
บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)
การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้น  
และ
รายงานกระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชน 2562



หลกัการชีแ้นะดา้นการปฏบิตัวิา่การดาํเนนิธรุกจิและสทิธมินษุยชน
ของสหประชาชาต ิและสายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล์

 ไทยออยลม์ุง่มัน่ทีจ่ะ�ตบิโตอยา่งยัง่ยนื ตอ่�นือ่ง ควบคูไ่ปกบัการ
ดํา�นนิการดว้ยระบบการปฏบิตักิารที�่ป็น�ลศิ  โดยมุง่�นน้การพัฒนา�ศรษฐกจิ
ควบคูไ่ปกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการปกป้องสิง่แวดลอ้ม�พือ่สรา้ง
คณุคา่ใหแ้กคู่ค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล์

-กฎบตัรความรับผดิชอบขององคก์ร
-ประมวลจรรยาบรรณ
-จรรยาบรรณในการดํา�นนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

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

-วฒันธรรมองคก์ร
-การอบรมผูน้ํา
-ปฐมน�ิทศน ์และ�ริม่ปฏบิตังิาน

-การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบ 
 ดา้น : การบง่ชีผ้ลกระทบและความ�สีย่งดา้นสทิธิ
 มนุษยชน, ผลกระทบดา้นสงัคม, แนวทางการแกไ้ข
-แผนการบรร�ทาและการบรหิารจัดการ

วสิยัทศัน์

-ภายใน : ระบบการการจัดการและการ
-ภายนอก : DJSI, รายงานความยั่งยนื

นโยบาย

การปฏบิตั ิ

อบรม

ตดิตาม และ รายงาน

ตวัชีว้ดั DJSI Human Rights INDICATORS

         ประ�ด็นดา้นสทิธมินุษยชน มกั�กีย่วขอ้งกบักลุม่ผู�้ปราะบาง (the vulnerable 
groups ) ซึง่ไทยออยลไ์ดพ้จิารณาครอบคลมุไปถงึผูม้สีว่นได�้สยี และหว่งโซอ่ปุทาน
ของธรุกจิทัง้หมด
       กลุม่ผู�้ปราะบางในดา้นสทิธมินุษยชน ;

1) ผูห้ญงิ และ�ด็กหญงิ ; 
2) �ด็ก ;
3) ผูอ้พยพหรอืผูล้ีภ้ยั ;
4) คนพลดัถิน่ ; 
5) บคุคลไรส้ญัชาต ิ; 
6) ชนกลุม่นอ้ย ; 

7) ชนพืน้�มอืงดัง้�ดมิ ;
8) แรงงานตา่งดา้ว ; 
9) ผูพ้กิาร ; 
10) ผูส้งูอาย ุ; 
11) บคุคลผูต้ดิ�ชือ้ �อชไอว ี; 
12) โรมา/ยบิซ/ีโรมาน ี;  
13) �สล�บีย้น, �กย์ และคนขา้ม�พศ.

สายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล์
พนกังาน

และพนกังาน
ผูร้บัเหมา

ความปลอดภยั, ความ
ม ัน่คง และสิง่แวดลอ้ม สงัคม และชุมชน คูค่า้และพนกังาน

ของคูค่า้ ลกูคา้และผูบ้รโิภค

PM QM & CA CA PC CM & TR

สทิธแิรงงาน

สภาพการทํางาน,  
เสรภีาพในการ
สมาคมและการ
เกณฑแ์รงงาน, 
แรงงานเด็ก,
สภาพการทํางานฯ, 
การเลอืกปฏบิตั ิ

 ความม ัน่คงปลอดภยั
 และสิง่แวดลอ้ม

การบรหิารจดัการ
ความม ัน่คง ปลอดภยั,
การฝึกอบรมฯ, 

 ความ ม ัน่คงดา้นนํา้    
 ผลกระทบของมลพษิ,
 การจดัการของเสยีและ
 วตัถอุนัตราย,
การอนรุกัษค์วามหลาก 
หลายทางชวีภาพ

สทิธชิุมชน

มาตรฐานการครอง
ชพีและคณุภาพชวีติ,
สขุภาพ ความ
ปลอดภยั 
และการมสีว่นรว่ม
ของ
ชุมชน,
มรดกทางวฒันธรรม,
ชนกลุม่นอ้ยหรอืชน
พืน้เมอืง,
การโยกยา้ยถิน่ฐาน

การมสีว่นรว่ม
และจรรยาบรรณ
ของคูค่า้

สทิธผิูบ้รโิภค

สขุภาพและ
ความปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค, 
ความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลู,

 การเขา้ถงึ
พลงังาน

การบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งขององคก์ร
CR

14 (+17) 
หวัขอ้จาก
นโยบายดา้น
ธรุกจิและสทิธิ
มนษุยชน 
เชน่ การปฏบิตัติาม
นโยบายสทิธิ
มนษุยชน  ในดา้น
เสรภีาพในการ
รวมกลุม่หรอืการ
รวมตวักนัเพือ่การ
เจรจาตอ่รอง, การ
บงัคบัใชแ้รงงาน 
เป็นตน้



นโยบายองคก์รนโยบายองคก์ร

ประเมนิผลกระทบประเมนิผลกระทบ

บรูณาการและดาํเนินการบรูณาการและดาํเนินการสือ่สารและรายงานสือ่สารและรายงาน

ตรวจสอบและตดิตามตรวจสอบและตดิตาม

Thaioil Group Grievance 
mechanisms and 
effective Remedy 

Framework PROCEDURE

Thaioil Group Grievance 
mechanisms and 
effective Remedy 

Framework PROCEDURE

การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธิ
มนษุยชนอยา่งรอบดา้น

ขัน้ตอนซึง่ไทยออยลใ์ชส้ําหรับบง่ชี,้ ป้องกนั, บรร�ทา และ
รับมอืกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนที�่กดิขึน้จากกจิกรรมและ

ความสมัพันธ์

การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชน



การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธิ
มนษุยชนอยา่งรอบดา้น

ขัน้ตอนซึง่ไทยออยลใ์ชส้ําหรับบง่ชี,้ ป้องกนั, 
บรร�ทา และ

รับมอืกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนที�่กดิขึน้
จากกจิกรรมและความสมัพันธ์

การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินษุยชนอยา่งรอบดา้น

การประกาศนโยบายการประกาศนโยบาย

ขัน้ตอน 2. การหารอืรว่มกบัผูม้ี
สว่นไดส้ว่น�สยีในประ�ด็นดา้น

สทิธมินุษยชน

ขัน้ตอน 2. การหารอืรว่มกบัผูม้ี
สว่นไดส้ว่น�สยีในประ�ด็นดา้น

สทิธมินุษยชน

ขัน้ตอน 4. การประ�มนิความ�สีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ
ขัน้ตอน 4. การประ�มนิความ�สีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ

ขัน้ตอน 6. การประสานกจิกรรมดา้น
สทิธมินุษยชนผา่นคณะทํางานกํากบั
ดแูลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธิ

มนุษยชน

ขัน้ตอน 6. การประสานกจิกรรมดา้น
สทิธมินุษยชนผา่นคณะทํางานกํากบั
ดแูลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธิ

มนุษยชน

ขัน้ตอน 5. การประ�มนิผลกระทบ
ในการดํา�นนิงานทีม่คีวาม�สีย่งสงู

(HRIAM) 

ขัน้ตอน 5. การประ�มนิผลกระทบ
ในการดํา�นนิงานทีม่คีวาม�สีย่งสงู

(HRIAM) 

ขัน้ตอน 1. บรูณาการหลกัสทิธมินุษยชน�ขา้
กบันโยบายใหมแ่ละนโยบายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
ขัน้ตอน 1. บรูณาการหลกัสทิธมินุษยชน�ขา้
กบันโยบายใหมแ่ละนโยบายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

ขัน้ตอน 3. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศกัยภาพดา้นสทิธมินุษยชน

แกพ่นักงาน

ขัน้ตอน 3. การฝึกอบรมและ
พัฒนาศกัยภาพดา้นสทิธมินุษยชน

แกพ่นักงาน

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการดํา�นนิงาน

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการดํา�นนิงาน

กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิาร
จดัการดา้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์

(HRIAs) 
การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชน

2.1 สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาติ
2.2 จากขอบ�ขตความ�สีย่งสูก่ารตดิตาม

ตรวจสอบมาตรการ�ยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จัดการขอ้รอ้ง�รยีน-

รอ้งทกุข�์พือ่การ�ยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จัดการขอ้รอ้ง�รยีน-

รอ้งทกุข�์พือ่การ�ยยีวยา



ใชร้ว่มกบักระบวนการ
ตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธิ

มนษุยชนอยา่งรอบดา้น
ขัน้ตอนซึง่ไทยออยลใ์ชส้ําหรับบง่ชี,้ ป้องกนั, 

บรร�ทา และ
รับมอืกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนที�่กดิขึน้

จากกจิกรรมและความสมัพันธ์

การเจรจาขอ้เรยีกรอ้งดว้ยกลไกระบบไตรภาคสีมัพนัธ์

Legal ComplianceLegal Compliance

ขัน้ตอน 2. วางแผนการสรา้ง
แรงงานสมัพันธด์ว้ย “ระบบ

ไตรภาคสีมัพันธ”์

ขัน้ตอน 2. วางแผนการสรา้ง
แรงงานสมัพันธด์ว้ย “ระบบ

ไตรภาคสีมัพันธ”์

ขัน้ตอน 4. จัดกจิกรรมสรา้ง
ความสมัพันธก์บั�จา้หนา้ทีแ่รงงาน

ตลอดปี

ขัน้ตอน 4. จัดกจิกรรมสรา้ง
ความสมัพันธก์บั�จา้หนา้ทีแ่รงงาน

ตลอดปี
ขัน้ตอน 6.บรูณาการและดํา�นนิการ

ปิดความ�สีย่ง
ขัน้ตอน 6.บรูณาการและดํา�นนิการ

ปิดความ�สีย่ง

ขัน้ตอน 5. การประ�มนิความ�สีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ
ตามหลกั Thaioil Human Rights 

Due Diligence

ขัน้ตอน 5. การประ�มนิความ�สีย่ง
ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ ของธรุกจิ
ตามหลกั Thaioil Human Rights 

Due Diligence

ขัน้ตอน 1. บรูณาการหลกัการ�จรจาขอ้
�รยีกรอ้งโดยขอ้กฎหมาย กบั กลไกระบบ

ไตรภาคสีมัพันธ ์ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

ขัน้ตอน 1. บรูณาการหลกัการ�จรจาขอ้
�รยีกรอ้งโดยขอ้กฎหมาย กบั กลไกระบบ

ไตรภาคสีมัพันธ ์ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

ขัน้ตอน 3. ใหส้หภาพแรงงานฯ มี
สว่นรว่มในการบรหิารงานของ
องคก์ร รวมตลอดถงึจัดฝึกอบรม

และใหค้วามรูท้ีจ่ํา�ป็น

ขัน้ตอน 3. ใหส้หภาพแรงงานฯ มี
สว่นรว่มในการบรหิารงานของ
องคก์ร รวมตลอดถงึจัดฝึกอบรม

และใหค้วามรูท้ีจ่ํา�ป็น

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการดํา�นนิงาน

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
ผลการดํา�นนิงาน

สอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิาร

จดัการดา้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์
(HRIAs) 

การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชน

2.1 สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาติ
2.2 จากขอบ�ขตความ�สีย่งสูก่ารตดิตาม

ตรวจสอบมาตรการ�ยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จัดการขอ้รอ้ง�รยีน-รอ้ง
ทกุข�์พือ่การ�ยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จัดการขอ้รอ้ง�รยีน-รอ้ง
ทกุข�์พือ่การ�ยยีวยา



กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนของ
ไทยออยล์ (HRIAM*)

กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชน ;
1. การเขา้ถงึสทิธมินษุยชนของไทยออยล์
1.1 การประกาศ�จตนารมยก์าร�คารพสทิธมินุษยชนของกลุม่ไทยออยล์
1.2 ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due Diligence)
1.3 กระบวนการจัดการผลกระทบและการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินุษยชนของไทยออยล ์(HRIAs)

2. เครือ่งมอืและข ัน้ตอนของกระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการ
    ดา้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์(HRIAs)
2.1 สอดคลอ้งไปกบัหลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตดิา้นการดํา�นนิธรุกจิและสทิธมินุษยชน
2.2 จากการพจิารณาขอบ�ขตของความ�สีย่ง สูก่ระบวนการตดิตาม�ยยีวยาความ�สยีหาย

3.กาํหนดขอบเขตความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน 
3.1 พจิารณาประ�ด็นความ�สีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในระดบัองคก์ร
3.2 พจิารณากจิกรรมทางธรุกจิของไทยออยลท์ัง้หมด
3.3 พจิารณาผลกระทบของผูค้า้ในสายโซอ่ปุทานของธรุกจิไทยออยล์

4. การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้จรงิและความเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิ
    ผลกระทบ
 4.1 ประ�มนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนตลอดทัง้ 5 สว่นสําคญัของคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล ์

(Thaioil Value Chain)
4.2 คลอบคลมุตลอดทัง้สาธารณูปโภคและสิง่อํานวยความสะดวกและคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล์
 4.3 การมสีว่นรว่มของผูม้สีทิธแิละผูม้สีว่นไดส้ว่น�สยี

5. บรูณาการและดาํเนนิการ
5.1 ดํา�นนิการตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและกําหนดพืน้ทีส่ําหรับการปรับปรงุแกไ้ข
5.2 ปฏบิตักิาร�ยยีวยา
5.3 กรณีศกึษา�ฉพาะกรณี (ถา้ม)ี

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

7. การบรูณาการสทิธมินษุยชนเขา้กบันโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของไทยออยล์

ขัน้ตอน 5. การประ�มนิผลกระทบ
              ในการดํา�นนิงานทีม่ี
              ความ�สีย่งสงู
              (HRIAM) 

ขัน้ตอน 4. การประ�มนิความ�สีย่ง
              ระหวา่งกจิกรรมตา่งๆ 
              ของธรุกจิ

ขัน้ตอน 6. การประสานกจิกรรม
              ดา้นสทิธมินุษยชน
              ผา่นคณะทํางานกํากบั
              ดแูลการปฏบิตังิาน
              ตามนโยบายสทิธิ
              มนุษยชน

ขัน้ตอน 7. การตดิตามและรายงาน
              ผลการดํา�นนิงาน

*นโยบายระบบการจัดการผลกระทบและ
การบริหารจัดการด้านสิทธ ิมนุษยชนกลุ่มไทยออยล์



กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์

เพือ่การเยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์

เพือ่การเยยีวยา

กระบวนการบง่ชีแ้ละการจดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขเ์พือ่การเยยีวยา

อุทธรณ์อุทธรณ์

ตดิตามและปิดขอ้รอ้งเรยีนตดิตามและปิดขอ้รอ้งเรยีน

รบัและขึน้ทะเบยีน
ขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์
รบัและขึน้ทะเบยีน

ขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุข์

รบัทราบและตรวจสอบรบัทราบและตรวจสอบ

การแกไ้ขการแกไ้ข

สอบสวน
(แนวปฏบิตัิในด้านการดําเนินกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นธรรม)

สอบสวน
(แนวปฏบิตัิในด้านการดําเนินกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นธรรม)

รายงาน และการตอบรายงาน และการตอบ

การจดัการขอ้รอ้งเรยีน-รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์

ไทยออยลม์ี “*แนวปฏบิตักิระบวนการบง่ชีแ้ละ
การจัดการขอ้รอ้ง�รยีน-รอ้งทกุข�์พือ่การ
�ยยีวยา”

โดยวัตถปุระสงคข์องการจัดการขอ้รอ้ง�รยีน-
รอ้งทกุขข์องกลุม่ไทยออยล ์คอื การจัดการขอ้
รอ้ง�รยีน-รอ้งทกุข ์ทีไ่ดร้ับจากคูค่า้ในสายโซ่
อปุทานของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain) 
�พือ่ลดความ�สีย่งทางสงัคมตอ่ธรุกจิ   
   กระบวนการรอ้ง�รยีน-รอ้งทกุข ์�ป็นชอ่งทางที่
จัดขึน้สําหรับคูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทย
ออยล ์(Thaioil Value Chain) �พือ่สง่ตอ่ความ
กงัวลใจ และแสดงความโปรง่ใสในกระบวนการ
จัดการขอ้รอ้ง�รยีน-รอ้งทกุขภ์ายในของไทย
ออยล ์�พือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจม ีและ
�สรมิสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งคูค่า้ในสาย
โซอ่ปุทานของไทยออยล ์(Thaioil Value 
Chain)

กระบวนการบง่ชีแ้ละ
การจัดการขอ้

รอ้ง�รยีน-รอ้งทกุข์
�พือ่การ�ยยีวยา*

กระบวนการบง่ชีแ้ละ
การจัดการขอ้

รอ้ง�รยีน-รอ้งทกุข์
�พือ่การ�ยยีวยา*



ตารางการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน
การประเมนิระดบัความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนจะดาํเนนิการโดยใชต้ารางการประเมนิดา้นลา่งเพือ่พจิารณา
ความสําคญัของสทิธมินษุยชน โดยแกนนอน (X) คอืการประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ  และ แกนต ัง้ 
(Y) คอื  การจดัระดบัความรนุแรงของความเสีย่ง และผลกระทบ

ตารางการประเมนิความเสีย่งนี ้ไดค้าํนงึถงึกลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล ์โดยเฉพาะผูม้สีว่น
ไดเ้สยี และหว่งโซอ่ปุทานของธุรกจิท ัง้หมด  รวมตลอดถงึ พนกังานของเรา, พนกังานผูร้บัเหมา, พนกังาน
ผูร้บัเหมาชว่ง, ชุมชน, คูค่า้, ลกูคา้, สตรแีละเด็ก, ชุมชนทอ้งถิน่, แรงงานตา่งดา้ว, ผูพ้กิาร, ผูส้งูอาย,ุ ผูป้่วยและ
บคุคลขา้มเพศ

หมายเหต ุ: ระดบัความ�สีย่งคง�หลอื  “สงูมาก”         และ “สงู”            ถอื�ป็นความ�สีย่งทีม่คีวามสําคัญ ซึง่ไทยออยลต์อ้ง�ขา้ใจถงึ
                 ประสทิธภิาพของการควบคมุทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

 

การประ�มนิความ�ป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะ�กดิ
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ความเสีย่งตํา่ : คงกระบวนการควบคมุความ
�สีย่ง โดยสอดสอ่งการ�ปลีย่นแปลง
ตลอด�วลา

ความเสีย่งปานกลาง : ตอ้งใหค้วามสําคญั
�พือ่ดํา�นนิการลดระดบัความรนุแรงและ
ผลกระทบ และตอ้งตรวจสอบอยา่งตอ่�นือ่ง
�ป็นประจํา

ความเสีย่งสงู : ตอ้งใหค้วามสําคญั�ป็น
พ�ิศษ�พือ่ลดความ�สีย่งลงไปถงึระดบัที่
ยอมรับได ้

