
 



วตัถปุระสงคก์ารจดัท า TOP Way of Conduct 

1. เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรทีบ่รษิทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนบรษิทัฯ ไปดูแลและ
บรหิารจดัการบรษิทัในกลุม่ฯ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

 

2. เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มไทยออยล์ใน
ทศิทางเดยีวกนั และเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัในการบรรลุเป้าหมายระยะ
ยาวและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

กลุม่ฯ หมายถงึ กลุม่ไทยออยล ์ 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

การน าหลกัการและนโยบายการบรหิารจดัการบรษิทัในกลุม่ไทยออยลไ์ปปฏบิตันิัน้ 
จะส่งผ่านไปยงัตัวแทนของบรษิัทฯ ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บรหิารหรอืกรรมการในบรษิัทที่      
ไทยออยล์เขา้ไปถอืหุน้หรอืเขา้บรหิาร โดยมกีารจดัหมวดหมู่กลุ่มบรษิทัออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดงันี้ 
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> 75% 

> 25% - ≤ 50% 

≤ 25% 

กลุ่มของบริษัทท่ีเข้าไปลงทุนเพื่อเพ่ิมมูลค่าของบริษัทฯ

สูงสุด โดยมุ่งเน้นการบริหารจดัการแบบบูรณาการร่วมกนั
เป็นกลุ่ม 

กลุ่มของบริษทัท่ีเข้าไปลงทุนเพื่อดแูลในเชิงกลยุทธ ์มุ่งเน้นให้
ความส าคญัเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์ และมี
ความต่อเน่ืองกบัธรุกิจหลกัของไทยออยล ์โดยเน้นการบริหาร
จัดการผ่านการถ่ายทอดกลยุทธ์ และนโยบายเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินธรุกิจ 

กลุ่มของบริษัทท่ีเข้าไปลงทุนแบบก ากบัการเชิงกลยุทธ์ เป็น
ธุรกิจมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของไทยออยล ์โดยเน้น
การบริหารจดัการผ่านการถ่ายทอดนโยบายท่ีสอดคล้องกบั
ลกัษณะของธุรกิจ และปรบักรอบของการบริหารจดัการให้มี
ทิศทางในการด าเนินธรุกิจท่ีประสานสอดคล้องกบัไทยออยล ์

กลุ่มของบริษทัท่ีเข้าไปลงทุนโดยเน้นผลตอบแทนทางการเงิน
หรือเป็นธุรกิจหรือตลาดใหม่ท่ีบริษัทฯต้องการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการตอบสนองต่อการเติบโต
เชิงกลยุทธใ์นอนาคต 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ สดัส่วนการถือหุ้น
โดยบริษทัฯ *  

ประเภทของ 

บริษทัในกลุ่มฯ 

* % Effective share 

> 50% - ≤ 75% 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

กลุม่บรษิทัในแต่ละกลุม่นัน้ จะมรีะดบัในการก ากบัดแูลแตกตา่งกนัตามตาราง ดงันี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระดบัการบริหารจดัการ ค าอธิบาย 

ปฏบิตัติามที่
ก าหนด

(Directive) 

บรษิทัในกลุ่มฯ น ากรอบนโยบายของไทยออยลไ์ปปฏบิตัใิช ้โดยหากเรื่องใด 
ไมส่ามารถด าเนินการไดใ้หข้อความเหน็ชอบจากไทยออยล์ 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั

(Consult) 

บรษิทัในกลุ่มฯ ปรบักรอบนโยบายใหม้ทีศิทางทีส่อดคลอ้งกบัไทยออยล ์โดย
มกีารเข้าหารอืร่วมกัน / ขอความเห็น / ขอค าแนะน า จากไทยออยล์ก่อน
ด าเนินการ (เช่น การประชุมรว่มกนั การส่งอเีมลส์อบถาม เป็นตน้) 

รายงาน
(Report) 

บรษิทัในกลุ่มฯ ทบทวนกรอบนโยบายของบรษิัท ให้ไม่ขดักบันโยบายของ
ไทยออยลพ์รอ้มทัง้รายงานผลการด าเนินการใหไ้ทยออยลท์ราบ 

เนื่องจากบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ดงันัน้ในกรณีที่บรษิทัย่อย  (ใหม้คีวามหมายเช่นเดยีวกบัที่ก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535) ตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ยตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (แลว้แต่กรณี) ใหบ้รษิทัในกลุ่มฯ 
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

ประเภทบริษทั
ในกลุ่มฯ 

กลุ่มนโยบาย 

ปฏิบติัตามท่ีก าหนด 

(Directive) 

รายงาน 

(Report) 

หารือและสรปุ
แนวทางร่วมกนั 

(Consult) 

 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 เน่ืองจาก บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั ้นในกรณีที่บริษัทย่อย (ให้มีความหมาย
เช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535) ตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวต้ามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ให้บรษิทัในกลุ่มฯ ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 การบรหิารจดัการบรษิทัในกลุ่มฯ ทัง้บรษิทัทีไ่ทยออยลถ์อืหุน้ทางตรงและทางออ้ม 
มแีนวทางการก ากบัดูแลโดยการส่งผ่านนโยบายและแนวทางปฏบิตัไิปทลีะระดบัขัน้ เริม่
จากบรษิทัฯ จดัท านโยบายและแนวทางปฏบิตัถิ่ายทอดไปยงับรษิทัที่ไทยออยล์ถือหุ้น
ทางตรง  และจากบรษิทัทีไ่ทยออยล์ถอืหุน้ทางตรงถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ต่อไปยงับรษิัทที่ไทยออยล์ถือหุ้นทางอ้อม รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติจะรายงานย้อนกลบัขึ้นมาทีละระดบัขัน้  โดยบรษิัทที่ไทยออยล์ถือหุ้น
ทางออ้มจะรายงานกลบัมายงับรษิทัทีไ่ทยออยลถ์อืหุน้ทางตรง จากนัน้บรษิทัทีไ่ทยออยล์
ถอืหุน้ทางตรงจะรวบรวมแลว้สง่รายงานกลบัมายงับรษิทัฯ รายละเอยีดดงัรปู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOP’s 

Direct 

Holding 

TOP’s 

Indirect 

Holding 

ก ากบัดแูลผ่านนโยบายการ
บริหารจดัการบริษทัในกลุ่มฯ 

ก ากบัดแูลผ่านนโยบายการ
บริหารจดัการบริษทัในกลุ่มฯ 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางปฏิบติัในนโยบาย 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางปฏิบติัในนโยบาย 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 
เจ้าของนโยบาย 

แผนก Portfolio and 
Subsidiary 

Management (SPPS) 
ผูแ้ทนบริษทัฯ* 

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ 

ขัน้ตอนการ
จดัท า 

 จดัท านโยบาย/ คู่มอืและ
แนวทางก ากบัดแูลบรษิทั
ในกลุ่มไทยออยล ์

 รวบรวมนโยบายและ
น ามาจัดท าเป็นคู่มือ 
TOP Way of Conduct 

 รับมอบนโยบาย / คู่มือ
และแนวทางก ากับดูแล
ของบริษัทในกลุ่มไทย
ออยลเ์พื่อน าไปปฏบิตัใิช ้

 น านโยบายไปประกาศ 
ใ ช้ ใ นบริษัท  (ส าห รับ
บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
มากกว่า 50% และไม่ได้
รับบริก า ร  full shared 
service จากบรษิทัฯ) 

สุ่มตรวจนโยบาย/คู่มอืและ
แนวทางปฏบิตัิที่ถ่ายทอด
ไปยังบริษัทในกลุ่มไทย
ออยล์ และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในไปยังที่
ประชุมผูบ้รหิารระดบัสงูใน
ก ลุ่ม ไทยออยล์  (AMM) 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบบรษิทัฯ 

ขัน้ตอนการ
ถ่ายทอด 

 ถ่ายทอดนโยบาย/ คู่มือ
และแนวทางก ากับดูแล
บรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์

 จัดท าGap Assessment
โดยผ่านรูปแบบต่างๆ 
เช่น แบบสอบถาม เป็น
ตน้ 

 จดัท าGap Closure Plan 
(ถ้ า มี ) ร่ ว มกับผู้ แทน
บรษิทั 

 ติดตามและสนับสนุน
เจ้าของนโยบายในการ
ถ่ายทอดนโยบาย/ คู่มอื
และแนวทางก ากบัดูแล
บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์
ไปยงัผูแ้ทนบรษิทัฯ 

 ประเมนิ Gap ของบรษิทั 
แ ล ะ ร่ ว ม กับ เ จ้ า ข อ ง
นโยบายในการจัดท า 
Gap Closure Plan ( ถ้ า
ม)ี 

ขัน้ตอนการ
น าไปปฏิบติั 

 ประเมนิผลการด าเนิน 
งานของบรษิทัในกลุ่มฯ 
ตามทีก่ าหนดในคูม่อื 
และรายงาน ผลการ
ประเมนิใหแ้ก่ผูแ้ทน
บรษิทัฯ และแผนก
Portfolio and Subsidiary 
Management (SPPS) 

 รวบรวมและสรุปราย 
ง านประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ทัง้หมดของบริษัทใน
กลุ่มฯ เพื่อรายงานในที่
ประชุมผูบ้รหิารระดบัสงู
และ MD บริษัทในกลุ่ม
ไทยออยล ์(TMM) 

 รบัทราบผลการประเมิน
จากหน่วยงานผูร้บัผดิ 

 ชอบแต่ละนโยบาย เพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

* ผูแ้ทนบรษิทัฯ หมายถงึ บุคลากรทีบ่รษิทัฯ มอบหมายใหบ้รหิารกจิการบรษิทัในกลุ่มฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ หรอืในฐานะกรรมการ 
หรอืในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์

 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

นโยบายในการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 

 

 

• กฎหมาย 
• การก ากบัดแูลกิจการ และการ

ต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
• การบริหารความเส่ียง  
• การบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 
• การควบคมุภายใน 
• การตรวจสอบภายใน 
• การบริหารจดัการความยัง่ยืน 
•  

• คณุภาพ ความมัน่คง ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดล้อม               

• ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

• การส่ือสารภาพลกัษณ์ 
• บญัชี  
• ภาษี  
• ประกนัภยั  

• การเงิน  
• แผนธรุกิจและงบประมาณ 
• การวางแผนกลยทุธ์ 
• การจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัการความรู้ และการปลูกฝังค่านิยมองคก์ร

นวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

• การบริหารทรพัยากรบคุคล 
• การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
• การจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

Safeguarding 

สร้างภมิูต้านทาน 

 

 

l 

Shaping 

กรอบการ

ด าเนินงาน 

 

