
  

 
 

Issue/Revision No: 01/00 Issue Date: 16/07/2020 Page No: 1 of 18 Code No: PMER-PR-11 

 

 
Thaioil Group Human Rights Impact Assessment and 

Management Procedure  
(แนวปฏิบติัการประเมินและจดัการผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มไทยออยล)์ 
FOR 

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 
AU UDOM, SRIRACHA, CHOLBURI 

THAILAND 
THIS DOCUMENT IS ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF 

 
................................................................................ 

(CHIRAPORN KAMON-IN) 
MANAGER - INDUSTRIAL/EMPLOYEE RELATIONS 

 

 

Code No. PMER-PR-11 

Issue Date 16TH  July 2020 

Issue No. 01 

Page No. 1 of 18 

Manual Copy No. Original 

Authorized Holder PMER 

Signature of Holder  



  

 
 

Issue/Revision No: 01/00 Issue Date: 16/07/2020 Page No: 2 of 18 Code No: PMER-PR-11 

 

บนัทึกประวติัการแก้ไข (Amendment Records) 

Title: แนวปฏิบติัการประเมินและจดัการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มไทยออยล ์

Thaioil Group Human Rights Impact Assessment and Management 
Procedure  

Issue No./ 
Revision No. 

Date ส่วนท่ีแก้ไข เหตผุลท่ีแก้ไข 

01/00 16/07/2020 ทัง้ฉบบั เน่ืองจากมกีารอนุมตัใิชใ้หม่ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 
 

Issue/Revision No: 01/00 Issue Date: 16/07/2020 Page No: 3 of 18 Code No: PMER-PR-11 

 

ช่ือแนวปฏิบติั : การประเมินและจดัการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม
ไทยออยล ์ 
(Thaioil Group Human Rights Impact Assessment and 
Management Procedure) 

1. นิยาม 

พนกังาน  หมายถงึ พนกังานบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) และ 
                                    พนกังาน บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีเซอรว์สิ จ ากดั 
 

2. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อก าหนดวธิกีารในการบรหิารจดัการประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ
ของกลุ่มไทยออยล ์

 เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัการด าเนินการของกลุ่มไทยออยล ์ในการประยกุตใ์ชข้ ัน้ตอนการบรหิาร
จดัการดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
3. ขอบเขต 

 ครอบคลุมการด าเนินงานและกจิกรรมทัง้หมดของกลุ่มไทยออยล ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้น
สทิธมินุษยชนตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน ตัง้แต่ การควบรวม การซือ้กจิการ การก่อสรา้ง 
จนถงึการยกเลกิกจิการ 

 ครอบคลุมวธิกีารภายในของกลุ่มไทยออยล ์ในการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กลุ่มไทยออยลเ์ฉพาะทีบ่รษิทัไทยออยลฯ์ เป็นเจา้ของหรอืไดร้บัสทิธใินการเขา้ไปบรหิารจดัการ
การด าเนินงาน ซึง่การด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ กฎหมายระหว่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึ กฎ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัติามทีบ่รษิทัก าหนด 

 สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยลท์ุกภมูภิาคทัว่โลก 

กลุ่มไทยออยลด์ าเนินธุรกจิในตลาดโลกทีซ่บัซอ้น ดงันัน้แนวทางการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชน
ในแนวปฏบิตัฉิบบันี้อาจไม่ครอบคลุมประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ แต่กลุ่มไทยออยลม์คีวาม
มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกจิตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ มคีวามโปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้ ดงันัน้ในสถานการณ์ทีก่ารปฏบิตัหิรอืประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ขดัแยง้กบัแนวปฏบิตันิี้ 
หรอืมาตรฐานสากล กลุ่มไทยออยลจ์ะสนับสนุนการสรา้งการมสี่วนรว่มกบัชุมชนในการแกไ้ขสถานการณ์ความ
ไมส่อดคลอ้ง เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลในการแกไ้ขปัญหาอยา่งยัง่ยนื  
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4. รายละเอียดวิธีปฏิบติั 

4.1 กรอบแนวคิดและหลกัการประเมินรวมถึงการจดัการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่ม
ไทยออยล ์

 ก าหนดวธิกีารทีเ่ป็นระบบในการประเมนิความเสีย่ง การก าหนดแนวทางการควบคุมหรอืบรรเทา
ผลกระทบจากความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน รวมถงึการตดิตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ประสทิธผิลของการด าเนินงาน  

 ก าหนดโครงสรา้งในการก ากบัดแูล บทบาทและความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการจดัการดา้นสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์ 

 ก าหนดกระบวนการบรหิารจดัการและกระบวนการทวนสอบการด าเนินงานดา้นสทิธมินุษยชน 
เช่น กระบวนการประเมนิและชีบ้่งประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน กระบวนการในการ
ปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามแนวทางทีก่ าหนด รวมถงึกระบวนการในการตดิตามประสทิธผิล และการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

 สอดรบักบัปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการประเมนิและจดัการสทิธมินุษยชนกลุ่มไทยออยล ์เช่น การ
ใหค้ ามัน่สญัญา หรอืขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

 
การติดตามตรวจสอบกระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของกลุ่มไทยออยล ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้นของกลุ่มไทยออยล ์
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กระบวนการประเมินและจดัการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มไทยออยล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กระบวนการประเมนิและจดัการผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนกลุ่มไทยออยล ์(HRIAM) 
 

4.2 การบริหารจดัการสิทธิมนุษยชนส าหรบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองคก์ร และการให้ค ามัน่
สญัญาโดยสมคัรใจ 

  เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏบิตัิตามหลกัสทิธมินุษยชน ซึ่งถือเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานและเสรภีาพที่
บุคคลพงึม ี(บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถงึสงัคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของธุรกจิกลุ่มไทยออยล์)  
อกีทัง้สทิธขิองบุคคลเหล่านัน้ยงัครอบคลุมถงึสทิธใินทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ทรพัยากรน ้า ที่ดนิ ป่าไมแ้ละ
ผลติภณัฑจ์ากป่า แหล่งประมง ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทีไ่รม้ลภาวะ เป็นต้น  กลุ่มไทยออยลป์ระกอบธุรกจิอยูบ่น
พืน้ฐานความเคารพในสทิธขิองพนักงาน  คู่คา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี ตลอดจนสทิธแิต่ก าเนิด และสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนั
อนัจะเพกิถอนมไิด้ของแต่ละบุคคล โดยยดึมัน่ต่อหลกัการขององคก์รสากลด้านสทิธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั 
ทัง้นี้รวมถงึขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact : UNGC) ปฏญิญา
สากลว่าด้วยหลกัสทิธมินุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และ 
United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights (Ruggie Framework)   
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ด้วยเหตุผลดงักล่าวกลุ่มไทยออยล์จงึด าเนินการรวบรวมและประกาศนโยบายด้านธุรกิจและสทิธมินุษยชน
ส าหรบัคู่คา้ตามเอกสารแนบ และใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2559  

   กลุ่มไทยออยล์ด าเนินการด้านสทิธมินุษยชนโดยสมคัรใจผ่านกจิกรรมและการด าเนินงาน อกีทัง้ยงั
เข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  ทัง้นี้หลายบรษิัทในอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซต่าง
ตระหนักในประเดน็เรื่องสทิธมินุษยชนมากยิง่ขึน้ เนื่องจากธรรมชาตขิองธุรกจินี้มคีวามเสีย่งสูงต่อการละเมดิ
สทิธขิองผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิขององคก์ร  IPIECA จงึไดพ้ฒันาแนวทางด้านสทิธมินุษยชน
ส าหรบัอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซขึ้น เช่น สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซ 
กระบวนการสอบทานธุรกจิและสทิธมินุษยชน ชนพืน้เมอืงและอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ เป็นตน้  

  นอกจากนี้ยงัมโีครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรพัยากรธรรมชาติ (The Extractive 
Industries Transparency Initiative: EITI) ส าหรบับรษิัทน ้ามนัและก๊าซรวมถึงเหมอืงแร่โดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดบัโลกทีส่่งเสรมิการแสดงทีม่าของรายไดอ้ยา่งโปรง่ใส มุง่เน้นการปรบัปรงุการปกครองประเทศที่มี
ทรพัยากรอย่างมัง่คัง่ ลดการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง และเพิม่ความโปร่งใส โดยสนับสนุนใหม้กีารเปิดเวทอีภปิราย
สาธารณะเกี่ยวกบัวธิกีารใช้รายได้จากน ้ามนั ก๊าซ และเหมอืงแร่  ส่วนประกอบหลกั 3 ประการของโครงการ
ความโปรง่ใสในอุตสาหกรรมสกดัทรพัยากรธรรมชาต ิประกอบดว้ย  

 การเปิดเผยการใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจ่ายใหก้บัรฐับาล  
 การเปิดเผยโดยรฐับาลเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทีร่ฐับาลไดร้บั  
 การตรวจสอบอสิระเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้และได้รบั (ตวัอย่างเช่น ภาษ ีและ ค่าสทิธ)ิ ทัง้นี้ 

กลุ่มไทยออยล ์แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูผลประกอบการทางการเงนิแก่ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสยีอยา่งครบถว้นและเหมาะสม   

  มาตรฐาน ISO 26000 ไดใ้หแ้นวทางในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีร่วมถงึมุมมองดา้นสทิธิ
มนุษยชน มาตรฐานดา้นแรงงาน สิง่แวดลอ้ม การมสี่วนรว่มกบัสงัคม และมาตรการการด าเนินงานทีย่ตุธิรรม  

