำน 
เป็นตน้



นโยบายองคก์ร

ประเมนิผลกระทบ

บรูณาการและด าเนินการสือ่สารและรายงาน

ตรวจสอบและตดิตาม

Identify and Remedy 

Grievances

กำรตดิตำมตรวจสอบกระบวนกำรสทิธิ
มนษุยชนอยำ่งรอบดำ้น

ขัน้ตอนซึง่ไทยออยลใ์ชส้ าหรับบง่ชี,้ ป้องกนั, บรรเทา และ
รับมอืกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมและ

ความสมัพันธ์

กำรประเมนิผลกระทบดำ้นสทิธมินษุยชน



กำรตดิตำมตรวจสอบกระบวนกำรสทิธิ
มนษุยชนอยำ่งรอบดำ้น

ขัน้ตอนซึง่ไทยออยลใ์ชส้ าหรับบง่ชี,้ ป้องกนั, 
บรรเทา และ

รับมอืกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้
จากกจิกรรมและความสมัพันธ์

กำรตดิตำมตรวจสอบกระบวนกำรสทิธมินษุยชนอยำ่งรอบดำ้น

การประกาศนโยบาย

ขัน้ตอน 2. การหารอืรว่มกับผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีในประเด็นดา้น

สทิธมินุษยชน

ขัน้ตอน 4. การประเมนิความเสีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ

ขัน้ตอน 6. การประสานกจิกรรมดา้น
สทิธมินุษยชนผา่นคณะท างานก ากับ
ดแูลการปฏบิัตงิานตามนโยบายสทิธิ

มนุษยชน

ขัน้ตอน 5. การประเมนิผลกระทบ
ในการด าเนนิงานทีม่คีวามเสีย่งสงู

(HRIAM) 

ขัน้ตอน 1. บรูณาการหลักสทิธมินุษยชนเขา้
กับนโยบายใหมแ่ละนโยบายทีม่อียูใ่นปัจจบุัน

ขัน้ตอน 3. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศกัยภาพดา้นสทิธมินุษยชน

แกพ่นักงานดา้น

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการด าเนนิงาน

กระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำร
จดักำรดำ้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์

(HRIAs) 
กำรประเมนิผลกระทบดำ้นสทิธมินษุยชน

2.1 สอดคลอ้งกบัหลักปฏบิตัขิองสหประชาชาติ
2.2 จากขอบเขตความเสีย่งสูก่ารตดิตาม

ตรวจสอบมาตรการเยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้ง
ทกุขเ์พือ่การเยยีวยา



กระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสทิธมินุษยชนของ
ไทยออยล์ 2016 (HRIAM)

กระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสทิธมินุษยชน ;

1. กำรเขำ้ถงึสทิธมินษุยชนของไทยออยล์
1.1 การประกาศเจตนารมยก์ารเคารพสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยล์
1.2 ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due Diligence)
1.3 กระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์(HRIAs)

2. เครือ่งมอืและข ัน้ตอนของกระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำร
ดำ้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์(HRIAs)

2.1 สอดคลอ้งไปกบัหลักปฏบิตัขิองสหประชาชาตดิา้นการด าเนนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน
2.2 จากการพจิารณาขอบเขตของความเสีย่ง สูก่ระบวนการตดิตามเยยีวยาความเสยีหาย

3.ก ำหนดขอบเขตควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชน 
3.1 พจิารณาประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในระดับองคก์ร
3.2 พจิารณากจิกรรมทางธรุกจิของไทยออยลท์ัง้หมด
3.3 พจิารณาผลกระทบของผูค้า้ในสายโซอ่ปุทานของธรุกจิไทยออยล์

4. กำรประเมนิผลกระทบดำ้นสทิธมินษุยชนทีเ่กดิข ึน้จรงิและควำมเป็นไปไดท้ีอ่ำจจะเกดิ
ผลกระทบ

4.1 ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ 5 สว่นส าคัญของคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล ์
(Thaioil Value Chain)

4.2 คลอบคลมุตลอดทัง้สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกและคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล์
4.3 การมสีว่นรว่มของผูม้สีทิธแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