 

l 

Servicing 

การให้บริการและ

การสนับสนุน 

 

 

l 



แนวทางการก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในแต่ละนโยบาย 

นโยบาย หน่วยงานหลกั 

1. กฎหมาย ฝ่ายกจิการองคก์ร 

2. การก ากบัดแูลกจิการ และการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

ฝ่ายกจิการองคก์ร 

3. การบรหิารความเสีย่ง สว่นบรหิารความเสีย่งกลยทุธอ์งคก์ร 

4. การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ สว่นบรหิารความเสีย่งกลยทุธอ์งคก์ร 

5. การควบคุมภายใน สว่นบรหิารความเสีย่งกลยทุธอ์งคก์ร 

6. การตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองคก์ร 

7. การบรหิารจดัการความยัง่ยนื ฝ่ายนวตักรรมและบรหิารความยัง่ยนื 

8. คุณภาพ ความมัน่คง ความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ายบรหิารคุณภาพองคก์ร 

9. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

ฝ่ายกจิการสมัพนัธ ์

10. การสือ่สารภาพลกัษณ์ ฝ่ายกจิการสมัพนัธ ์

11. บญัช ี ฝ่ายบญัช ี

12. ภาษ ี ฝ่ายบญัช ี

13. ประกนัภยั ฝ่ายการคลงั 



นโยบาย หน่วยงานหลกั 

14. การเงนิ ฝ่ายการเงนิ/ ฝ่ายการคลงั 

15. แผนธุรกจิและงบประมาณ ฝ่ายการเงนิ 

16. การวางแผนกลยทุธ ์ ฝ่ายวางแผนกลยทุธ ์

17. การจดัโครงสรา้งองคก์ร ฝ่ายพฒันาองคก์ร 

18. การจดัการความรู ้ ฝ่ายพฒันาองคก์ร 

19. การปลกูฝังคา่นิยมองคก์ร ฝ่ายพฒันาองคก์ร 

20. นวตักรรมและเทคโนโลย ี ฝ่ายนวตักรรมและบรหิารความยัง่ยนื 

21. การบรหิารทรพัยากรบุคคล ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

22. การใชง้านระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสือ่สาร 

23. การจดัซือ้จดัจา้ง ฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายกฎหมาย 



นโยบายกฎหมาย 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเสริมสร้าง สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม           
ไทยออยล ์ใหม้กีรอบแนวทางด าเนินการทางดา้นกฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐานและมเีอกภาพ 
มุง่สูค่วามส าเรจ็และบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้จงึมนีโยบายดา้นกฎหมายของบรษิทั
ในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ของบรษิัทอย่าง
เครง่ครดั  และสอดคลอ้งกบัแนวทางของบรษิทัฯ 
       ส าหรับบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบยีบขอ้ก าหนด ค าสัง่ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดัและสอดคลอ้ง
กับแนวทางของบริษัทฯ ทัง้นี้ต้องไม่ขดักับกฎหมายของประเทศที่บรษิัท
ดงักลา่วจดทะเบยีนจดัตัง้ 

ข้อ 2.  ร่วมกันผลักดันให้การด าเนินงานด้านกฎหมายมีมาตรฐานและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  ซึ่งจะก่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดในงาน
ดา้นกฎหมายของกลุม่ไทยออยล ์

ขอ้ 3.  ใหค้วามร่วมมอืในการเผยแพร่นโยบายดา้นกฎหมายตามกรอบแนวทางการ
ก ากบัดูแลบรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์  ไปยงับรษิทัในกลุ่มต่างๆ ทีบ่รษิทัถอืหุน้
ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ขอ้ 4.  ใหค้วามรว่มมอืในการด าเนินการในงานดา้นคดรีว่มกบับรษิทัฯ โดยเฉพาะทีม่ ี  
ผลกระทบต่อภาพรวมกลุม่ไทยออยล ์

ขอ้ 5.  ใหค้วามรว่มมอืในการรวบรวม และทบทวนรายการของกฏหมาย กฏระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัต่างๆ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่าง
ครบถว้นอยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อจดัท าระบบทีเ่หมาะสมในการตรวจสอบความ



สอดคล้องของการด าเนินธุรกิจ และการบรหิารจดัการกิจกรรมต่างๆ ของ
บรษิทักบักฏหมาย กฏระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 

                   หวัข้อ 
Financial  

Investor 

Strategic  

Director 

Strategic  

Owner 
Owner 

  นโยบายกฎหมาย 
หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

  มาตรฐานการด าเนินงาน /ระเบยีบปฏิบติั 

• ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่
ของบรษิทั ทีม่หีลกัเกณฑ์
สอดคลอ้งกบันโยบาย 

หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

• กระบวนการในการ
ด าเนินงานเกีย่วกบัทรพัยส์นิ
ทางปัญญา  

หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

• นโยบายการด าเนินงานดา้น
สญัญาทีด่ าเนินการให้
เป็นไปตามกฎ ระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 

หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

• การใหค้วามรว่มมอืในการ
ด าเนินงานดา้นคดใีนสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัคด ี

หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 



นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

กลุ่มไทยออยลม์คีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รชัน้น าของภูมภิาค สรา้งความน่าเชื่อถอื
ให้กบัผู้ลงทุน และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อการด าเนินธุรกจิ เพิม่มูลค่าขององค์กรและ
ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของกลุ่มไทยออยล์ ดว้ยการบรหิารจดัการธุรกจิดว้ยความ
เป็นธรรม สุจรติ โปร่งใส ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการอนัเป็นสากล และเป็นคุณค่า
พื้นฐานขององคก์รชัน้น า จงึมนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ 
ดงันี้  

ขอ้ 1.  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัในกลุม่ไทยออยลท์ุกคน จะปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและรบัผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มไทยออยล ์และยดึมัน่คู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความ
เขา้ใจ เชือ่มัน่ และศรทัธา โดยถอืเป็นกจิวตัรจนเป็นวฒันธรรมทีด่ขีององคก์ร 

ขอ้ 2.  คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัรว่มกบัผูบ้รหิารในการก าหนดวสิยัทศัน์ 
กลยุทธ ์นโยบายและแผนงานทีส่ าคญัของบรษิทั รวมทัง้การจดัโครงสรา้งการ
บรหิารงานทีส่อดคลอ้งและสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ และมกีารวางแนวทางการบรหิารจดัการ และการ
ด าเนินธุรกจิทีม่คีวามเหมาะสม 

ขอ้ 3.  คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร จะต้องเป็นผูน้ าในเรื่องจรยิธรรม และเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได ้ตามแนวปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมของกลุม่ไทยออยล์ 

ขอ้ 4.  คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน จะยดึมัน่ในความเป็นธรรม
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ดูแล
สอดสอ่ง ควบคุมและป้องกนัการตดัสนิใจหรอืการกระท าใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 



ขอ้ 5.  การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์ถอื
เป็นดัชนีชี้ว ัดที่ส าคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของ
คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานทุกคน 

 

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

กลุ่มไทยออยล์ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
รบัผดิชอบต่อสงัคม และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละ
จรรยาบรรณของกลุ่มไทยออยล์และตามหลกัการสากล เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเตบิโตอย่างยัง่ยนืให้กบักลุ่มไทยออยล์ กลุ่มไทย
ออยล์ตระหนักว่า การคอร์รปัชัน่ถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว 
รวมทัง้ปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ทัง้น้ี กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระท าหรือยอมรบัการ
คอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลมุถึงธรุกิจของกลุ่มไทยออยลใ์น
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้ก าหนด
แนวปฏิบติั มาตรการด าเนินการ และบทบาทหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ ตลอดจนจดัให้มี
การสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่น้ีอย่าง
สม า่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการก ากบัดแูลและการ
ต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

N/A 
หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

  มาตรฐานการด าเนินงาน / 

  ระเบยีบปฏิบติั 
N/A 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

  มาตรการการร้องเรียน 

  และการแจ้งเบาะแส 
N/A 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

รายงานผลการปฏิบติัตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
และนโยบายการต่อต้าน 
คอรร์ปัชัน่ 

N/A 
รายงาน 

(Report)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย 
การบริหารความเส่ียงองคก์ร 



นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะก ากบัดูแลให้มกีารบรหิารความเสีย่งครอบคลุมทัว่ทัง้
กลุ่มไทยออยล์และสนับสนุนการพฒันาระบบการบรหิารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ
ค านึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งส าคญัขององค์กรไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ส่งเสรมิใหอ้งค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกจิ รวมทัง้สรา้งมลูค่าเพิม่และความมัน่คงใหแ้ก่กจิการอยา่งยัง่ยนืสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว  บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร ดงันี้ 

1. ผูบ้รหิาร พนักงาน และพนักงานผูร้บัเหมา มหีน้าที่รบัผดิชอบการบรหิารความ
เสีย่งในหน่วยงานทีต่นสงักดัในกลุ่มไทยออยล ์โดยใหป้ฏบิตัติามนโยบายบรหิาร
ความเสี่ยงองค์กร  รวมทัง้มสี่วนร่วมในการพฒันาการบรหิารความเสี่ยง เพิม่
โอกาสแห่งความส าเรจ็ และลดผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ต่อการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

2. ส่งเสรมิและสรา้งจติส านึกใหผู้บ้รหิาร พนักงาน และพนักงานผูร้บัเหมา มคีวาม
ตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงและน าไปปฏิบัติเป็นประจ า
อยา่งต่อเนื่องจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

3. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee – RMC) 
พจิารณาก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) ของแต่ละความ
เสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร  รวมทัง้สนับสนุนทรพัยากร เครือ่งมอื และใหค้ าแนะน า
ต่อกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4. ให้คณะกรรมการขบัเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ (Risk 
Management Steering Committee – RMSC) ในระดบัฝ่ายจดัการบรหิารความ
เสีย่ง ด าเนินการตามนโยบายและคู่มอืการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมตาม



สภาพการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้การรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. นโยบายบรหิารความเสีย่งองคก์รนี้เป็นแนวทางปฏบิตัใินทุกบรษิทัของกลุ่มไทย
ออยลเ์พือ่ใหม้มีาตรฐานของการบรหิารความเสีย่งเดยีวกนั 

 

การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 
(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 มาตรฐานการด าเนินการ /  
 ระเบยีบปฏิบติั 

•  COSO & ERM Practice 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 การรายงานผลการด าเนินงาน 
•  Risk Profile 
•  KRI 

รายงาน 
(Report) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหาร 
ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 



นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาและก ากบัดแูลการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ
อยา่งมปีระสทิธผิล โดยจดัเตรยีมมาตรการป้องกนั และบรรเทาผลกระทบอนัเนื่องมาจาก
ภยัธรรมชาต ิภยัคุกคามต่างๆ และการจลาจลทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ ผูม้สีว่น
ไดเ้สยี และภาพลกัษณ์ขององคก์ร เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิ
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืให้กบัองค์กร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักลา่ว จงึมนีโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1. บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ จะด าเนินการจดัวางระบบการบรหิารความต่อเนื่อง
ทางธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล รวมทัง้การสรา้งจติส านึก และ
ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ และสามารถ
น าไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ขอ้ 2. คณะกรรมการขบัเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ (Risk 
Management Steering Committee - RMSC) มีห น้ า ที่ ก า กับ ดู แ ล แล ะ
สนับสนุนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิในภาพรวม รวมทัง้การจดัสรร
ทรพัยากรทีเ่หมาะสม 

ขอ้ 3. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน มีหน้าที่ร ับผิดชอบและปฏิบัติตาม
นโยบายการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ รวมทัง้การจดัท าแผนบรหิารความ
ต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management Plan) ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมแีผนกการจดัการความต่อเนื่องทางธุรกจิของบรษิัทฯ ท า
หน้าทีป่ระสานงาน ตดิตาม และจดัใหม้กีารฝึกซอ้มแผนฯ รวมถงึการทบทวน
และปรบัปรงุแผนฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนื่อง 

ขอ้ 4. นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
พนกังานทุกระดบัของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

  นโยบายการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธรุกิจ 

หารอืและสรุปแนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

มาตรฐานการด าเนินการ /   
ระเบยีบปฏิบติั 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงาน 
(Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการควบคมุภายใน 



นโยบายการควบคมุภายใน 

เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มว่าการด าเนินงานของบรษิัทใน
กลุ่มไทยออยล ์จะบรรลุวตัถุประสงคด์า้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนุนใหเ้ป็นองคก์รทีม่กีารก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีจงึก าหนดนโยบายการควบคุมภายในของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้  

ขอ้ 1. พฒันาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลกูฝังเป็นวฒันธรรม
องคก์ร ควบคูก่บัการสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถงึความส าคญัของการ
ควบคุมภายใน 

ขอ้ 2.  คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีก่ ากบัดูแลการพฒันาระบบการควบคุมภายในใน
ภาพรวม และก ากบัใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในอยา่งน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ 

ขอ้ 3.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดและจดัใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในที่มปีระสทิธผิล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกดิสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม ปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ใีนเรื่องความซื่อสตัย ์ความมคีุณธรรมและ
จรยิธรรม รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 4.  ผูบ้รหิารของหน่วยงานมหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งในระดบัปฏบิตักิาร
และก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุม
ภายในไปปฏบิตัแิละปรบัปรุง รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบ 

ขอ้ 5.  หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานการควบคุมภายในขององคก์รอยา่ง
เป็นอิสระ เพื่อให้ความมัน่ใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มี



ประสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้

ขอ้ 6.  สง่เสรมิสนนัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบั มหีน้าทีใ่นการปฏบิตังิานตามระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบตัิงานให้ผู้บังคบับญัชา
รบัทราบเพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุง แกไ้ขและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่าง
ทนัทว่งท ี

หมายเหตุ : หากคณะกรรมการบรษิทั ไมไ่ดม้หีน้าทีต่ามขอ้ 2. ใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรรมการอ านวยการ   
โดยการประสานกบัหน่วยงานควบคุมภายในของบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

 

การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

  นโยบายการควบคมุภายใน 
รายงาน 

(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

มาตรฐานการด าเนินการ / 
ระเบยีบปฏิบติั 

•  มาตรฐานสากล COSO 

รายงาน 
หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Report) (Consult) (Directive) 

 การรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงาน 
(Report) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 



นโยบายการตรวจสอบภายใน 

เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ว่าการบรหิารจดัการของกลุ่มไทยออยล ์มกีารควบคุมภายใน 
การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ เพยีงพอและเหมาะสมอยู่ภายใต้กรอบการก ากบั
ดูแลทีด่นีัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาและสนบัสนุนการตรวจสอบภายในของกลุม่ไทยออยล ์
ให้มีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชดัเจน มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ 
สอดคล้องตามวิสยัทศัน์ขององค์กร และสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ จงึมนีโยบายด้านการ
ตรวจสอบภายในของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  สอบทานความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
ของบรษิทัฯ และมาตรฐานสากล 

ขอ้ 2.  จดัท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนระยะยาวทีส่อดคลอ้งตามแผน   
กลยทุธแ์ละความเสีย่งขององคก์ร โดยใชแ้นว Risk-based Approach  

ขอ้ 3.  ก าหนดให้มกีารประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance 
review: QAR) โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 4.  ใหก้ารสนับสนุนและชว่ยประสานงานในการตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการโดย  
ผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหก้ระบวนการตรวจสอบภายในด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 

Investor 

Strategic Director * Strategic 

Owner 
Owner 

Listed Non listed 

นโยบายการตรวจสอบภายใน N/A 
หารอืและสรุปแนวทาง

รว่มกนั 
(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

 มาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

1. คูม่อืการตรวจสอบภายในท ี
ก าหนดใหแ้นวทางการ
ตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล (International 
Professional Practices 
Framework : IPPF) 
(ในกรณีทีบ่รษิทัมหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) 

N/A 

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

2. ผลตรวจสอบภายในประจ าปี 
และแผนระยะยาวอยา่งน้อย 3 
ปี โดยไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ี
อ านาจและสง่มอบใหก้บัฝ่าย
ตรวจสอบภายในไทยออยล ์
(ในกรณีทีบ่รษิทัมหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) 

N/A 

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic Director * Strategic 
Owner 

Owner 
Listed Non listed 

3. รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ส่งมอบ
ใหก้บัฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไทยออยล ์
(ในกรณีทีบ่รษิทัมี
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน) 

N/A 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult)** 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

4. บนัทกึการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบหรอื
บนัทกึประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัในวาระการรายงานผล
การตรวจสอบภายใน  สง่
มอบใหก้บัฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไทยออยล ์

N/A 
หารอืและสรุปแนวทาง

รว่มกนั 
(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

5. รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน (QAR) โดย
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกสง่มอบใหก้บัฝ่าย
ตรวจสอบภายในไทยออยล ์

    (ในกรณีทีบ่รษิทัมหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) 

N/A 
หารอืและสรุปแนวทาง

รว่มกนั 
(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 

 

*    ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 
* *  กรณหีวัขอ้ที ่3 ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ท าการหารอืและ 
     สรปุแนวทางรว่มกนั (C) 
 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

 *    ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่ม 
     หารอื (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic Director * Strategic 
Owner 

Owner 
Listed Non listed 

6. การตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบรษิทัทีด่ าเนินการโดยผูถ้อื
หุน้ครบถว้นตามแผนการ
ตรวจสอบทีก่ าหนด 

N/A 
หารอืและสรุปแนวทาง

รว่มกนั 
(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย 
การบริหารจดัการความยัง่ยืน 



นโยบายการบริหารจดัการความยัง่ยืน 

กลุม่ไทยออยล ์มุง่มัน่เป็นผูน้ าในการด าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ด้วยการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีผ่านการด าเนินงานที่เป็นเลศิ โปร่งใส 
และมพีฒันานวตักรรมอยา่งต่อเนื่อง เพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนืของกลุ่มไทยออยล ์โดยค านึงถงึ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามกรอบการบรหิารจดัการใหเ้ป็นแนวปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั
ตามมาตรฐานสากล จงึมนีโยบายการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของบรษิทัในกลุ่มไทย -
ออยลด์งันี้ 

ขอ้ 1.  ค านึงถึงการรกัษาความสมดุลทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายในการด าเนินงาน เพื่อการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ของธุรกจิ 

ขอ้ 2.  ลดผลกระทบจากการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไปพรอ้มกบัการเตบิโต
ทางธุรกจิ โดยครอบคลุมมติดิ้านสงัคม สิ่งแวดล้อม อาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยั 

ข้อ 3.  พฒันากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยให้ความส าคญัต่อ
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

ขอ้ 4.  สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยใีนการด าเนินงาน เพือ่สรา้งอนาคต
ทีย่ ัง่ยนื 

ข้อ 5.  เปิดเผยผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทาง
มาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบัเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

        ทัง้นี้ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ทุกคน มี
หน้าทีส่นับสนุน ผลกัดนั และปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกรอบการบรหิารจัดการ
ความยัง่ยนืทีก่ าหนดนี้ 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านการบริหาร
จดัการความยัง่ยืน 

รายงาน ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Report) (Directive) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายด้านคณุภาพ ความมัน่คง ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 



นโยบายด้านคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดล้อม 

คุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังาน 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มไทย
ออยล์ ทีต่้องพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิ ตอบสนองวสิยัทศัน์ สรา้งความ
พงึพอใจแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและมจีรยิธรรมอย่าง
เคร่งครดั จึงมีนโยบายด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  ผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและใหบ้รกิารทีต่อบสนองความคาดหวงัและความ
พงึพอใจแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจดัการที่ได้มาตรฐาน อย่างสอดคล้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัของราชการ มาตรฐาน และข้อก าหนดอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

ขอ้ 2.  วางแผนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรการควบคุม และ
ลดความเสี่ยงที่เกดิจากการปฏิบตัิงาน ทัง้ในด้านกายภาพ (Physical) เคม ี
(Chemical) ชวีภาพ (Biological) และจิตสงัคม (Psychosocial) เพื่อป้องกนั
อุบตักิารณ์ ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยของผูป้ฏบิตังิาน 
ชุมชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ ปกป้องชวีติ ทรพัยส์นิ ขอ้มูลองค์กร โดย
ตระหนกัถงึภยัคุกคามดา้นความมัน่คงและระดบัความเสีย่ง 

ขอ้ 3.  ก าหนดแผน เป้าหมาย และน าไปปฏบิตั ิเพื่อควบคุมและลดผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากกระบวนการด าเนินธุรกจิตามมาตรฐานสากล ทัง้ทางน ้า อากาศ 
เสยีง ความรอ้น ขยะมลูฝอย กากของเสยี การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจดั
การพลงังานและส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พรอ้มทัง้มกีารทบทวน ตดิตาม 
และตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  



