
 

 

การด าเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชน 
 

 

การเคารพสทิธมินษุยชนของกลุม่ไทยออยล ์
 

   สทิธมินุษยชนนัน้ เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานและเสรภีาพทีบ่คุคลพงึม ี บคุคลในทีน่ีค้รอบคลมุ
ถงึสงัคมชมุชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล์1  อกีทัง้สทิธขิองบคุคล
เหลา่นัน้ยังครอบคลมุ ถงึสทิธใินทรัพยากรธรรมชาต ิ เชน่ ทรัพยากร น ้า ทีด่นิ ป่าไมแ้ละ
ผลติภัณฑจ์ากป่า แหลง่ประมง ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทีไ่รม้ลภาวะ เป็นตน้ 
  กลุม่ไทยออยลป์ระกอบธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานความเคารพในสทิธขิองพนักงาน2  คูค่า้ ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี ตลอดจนสทิธแิตก่ าเนดิและสทิธทิีเ่ทา่เทยีมกันอันจะเพกิถอนมไิดข้องแตล่ะบคุคล 
โดยยดึมั่นตอ่หลกัการขององคก์รสากลดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งเครง่ครัด ทัง้นีร้วมถงึขอ้ตกลง
ประชาคมโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact : UNGC) ปฏญิญาสากล
วา่ดว้ยหลักสทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: 
UNUDHR) และ United Nations Framework and Guiding Principles on Business and 
Human Rights (Ruggie Framework) 
 
 

นโยบาย 
 

นโยบายดา้นสทิธมินษุยชนในสถานทีท่ างาน 
 

   กลุม่ไทยออยลใ์หค้วามเคารพตอ่สทิธขิองพนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ ๆ  ทัง้หมดโดย
ไมเ่ลอืกปฏบิัตติอ่บคุคลใดๆ ดว้ยเรือ่งแนวคดิและมมุมอง เชือ้ชาต ิ สผีวิ ศาสนา เพศ ความพงึ
พอใจทางเพศ สญัชาต ิ อาย ุ ความทพุพลภาพ หรอืสถานภาพอืน่ใดทีถ่อืวา่เป็นสทิธมินุษยชน   
โดยเครอืไทยออยลจ์ะน าวธิปีฏบิัตดิา้นการใหค้วามเป็นธรรมในสทิธมินุษยชนทีส่มเหตผุลและ
ครอบคลมุมาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนนิกจิการของเครอืไทยออยลทั์ง้หมด และมุง่เนน้ทีจ่ะขจัด
ความอยตุธิรรม การเลอืกปฏบิัต ิการขม่ขู ่และการละเมดิสทิธทิกุประเภท 
    1.พนักงานทกุระดับของกลุม่ไทยออยลต์อ้งท าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ีถ่ว้น และปฏบิัตติามอยา่งเครง่ครัด หากไมแ่น่ใจ
ใหข้อค าปรกึษาจากส านักกฎหมาย หา้มปฏบิัตไิปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไมม่คี าแนะน า 
   2.กลุม่ไทยออยลจั์ดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบยีบของทางราชการใหเ้ป็นหมวดหมู่
เพือ่ใหพ้นักงานศกึษาและใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแกพ่นักงานอยา่งเหมาะสม
พอควร 
   3.กลุม่ไทยออยลต์อ้งปฏบิัตติามหลักสทิธมินุษยชนสากลอยา่งเครง่ครัด ใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในหลักสทิธมินุษยชนสากลแกพ่นักงานเพือ่น าไปปฏบิัตเิป็นสว่นหนึง่ในการด าเนนิงาน 
และไมส่นับสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
   4.เมือ่พนักงานตอ้งไปปฏบิัตงิานในตา่งประเทศ พนักงานควรศกึษากฎหมาย
ขนบธรรมเนยีมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทางกอ่นการเดนิทางเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
สนิคา้ ตัวอยา่งสนิคา้ และอปุกรณ์ทีน่ าไปดว้ย เอกสารในการเดนิทางวตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทางและการปฏบิัตงิานในประเทศปลายทางไมผ่ดิกฎหมาย ไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 
 