 แนวทางการรายงานความยัง่ยนืที่พฒันาโดยองค์การแห่งความรเิริม่ว่าด้วยการรายงานสากล หรอื 
Global Reporting Initiative (GRI)’s Sustainability Reporting Guidelines ไ ด้ ค า นึ ง ถึ ง มุ มมอ งด้ า นผล
ประกอบการ และวธิกีารบรหิารจดัการทีเ่กี่ยวขอ้งกับสทิธมินุษยชน เพื่อทีอ่งคก์รจะเปิดเผยขอ้มลูทีม่นีัยส าคญั
ผ่านการจดัท ารายงานความยัง่ยนื  

 รายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัประเดน็ด้านสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มไทย
ออยล ์และกรอบการบรหิารความยัง่ยนืกลุ่มไทยออยล ์สรปุไวใ้นภาคผนวก ก 
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4.3 การยึดมัน่และสอดรบักบักฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และการสนับสนุนของภาครฐั 

    นอกเหนือจากมาตรฐานและแนวทางภายในของกลุ่มไทยออยล์แลว้ กฎหมาย ธรรมเนียมปฏบิตัิ
ของทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบัของประเทศทีก่ลุ่มไทยออยลเ์ขา้ไปด าเนินธุรกจิถอืเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานทีก่ลุ่มไทย
ออยลจ์ะต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั โดยท าการทบทวนความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชนของการด าเนินธุรกจิ และ
กจิกรรมในแต่ละประเทศ เพื่อท าเขา้ใจกบัประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละประเทศที่กลุ่มไทยออยล์
เขา้ไปด าเนินงาน  

   กลุ่มไทยออยลเ์คารพและยดึถอืแนวทางปฏบิตัทิางพฤตกิรรมของนานาชาติในการด าเนินงานและ
สรา้งความเชื่อมัน่ในประสทิธผิลของการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนผ่านการก ากบัดูแลตาม
แนวทางการก ากบัดูแลบรษิัทในกลุ่มไทยออยล์ (TOP Way of Conduct) เพื่อป้องกนัการสมรู้ร่วมคดิต่อการ
ละเมดิสทิธมินุษยชน 

   กลุ่มไทยออยล์จะเข้าร่วมทบทวนและเสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบักฎหมายที่น าเสนอ กฎเกณฑ์ 
ประเด็น หรอืนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมจีรยิธรรมและสร้างสรรค์ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 

4.4  การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

4.4.1. ความมุ่งมัน่ต่อการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์

    กลุ่มไทยออยล์มนีโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนืเพื่อเป็นกรอบในการบรหิารจดัการ
ความยัง่ยนืในกลุ่มไทยออยล์ให้มคีวามสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบันโยบาย มาตรฐาน และ
แนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารจดัการความยัง่ยนืระดบัสากลทีก่ลุ่มไทยออยลย์ดึถอืปฏบิตั ิเช่น กรอบการรายงาน
สากล (Global Reporting Initiative; GRI), ดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices ; 
DJSI), คณะกรรมการนักธุ รกิจ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อมโลก  ( The World Business Council for Sustainable 
Development: WBCSD),  ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานนานาชาติ (The United Nations 
Global Compact), International  Organization for Standardization : ISO 26000 และ CSR DIW  โดยแต่ละ
หน่วยธุรกจิและบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ต้องด าเนินการตามนโยบายและกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื
กลุ่มไทยออยลใ์หเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล  ทัง้นี้สทิธมินุษยชนเป็นหนึ่งในสบิขององคป์ระกอบหลกัของกรอบ
การบรหิารจดัการความยัง่ยนืกลุ่มไทยออยลเ์พื่อให้ความส าคญักบัการปกป้องสทิธขิองผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่ม รวมถึงบุคคลผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ เช่น  ผู้หญิง คนพกิาร หรอืชน
พืน้เมอืง ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สทิธแิรงงาน สุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานและผูร้บัเหมา  การ
ปกป้องสิง่แวดลอ้ม  การสรา้งผลกระทบทางบวกที่ย ัง่ยนืในชุมชน  และการเคารพสทิธมินุษยชนในทุกพื้นที่ที่
กลุ่มไทยออยลเ์ขา้ไปด าเนินงาน  
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  แมว้่าการปกป้องสทิธมินุษยชนจะเป็นบทบาททีส่ าคญัของภาครฐั  แต่กลุ่มไทยออยลเ์ชื่อว่า
บรษิัทในกลุ่มไทยออยล์ต่างมบีทบาทส าคญัในการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยล ์ซึง่การกระท าดงักล่าวถอืเป็นการสรา้งโอกาสในการสนับสนุน
การก ากบัดูแลความโปร่งใส การเคารพกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใน
พื้นที่ที่กลุ่มไทยออยล์ด าเนินงาน  นอกจากนี้ พนักงานทุกคนควรมคีวามตระหนักในการปฏบิตัใิห้สอดคล้อง
ตามแนวทางที่ก าหนดในแนวปฏิบตัิฉบบันี้ เพื่อให้มัน่ใจในประสิทธผิลของการด าเนินการที่ครอบคลุมทุก
กจิกรรมของกลุ่มไทยออยล ์