ข้อ 4.  สนับสนุนด้านทรพัยากร และสารสนเทศอย่างเพียงพอในการปฏิบัติตาม
นโยบายและการด าเนินธุรกจิ โดยในการออกแบบ จดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ใหพ้จิารณาถงึประสทิธภิาพและการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องดา้นคุณภาพ ความ
มัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม การจดัการพลงังาน และ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนให้ความส าคญัด้านการใช้แรงงานอย่าง
เหมาะสม 

ขอ้ 5.  ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาและปรบัปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวธิปีฏบิตัใิห้
ทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน สถานการณ์
สิง่แวดลอ้ม และสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

ขอ้ 6.  สง่เสรมิและสรา้งจติส านึกแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของ
การรกัษาและยกระดบัคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามัย 
สิง่แวดลอ้ม การจดัการพลงังานและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการสือ่สาร
แนวปฏบิตัใิหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร และเผยแพรสู่ส่าธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านคณุภาพ ความ
มัน่คง ความปลอดภยั อาชีว- 
อนามยั และส่ิงแวดล้อม 

N/A 
ปฏบิตัติามทีก่ าหนด * 

(Directive) 

* การก ากบัดแูล ดงัน้ี 
1. กลุ่มไทยออยล์ที่มีการบริหารจดัการในลกัษณะ APU (TLB, TPX, TP, TOPSPP, LABIX) จะ 

ปฏบิตัติามนโยบาย QSHE ทีก่ าหนด โดยมกีารสนบัสนุนใหบ้รกิารรว่มกนั 
2. ส าหรบับรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ที่ไม่อยู่ใน APU บรษิทัฯ จะใหก้ารสนับสนุนตามที่บรษิทัรอ้งขอ 

โดยบรษิทันัน้จะน านโยบาย QSHE ไปปรบัใชต้ามความเหมาะสมกบัธุรกจิ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดล้อม 



นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มไทยออยล์มีเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนชุมชนในพืน้ทีท่ีก่ลุ่มไทยออยล์เขา้ไปด าเนินธุรกจิ โดยมุง่เน้นการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคดิดงักล่าว
ขา้งตน้ จงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทัในกลุ่ม
ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  มุง่มัน่พฒันาใหธุ้รกจิเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืควบคูก่ารดแูลเอาใจใสส่ิง่แวดลอ้ม
และค านึงถงึผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม  

ขอ้ 2.  น าความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมและพลงังานของ
กลุ่ ม ไทยออยล์มาช่ วย เหลือและพัฒนาสังคม  โดยมุ่ ง เ น้ นการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยนื 

ขอ้ 3.  ด าเนินกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของ
ชมุชนในพืน้ทีแ่ละประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 

ขอ้ 4.  สนับสนุนการมสี่วนร่วมของบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์และปลูกฝังค่านิยม
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดล้อม  

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 

(Directive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการส่ือสารภาพลกัษณ์ 



นโยบายการส่ือสารภาพลกัษณ์ 

เพื่อบูรณาการ การสื่อสารภาพลกัษณ์ของกลุ่มไทยออยล์ใหเ้กดิความเชื่อมโยงและ
เป็นเอกภาพในการเป็นกลุม่องคก์รซึง่ด าเนินธุรกจิ โดยมุง่เน้นการสรา้งความสมดุลทัง้มติิ
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลและตอบสนองผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม จงึมนีโยบายการสื่อสารภาพลกัษณ์ของบรษิทัในกลุ่มไทย
ออยลด์งันี้ 

ข้อ 1.  มุ่งสร้างภาพลักษณ์ บริหารจัดการและก าหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
ภาพลกัษณ์ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
โดยใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนทศิทางการด าเนินงานและกลยทุธข์องกลุม่ไทย
ออยล ์

ขอ้ 2.  สนับสนุน และประสานความรว่มมอืในการด าเนินโครงการตลอดจนกจิกรรมที่
สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกลุม่ไทยออยล ์  

ขอ้ 3.  สนับสนุนและด าเนินการร่วมกบักลุ่มไทยออยล์ในการบรหิารประเดน็ (issue 
management) และบรหิารการสือ่สารในภาวะวกิฤต (crisis management) ใน
สถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์กลุม่ไทยออยล ์ 

 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการส่ือสารภาพลกัษณ์ 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายบญัชี 



นโยบายบญัชี 

เพื่อใหก้ลุ่มไทยออยล ์มนีโยบายดา้นบญัชทีีส่อดคลอ้งกนั และเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญช ีตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชไีด้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตลอดจนสามารถจดัท าขอ้มูลทางบญัชทีี่ทนัต่อเวลาและเชื่อถอืได้ จงึก าหนด
นโยบายดา้นบญัชเีพือ่ใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยลถ์อืปฏบิตั ิดงันี้  

ขอ้ 1.  การก าหนดนโยบายการบญัชแีละการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
                ใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์ใชคู้่มอืนโยบายการบญัชกีลุ่มไทยออยล์เป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานตามทีก่ าหนด 

ขอ้ 2.  การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและบทวเิคราะหง์บการเงนิทัง้ฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงาน 

                ให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์จัดส่งข้อมูลทางการเงิน บทวิเคราะห์งบ
การเงนิทัง้ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานให้บรษิัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถว้น ตามเวลาและรปูแบบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

ขอ้ 3.  การควบรวม เขา้ซือ้ หรอืปรบัโครงสรา้งกจิการ 
        บรษิทัในกลุ่มไทยออยลป์ฏบิตัติามนโยบายการบญัชกีลุ่มไทยออยล ์ใน

เรือ่งการรวมธุรกจิ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานที่
ยกเลกิ การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 4.  การก าหนดระเบยีบ ขอ้ก าหนด แนวปฏบิตัดิา้นบญัช ี
              บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ควรมกีารก าหนดเรื่องดงัต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

ไดแ้ก ่รอบระยะเวลาบญัช ีระบบบญัช ีนโยบายการบญัช ีการจดัสรรก าไรสุทธ ิ
การเกบ็รกัษาเอกสาร การจดัท างบการเงนิ  

ขอ้ 5.  การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี



                บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์จะต้องพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชทีีน่่าเชื่อถอื
และสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั โดยตอ้งค านึงถงึขอ้ก าหนดและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ข้อ 6.  การก าหนดโครงสร้างผังบัญชีระดับหมวด (Chart of accounts (COA) – 
Group Level)  

                บรษิทัในกลุม่ไทยออยลต์อ้งมโีครงสรา้งผงับญัชรีะดบัหมวดสอดคลอ้งกบั
โครงสรา้งผงับญัชขีองบรษิทัฯ   

 

ทัง้นี้ กรรมการอ านวยการ / กรรมการผู้จดัการของบรษิัทในกลุ่มไทยออยล์เป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชกีลุ่มไทยออยล์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ (TFRS/IFRS) และผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไข   

การแจง้ขอ้มลู จดัสง่ขอ้มลู รายงานต่างๆ และหารอืไดท้ีฝ่่ายบญัช ีบรษิทั ไทยออยล ์
จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director * 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านบญัชี และมาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

•   การก าหนดนโยบายการบญัชแีละ
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและ 
บทวเิคราะหง์บการเงนิทัง้ฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงาน 

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การควบรวม เขา้ซือ้ หรอืปรบั
โครงสรา้งกจิการ 

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การก าหนดระเบยีบ ขอ้ก าหนด   
แนวปฏบิตัดิา้นบญัช ี

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี
หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การก าหนดโครงสรา้งผงับญัชรีะดบั
หมวด (Chart of accounts (COA) – 
Group Level)  

หารอืและสรุปแนวทาง
รว่มกนั (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินการ รายงาน 
(Report) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายภาษี 



นโยบายภาษี 

เพื่อใหก้ลุ่มไทยออยล์มกีารบรหิารจดัการดา้นภาษอีากรที่รดักุมและเหมาะสม โดย
การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารวางแผนทศิทางและวธิกีารดา้นภาษี
ใหส้อดคลอ้งกนั ตลอดจนการจดัการทางภาษอียา่งเหมาะสม จงึก าหนดนโยบายดา้นภาษี
เพือ่ใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยลถ์อืปฏบิตั ิดงันี้ 

ข้อ 1.  นโยบายการปฏิบติังานด้านภาษี 
การวางแผนและแนวทางการปฏิบติัทางด้านภาษี 

 บรหิารการจดัการดา้นภาษเีพือ่ผลประโยชน์สงูสดุทางดา้นภาษแีกก่ลุม่ไทยออยล์
และผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย สง่เสรมิภาพลกัษณ์
ทีด่ขีองกลุ่มไทยออยล์ และรกัษาความสมัพนัธ์อนัดตี่อหน่วยงานดา้นภาษขีอง
ภาครฐัและเจา้หน้าที ่

 น าส่งภาษีภายในก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนด และบรหิารจดัการการจ่ายภาษหีรอืขอคนืภาษเีพื่อใหเ้กดิสภาพคล่อง
สงูสดุของกลุม่ไทยออยล ์ 

 ธุรกรรมระหว่างกนัในกลุ่มไทยออยล์ต้องเป็นไปตามหลกัการ Arm’s Length 
เพือ่ใหก้ารเสยีภาษเีป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัหน้าทีง่านที่
ท าและกลยทุธท์างธุรกจิ 

 พจิารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่หรอืธุรกรรมทางธุรกจิใหม่
ของกลุ่มไทยออยล์ทีห่น่วยงานภายในทีเ่กีย่วขอ้งน ามาปรกึษาต่อผูร้บัผดิชอบ
ดา้นภาษขีองบรษิทั เพื่อใหโ้ครงการหรอืธุรกรรมใหม่นัน้สอดคลอ้งกบักจิกรรม
ทางธุรกจิ กลยุทธอ์งคก์ร และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ใหพ้จิารณาสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีหรอืมาตรการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประโยชน์ของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี 



 ไมท่ าการโอนยา้ยรายไดไ้ปยงัประเทศทีเ่กบ็ภาษใีนอตัราต ่า  รวมถงึไมว่างแผน
เพื่อเลีย่งภาษหีรอืการใชค้วามแตกต่างของโครงสรา้งภาษรีะหว่างประเทศเพื่อ
การเลีย่งภาษ ี  

 หลกีเลีย่งประเทศทีเ่ขา้ขา่ยวา่เป็นแหลง่หลบภาษ ี(Tax Haven)  
 ใหม้กีารระบุประเมนิ บรหิารความเสีย่งทางภาษ ีและรายงานใหผู้บ้รหิารทราบ 

รวมทัง้การจดัการดา้นภาษตี่างๆ ตอ้งมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรองรบั 
ข้อ 2.  การจดัการด้านภาษีส าหรบัธรุกรรมพิเศษ 

บรษิทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึเนื้อหาของโครงการ
หรอืธุรกรรมพเิศษก่อนด าเนินการ ได้แก่ การซื้อขาย ควบรวมกจิการ การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งธุรกจิ การจดัตัง้/เลกิบรษิทั การเพิม่/ลดทุนจดทะเบยีน 
และการท าธุรกรรมใหม่ที่มมีูลค่าเป็นสาระส าคญัของบรษิัท เป็นต้น เพื่อที่  
บรษิทัฯ จะใหค้วามเหน็และวางแผนภาษทีีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสรา้ง
และนโยบายดา้นต่างๆ ภายในกลุ่มไทยออยล ์เพื่อใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์
น าไปปฏบิตั ิ 

ข้อ 3.  ข้อพิพาททางภาษีกบัหน่วยงานราชการ 
                ให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตา ม

ขอ้เทจ็จรงิในการด าเนินธุรกจิ เมื่อถูกตรวจสอบภาษีจากหน่วยงานราชการ
หรอืมกีรณพีพิาททีจ่ะสง่ผลถงึจ านวนภาษทีีม่นียัส าคญั ใหพ้จิารณาผลกระทบ
ทางภาษีต่อกลุ่มไทยออยล์ที่มธีุรกรรมคล้ายกนั และใหแ้จ้งต่อฝ่ายภาษีของ
บรษิทัฯ ก่อนทีจ่ะด าเนินการชีแ้จง/โต้แยง้/ยนิยอมต่อหน่วยงานราชการ เพื่อ
พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสม 

การแจ้งข้อมูล จัดส่งข้อมูล รายงานต่างๆ และหารือได้ที่หน่วยงานภาษี บรษิัท      
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director * 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านภาษี และมาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

• นโยบายการปฏบิตังิานดา้นภาษ ี 
รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

• การจดัการดา้นภาษสี าหรบั
ธุรกรรมพเิศษ 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป 
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

• ขอ้พพิาททางภาษกีบัหน่วยงาน
ราชการ 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป 
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินการ 
รายงาน 
(Report) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายประกนัภยั 



นโยบายประกนัภยั 

เพือ่ใหก้ารจดัซือ้ประกนัวนิาศภยั การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนของกลุม่ไทยออยล์
เป็นไปในทศิทางและมาตรฐานเดยีวกนั ท าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มไทยออยล์ จงึ
ก าหนดนโยบายดา้นประกนัภยัเพือ่ใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยลถ์อืปฏบิตั ิดงันี้ 

ข้อ 1.  การจดัซ้ือประกนัวินาศภยั 
 บรษิทัในกลุ่มไทยออยลร์ว่มกบับรษิทัฯ ในการก าหนดกลยุทธแ์ละวธิกีาร

จดัซื้อประกนัวนิาศภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การวเิคราะหค์วาม
เสี่ยงภยั การศึกษาและก าหนดรูปแบบกรมธรรม์ การก าหนดวงเงนิความ
คุ้มครอง การคดัเลอืกผู้รบัประกนัภยัที่มฐีานะมัน่คงและเชี่ยวชาญ เพื่อ ให้
ไดร้บัความคุม้ครองถูกตอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัความเสีย่งภยัของกลุม่ไทย-
ออยล ์และสรา้งอ านาจการต่อรองใหเ้กดิศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ข้อ 2.  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
      บรษิทัในกลุม่ไทยออยลป์ระสานงานกบับรษิทัฯ ในการแจง้อุบตัเิหตุ เพื่อ
รว่มกนัเขา้ส ารวจ (หากจ าเป็น) และประเมนิความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ วเิคราะห์
สาเหตุและความเสยีหายอยา่งถูกตอ้ง รวมทัง้ก าหนดกลยทุธก์ารเจรจาต่อรอง 
เพือ่ใหไ้ดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายสงูสดุตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

ข้อ 3.  การบริหารความเส่ียงภยั  
      กลุ่มไทยออยล์ผลักดันสนับสนุนระบบการจัดการความเสี่ยงและ
มาตรฐานความปลอดภยั 

กรณีหากมีการส ารวจความเสี่ยงภัยและประเมินโดยตัวแทนจาก
ประกนัภยั กลุม่ไทยออยลจ์ะสนบัสนุนการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดา้น
ความเสีย่งภยัทีไ่ดร้บั (Risks Recommendation) 

การแจง้ขอ้มลู จดัสง่ขอ้มลู รายงานต่างๆ และหารือไดท้ีห่น่วยงานประกนัภยั บรษิัท 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director * 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านประกนัภยั และมาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

•  การจดัซือ้ประกนัวนิาศภยั 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

• การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

• การบรหิารความเสีย่งภยั  
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินการ รายงาน 
(Report) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการเงิน 



นโยบายการเงิน 

       เพื่อใหก้ลุ่มไทยออยล์มแีนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานและเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ
ดา้นการเงนิสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ด าเนินธุรกจิของกลุ่มไทยออยล ์จงึก าหนดนโยบายดา้นการเงนิเพื่อใหบ้รษิทัในกลุ่มไทย
ออยลถ์อืปฏบิตั ิดงันี้ 

ข้อ 1.  โครงสร้างเงินทุน 
      บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์รกัษาระดบัของโครงสรา้ง
เงนิทุนใหม้คีวามแขง็แกรง่เทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัชัน้น าในธุรกจิเดยีวกนั และ
มวีนิัยทางการเงนิ โดยก าหนดเป้าหมายอตัราสว่นทางการเงนิเพือ่รกัษาระดบั
โครงสรา้งเงนิทุน ดงันี้ 

        -   อัตราส่วนหนี้สนิสุทธิต่อส่วนของทุน (Net Debt/Equity) ไม่มากกว่า 1 
เทา่ 

-   อตัราสว่นหนี้สนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคา     
และคา่ตดัจ าหน่าย (Net Debt/EBITDA) ไมม่ากกวา่ 2 เทา่  
ทัง้นี้ ใหพ้จิารณาปัจจยัอื่นควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะของธุรกจิ

หรอืโครงการลงทุน เป็นตน้  

ข้อ 2.  นโยบายการเพ่ิมทุน / ลดทุน 
              บรษิทัในกลุ่มไทยออยลจ์ะตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน / ลดทุน 

และประมาณการรายได้-รายจ่าย และเงินสดคงเหลือให้บริษัทฯ ทราบ
ประกอบการพจิารณาการเพิม่ทุน / ลดทุน โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทัใน
กลุ่มไทยออยล์เบิกเงินเพิ่มทุนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การ
บรหิารจดัการทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ไทยออยลเ์ป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จะต้องด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุน / ลดทุน 



และ/หรอืจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในกรณขีองบรษิทัใหม ่ใหถู้กตอ้งตามขัน้ตอน
ของกฎหมาย 

ข้อ 3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
                บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยลจ์่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ และก าหนดแผนการจ่ายเงนิปันผลในแผนประจ าปี /แผนธุรกจิ โดย
บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ควรก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ และพจิารณาปัจจยัและเงื่อนไข
เพิม่เตมิอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย เชน่ สภาพเศรษฐกจิ แผนการลงทุนใน
อนาคต และภาระการช าระคืนหนี้ เป็นต้น ทัง้นี้  การจ่ายเงนิปันผลจะต้อง
พจิารณารว่มกนักบับรษิทัฯ 

            หมายเหตุ: บรษิัทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่ต า่กว่าร้อยละ 25 ของก าไร
สทุธทิีเ่หลอืหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

ข้อ 4.  เงินกู้จากบริษทัฯ 
                บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปเงินกู้แก่บริษัทในกลุ่ม      

ไทยออยล์ตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถงึผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่ม  
ไทยออยล์เป็นหลกั และจะพจิารณาใหเ้งนิกูใ้นวงเงนิและสกุลเงนิทีเ่หมาะสม
กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ โดยมเีงื่อนไขเทยีบเคยีงได้
กบัตลาดเงนิ  

ข้อ 5.  การจดัหาเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
              ก่อนด าเนินการใด ๆ ในการจดัหาเงนิกูจ้ากแหลง่ภายนอก บรษิทัในกลุม่

ไทยออยล์ต้องน าเรื่องพจิารณาร่วมกบัหน่วยงานที่จดัหาเงนิกู้ของบรษิัทฯ 
โดยค านึงถงึผลกระทบของภาระหนี้หรอืภาระผกูพนัใด ๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบ
มายงักลุ่มไทยออยล ์ทัง้นี้บรษิทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งจดัสง่ข้อมลูต่างๆ ไดแ้ก่ 
รายละเอยีดการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ประมาณการกระแสเงนิสด 



(Cash Flow Projection) Terms & Conditions ในการจัดหาเงินกู้จากแหล่ง
ภายนอก เป็นตน้ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ ประกอบการพจิารณา 

ข้อ 6.  การขอรบัการสนับสนุนทางการเงินจากบริษทัฯ 
                บริษัทในกลุ่มไทยออยล์แจ้งการขอรบัการสนับสนุนทางการเงนิจาก  

บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิตามรูปแบบที่
บรษิทัฯ เหน็วา่มคีวามเหมาะสมกบัแต่ละกรณ ีนอกจากนี้บรษิทัฯ จะพจิารณา
สภาพเศรษฐกจิ ภาวะตลาดการเงนิ สภาพคลอ่งของบรษิทัฯ รวมทัง้ผลกระทบ
ที่อาจเกิดกบักลุ่มไทยออยล์ประกอบด้วย ทัง้นี้การให้การสนับสนุนในบาง
รูปแบบ บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์อาจมคี่าใชจ้่ายทีต่้องช าระใหก้บับรษิทัฯ ใน
รปูของดอกเบี้ยหรอืค่าธรรมเนียมทีอ่า้งองิตามอตัราตลาด เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 7.  นโยบายทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการด้านการเงิน 

        7.1 การบริหารสินเช่ือ 
               ใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยลท์ีม่ธีุรกรรมการคา้โดยการใหส้นิเชื่อ ก าหนด

หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนปฏบิตัใินการใหส้นิเชื่อที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
โดยมมีาตรฐานเทยีบเคยีงกบับรษิัทชัน้น าในธุรกจิเดียวกนั รวมทัง้บรหิาร
สนิเชื่อให้เกดิประสทิธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะ
กอ่ใหเ้กดิหนี้ทีเ่ป็นปัญหาและหนี้เสยีกบักลุม่ไทยออยลไ์ด้ 

          7.2 การบริหารสภาพคล่อง  
               ใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์บรหิารสภาพคล่องโดยไม่ใชเ้งนิทุนระยะสัน้