                                                      
1 กลุ่มไทยออยล ์หมายถงึ บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 
2 นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนในสถานทีท่ างาน (หนงัสอืเวยีนที ่138/2559 ลงวนัที ่25 สงิหาคม 2558)  



 

 

 

นโยบายธุรกจิและสทิธมินษุยชนส าหรบัคูค่า้ 
 

      3 “กลุม่ไทยออยลย์ดึถอืหลักสทิธมินุษยชนสากลเป็นหลักปฏบิัตริว่มกัน โดยค านงึถงึ
ศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์สทิธเิสรภีาพและความเสมอภาค  เครอืไทยออยลจ์ะไมก่ระท าการ
ใดๆ และไมส่ง่เสรมิใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนสากลอยา่งเครง่ครัด โดยหมั่นตรวจตราดแูลมิ
ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของเครอืไทยออยล ์เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน  โดย
มแีนวปฏบิัตดิังนี ้
  1) กลุม่ไทยออยลต์อ้งปฏบิัตติามหลักสทิธมินุษยชนสากลอยา่งเครง่ครัดทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับสากล รวมถงึขอ้จ ากดัของกฎหมายแรงงานในแตล่ะประเทศทีเ่ขา้ด าเนนิ
ธรุกจิ โดยจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย ถกูสขุอนามัยตามมาตรฐานสากล 
ปลอดจากยาเสพตดิ และปฏบิัตติอ่พนักงานทกุคนโดยเสมอภาคกัน ไมเ่ลอืกปฏบิัตดิว้ยสาเหตุ
อันเนือ่งมาจากความเหมอืน หรอืความแตกตา่งของถิน่ก าเนดิ เพศ อาย ุสผีวิ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิ
ศาสนา ความเชือ่ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความทพุพลภาพ ฐานะชาตติระกลู หรอืสถานะอืน่
ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิาน รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพสว่นบคุคล และคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล  
  2) กลุม่ไทยออยลต์อ้งหมั่นตรวจตราดแูลมใิหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เขา้ไปมสีว่น
เกีย่วขอ้งกับการลว่งละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึการเขา้ร่วมและยอมรับหลักปฏบิัตทิีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่สงัคมโลก เชน่ หลักสทิธมินุษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิเป็นตน้  
  3) กลุม่ไทยออยลต์อ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักสทิธมินุษยชนสากลแก่
พนักงานเพือ่น าไปปฏบิัตเิป็นสว่นหนึง่ในการด าเนนิงาน และไมส่นับสนุนกจิการและ/หรอื
กจิกรรมทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล” 
 
 ดว้ยนโยบายและแนวปฏบิัตดิังกลา่ว สง่ผลใหอ้งคป์ระกอบทีส่ าคัญของทกุผลติภัณฑ์
และบรกิารของเครอืไทยออยล ์ คอื  ความมุง่มั่นในการเคารพสทิธมินุษยชนและสทิธมินุษยชน
ในสถานทีท่ างานของเรา  ในเครอืไทยออยลแ์ละระบบท่ัวทัง้หมดของเครอืไทยออยล ์ไดมุ้ง่มั่น
เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ทุกคนไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งมศีักดิศ์รแีละดว้ยความเคารพซึง่กันและกัน  
ตามรากฐานของวธิกีารของเราเรือ่งการเคารพสทิธมินุษยชน ตัง้อยูบ่นหลักการเรือ่งสทิธิ
มนุษยชน นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนในสถานทีท่ างาน และหลักปฏบิัตสิ าหรับคูค่า้ของเรา4 
 
 