ความเสีย่งสงูมาก : ตอ้งหยดุการ
ดํา�นนิงานทีก่อ่ให�้กดิความ�สีย่งนัน้ทันท ี
ความ�สีย่งสงู�กนิไปและไมส่ามารถยอมรับ
ได ้



หลกัเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งของไทยออยล์ : 
การจัดระดบัความรนุแรงของ�หตกุารณท์ีส่ง่ผลกระทบดา้นตา่งๆ ของไทยออยล์ (Severity)

ระดบั
ความ
รนุแรง

ระดบัของผลกระทบ (Scale) จาํนวนของผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ (Scope)

ความสามารถในการเยยีวยา
ผลกระทบ (Remediability)

สงูมาก
(5)

สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพอยา่งรนุแรง และ
�ป็นอนัตรายตอ่ชวีติ ถงึขัน้พกิารหรอื

เสยีชวีติ

มผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได�้สยีที่
�กีย่วขอ้งทกุคนในกลุม่ (�ชน่ คนใน
ชมุชนทัง้หมด พนักงานทัง้หมด ผูค้า้
ทัง้หมด) ในกจิกรรมที�่กีย่วขอ้ง

ไมส่ามารถเยยีวยาผูม้สีว่นได�้สยีที�่กีย่วขอ้ง
ใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกต ิ

สงู
(4)

สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและความ
ปลอดภยั ถงึขัน้หยดุงานมากกวา่ 3 วนั 

มผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได�้สยีที่
�กีย่วขอ้งแทบทกุคนในกลุม่ (�ชน่ คน
ในชมุชนทัง้หมด พนักงานทัง้หมด 
ผูค้า้ทัง้หมด) ในกจิกรรมที�่กีย่วขอ้ง

ใชร้ะยะ�วลานานในการ�ยยีวยาผูม้สีว่นได�้สยีที่
�กีย่วขอ้งใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกต ิมากกวา่ 5 ปี

ปานกลาง 
(3) สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและความ

ปลอดภยั ถงึข ัน้หยดุงาน 1-3 วนั
มผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได�้สยีที่

�กีย่วขอ้งบางคนในกลุม่
ใชร้ะยะ�วลา 3-5 ปี ในการ�ยยีวยาผูม้สีว่นได ้

�สยีที�่กีย่วขอ้งใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกต ิ

ตํา่
(2)

ทําให�้กดิการบาด�จ็บ�ล็กนอ้ย หรอืสง่ผล
กระทบตอ่สขุภาพ โดยตอ้งมกีารรักษา
โดยแพทย ์(ไมไ่ดร้ับบาด�จ็บถงึขัน้หยดุ

งาน)  

มผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได�้สยีที่
�กีย่วขอ้งนอ้ยคนในกลุม่

ใชร้ะยะ�วลา 1-3 ปี ในการ�ยยีวยาผูม้สีว่นได ้
�สยีที�่กีย่วขอ้งใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกติ

ตํา่มาก
(1)

สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ และความ
ปลอดภยั�พยีงเล็กนอ้ย (การปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้) หรอืไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ 

ไมม่ผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได�้สยีที่
�กีย่วขอ้งกลุม่ใด�ลย

ใชร้ะยะ�วลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ในการ�ยยีวยาผูม้ี
สว่นได�้สยีที�่กีย่วขอ้งใหก้ลบัคนืสูส่ภาวะปกติ



หลกัเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งของไทยออยล์ : 
ตารางการประ�มนิความ�ป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะ�กดิความ�สีย่ง (Likelihood)

โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสีย่ง ความนา่จะเป็น ความถี่ รายละเอยีด

Almost 
Certain (5)

>80% อาจ�กดิขึน้บอ่ยครัง้ในปีนี้ มโีอกาส�กดิขึน้ไดบ้อ่ยครัง้ 

(ทพุพลภาพหรอื�สยีชวีติมากกวา่ 3 คน)

Likely (4) >60% - <80% มโีอกาสจะ�กดิขึน้ภายใน 
1-2 ปีนี้

อาจจะ�กดิขึน้ / มโีอกาส�กดิขึน้อกี 

(ทพุพลภาพหรอื�สยีชวีติ 1-3 คน)

Possible (3) >40% - <60% มโีอกาสจะ�กดิขึน้ภายใน 
5 ปีจากนี้

อาจ�กดิขึน้หรอื�กดิขึน้อกี�ป็นครัง้คราว

(มกีารบาด�จ็บหรอื�จ็บป่วยทีร่นุแรงตอ้งพักรักษาตวัระยะยาว)

Unlikely (2) >20% - <40% มโีอกาสจะ�กดิขึน้ภายใน 
5-10 ปีจากนี้

อยา่คาดหวงัวา่มันจะ�กดิขึน้ / �กดิขึน้อกีครัง้ แตก่็�ป็นไปไดท้ี่
จะไม�่กดิ

(มกีารบาด�จ็บทีต่อ้งไดร้ับการรักษาทางการแพทย ์(MTC) 
หรอื �จ็บป่วยตอ้งพักรักษาตวั 2-3 วนั (LTI, LWC))

Rare (1) <20% มโีอกาสจะ�กดิขึน้ภายใน 
10 ปีจากนี้

อาจจะไม�่กดิขึน้อกีหรอื�กดิขึน้อกีก็ได ้

(มกีารบาด�จ็บ�ล็กนอ้ยในระดบัปฐมพยาบาล (FAC) หรอื 
�จ็บป่วย�ล็กนอ้ย)



กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชนของ
ไทยออยล ์(HRIAM)

ประเดน็หลกัด้านสิทธิ
มนุษยชนและกล ุ่มผ ู้
เปราะบางในด้านสิทธิ

มนุษยชน

กลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินษุยชนของไทยออยล์

     ซึง่ไทยออยลไ์ดพ้จิารณาครอบคลมุไปถงึผูม้สีว่นได�้สยี และหว่งโซอ่ปุทาน
ของธรุกจิทัง้หมด  รวมตลอดถงึ พนักงาน, พนักงานผูร้ับ�หมา, พนักงาน
ผูร้ับ�หมาชว่ง, ชมุชน, คูค่า้, ลกูคา้, �ด็ก, ชนพืน้�มอืงดัง้�ดมิ และแรงงานตา่งดา้ว 
(สอดคลอ้งกบักลุม่ผู�้ปราะบางในดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ 13 ประ�ภท) 

 กลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินษุยชน ;
      1) ผูห้ญงิ และเด็กหญงิ ; 
      2) เด็ก ;
      3) ผูอ้พยพหรอืผูล้ ีภ้ยั ;
      4) คนพลดัถิน่ ; 
      5) บคุคลไรส้ญัชาต ิ; 
      6) ชนกลุม่นอ้ย ; 
      7) ชนพืน้เมอืงด ัง้เดมิ ; 
      8) แรงงานตา่งดา้ว ; 
      9) ผูพ้กิาร ; 
    10) ผูส้งูอาย ุ; 
    11) บคุคลผูต้ดิเชือ้ เอชไอว ี; 
    12) โรมา/ยบิซ/ีโรมาน ี;  
    13) เสลเบีย้น, เกย ์และคนขา้มเพศ.

