
 

 

 

 

 

 

Document 3.3.1 Thaioil Human Rights Policy 

Document type Policy commitment  

Note Originally in Thai 

 

 

 

Summary: 

 

This policy document describes following content of Thaioil’s human rights commitment: 

 A statement of commitment to respect human rights in accordance with internationally 

accepted standards – see page 1.  

 Expectations in our own operations (employees, direct activities, products or services) 

– see page 1 - 4 

 Expectations of our suppliers – see page 1, 2, 4 

 Expectations of our partners – see page 1, 2, 4 

 Actions and procedures we undertake to meet our commitment – see page 2-4 

 

 



 

Our Thaioil Group Human Rights Policy 
นโยบายสทิธมินษุยชนของกลุม่ไทยออยล ์

 
--------------- 

 
Empower Human Life through Sustainable  

Energy and Chemicals 

 
  ความมุง่มัน่ทีก่ลุม่ไทยออยลม์ตีอ่การเคารพสทิธมินุษยชนในสถานประกอบการ และทกุพืน้ทีท่ี่
กลุม่ไทยออยลด์ าเนนิธรุกจิ ปรากฎใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในเสน้ทางการด าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยออยล ์
ระบบการปฏบิตังิานทีมุ่ง่มัน่เพือ่ความเป็นเลศิ รวมทัง้แนวทางการด าเนนิธรุกจิและหลกัจรรยาบรรณของ
กลุม่ไทยออยล ์  กลุม่ไทยออยลป์ระกาศใชน้โบบายสทิธมินุษยชนในปี 2558 เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความ
มุง่มัน่ กลุม่ไทยออยลเ์ชือ่วา่ แมว้า่รัฐมหีนา้ทีส่ าคญัในการคุม้ครองและก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม
สทิธมินุษยชน แตก่ลุม่ไทยออยลค์ านงึถงึเสมอวา่ เรามหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัแิละเคารพ
ตอ่สทิธมินุษยชนดว้ย ทัง้ยงัมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นให ้ “สายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทย
ออยล”์ (Thaioil Value Chain) เคารพและปฏบิตัติามสทิธมินุษยชน ดว้ยเหตดุังกลา่วนี ้กลุม่ไทยออยล์
จงึประกอบธรุกจิดว้ยเจตนารมณ์และความมุง่มัน่โดยยดึมัน่ตอ่หลกัการขององคก์รสากลดา้นสทิธิ
มนุษยชนอยา่งเครง่ครัด ทัง้นีร้วมถงึขอ้ตกลงประชาคมโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global 
Compact : UNGC) ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยหลักสทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration 
of Human Rights: UNUDHR), United Nations Framework and Guiding Principles on Business 
and Human Rights (Ruggie Framework),  The Universal Declaration of Human Rights, The 
International Covenant on Civil and Political Rights, The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights และ The International Labour Organization’s (ILO) Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work 
 
 
  ในหลายพืน้ทีข่องการด าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยออยล ์ เราพบวา่ปัญหาทางสงัคมเป็นสว่นหนึง่
ของกลุม่ปัญหาทีม่วีงกวา้งและซบัซอ้น ทัง้ในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิและการรักษาความปลอดภยั  ซึง่
อาจมผีลตอ่ธรุกจิของกลุม่ไทยออยลใ์นหลายแงม่มุ อนัเป็นสว่นหนึง่ของทีม่าในการจัดตัง้ “สายโซ่

อปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล”์ (Thaioil Value Chain) เพือ่การจัดการกบัปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนได ้
อยา่งครอบคลมุในทกุๆ มติ ิ  นโยบายของกลุม่ไทยออยล ์กระบวนการบรหิารงาน โครงการการลงทนุใน
ชมุชน และการมสีว่นรว่มในโครงการโดยสมคัรใจ ลว้นเป็นสว่นเสรมิทีม่วีตัถปุระสงคใ์หเ้กดิการรว่มแรง
รว่มใจกนัด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิความมุง่มัน่ทีเ่รามตีอ่การเคารพสทิธมินุษยชน 
 
