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หนังสือเวยีนที ่74/2564 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนในสถานทีท่ างาน 

(Human Rights Policy in Workplace) 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยซ่ึ์งถือเป็น

รากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยทรัพยากรบุคคลถือเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาผลผลิต และสร้าง

มูลค่าอยา่งย ัง่ยนืให้กบัธุรกิจ บริษทัฯ จึงตระหนกัและเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบติัต่อพนกังานและ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพนัธ์ุ สัญชาติ 

ความยากจน ความพิการ ผูป่้วยหรือเป็นโรค  รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและวฒันธรรม กลุ่มไทยออยลจึ์งขอประกาศนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท างาน

ดงัน้ี 

1. ขอบข่ายการด าเนินงาน

 สิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพท่ีบุคคลพึงมี บุคคลในท่ีน้ีครอบคลุมถึงสังคม 

ชุมชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซ่อุปทานของธุรกิจกลุ่มไทยออยล์  อีกทั้งสิทธิของบุคคลเหล่านั้นยงัครอบคลุมถึง

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ทรัพยากรน ้ า ท่ีดิน ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่า  แหล่งประมง ตลอดจน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไร้มลภาวะ เป็นตน้ 

 กลุ่มไทยออยลเ์คารพสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนสิทธิแต่ก าเนิดและสิทธิท่ีเท่าเทียม

กนัอนัจะเพิกถอนมิไดข้องแต่ละบุคคล โดยยดึมัน่ต่อหลกัการขององคก์รสากลดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี รวมถึงขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ปฏิญญา

สากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน  (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และ 

หลักการช้ีแนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Framework and Guiding 

Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework)) 

2. ความเคารพในสิทธิมนุษยชน

 กลุ่มไทยออยล์ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบติั

ต่อบุคคลใดๆ ด้วยเร่ืองแนวคิดและมุมมอง เช้ือชาติ  สีผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ ชาติก าเนิด ข้อมูลทาง

พนัธุกรรม เพศสภาพ หญิงมีครรภ์ อายุ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ  การแสดงออกทางเพศ สถานภาพ
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สมรส สัญชาติ  หรือสถานภาพอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มไทยออยล์จะน าวิธีปฏิบติัดา้นการให้

ความเป็นธรรมในสิทธิมนุษยชนท่ีสมเหตุผลและครอบคลุม  มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินกิจการของ 

กลุ่มไทยออยล์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นท่ีจะขจดัความอยุติธรรม การเลือกปฏิบติั การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิ 

ทุกประเภท 

2.1.พนกังานทุกระดบัของกลุ่มไทยออยล์ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษา

จากส านกักฎหมาย หา้มปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

2.2.กลุ่มไทยออยล์จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้

พนกังานศึกษา และใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร 

2.3.กลุ่มไทยออยลต์อ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกั 

สิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื่อน าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุน

กิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

2.4.เม่ือพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินคา้ ตวัอย่าง

สินค้าและอุปกรณ์ท่ีน าไปด้วย  เอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงค์ของการเดินทาง และการ

ปฏิบติังานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม

ของประเทศปลายทาง 

3. ความครอบคลุมของนโยบาย

นโยบายน้ีบงัคบัใชก้บัพนกังานกลุ่มไทยออยลทุ์กคน 

4. กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

 กลุ่มไทยออยลไ์ม่เพียงปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัในทุกประเทศท่ีกลุ่มไทยออยลเ์ขา้ไป

ด าเนินธุรกิจเท่านั้น แต่กลุ่มไทยออยล์ยงัพยายามปฏิบติัให้ไดม้ากกวา่ท่ีกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมาย

ระหว่างนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ  ก าหนดไว้ในประเทศเหล่าน้ีอีกด้วย 

กลุ่มไทยออยล์จะดูแลให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายเหล่าน้ีอย่างเหมาะสม รวมทั้ง 

กลุ่มไทยออยลย์ดึมัน่ท่ีจะปรับปรุงและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งต่อเน่ือง 
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5. มาตรฐานข้ันต ่า

กิจกรรมทุกอย่างของกลุ่มไทยออยล์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถ่ิน 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มไทยออยล์จะใชน้โยบายน้ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม หากในประเทศหรือทอ้งถ่ิน