    นอกจากองคป์ระกอบที่ 2 สทิธมินุษยชน แลว้ องคป์ระกอบที่ 3 บุคลากรองคก์ร ยงัเป็นอกี
หนึ่งองค์ประกอบของกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนืกลุ่มไทยออยลท์ี่ต้องผสานการจดัการในหลายมติทิี่
เกี่ยวเนื่องกนั และเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการประเดน็ด้านสทิธมินุษยชนในระยะยาว  
หลกัส าคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยจ์ าเป็นต้องเขา้ใจและเคารพสทิธแิรงงาน กล่าวคอื สทิธติาม
กฎหมายและสทิธอินัพงึมรีะหว่างนายจา้งและลูกจา้งในขอบข่ายการท างานที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานและ
การจา้งงาน จงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของลกูจา้ง เช่น สทิธใินสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 
สทิธใินการก่อตัง้สหภาพแรงงานหรอืการเจรจาต่อรองเพื่อป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบต่อลูกจ้าง  หรอืสทิธิ
ประโยชน์ของพนกังาน เช่น การไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั ระยะเวลาการท างาน ค่าแรงขัน้ต ่า การป้องกนัการ
บงัคบัใชแ้รงงาน การเลกิจา้งอยา่งไมเ่ป็นธรรม ตลอดจนสวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้  ทัง้นี้รายละเอยีดเพิม่ระบุอยู่ใน
กรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของกลุ่มไทยออยล ์

กลุ่มไทยออยล์ แสดงความมุ่งมัน่ในเรื่องการบรหิารจดัการความยัง่ยนื โดยการประกาศ
นโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนืและกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื  เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธผิล  และไดพ้ฒันาระบบการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิาร
จดัการด้านสทิธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ ตามองค์ประกอบที่ 2 (สทิธมินุษยชน) และองค์ประกอบที่ 3 
(บุคลากรองคก์ร 
 
  4.4.2. โครงสร้างการก ากบัดแูลการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์

  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 

 ระดบับริษทั (Corporate Level)  ประกอบดว้ย 
 ส านักงานใหญ่ (Thaioil Head Office) มีหน้าที่หลักในการก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ และการบรหิารจดัการร่วมกนัของกลุ่มไทยออยล์ 
โดยอาศยักรอบการด าเนินงานของกลุ่มไทยออยลผ์่าน “คณะท างานก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน”  ซึง่มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
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1. ก ากบัดูแล ส่งเสรมิ และสนับสนุนการปฏบิตัติามนโยบายด้านสทิธมินุษยชน
ของกลุ่มไทยออยล์ (Human Right Policy) เพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 
และให้มัน่ใจว่าบรษิัทในกลุ่มไทยออยล์มกีารด าเนินธุรกิจตามนโยบาย เช่น 
นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนในสถานทีท่ างาน, นโยบายธุรกจิและสทิธมินุษยชน
ส าหรบัคู่ค้า, และหลกัปฏบิตัสิ าหรบัคู่คา้ด้านนโยบายธุรกจิและสทิธมินุษยชน 
เป็นตน้ 

2. ส่งเสรมิให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบน านโยบายด้านสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทย
ออยล์ไปปฏิบัติ  โดยพิจารณาทบทวนความถูกต้องและเหมาะสมของผล
การศึกษา การวิเคราะห์ และตีความ ตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบัและค าสัง่ของหน่วยงานราชการ ที่
ประกาศใชห้รอืปรบัปรุงใหม่ เพื่อใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบน าไปปฏบิตัไิด้ตรง
ตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้ตดิตามความคบืหน้าการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตาม
หลกัสทิธมินุษยชน 

3. ประเมนิแนวโน้มผลกระทบ ความเสีย่ง รวมถงึการจดัท าแผนการลดผลกระทบ
หรอืการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ ทัง้ในด้านองค์กร กฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั และค าสัง่ของหน่วยงานราชการ รวมถึงการ
จดัท ามาตรการหรอืแผนงานเพื่อลดผลกระทบหรอืลดความเสีย่งดงักล่าว 

4. อนุมตัแิผนงานส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล์  
รวมทัง้แผนการตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติ และการให้
ข้อสงัเกตเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้กลุ่มไทยออยล ์