 
ขอบเขต 
 
นโยบายฉบบันีบ้งัคับใชก้บัการด าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยออยล ์และบรษัิทยอ่ย รวมถงึสง่ตอ่ใหก้บัคูค่า้
ธรุกจิของบรษัิทน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิธรุกจิ  และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งในหว่งโซ่

อปุทานทีไ่ดรั้บการระบวุา่มคีวามส าคัญในล าดบัตน้ๆ ตอ่การเคารพสทิธมินุษยชน ส าหรับธรุกจิของกลุม่
ไทยออยล ์ 
 
 
 
 
 
 



 

นยิาม 
 
บรษัิท      หมายถงึ  บรษัิท บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) หรอืไทยออยล ์
 
กลุม่ไทยออยล ์หรอืบรษัิทยอ่ย 
      หมายถงึ  บรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่ไทยออยล ์ซึง่มสีดัสว่นการถอืหุน้เกนิ 
      กวา่รอ้ยละ 50 หรอืมอี านาจในการบรหิาร 
 
พนักงาน    หมายถงึ   พนักงานและคนงานทกุระดบัของบรษัิท 
 
คูค่า้ธรุกจิ หรอืพันธมติรธรุกจิ (Business Partner)   
    หมายถงึ  ผูซ้ ือ้และขายสนิคา้และบรกิารรวมตลอดถงึผูซ้ ือ้และขายสนิคา้
และบรกิารชว่ง ทีม่ขีอ้ตกลงในการซือ้-ขาย สนิคา้หรอืบรกิารกบัเครอืไทยออยล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยลช์ว่ยสง่เสรมิใหพ้นักงานทัว่ทัง้กลุม่ไทยออยลเ์กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้เกีย่วกบัหลกัการ ทีม่า ปัญหา และการป้องกนัมใิหเ้กดิการฝ่าฝืนสทิธมินุษยชน  
ทัง้ยงัเพิม่ขดึความสามารถในการบง่ชีแ้ละจัดการกบัปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั “สายโซ่

อปุทานของกลุม่ไทยออยล”์ (Thaioil Value Chain)  น่ันคอื พนักงาน  การรักษาความมัน่คงปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม  ชมุชน  คูค่า้ และลกูคา้  นอกจากนี ้นโยบายยงัมบีทบาทดังตอ่ไปนี ้: 

 สนับสนุนนโยบาย กระบวนการ และกจิกรรมตา่งๆ ทีก่ลุม่ไทยออยลม์อีนัเป็นลักษณะของการ
สนับสนุนคา่นยิมและความมุง่มัน่ทีก่ลุม่ไทยออยลม์ตีอ่สทิธมินุษยชน  ทัง้นี ้ ครอบคลมุถงึ
นโยบายเฉพาะดา้นทีว่า่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์ สญัญาจา้งแรงงาน สญัญาและกระบวนการจัดซือ้
จัดจา้ง  การปฏบิตังิานดว้ยความเป็นเลศิ และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 

 ระบขุอ้ก าหนดใหมท่ีเ่ลอืกไวส้ าหรับการฝึกอบรม และการประเมนิผลการด าเนนิธรุกจิทีจ่ าเพาะ
ตอ่สิง่แวดลอ้มในการด าเนนิงานทีอ่าจประสบปัญหาการฝ่าฝืนสทิธมินุษยชนมากกวา่ปกต ิ

 
 

สายโซอ่ปุทานของธุรกจิกลุม่ไทยออยล ์

14 (+17) หวัขอ้
จากนโยบายดา้น
ธุรกจิและสทิธิ
มนุษยชน  
เชน่  การปฏบิตั ิ
ตามนโยบายสทิธิ

มนษุยชน  ในดา้น
เสรภีาพในการ
รวมกลุม่หรอืการ

รวมตวักนัเพือ่การ
เจรจาตอ่รอง, การ

บงัคบัใชแ้รงงาน  
เป็นตน้ 



 