หลกัปฏบิตัสิ าหรบัคูค่า้-ดา้นนโยบายธุรกจิและสทิธมินษุยชน 
 

   หลักปฏบิัตสิ าหรับคูค่า้ของเครอืไทยออยล ์  (“หลกัปฏบิัต”ิ )   ไดก้ าหนดมาตรฐานขัน้
ต า่สดุทีม่อิาจผอ่นปรนได ้ ซึง่เครอืไทยออยล ์ไดข้อใหคู้ค่า้5   เคารพและปฏบิัตติามหลักปฏบิตั ิ
ดังกลา่วเมือ่มกีารด าเนนิธรุกจิกับเครอืไทยออยล ์ เอกสารฉบับนีช้ว่ยใหก้ารปฏบิัตติามมาตรฐาน
ระดับสากลตามภาระผกูพันของเครอืไทยออยล ์เป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่  หลักปฏบิัตดิา้นธรุกจิ
และสทิธมินุษยชนขององคก์รสหประชาชาต ิ (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights)  อนุสญัญาหลักขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ  (The Core Conventions 
of the International Labour Organization (ILO)) และหลักการ 10 ขอ้ของขอ้ตกลงโลกแหง่ 

                                                      
3 คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่4) จรรยาบรรณว่าดว้ยความเคารพหลกัสทิธมินุษยชนสากล 
4 หลกัปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้-ดา้นนโยบายธุรกจิและสทิธมินุษยชน (นโยบายดา้นธุรกจิและสทิธมินุษยชนส าหรบัคู่ค้า) ฉบบัลงวนัที ่26 
พฤษภาคม 2559  
5 “คู่คา้” หมายถงึ ผูซ้ื้อและขายสนิคา้และบรกิารรวมตลอดถงึผูซ้ือ้และขายสนิคา้และบรกิารชว่ง ทีม่ขีอ้ตกลงในการซื้อ-ขาย สนิคา้หรอื
บรกิารกบัเครอืไทยออยล ์



 

 

 
สหประชาชาต ิ (United Nations Global Compact) และกา้วไปไกลกวา่การด าเนนิธรุกจิของ
เครอืไทยออยล ์
 
 

ธรรมาภบิาล 
 

  นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยล ์ ใชก้ับพนักงานทกุคนและเจา้หนา้ทีข่อง
กลุม่บรษัิทไทยออยล ์รวมตลอดถงึกจิการรว่มคา้ของไทยออยล ์ในสถานการณ์ทีไ่ทยออยลไ์มม่ี
อ านาจในการบรหิารกจิการรว่มคา้ ไทยออยลจ์ะด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่กจิการรว่มคา่ของไทย
ออยลจ์ะมกีารด าเนนิการดา้นธรรมาภบิาล  
     กลุม่ไทยออยล ์ มกีารจัดท าบันทกึและรายงานการละเมดิและผลกระทบดา้นสทิธิ
มนุษยชน ทีส่อดคลอ้งกับนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยล ์ และจัดท ารายงาน
ประจ าปีสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกับการด าเนนินโยบายดา้นสทิธมินุษยชน
ของกลุม่ไทยออยล ์
 
 

คณะท างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินษุยชน 
 

   ทีป่ระชมุผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการก ากับดแูลการบรหิารทรัพยากรบคุคลในระดับองคก์ร 
(COM B) ครัง้ที ่ 2/2561 เมือ่วนัที ่ 20 กมุภาพันธ ์ 2561 ไดม้มีตเิห็นชอบแตง่ตัง้คณะท างาน
ก ากับดแูลการปฏบิัตงิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน (Human Rights working Team) เพือ่ท า
หนา้ทีก่ ากับดแูลและสนับสนุนการปฏบิัตติามหลักสทิธมินุษยชน โดยยดึมั่นตอ่หลกัการของ
องคก์รสากลดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งเครง่ครัด รวมถงึขอ้ตกลงประชาคมโลกแหง่สหประชาชาต ิ
(United Nations Global Compact : UNGC) ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยหลักสทิธมินุษยชน (United 
Nations Universal Declaration of Human Rights : UNUDHR) และ United Nations 
Framework Convention on the Rights of the Child (Ruggie Framework ) 
 
 

การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้น 
(Due Diligence) 
 
 

ข ัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้นของ
ไทยออยล ์
 

    กลุม่ไทยออยลเ์คารพและสนับสนุนในการปฏบิัตติามหลักสทิธมินุษยชน จงึมี
กระบวนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due 
Diligence) เพือ่ก าหนด ป้องกัน บรรเทา และตรวจสอบ ทกุผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจ
เกดิขึน้ 
 