เพื่อการลงทุนระยะยาว (Funding Mismatch) ให้จดัท าประมาณการกระแส
เงนิสด โดยมกีารตดิตามและทบทวนประมาณการอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้มกีาร
ส ารองเงนิสดในระดบัทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของธุรกจิ หากมสีภาพคลอ่ง
ส่วนเกนิใหน้ าไปลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ภายใต้ความเสีย่งที่



ยอมรบัได้ โดยมกีารวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดกรอบการลงทุนกับแต่ละ
สถาบนัการเงนิ บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ต้องจดัใหม้วีงเงนิหมุนเวยีนระยะสัน้ 
สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อรองรับการด าเนินงานตามความ
เหมาะสม   

        7.3 การบริหารความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
               บรษิทัในกลุ่มไทยออยลต์อ้งบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดย

มุ่งหวงัเพื่อปิด/ลดความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้และ
ไม่หวงัสร้างก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (Minimize Foreign Exchange Rate 
Risk Exposure by Hedging without Speculation) โดยตอ้งแจง้บรษิทัฯ ก่อน
ด าเนินการใด ๆ ในการบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น  

        7.4 การเข้าท าอนุพนัธท์างการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงด้านภาระหน้ี 
               บรษิทัในกลุ่มไทยออยล์มหีน้าที่บรหิารจดัการเพื่อลดต้นทุน และ/หรอื

ความเสีย่งจากการออกตราสารหนี้ และ/หรอืการกู้ยมืเงนิ ทัง้ทางด้านอตัรา
แลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ย โดยบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ต้องแจ้งบรษิัทฯ 
ก่อนด าเนินการเขา้ท า และ/หรอืยกเลกิ และ/หรอืเปลีย่นแปลงสญัญาอนุพนัธ์
ทางการเงนิต่างๆ ที่มอียู่ในตลาดการเงนิ เช่น Swap Option เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อให้การบรหิาร Portfolio เงนิกู้ การบรหิารจดัการสดัส่วนหนี้สกุลเงนิใน
ประเทศและสกุลเงนิต่างประเทศ และการบรหิารจดัการสดัสว่นอตัราดอกเบี้ย
คงที่และลอยตัวของกลุ่มไทยออยล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมกับภาวะตลาดการเงิน ลักษณะของธุรกิจ และสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปในอนาคต โดยวงเงนิทีบ่รหิารแต่ละครัง้จะตอ้งไมเ่กนิภาระหนี้
ทีเ่ป็นเหตุใหต้อ้งมกีารบรหิารความเสีย่ง 

7.5 การบริหารความเส่ียงของคู่สญัญาในการท าธรุกรรมทางการเงิน 



        ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมหรอืท าสญัญาทางการเงนิ เชน่ การฝากเงนิ การ
ลงทุนในตราสารทางการเงนิ  การซื้อ/ขายเงนิตราต่างประเทศ หรอืการท า
สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ เป็นตน้ บรษิทัในกลุม่ไทยออยลต์อ้งพจิารณาฐานะ
การเงนิและความน่าเชื่อถอืของคู่สญัญา ได้แก่ ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ 
เป็นต้น โดยเฉพาะในการท าสัญญาทางการเงินที่มีอายุสัญญาระยะยาว 
คู่สญัญาของบริษัทควรมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ไม่ต ่ากว่า
ระดบัทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่เหมาะสมแกก่ารลงทุน (Investment Grade: อนัดบั
ความน่าเชื่อถอืตัง้แต่ BBB- ของ S&P หรอื Fitch หรอื Baa3 ของ Moody’s 
หรอืเทยีบเทา่)  
       นอกจากนี้บรษิทัในกลุม่ไทยออยลค์วรจะกระจายความเสีย่งของคู่สญัญา 
โดยไมค่วรท าสญัญากบัคูส่ญัญารายหนึ่งรายใดในจ านวนเงนิทีส่งูจนเกนิไป 
 

การแจง้ขอ้มลู จดัสง่ขอ้มลู รายงานต่างๆ และหารอืไดท้ีฝ่่ายวางแผนการเงนิ บรษิทั 
ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัขอ้ 1-3 และฝ่ายการคลงั บรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรบัขอ้ 4-7 

 

 

 

 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director * 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านการเงิน และมาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

•   โครงสรา้งเงนิทุน 
รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   นโยบายการเพิม่ทุน/ลดทุน ปฏบิตัติามทีก่ าหนด  (Directive) 

•   นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   เงนิกูจ้ากบรษิทัฯ  ปฏบิตัติามทีก่ าหนด  (Directive) 

•   การจดัหาเงนิกูจ้ากแหลง่
ภายนอก 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั

ก่อนการด าเนินการ
ใดๆ (Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

•   การขอรบัการสนบัสนุนทาง
การเงนิจากบรษิทัฯ  

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด  (Directive) 

•   นโยบายทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการดา้น
การเงนิ  

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินงาน รายงาน  (Report) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบาย 
ด้านแผนธรุกิจและงบประมาณ 



นโยบายด้านแผนธรุกิจและงบประมาณ 

เพื่อให้กลุ่มไทยออยล์มกีารจดัท าแผนธุรกิจและงบประมาณที่เหมาะสม โดยถือ
ปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้นธุรกจิทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ ทศิทาง และกลยทุธข์อง
องค์กร จงึก าหนดนโยบายดา้นแผนธุรกจิและงบประมาณเพื่อใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์
ถอืปฏบิตั ิดงันี้  

ขอ้ 1. การจดัท าแผนธุรกจิและงบประมาณ (ประจ าปี / ระหวา่งปี - ถา้ม)ี 
                ใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยลจ์ดัท าแผนธุรกจิและงบประมาณ (ประจ าปี / 

ระหวา่งปี - ถา้ม)ี รวมถงึงบประมาณลงทุนบนสมมตฐิานเดยีวกนั ตามรปูแบบ
และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

                นอกจากนัน้ ใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยลจ์ดัสง่แผนธุรกจิและงบประมาณ
ที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ให้บรษิทัฯ รวมทัง้
แผนธุรกจิและงบประมาณทีข่ออนุมตัริะหวา่งปี (ถา้ม)ี ใหบ้รษิทัฯ ดว้ย 

ขอ้ 2. การตดิตามผลการด าเนินงานและการใชง้บประมาณเปรยีบเทยีบกบัแผนทีว่าง
ไว ้

                ใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยลจ์ดัท ารายงานเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน
และการใชง้บประมาณกบัแผนทีว่างไว ้พรอ้มทัง้ค าอธบิายผลต่างตามรปูแบบ
และภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

การแจง้ขอ้มลู จดัสง่ขอ้มลู รายงานต่างๆ และหารอืไดท้ีฝ่่ายวางแผนการเงนิ บรษิทั 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director* 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านแผนธรุกิจและงบประมาณ และมาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

• การจดัท าแผนธุรกจิและ 
งบประมาณ (ประจ าปี / 
ระหวา่งปี-ถา้ม)ี 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

• การตดิตามผลการ
ด าเนินงานและการใช้
งบประมาณเปรยีบเทยีบกบั
แผนทีว่างไว ้

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินการ รายงาน 
(Report) 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีาร Control โดยบรษิทัฯ ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทนการรว่มหารอื (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการวางแผนกลยทุธ ์



นโยบายการวางแผนกลยทุธ ์

เพื่อใหก้ารวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมของกลุ่มไทยออยล์ เป็นไปอย่างมเีอกภาพ 
สามารถสรา้งพลงัรว่มและรองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึมนีโยบายดา้น
การวางแผนกลยทุธข์องบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้  

ขอ้ 1.   มกีารจดัท าแผนกลยทุธ ์และแผนธุรกจิระยะยาวของกลุ่มไทยออยล ์ใหเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนัก่อให้เกดิพลงัร่วมและสร้างมูลค่าเพิม่สูงสุดแก่กลุ่มไทย
ออยล ์

ขอ้ 2.   มกีระบวนการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนธุรกจิระยะยาวทีไ่ดก้ าหนด
ไว้ รวมทัง้น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบและปรับปรุง
กระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ขอ้ 3.   การพจิารณาตดัสนิใจลงทุนใหเ้ป็นไปอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถงึผลตอบแทน 
(Benefit) ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ตลอดจนการพิจารณาความเสี่ยง 
(Risk) ความไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย ระเบยีบต่างๆ และเป็นไปตามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานของกลุม่ไทยออยล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 

Investor 

Strategic 

Director 

Strategic 

Owner 
Owner 

  นโยบายด้านการวางแผนกลยทุธ์ 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 1. การจดัท าแผนกลยทุธ ์                

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 :: ระยะเวลาการจดัท าแผนกลยทุธ ์

 :: สมมตฐิานในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 :: การก าหนดแผนกลยทุธ ์

 :: รปูแบบ/กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 :: การประชุมก าหนดทศิทางและแผนกลยทุธก์ลุ่ม 
ไทยออยล ์

 :: การอนุมตัแิผนกลยทุธ์ 

 2. การจดัท าแผนธุรกจิ(ระยะยาว) 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 :: ระยะเวลาการจดัท าแผนธุรกจิ 

 :: สมมตฐิานในการจดัท าแผนธุรกจิ 

 :: รปูแบบ/กระบวนการจดัท าแผนธุรกจิ 

 :: การน าเสนอแผนธุรกจิและงบประมาณในที ่  
ประชุมผูบ้รหิารระดบัต่างๆ 

 :: การอนุมตัแิผนธุรกจิและงบประมาณลงทุน 

 :: การทบทวนงบประมาณลงทุนระหว่างปี 

 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 

Investor 

Strategic 

Director 

Strategic 

Owner 
Owner 

 3. การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนธุรกจิ 
:: สมมตฐิานในการจดัท าผลการด าเนินงาน 
:: การประชุมเชงินโยบายระดบัผูบ้รหิารบรษิทัในกลุ่ม
ไทยออยล ์
:: กระบวนการตดิตาม/ปรบัปรงุแผนธุรกจิและแผนงาน
รายโครงการ 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 4. การตดัสนิใจลงทุน 
 :: กระบวนการตดัสนิใจลงทุน 

รายงาน 
(Report) 

* รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 :: เกณฑพ์จิารณาเพื่อการตดัสนิใจลงทุน รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive)  :: การอนุมตักิารลงทุน 

* ส าหรบั Strategic Director ถา้มกีารลงทุนทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มไทยออยล ์ใหบ้รษิทันัน้ถอืปฏบิตัติาม (D) แทน  
การรายงาน (R) 
หมายเหตุ : งบประมาณประจ าปีและแผนการลงทุนไม่เกนิ 1 ปี จะเป็นฝ่ายวางแผนการเงนิเป็นหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบาย 
การจดัโครงสร้างองคก์ร 