นั้น ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน  กลุ่มไทยออยลอ์าจปรับหรือเปล่ียนแปลงมาตรฐานเหล่าน้ีได้

ตามความเหมาะสมโดยจะไม่ท าใหม้าตรฐานลดลง 

6. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

 กลุ่มไทยออยล์ปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความยุติธรรมและซ่ือสัตยไ์ม่ว่าพนกังานจะปฏิบติังานอยู่ท่ีใด

พนกังานทั้งหมดจะถูกจา้งงานภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ินหรือ

ธรรมเนียมปฏิบติั  และจะไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะการท างานท่ีเหมาะสม 

 กลุ่มไทยออยลต์ระหนกัถึงคุณค่าในพนกังานทุกคนและความสนบัสนุนร่วมมือท่ีพวกเขามอบให ้และมี

ความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน เพื่อโอกาสท่ีเท่าเทียมและต่อตา้นการเลือกปฏิบติั และทุ่มเทเพื่อรักษา

องค์กรให้เป็นสถานท่ีท างานซ่ึงปราศจากการเลือกปฏิบติั ความรุนแรง การล่วงละเมิด การข่มขู่หรือการถูก

คุกคามในทุกวถีิทาง   

 6.1. นโยบายต่อต้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์ 

ในฐานะพลเมืององคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ กลุ่มไทยออยลส์นบัสนุนการขจดัการคา้มนุษยแ์ละการเป็น

ทาสอย่างเต็มท่ีจากห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย และมาตรฐานสากล เช่น หลกัการช้ีน าของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาหลกัขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหลกัการ 10 ประการของขอ้ตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ นอกเหนือจากการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยลเ์อง   

กลุ่มไทยออยล์ไม่ยอมให้มีการคา้มนุษย ์การจดัหากิจกรรมทางเพศเชิงพาณิชย ์หรือการใช้แรงงาน

บงัคบัและการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงการบงัคบัใช้แรงงานโดยไม่สมคัรใจ แรงงานเด็ก และการ       

ค้ามนุษย์ ซ่ึงได้ระบุไวใ้นจรรยาบรรณผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส าหรับนโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ 

กลุ่มไทยออยล ์

หลกัการของกลุ่มไทยออยลท่ี์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ประกอบดว้ย 

- กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและรักษาสิทธ์ิของพนักงาน ผูท่ี้ท  างานในห่วงโซ่อุปทาน 

และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยล ์

- กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง และเคารพต่อชุมชนท่ีกลุ่มไทยออยลด์ าเนินงาน 
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- กลุ่มไทยออยลเ์ช่ือวา่การจา้งงานทั้งหมดควรไดรั้บการคดัเลือกอยา่งเสรี และมุ่งมัน่ท่ีจะละเวน้

จากการใชแ้รงงานบงัคบัหรือไม่สมคัรใจในรูปแบบใดๆ 

- กลุ่มไทยออยล์ไม่เห็นดว้ยกบัการใชแ้รงงานเด็กหรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีขดัขวางพฒันาการของ

เด็ก 

- กลุ่มไทยออยล์ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีผูค้นกลุ่มเส่ียงอาจเผชิญ และพยายามตรวจสอบให้

แน่ใจวา่คนกลุ่มน้ีปราศจากการเลือกปฏิบติัและการแสวงหาประโยชน์ 

- กลุ่มไทยออยล์จะท างานร่วมกบัซัพพลายเออร์ท่ีมีค่านิยมหลกัและความมุ่งมัน่ในการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตรงกบัของกลุ่มไทยออยล ์

6.2. นโยบายการจ่ายทีเ่ท่าเทยีม 

กลุ่มไทยออยล์สนับสนุนหลกัการความเท่าเทียมกันในการปฏิบติัต่อการจา้งงาน และมุ่งมัน่ท่ีจะมี

ขั้นตอนในการก าหนดค่าจ้างและเง่ือนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคนท่ีไม่เลือกปฏิบติัโดยมิชอบด้วย

กฎหมายและปราศจากอคติ  และเขา้ใจดีวา่การจ่ายเงินท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งชายและหญิงเป็นสิทธิตามกฎหมาย