5. ให้ความเห็นและค าแนะน าในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน  หรอืประเด็นข้อ
ขัดแย้ง หรือที่ไม่สอดคล้อง รวมทัง้ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการแกไ้ข หรอืก าหนดแนวทางการป้องกนั
ทีเ่หมาะสม 

6. รายงานการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชนกลุ่มไทย
ออยล์ต่อที่ประชุมผู้บรหิารระดบัสูงด้านการก ากับดูแลการบรหิารทรพัยากร
บุคคลในระดบัองคก์ร (Committee B) อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 กลุ่มธุรกจิ (Business Group) มบีทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตดิตาม

ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกจิอย่างใกลช้ดิเพื่อความส าเรจ็และสรา้งความ
รว่มมอืระหว่างกนัในการด าเนินงาน   
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 ระดบัปฏิบติัการ (Operational Level) ในกลุ่มไทยออยล ์รวมถงึผูบ้งัคบับญัชา หน่วย

ธุรกจิ หน่วยปฏบิตักิาร และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีน้าทีห่ลกัในการก ากบั
ดแูลการด าเนินงานของหน่วยปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
บรษิทั รวมทัง้บรูณาการแนวทางของกลุ่มไทยออยลใ์หเ้ขา้กบัการด าเนินงานในระดบั
ปฏบิตักิารเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด   

 
4.5  กระบวนการบริหารจดัการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์

 กลุ่มไทยออยล์แสดงความรบัผดิชอบต่อผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนที่อาจเกดิขึ้นกบัผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีผ่านการบรหิารจดัการภายใน และการบรหิารจดัการสายโซ่อุปทาน โดยการบ่งชี้ประเด็นเรื่องสทิธิ
มนุษยชน และก าหนดมาตรการในการควบคุมและตดิตามกระบวนการด าเนินการในปัจจุบนั เพื่อถอืเป็นแนว
ปฏิบตัิที่ดีทางธุรกิจ และสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการประเดน็และผลกระทบเหล่านี้โดยบูรณาการ
เขา้กบัแผนการด าเนินงานและการบรหิารจดัการของกลุ่มไทยออยลอ์ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม   
 
  4.5.1 การน าระบบการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบติั   
  ระบบการบรหิารจดัการด้านสทิธิมนุษยชนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบ และวเิคราะห์
สถานะด้านสทิธิมนุษยชนของ IPIECA (IPIECA Human Rights Due Diligence Process)  โดยก าหนดให้มี
การสื่อสารกระบวนการบรหิารจดัการด้านสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล์อย่างสม ่าเสมอกบัผู้มสี่วนไดส้่วน
เสยี รวมทัง้การก ากบัดูแลการน าระบบการบรหิารจดัการด้านสทิธิมนุษยชนไปใช้อย่างมปีระสทิธิภาพโดย
คณะท างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน   
 
  4.5.2 ขัน้ตอนการติดตามตรวจสอบกระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของกลุ่มไทย
ออยล ์

  กลุ่มไทยออยลเ์คารพและสนับสนุนในการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนโดยก าหนดกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ทัง้หมด 7 
ขัน้ตอน เพื่อก าหนด ป้องกนั บรรเทา และตรวจสอบทุกผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ โดยถอืเป็น
แนวทางเพื่อสรา้งค ามัน่สญัญาดา้นสทิธมินุษยชนสู่ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ทีมุ่่งส ารวจเพื่อป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบเชงิลบด้านสทิธมินุษยชนที่เชื่อมโยงกบักลยุทธ์ทางธุรกิจ การด าเนินธุรกจิ ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า รายละเอยีดมดีงันี้ 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การบูรณาการหลกัสิทธิมนุษยชนเข้ากบันโยบายใหม่และนโยบายท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

    บรษิทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์ามทีไ่ดใ้หค้ ามัน่สญัญาโดยสมคัร
ใจไวก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก บรษิทัฯ จงึก าหนดกรอบการบรหิารจดัการดา้นดา้นสทิธมินุษยชน รวมทัง้ 
การสื่อสารและสนบัสนุนใหเ้กดิการน าระบบการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนไปใชใ้หเ้กดิประสทิธผิลในทาง
ปฏิบัติ  ทัง้นี้การก าหนดวิสัยทัศน์และการด าเนินงานตามระบบการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงปกป้องมลูค่าของโครงการขนาดใหญ่ 
โดยการปรบัปรงุธุรกจิอยา่งต่อเนื่องอนัจะน าไปสู่การสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิทีย่ ัง่ยนืของกลุ่มไทยออยล ์ 

  วธิกีารระบุความรบัผดิชอบและโครงสรา้งการก ากบัดแูลการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชน แบ่ง
ตามสายโซ่อุปทานของไทยออยล์ ดงัภาพที ่3  ทัง้นี้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจากแต่ละบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์มี
หน้าทีป่ฏบิตัติามแนวทางการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล โดยการสนับสนุน
จากคณะท างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน ซึ่งต้องน าเสนอขอ้มูลให้คณะกรรมการ
ด้านการก ากับดูแลการบริหารทรพัยากรบุคคลในระดบัองค์กร (Committee B) พิจารณา ในกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินงานและกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก  รวมถงึ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบของบรษิทัมกีารปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