5. บรูณำกำรและด ำเนนิกำร
5.1 ด าเนนิการตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและก าหนดพืน้ทีส่ าหรับการปรับปรงุแกไ้ข
5.2 ปฏบิตักิารเยยีวยา
5.3 กรณีศกึษาเฉพาะกรณี (ถา้ม)ี

6. ตดิตำมกำรตอบสนองและกำรสือ่สำรวำ่ผลกระทบไดร้บักำรแกไ้ข
6.1 รายงานการปฏบิตังิานและแผนปฏบิตักิาร (HRIAs Reports and Action Plans)
6.2 ความทา้ทายในการสือ่สารผล

7. กำรบรูณำกำรสทิธมินษุยชนเขำ้กบันโยบำยและข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของไทยออยล์

ขัน้ตอน 5. การประเมนิผลกระทบ
ในการด าเนนิงานทีม่ี
ความเสีย่งสงู
(HRIAM) 

ขัน้ตอน 4. การประเมนิความเสีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ 
ของธรุกจิ

ขัน้ตอน 6. การประสานกจิกรรม
ดา้นสทิธมินุษยชน
ผา่นคณะท างานก ากบั
ดแูลการปฏบิตังิาน
ตามนโยบายสทิธิ
มนุษยชน

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการด าเนนิงาน



กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทุกข์

เพือ่การเยยีวยา

กระบวนกำรบง่ชีแ้ละกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขเ์พือ่กำรเยยีวยำ

อุทธรณ์

ตดิตามและปิดขอ้รอ้งเรยีน

รบัและขึน้ทะเบยีน
ขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์

รบัทราบและตรวจสอบ

การแกไ้ข

สอบสวน
(แนวปฏบิตัใินดา้นการด าเนนิกระบวนการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม)

รายงาน และการตอบ

กำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์

วัตถุประสงค์ของการจัดการขอ้
รอ้งเรยีน-รอ้งทุกขข์องกลุ่มไทยออยล์ คือ 
การจัดการขอ้รอ้งเรียน-รอ้งทุกข์ ที่ไดรั้บ
จากคู่คา้ในสายโซ่อุปทานของไทยออยล์
(Thaioil Value Chain) เพือ่ลดความเสีย่ง
ทางสังคมต่อธุรกจิ กระบวนการรอ้งเรียน-
รอ้งทุกข ์เป็นช่องทางที่จัดขึน้ส าหรับคู่คา้
ในสายโซ่อุปทานของไทยออยล์ (Thaioil
Value Chain) เพือ่สง่ตอ่ความกงัวลใจ และ
แสดงความโปรง่ใสในกระบวนการจัดการขอ้
รอ้งเรียน-รอ้งทุกข์ภายในของไทยออยล ์
เพือ่ลดความขัดแยง้ทีอ่าจม ีและเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่คา้ในสายโซ่

อุปทานของไทยออยล์ (Thaioil Value 
Chain)

กระบวนการบง่ชีแ้ละ
การจัดการขอ้

รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์
เพือ่การเยยีวยา



ตำรำงกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชน

กำรประเมนิระดบัควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินุษยชนจะด ำเนนิกำรโดยใชต้ำรำงกำรประเมนิดำ้นลำ่งเพือ่
พจิำรณำควำมส ำคญัของสทิธมินุษยชน โดยแกนนอน (X) คอืกำรประเมนิควำมเป็นไปไดห้รอื
โอกำสทีจ่ะเกดิ  และ แกนต ัง้ (Y) คอื  กำรจดัระดบัควำมรนุแรงของควำมเสีย่ง และผลกระทบ

หมำยเหต ุ: ระดับความเสีย่งคงเหลอื “สงูมาก”         และ “สงู” ถอืเป็นความเสีย่งทีม่คีวามส าคัญ ซึง่ไทยออยลต์อ้งเขา้ใจถงึ
ประสทิธภิาพของการควบคมุทีม่อียูใ่นปัจจบุัน

การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ

ก
าร
จั
ด
ระ
ด
ับ
ค
วา
ม
รนุ
แ
รง
ข
อ
ง
ค
วา
ม
เส
ี ย่
ง
 แ
ล
ะ

ผ
ล
ก
ระ
ท
บ

ควำมเสีย่งต ำ่ : คงกระบวนการควบคมุความ
เสีย่ง โดยสอดสอ่งการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา

ควำมเสีย่งปำนกลำง : ตอ้งใหค้วามส าคญั
เพือ่ด าเนนิการลดระดบัความรนุแรงและ
ผลกระทบ และตอ้งตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง
เป็นประจ า

ควำมเสีย่งสงู : ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็น
พเิศษเพือ่ลดความเสีย่งลงไปถงึระดบัที่
ยอมรับได ้

ควำมเสีย่งสงูมำก : ตอ้งหยดุการ
ด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ทันท ี
ความเสีย่งสงูเกนิไปและไมส่ามารถยอมรับ
ได ้



หลกัเกณฑก์ำรประเมนิควำมเสีย่งของไทยออยล์ : 
การจัดระดับความรนุแรงของเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบดา้นตา่งๆ ของไทยออยล์ (Severity)

ระดบัควำม

รนุแรง
รำยละเอยีด

Catastrophic 
(5)

 ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนสง่ผลกระทบในวงกวา้งหรอืสง่ผลตอ่กลุม่ประชากร ทีเ่กนิกวา่ขอบเขตของพืน้ที่
ปฏบิัตกิาร เกนิพืน้ที ่3 จังหวดั หรอืนอกประเทศ

 บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุหรอืบรรเทาผลกระทบดา้นสทิธมินุษชนเพือ่ฟ้ืนฟใูหผู้ท้ีถ่กูละเมดิสทิธมินุษยชนได ้
สทิธนัิน้กลับคนืมาได ้

Major (4)  ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนสง่ผลกระทบในวงกวา้งหรอืสง่ผลตอ่กลุม่ประชากร ทีเ่กนิกวา่ขอบเขตของพืน้ที่
ปฏบิัตกิาร  แตไ่มเ่กนิพืน้ที ่3 จังหวดั

 เกดิความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มอยา่งรนุแรง บรษัิทฯ ตอ้งใชท้รัพยากรและเวลาเป็นจ านวนมากเพือ่กอบกู ้
กลับคนืสูส่ภาพเดมิ หรอืมคีวามผดิตามกฎหมายหลายประเด็นหรอืเกดิมคีวามยุง่ยากตอ่ชมุชนในวงกวา้ง

 ผลกระทบ/เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นสทิธมินุษยชนมคีวามจ าเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืจากหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ป็นอสิระ และมคีวามน่าเชือ่ถอื เพือ่ไกลเ่กลีย่ปัญหารว่มกับบรษัิทฯ 

Moderate (3)  บรษัิทฯ มคีวามจงใจในการใหค้วามชว่ยเหลอื หรอืใหก้ารสนับสนุนการด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิการละเมดิดา้นสทิธิ
มนุษยชน (Legal Complicity)

 ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นผลจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ หรอืหว่งโซม่ลูคา่ของบรษัิทฯ สง่ผลกระทบ
ตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ทีป่ฏบิัตกิาร

 บรษัิทฯ มคีวามขดัแยง้ดา้นสทิธมินุษยชนกับกลุม่เสีย่ง (Vulnerable Group)

Minor (2)  บรษัิทฯ ไดรั้บผลกระทบเชงิลบจากการด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิการละเมดิดา้นสทิธมินุษยชนโดยหน่วยงานอืน่

 บรษัิทฯ ไมส่ามารถตอบสนองตอ่ขอ้กังวลทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นสทิธมินุษยชนจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภยในหรอื
ภายนอกได ้

Low (1)  ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากขอ้กังลดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่ดรั้บจากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากภายในหรอืภายนอก ไดรั้บ
การป้องกันแกไ้ข โดยกลไกการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพของบรษัิทฯ 