 7 ขัน้ตอน กระบวนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น (Due 
Diligence) ของกลุม่ไทยออยล ์เป็นแนวทางเพือ่สรา้งค ามั่นสญัญาดา้นสทิธมินุษยชนสู่

ความสมัพันธท์างธรุกจิ โดยมุง่ส ารวจเพือ่ป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชงิลบดา้นสทิธิ
มนุษยชนทีเ่ชือ่มโยงกับกลยทุธท์างธรุกจิ การด าเนนิธรุกจิ ผลติภัณฑห์รอืบรกิารตลอดหว่งโซ่

คณุคา่ 



 

 

 

ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้นของไทยออยล ์
ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

1. การบรูณาการหลักสทิธมินุษยชนเขา้กับนโยบายใหมแ่ละนโยบายทีม่อียูใ่นปัจจบุัน 
2. การหารอืรว่มกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเด็นดา้นสทิธมินุษยชน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพดา้นสทิธมินุษยชนแกพ่นักงานดา้น 
4. การประเมนิความเสีย่งระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ 
5. การประเมนิผลกระทบในการด าเนนิงานทีม่คีวามเสีย่งสงู 
6.การประสานกจิกรรมดา้นสทิธมินุษยชนผา่นคณะท างานก ากับดแูลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย 
   สทิธมินุษยชน 
7. การตดิตามและรายงานผลการด าเนนิงาน 
 
 

กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนของ
ไทยออยล ์
 

   ไทยออยลไ์ดพั้ฒนาเครือ่งมอืในการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในกจิกรรม
ทางธรุกจิและผูค้า้ในสายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล ์ โดยไทยออยลไ์ดท้ าการพัฒนา 
ออกแบบเครือ่งมอืดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกับ คูม่อืการประเมนิและจัดการผลกระทบดา้นสทิธิ
มนุษยชน (HRIAM) ของ บรรษัทเงนิทนุระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation 
– IFC), กรอบการด าเนนิการของสหประชาชาต ิและเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
 

   กระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์
(Human Rights Impact Assessments and Management (HRIAM)) เป็นหนึง่ใน 7 ของ
ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due 
Diligence) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอน ดังนี ้
 

1. การเขา้ถงึสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์
   1.1 การประกาศเจตนารมยก์ารเคารพสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยล ์
   1.2 ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น  
               (Human Rights Due Diligence) 
         1.3กระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์ 
               (HRIAs) 
 

2.เครือ่งมอืและขัน้ตอนของกระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธ ิ
   มนุษยชนของไทยออยล ์(HRIAs) 
  2.1 สอดคลอ้งไปกับหลกัปฏบิัตขิองสหประชาชาตดิา้นการด าเนนิธรุกจิและสทิธ ิ 
               มนุษยชน 
  2.2 จากการพจิารณาขอบเขตของความเสีย่ง สูก่ระบวนการตดิตามเยยีวยาความเสยีหาย 
 

3.ก าหนดขอบเขตความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน  
  3.1 พจิารณาประเด็นความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในระดับองคก์ร 
  3.2 พจิารณากจิกรรมทางธรุกจิของไทยออยลทั์ง้หมด 
  3.3 พจิารณาผลกระทบของผูค้า้ในสายโซอ่ปุทานของธรุกจิไทยออยล ์
 



 

 

4. การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้จรงิและความเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิ 
    ผลกระทบ 
  4.1 ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ 5 สว่นส าคัญของคูค่า้ในสายโซ ่
               อปุทานของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain) 
  4.2 คลอบคลมุตลอดทัง้สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกและคูค่า้ในสายโซ ่
               อปุทานของไทยออยล ์
  4.3 การมสีว่นรว่มของผูม้สีทิธแิละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
  