 
 

ภาพท่ี 3. สายโซ่อปุทานของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การหารือร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชน 

    วตัถุประสงคห์ลกัในขัน้ตอนนี้ คอืการประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อกลุ่ม
ไทยออยลใ์นระดบับรษิทั (Corporate Level) และระดบัปฏบิตักิาร (Operational Level) 

 ระดบับริษทั : คณะท างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน มหีน้าทีห่ลกัใน
การรวบรวมรายงานความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ (Human Rights Risk 
Register)   เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชนที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของกลุ่มไทย
ออยล์อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และได้รบัการบรหิารจดัการทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น โดย
ต้องประเมนิความเสี่ยงในภาพรวม และระบุมาตรการการบรหิารจดัการความเสี่ยง รวมทัง้
ทบทวนรายงานความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนอย่างสม ่าเสมอทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการเปลีย่นแปลง
ที่ส าคญัในกลุ่มธุรกิจใหม่หรอืการเปลี่ยนแปลงในระดบัหน่วยงาน/โครงการ รวมทัง้กรณีที่เกิด
ประเดน็ส าคญัดา้นสทิธมินุษยชน (Human Right Incident)  ทัง้นี้ ในกรณทีีม่คีวามเสีย่ง (ภายหลงั
มมีาตรการควบคุม) อยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบัสูง หน่วยงานที่รบัผดิชอบหรอืหน่วยงาน
บรหิารจดัการความยัง่ยนืของแต่ละบรษิทั มหีน้าที่แจง้ให้คณะท างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน
ตามนโยบายสทิธมินุษยชน หรอืคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลการบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
ระดบัองคก์ร (Committee B) ทราบและพจิารณามาตรการทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิต่อไป 

 ระดบัหน่วยงาน/โครงการ : ม ี2 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการบรหิารจดัการดา้นสทิธิ
มนุษยชน คอื การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิและการควบรวมกจิการ (Mergers and Acquistitions: M&A) 
และ การพฒันาหน่วยธุรกจิใหม่รวมทัง้การพฒันาเพิม่เตมิโครงการทีม่อียูเ่ดมิ 
 
o การได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นและการควบรวมกิจการ (M&A)    

    การด าเนินธุรกจิในประเทศ ภมูภิาค หรอืพืน้ทีใ่หม ่หรอืการเขา้ร่วมธุรกิจใหม ่ควรมกีาร
ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชน โดยใชร้ายการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชน 
(Human Rights Due Diligence Checklist) รายละเอยีดเพิม่เติมดูในภาคผนวก ค เพื่อวเิคราะห์ประเด็นด้าน
สทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งของพนัธมติร ประเทศ หรอืพืน้ทีข่องหน่วยงาน/โครงการ  

  ทัง้นี้ กลุ่มงานพฒันากลยุทธ์และธุรกจิของบรษิทัควรรวบรวมประเดน็ที่พบ (Findings) 
จากรายการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชน น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาตดัสนิใจรว่มธุรกจิ
กบัพนัธมติรหรอืขยายธุรกจิ รวมทัง้ต้องพจิารณารายชื่อประเทศที่มคีวามเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนมาใชใ้นการ
อ้างอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจด้วย ตัวอย่าง เช่น รายงานภาพรวมของโลกประจ าปีเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน – Human Rights Watch)  โดยกลุ่มงานพฒันากลยุทธแ์ละธุรกจิของบรษิทัมหีน้าทีน่ าเสนอขอ้มลูให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ (AMM) พจิารณา 
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  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ (AMM) อนุมัติการลงทุนในการควบรวมกิจการ/
สนิทรพัย ์หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งท าการประเมนิผลกระทบและจดัการดา้นสทิธมินุษยชน โดยใหถ้อืเป็นส่วน
หนึ่งของการพฒันาโครงการ แต่หากคณะกรรมการบรษิทัฯ (AMM) ไม่อนุมตัใิห้ลงทุน กระบวนการควบรวม
กิจการ/สินทรพัย์ดังกล่าวจะถูกพิจารณาตัดออกจากกระบวนการประเมินผลกระทบและจดัการด้านสิทธิ
มนุษยชนกลุ่มไทยออยล ์

o การพฒันาหน่วยธรุกิจใหม่ หรือการพฒันาเพ่ิมเติมโครงการท่ีมีอยู่เดิม  
    กระบวนการประเมนิผลกระทบและจดัการด้านสทิธมินุษยชนกลุ่มไทยออยล์ถูกน ามาใช้
เพื่อท าให้หน่วยธุรกิจใหม่ สามารถบ่งชี้และบรหิารจดัการรวมถึงตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเป็นระบบได ้ทัง้นี้ HRIAM จะด าเนินการในกรณีมคีวามแตกต่างของกจิกรรมการผลติและหน่วย
ธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจบุนั รายละเอยีดเพิม่เตมิดใูนภาคผนวก ง 

