วัตถุประสงค์การจัดทา TOP Way of Conduct
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคลากรทีบ่ ริษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนบริษทั ฯ ไปดูแลและ
บริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ฯ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ต่างๆ ในกลุ่มไทยออยล์ใน
ทิศทางเดียวกัน และเพือ่ สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการบรรลุเป้ าหมายระยะ
ยาวและเติบโตอย่างยังยื
่ น
หมายเหตุ : บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ ฯ หมายถึง กลุม่ ไทยออยล์

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
การนาหลักการและนโยบายการบริหารจัดการบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ไปปฏิบตั นิ นั ้
จะส่งผ่า นไปยังตัวแทนของบริษัท ฯ ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริหารหรือกรรมการในบริษัทที่
ไทยออยล์เข้าไปถือหุน้ หรือเข้าบริหาร โดยมีการจัดหมวดหมู่กลุ่มบริษทั ออกเป็ น 4 กลุ่ม
ดังนี้
ประเภทของ สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริ ษทั ฯ *
บริษทั ในกลุ่มฯ
Owner

Strategic
Owner

Strategic
Director

Financial
Investor
* % Effective share

วัตถุประสงค์การลงทุน

> 75%

กลุ่ ม ของบริ ษัท ที่ เ ข้ า ไปลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของบริ ษัท ฯ
สูงสุด โดยมุ่งเน้ นการบริ หารจัดการแบบบูรณาการร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม

> 50% - ≤ 75%

กลุ่มของบริษทั ที่เข้าไปลงทุนเพื่อดูแลในเชิ งกลยุทธ์ มุ่งเน้ นให้
ความสาคัญเพื่อตอบสนองต่ อการเติ บโตเชิ งกลยุทธ์ และมี
ความต่อเนื่ องกับธุรกิ จหลักของไทยออยล์ โดยเน้ นการบริหาร
จัด การผ่ า นการถ่ า ยทอดกลยุ ท ธ์ และนโยบายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการดาเนิ นธุรกิ จ

> 25% - ≤ 50%

กลุ่มของบริ ษัทที่ เข้าไปลงทุนแบบกากับการเชิ งกลยุทธ์ เป็ น
ธุรกิ จมี ความเชื่ อมโยงกับธุรกิ จหลักของไทยออยล์ โดยเน้ น
การบริ หารจัดการผ่านการถ่ายทอดนโยบายที่ สอดคล้องกับ
ลักษณะของธุรกิ จ และปรับกรอบของการบริ หารจัดการให้มี
ทิ ศทางในการดาเนิ นธุรกิ จที่ประสานสอดคล้องกับไทยออยล์

≤ 25%

กลุ่มของบริษทั ที่เข้าไปลงทุนโดยเน้ นผลตอบแทนทางการเงิ น
หรือ เป็ นธุร กิ จหรือตลาดใหม่ที่ บริ ษัทฯต้ องการเรี ย นรู้ เพื่อ
พัฒนาเป็ นธุรกิ จที่ มีศกั ยภาพในการตอบสนองต่อการเติ บโต
เชิ งกลยุทธ์ในอนาคต

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
กลุม่ บริษทั ในแต่ละกลุม่ นัน้ จะมีระดับในการกากับดูแลแตกต่างกันตามตาราง ดังนี้
ประเภทบริษทั
ในกลุ่มฯ
กลุ่มนโยบาย

รายงาน
(Report)

ระดับการบริ หารจัดการ

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน

ปฏิ บตั ิ ตามที่ กาหนด
(Directive)

(Consult)

คาอธิ บาย

ปฏิบตั ติ ามที่
กาหนด
(Directive)

บริษทั ในกลุ่มฯ นากรอบนโยบายของไทยออยล์ไปปฏิบตั ใิ ช้ โดยหากเรื่องใด
ไม่สามารถดาเนินการได้ให้ขอความเห็นชอบจากไทยออยล์

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)

บริษทั ในกลุ่มฯ ปรับกรอบนโยบายให้มที ศิ ทางทีส่ อดคล้องกับไทยออยล์ โดย
มีก ารเข้าหารือ ร่ว มกัน / ขอความเห็น / ขอค าแนะนา จากไทยออยล์ก่อน
ดาเนินการ (เช่น การประชุมร่วมกัน การส่งอีเมล์สอบถาม เป็ นต้น)

รายงาน
(Report)

บริษทั ในกลุ่มฯ ทบทวนกรอบนโยบายของบริษัท ให้ไม่ขดั กับนโยบายของ
ไทยออยล์พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินการให้ไทยออยล์ทราบ

เนื่องจากบริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนัน้ ในกรณีท่บี ริษทั ย่อย (ให้มคี วามหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ตกลงเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ให้บริษทั ในกลุ่มฯ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
เนื่องจาก บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ดัง นั ้น ในกรณี ท่ีบ ริษัท ย่ อ ย (ให้ ม ีค วามหมาย
เช่นเดียวกับทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535) ตกลงเข้า ท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการเกี่ย วกับ การได้ม าหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ให้บริษทั ในกลุ่มฯ ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆด้วย

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
การบริหารจัดการบริษทั ในกลุ่มฯ ทัง้ บริษทั ทีไ่ ทยออยล์ถอื หุน้ ทางตรงและทางอ้อม
มีแนวทางการกากับดูแลโดยการส่งผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบตั ไิ ปทีละระดับขัน้ เริม่
จากบริษทั ฯ จัดทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ถิ ่ายทอดไปยังบริษทั ที่ไทยออยล์ถือหุ้น
ทางตรง และจากบริษทั ทีไ่ ทยออยล์ถอื หุน้ ทางตรงถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อไปยังบริษัท ที่ไทยออยล์ถือหุ้นทางอ้อม รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานตาม
แนวทางปฏิบ ัติจะรายงานย้อนกลับ ขึ้นมาทีล ะระดับ ขัน้ โดยบริษัท ที่ไทยออยล์ถือหุ้น
ทางอ้อมจะรายงานกลับมายังบริษทั ทีไ่ ทยออยล์ถอื หุน้ ทางตรง จากนัน้ บริษทั ทีไ่ ทยออยล์
ถือหุน้ ทางตรงจะรวบรวมแล้วส่งรายงานกลับมายังบริษทั ฯ รายละเอียดดังรูป
กากับดูแลผ่านนโยบายการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มฯ

รายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ ในนโยบาย

กากับดูแลผ่านนโยบายการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ในกลุ่มฯ

TOP’s

TOP’s

Direct

Indirect

Holding

Holding

รายงานผลการดาเนิ นงานตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ ในนโยบาย

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์

ขัน้ ตอนการ
จัดทา



ขัน้ ตอนการ
ถ่ายทอด







ขัน้ ตอนการ
นาไปปฏิ บตั ิ



แผนก Portfolio and
เจ้าของนโยบาย
Subsidiary
ผูแ้ ทนบริษทั ฯ*
Management (SPPS)
จัดทานโยบาย/ คู่มอื และ  รวบรวมนโยบายและ  รับ มอบนโยบาย/ คู่ มือ
แนวทางกากับดูแลบริษทั
น ามาจั ด ท าเป็ นคู่ มื อ และแนวทางก ากับ ดูแล
ในกลุ่มไทยออยล์
TOP Way of Conduct
ของบริษั ท ในกลุ่ ม ไทย
ออยล์เพื่อนาไปปฏิบตั ใิ ช้
 นานโยบายไปประกาศ
ใ ช้ ใ นบริ ษั ท (ส า ห รั บ
บริ ษั ท ที่บ ริษั ท ฯถื อ หุ้ น
มากกว่า 50% และไม่ได้
รั บ บ ริ ก า ร full shared
service จากบริษทั ฯ)
ถ่ า ยทอดนโยบาย/ คู่มือ  ติ ด ตามและสนั บ สนุ น  ประเมิน Gap ของบริษทั
และแนวทางก ากับ ดู แ ล เจ้าของนโยบายในการ แ ล ะ ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ข อ ง
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
ถ่ายทอดนโยบาย/ คู่มอื
นโยบายในการจั ด ท า
จัด ท าGap Assessment และแนวทางกากับดูแล Gap Closure Plan ( ถ้ า
โดยผ่ า นรู ป แบบต่ า งๆ บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ มี)
เช่ น แบบสอบถาม เป็ น ไปยังผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ต้น
จัดทาGap Closure Plan
(ถ้ า มี ) ร่ ว ม กั บ ผู้ แ ท น
บริษทั
ประเมินผลการดาเนิน
 รวบรวมและสรุปราย
 รับทราบผลการประเมิน
งานของบริษทั ในกลุม่ ฯ
ง า นป ระ เมิ น ผ ลการ จากหน่วยงานผูร้ บั ผิด
ตามทีก่ าหนดในคูม่ อื
ดาเนินงานตามนโยบาย  ชอบแต่ละนโยบาย เพื่อ
และรายงาน ผลการ
ทั ง้ หมดของบริ ษั ท ใน ดาเนินการปรับปรุงการ
ประเมินให้แก่ผแู้ ทน
กลุ่มฯ เพื่อรายงานในที่ ดาเนินงานต่อไป
บริษทั ฯ และแผนก
ประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง
Portfolio and Subsidiary และ MD บริษัทในกลุ่ม
Management (SPPS)
ไทยออยล์ (TMM)

หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ

สุ่มตรวจนโยบาย/คู่มอื และ
แนวทางปฏิบตั ิท่ถี ่ายทอด
ไปยั ง บริ ษั ท ในกลุ่ ม ไทย
ออยล์ และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในไปยัง ที่
ประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงใน
กลุ่ ม ไ ท ย ออย ล์ (AMM)
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษทั ฯ