 ก าหนดบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีช่ดัเจนในการน านโยบายไปปฏบิตั ิและเพือ่ใหก้ลุม่
ไทยออยลม์คีวามมุง่มัน่ตอ่การจัดหาทรัพยากร ความชว่ยเหลอื และการพจิารณาตรวจสอบที่
จ าเป็น ใหแ้กฝ่่ายจัดการ 

 
พนักงานของกลุม่ไทยออยลท์กุคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี ้ ซึง่มใีจความส าคัญ 

ดังตอ่ไปนี ้;  
 พนกังาน  :   กลุม่ไทยออยลใ์หค้วามเคารพตอ่สทิธขิองพนักงาน ทัง้หมดโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ตอ่บคุคลใดๆ ดว้ยเรือ่งแนวคดิและมมุมอง เชือ้ชาต ิ  สผีวิ ศาสนา เพศ ความพงึพอใจทางเพศ 
สญัชาต ิ อาย ุ ความทพุพลภาพ หรอืสถานภาพอืน่ใดทีถ่อืวา่เป็นสทิธมินุษยชน  โดยเครอืไทย
ออยลจ์ะน าวธิปีฏบิตัดิา้นการใหค้วามเป็นธรรมในสทิธมินุษยชนทีส่มเหตผุลและครอบคลมุมา
ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนนิกจิการของเครอืไทยออยลท์ัง้หมด และมุง่เนน้ทีจ่ะขจัดความอยตุธิรรม 
การเลอืกปฏบิตั ิการขม่ขู ่และการละเมดิสทิธทิกุประเภท  โดย 

      1.พนักงานทกุระดับของกลุม่ไทยออยลต์อ้งท าความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  กบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ีถ่ว้น และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด  
  หากไมแ่น่ใจใหข้อค าปรกึษาจากส านักกฎหมาย หา้มปฏบิตัไิปตามความเขา้ใจของ 
  ตนเองโดยไมม่คี าแนะน า 
    2.กลุม่ไทยออยลจ์ดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบยีบของทางราชการใหเ้ป็น 
  หมวดหมูเ่พือ่ใหพ้นักงานศกึษาและใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแกพ่นักงาน 
  อยา่งเหมาะสมพอควร 
    3.กลุม่ไทยออยลต์อ้งปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอยา่งเครง่ครัด ให ้
  ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนสากลแกพ่นักงานเพือ่น าไปปฏบิตัเิป็นสว่นหนึง่ 
  ในการด าเนนิงาน และไมส่นับสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลักสทิธมินุษยชนสากล 
     4.เมือ่พนักงานตอ้งไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ พนักงานควรศกึษากฎหมาย 
  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอ่นการเดนิทาง 
  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ สนิคา้ ตวัอยา่งสนิคา้ และอปุกรณ์ทีน่ าไปดว้ย เอกสารในการเดนิทาง 
  วัตถปุระสงคข์องการเดนิทางและการปฏบิตังิานในประเทศปลายทางไมผ่ดิกฎหมาย ไม่ 
  ขดัตอ่ขนบธรรมเนยีมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
 
 

 การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม :  ความปลอดภยัเป็นภารกจิ
แรกทีก่ลุม่ไทยออยลใ์นฐานะผูด้ าเนนิธรุกจิหลกัดา้นการกลั่นน ้ามนัใหค้วามส าคัญ และตระหนัก
ถงึ โดยตัง้เป้าหมายในการด าเนนิงาน คอื การเป็นองคก์รทีป่ราศจากอบุตัเิหตตุอ่พนักงาน 
ผูรั้บเหมาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ   ดว้ยเหตุ
นี ้ กลุม่ไทยออยล ์ จงึใหค้วามคุม้ครองบคุคลากร, ทรัพยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม  พรอ้มทัง้สรา้ง
สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัภยั เพือ่ใหส้ามารถประกอบธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จ แนวทางปฏบิตัแิละ
กระบวนการบรหิารงานดา้นการรักษาความปลอดภยัภายในพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานของกลุม่ไทย
ออยลม์คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการปฏบิตัติามความสมคัรใจวา่ดว้ยการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน 
 