 ไมม่หีลักฐานการละเมดิสทิธมินุษยชนในกจิกรรมของบรษัิทฯ หรอืเป็นความเสีย่งทีต่ า่เนือ่งจากการบรรเทา
ผลกระทบ  หมายความวา่ หากมหีลักฐานเกีย่วกับการละเมดิสทิธมินุษยชนในกจิกรรมของบรษัิทฯ และมกีารน า
มาตรการทีเ่ขม้งวดมาใชเ้พือ่ลดโอกาสในการละเมดิสทิธมินุษยชนแลว้



หลกัเกณฑก์ำรประเมนิควำมเสีย่งของไทยออยล์ : 
ตารางการประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood)

โอกำสทีจ่ะเกดิ

ควำมเสีย่ง
ควำมนำ่จะเป็น ควำมถี่ รำยละเอยีด

Almost 

Certain (5)

>80% อาจเกดิขึน้บอ่ยครัง้ในปีนี้ มโีอกาสเกดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้

(ทพุพลภาพหรอืเสยีชวีติมากกวา่ 3 คน)

Likely (4) >60% - <80% มโีอกาสจะเกดิขึน้ภายใน

1-2 ปีนี้

อาจจะเกดิขึน้ / มโีอกาสเกดิขึน้อกี 

(ทพุพลภาพหรอืเสยีชวีติ 1-3 คน)

Possible (3) >40% - <60% มโีอกาสจะเกดิขึน้ภายใน

5 ปีจากนี้

อาจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้อกีเป็นครัง้คราว

(มกีารบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทีร่นุแรงตอ้งพักรักษาตัวระยะยาว)

Unlikely (2) >20% - <40% มโีอกาสจะเกดิขึน้ภายใน

5-10 ปีจากนี้

อยา่คาดหวงัวา่มันจะเกดิขึน้ / เกดิขึน้อกีครัง้ แตก็่เป็นไปไดท้ี่

จะไมเ่กดิ

(มกีารบาดเจ็บทีต่อ้งไดรั้บการรักษาทางการแพทย ์(MTC) 

หรอื เจ็บป่วยตอ้งพักรักษาตัว 2-3 วนั (LTI, LWC))

Rare (1) <20% มโีอกาสจะเกดิขึน้ภายใน

10 ปีจากนี้

อาจจะไมเ่กดิขึน้อกีหรอืเกดิขึน้อกีก็ได ้

(มกีารบาดเจ็บเล็กนอ้ยในระดับปฐมพยาบาล (FAC) หรอื 

เจ็บป่วยเล็กนอ้ย)



กระบวนกำรจดักำรผลกระทบและกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสทิธมินุษยชนของ
ไทยออยล ์2016 (HRIAM)

ประเดน็หลกัด้านสิทธิ
มนุษยชนและกลุ่มผู้
เปราะบางในด้านสิทธิ

มนุษยชน

กลุม่ผูเ้ปรำะบำงในดำ้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล์

ซึง่ไทยออยลไ์ดพ้จิารณาครอบคลมุไปถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี และหว่งโซอ่ปุทาน
ของธรุกจิทัง้หมด  รวมตลอดถงึ พนักงาน, พนักงานผูร้ับเหมา, พนักงาน
ผูรั้บเหมาชว่ง, ชมุชน, คูค่า้, ลกูคา้, เด็ก, ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ และแรงงานตา่งดา้ว 
(สอดคลอ้งกบักลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ 13 ประเภท) 

กลุม่ผูเ้ปรำะบำงในดำ้นสทิธมินุษยชน ;
1) ผูห้ญงิ และเด็กหญงิ ; 
2) เด็ก ;
3) ผูอ้พยพหรอืผูล้ ีภ้ยั ;
4) คนพลดัถิน่ ; 
5) บุคคลไรส้ญัชำต ิ; 
6) ชนกลุม่นอ้ย ; 
7) ชนพืน้เมอืงด ัง้เดมิ ;
8) แรงงำนตำ่งดำ้ว ; 
9) ผูพ้กิำร ; 
10) ผูส้งูอำย ุ; 
11) บุคคลผูต้ดิเชือ้ เอชไอว ี; 
12) โรมำ/ยบิซ/ีโรมำน ี;  
13) เสลเบีย้น, เกย ์และคนขำ้มเพศ.