“ ไทยออยลม์ุง่มั่นทีจ่ะ�ตบิโตอยา่งยั่งยนื ตอ่�นือ่ง ควบคูไ่ปกบัการดํา�นนิการดว้ย
ระบบการปฏบิัตกิารที�่ป็น�ลศิ  โดยมุง่�นน้การพัฒนา�ศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและการปกป้องสิง่แวดลอ้ม�พือ่สรา้งคณุคา่ใหแ้กคู่ค่า้ในสายโซ่
อปุทานของไทยออยล ์”

นยิาม และเป้าหมาย

“ผูม้สีว่นไดเ้สยีท ัง้หมด”



ขอบเขตของการบรหิารความเสีย่งของไทยออยล์
คูค่า้ในสายโซอ่ปุทานของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain)

พนกังาน
และพนกังาน
ผูร้บัเหมา

ความปลอดภยั, ความ
ม ัน่คง และสิง่แวดลอ้ม สงัคม และชุมชน คูค่า้และพนกังาน

ของคูค่า้ ลกูคา้และผูบ้รโิภค

PM QM & CA CA PC CM & TR

 สทิธแิรงงาน

สภาพการทํางาน,  
เสรภีาพในการ
สมาคมและการ
เกณฑแ์รงงาน, 
แรงงานเด็ก,
สภาพการทํางานฯ, 
การเลอืกปฏบิตั ิ

 ความม ัน่คงปลอดภยั
 และสิง่แวดลอ้ม

การบรหิารจดัการ
ความม ัน่คง ปลอดภยั,
การฝึกอบรมฯ, 

 ความ ม ัน่คงดา้นนํา้    
 ผลกระทบของมลพษิ,
 การจดัการของเสยีและ
 วตัถอุนัตราย,
การอนรุกัษค์วามหลาก 
หลายทางชวีภาพ

 สทิธชิุมชน

 มาตรฐานการครอง
 ชพีและคณุภาพชวีติ,
 สขุภาพ ความปลอดภยั 
 และการมสีว่นรว่มของ
 ชุมชน,
 มรดกทางวฒันธรรม,
 ชนกลุม่นอ้ยหรอืชน
 พืน้เมอืง,
 การโยกยา้ยถิน่ฐาน

 
การมสีว่นรว่ม
และจรรยาบรรณ
ของคูค่า้

สทิธผิูบ้รโิภค

สขุภาพและ
ความปลอดภยั
ของผูบ้รโิภค,
ความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลู,
การเขา้ถงึพลงังาน

การบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งขององคก์ร
CR

14 (+17) หวัขอ้
จากนโยบายดา้น
ธรุกจิและสทิธิ
มนษุยชน 
เชน่ การปฏบิตัติาม
นโยบายสทิธมินษุยชน  
ในดา้นเสรภีาพในการ
รวมกลุม่หรอืการ
รวมตวักนัเพือ่การ
เจรจาตอ่รอง, การ
บงัคบัใชแ้รงงาน เป็น
ตน้



ผลการประเมนิความเสีย่งดา้น
สทิธมินษุยชนของไทยออยล์



Thaioil Value Chain and Relevant Human Rights Issues

1. Transportation 2. Oil 
Refinery

3. Power and
Steam Generation

4. Petrochemical 
and Chemical

5. Other Businesses:
• Human resources
• IT and services
• Procurement

Project Expansion

Right to 
adequate 

standard of 
living

Right to 
property

Right to 
health

Right to fair 
working 

conditions

Right to 
privacy

Human Rights Due 
Diligence Process



ผลการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน
ไทยออยลด์าํเนนิการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนท ัว่ท ัง้กลุม่ไทยออยลใ์นปี 2559 และทบทวนระดบัความเสีย่งของผลกระทบ
และโอกาสเกดิเป็นประจาํทกุปี ไทยออยลท์าํการพจิารณาบง่ชีป้ระเด็น ผลกระทบทีอ่าจเกดิแกก่ลุม่ผูเ้ปราะบางในดา้นสทิธมินษุยชน
ของกลุม่ไทยออยล ์และสายโซอ่ปุทานของธรุกจิกลุม่ไทยออยล ์กบัผลกระทบและโอกาสทีอ่าจเกดิความเสีย่งในดา้นสทิธมินษุยชนใน
พืน้ทีป่ฏบิตักิารของไทยออยล ์ ท ัง้ในระดบัปฏบิตักิารและในระดบับคุคลากร

การจดัอนัดบัความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชนดาํเนนิการโดยคาํนงึถงึ 2 ปจัจยั กลา่วคอื การคอื ความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิความ
เสีย่งและผลกระทบของความเสีย่ง

การประ�มนิความ�สีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน 

ประ�ด็นความ�สีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน

จํานวนและรอ้ยละของ
พืน้ทีซ่ ึง่จัดทําการ
ประ�มนิความ�สีย่ง

ทัง้หมด

จํานวนและรอ้ยละของ
ความ�สีย่งทีม่กีารบรร�ทา
หรอืกระบวนการ�ยยีวยา

ผลกระทบ

แผนการบรร�ทาความ
�สีย่ง

1.บรษิทั ไทยออยล ์จํากดั 
   (มหาชน) 
2.บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ี ่
   เซอรว์สิ จํากดั
3.บรษิทั ไทยพาราไซลนี จํากดั
4.บรษิทั ไทยลบูเบส จํากดั 
   (มหาชน)
5.บรษิทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์
   จํากดั
6.บรษิทั ท็อป โซลเวน้ท ์จํากดั
7.บรษิทั ไทยออยล ์เพาเวอร์
8.บรษิทั ท็อป เอสพพี ีจํากดั
9.บรษิทั ลาบกิซ ์จํากดั