 

 ชุมชน  :  กลุม่ไทยออยลเ์คารพตอ่สทิธมินุษยชนในลักษณะดังตอ่ไปนี ้;  
o โดยอาศัยบทบาททีก่ลุม่ไทยออยลม์ตีอ่การพัฒนาทางสงัคมและเศรษฐกจิในชมุชนที่

กลุม่ไทยออยลป์ระกอบธรุกจิ 
o โดยการสนับสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้ และขอ้คดิเห็นกบัชมุชนในเชงิรกุอยา่ง

ตอ่เนือ่ง รวมทัง้สง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามรูอ้ยา่งหลากหลาย 
 
 



 

o โดยอาศัยกระบวนการประเมนิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม, สงัคม และสขุภาพ  
(Environment, Social and Health Impact Assessment : ESHIA & EIA)   ใน
โครงการขนาดใหญท่ีม่กีารลงทนุสงูทกุโครงการ 

o โดยอาศัยวธิปีฏบิตัขิองกลุม่ไทยออยล ์ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัขิอง
หน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

o สรา้งความมสีว่นรว่ม และสนับสนุนใหช้มุชนเตบิโตอยา่งยัง่ยนืควบคูไ่ปกบักลุม่ไทย
ออยล ์

 
 

 คูค่า้ :   กลุม่ไทยออยลส์นับสนุนใหคู้ค่า้ของเราปฏบิตัติอ่พนักงานของตนเองและมี
ปฏสิมัพันธต์อ่ชมุชนในลกัษณะทีเ่คารพตอ่สทิธมินุษยชน โดยไดก้ าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าสดุทีม่ ิ
อาจผอ่นปรนได ้ (หลกัปฏบิตัสิ าหรับคูค่า้-ดา้นนโยบายธรุกจิและสทิธมินุษยชน)  ซึง่กลุม่ไทย
ออยล ์ ไดข้อใหคู้ค่า้    เคารพและปฏบิตัติามหลักปฏบิตัดิังกลา่วเมือ่มกีารด าเนนิธรุกจิกบักลุม่
ไทยออยล ์  โดยเราพรอ้มทีจ่ะชว่ยสนับสนุนใหก้ารปฏบิตัติามหลักปฏบิตัสิ าหรับคูค่า้-ดา้น
นโยบายธรุกจิและสทิธมินุษยชน เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและตอ่เนือ่ง เชน่  หลักปฏบิตั ิ
ดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนขององคก์รสหประชาชาต ิ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights)  อนุสญัญาหลักขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ  (The Core 
Conventions of the International Labour Organization (ILO)) และหลักการ 10 ขอ้ของ
ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact)  
 
 

 ลกูคา้ :   กลุม่ไทยออยลส์ง่เสรมิวัฒนธรรมการมุง่เนน้ลกูคา้ผา่นคา่นยิมหรอืวัฒนธรรม
องคก์ร “POSITIVE” และการเคารพตอ่หลักสทิธมินุษยชน สูพ่นักงานอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่
พนักงานมจีติส านกึตอ่การมุง่เนน้ลกูคา้จะกอ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมใหม ่ ทีส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งดยี ิง่ จะค านงึถงึลกูคา้ตลอดเวลา และสามารถสรา้งใหพ้ัฒนากลไก
สนับสนุนลกูคา้ โดยการปรับปรงุกระบวนการท างาน รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลไดด้ี
ย ิง่ขึน้ เป็นตน้วา่ การปรับปรงุกระบวนการท างานดา้น E-ORDERING และ LORRY LOADING  

 
 
นโยบายฉบบันี ้เริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2561 
 