ภายใตก้ฎหมายแรงงานไทย  ดงันั้น กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่นโยบายการจา้งงานและแนว

ปฏิบติัของกลุ่มไทยออยล์เป็นไปตามขอ้ก าหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรฐานสากล

ตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ นอกเหนือจากด าเนินงานของกลุ่มไทยออยล์เอง  ซ่ึงรวมถึงการประยุกตใ์ชก้ระบวนการ

ประเมินค่างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทุกคนจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับการ

ท างานท่ีมีค่างานเท่ากนั 

การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในความเป็นธรรม และเป็นส่วนหน่ึงของ

ผลประโยชน์จากการท างานให้กลุ่มไทยออยล์ ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหมายรวมถึง ค่าจา้งพื้นฐาน 

ผลประโยชน์สวสัดิการต่างๆ เงินเพิ่มเติม การรักษาพยาบาล เงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมถึงการลาพกัผ่อน

ประจ าปี 

กลุ่มไทยออยล์ขอรับรองวา่จะน าหลกัการจ่ายท่ีเท่าเทียมมาใชก้บัพนกังานทุกคน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

กฎหมายแรงงานไทยและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกลุ่มไทยออยล์ไดก้  าหนดมาตรการเพื่อหลีกเล่ียง

ความแตกต่างของค่าจา้งระหว่างพนกังานชายและหญิง และน าแผนด าเนินการท่ีเหมาะสมมาใช้ เพื่อทบทวน

นโยบายและแนวปฏิบติั รวมทั้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่การจ่ายมีความเท่าเทียมกนั กล่าวคือ 
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1. พนกังานมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการจ่ายค่าจา้งท่ีเท่าเทียมกนัในสัญญาจา้ง โดยพิจารณาจาก:

- ลกัษณะงานท่ีมอบหมายอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน

- การจดัอนัดบังานท่ี “มีค่าเท่าเทียมกนั”

- งานท่ีมี “ระดบัค่างานเท่ากนั" ( หรือเรียกวา่ “งานท่ีเท่ากนั”)

2. เพื่อใหบ้รรลุและคงไวซ่ึ้งการจ่ายท่ีเท่าเทียมกนั กลุ่มไทยออยลไ์ดด้ าเนินการดงัน้ี คือ

- มีระบบการจ่ายเงินท่ีโปร่งใส ซ่ึงพนกังานทุกคนจะไดรั้บการส่ือสารใหท้ราบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ พนกังานผูรั้บเหมาแรงงาน พนกังานชัว่คราว และหน่วยงานทั้งหมด ไดรั้บ

ความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานไทยในส่วนของการจ่ายเงินท่ีเท่าเทียม และไดรั้บการปฏิบติั 

ท่ีไม่นอ้ยกวา่แต่อยา่งใด 

- ใหสิ้ทธิประโยชน์แก่พนกังานทุกคนอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียม 

6.3. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ และห้ามมิให้มีการทารุณกรรม 

 กลุ่มไทยออยล์เ ช่ือว่าการปฏิบัติอย่างมีเกียรติและเป็นมืออาชีพ มีส่วนช่วยส่งเสริมพันธกิจ 

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขอ้พิพาท และเพิ่มช่ือเสียงใหอ้งคก์ร กลุ่มไทยออยลค์าดหวงัใหพ้นกังานทุกคนแสดงความ

เคารพต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ และคู่คา้ทุกคน  การล่วงละเมิดโดยเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานหรือบุคคลท่ีสาม

เป็นรูปแบบหน่ึงของการประพฤติมิชอบท่ีท าลายสภาพแวดล้อมการท างาน และท าลายความสมบูรณ์ของ

ความสัมพนัธ์ในการจา้งงาน  กลุ่มไทยออยลจึ์งมุ่งมัน่ท่ีจะจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปราศจากการเลือก

ปฏิบติัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการล่วงละเมิดท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย  โดยกลุ่มไทยออยล์จะ  

ไม่ยอมใหมี้การเลือกปฏิบติัหรือการคุกคามในรูปแบบใดๆ ท่ีละเมิดนโยบายน้ี 

 6.3.1 การไม่เลือกปฏิบัติ 

 กลุ่มไทยออยล์ไม่เลือกปฏิบติัทั้งในการจา้งงานหรือเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ ชาติก าเนิด 