“ ไทยออยลม์ุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอยา่งยั่งยนื ตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการด าเนนิการดว้ย
ระบบการปฏบิตักิารทีเ่ป็นเลศิ  โดยมุง่เนน้การพฒันาเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและการปกป้องส ิง่แวดลอ้มเพือ่สรา้งคณุคา่ใหแ้กคู่ค่ำ้ในสำยโซ่
อปุทำนของไทยออยล ์”

นยิำม และเป้ำหมำย

“ผูม้สีว่นไดเ้สยีท ัง้หมด”



ขอบเขตของกำรบรหิำรควำมเสีย่งของไทยออยล์

คูค่ำ้ในสำยโซอ่ปุทำนของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain)

พนกังำน
และพนกังำน
ผูร้บัเหมำ

ควำมปลอดภยั, ควำม
ม ัน่คง และสิง่แวดลอ้ม

สงัคม และชุมชน
คูค่ำ้และพนกังำน

ของคูค่ำ้
ลกูคำ้และผูบ้รโิภค

HR QM & CA CA PC CM & TR

สทิธแิรงงำน

สภำพกำรท ำงำน,  
เสรภีำพในกำร
สมำคมและกำร
เกณฑแ์รงงำน, 
แรงงำนเด็ก,
สภำพกำรท ำงำนฯ, 
กำรเลอืกปฏบิตั ิ

ควำมม ัน่คงปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม

กำรบรหิำรจดักำร
ควำมม ัน่คง ปลอดภยั,
กำรฝึกอบรมฯ, 
ควำม ม ัน่คงดำ้นน ำ้    
ผลกระทบของมลพษิ,
กำรจดักำรของเสยีและ
วตัถอุนัตรำย,
กำรอนรุกัษค์วำมหลำก 
หลำยทำงชวีภำพ

สทิธชุิมชน

มำตรฐำนกำรครอง
ชพีและคณุภำพชวีติ,
สขุภำพ ควำมปลอดภยั 
และกำรมสีว่นรว่มของ
ชุมชน,
มรดกทำงวฒันธรรม,
ชนกลุม่นอ้ยหรอืชน
พืน้เมอืง,
กำรโยกยำ้ยถิน่ฐำน

กำรมสีว่นรว่ม
และจรรยำบรรณ
ของคูค่ำ้

สทิธผิูบ้รโิภค

สขุภำพและ
ควำมปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค,
ควำมเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลู,
กำรเขำ้ถงึพลงังำน

กำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมเสีย่งขององคก์ร

CR

14 (+17) หวัขอ้
จำกนโยบำยดำ้น
ธุรกจิและสทิธิ
มนษุยชน 
เชน่ กำรปฏบิตัติำม
นโยบำยสทิธมินุษยชน
ในดำ้นเสรภีำพในกำร
รวมกลุม่หรอืกำร
รวมตวักนัเพือ่กำร
เจรจำตอ่รอง, กำร
บงัคบัใชแ้รงงำน เป็น
ตน้



ผลกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้น
สทิธมินษุยชนของไทยออยล์



ผลกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชน

ไทยออยลด์ ำเนนิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชนท ัว่ท ัง้กลุม่ไทยออยลใ์นปี 2559 และประเมนิอยำ่งตอ่เนือ่งในทกุกจิกรรม
ของกลุม่ไทยออยลใ์นปี 2560 ไทยออยลท์ ำกำรพจิำรณำบง่ชีป้ระเด็น ผลกระทบทีอ่ำจเกดิแกก่ลุม่ผูเ้ปรำะบำงในดำ้นสทิธมินษุยชน
ของกลุม่ไทยออยล ์และสำยโซอ่ปุทำนของธุรกจิกลุม่ไทยออยล ์กบัผลกระทบและโอกำสทีอ่ำจเกดิควำมเสีย่งในดำ้นสทิธมินษุยชนใน
พืน้ทีป่ฏบิตักิำรของไทยออยล ์ ท ัง้ในระดบัปฏบิตักิำรและในระดบับคุคลำกร

กำรจดัอนัดบัควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชนด ำเนนิกำรโดยค ำนงึถงึ 2 ปจัจยั กลำ่วคอื กำรคอื ควำมเป็นไปไดห้รอืโอกำสทีจ่ะเกดิควำม
เสีย่งและผลกระทบของควำมเสีย่ง

การประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน 

ประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน

จ านวนและรอ้ยละของ
พืน้ทีซ่ ึง่จัดท าการ
ประเมนิความเสีย่ง

ทัง้หมด

จ านวนและรอ้ยละของ
ความเสีย่งทีม่กีารบรรเทา
หรอืกระบวนการเยยีวยา

ผลกระทบ

แผนการบรรเทาความ
เสีย่ง

1.บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

2.บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ี่
เซอรว์สิ จ ำกดั

3.บรษิทั ไทยพำรำไซลนี จ ำกดั
4.บรษิทั ไทยลบูเบส จ ำกดั 
(มหำชน)

5.บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท์
จ ำกดั

6.บรษิทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ ำกดั
7.บรษิทั ไทยออยล ์เพำเวอร์
8.บรษิทั ท็อป เอสพพี ีจ ำกดั
9.บรษิทั ลำบกิซ ์จ ำกดั

โครงกำรพลงังำนสะอำด 
(Clean Fuel Project : CFP) 
ของไทยออยล ์;

• คูค่า้และพนักงานผูรั้บเหมา
(สภาพการท างานและเงือ่นไข
การจา้ง)

• ความปลอดภยั, ความมัน่คง & 
สิง่แวดลอ้ม และสงัคม & ชมุชน 
(แรงงานตา่งดา้ว)

1 ใน 9 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.11

1 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, คดิ
เป็นรอ้ยละ 100

• หนว่ยงำนสนบัสนนุ
โครงกำรพลงังำน
สะอำด (CFP 
Support Center)
จัดตัง้ขึน้เพือ่รวมศนูย์
การบงัคับบญัชา 
บรหิารจัดการและ
สนับสนุนการด าเนนิ
กจิกรรมในโครงการ
พลังงานสะอาด รวม
ตลอดถงึเป็นศนูย์
บญัชาการในการ
จัดการผลกระทบที่
ครอบคลมุเกีย่วกบัการ
เคลือ่นยา้ยพนักงาน
ผูรั้บเหมาและพนักงาน
ผูรั้บเหมาชว่ง ตัง้แต่
เริม่โครงการจนถงึปี 
2565

พืน้ทีป่ฏบิตักิำรของไทยออยล์



ผลกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินษุยชน

พืน้ทีป่ฏบิตัใินกจิกำรรว่มคำ้

การประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน 

ประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน

จ านวนและรอ้ยละของพืน้ที่
ซ ึง่จัดท าการประเมนิความ

เสีย่งทัง้หมด

จ านวนและรอ้ยละของความ
เสีย่งทีม่กีารบรรเทาหรอื
กระบวนการเยยีวยา

ผลกระทบ

แผนการบรรเทาความ
เสีย่ง

1. บรษิทั ลำบกิซ ์จ ำกดั - 1 พืน้ทีป่ฏบิัตกิาร, คดิ
เป็นรอ้ยละ 100

1 พืน้ทีป่ฏบิัตกิาร, คดิ
เป็นรอ้ยละ 100

-



การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ
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ประเด็นส ำคญัดำ้นสทิธมินษุยชน  : 

C1

S1* สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

S2* สขุภาพและความปลอดภัย

S3* การจัดการของเสยีและน ้า

S4* แรงงานเด็ก

S5* แรงงานตา่งดา้ว

S6** สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

S7** การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและเทา่เทยีม

S8** แรงงานเด็ก

S9** แรงงานตา่งดา้ว

S10** สขุภาพและความปลอดภัย

E1 การลว่งละเมดิ

E2 สขุภาพและความปลอดภัย

E3 สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

P1 ขาวประมง

P2 การจราจร

P3 มลภาวะ

P4 ทีด่นิ

P5*** แรงงานตา่งดา้ว, คนงานตา่งถิน่ 
(กอ่สรา้ง)