* ผูแ้ ทนบริษทั ฯ หมายถึง บุคลากรทีบ่ ริษทั ฯ มอบหมายให้บริหารกิจการบริษทั ในกลุ่มฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือในฐานะกรรมการ
หรือในฐานะผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
นโยบายในการบริหารจัดการบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
Safeguarding
สร้างภูมิต้านทาน

l

Shaping
กรอบการ
ดาเนิ นงาน

• กฎหมาย
• การกากับดูแลกิ จการ และการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่
• การบริ หารความเสี่ยง
• การบริ หารความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ
• การควบคุมภายใน
• การตรวจสอบภายใน
• การบริ หารจัดการความยังยื
่ น
•

•
•
•
•

• คุณภาพ ความมันคง
่ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
• การสื่อสารภาพลักษณ์
• บัญชี
• ภาษี
• ประกันภัย

การเงิ น
แผนธุรกิ จและงบประมาณ
การวางแผนกลยุทธ์
การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการความรู้ และการปลูกฝังค่านิ ยมองค์กร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

l
Servicing
• การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การให้ บริ การและ
• การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
การสนับสนุน
• การจัดซื้อจัดจ้าง

l

แนวทางการกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในแต่ละนโยบาย
นโยบาย
1. กฎหมาย
2. การกากับดูแลกิจการ และการ

ต่อต้านคอร์รปั ชัน่

หน่ วยงานหลัก
ฝ่ ายกิจการองค์กร
ฝ่ ายกิจการองค์กร

3. การบริหารความเสีย่ ง

ส่วนบริหารความเสีย่ งกลยุทธ์องค์กร

4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ส่วนบริหารความเสีย่ งกลยุทธ์องค์กร

5. การควบคุมภายใน

ส่วนบริหารความเสีย่ งกลยุทธ์องค์กร

6. การตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

7. การบริหารจัดการความยังยื
่ น

ฝ่ ายนวัตกรรมและบริหารความยังยื
่ น

8. คุณภาพ ความมันคง
่ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
10. การสือ่ สารภาพลักษณ์

ฝ่ ายบริหารคุณภาพองค์กร
ฝ่ ายกิจการสัมพันธ์
ฝ่ ายกิจการสัมพันธ์

11. บัญชี

ฝ่ ายบัญชี

12. ภาษี

ฝ่ ายบัญชี

13. ประกันภัย

ฝ่ ายการคลัง

นโยบาย
14. การเงิน
15. แผนธุรกิจและงบประมาณ
16. การวางแผนกลยุทธ์

หน่ วยงานหลัก
ฝ่ ายการเงิน/ ฝ่ ายการคลัง
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์

17. การจัดโครงสร้างองค์กร

ฝ่ ายพัฒนาองค์กร

18. การจัดการความรู้

ฝ่ ายพัฒนาองค์กร

19. การปลูกฝั งค่านิยมองค์กร

ฝ่ ายพัฒนาองค์กร

20. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ฝ่ ายนวัตกรรมและบริหารความยังยื
่ น

21. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

22. การใช้งานระบบเทคโนโลยี

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

สารสนเทศและการสือ่ สาร
23. การจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝ่ ายจัดซือ้ จัดจ้าง

นโยบายกฎหมาย

นโยบายกฎหมาย
เพื่อ เพิ่ม มูล ค่ า ทางธุ ร กิจ และเสริม สร้า ง สนั บ สนุ น ให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ของกลุ่ม
ไทยออยล์ ให้มกี รอบแนวทางดาเนินการทางด้านกฎหมายทีเ่ ป็ นมาตรฐานและมีเอกภาพ
มุง่ สูค่ วามสาเร็จและบรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ จึงมีนโยบายด้านกฎหมายของบริษทั
ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด คาสังของบริ
่
ษัทอย่าง
เคร่งครัด และสอดคล้องกับแนวทางของบริษทั ฯ
ส าหรับ บริษัท ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ในต่ า งประเทศ ต้ อ งปฏิบ ัติต ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบข้อกาหนด คาสังของบริ
่
ษทั ฯ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง
กับ แนวทางของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ต้อ งไม่ข ดั กับ กฎหมายของประเทศที่บ ริษัท
ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตัง้
ข้อ 2. ร่ว มกัน ผลัก ดัน ให้ก ารด าเนิ น งานด้า นกฎหมายมีม าตรฐานและเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในงาน
ด้านกฎหมายของกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 3. ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่นโยบายด้านกฎหมายตามกรอบแนวทางการ
กากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ ไปยังบริษทั ในกลุ่มต่างๆ ทีบ่ ริษทั ถือหุน้
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อ 4. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการในงานด้านคดีรว่ มกับบริษทั ฯ โดยเฉพาะทีม่ ี
ผลกระทบต่อภาพรวมกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 5. ให้ความร่วมมือในการรวบรวม และทบทวนรายการของกฏหมาย กฏระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่าง
ครบถ้วนอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อจัดทาระบบทีเ่ หมาะสมในการตรวจสอบความ

สอดคล้องของการดาเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการกิจกรรมต่า งๆ ของ
บริษทั กับกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายกฎหมาย

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

(Consult)

(Directive)

มาตรฐานการดาเนิ นงาน /ระเบียบปฏิ บตั ิ
• ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน
ของบริษทั ทีม่ หี ลักเกณฑ์
(Consult)
สอดคล้องกับนโยบาย

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

• กระบวนการในการ
หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน
ดาเนินงานเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
(Consult)
ทางปั ญญา

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

• นโยบายการดาเนินงานด้าน
หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน
สัญญาทีด่ าเนินการให้
เป็ นไปตามกฎ ระเบียบที่
(Consult)
เกีย่ วข้อง
• การให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านคดีในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับคดี

(Directive)

(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน
(Consult)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
กลุ่มไทยออยล์มคี วามมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นองค์กรชัน้ นาของภูมภิ าค สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กบั ผู้ลงทุน และผู้ท่มี สี ่วนได้ส่วนเสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพิม่ มูลค่าขององค์ก รและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยื
่ นของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความ
เป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกากับดูแลกิจการอันเป็ น สากล และเป็ นคุณค่า
พื้นฐานขององค์กรชัน้ นา จึงมีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
ดังนี้
ข้อ 1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ทุกคน จะปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ด้ว ยความมุ่ง มัน่ ทุ่ม เทและรับ ผิ ด ชอบอย่า งเต็ม ความสามารถเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล์ และยึดมันคู
่ ่มอื หลักการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความ
เข้าใจ เชือ่ มัน่ และศรัทธา โดยถือเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กร
ข้อ 2. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญร่วมกับผูบ้ ริหารในการกาหนดวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ การจัดโครงสร้างการ
บริหารงานทีส่ อดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นธรรมระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการ
ดาเนินธุรกิจทีม่ คี วามเหมาะสม
ข้อ 3. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่องจริยธรรม และเป็ น
ตัว อย่ า งในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต ยุ ติธ รรม โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรมของกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมันในความเป็
่
นธรรม
โดยปฏิบ ัติต่อ ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย ทุ ก ฝ่ ายอย่า งเท่า เทีย มกัน พร้อ มทัง้ ดูแล
สอดส่อง ควบคุมและป้ องกันการตัดสินใจหรือการกระทาใดๆ ทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ข้อ 5. การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ ถือ
เป็ นดัช นี ช้ีว ัด ที่ส าคัญ ในการประเมิน ผลการบริห ารจัด การทางธุ ร กิจ ของ
คณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บ ริห าร และการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของ
พนักงานทุกคน

นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
กลุ่ ม ไทยออยล์ ย ึด มัน่ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความเป็ นธรรม สุ จ ริต โปร่ ง ใส
รับ ผิดชอบต่อสังคม และผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละ
จรรยาบรรณของกลุ่มไทยออยล์และตามหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุ นการเติบโตอย่างยังยื
่ นให้กบั กลุ่มไทยออยล์ กลุ่มไทย
ออยล์ตระหนักว่า การคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว
รวมทัง้ ปั ญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทัง้ นี้ กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร และพนั ก งาน จะไม่ก ระทาหรือยอมรับการ
คอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ไม่ว่ากรณี ใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ใน
ทุกประเทศและทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้กาหนด
แนวปฏิบตั ิ มาตรการดาเนินการ และบทบาทหน้ าที่ผ้รู บั ผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มี
การสอบทาน และทบทวนการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์รปั ชันนี
่ ้ อย่า ง
สมา่ เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการกากับดูแลและการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่
มาตรฐานการดาเนิ นงาน /
ระเบียบปฏิ บตั ิ
มาตรการการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส
รายงานผลการปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
และนโยบายการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่

Financial
Investor
N/A

N/A

N/A

Strategic
Director
หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
N/A

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
รายงาน
(Report)

นโยบาย
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัทฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะกากับดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทัวทั
่ ง้
กลุ่มไทยออยล์และสนับสนุ นการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งสาคัญขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ สร้างมูลค่าเพิม่ และความมันคงให้
่
แก่กจิ การอย่างยังยื
่ นสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง
องค์กร ดังนี้
1. ผูบ้ ริหาร พนักงาน และพนักงานผูร้ บั เหมา มีหน้าที่รบั ผิดชอบการบริหารความ
เสีย่ งในหน่วยงานทีต่ นสังกัดในกลุ่มไทยออยล์ โดยให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิม่
โอกาสแห่งความสาเร็จ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อการดาเนินงานให้
บรรลุเป้ าหมาย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และพนักงานผูร้ บั เหมา มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและนาไปปฏิบ ั ติเป็ นประจา
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. ให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management Committee – RMC)
พิจารณากาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของแต่ละความ
เสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร รวมทัง้ สนับสนุ นทรัพยากร เครือ่ งมือ และให้คาแนะนา
ต่อกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. ให้ค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นงานบริห ารความเสี่ย งของกลุ่ ม ไทยออยล์ (Risk
Management Steering Committee – RMSC) ในระดับฝ่ ายจัดการบริหารความ
เสีย่ ง ดาเนินการตามนโยบายและคู่มอื การบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมตาม

สภาพการเปลี่ย นแปลงของการด าเนิ น ธุ ร กิจ รวมทัง้ การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
5. นโยบายบริหารความเสีย่ งองค์กรนี้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นทุกบริษทั ของกลุ่ มไทย
ออยล์เพือ่ ให้มมี าตรฐานของการบริหารความเสีย่ งเดียวกัน

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
มาตรฐานการดาเนิ นการ /
ระเบียบปฏิ บตั ิ
• COSO & ERM Practice
การรายงานผลการดาเนิ นงาน
• Risk Profile
• KRI

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
รายงาน
แนวทาง
(Report)
ร่วมกัน
(Consult)
รายงาน
(Report)

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่ องทางธุรกิจ

นโยบายการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจ
บริษทั ฯ มีความมุง่ มันในการพั
่
ฒนาและกากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิผล โดยจัดเตรียมมาตรการป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามต่างๆ และการจลาจลทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย และภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมันคงอย่
่
างยังยื
่ นให้กบั องค์กร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว จึงมีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ จะดาเนินการจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ การสร้างจิตสานึก และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสามารถ
นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผลจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 2. คณะกรรมการขับ เคลื่อ นงานบริห ารความเสี่ย งของกลุ่ม ไทยออยล์ (Risk
Management Steering Committee - RMSC) มี ห น้ า ที่ ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
สนับสนุ นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม รวมทัง้ การจัดสรร
ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
ข้อ 3. ผู้บ ริห าร พนั ก งาน และลู ก จ้า งทุ ก คน มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบและปฏิบ ัติต าม
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทัง้ การจัดทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Plan) ของหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนกการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ ทา
หน้าทีป่ ระสานงาน ติดตาม และจัดให้มกี ารฝึกซ้อมแผนฯ รวมถึงการทบทวน
และปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 4. นโยบายบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิจ นี้ ถือ เป็ น แนวทางปฏิบ ัติส าหรับ
พนักงานทุกระดับของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการบริ หารความ
ต่อเนื่ องทางธุรกิ จ
มาตรฐานการดาเนิ นการ /
ระเบียบปฏิ บตั ิ

การรายงานผลการดาเนิ นงาน

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

หารือและสรุปแนวทางร่วมกัน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

(Consult)

(Directive)

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
ร่วมกัน
(Directive)
(Consult)
รายงาน
(Report)

นโยบายการควบคุมภายใน

นโยบายการควบคุมภายใน
เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดาเนินงานของบริษัทใน
กลุ่มไทยออยล์ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
ความเชื่อ ถือ ได้ข องรายงานทางการเงิน การบัญ ชีแ ละรายงานอื่น ๆ การปฏิบ ัติต าม
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สนับสนุนให้เป็ นองค์กรทีม่ กี ารกากับดูแล
กิจการทีด่ ี จึงกาหนดนโยบายการควบคุมภายในของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. พัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลูกฝั งเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร ควบคูก่ บั การสือ่ สารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการ
ควบคุมภายใน
ข้อ 2. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใน
ภาพรวม และกากับให้มกี ารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้
ข้อ 3. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกาหนดและจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่มปี ระสิท ธิผล สร้า งบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 4. ผูบ้ ริหารของหน่ วยงานมีหน้าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ งในระดับปฏิบตั กิ าร
และกาหนดกิจกรรมควบคุ มที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุ ม
ภายในไปปฏิบตั แิ ละปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ข้อ 5. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทานการควบคุมภายในขององค์กรอย่าง
เป็ นอิส ระ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่ า หน่ ว ยรับ ตรวจมีก ารควบคุ ม ภายในที่ม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ข้อ 6. ส่งเสริมสนันสนุนให้พนักงานทุกระดับ มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านตามระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปั ญ หาจากการปฏิบตั ิงานให้ผู้บ ังคับบัญชา
รับทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขและลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อ ย่าง
ทันท่วงที
หมายเหตุ : หากคณะกรรมการบริษทั ไม่ได้มหี น้าทีต่ ามข้อ 2. ให้เป็ นหน้าทีข่ องกรรมการอานวยการ
โดยการประสานกับหน่วยงานควบคุมภายในของบริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

นโยบายการควบคุมภายใน

มาตรฐานการดาเนิ นการ /
ระเบียบปฏิ บตั ิ
• มาตรฐานสากล COSO
การรายงานผลการดาเนิ นงาน

Financial
Investor
รายงาน
(Report)

Strategic
Director

Strategic
Owner

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

รายงาน

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

(Report)

(Consult)

(Directive)

รายงาน
(Report)

นโยบายการตรวจสอบภายใน

นโยบายการตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างความเชื่อมันว่
่ าการบริหารจัดการของกลุ่มไทยออยล์ มีการควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบการกากับ
ดูแลทีด่ นี นั ้ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาและสนับสนุนการตรวจสอบภายในของกลุม่ ไทยออยล์
ให้ม ีก รอบแนวทางปฏิบ ัติท่ชี ดั เจน มีค วามเป็ น อิส ระ เที่ย งธรรม และมีจ รรยาบรรณ
สอดคล้องตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ จึงมีนโยบายด้านการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของบริษทั ฯ และมาตรฐานสากล
ข้อ 2. จัดทาแผนตรวจสอบภายในประจาปี และแผนระยะยาวทีส่ อดคล้องตามแผน
กลยุทธ์และความเสีย่ งขององค์กร โดยใช้แนว Risk-based Approach
ข้อ 3. กาหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance
review: QAR) โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 4. ให้การสนับสนุนและช่วยประสานงานในการตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการโดย
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้กระบวนการตรวจสอบภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial Strategic Director * Strategic
Investor
Owner
Listed Non listed

นโยบายการตรวจสอบภายใน

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

N/A

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

มาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
1. คูม่ อื การตรวจสอบภายในที
กาหนดให้แนวทางการ
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (International
Professional Practices
Framework : IPPF)
(ในกรณีทบี ่ ริษทั มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)
2. ผลตรวจสอบภายในประจาปี
และแผนระยะยาวอย่างน้อย 3
ปี โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ ี
อานาจและส่งมอบให้กบั ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในไทยออยล์
(ในกรณีทบี ่ ริษทั มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)

N/A

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

N/A

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
3. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ส่ ง มอบ
ให้กบั ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ไทยออยล์
(ในกรณีทบ่ี ริษทั มี
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน)
4. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
บันทึกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในวาระการรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ส่ง
มอบให้กบั ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในไทยออยล์
5. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน (QAR) โดย
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกส่งมอบให้กบั ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในไทยออยล์
(ในกรณีทบี ่ ริษทั มีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน)

Financial
Investor

N/A

Strategic Director *
Listed

Strategic
Owner
Owner
Non listed

หารือและสรุป หารือและสรุป
แนวทาง
แนวทาง ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
ร่วมกัน
ร่วมกัน
(Directive)
(Consult)** (Consult)

N/A

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

N/A

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)
* * กรณีหวั ข้อที่ 3 สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ทาการหารือและ
สรุปแนวทางร่วมกัน (C)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
6. การตรวจสอบการดาเนินงาน
ของบริษทั ทีด่ าเนินการโดยผูถ้ อื
หุน้ ครบถ้วนตามแผนการ
ตรวจสอบทีก่ าหนด

Financial
Investor

N/A

Strategic Director *
Listed

Strategic
Owner
Owner
Non listed

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วม
หารือ (C)

นโยบาย
การบริหารจัดการความยังยื
่ น

นโยบายการบริหารจัดการความยังยื
่ น
กลุม่ ไทยออยล์ มุง่ มันเป็
่ นผูน้ าในการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ด้วยการสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียผ่านการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ โปร่งใส
และมีพฒ
ั นานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตทีย่ งยื
ั ่ นของกลุ่มไทยออยล์ โดยคานึงถึง
สังคมและสิง่ แวดล้อม ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็ นแนวปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน
ตามมาตรฐานสากล จึงมีนโยบายการบริหารจัดการความยังยื
่ นของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ดงั นี้
ข้อ 1. คานึงถึงการรักษาความสมดุลทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายในการดาเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น
ของธุรกิจ
ข้อ 2. ลดผลกระทบจากการดาเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพร้อมกับการเติบโต
ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิตดิ ้านสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
ข้อ 3. พัฒนากลยุท ธ์การเติบ โตที่เป็ น มิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสาคัญ ต่ อ
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
ข้อ 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน เพือ่ สร้างอนาคต
ทีย่ งยื
ั่ น
ข้อ 5. เปิ ดเผยผลการด าเนิ น งานด้ า นความยัง่ ยืน อย่ า งโปร่ ง ใส ตามแนวทาง
มาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ทุกคน มี
หน้าทีส่ นับสนุ น ผลักดัน และปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจั ดการ
ความยังยื
่ นทีก่ าหนดนี้

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายด้านการบริ หาร
จัดการความยังยื
่ น

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

รายงาน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด

(Report)

(Directive)