นโยบายการจดัโครงสร้างองคก์ร 

เพือ่ใหก้ารจดัแบ่งกลุม่งานและการจดัโครงสรา้งองคก์ร ในภาพรวมของบรษิทัในกลุม่
ไทยออยล์ เป็นไปอย่างมเีอกภาพ สามารถสรา้งพลงัร่วม ตลอดจนรองรบัการถ่ายทอด    
กลยุทธ์และนโยบายดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมนีโยบาย
การจดัโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  จดัโครงสรา้งองค์กรโดยมุ่งตอบสนองต่อทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ์ เพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดในการขบัเคลื่อนบรษิัทให้บรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่
ก าหนดเอาไว ้

ขอ้ 2.  จดัแบ่งโครงสรา้ง และกลุม่งานของแต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน มปีระสทิธภิาพ
อกีทัง้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิการเชือ่มโยงกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทั
ในกลุ่มไทยออยล์และประสานสอดคล้องกบัแนวทางการบรหิารจดัการแบบ
เป็นกลุ่ม (TOP Group shared service) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม         
ไทยออยล ์

ขอ้ 3.  จดัท าหลกัการในการพจิารณา และก าหนดค่างานของต าแหน่งงานต่างๆ โดย
ใชร้ะบบการประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานรว่มกนัทัง้กลุม่ไทยออยล ์เพือ่สง่เสรมิการ
หมนุเวยีนงานภายในกลุม่ไทยออยล ์

ขอ้ 4.  ก าหนดกลไกในการตดิตาม และพจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งองคก์ร 
และกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความสอดคลอ้งกบัทศิทาง นโยบาย 
และกลยทุธข์องกลุม่ไทยออยล ์

 
หมายเหตุ : โครงสรา้งองคก์ร หมายถงึ Organization Design / Establishment 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการจดัโครงสร้าง
องคก์ร 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

มาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

1. การจดัโครงสรา้งองคก์ร 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

2. อ านาจอนุมตัโิครงสรา้งองคก์ร 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

3. การก าหนดคา่งานของต าแหน่ง
งาน 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการจดัการความรู้ 



นโยบายการจดัการความรู ้
การบรหิารจดัการความรูข้องบรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์น าไปสูก่ารด าเนินงานอยา่งมอื

อาชพี อนัเป็นพื้นฐานส าคญัในการด าเนินธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมาย และเพื่อส่งเสรมิการ
สรา้งวฒันธรรมในการเรยีนรู ้จงึมนีโยบายการจดัการความรูข้องบรษิทัในกลุ่มไทยออยล์ 
ดงันี้ 

ขอ้ 1.  ก าหนดเป้าหมายการจดัการความรูท้ีท่า้ทายเพื่อพฒันาขดีความสามารถของ
หน่วยธุรกจิ/ หน่วยสนบัสนุนใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ 

ข้อ 2.  ก าหนดหวัข้อความรู้ที่ส าคญัและแนวทางบรหิารจดัการความรู้ และใช้ขดี
ความสามารถที่เป็นจุดแข็งของหน่วยงานเพื่อก าหนดกลยุทธ์และภารกิจ 
รวมถงึผลกัดนัการพฒันาความรูใ้หมเ่พือ่รองรบัวสิยัทศัน์องคก์ร 

ขอ้ 3.  ผลกัดนักระบวนการและใหม้กีารแบ่งปัน แลกเปลีย่นและบรหิารจดัการความรู้
ระหว่างกนัของบรษิัทในกลุ่มไทยออยล์ เพื่อให้เกิดเป็นสนิทรพัย์ของกลุ่ม    
ไทยออยล์ รวมทัง้เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ในทุกพื้นที่ 
ตดิตามความกา้วหน้า ใหก้ารสนับสนุนต่อการน าความรูไ้ปใชแ้กไ้ขปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อ 4.  ผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพ 
(Enablement Tool) รวมถึงการถ่ายทอดจัดเก็บแบ่งปันสินทรัพย์ความรู้ 
(Knowledge Asset) เพื่อน าไปประยุกต์ใช ้และต่อยอดในการท างาน  โดยใช ้
Thaioil Group KM Portal เป็นช่องทางในการจัดเก็บ แบ่งปันและบริหาร
จดัการความรู ้

ขอ้ 5.  รว่มกนัสนบัสนุนและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองพฒันาต่อยอดการบรหิารจดัการความรูสู้ก่ารเป็นองคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการจดัการความรู้ 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

มาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

1. ระบบการจดัการความรู ้
(Knowledge Management 
Procedure) 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

(Consult) 

2. KNOWLEDGE MANAGEMENT 
FRAMEWORK AND PLAN 
PROCEDURE 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

(Consult) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบาย 
การปลกูฝังค่านิยมองคก์ร 



นโยบายการปลกูฝังค่านิยมองคก์ร  
วสิยัทศัน์ เป็นจุดหมาย ค่านิยม เป็นแนวทางการประพฤตปิฏบิตัทิีจ่ะท าใหว้สิยัทศัน์

เป็นจรงิ กลุ่มไทยออยลม์ุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารและพนักงานเป็นคนเก่ง คนด ีและรกัษ์องคก์ร 
จึงก าหนดค่านิยม  POSITIVE  เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานบรษิัทในกลุ่มไทยออยล์
ยดึถอืปฏบิตัริ่วมกนั เพื่อความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั อนัจะท าใหเ้กดิพลงัมหาศาลทีจ่ะ
ผลกัดนัใหก้ลุม่ไทยออยลป์ระสบความส าเรจ็ และบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีว่างไว ้  

ขอ้ 1. ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนพงึมพีฤตกิรรมการท างานตามคา่นยิม POSITIVE 
ดงันี้ 

ค่านิยม  
POSITIVE 

Key Behavior 

P :  

Professionalism 

- มแีนวความคดิ ความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และทกัษะในงานที่
รบัผดิชอบ 

- แสวงหาความรู ้พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
- ยกระดบัมาตรฐานการท างานใหม้คีวามเป็นเลศิ ตอบสนองความตอ้งการ
ทางธุรกจิขององคก์ร 

O :Ownership and  
Commitment 

- คดิเสมอวา่ตนเป็นเจา้ขององคก์ร 
- รกั ผกูพนั รว่มมสีว่นไดส้ว่นเสยี 
- ทุม่เทท างานอยา่งเสยีสละและเตม็ความสามารถ 
- รกัษาประโยชน์ สรา้งความเจรญิกา้วหน้าและความมัน่คงใหก้บัองคก์ร 

 

 

 

 



ค่านิยม 
POSITIVE 

Key Behavior 

S : Social 
Responsibility 

- ปฏบิตังิานอยา่งเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ดแูลรกัษา และรบัผดิชอบต่อครอบครวั 
- เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีและมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชนและสงัคม
ใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 

I : Integrity 

- ตัง้มัน่ใจความซื่อสตัย ์สุจรติ 
- เป็นธรรมและโปรง่ใสในการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตก้รอบของระเบยีบวนิยั 
คุณธรรม จรยิธรรม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุก
ฝ่าย 

T :  
Teamwork and  
Collaboration 

- ท างานแบบรว่มมอืเป็นทมี  
- สามคัคมีนี ้าใจ รบัฟังความคดิเหน็ สนบัสนุนซึง่กนัและกนั 
- ยดึเป้าหมายของทมีและองคก์รเป็นหลกั 
- แกปั้ญหาความขดัแยง้โดยยดึมัน่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
- พรอ้มเสยีสละเพือ่ใหเ้กดิผลดทีีสุ่ดต่อสว่นรวมและต่อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

I : Innovation 

- มองหาโอกาส และ รเิริม่สรา้งสรรค ์
- ปรบัปรุงและพฒันาแนวความคดิ วธิกีารท างาน ผลงาน ตลอดจนสิง่ใหม่ๆ  
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพือ่
เพิม่มลูคา่ใหแ้ก่งานของตนเองและองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

V : Vision Focus 
- มุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
- ยดึวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์รเป็นหลกั 
- เตรยีมการเพือ่อนาคตอยา่งจรงิจงัและเป็นรปูธรรม 

E : Excellence 
 Striving 

- ผลกัดนัตนเองและองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ อยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ดา้นเมื่อ
เทยีบกบัองคก์รชัน้น าระดบัสากล 

 



ขอ้ 2.  ผูบ้รหิารต้องปฏบิตัตินตามบทบาทและบรรทดัฐานของค่านิยม  POSITIVE 
โดยเป็น POSITIVE Role Model  และส่งเสริมบรรยากาศการท างาน เพื่อ
กระตุน้ใหพ้นกังานเกดิพฤตกิรรมการท างานตามคา่นิยม POSITIVE 

 

การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการปลกูฝังวฒันธรรม
องคก์ร 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 มาตรฐานการด าเนินการ / ระเบยีบปฏิบติั 

 การปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร  
 (TOP GROUP 
ORGANIZATIONAL          
CULTURE PROCEDURE) 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

(Consult) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบาย 
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 



นโยบายด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ทางด้านการประยุกต์ใช้งานและด้านการ
พาณิชยเ์พื่อก่อใหเ้กดิรายได ้และประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิ และแผน  กลยุทธข์ององคก์ร จงึมนีโยบายดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยขีองบรษิทัใน
กลุม่ไทยออยล ์ดงันี้ 

ข้อ 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดความรู้ต่างๆ โดยอาศัย
กระบวนการบรหิารจดัการด้านนวตักรรม และการวจิยัและพฒันา (Idea to 
Commercialization process: I2C) เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นให้เกดิการคดิค้น
และพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยอียา่งต่อเนื่อง 

ขอ้ 2.  จดัท าแผนพฒันาเทคโนโลยแีละ การวจิยัและพฒันาของบรษิทั ที่สอดคล้อง
ตามแผนกลยทุธอ์งคก์รดา้นการพฒันาธุรกจิในอนาคต 

ข้อ 3.  ส่งเสริมการพัฒนาทรพัย์สินทางปัญญาจากความรู้และประสบการณ์ของ
พนักงานกลุ่มไทยออยล์ รวมถงึความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัและพฒันา เพื่อเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รในระยะยาว 

ขอ้ 4.  สรา้งกลไกในการปกป้ององค์ความรู ้โดยการก าหนดชัน้ความลบัของขอ้มูล 
เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีองคค์วามรูห้ลกัจากการเผยแพรห่รอืแลกเปลีย่นความรู้
กบัองคก์รภายนอก 