ขอ้มูลทางพนัธุกรรม เพศสภาพ  หญิงมีครรภ์ อายุ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ 

สถานภาพการสมรส สถานะทหารผา่นศึกท่ีไดรั้บการคุม้ครอง สถานะความเป็นพลเมือง หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ี

ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

นโยบายการไม่เลือกปฏิบติัในการจา้งงานของกลุ่มไทยออยล์ มีผลบงัคบัใช้กบัการสรรหา การว่าจา้ง 

การชดเชย การเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย วินัย การลดต าแหน่ง การเลิกจ้าง การปลดพนักงาน การเข้าถึง

ผลประโยชน์ และการฝึกอบรม รวมถึงการจา้งงานดา้นอ่ืนๆ ทั้งหมด 
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 พนกังานท่ีมีค าถามหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัในท่ีท างาน ควรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือฝ่าย

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและองคก์รทราบ พนกังานสามารถแสดงความกงัวลและส่งรายงานไดโ้ดยไม่ตอ้ง

กลวัการตอบโต ้ และหากพนักงานคนใดท่ีพบว่ามีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมายไม่ว่าประเภทใด 

ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวนิยั ซ่ึงอาจไดรั้บบทลงโทษสูงสุด คือ การเลิกจา้ง 

6.3.2 ห้ามมิให้มีการทารุณกรรม 

กลุ่มไทยออยล์จดัให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและน่าอยู่ โดยพนกังานทุกคนไดรั้บการ

ปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมและความเคารพ โดยจะถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะใหพ้นกังานคนใด

ก็ตามถูกล่วงละเมิดทางวาจา หรือทางร่างกาย หรือเลือกปฏิบติัต่อพนกังานคนอ่ืนบนพื้นฐานของเช้ือชาติ สีผิว 

ศาสนา ชาติก าเนิด ข้อมูลทางพนัธุกรรม เพศสภาพ  หญิงมีครรภ์ อายุ รสนิยมทางเพศ อตัลักษณ์ทางเพศ 

การแสดงออกทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานะความเป็นพลเมือง หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีไดรั้บการคุม้ครอง

โดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้การล่วงละเมิดของพนกังานในสถานท่ีท างานของกลุ่มไทยออยล์โดยบุคคลภายนอกจะ

ไม่ไดรั้บการยอมรับเช่นกนั พนกังานผูก้ระท าการละเมิดนโยบายในเร่ืองการล่วงละเมิด จะไดรั้บพิจารณาโทษ

สูงสุดอาจถึงขั้นเลิกจา้ง 

การฝ่าฝืนนโยบายน้ี หมายรวมถึงการล่วงละเมิดทางวาจา ทางกาย หรือทางสายตา รวมถึงการจา้งงาน

ท่ีเลือกปฏิบติั และการกระท าท่ีตอ้นรับหรือไม่ตอ้นรับใครบางคนอนัเน่ืองจากสถานะท่ีไดรั้บการคุม้ครองของ

บุคคลนั้นๆ 

 การกระท าท่ีถือเป็นการฝ่าฝืนตามนโยบายน้ี  ไดแ้ก่ ค  ากระทบกระเทียบเปรียบเปรย ค าหยาบ เร่ืองตลก 

การเหมารวมโดยตดัสินจากภายนอกในทางลบ การข่มขู่ และการเผยแพร่หรือโพสต์เน้ือหาท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรือกราฟิก ท่ีแสดงความเป็นปรปักษต่์อบุคคลเน่ืองจากสถานะท่ีไดรั้บการคุม้ครอง บริษทัฯ จะมิใหมี้การ

กระท าดงักล่าวในสถานท่ีท างาน แมว้า่การกระท านั้นจะไม่รุนแรงเพียงพอหรือแพร่หลายจนก่อให้เกิดการล่วง

ละเมิดท่ีผดิกฎหมายก็ตาม 

 ล่วงละเมิดทางเพศ 

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าท่ีไม่พึงปรารถนาทางเพศ การถูกคุกคามทางเพศ การยื่น