นโยบายด้านคุณภาพ ความมันคง
่ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
คุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มไทย
ออยล์ ทีต่ ้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ตอบสนองวิสยั ทัศน์ สร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่าง
เคร่ง ครัด จึง มีน โยบายด้า นคุ ณ ภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิง่ แวดล้อมของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. ผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและให้บริการทีต่ อบสนองความคาดหวังและความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน อย่างสอดคล้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของราชการ มาตรฐาน และข้อกาหนดอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ข้อ 2. วางแผนการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ กาหนดมาตรการควบคุม และ
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ทัง้ ในด้านกายภาพ (Physical) เคมี
(Chemical) ชีวภาพ (Biological) และจิตสังคม (Psychosocial) เพื่อป้ องกัน
อุบตั กิ ารณ์ ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ชุมชนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปกป้ องชีวติ ทรัพย์สนิ ข้อมูลองค์กร โดย
ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมันคงและระดั
่
บความเสีย่ ง
ข้อ 3. กาหนดแผน เป้ าหมาย และนาไปปฏิบตั ิ เพื่อควบคุมและลดผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากกระบวนการดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล ทัง้ ทางน้ า อากาศ
เสียง ความร้อน ขยะมูลฝอย กากของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัด
การพลังงานและส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน พร้อมทัง้ มีการทบทวน ติดตาม
และตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4. สนับ สนุ น ด้า นทรัพ ยากร และสารสนเทศอย่า งเพีย งพอในการปฏิบ ัติตาม
นโยบายและการดาเนินธุรกิจ โดยในการออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้พจิ ารณาถึงประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพ ความ
มันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงาน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้ความสาคัญด้านการใช้แรงงานอย่าง
เหมาะสม
ข้อ 5. ส่งเสริมให้ม กี ารพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ ห้
ทัน สมัยอย่า งต่อเนื่อง สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย การ
พัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยี การใช้แ ละการอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน สถานการณ์
สิง่ แวดล้อม และสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ข้อ 6. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การรักษาและยกระดับคุณภาพ ความมันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามั ย
สิง่ แวดล้อม การจัดการพลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือ่ สาร
แนวปฏิบตั ใิ ห้เป็ นทีเ่ ข้าใจทัวทั
่ ง้ องค์กร และเผยแพร่สสู่ าธารณะ

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายด้านคุณภาพ ความ
มันคง
่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม

Financial
Investor

Strategic
Director

N/A

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด *
(Directive)

* การกากับดูแล ดังนี้
1. กลุ่ม ไทยออยล์ท่ีมีก ารบริห ารจัด การในลัก ษณะ APU (TLB, TPX, TP, TOPSPP, LABIX) จะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย QSHE ทีก่ าหนด โดยมีการสนับสนุ นให้บริการร่วมกัน
2. สาหรับบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ท่ไี ม่อยู่ใน APU บริษทั ฯ จะให้การสนับสนุ นตามที่บริษทั ร้องขอ
โดยบริษทั นัน้ จะนานโยบาย QSHE ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ

นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่ ม ไทยออยล์ ม ีเ จตนารมณ์ ท่ีจ ะด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพืน้ ทีท่ ก่ี ลุ่มไทยออยล์เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และแนวคิดดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ในกลุ่ม
ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. มุง่ มันพั
่ ฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นควบคูก่ ารดูแลเอาใจใส่สงิ่ แวดล้อม
และคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
ข้อ 2. นาความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของ
ก ลุ่ ม ไท ยอ อ ยล์ ม า ช่ ว ย เหลื อ แ ล ะพั ฒ นา สั ง คม โดย มุ่ ง เน้ น การใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติใ ห้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ภายใต้ แ นวทางปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพึง่ พาตนเองอย่างยังยื
่ น
ข้อ 3. ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ข้อ 4. สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์และปลูกฝั งค่านิยม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม

Financial
Investor

Strategic
Director

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายการสื่อสารภาพลักษณ์

นโยบายการสื่อสารภาพลักษณ์
เพื่อบูรณาการ การสื่อสารภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์ให้เกิดความเชื่อมโยงและ
เป็ นเอกภาพในการเป็ นกลุม่ องค์กรซึง่ ดาเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการสร้างความสมดุลทัง้ มิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลและตอบสนองผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม จึงมีนโยบายการสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษทั ในกลุ่มไทย
ออยล์ดงั นี้
ข้อ 1. มุ่ ง สร้า งภาพลัก ษณ์ บริห ารจัด การและก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้า นการสื่อ สาร
ภาพลักษณ์ไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยให้สอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดาเนิน งานและกลยุทธ์ของกลุม่ ไทย
ออยล์
ข้อ 2. สนับสนุ น และประสานความร่วมมือในการดาเนินโครงการตลอดจนกิจกรรมที่
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ขี องกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 3. สนับสนุ นและดาเนินการร่วมกับกลุ่มไทยออยล์ในการบริหารประเด็น (issue
management) และบริหารการสือ่ สารในภาวะวิกฤต (crisis management) ใน
สถานการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์กลุม่ ไทยออยล์

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

นโยบายการสื่อสารภาพลักษณ์

Financial
Investor

Strategic
Director

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายบัญชี

นโยบายบัญชี
เพื่อให้กลุ่มไทยออยล์ มีนโยบายด้านบัญชีทส่ี อดคล้องกัน และเป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญ ชี ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องด้า นบัญ ชีได้อย่า งถูก ต้อ งและ
ครบถ้วน ตลอดจนสามารถจัดทาข้อมูลทางบัญชีท่ที นั ต่อเวลาและเชื่อถือได้ จึงกาหนด
นโยบายด้านบัญชีเพือ่ ให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. การกาหนดนโยบายการบัญชีและการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ใช้คู่มอื นโยบายการบัญชีกลุ่มไทยออยล์เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนด
ข้อ 2. การรายงานข้อมูลทางการเงินและบทวิเคราะห์งบการเงินทัง้ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน
ให้บ ริษัท ในกลุ่ ม ไทยออยล์จ ัด ส่ง ข้อ มูล ทางการเงิน บทวิเ คราะห์ง บ
การเงินทัง้ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานให้บริษัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามเวลาและรูปแบบทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
ข้อ 3. การควบรวม เข้าซือ้ หรือปรับโครงสร้างกิจการ
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ปฏิบตั ติ ามนโยบายการบัญชีกลุ่มไทยออยล์ ใน
เรือ่ งการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานที่
ยกเลิก การด้อยค่าของสินทรัพย์ และเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 4. การกาหนดระเบียบ ข้อกาหนด แนวปฏิบตั ดิ า้ นบัญชี
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ควรมีการกาหนดเรื่องดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
ได้แก่ รอบระยะเวลาบัญชี ระบบบัญชี นโยบายการบัญชี การจัดสรรกาไรสุทธิ
การเก็บรักษาเอกสาร การจัดทางบการเงิน
ข้อ 5. การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี

บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์จะต้องพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีทน่ี ่าเชื่อถือ
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องคานึงถึงข้อกาหนดและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ข้อ 6. การก าหนดโครงสร้า งผัง บัญ ชีร ะดับ หมวด (Chart of accounts (COA) –
Group Level)
บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ตอ้ งมีโครงสร้างผังบัญชีระดับหมวดสอดคล้องกับ
โครงสร้างผังบัญชีของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการอานวยการ / กรรมการผู้จดั การของบริษัท ในกลุ่มไทยออยล์เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีกลุ่มไทยออยล์และเป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS/IFRS) และผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข
การแจ้งข้อมูล จัดส่งข้อมูล รายงานต่างๆ และหารือได้ทฝ่ี ่ ายบัญชี บริษทั ไทยออยล์
จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial Strategic Strategic
Investor Director * Owner

Owner

นโยบายด้านบัญชี และมาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
• การกาหนดนโยบายการบัญชีและ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การรายงานข้อมูลทางการเงินและ
บทวิเคราะห์งบการเงินทัง้ ฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงาน

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การควบรวม เข้าซือ้ หรือปรับ
โครงสร้างกิจการ

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การกาหนดระเบียบ ข้อกาหนด
แนวปฏิบตั ดิ า้ นบัญชี

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การกาหนดโครงสร้างผังบัญชีระดับ
หมวด (Chart of accounts (COA) –
Group Level)

หารือและสรุปแนวทาง
ร่วมกัน (Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

การรายงานผลการดาเนินการ

รายงาน
(Report)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

นโยบายภาษี

นโยบายภาษี
เพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มกี ารบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่รดั กุมและเหมาะสม โดย
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มีการวางแผนทิศทางและวิธกี ารด้านภาษี
ให้สอดคล้องกัน ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสม จึงกาหนดนโยบายด้านภาษี
เพือ่ ให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. นโยบายการปฏิบตั ิ งานด้านภาษี
การวางแผนและแนวทางการปฏิบตั ิ ทางด้านภาษี
 บริหารการจัดการด้านภาษีเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดทางด้านภาษีแก่กลุม่ ไทยออยล์
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์
ทีด่ ขี องกลุ่มไทยออยล์ และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีต่อหน่วยงานด้านภาษีของ
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่
 นาส่งภาษีภายในกาหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนด และบริหารจัดการการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษีเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
สูงสุดของกลุม่ ไทยออยล์
 ธุรกรรมระหว่า งกัน ในกลุ่มไทยออยล์ต้องเป็ นไปตามหลักการ Arm’s Length
เพือ่ ให้การเสียภาษีเป็ นไปอย่างถูกต้อง เป็ นธรรม และสอดคล้องกับหน้าทีง่ านที่
ทาและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 พิจารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรือธุรกรรมทางธุรกิจใหม่
ของกลุ่มไทยออยล์ทห่ี น่ วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้องนามาปรึกษาต่อผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านภาษีของบริษทั เพื่อให้โครงการหรือธุรกรรมใหม่นนั ้ สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ให้พจิ ารณาสิทธิ
ประโยชน์ ทางภาษีหรือมาตรการยกเว้นภาษีท่เี กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