P6*** จราจร (กอ่สรา้ง)

P7*** คนงานตา่งถิน่ (ระยะด าเนนิการ)

C1 ความปลอดภัยดา้นการจรจร (ส าหรับ
ชมุชน)

C2 ความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู

C3 สขุภาพและความปลอดภัย
พนักงาน
และพนักงาน
ผูรั้บเหมา

ลกูคา้และผูบ้รโิภค
- ความปลอดภัย, ความมั่นคง 

และสิง่แวดลอ้ม
- สงัคม และชมุชน

คูค่า้และ
พนักงานของคูค่า้

C2
-3

E1

E3E2

P1 P2

P3

S1-
2

S6

S3

S4-
5

S7

S8

S9

P4

P5

P6

P7

S10

* สนิคำ้ ** บรกิำร *** โครงกำร CFP



สภำพกำรท ำงำน และเงือ่นไขกำรจำ้ง
(คูค่ำ้และพนกังำนผูร้บัเหมำ)

ประเด็นควำมเสีย่ง ลกัษณะควำมเสีย่ง กรณี/ควำมเสีย่งจ ำเพำะ มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ

สภำพกำรท ำงำน 
และเงือ่นไขกำรจำ้ง

• บรษัิทคูค่า้ไมจ่ัดใหม้ี
สภาพการท างานและ
เงือ่นไขการจา้งทีด่แีก่
พนักงานพนักงาน (เชน่ 
จา่ยคา่จา้งต ่ากวา่คา่จา้ง
ขัน้ต ่า, ไมจ่ัดใหม้ี
มาตรการดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้) 

• บรษัิทคูค่า้จา้งแรงงานใน
รปูแบบทีผ่ดิกฎหมาย 
(เชน่ จา้งแรงงานเด็ก, 
แรงงานตา่งดา้ว, บงัคับใช ้

แรงงาน เป็นตน้) 

โครงการพลังงานสะอาด 
(Clean Fuel Project : 
CFP) ของไทยออยล ์;
• อบุตัเิหตรุะหวา่งการ

กอ่สรา้ง
• ความเป็นไปไดส้ าหรับ

การละเมดิสทิธมินุษยชน
ของบรษัิทคูค่า้ในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้ง
ในธรุกจิโรงกลั่นน ้ามนั

• น าพระบญัญัตกิารท างานของคนตา่งดา้ว 
พ.ศ.2551 มาก าหนดเป็นสว่นหนึง่ของหลักเกณฑ์
หรอืคณุสมบตักิารคัดเลอืกบรษัิทคูค่า้ของไทย
ออยล์

• น านโยบายธรุกจิและสทิธมินุษยชนส าหรับคูค่า้ 
และหลักปฏบิตัสิ าหรับคูค่า้-ดา้นนโยบายธรุกจิและ
สทิธมินุษยชนมาก าหนดเป็นสว่นหนึง่ของ
หลักเกณฑห์รอืคณุสมบตักิารคัดเลอืกบรษัิทคูค่า้
ของไทยออยล์

• ปรับแกไ้ขสญัญาวา่จา้งงานบรกิารดา้นธรุการและ
งานสนาม (Manpower Supply Service 
Contract)  ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมาย
แรงงานและนโยบายสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์
พรอ้มทัง้ก าหนดบทลงโทษตามสญัญาใหช้ดัเจน
หากไมป่ฏบิตัติาม

• ปรับปรงุหลักปฏบิตัดิา้นความถกูตอ้งในการปฏบิตั ิ
ตอ่พนักงานของบรษัิทคูค่า้ ใหแ้กห่น่วยงานจัดซือ้
จัดจา้ง และ CFP Integrated Team เพือ่ก ากบั
ดแูลการปฏบิตัขิองบรษัิทคูค่า้ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายและนโยบายสทิธมินุษยชนของไทย
ออยล์