ขอ้เสนอทางเพศ เรียกร้องให้มีการให้ผลประโยชน์ทางเพศ และการกระท าทางกายหรือทางวาจา การแทะโลม

ทางสายตา ท่ีส่อถึงเร่ืองเพศอนัไม่เป็นท่ีปรารถนา  เช่น 

- การยืน่เง่ือนไขการจา้งงานโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย  

- การยอมรับหรือปฏิเสธ โดยใชพ้ฤติกรรมดงักล่าว เป็นพื้นฐานในการตดัสินใจจา้งงาน 
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- การกระท าท่ีมีจุดประสงคห์รือผลกระทบอยา่งมากต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล หรือ

สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีข่มขู่ไม่เป็นมิตรหรือน่ารังเกียจ 

  นโยบายน้ี ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดตามเพศโดยไม่ค  านึงวา่พฤติกรรมท่ีล่วงละเมิดนั้น จะมีลกัษณะ

ทางเพศหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม การกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นท่ีปรารถนา 

อนัเน่ืองมาจากเพศ ถือเป็นส่วนหน่ึงของการฝ่าฝืนนโยบายน้ี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิด 

และบุคคลท่ีถูกล่วงละเมิดจะเป็นคนเดียวกนัหรือต่างเพศก็ตาม 

6.3.4 ขั้นตอนการรายงาน 

      พนกังานคนใดท่ีเช่ือว่าตนเองเคยมีประสบการณ์หรือพบเห็นการกระท าใดๆ ท่ีละเมิดนโยบายน้ี ควร

รายงานขอ้กงัวลนั้นต่อหัวหนา้งาน ตวัแทนฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและองคก์ร หรือแผนกแรงงาน/

พนกังานสัมพนัธ์ ทนัที โดยบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามนโยบายน้ี ในการรับเร่ืองร้องเรียนในนาม

ของกลุ่มไทยออยล ์นโยบายน้ีไม่ก าหนดใหต้อ้งรายงานการล่วงละเมิดต่อบุคคลใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการล่วงละเมิด 

การร้องทุกขห์รือการร้องเรียน อาจท าดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีการร้องทุกขห์รือการ

ร้องเรียนดว้ยวาจา พนกังานอาจถูกขอให้มีค  าช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในระหวา่งการสอบสวน ขอ้ร้องทุกข์

หรือขอ้ร้องเรียนทั้งหมดเท่าท่ีเป็นไปได ้ควรมีวนัท่ี เวลา สถานท่ี รายละเอียดของเหตุการณ์ ช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

และช่ือของพยานของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขอ้ร้องทุกข์หรือขอ้ร้องเรียนทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยงัฝ่ายบริหาร

จดัการทรัพยากรบุคคลและองคก์รทนัที เพื่อปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติักระบวนการบ่งช้ีและการจดัการ

ขอ้ร้องเรียน-ร้องทุกข์เพื่อการเยียวยา  หัวหน้างานคนใดท่ีตระหนกัถึงการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี 

หรือผูท่ี้ไดรั้บหรือเรียนรู้รายงานการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี จะตอ้งรายงานการกระท าดงักล่าวต่อ

ฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและองคก์ร 

 6.3.5 การตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน 

      รายงานทั้งหมดท่ีอธิบายถึงการกระท าท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี จะไดรั้บการตรวจสอบอยา่งรวดเร็ว

และถ่ีถว้น พนกังานจะตอ้งให้ความร่วมมือในการสอบสวน กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความลบัและจะใช้

มาตรการท่ีเหมาะสมทั้งหมด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลจะเปิดเผยเฉพาะกบัผูท่ี้จ  าเป็นตอ้งทราบเท่านั้น 

 6.3.6 การด าเนินการแก้ไข 

      กลุ่มไทยออยล์จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิด หรือการเลือกปฏิบติัใดๆ ท่ีละเมิดนโยบายน้ี  หากการ

ตรวจสอบพบวา่มีการละเมิดนโยบายน้ีหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนๆ เกิดข้ึน  กลุ่มไทยออยล์จะด าเนินการ
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แก้ไขรวมถึงการลงโทษทางวินัย จนถึงและรวมถึงการเลิกจา้งตามความเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์นั้นๆ 