 ไม่ทาการโอนย้ายรายได้ไปยังประเทศทีเ่ ก็บภาษีในอัตราต่า รวมถึงไม่วางแผน
เพื่อเลีย่ งภาษีหรือการใช้ความแตกต่างของโครงสร้างภาษีระหว่างประเทศเพื่อ
การเลีย่ งภาษี
 หลีกเลีย่ งประเทศทีเ่ ข้าข่ายว่าเป็ นแหล่งหลบภาษี (Tax Haven)
 ให้มกี ารระบุประเมิน บริหารความเสีย่ งทางภาษี และรายงานให้ผบู้ ริหารทราบ
รวมทัง้ การจัดการด้านภาษีต่างๆ ต้องมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรองรับ
ข้อ 2. การจัดการด้านภาษี สาหรับธุรกรรมพิเศษ
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ตอ้ งแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงเนื้อหาของโครงการ
หรือธุรกรรมพิเศษก่อนดาเนินการ ได้แก่ การซื้อขาย ควบรวมกิจการ การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างธุรกิจ การจัดตัง้ /เลิกบริษทั การเพิม่ /ลดทุนจดทะเบียน
และการทาธุรกรรมใหม่ท่มี มี ูลค่าเป็ นสาระสาคัญของบริษัท เป็ นต้น เพื่อที่
บริษทั ฯ จะให้ความเห็นและวางแผนภาษีทเ่ี หมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้าง
และนโยบายด้านต่างๆ ภายในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
นาไปปฏิบตั ิ
ข้อ 3. ข้อพิพาททางภาษี กบั หน่ วยงานราชการ
ให้ บ ริษั ท ในกลุ่ ม ไทยออยล์ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทางภาษี ท่ี ถู ก ต้ อ งตรงตา ม
ข้อเท็จจริงในการดาเนินธุรกิจ เมื่อถูกตรวจสอบภาษีจากหน่ วยงานราชการ
หรือมีกรณีพพิ าททีจ่ ะส่งผลถึงจานวนภาษีทม่ี นี ยั สาคัญ ให้พจิ ารณาผลกระทบ
ทางภาษีต่อกลุ่มไทยออยล์ท่มี ธี ุรกรรมคล้ายกัน และให้แจ้งต่อฝ่ ายภาษีของ
บริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะดาเนินการชีแ้ จง/โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่ว ยงานราชการ เพื่อ
พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสม
การแจ้ง ข้อ มูล จัด ส่ง ข้อ มูล รายงานต่า งๆ และหารือได้ท่หี น่ ว ยงานภาษี บริษัท
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director *

Strategic
Owner

Owner

นโยบายด้านภาษี และมาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
• นโยบายการปฏิบตั งิ านด้านภาษี

รายงาน
(Report)

• การจัดการด้านภาษีสาหรับ
ธุรกรรมพิเศษ

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• ข้อพิพาททางภาษีกบั หน่วยงาน
ราชการ

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

การรายงานผลการดาเนินการ

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

รายงาน
(Report)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

นโยบายประกันภัย

นโยบายประกันภัย
เพือ่ ให้การจัดซือ้ ประกันวินาศภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกลุม่ ไทยออยล์
เป็ นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ทาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยล์ จึง
กาหนดนโยบายด้านประกันภัยเพือ่ ให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. การจัดซื้อประกันวินาศภัย
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์รว่ มกับบริษทั ฯ ในการกาหนดกลยุทธ์และวิธกี าร
จัดซื้อประกันวินาศภัยให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภัย การศึกษาและกาหนดรูป แบบกรมธรรม์ การกาหนดวงเงิน ความ
คุ้มครอง การคัดเลือกผู้รบั ประกันภัยที่มฐี านะมันคงและเชี
่
่ยวชาญ เพื่อ ให้
ได้รบั ความคุม้ ครองถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับความเสีย่ งภัยของกลุม่ ไทยออยล์ และสร้างอานาจการต่อรองให้เกิดศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ 2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ประสานงานกับบริษทั ฯ ในการแจ้งอุบตั เิ หตุ เพื่อ
ร่วมกันเข้าสารวจ (หากจาเป็ น) และประเมินความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ วิเคราะห์
สาเหตุและความเสียหายอย่างถูกต้อง รวมทัง้ กาหนดกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
เพือ่ ให้ได้รบั การชดใช้คา่ เสียหายสูงสุดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
ข้อ 3. การบริหารความเสี่ยงภัย
กลุ่ ม ไทยออยล์ ผ ลัก ดัน สนั บ สนุ น ระบบการจัด การความเสี่ย งและ
มาตรฐานความปลอดภัย
กรณี ห ากมีก ารส ารวจความเสี่ย งภัย และประเมิน โดยตัว แทนจาก
ประกันภัย กลุม่ ไทยออยล์จะสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้าน
ความเสีย่ งภัยทีไ่ ด้รบั (Risks Recommendation)
การแจ้งข้อมูล จัดส่งข้อมูล รายงานต่างๆ และหารือได้ทห่ี น่วยงานประกันภัย บริษัท
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director *

Strategic
Owner

Owner

นโยบายด้านประกันภัย และมาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
• การจัดซือ้ ประกันวินาศภัย

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การบริหารความเสีย่ งภัย

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

การรายงานผลการดาเนินการ

รายงาน
(Report)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน
เพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มแี นวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานและเพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านการเงินสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ จึงกาหนดนโยบายด้านการเงินเพื่อให้บริษทั ในกลุ่มไทย
ออยล์ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. โครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์รกั ษาระดับของโครงสร้าง
เงินทุนให้มคี วามแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กบั บริษทั ชัน้ นาในธุรกิจเดียวกัน และ
มีวนิ ัยทางการเงิน โดยกาหนดเป้ าหมายอัตราส่วนทางการเงินเพือ่ รักษาระดับ
โครงสร้างเงินทุน ดังนี้
- อัตราส่วนหนี้ สนิ สุท ธิต่อส่วนของทุ น (Net Debt/Equity) ไม่มากกว่า 1
เท่า
- อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย (Net Debt/EBITDA) ไม่มากกว่า 2 เท่า
ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาปั จจัยอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
หรือโครงการลงทุน เป็ นต้น
ข้อ 2. นโยบายการเพิ่มทุน / ลดทุน
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน / ลดทุน
และประมาณการรายได้ - รายจ่ า ย และเงิน สดคงเหลือ ให้บ ริ ษัท ฯ ทราบ
ประกอบการพิจารณาการเพิม่ ทุน / ลดทุน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ใน
กลุ่ม ไทยออยล์เ บิก เงิน เพิ่ม ทุ น ตามความจ าเป็ น และเหมาะสมเพื่อ ให้ก าร
บริหารจัดการทางด้านการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จะต้องดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุน / ลดทุน

และ/หรือจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในกรณีของบริษทั ใหม่ ให้ถูกต้องตามขัน้ ตอน
ของกฎหมาย
ข้อ 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์จ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และกาหนดแผนการจ่ายเงินปั นผลในแผนประจาปี /แผนธุรกิจ โดย
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ควรกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้สอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ และพิจารณาปั จจัยและเงื่อนไข
เพิม่ เติมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจ แผนการลงทุนใน
อนาคต และภาระการชาระคืน หนี้ เป็ น ต้น ทัง้ นี้ การจ่า ยเงิน ปั น ผลจะต้อง
พิจารณาร่วมกันกับบริษทั ฯ
หมายเหตุ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ตา่ กว่าร้อยละ 25 ของกาไร
สุทธิทเี ่ หลือหลังหักเงินสารองต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ข้อ 4. เงินกู้จากบริษทั ฯ
บริษัท ฯ จะให้ก ารสนับ สนุ น ทางการเงิน ในรูป เงิน กู้แ ก่บ ริษัท ในกลุ่ ม
ไทยออยล์ตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ โดยรวมของกลุ่ม
ไทยออยล์เป็ นหลัก และจะพิจารณาให้เงินกูใ้ นวงเงินและสกุลเงินทีเ่ หมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ โดยมีเงื่อนไขเทียบเคียงได้
กับตลาดเงิน
ข้อ 5. การจัดหาเงินกู้จากแหล่งภายนอก
ก่อนดาเนินการใด ๆ ในการจัดหาเงินกูจ้ ากแหล่งภายนอก บริษทั ในกลุม่
ไทยออยล์ต้องนาเรื่องพิจารณาร่วมกับหน่ วยงานที่จดั หาเงินกู้ของบริษัทฯ
โดยคานึงถึงผลกระทบของภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
มายังกลุ่มไทยออยล์ ทัง้ นี้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ตอ้ งจัดส่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
รายละเอียดการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด

(Cash Flow Projection) Terms & Conditions ในการจัด หาเงิน กู้จ ากแหล่ง
ภายนอก เป็ นต้น เพือ่ ให้บริษทั ฯ ประกอบการพิจารณา
ข้อ 6. การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษทั ฯ
บริษัท ในกลุ่ม ไทยออยล์แ จ้ง การขอรับ การสนับ สนุ น ทางการเงิน จาก
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุ นทางการเงินตามรูปแบบที่
บริษทั ฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมกับแต่ละกรณี นอกจากนี้บริษทั ฯ จะพิจารณา
สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน สภาพคล่องของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผลกระทบ
ที่อาจเกิดกับ กลุ่มไทยออยล์ป ระกอบด้วย ทัง้ นี้การให้การสนับสนุ นในบาง
รูปแบบ บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์อาจมีค่าใช้จ่ายทีต่ ้องชาระให้กบั บริษทั ฯ ใน
รูปของดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมทีอ่ า้ งอิงตามอัตราตลาด เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 7. นโยบายทัวไปที
่
่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
7.1 การบริหารสินเชื่อ
ให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ทม่ี ธี ุรกรรมการค้าโดยการให้สนิ เชื่อ กาหนด
หลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการให้สนิ เชื่อที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
โดยมีมาตรฐานเทียบเคียงกับบริษัทชัน้ นาในธุรกิจเดียวกัน รวมทัง้ บริหาร
สิน เชื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคานึง ถึงความเสี่ยงต่างๆ อัน อาจจะ
ก่อให้เกิดหนี้ทเ่ี ป็ นปั ญหาและหนี้เสียกับกลุม่ ไทยออยล์ได้
7.2 การบริหารสภาพคล่อง
ให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์บริหารสภาพคล่องโดยไม่ใช้เงินทุนระยะสัน้
เพื่อการลงทุนระยะยาว (Funding Mismatch) ให้จดั ทาประมาณการกระแส
เงินสด โดยมีการติดตามและทบทวนประมาณการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ มีการ
สารองเงินสดในระดับทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ หากมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินให้นาไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ภายใต้ความเสีย่ งที่