ขอ้ 5.  จดัสรรงบประมาณให้กจิกรรมด้านเทคโนโลยแีละ การวจิยัและพฒันาอย่าง
เหมาะสม 

 

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายด้านนวตักรรมและการ
พฒันาเทคโนโลยี  

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
รายงาน 
(Report) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายด้านการบริหาร 
ทรพัยากรบคุคล 



นโยบายด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล 

การบรหิารทรพัยากรบุคคลถือเป็นเครื่องมอืบรหิารส าคญั ที่บรษิัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ในการยกระดับการบริหารจัดการให้พนักงานมีความรู้และ
ความสามารถอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของบรษิทัในกลุ่มไทยออยลเ์พื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการก ากบัดูแล และ
บรหิารจดัการดงันี้  

ข้อ 1.  การวางแผนอตัราก าลงั และการสรรหาบุคลากร 
        ก าหนดให้บรษิัทในกลุ่มไทยออยล์มกีารวางแผนอตัราก าลงับุคลากร
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบักลยุทธ์บรษิัทฯ มมีาตรฐานเดยีวกนั โดย
ค านึงถงึการไดม้าของพนกังานทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณบุคลากรทีจ่ าเป็น
ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ โดยสรรหาบุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิัง้ในดา้น
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามที่องค์กรต้องการในแต่ละ
ต าแหน่งงาน ตามหลกัเกณฑ์ (criteria) ที่บรษิัทก าหนด ด้วยเครื่องมอืและ
ขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ข้อ 2.  การบริหารผลการปฏิบติังาน 
        ก าหนดให้บรษิัทในกลุ่มไทยออยล์มหีลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตัิเรื่องการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างยุตธิรรม และมมีาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั โดยมกีารก าหนดเป้าหมายการท างาน ทีต่้องเชื่อมโยงกบัเป้าหมาย
ของหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนก าหนดกระบวนการใหพ้นักงานรบัทราบ
ผลการประเมนิ จดัท าแผนการพฒันาเพื่อเป็นแนวทางปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของการท างาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและแรงจูงใจในการท างานให้กับ
พนกังาน  

ข้อ 3.  การบริหารผลตอบแทน และสวสัดิการ 



        ก าหนดให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ต้องมีแนวทางในการจ่าย
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ประกอบดว้ย 
การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Internal 
equity) ตามผลการปฏบิตังิาน (Individual Equity) ตลอดจนรกัษาและพฒันา
ขดีความสามารถในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีแ่ขง่ขนัไดก้บักลุ่ม
ธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั (External Equity) ทัง้นี้นโยบายและการปฏบิตัใินดา้นการ
บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการนัน้ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย (Law 
Compliance)  ตลอดจนค านึงถงึความสามารถในการจ่ายของบรษิทัฯ (Ability 
to Pay) 

ข้อ 4.  การบริหารสายอาชีพ 

ก าหนดใหบ้รษิทัในกลุ่มไทยออยล์ มหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการ
บรหิารสายอาชพีทีส่อดคลอ้งกนั โดยครอบคลุมการดูแลในเสน้ทางสายอาชพี 
การพฒันาในสายอาชพี การเจรญิเตบิโตเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหน่ง การหมนุเวยีน
เปลีย่นงาน การวางแผนสบืทอดต าแหน่งในงานทีส่ าคญั ทัง้ภายในบรษิทัและ
ระหว่างบริษัท เพื่อให้บริษัทในกลุ่มไทยออยล์สามารถบริหารและพฒันา
บุคลากรบนพืน้ฐานทีด่รีว่มกนั 

ข้อ 5.  การบริหารงานพนักงานสมัพนัธ ์
        ก าหนดให้บรษิัทในกลุ่มไทยออยล์ มแีนวทางในการบรหิารพนักงาน
สมัพนัธ์ที่มุ่งสร้างให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และสอดคล้องกบัหลกัการของ
กฏหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักสิทธิมนุษยชน  โดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และความเขา้ใจที่ด ีระหว่างพนักงาน ฝ่ายจดัการ และบรษิทั  
ตลอดจนพนกังานมคีวามผกูพนัธแ์ละรกัองคก์รในระยะยาว 

ข้อ 6.  การพฒันาบุคลากร 



          ก าหนดให้บรษิัทในกลุ่มไทยออยล์ มนีโยบายและแนวปฏิบัติในการ
พฒันาบุคลากรทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยเป็นไปตามกรอบแนวคดิในการ
พัฒนา อันประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานขององค์กร สมรรถนะหลักของ
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ ตลอดจนพจิารณาจากความต้องการในอนาคต
ขององค์กร ทีจ่ าเป็นต่อการน าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน และสรา้งโอกาสในการ
พัฒนาบุคลากรร่วมกันในกลุ่มฯทางด้านการพฒันาภาวะผู้น า เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในแงข่องมาตรฐานการพฒันา และคุณภาพของการพฒันา 

ข้อ 7.  การบริหารพนักงานท่ีได้รบัมอบหมายให้ไปปฏิบติังานในบริษทัในกลุ่ม
ไทยออยล ์

        ก าหนดใหบ้รษิทัในกลุม่ไทยออยล ์มแีนวทางและหลกัเกณฑม์าตรฐานใน
การพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานของกลุม่ไทยออยล ์โดยการมอบหมาย
ใหพ้นักงานไปปฏบิตังิานกบับรษิทัในกลุ่มไทยออยล ์อนัจะเป็นการเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ ผา่นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสเพิ่มพูน
ประสบการณ์และพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถทางธุรกจิใหม่ๆ  ในกลุ่ม
ไทยออยล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล และมาตรฐานการด าเนินงาน / ระเบยีบปฏิบติั 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและ 
   การสรรหาบุคลากร 

รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

2. การบรหิารผลการปฏบิตังิาน รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

3. การบรหิารผลตอบแทนและ
สวสัดกิาร 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

4. การบรหิารสายอาชพี รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

5. การบรหิารงานพนกังานสมัพนัธ ์ รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

6. การพฒันาบุคลากร รายงาน 
(Report) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

7. การบรหิารพนกังานทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิานในบรษิทั
ในกลุม่ไทยออยล(์Secondment) 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 



นโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการผลกัดนังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้
เกดิประสทิธภิาพสูงสุดส าหรบักลุ่มไทยออยล์ จงึมนีโยบายการใชง้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของบรษิทัในกลุม่ไทยออยล ์ดงันี้  

ข้อ 1.  ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบัขอ้ก าหนดของบรษิัท ตลอดจนมาตรฐาน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืเป็นบรรทดัฐานขัน้ตน้  

ขอ้ 2.  มุ่งเน้นการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้มคีุณภาพทัว่ทัง้
บรษิัทด้วยเครื่องมอืทางด้าน ICT ที่มคีุณภาพและกระบวนการท างานที่มี
ประสทิธภิาพ  

ขอ้ 3.  สนับสนุนการด าเนินธุรกจิด้วยการบรหิารจดัการด้าน ICT ให้สอดคล้องกบั     
กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการก าหนด
มาตรการควบคุมและป้องกนัโดยตระหนักถงึภยัคุกคามดา้นความมัน่คงและ
ระดบัความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบและความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้แกผู่ม้สีว่นได้
สว่นเสยี ต่อชวีติ ทรพัยส์นิและสารสนเทศขององคก์ร  

ขอ้ 4.  พฒันา และจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้น ICT ทีป่ลอดภยัและเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Green ICT) โดยผลกัดนัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้ใจ
ถงึการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้น ICT อยา่งถูกตอ้ง และลดความเสีย่งที่
จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชน  

ขอ้ 5.  ผลกัดนัใหเ้กดิพลงัร่วมในการบรหิารจดัการทางดา้น ICT (ICT Synergy) แก่
กลุ่มไทยออยล์ โดยมีบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ส์ จ ากัด (PTT Digital 
Solutions) เป็นแกนกลางในการใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร  



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

นโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทาง
รว่มกนั 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

(Consult) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้าง 



นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้าง 

การจดัซื้อจดัจา้งเป็นกระบวนการส าคญัทีส่นับสนุนการด าเนินกจิการและธุรกจิของ
กลุ่มไทยออยล์ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดว้ยการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีผา่นการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งทีเ่ป็นเลศิ โปรง่ใส และเป็นธรรมภายใตก้รอบ
การบรหิารจดัการ การจดัซื้อจดัจา้ง ทีม่หีลกัการและแนวปฏบิตัเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
ทัง้กลุ่มไทยออยล์ ตามมาตรฐานสากล จงึมนีโยบายการจดัซื้อจัดจา้งของบรษิทัในกลุ่ม      
ไทยออยล ์ดงันี้ 

ขอ้ 1.  จดัซื้อจดัจา้ง โดยค านึงถงึคุณภาพ ราคา ปรมิาณ  การใหบ้รกิาร  และความ
รวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้ความส าคัญทางด้านประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล อีกทัง้ก าหนดให้ค านึงถึงการมสี่วนร่วมและร่วมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ขอ้ 2.  จดัซื้อจดัจา้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมทัง้ปฏบิตัติามระเบยีบ 
ขอ้ก าหนด และ กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 3.  จัดซื้อจัดจ้างโดยไม่เอาเปรียบคู่ค้า ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 
เปิดเผย และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้รบัฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะของคูค่า้เพือ่การปรบัปรงุ 

ข้อ 4.  จดัซื้อจดัจ้างร่วมกนั ร่วมมอืปฏิบัติกนัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องเพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุกบักลุม่ไทยออยล ์ 

ขอ้ 5.  จดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Procurement)  

      ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทัในกลุ่มไทยออยลท์ุกคนมหีน้าทีส่นับสนุน ผลกัดนั 
และปฏบิตัภิายใตน้โยบายและกรอบการบรหิารจดัการการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งเครง่ครดั  

 



การก ากบัดแูลบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์

หวัข้อ 
Financial 
Investor 

Strategic 
Director 

Strategic 
Owner 

Owner 

  นโยบายการจดัซ้ือจดัจ้าง 
  (Domestic /International) 

รายงาน 
(Report ) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

มาตรการด าเนินการ / ข้อก าหนด /  ระเบยีบปฏิบติั  

 Domestic 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด 
(Directive) 

  International N/A 
รายงาน 
(Report) 

หารอืและสรุป
แนวทางรว่มกนั 

(Consult) 

  รายงานผลการด าเนินงาน 

  Domestic 
รายงาน 
(Report) 

  International N/A รายงาน ( Report ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