• ก าหนดใหบ้รษัิทคูค่า้ของไทยออยล ์จัดใหม้สีภาพ
การท างานและความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มใน
การท างานทีเ่ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และ
พระราชบญัญัตคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554

• จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier Code of Conduct)
• ระบบการตรวจสอบคูค่า้ (Supplier Auditing)
• ระบบการประเมนิความเสีย่งคูค่า้(Vendor Risk 

Assessment)



ควำมปลอดภยั, ควำมม ัน่คง & ส ิง่แวดลอ้ม 
และสงัคม & ชุมชน 
(แรงงำนตำ่งดำ้ว)

ประเด็นควำมเสีย่ง ลกัษณะควำมเสีย่ง กรณี/ควำมเสีย่งจ ำเพำะ มำตรกำรบรรเทำผลกระทบ

กำรจำ้งแรงงำนตำ่งดำ้ว
ของบรษิทัคูค่ำ้ ใน
โครงกำรพลงังำนสะอำด 
(Clean Fuel Project : 
CFP) ของไทยออยล ์

• จา้งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยทีไ่มไ่ดรั้บการ
ฝึกอบรมอยา่งเพยีงพอใหก้ับ
พนักงานของบรษัิทคูค่า้ 

(เชน่ ไมม่กีารฝึกอบรมดา้น
ความปลอดภัย, ไมม่กีาร
ฝึกอบรมเรือ่งการใชค้วามรนุแรง
ตอ่ผูป้ระทว้งและอาชญากร)

โครงการพลังงานสะอาด 
(Clean Fuel Project : CFP) 
ของไทยออยล ์;
• การละเมดิสทิธมินุษยชนที่
เกดิจากการใชก้องก าลัง
รักษาความปลอดภัย

• จัดใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สิง่แวดลอ้ม (SSHE) ขัน้พืน้ฐาน
แกบ่รษัิทคูค่า้ (ทีเ่ขา้มา
ด าเนนิงานในโครงการ CFP) ที่
ครอบคลมุทกุประเภทของงาน

• จัดคูม่อืการฝึกอบรมเป็น
ภาษาตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทคู่
คา้

• จัดท าป้ายสญัลักษณ์ดา้นความ
ปลอดภัยและกระดานแจง้เตอืน
เป็นภาษาตา่งประเทศ

• จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier 
Code of Conduct)

• ระบบการตรวจสอบคูค่า้ 
(Supplier Auditing)

• ระบบการประเมนิความเสีย่งคูค่า้
(Vendor Risk Assessment)



การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ
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สรปุควำมเสีย่งคงเหลอื : 

C1

S1* สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

S2* สขุภาพและความปลอดภัย

S3* การจัดการของเสยีและน ้า

S4* แรงงานเด็ก

S5* แรงงานตา่งดา้ว

S6** สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

S7** การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและเทา่เทยีม

S8** แรงงานเด็ก

S9** แรงงานตา่งดา้ว

S10** สขุภาพและความปลอดภัย

E1 การลว่งละเมดิ

E2 สขุภาพและความปลอดภัย

E3 สภาพการท างาน, เงือ่นไขการจา้ง

P1 ขาวประมง

P2 การจราจร

P3 มลภาวะ

P4 ทีด่นิ

P5*** แรงงานตา่งดา้ว, คนงานตา่งถิน่ 
(กอ่สรา้ง)

P6*** จราจร (กอ่สรา้ง)

P7*** คนงานตา่งถิน่ (ระยะด าเนนิการ)

C1 ความปลอดภัยดา้นการจรจร (ส าหรับ
ชมุชน)

C2 ความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู

C3 สขุภาพและความปลอดภัย

Employee

& Contractors

Customer 

& Consumer

- Safety, Security & Environment

- Social & Communities  

Suppliers and 

Sub-contractors
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* สนิคำ้ ** บรกิำร *** โครงกำร CFP



ฉบับที่ 1.0พฤษภำคม 2561บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

ขอบคณุ