5. บรูณาการและด าเนนิการ 
  5.1 ด าเนนิการตามแนวทางการปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุและก าหนดพืน้ทีส่ าหรับการปรับปรงุ 
               แกไ้ข 
  5.2 ปฏบิัตกิารเยยีวยา 
  5.3 กรณีศกึษาเฉพาะกรณี (ถา้ม)ี 
 

6. ตดิตามการตอบสนองและการสือ่สารวา่ผลกระทบไดรั้บการแกไ้ข 
  6.1 รายงานการปฏบิัตงิานและแผนปฏบิัตกิาร (HRIAs Reports and Action Plans) 
  6.2 ความทา้ทายในการสือ่สารผล 
 

7. การบรูณาการสทิธมินุษยชนเขา้กับนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของไทยออยล ์
 
 

สถานะการด าเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชน 
 

   การประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุยชนในเบือ้งตน้ไดด้ าเนนิการตามนโยบายสทิธิ
มนุษยชนของเครอืไทยออยลค์รบถว้นทกุกจิกรรมหลักของธรุกจิ ไดแ้กก่ารกลั่นน ้ามันและปิโตร
เคม ี โดยการประเมนิดังกลา่วไดด้ าเนนิการตาม IFC Guide to Human Rights Impact 
Assessment and Management (HRIAM) และเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
 

   ประเด็นดา้นสทิธมินุยชนทีม่โีอกาสเกดิผลกระทบจากการด าเนนิงานของไทยออยลท์ี่
ไดรั้บการประเมนิความเสีย่งประกอบดว้ย  ประเด็นดา้นสขุภาพ ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 
สทิธพินักงานและแรงงาน แรงงานทาส เสรภีาพในการรวมกลุม่หรอืการรวมตัวกันเพือ่การเจรจา
ตอ่รอง สทิธกิารไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งเสมอภาค  สทิธใินความคดิเห็น ขอ้มลูและการแสดงออก 
สทิธกิารไดรั้บการชดเชย สทิธใินการศกึษา สทิธทิีจ่ะเขา้รว่มโดยอสิระในชวีติทางวฒันธรรม
ของชมุชนและคณุประโยชนท์างวทิยาศาสตร ์ สทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองผลประโยชนท์าง
จติใจและทางวตัถอุันเป็นผลจากประดษิฐกรรมใดทางวทิยาศาสตร ์ วรรณกรรมและศลิปกรรมซึง่
ตนเป็นผูส้รา้ง สทิธใินการปกครองตนเอง โดยกลุม่ทีม่คีวามออ่นไหวตอ่ประเด็นเหลา่นีไ้ดแ้ก ่
พนักงาน ผูรั้บเหมา ชมุชน คูค่า้ และลกูคา้ 
 

   จากการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุยชนในทกุกจิกรรมของธรุกจินัน้ไมพ่บประเด็นทีม่ี
ความเสีย่งใด เนือ่งจากไทยออยลม์แีนวปฏบิัตดิา้นสทิธมินุยชนทีเ่พยีงพอในปัจจบุัน และไมเ่คย
ปรากฎกรณีและความตอ้งการการชดเชยหรอืการเยยีวยาใดๆ อยา่งไรก็ตาม ไทยออยลม์ี
แผนการทบทวนและปรับปรงุทะเบยีนความเสีย่งใหส้อดคลอ้งตอ่ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจบุันอยา่ง
สม า่เสมอ ตลอดจนการคาดการณ์ความเสีย่งจากประเด็นใหม่ๆ  ทีอ่าจเดน่ชดัขึน้ พรอ้มทัง้การ
พัฒนามาตรการลดความเสีย่งเพือ่สรา้งความพงึพอใจและสรา้งความสมัพันธท์างธรุกจิที่
เขม้แข็งตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด 
 



 

 

 

ประเด็นส าคญัดา้นสทิธมินษุยชน 
 

   ในปีพ. ศ. 2560  รอ้ยละ 100 ของกจิกรรมทางธรุกจิของไทยออยล ์ ทัง้กจิกรรมทีเ่ป็น
ธรุกจิหลกัและกจิกรรมอืน่ไดรั้บการประเมนิดา้นสทิธมินุษยชน ภายใตห้ลักการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งขององคก์ร เพือ่ประเมนิและก าหนดระดบัความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ไทยออยลไ์ด ้
เปรยีบเทยีบระดับความรนุแรงและความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้กับเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง
ดา้นสทิธมินุษยชน  
 

   จากการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ไทยออยลพ์บ 2 ประเด็นความเสีย่งที่
ส าคัญดา้นสทิธมินุษยชน โดยไดรั้บอนุมัตจิากผูด้แูลงานสายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทย
ออยล ์(Thaioil Value Chain) และไดรั้บพจิารณาจากคณะท างานก ากับดแูลการปฏบิัตงิานตาม
นโยบายสทิธมินุษยชน 
 

  ไทยออยลพ์จิารณาประเด็นความเสีย่งทีส่ าคัญดา้นสทิธมินุษยชน อยา่งรอบดา้น ทัง้ตอ่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายในและภายนอก  อาท ิพนักงาน, คูค่า้, ลกูคา้ และชมุชน  เพือ่ประเมนิและ
พจิารณาความส าคัญของความเสีย่งทีอ่าจม ี ประเด็นส าคัญดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ 2 กรณ ี
สามารถสรปุไดด้ังนี ้
 
 
 
 
 

   1.สภาพการท างาน และเงือ่นไขการจา้ง   
         (คูค่า้และพนกังานผูร้บัเหมา) 
 



 

 

 
 

 

ประเด็นความ
เสีย่ง 

ลกัษณะความเสีย่ง 
กรณี/ความเสีย่ง

จ าเพาะ 
มาตรการบรรเทาผลกระทบ 

สภาพการ
ท างาน  
และเงือ่นไข
การจา้ง 

 บรษัิทคูค่า้ไมจ่ดัใหม้ี
สภาพการท างานและ
เงือ่นไขการจา้งทีด่แีก่
พนักงานพนักงาน 
(เชน่ จา่ยคา่จา้งต ่า
กวา่คา่จา้งขัน้ต า่, ไม่
จัดใหม้มีาตรการดา้น
ความปลอดภยั เป็น
ตน้)  

 บรษัิทคูค่า้จา้งแรงงาน
ในรปูแบบทีผ่ดิ
กฎหมาย  
(เชน่ จา้งแรงงานเด็ก, 
แรงงานตา่งดา้ว, 
บงัคับใชแ้รงงาน เป็น
ตน้)  

โครงการพลังงานสะอาด 
(Clean Fuel Project : 
CFP) ของไทยออยล ์; 

 อบุตัเิหตรุะหวา่งการ
กอ่สรา้ง 

 ความเป็นไปไดส้ าหรับ
การละเมดิสทิธิ
มนุษยชนของบรษัิทคู่
คา้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการกอ่สรา้งใน
ธรุกจิโรงกลั่นน ้ามนั 

 น าพระบญัญัตกิารท างานของคน
ตา่งดา้ว พ.ศ.2551 มาก าหนดเป็น
สว่นหนึง่ของหลกัเกณฑห์รอื
คณุสมบตักิารคัดเลอืกบรษัิทคูค่า้
ของไทยออยล ์

 น านโยบายธรุกจิและสทิธิ
มนุษยชนส าหรับคูค่า้ และหลัก
ปฏบิตัสิ าหรับคูค่า้-ดา้นนโยบาย
ธรุกจิและสทิธมินุษยชนมาก าหนด
เป็นสว่นหนึง่ของหลกัเกณฑห์รอื
คณุสมบตักิารคัดเลอืกบรษัิทคูค่า้
ของไทยออยล ์

 ปรับแกไ้ขสญัญาวา่จา้งงานบรกิาร
ดา้นธรุการและงานสนาม 
(Manpower Supply Service 
Contract)  ใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบักฎหมายแรงงานและนโยบาย
สทิธมินุษยชนของไทยออยล ์
พรอ้มทัง้ก าหนดบทลงโทษตาม
สญัญาใหช้ดัเจนหากไมป่ฏบิตัติาม 