   เมื่อพิจารณาระบบการจัดการของกลุ่มไทยออยล์ เช่น SM Framework, SSHEMS, 
CDCR Manual  ในการบรหิารจดัการประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชน ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห ์การ
ท าความเขา้ใจ และการวางแผนทีต่อบสนองกบัเหตุการณ์ (Event) สถานการณ์ (Circumstances) และผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมสี่วนร่วมในการพิจารณามาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบต่อประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

   กระบวนการนี้ได้พฒันาตามมาตรฐานสากลและแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนและการบรหิารจดัการของหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น แนวทางของ
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)  กระบวนการประเมนิผลกระทบ
ดา้นสทิธมินุษยชนของสมาคมรกัษ์สิง่แวดลอ้มของอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมนานาชาต ิ(International Petroleum 
Industry Environment Conservation Association)  

   ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีส่ าคญัซึง่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ด้านสทิธมินุษยชน ส าหรบัการ
พฒันาหน่วยธุรกจิใหม่ หรอืการพฒันาเพิม่เตมิโครงการทีม่อียู่เดมิ จะถูกรายงานใหค้ณะท างานก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน หรอืคณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลการบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
ระดบัองคก์ร (Committee B) พจิารณา และปรบัปรงุรายการความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในภาพรวม (Human 
Rights Risk Register) ซึ่งรายละเอยีดระบุไวใ้นการประเมนิและจดัการผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน์กลุ่มไทย
ออยล ์(HRIAM)  

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน 

  การสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีของกลุ่มไทยออยล์มคีวามส าคญัและมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการผลกัดนัใหก้ระบวนการประเมนิและจดัการผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (HRIAM) 
ประสบความส าเรจ็  
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  การแบ่งปันความรูเ้ป็นกระบวนทีก่ าหนดใหม้ขีึน้เมือ่การบรหิารจดัการความเสีย่งด าเนินการอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทัง้ประเดน็ที่พบ (Findings) มกีารวเิคราะห์อย่างเหมาะสม และการปรบัปรุงพฒันาได้
น าเสนอและรายงานอย่างสม ่าเสมอร่วมกนัระหว่างหน่วยงานด้านความยัง่ยนื วตัถุประสงค์ของกจิกรรมการ
แบ่งปันความรู ้คอื เพื่อปรบัปรุงการเรยีนรู้ และเพื่อให้การประสานงานของการบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้น
สทิธมินุษยชนเขา้กบักระบวนการทางธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่ 
    
ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินความเส่ียงระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของธรุกิจ 

  เมื่อมกีารระบุประเดน็และผลกระทบทีส่ าคญัรวมทัง้มกีารจดัล าดบัความส าคญัแลว้ ประเดน็ทีพ่บ 
(Findings) จะถูกบรหิารจดัการโดยก าหนดมาตรการลดหรอืควบคุมความเสี่ยง และก าหนดแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม (ในระดบับรษิทั) ดงัแสดงในขอ้ 5  รวมทัง้จะได้รบัการบรหิารจดัการโดยใช้มาตราการป้องกนัและ
ควบคุมผลกระทบที่ได้จากการประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนหรอื HRIAM (ในระดบัปฏบิตักิาร) ด้วย
ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการปรบัปรงุแกไ้ขประเดน็และผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลกระทบในการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

  ตารางประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

   การประเมนิระดบัความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชนจะด าเนินการโดยใชต้ารางการประเมนิด้านล่างนี้
เพื่อพจิารณาความส าคญัของสทิธมินุษยชน โดยแกนนอน (X) คอืการประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสที่จะ
เกดิ  และแกนตัง้ (Y) คอื ระดบัความรนุแรงของความเสีย่งและผลกระทบ 

    ตารางประเมนิความเสี่ยงนี้  ได้ค านึงถึงกลุ่มผู้เปราะบางด้านสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ 
โดยเฉพาะผู้มสี่วนได้เสียและห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจทัง้หมด  รวมตลอดถึงพนักงานของกลุ่มไทยออยล์, 
พนกังานผูร้บัเหมา, พนกังานผูร้บัเหมาช่วง, ชุมชน, คู่คา้, ลกูคา้, สตรแีละเดก็, ชุมชนทอ้งถิน่, แรงงานต่างดา้ว
, ผูพ้กิาร, ผูส้งูอาย,ุ และ ผูป่้วยและบุคคลขา้มเพศ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิ 
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ความเสีย่งต า่ : คงกระบวนการควบคมุ
ความเสีย่ง โดยสอดสอ่งการเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา 
 