โดยไม่ค  านึงถึงต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

 กลุ่มไทยออยลอ์าจลงโทษพนกังานส าหรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมใดๆ ท่ีพบในการตรวจสอบรายงาน

ท่ีจดัท าข้ึนภายใต้นโยบายน้ี  ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หากบุคคลท่ีมี 

ส่วนร่วมในการละเมิดนโยบายน้ีไม่ใช่พนักงานของกลุ่มไทยออยล์ กลุ่มไทยออยล์จะด าเนินการแกไ้ขอย่าง

สมเหตุสมผลและเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์นั้น 

 6.3.7 การห้ามการตอบโต้ 

 ห้ามมิให้มีการตอบโตใ้ดๆ โดยเด็ดขาดต่อพนกังานส าหรับการรายงานการเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิด 

หรือพฤติกรรมต้องห้ามอ่ืนๆ หรือเพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวนการล่วงละเมิด  พนักงานทุกคนท่ีมี

ประสบการณ์ หรือพบเห็นการกระท าใดๆ ท่ีพวกเขาเช่ือวา่ถูกตอบโต ้ควรรายงานการกระท าดงักล่าวต่อหวัหนา้

งาน หรือแผนกแรงงาน/พนกังานสัมพนัธ์ ทนัที 

 6.4 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานทีท่ างาน 

 กลุ่มไทยออยล์เช่ือว่าความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนส าเร็จไดด้ว้ยคนท่ีมุ่งมัน่ ไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนใดในองค์กรท่ีจะ

ส าคญัเท่ากบับุคลากรท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน เพื่อให้เกิดความส าเร็จทั้งต่อวฒันธรรมและผลประกอบการ

ขององคก์ร  ดงันั้น กลุ่มไทยออยล์จึงมุ่งมัน่ทุ่มเทเพื่อความมัน่คง และปกป้องพนกังาน พนกังานผูรั้บเหมา และ

บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มไทยออยลต์ลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงซพัพลายเออร์ ลูกคา้และส่วนรวม 

 นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานท่ีท างานน้ีเป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจของ

กลุ่มไทยออยล์ซ่ึงมีผลผูกพนักับทั้งกลุ่มไทยออยล์  ดงันั้นเพื่อเป็นองค์กรชั้นน าในการป้องกันอุบติัเหตุใน

อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนั ไดมี้การน าระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของกลุ่มไทยออยลม์า

ใชใ้นในกระบวนการผลิตของกลุ่มไทยออยล ์ซ่ึงเป็นไปตามหรือเกินกวา่ขอ้ก าหนดของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศท่ีกลุ่มไทยออยลด์ าเนินธุรกิจ 

 กลุ่มไทยออยล์เช่ือวา่อุบติัเหตุสามารถป้องกนัได ้ดงันั้น “ หน่ึงอุบติัเหตุก็มากเกินไป”  กลุ่มไทยออยล์

ได้บูรณาการความปลอดภยัและสุขภาพในการจดัการธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมทั้งหมดได้รับการพิจารณาด้วย

มุมมองของการป้องกนัอุบติัเหตุทุกประเภท และการคุม้ครองบุคลากรในสถานท่ีท างาน เพื่อพฒันาวฒันธรรม

ความปลอดภยัท่ีเขม้แข็ง เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ และจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานข้ึนภายในองค์กร เพื่อให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งต่อฝ่ายจดัการและ

พนกังาน 
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 กลุ่มไทยออยลมุ์่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพื่อระบุอนัตรายและจดัการดว้ยการประเมินความ

เส่ียงท่ีเหมาะสม และการด าเนินการเพื่อลดอนัตรายให้เหลือน้อยท่ีสุด มีการจดัท าแผนฉุกเฉินและจดัการกบั

ความเส่ียงท่ีเหลือ วธีิน้ียงัช่วยลดภยัคุกคามต่อธุรกิจและปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

7. เวลาการท างานและค่าจ้าง

 กลุ่มไทยออยล์เป็นบริษัทท่ีจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับชั้ นน าเม่ือเทียบกับ