โครงการพลงังานสะอาด 
(Clean Fuel Project : CFP) 
ของไทยออยล ์;

• คูค่า้และพนักงานผูร้ับ�หมา
    (สภาพการทํางานและ�งือ่นไข
     การจา้ง)

• ความปลอดภัย, ความมั่นคง & 
สิง่แวดลอ้ม และสงัคม & ชมุชน 

    (แรงงานตา่งดา้ว)

1 ใน 9 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, 
คดิ�ป็นรอ้ยละ 11.11

1 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, คดิ
�ป็นรอ้ยละ 100

• หนว่ยงานสนบัสนุน
โครงการพลงังาน
สะอาด (CFP 
Support Center)
จัดตัง้ขึน้�พือ่รวมศนูย์
การบงัคับบญัชา 
บรหิารจัดการและ
สนับสนุนการดํา�นนิ
กจิกรรมในโครงการ
พลังงานสะอาด รวม
ตลอดถงึ�ป็นศนูย์
บญัชาการในการ
จัดการผลกระทบที่
ครอบคลมุ�กีย่วกบัการ
�คลือ่นยา้ยพนักงาน
ผูร้ับ�หมาและพนักงาน
ผูร้ับ�หมาชว่ง ตัง้แต่
�ริม่โครงการจนถงึปี 
2565

พืน้ทีป่ฏบิตักิารของไทยออยล์



ผลการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินษุยชน

พืน้ทีป่ฏบิตัใินกจิการรว่มคา้ (ทีม่กีารบรหิารจดัการ) 

การประ�มนิความ�สีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน 

ประ�ด็นความ�สีย่งดา้นสทิธิ
มนุษยชน

จํานวนและรอ้ยละของพืน้ที่
ซ ึง่จัดทําการประ�มนิความ

�สีย่งทัง้หมด

จํานวนและรอ้ยละของความ
�สีย่งทีม่กีารบรร�ทาหรอื
กระบวนการ�ยยีวยา

ผลกระทบ

แผนการบรร�ทาความ
�สีย่ง

1. บรษิทั ลาบกิซ ์จาํกดั - 1 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, คดิ
�ป็นรอ้ยละ 100

1 พืน้ทีป่ฏบิตักิาร, คดิ
�ป็นรอ้ยละ 100

-



การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ

กา
รจ
ดัร
ะด
บัค

วา
มร
นุแ

รง
ขอ

งค
วา
มเ
สีย่

ง แ
ละ
ผล

กร
ะท

บ
ประเด็นสาํคญัดา้นสทิธมินษุยชน  : 

C1

S1* สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

S2* สขุภาพและความปลอดภยั

S3*** การจัดการของ�สยีและนํ้า 

S4* แรงงาน�ด็ก

S5* แรงงานตา่งดา้ว

S6*** สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

S7** การปฏบิตัทิี�่ป็นธรรมและ�ทา่�ทยีม

S8** แรงงาน�ด็ก

S9** แรงงานตา่งดา้ว

S10*** สขุภาพและความปลอดภยั

E1 การลว่งละ�มดิ

E2 สขุภาพและความปลอดภยั

E3*** สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

P1 ขาวประมง

P2*** การจราจร

P3 มลภาวะ

P4 ทีด่นิ

P5*** แรงงานตา่งดา้ว, คนงานตา่งถิน่ 
(กอ่สรา้ง)

P6*** จราจร (กอ่สรา้ง)

P7*** คนงานตา่งถิน่ (ระยะดํา�นนิการ)

C1 ความปลอดภยัดา้นการจรจร (สําหรับ
ชมุชน)

C2 ความ�ป็นสว่นตวัของขอ้มลู

C3 สขุภาพและความปลอดภยั
พนักงาน
และพนักงาน
ผูร้ับ�หมา

ลกูคา้และผูบ้รโิภค
- ความปลอดภยั, 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

* สนิคา้ ** บรกิาร *** โครงการ CFP



การจดัการของเสยี, นํา้, สขุภาพ และความปลอดภยั
(คูค่า้, พนกังานของคูค่า้ และพนกังานผูร้บัเหมา)

ประเด็นความเสีย่ง ลกัษณะความเสีย่ง กรณี/ความเสีย่ง
จําเพาะ สดัสว่น มาตรการบรรเทาผลกระทบ

การจดัการของเสยี
และนํา้ (S3***)   
และสขุภาพและ
ความปลอดภยั    
(S10***) 

• บรษิัทคูค่า้ไมไ่ดจ้ัด
ใหม้กีารควบคมุ
มลพษิจากการ
กอ่สรา้ง รวมตลอดถงึ 
การไมไ่ดจ้ัดการ
บรหิารการจัดการดา้น
สิง่แวดลอ้มและอาชี
วอนามัยของพนักงาน
ของคูค่า้และพนักงาน
ผูร้ับ�หมาในพืน้ที่
กอ่สรา้ง

โครงการพลังงาน
สะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) ของ
ไทยออยล ์;
• การควบคมุมลพษิ
จากการกอ่สรา้ง

• การจัดการ SSHE 
emergency 

• การจัดการดา้นอาชี
วอนามัย

จํานวน 1 ใน  
9 พืน้ที่
ปฏบิตักิารซึง่
จัดทําการ
ประ�มนิความ
�สีย่ง

คดิ�ป็นรอ้ยละ 
11.11

1. จัดทําระ�บยีบวธิกีารปฏบิตัทิี�่หมาะสมโดย
ครอบคลมุถงึมลภาวะทางอากาศ/ �สยีง/ กลิน่, 
ฝุ่ น �ชน่ ตดิตัง้�ครือ่งวัด�สยีง, CCTV, Monitor, 
Spray นํ้าคลมุดนิ และรดดนิ, ตดิตัง้ผา้ใบกนัฝุ่ น  
พรอ้มระบบการรายงานและตรวจสอบ

2. กําหนดชว่ง�วลาในการขนอปุกรณ์/ ดนิ
3. Waste Water/ flooding นํ้าจากหอ้งนํ้า, การใช ้

งาน (ลา้งของตา่งๆ) แบง่โซนใหช้ดั�จน �ชน่ 
พืน้ทีห่อ้งอาบนํ้า, หอ้งสขุาชาย-หญงิ-�ด็ก-คน
พกิาร ฯลฯ จัดระบบบําบดันํ้า�สยีในโซนทัง้หมด 
อาท ิระบบบําบดันํ้าจากหอ้งนํ้า, สรา้งบอ่ดักไขมัน 
ฯลฯ รว่มกบัระบบการบําบดันํ้าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง

4. จัดระบบการจัดการ Chemical Waste �ชน่ แยก
ขยะจากการกอ่สรา้ง, �ศษซากจากการทบุตกึ�กา่, 
แบง่พืน้ทีจ่ัด�ก็บขยะ, กําหนดผูด้แูลการจัด�ก็บ
ขยะ + record + report + Audit + การขนสง่ 
waste

5. จัด SSHE Emergency Management รวมถงึ การ
กําหนดมาตรการแผนฉุก�ฉนิ และมาตรการดา้น
การสือ่สาร, emergency action, การแจง้ขา่ว

6. จัด�ตรยีมระบบสาธารณูปโภคที�่หมาะสมและถกู
สขุลักษณะ  �ชน่ Medical Center, Ambulance, 
นํ้าดืม่, พืน้ทีพ่ักผอ่น, หอ้งใหน้มบตุร, พืน้ที่
ละหมาด ฯลฯ 

7. จัดระบบการตรวจสอบทัง้แบบกําหนด�วลาชดั�จน
และสุม่ตรวจ �ชน่ ระบบตรวจสอบชัว่โมงในการ
ทํางานของผูร้ับ�หมาตามประ�ภทงาน, Health 
Promotion, รณรงค�์รือ่งสขุอนามัย และตรวจ
สขุภาพทกุ�ดอืน และ Fit for work กบัคนงานทกุ
ประ�ภท (คนงาน, คนขบัรถ, คนขนของ)  �ป็นตน้ 



สภาพการทาํงาน และเงือ่นไขการจา้ง
(คูค่า้, พนกังานของคูค่า้ และพนกังานผูร้บัเหมา)

ประเด็นความเสีย่ง ลกัษณะความเสีย่ง กรณี/ความเสีย่ง
จําเพาะ สดัสว่น มาตรการบรรเทาผลกระทบ

สภาพการทํางาน 
และเงือ่นไขการ
จา้ง
(S6*** และ E3***)

• บรษิัทคูค่า้ไมจ่ัดใหม้ี
สภาพการทํางาน
และ�งือ่นไขการจา้ง
ทีด่แีกพ่นักงาน
พนักงาน (�ชน่ จา่ย
คา่จา้งตํา่กวา่คา่จา้ง
ขัน้ตํา่, ไมจ่ัดใหม้ี
มาตรการดา้นความ
ปลอดภัย �ป็นตน้) 

• บรษิัทคูค่า้จา้ง
แรงงานในรปูแบบที่
ผดิกฎหมาย 

    (�ชน่ จา้งแรงงาน
�ด็ก, 
    แรงงานตา่งดา้ว, 
บงัคับใช ้
    แรงงาน �ป็นตน้) 

โครงการพลังงาน
สะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) ของ
ไทยออยล ์;
• อบุตั�ิหตรุะหวา่ง
การกอ่สรา้ง

• ความ�ป็นไปได ้
สําหรับการละ�มดิ
สทิธมินุษยชนของ
บรษิัทคูค่า้ในสว่นที่
�กีย่วขอ้งกบัการ
กอ่สรา้งในธรุกจิโรง
กลั่นนํ้ามัน

จํานวน 1 ใน  
9 พืน้ที่
ปฏบิตักิารซึง่
จัดทําการ
ประ�มนิความ
�สีย่ง

คดิ�ป็นรอ้ย
ละ 11.11

1. นําพระบญัญัตกิารทํางานของคนตา่งดา้ว 
พ.ศ.2551 มากําหนด�ป็นสว่นหนึง่ของ
หลัก�กณฑห์รอืคณุสมบตักิารคัด�ลอืกบรษิัทคูค่า้
ของไทยออยล์

2. นํานโยบายธรุกจิและสทิธมินุษยชนสําหรับคูค่า้ 
และหลักปฏบิตัสิําหรับคูค่า้-ดา้นนโยบายธรุกจิ
และสทิธมินุษยชนมากําหนด�ป็นสว่นหนึง่ของ
หลัก�กณฑห์รอืคณุสมบตักิารคัด�ลอืกบรษิัทคูค่า้
ของไทยออยล์

3. ปรับแกไ้ขสญัญาวา่จา้งงานบรกิารดา้นธรุการและ
งานสนาม (Manpower Supply Service 
Contract)  ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมาย
แรงงานและนโยบายสทิธมินุษยชนของไทย
ออยล ์พรอ้มทัง้กําหนดบทลงโทษตามสญัญาให ้
ชดั�จนหากไมป่ฏบิตัติาม

4. ปรับปรงุหลักปฏบิตัดิา้นความถกูตอ้งในการปฏบิตั ิ
ตอ่พนักงานของบรษิัทคูค่า้ ใหแ้กห่น่วยงาน
จัดซือ้จัดจา้ง และ CFP Integrated Team �พือ่
กํากบัดแูลการปฏบิตัขิองบรษิัทคูค่า้ใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมายและนโยบายสทิธมินุษยชนของไทย
ออยล์

5. กําหนดใหบ้รษิัทคูค่า้ของไทยออยล ์จัดใหม้ี
สภาพการทํางานและความปลอดภัยและ
สิง่แวดลอ้มในการทํางานที�่ป็นไปตามกฎหมาย
แรงงาน และพระราชบญัญัตคิวามปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. 
2554

6. จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier Code of Conduct)
7. ระบบการตรวจสอบคูค่า้ (Supplier Auditing)
8. ระบบการประ�มนิความ�สีย่งคูค่า้(Vendor Risk 

Assessment)



การจราจร และการจราจรจากการกอ่สรา้ง
(ความปลอดภยั, ความม ัน่คง , สิง่แวดลอ้ม, สงัคม และชุมชน)

ประเด็นความเสีย่ง ลกัษณะความเสีย่ง กรณี/ความเสีย่ง
จําเพาะ สดัสว่น มาตรการบรรเทาผลกระทบ

การจราจร และ
การจราจรจากการ
กอ่สรา้ง
(P2*** และ P6***)

• ในชว่ง�วลาของการ
กอ่สรา้งประมาณ 2 ปี จะ
มจีํานวนพนักงานของคู่
คา้และพนักงาน
ผูร้ับ�หมา (รวมถงึ
พนักงานบรษิัทฯ) �ขา้
พืน้ทีก่อ่สรา้งกวา่ 
15,000 คน สง่ผล
กระทบตอ่สภาพ
การจราจรตอ่ชมุชน และ
สภาพการจราจรที่
�กีย่วขอ้งกบัการขนยา้ย
อปุกรณ์การกอ่สรา้ง
ทัง้หมด