 ปรับปรงุหลักปฏบิตัดิา้นความ
ถกูตอ้งในการปฏบิตัติอ่พนักงาน
ของบรษัิทคูค่า้ ใหแ้กห่น่วยงาน
จัดซือ้จัดจา้ง และ CFP 
Integrated Team เพือ่ก ากบัดแูล
การปฏบิตัขิองบรษัิทคูค่า้ให ้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและ
นโยบายสทิธมินุษยชนของไทย
ออยล ์

 ก าหนดใหบ้รษัิทคูค่า้ของไทย
ออยล ์จัดใหม้สีภาพการท างาน
และความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม
ในการท างานทีเ่ป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อา
ชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน พ.ศ. 2554 

 จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier Code 
of Conduct) 

 ระบบการตรวจสอบคูค่า้ (Supplier 
Auditing) 

 ระบบการประเมนิความเสีย่งคูค่า้
(Vendor Risk Assessment) 



 

 

   2.ความปลอดภยั, ความม ัน่คง & สิง่แวดลอ้ม และสงัคม & ชุมชน  
         (แรงงานตา่งดา้ว) 
 
 
 

 
 
 
 

รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข ์

 

   วตัถปุระสงคข์องการจัดการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์ คอื การจัดการขอ้
รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข ์ ทีไ่ดรั้บจากคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล ์ (Thaioil Value Chain) 
เพือ่ลดความเสีย่งทางสงัคมตอ่ธรุกจิ กระบวนการรอ้งเรยีน-รอ้งทกุข ์ เป็นชอ่งทางทีจั่ดขึน้
ส าหรับคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล ์ (Thaioil Value Chain) เพือ่สง่ตอ่ความกังวลใจ 
และแสดงความโปรง่ใสในกระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขภ์ายในของไทยออยล ์ เพือ่
ลดความขดัแยง้ทีอ่าจม ีและเสรมิสรา้งความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทย
ออยล ์(Thaioil Value Chain) 
 
    รปูดา้นลา่ง อธบิายถงึกระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์;  
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความ
เสีย่ง 

ลกัษณะความเสีย่ง 
กรณี/ความเสีย่ง

จ าเพาะ 
มาตรการบรรเทาผลกระทบ 

การจา้ง
แรงงานตา่ง
ดา้วของบรษิทั
คูค่า้ ใน
โครงการ
พลงังาน
สะอาด 
(Clean Fuel 
Project : 
CFP) ของ
ไทยออยล ์ 

 จา้งพนักงานรักษา
ความปลอดภยัทีไ่มไ่ด ้
รับการฝึกอบรมอยา่ง
เพยีงพอใหก้บั
พนักงานของบรษัิทคู่
คา้  

(เชน่ ไมม่กีารฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยั, ไมม่ี
การฝึกอบรมเรือ่งการใช ้

ความรนุแรงตอ่ผูป้ระทว้ง
และอาชญากร) 

โครงการพลังงานสะอาด 
(Clean Fuel Project : 
CFP) ของไทยออยล ์; 

 การละเมดิสทิธิ
มนุษยชนทีเ่กดิจาก
การใชก้องก าลัง
รักษาความปลอดภยั 

 จัดใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม (SSHE) ขัน้พืน้ฐานแก่
บรษัิทคูค่า้ (ทีเ่ขา้มาด าเนนิงานใน
โครงการ CFP) ทีค่รอบคลมุทกุ
ประเภทของงาน 
 

 จัดคูม่อืการฝึกอบรมเป็น
ภาษาตา่งประเทศใหแ้กบ่รษัิทคูค่า้ 
 

 จัดท าป้ายสญัลักษณ์ดา้นความ
ปลอดภยัและกระดานแจง้เตอืนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 
 

 จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier Code 
of Conduct) 

 ระบบการตรวจสอบคูค่า้ (Supplier 
Auditing) 

 ระบบการประเมนิความเสีย่งคูค่า้
(Vendor Risk Assessment) 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงาน 
 
 

การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้นของกลุม่ไทยออยล ์ และ 
รายงานกระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์
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การจดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์ 