อุตสาหกรรมและมาตรฐานระดับประเทศ  กลุ่มไทยออยล์ด าเนินการตามกฎหมาย รวมตลอดถึงระเบียบ

ขอ้บงัคบัแห่งทอ้งถ่ิน ในเร่ืองเวลา ชัว่โมงการท างาน และค่าจา้ง  นอกจากน้ี การท างานล่วงเวลาตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากพนกังานในทุกกรณี 

8. แรงงานเด็ก

 กลุ่มไทยออยล์ไม่มีการจา้งแรงงานเด็กท่ีผิดกฎหมาย  แรงงานท่ีถูกบงัคบั หรือแรงงานทาส แรงงานท่ี

ถูกบงัคบัให้ท างานเกินเวลา กลุ่มไทยออยลไ์ม่มีการจา้งบุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี และบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะไม่ถูก

จา้งเป็นอนัขาด เวน้แต่ในกรณีท่ีการจา้งเหล่านั้น เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองอาย ุชัว่โมงการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภยั 

9. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน

 กลุ่มไทยออยลมี์กระบวนการสรรหาและวา่จา้งบุคลากรท่ีด าเนินไปอยา่งยุติธรรม เท่าเทียม และมีความ

สม ่าเสมอเท่ากนัส าหรับผูส้มคัรทั้งหมดของกลุ่มไทยออยล ์ รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนมีความกา้วหนา้

ในอาชีพอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยไม่จ  ากดัเพศ สถานะ เช้ือชาติ และศาสนา 

10. การฝึกอบรมพนักงาน

 กลุ่มไทยออยล์จะให้ค  าแนะน าและการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นแก่พนกังาน  เพื่อให้มัน่ใจไดว้่านโยบายน้ีจะ

ถูกน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มัน่ใจวา่กลุ่มไทยออยล์เป็นนายจา้งและผูใ้ห้บริการท่ีพิจารณา

ทุกอยา่งรอบดา้น 

11. การสนับสนุนเสรีภาพของสมาคมและให้การรับรองผลของการเจรจาต่อรอง

กลุ่มไทยออยล์ไม่มีนโยบายคดัคา้นการก่อตั้งสหภาพแรงงาน  ทั้งยงัสนับสนุนให้มีการปฏิบติัตาม

กฎหมายแรงงานอนัเก่ียวเน่ืองกบัสิทธิและเสรีภาพในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานทุกกรณี ตลอดจนมี
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การเลือกตั้งตวัแทนพนักงานโดยพนักงาน เพื่อเป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรอง และน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั

พนกังานมาช้ีแจงต่อฝ่ายจดัการเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

12. กระบวนการการร้องทุกข์

 กลุ่มไทยออยล์มีกระบวนการรับเร่ืองร้องทุกข์ซ่ึงพนักงานสามารถน าปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังานมาร้องทุกข์ได้ พนักงานท่ีรู้สึกว่าตนมีเร่ืองร้องทุกข์เก่ียวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ 

การถูกละเมิดสิทธิ  หรือตกเป็นเหยื่อของผู ้อ่ืนมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้  ตาม

กระบวนการท่ีระบุไวใ้นนโยบายการบริหารดา้นการบุคคลหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

 ลูกคา้ท่ีรู้สึกวา่ตนมีเร่ืองร้องเรียนสามารถร้องเรียนปัญหาผา่นกระบวนการร้องเรียนส าหรับลูกคา้ของ

บริษทักลุ่มไทยออยล์ได ้กลุ่มไทยออยล์จะตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทุกคนสามารถเขา้ถึง และใชง้านกระบวนการ

ร้องเรียน/การตอบรับของกลุ่มไทยออยล์ได ้ตามกระบวนการเร่ืองการแจง้เบาะแส ภายใตก้ารรับผิดชอบของ

แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. การส่ือสารนโยบาย

 กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยงัพนักงาน 

ทุกคนผา่นทาง : 

13.1.ปฐมนิเทศพนกังาน 

13.2.การส่ือสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองคก์ร อาทิ แผงประกาศ E-mail เป็นตน้ 

 13.3.การส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศ อาทิ website, intranet, E-mail, Thaioil Hub, Micro learning on 

Thaioil Academy application, Official Line เป็นตน้ 

(นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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