ยอมรับ ได้ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล และกาหนดกรอบการลงทุ น กั บ แต่ ล ะ
สถาบันการเงิน บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ต้องจัดให้มวี งเงินหมุนเวียนระยะสัน้
สิน เชื่อ จากสถาบัน การเงิน ต่ า ง ๆ เพื่อ รองรับ การด าเนิ น งานตามความ
เหมาะสม
7.3 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ตอ้ งบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นโดย
มุ่งหวังเพื่อปิ ด/ลดความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้และ
ไม่หวังสร้างกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Minimize Foreign Exchange Rate
Risk Exposure by Hedging without Speculation) โดยต้องแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
ดาเนินการใด ๆ ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
7.4 การเข้าทาอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านภาระหนี้
บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์มหี น้าที่บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และ/หรือ
ความเสีย่ งจากการออกตราสารหนี้ และ/หรือการกู้ยมื เงิน ทัง้ ทางด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ต้องแจ้งบริษัทฯ
ก่อนดาเนินการเข้าทา และ/หรือยกเลิก และ/หรือเปลีย่ นแปลงสัญญาอนุ พนั ธ์
ทางการเงินต่างๆ ที่มอี ยู่ในตลาดการเงิน เช่น Swap Option เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อให้การบริหาร Portfolio เงินกู้ การบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สกุล เงิน ใน
ประเทศและสกุลเงินต่างประเทศ และการบริหารจัดการสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย
คงที่แ ละลอยตัว ของกลุ่ ม ไทยออยล์ เ ป็ นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ มีค วาม
เหมาะสมกับ ภาวะตลาดการเงิน ลัก ษณะของธุ ร กิจ และสถานการณ์ ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปในอนาคต โดยวงเงินทีบ่ ริหารแต่ละครัง้ จะต้องไม่เกินภาระหนี้
ทีเ่ ป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการบริหารความเสีย่ ง
7.5 การบริหารความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาในการทาธุรกรรมทางการเงิน

ก่อนการเข้าทาธุรกรรมหรือทาสัญญาทางการเงิน เช่น การฝากเงิน การ
ลงทุนในตราสารทางการเงิน การซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ หรือการทา
สัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็ นต้น บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ตอ้ งพิจารณาฐานะ
การเงินและความน่ าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา ได้แก่ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เป็ นต้น โดยเฉพาะในการท าสัญ ญาทางการเงิน ที่ม ีอ ายุ ส ัญ ญาระยะยาว
คู่ส ญ
ั ญาของบริษัท ควรมีอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ (Credit Rating) ไม่ต่ า กว่า
ระดับทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade: อันดับ
ความน่ าเชื่อถือตัง้ แต่ BBB- ของ S&P หรือ Fitch หรือ Baa3 ของ Moody’s
หรือเทียบเท่า)
นอกจากนี้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ควรจะกระจายความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
โดยไม่ควรทาสัญญากับคูส่ ญ
ั ญารายหนึ่งรายใดในจานวนเงินทีส่ งู จนเกินไป
การแจ้งข้อมูล จัดส่งข้อมูล รายงานต่างๆ และหารือได้ทฝ่ี ่ ายวางแผนการเงิน บริษทั
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) สาหรับข้อ 1-3 และฝ่ ายการคลัง บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) สาหรับข้อ 4-7

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director *

Strategic
Owner

Owner

นโยบายด้านการเงิ น และมาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
• โครงสร้างเงินทุน

รายงาน
(Report)

• นโยบายการเพิม่ ทุน/ลดทุน
• นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด (Directive)

รายงาน
(Report)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• เงินกูจ้ ากบริษทั ฯ

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด (Directive)

• การจัดหาเงินกูจ้ ากแหล่ง
ภายนอก

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
ก่อนการดาเนินการ
ใดๆ (Consult)

รายงาน
(Report)

• การขอรับการสนับสนุ นทาง
การเงินจากบริษทั ฯ
• นโยบายทัวไปที
่ เ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน
การรายงานผลการดาเนินงาน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด (Directive)
รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

รายงาน (Report)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

นโยบาย
ด้านแผนธุรกิจและงบประมาณ

นโยบายด้านแผนธุรกิจและงบประมาณ
เพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มกี ารจัดทาแผนธุ รกิจ และงบประมาณที่เหมาะสม โดยถือ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในธุรกิจทัวไป
่ และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของ
องค์กร จึงกาหนดนโยบายด้านแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1. การจัดทาแผนธุรกิจและงบประมาณ (ประจาปี / ระหว่างปี - ถ้ามี)
ให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์จดั ทาแผนธุรกิจและงบประมาณ (ประจาปี /
ระหว่างปี - ถ้ามี) รวมถึงงบประมาณลงทุนบนสมมติฐานเดียวกัน ตามรูปแบบ
และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
นอกจากนัน้ ให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์จดั ส่งแผนธุรกิจและงบประมาณ
ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ให้บริษทั ฯ รวมทัง้
แผนธุรกิจและงบประมาณทีข่ ออนุมตั ริ ะหว่างปี (ถ้ามี) ให้บริษทั ฯ ด้วย
ข้อ 2. การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับแผนทีว่ าง
ไว้
ให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์จดั ทารายงานเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
และการใช้งบประมาณกับแผนทีว่ างไว้ พร้อมทัง้ คาอธิบายผลต่างตามรูปแบบ
และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
การแจ้งข้อมูล จัดส่งข้อมูล รายงานต่างๆ และหารือได้ทฝ่ี ่ ายวางแผนการเงิน บริษทั
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director*

Strategic
Owner

Owner

นโยบายด้านแผนธุรกิ จและงบประมาณ และมาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
• การจัดทาแผนธุรกิจและ
งบประมาณ (ประจาปี /
ระหว่างปี -ถ้ามี)

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

• การติดตามผลการ
ดาเนินงานและการใช้
งบประมาณเปรียบเทียบกับ
แผนทีว่ างไว้

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

การรายงานผลการดาเนินการ

รายงาน
(Report)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการ Control โดยบริษทั ฯ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทนการร่วมหารือ (C)

นโยบายการวางแผนกลยุทธ์

นโยบายการวางแผนกลยุทธ์
เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มไทยออยล์ เป็ นไปอย่างมีเอกภาพ
สามารถสร้างพลังร่วมและรองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงมีนโยบายด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจระยะยาวของกลุ่มไทยออยล์ ให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดพลังร่วมและสร้างมูลค่าเพิม่ สูงสุดแก่กลุ่มไทย
ออยล์
ข้อ 2. มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจระยะยาวทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ รวมทัง้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ อกแบบและปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ 3. การพิจารณาตัดสินใจลงทุนให้เป็ นไปอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลตอบแทน
(Benefit) ประโยชน์ สูง สุดจากการลงทุ น ตลอดจนการพิจารณาความเสี่ยง
(Risk) ความไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และเป็ นไปตามเกณฑ์และ
มาตรฐานของกลุม่ ไทยออยล์

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ์
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์
:: ระยะเวลาการจัดทาแผนกลยุทธ์
:: สมมติฐานในการจัดทาแผนกลยุทธ์
:: การกาหนดแผนกลยุทธ์
:: รูปแบบ/กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
:: การประชุมกาหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์กลุ่ม
ไทยออยล์
:: การอนุมตั แิ ผนกลยุทธ์
2. การจัดทาแผนธุรกิจ(ระยะยาว)
:: ระยะเวลาการจัดทาแผนธุรกิจ
:: สมมติฐานในการจัดทาแผนธุรกิจ
:: รูปแบบ/กระบวนการจัดทาแผนธุรกิจ
:: การนาเสนอแผนธุรกิจและงบประมาณในที่
ประชุมผูบ้ ริหารระดับต่างๆ
:: การอนุมตั แิ ผนธุรกิจและงบประมาณลงทุน
:: การทบทวนงบประมาณลงทุนระหว่างปี

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทาง
(Report)
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทาง
(Report)
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทาง
(Report)
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

3. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
:: สมมติฐานในการจัดทาผลการดาเนินงาน
หารือและสรุป
:: การประชุมเชิงนโยบายระดับผูบ้ ริหารบริษทั ในกลุ่ม รายงาน
แนวทาง
ไทยออยล์
(Report)
ร่วมกัน
:: กระบวนการติดตาม/ปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนงาน
(Consult)
รายโครงการ

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

4. การตัดสินใจลงทุน
:: กระบวนการตัดสินใจลงทุน

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

:: เกณฑ์พจิ ารณาเพื่อการตัดสินใจลงทุน
:: การอนุมตั กิ ารลงทุน

รายงาน
(Report)

* รายงาน
(Report)

รายงาน
(Report)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

* สาหรับ Strategic Director ถ้ามีการลงทุนทีม่ นี ยั สาคัญต่อกลุ่มไทยออยล์ ให้บริษทั นัน้ ถือปฏิบตั ติ าม (D) แทน
การรายงาน (R)
หมายเหตุ : งบประมาณประจาปี และแผนการลงทุนไม่เกิน 1 ปี จะเป็ นฝ่ ายวางแผนการเงินเป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