โครงการพลังงาน
สะอาด (Clean 
Fuel Project : 
CFP) ของไทย
ออยล ์;
• อบุตั�ิหตรุะหวา่ง
การกอ่สรา้ง

• ความ�ป็นไปได ้
สําหรับการ
ละ�มดิสทิธิ
มนุษยชนของ
พนักงาน และ
ชมุชน

จํานวน 1 ใน  9 
พืน้ทีป่ฏบิตักิาร
ซึง่จัดทําการ
ประ�มนิความ
�สีย่ง

คดิ�ป็นรอ้ยละ 
11.11

1. วางแผนรว่มกบัหน่วยงานที�่กีย่วขอ้งใน
บรษิัทฯ, รัฐ และชมุชน 3 ประสาน �พือ่
แจง้ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

2. จัดทําแผนผังทีพ่ักอาศัยรอบนอกชมุชน
ทัง้หมดของคูค่า้, พนักงานของคูค่า้ 
และพนักงานผูร้ับ�หมา

3. จัดทําระบบขนสง่ (รถ�มล,์ รถบสั) �พือ่
รับสง่พนักงานของคูค่า้และพนักงาน
ผูร้ับ�หมา�พือ่�ขา้และออกพืน้ทีก่อ่สรา้ง
�ป็น�วลา 

4. จัดทํา�สน้ทาง�สน้ทางประกอบดว้ย 3 
สว่น ไดแ้กB่usiness Route (gate-1), 
CFP route และSpecial route 

5. จัดทําแผนรองรับทีจ่อดรถ
6. กอ่สรา้งสะพานลอยใหช้มุชน
7. จัดทําแผนรองรับดา้นการจราจร โดยขอ

ความรว่มมอืจาก�จา้หนา้ทีต่ํารวจจราจร
�ขา้ดํา�นนิการในพืน้ทีช่มุชน

8. แจง้ชอ่งทางและบคุคล�พือ่รับ�รือ่ง
รอ้ง�รยีนจากชมุชนตลอด 24 ชัว่โมง 
พรอ้มชีแ้จงวธิกีารแกไ้ขแบบ One stop 
service



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

ประเด็นความเสีย่ง ลกัษณะความเสีย่ง กรณี/ความเสีย่ง
จําเพาะ สดัสว่น มาตรการบรรเทาผลกระทบ

การจา้งแรงงานตา่ง
ดา้วของบรษิทัคูค่า้ 
ในโครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) ของ
ไทยออยล ์
(P5***)

• จา้งพนักงานรักษา
ความปลอดภยัทีไ่มไ่ด ้
รับการฝึกอบรมอยา่ง
�พยีงพอใหก้บั
พนักงานของบรษิัทคู่
คา้ 

(�ชน่ ไมม่กีารฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยั, ไมม่ี
การฝึกอบรม�รือ่งการใช ้
ความรนุแรงตอ่ผูป้ระทว้ง
และอาชญากร)

โครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) ของ
ไทยออยล ์;
• การละ�มดิสทิธิ
มนุษยชนที่

   �กดิจากการใชก้อง
กําลงั
   รักษาความปลอดภยั

จํานวน 1 ใน  9 
พืน้ทีป่ฏบิตักิารซึง่
จัดทําการประ�มนิ
ความ�สีย่ง

คดิ�ป็นรอ้ยละ 
11.11

1. จัดใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม (SSHE) ขัน้
พืน้ฐานแกบ่รษิัทคูค่า้ (ที�่ขา้
มาดํา�นนิงานในโครงการ 
CFP) ทีค่รอบคลมุทกุประ�ภท
ของงาน

2. จัดคูม่อืการฝึกอบรม�ป็น
ภาษาตา่งประ�ทศใหแ้กบ่รษิัท
คูค่า้

3. จัดทําป้ายสญัลกัษณ์ดา้น
ความปลอดภยัและกระดาน
แจง้�ตอืน�ป็น
ภาษาตา่งประ�ทศ

4. จรรยาบรรณคูค่า้ (Supplier 
Code of Conduct)

5. ระบบการตรวจสอบคูค่า้ 
(Supplier Auditing)

6. ระบบการประ�มนิความ�สีย่งคู่
คา้(Vendor Risk 
Assessment)



การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ

กา
รจ
ดัร
ะด
บัค

วา
มร
นุแ

รง
ขอ

งค
วา
มเ
สีย่

ง แ
ละ
ผล

กร
ะท

บ
ประเด็นสาํคญัดา้นสทิธมินษุยชน  : 

C1

S1* สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

S2* สขุภาพและความปลอดภยั

S3*** การจัดการของ�สยีและนํ้า 

S4* แรงงาน�ด็ก

S5* แรงงานตา่งดา้ว

S6*** สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

S7** การปฏบิตัทิี�่ป็นธรรมและ�ทา่�ทยีม

S8** แรงงาน�ด็ก

S9** แรงงานตา่งดา้ว

S10*** สขุภาพและความปลอดภยั

E1 การลว่งละ�มดิ

E2 สขุภาพและความปลอดภยั

E3*** สภาพการทํางาน, �งือ่นไขการจา้ง

P1 ขาวประมง

P2*** การจราจร

P3 มลภาวะ

P4 ทีด่นิ

P5*** แรงงานตา่งดา้ว, คนงานตา่งถิน่ 
(กอ่สรา้ง)

P6*** จราจร (กอ่สรา้ง)

P7*** คนงานตา่งถิน่ (ระยะดํา�นนิการ)

C1 ความปลอดภยัดา้นการจรจร (สําหรับ
ชมุชน)

C2 ความ�ป็นสว่นตวัของขอ้มลู

C3 สขุภาพและความปลอดภยั
พนักงาน
และพนักงาน
ผูร้ับ�หมา

ลกูคา้และผูบ้รโิภค
- ความปลอดภยั, ความมั่นคง 
และสิง่แวดลอ้ม

- สงัคม และชมุชน
คูค่า้และ
พนักงานของคูค่า้

C2
-3

E1

E2

P1

P3

S1-
2

S4-
5

S7

S8

S9

P4

P7

* สนิคา้ ** บรกิาร *** โครงการ CFP

P5

E3

P2S3

P6

S10

S6



ฉบบัที่ 3.0พฤษภาคม 2562บรษิทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)

ขอบคณุ