ความเสีย่งปานกลาง : ตอ้งใหค้วามส าคัญ
เพือ่ด าเนนิการลดระดับความรุนแรงและ

ผลกระทบ และตอ้งตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง
เป็นประจ า 
 

ความเสีย่งสูง : ตอ้งใหค้วามส าคัญเป็น

พเิศษเพือ่ลดความเสีย่งลงไปถงึระดบัที่
ยอมรับได ้
 

ความเสีย่งสูงมาก : ตอ้งหยุดการ

ด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ทนัท ี
ความเสีย่งสงูเกนิไปและไม่สามารถยอมรับ
ได ้
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  หลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงของกลุ่มไทยออยล ์มรีายละเอยีดดงันี้  
การจดัระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบดา้นต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล ์(Severity) 

 
 
 

  หลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงของไทยออยล ์:  
ตารางการประเมนิความเป็นไปไดห้รอืโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง  (Likelihood) 

หมายเหต ุ: ระดบัความเสีย่งคงเหลอื  “สงูมาก”         และ “สงู”            ถอืเป็นความเสีย่งทีม่คีวามส าคญั ซึง่ 
                  ไทยออยลต์อ้งเขา้ใจถงึประสทิธภิาพของการควบคมุทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
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  ขอบเขตของการบริหารความเส่ียงของกลุ่มไทยออยล ์
คู่คา้ในสายโซ่อุปทานของไทยออยล ์(Thaioil Value Chain) 
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ขัน้ตอนท่ี 6 การประสานกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนผ่านคณะท างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 
               ตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 

   ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการก ากับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กร 
(Comittee B) ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตเิหน็ชอบแต่งตัง้คณะท างานก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบายสทิธมินุษยชน (Human Rights Working Team) เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและสนับสนุน
การปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน โดยยดึมัน่ต่อหลกัการขององค์กรสากลด้านสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact : UNGC) ปฏญิญาสากล
ว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNUDHR)  และ 
United Nations Framework Convention on the Rights of the Child (Ruggie Framework ) 
 
ขัน้ตอนท่ี 7 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
   กระบวนการติดตามจะด าเนินการร่วมกบักระบวนการประเมนิและจดัการผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนกลุ่มไทยออยล ์(HRIAM) มทีัง้หมด 7 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์
  1.1. การประกาศเจตนารมยก์ารเคารพสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล์ 
  1.2. ขัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบกระบวนการสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due 
Diligence) 
  1.3. กระบวนการจดัการผลกระทบและการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์
 

2. เครื่องมือและขัน้ตอนของกระบวนการจดัการผลกระทบและการบริหารจดัการด้าน
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มไทยออยล ์

   2.1. สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองสหประชาชาตดิา้นการด าเนินธุรกจิและสทิธมินุษยชน 
   2.2. การพจิารณาตัง้แต่ขอบเขตของความเสีย่งจนถงึกระบวนการตดิตามเยยีวยาความเสยีหาย 
 

3. ก าหนดขอบเขตความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน  
   3.1. พจิารณาประเดน็ความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในระดบัองคก์ร 
   3.2. พจิารณากจิกรรมทางธุรกจิของกลุ่มไทยออยลท์ัง้หมด 
   3.3. พจิารณาผลกระทบของผูค้า้ในสายโซ่อุปทานของธุรกจิกลุ่มไทยออยล ์
 

4. การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้นจริงและความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิด
ผลกระทบ 
  4.1. ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทัง้ 5 ส่วนส าคญัของคู่คา้ในสายโซ่อุปทานของกลุ่ม 
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        ไทยออยล ์(Thaioil Value Chain)  โดยจะมกีารประเมนิเตม็รปูแบบ ในทุกๆ 3 ปี 
   4.2. คลอบคลุมทัง้สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกและคู่คา้ในสายโซ่อุปทานของกลุ่ม 
        ไทยออยล ์
   4.3. การมสี่วนรว่มของผูม้สีทิธแิละผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

5. บูรณาการและด าเนินการ 
   5.1. ด าเนินการตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและก าหนดสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
   5.2. ปฏบิตักิารเยยีวยา 
   5.3. กรณศีกึษาเฉพาะกรณี (ถา้ม)ี 
 

6. ติดตามการตอบสนองและการส่ือสารว่าผลกระทบได้รบัการแก้ไข 
   6.1. รายงานการปฏบิตังิานและแผนปฏบิตักิาร (HRIAM Reports and Action Plans) 
   6.2. ความทา้ทายในการสื่อสารผล 
 

7. การบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้ากบันโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติังานของกลุ่มไทย
ออยล ์

  
  
5. เอกสารแนบท้าย 

  - ไมม่ ี
 
 