นโยบาย
การจัดโครงสร้างองค์กร

นโยบายการจัดโครงสร้างองค์กร
เพือ่ ให้การจัดแบ่งกลุม่ งานและการจัดโครงสร้างองค์กร ในภาพรวมของบริษทั ในกลุม่
ไทยออยล์ เป็ นไปอย่างมีเอกภาพ สามารถสร้างพลังร่วม ตลอดจนรองรับการถ่ายทอด
กลยุทธ์และนโยบายด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบาย
การจัดโครงสร้างองค์กรของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. จัดโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งตอบสนองต่อทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ เพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดในการขับ เคลื่อนบริษัท ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์เ ชิงกลยุท ธ์ท่ี
กาหนดเอาไว้
ข้อ 2. จัดแบ่งโครงสร้าง และกลุม่ งานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้เกิดการเชือ่ มโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั
ในกลุ่มไทยออยล์และประสานสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการแบบ
เป็ น กลุ่ม (TOP Group shared service) เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่กลุ่ม
ไทยออยล์
ข้อ 3. จัดทาหลักการในการพิจารณา และกาหนดค่างานของตาแหน่งงานต่างๆ โดย
ใช้ระบบการประเมินทีเ่ ป็ นมาตรฐานร่วมกันทัง้ กลุม่ ไทยออยล์ เพือ่ ส่งเสริมการ
หมุนเวียนงานภายในกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 4. กาหนดกลไกในการติดตาม และพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร
และกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย
และกลยุทธ์ของกลุม่ ไทยออยล์
หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กร หมายถึง Organization Design / Establishment

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการจัดโครงสร้าง
องค์กร

Financial
Investor

Strategic
Director

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

มาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
1. การจัดโครงสร้างองค์กร

รายงาน
(Report)

2. อานาจอนุ มตั โิ ครงสร้างองค์กร

รายงาน
(Report)

3. การกาหนดค่างานของตาแหน่ง
งาน

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายการจัดการความรู้

นโยบายการจัดการความรู้
การบริหารจัดการความรูข้ องบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ นาไปสูก่ ารดาเนินงานอย่างมือ
อาชีพ อันเป็ นพื้นฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้ าหมาย และเพื่อส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ จึงมีนโยบายการจัดการความรูข้ องบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
ดังนี้
ข้อ 1. กาหนดเป้ าหมายการจัดการความรูท้ ท่ี า้ ทายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยธุรกิจ/ หน่วยสนับสนุนให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ข้อ 2. กาหนดหัวข้อความรู้ท่สี าคัญ และแนวทางบริหารจัดการความรู้ และใช้ขดี
ความสามารถที่เ ป็ น จุด แข็ง ของหน่ ว ยงานเพื่อ ก าหนดกลยุท ธ์แ ละภารกิจ
รวมถึงผลักดันการพัฒนาความรูใ้ หม่เพือ่ รองรับวิสยั ทัศน์องค์กร
ข้อ 3. ผลักดันกระบวนการและให้มกี ารแบ่งปั น แลกเปลีย่ นและบริหารจัดการความรู้
ระหว่า งกัน ของบริษัท ในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้เกิดเป็ น สิน ทรัพ ย์ของกลุ่ม
ไทยออยล์ รวมทัง้ เข้า ร่ว มกิจ กรรมการบริห ารจัด การความรู้ใ นทุ ก พื้น ที่
ติดตามความก้าวหน้า ให้การสนับสนุนต่อการนาความรูไ้ ปใช้แก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรค
ข้อ 4. ผลัก ดัน การใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นเครื่อ งมือ สร้า งศัก ยภาพ
(Enablement Tool) รวมถึง การถ่ า ยทอดจัด เก็บ แบ่ ง ปั น สิน ทรัพ ย์ค วามรู้
(Knowledge Asset) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการทางาน โดยใช้
Thaioil Group KM Portal เป็ นช่ อ งทางในการจัด เก็บ แบ่ ง ปั น และบริห าร
จัดการความรู้
ข้อ 5. ร่วมกันสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการความรูส้ กู่ ารเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

นโยบายการจัดการความรู้

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทาง
(Report)
ร่วมกัน
(Consult)
มาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
1. ระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management
Procedure)

รายงาน
(Report)

2. KNOWLEDGE MANAGEMENT
FRAMEWORK AND PLAN
PROCEDURE

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)
หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบาย
การปลูกฝังค่านิยมองค์กร

นโยบายการปลูกฝังค่านิยมองค์กร
วิสยั ทัศน์ เป็ นจุดหมาย ค่านิยม เป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ทิ จ่ี ะทาให้วสิ ยั ทัศน์
เป็ นจริง กลุ่มไทยออยล์มุ่งหวังให้ผบู้ ริหารและพนักงานเป็ นคนเก่ง คนดี และรักษ์องค์กร
จึงกาหนดค่า นิยม POSITIVE เพื่อให้ผู้บ ริหารและพนักงานบริษัท ในกลุ่มไทยออยล์
ยึดถือปฏิบตั ริ ่วมกัน เพื่อความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อันจะทาให้เกิดพลังมหาศาลทีจ่ ะ
ผลักดันให้กลุม่ ไทยออยล์ประสบความสาเร็จ และบรรลุวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจทีว่ างไว้
ข้อ 1. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนพึงมีพฤติกรรมการทางานตามค่านิยม POSITIVE
ดังนี้
ค่านิยม
POSITIVE

Key Behavior

P:
Professionalism

- มีแนวความคิด ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และทักษะในงานที่
รับผิดชอบ
- แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับมาตรฐานการทางานให้มคี วามเป็ นเลิศ ตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจขององค์กร

- คิดเสมอว่าตนเป็ นเจ้าขององค์กร
O :Ownership and - รัก ผูกพัน ร่วมมีสว่ นได้สว่ นเสีย
- ทุม่ เททางานอย่างเสียสละและเต็มความสามารถ
Commitment
- รักษาประโยชน์ สร้างความเจริญก้าวหน้าและความมันคงให้
่
กบั องค์กร

ค่านิยม
POSITIVE

Key Behavior

S : Social
Responsibility

- ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- ดูแลรักษา และรับผิดชอบต่อครอบครัว
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มนคงและยั
ั่
งยื
่ น

I : Integrity

- ตัง้ มันใจความซื
่
่อสัตย์ สุจริต
- เป็ นธรรมและโปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้กรอบของระเบียบวินยั
คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์รว่ มกันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุก
ฝ่ าย

T:
Teamwork and
Collaboration

I : Innovation

V : Vision Focus
E : Excellence
Striving

- ทางานแบบร่วมมือเป็ นทีม
- สามัคคีมนี ้ าใจ รับฟั งความคิดเห็น สนับสนุ นซึง่ กันและกัน
- ยึดเป้ าหมายของทีมและองค์กรเป็ นหลัก
- แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยยึดมันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกต้อง
- พร้อมเสียสละเพือ่ ให้เกิดผลดีทส่ี ุดต่อส่วนรวมและต่อทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
- มองหาโอกาส และ ริเริม่ สร้างสรรค์
- ปรับปรุงและพัฒนาแนวความคิด วิธกี ารทางาน ผลงาน ตลอดจนสิง่ ใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เพือ่
เพิม่ มูลค่าให้แก่งานของตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- มุง่ มันที
่ จ่ ะดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
- ยึดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรเป็ นหลัก
- เตรียมการเพือ่ อนาคตอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรม
- ผลักดันตนเองและองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านเมื่อ
เทียบกับองค์กรชัน้ นาระดับสากล

ข้อ 2. ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ นตามบทบาทและบรรทัดฐานของค่านิยม POSITIVE
โดยเป็ น POSITIVE Role Model และส่ง เสริม บรรยากาศการทางาน เพื่อ
กระตุน้ ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการทางานตามค่านิยม POSITIVE

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

นโยบายการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

Owner

มาตรฐานการดาเนิ นการ / ระเบียบปฏิ บตั ิ
การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
(TOP GROUP
ORGANIZATIONAL
CULTURE PROCEDURE)

รายงาน
(Report)

นโยบาย
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นโยบายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัท ฯ มุ่ง มันในการพั
่
ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่อ ให้เ กิด ผลอย่า งเป็ น
รูป ธรรม และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ทงั ้ ทางด้า นการประยุก ต์ใ ช้งานและด้า นการ
พาณิชย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ และแผน กลยุทธ์ขององค์กร จึงมีนโยบายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษทั ใน
กลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพัฒ นาและต่ อ ยอดความรู้ ต่ า งๆ โดยอาศัย
กระบวนการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม และการวิจยั และพัฒนา (Idea to
Commercialization process: I2C) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น
และพัฒนาความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 2. จัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีและ การวิจยั และพัฒนาของบริษทั ที่สอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์องค์กรด้านการพัฒนาธุรกิจในอนาคต
ข้อ 3. ส่ง เสริม การพัฒ นาทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาจากความรู้แ ละประสบการณ์ ของ
พนักงานกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั และพัฒนา เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว
ข้อ 4. สร้างกลไกในการปกป้ ององค์ความรู้ โดยการกาหนดชัน้ ความลับของข้อมูล
เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียองค์ความรูห้ ลักจากการเผยแพร่หรือแลกเปลีย่ นความรู้
กับองค์กรภายนอก
ข้อ 5. จัดสรรงบประมาณให้กจิ กรรมด้านเทคโนโลยีและ การวิจยั และพัฒนาอย่าง
เหมาะสม

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายด้านนวัตกรรมและการ
พัฒนาเทคโนโลยี
การรายงานผลการดาเนิ นงาน

Financial
Investor
รายงาน
(Report)

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

หารือและสรุป
แนวทาง
ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
ร่วมกัน
(Directive)
(Consult)
รายงาน
(Report)

นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพ ยากรบุ คคลถือเป็ น เครื่องมือบริหารสาคัญ ที่บ ริษัท ไทยออยล์
จ ากัด (มหาชน) มุ่ ง มัน่ ในการยกระดับ การบริห ารจัด การให้พ นั ก งานมีค วามรู้แ ละ
ความสามารถอย่า งเป็ นระบบและยัง่ ยืน บริษัท ฯ จึง ได้ก าหนดนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแล และ
บริหารจัดการดังนี้
ข้อ 1. การวางแผนอัตรากาลัง และการสรรหาบุคลากร
กาหนดให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์มกี ารวางแผนอัตรากาลังบุคลากร
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุท ธ์บริษัท ฯ มีมาตรฐานเดียวกัน โดย
คานึงถึงการได้มาของพนักงานทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณบุคลากรทีจ่ าเป็ น
ในการบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ โดยสรรหาบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัตทิ งั ้ ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามที่อ งค์ก รต้อ งการในแต่ ล ะ
ตาแหน่ งงาน ตามหลักเกณฑ์ (criteria) ที่บริษัทกาหนด ด้วยเครื่องมือและ
ขัน้ ตอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ข้อ 2. การบริหารผลการปฏิบตั ิ งาน
กาหนดให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มหี ลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ิเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างยุตธิ รรม และมีมาตรฐานเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีการกาหนดเป้ าหมายการทางาน ทีต่ ้องเชื่อมโยงกับเป้ าหมาย
ของหน่ วยงานและองค์กร ตลอดจนกาหนดกระบวนการให้พนักงานรับทราบ
ผลการประเมิน จัดทาแผนการพัฒนาเพื่อเป็ น แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการท างาน เพื่อ เพิ่ม พู น ศัก ยภาพและแรงจู ง ใจในการท างานให้ก ับ
พนักงาน
ข้อ 3. การบริหารผลตอบแทน และสวัสดิการ

ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม ไทยออยล์ ต้ อ งมี แ นวทางในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็ นธรรมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย
การพิจ ารณาการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามหน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบ (Internal
equity) ตามผลการปฏิบตั งิ าน (Individual Equity) ตลอดจนรักษาและพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการทีแ่ ข่งขันได้กบั กลุ่ม
ธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน (External Equity) ทัง้ นี้นโยบายและการปฏิบตั ใิ นด้านการ
บริห ารผลตอบแทนและสวัส ดิก ารนั น้ ต้ อ งสอดคล้อ งกับ กฎหมาย (Law
Compliance) ตลอดจนคานึงถึงความสามารถในการจ่ายของบริษทั ฯ (Ability
to Pay)
ข้อ 4. การบริหารสายอาชีพ
กาหนดให้บริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการ
บริหารสายอาชีพทีส่ อดคล้องกัน โดยครอบคลุมการดูแลในเส้นทางสายอาชีพ
การพัฒนาในสายอาชีพ การเจริญเติบโตเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตาแหน่ง การหมุนเวียน
เปลีย่ นงาน การวางแผนสืบทอดตาแหน่งในงานทีส่ าคัญ ทัง้ ภายในบริษทั และ
ระหว่า งบริษัท เพื่อ ให้บ ริษัท ในกลุ่ม ไทยออยล์ส ามารถบริห ารและพัฒนา
บุคลากรบนพืน้ ฐานทีด่ รี ว่ มกัน
ข้อ 5. การบริหารงานพนักงานสัมพันธ์
กาหนดให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มีแนวทางในการบริหารพนักงาน
สัมพันธ์ท่มี ุ่งสร้างให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักการของ
กฏหมาย ข้อ บัง คับ บริษัท และหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน โดยมุ่ง เน้ น เสริม สร้า ง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างพนักงาน ฝ่ ายจัดการ และบริษทั
ตลอดจนพนักงานมีความผูกพันธ์และรักองค์กรในระยะยาว
ข้อ 6. การพัฒนาบุคลากร

กาหนดให้บ ริษัท ในกลุ่ม ไทยออยล์ มีน โยบายและแนวปฏิบ ัติใ นการ
พัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเป็ นไปตามกรอบแนวคิดในการ
พัฒ นา อัน ประกอบไปด้ว ยความรู้พ้ืน ฐานขององค์ก ร สมรรถนะหลัก ของ
ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ ตลอดจนพิจารณาจากความต้องการในอนาคต
ขององค์กร ทีจ่ าเป็ นต่อการนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน และสร้างโอกาสในการ
พัฒ นาบุ คลากรร่ว มกัน ในกลุ่ม ฯทางด้า นการพัฒ นาภาวะผู้น า เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์ในแง่ของมาตรฐานการพัฒนา และคุณภาพของการพัฒนา
ข้อ 7. การบริหารพนักงานที่ ได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั ิ งานในบริษทั ในกลุ่ม
ไทยออยล์
กาหนดให้บริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ มีแนวทางและหลักเกณฑ์มาตรฐานใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของกลุม่ ไทยออยล์ โดยการมอบหมาย
ให้พนักงานไปปฏิบตั งิ านกับบริษทั ในกลุ่ มไทยออยล์ อันจะเป็ นการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
บุ ค คลอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และสนั บ สนุ น พนั ก งานให้ม ีโ อกาสเพิ่ม พู น
ประสบการณ์และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถทางธุรกิจใหม่ๆ ในกลุ่ม
ไทยออยล์

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

Owner

นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล และมาตรฐานการดาเนิ นงาน / ระเบียบปฏิ บตั ิ
1. การวางแผนอัตรากาลังและ
การสรรหาบุคลากร

รายงาน
(Report)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

2. การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

รายงาน หารือและสรุป
(Report) แนวทางร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

3. การบริหารผลตอบแทนและ
สวัสดิการ

รายงาน หารือและสรุป
(Report) แนวทางร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

4. การบริหารสายอาชีพ

รายงาน หารือและสรุป
(Report) แนวทางร่วมกัน
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

5. การบริหารงานพนักงานสัมพันธ์

รายงาน
(Report)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

6. การพัฒนาบุคลากร

รายงาน
(Report)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

7. การบริหารพนักงานทีไ่ ด้รบั
รายงาน หารือและสรุป
มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ านในบริษทั (Report) แนวทางร่วมกัน
ในกลุม่ ไทยออยล์(Secondment)
(Consult)

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั ฯ มีนโยบายในการผลักดันงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับกลุ่มไทยออยล์ จึงมีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. ทุ กหน่ วยงานต้องปฏิบ ัติตามกฎหมายด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับข้อกาหนดของบริษัท ตลอดจนมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยถือเป็ นบรรทัดฐานขัน้ ต้น
ข้อ 2. มุ่งเน้ นการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มคี ุณภาพทัวทั
่ ง้
บริษัท ด้วยเครื่องมือทางด้า น ICT ที่มคี ุณภาพและกระบวนการทางานที่ม ี
ประสิทธิภาพ
ข้อ 3. สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการด้าน ICT ให้สอดคล้องกับ
กลยุ ท ธ์ แผนการด าเนิ น งานทางธุ ร กิจ ของบริษัท ตลอดจนการก าหนด
มาตรการควบคุมและป้ องกันโดยตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมัน่ คงและ
ระดับความเสีย่ ง เพือ่ ลดผลกระทบและความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และสารสนเทศขององค์กร
ข้อ 4. พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน ICT ทีป่ ลอดภัยและเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม (Green ICT) โดยผลักดันให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าใจ
ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางด้าน ICT อย่างถูกต้อง และลดความเสีย่ งที่
จะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ข้อ 5. ผลักดันให้เกิดพลังร่วมในการบริหารจัดการทางด้าน ICT (ICT Synergy) แก่
กลุ่ ม ไทยออยล์ โดยมีบ ริษั ท พีท ีท ี ดิจิต อล โซลู ช นั ่ ส์ จ ากัด (PTT Digital
Solutions) เป็ นแกนกลางในการให้บริการอย่างครบวงจร

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

Financial
Investor

Strategic
Director

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทาง
ร่วมกัน
(Consult)

Strategic
Owner

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างเป็ นกระบวนการสาคัญทีส่ นับสนุ นการดาเนินกิจการและธุรกิจของ
กลุ่มไทยออยล์ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยการสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียผ่านการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็ นเลิศ โปร่งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบ
การบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง ทีม่ หี ลักการและแนวปฏิบตั เิ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้ กลุ่มไทยออยล์ ตามมาตรฐานสากล จึงมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษทั ในกลุ่ม
ไทยออยล์ ดังนี้
ข้อ 1. จัดซื้อจัดจ้าง โดยคานึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความ
รวดเร็ว ในการตอบสนอง โดยให้ค วามส าคัญ ทางด้า นประสิท ธิภ าพและ
ประสิท ธิผล อีกทัง้ กาหนดให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิง่ แวดล้อม
ข้อ 2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อกาหนด และ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 3. จัด ซื้อ จัด จ้า งโดยไม่เ อาเปรีย บคู่ ค้า ให้ข้อ มูล ที่ค รบถ้ว น ถู ก ต้อ ง ชัด เจน
เปิ ด เผย และปฏิบ ัติต่ อ คู่ค้า อย่า งเท่า เทีย มกัน รวมทัง้ รับ ฟั ง ความคิด เห็น
ข้อเสนอแนะของคูค่ า้ เพือ่ การปรับปรุง
ข้อ 4. จัดซื้อจัดจ้า งร่วมกัน ร่วมมือปฏิบ ัติกนั อย่า งจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับกลุม่ ไทยออยล์
ข้อ 5. จัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Procurement)
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีหน้าทีส่ นับสนุ น ผลักดัน
และปฏิบตั ภิ ายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

การกากับดูแลบริษทั ในกลุ่มไทยออยล์
หัวข้อ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
(Domestic /International)

Financial
Investor

Strategic
Director

Strategic
Owner

หารือและสรุป
รายงาน
แนวทางร่วมกัน
(Report )
(Consult)

Owner

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)

มาตรการดาเนิ นการ / ข้อกาหนด / ระเบียบปฏิ บตั ิ
Domestic

International

รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)
N/A

ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
(Directive)
รายงาน
(Report)

หารือและสรุป
แนวทางร่วมกัน
(Consult)

รายงานผลการดาเนิ นงาน
รายงาน
(Report)

Domestic
International

N/A

รายงาน ( Report )

