
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) 

 ไทยออยล ไดเริ่มกอตั้งในป 1961 โดยเริ่มจากการเปนโรงกลั่นน้ำมันขนาด 35,000 บารเรล

ตอวัน โดยมีการรวมทุนระหวางกลุมนักลงทุนเอกชนกับเชลลในระยะแรก ทั้งนี้ เพื่อผลิตน้ำมัน

สำเร็จรูปปอนตลาดในประเทศไทยเปนหลกั โดยไดมกีารเขาทำสมัปทานกบัภาครฐัจนเปนปจจยัให 

ปตท. หรือการปโตรเลียมแหงประเทศไทยในขณะนั้นเขาเปนผูถือหุนหลักตั้งแตป 1981 เปนตนมา  

ในชวงเวลา 50 ปที่ไทยออยลไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในระดับสากลควบคู 

ไปกับการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตและขยายงานไปสูธุรกิจเกี ่ยวเนื่องทั้งดานปโตรเคมี 

น้ำมันหลอลื่นพื้นฐาน โรงไฟฟา พลังงานทางเลือก เรือขนสงน้ำมัน และที่ปรึกษาดานพลังงาน  

จนวันนี้ ไทยออยลถือเปนหนึ่งในผูนำของผูประกอบการในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีในระดับ

เอเชียแปซิฟก ดวยกำลังการกลั่น 275,000 บารเรลตอวัน ซึ่งถือวามีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 

และยังมีหนวยกลั ่นที ่มีความสามารถในการผลิตสูง ซึ ่งในอุตสาหกรรมจะวัดกันดวยดัชนี 

Complexity Index  ซึ่งไทยออยลอยูที่ระดับสูงถึง 9.4 ถือเปนลำดับที่ 3 ในภูมิภาครองจากโรงกลั่น

ในประเทศอินเดีย และญี่ปุน การที่ไทยออยลประสบความสำเร็จและไดรับการยกยองในแวดวง

ธุรกิจ ทั้งนี้ ถือวาเปนวิสัยทัศนที่กวางไกลของผูนำองคกรของไทยออยลในทุกยุคทุกสมัย   

 ภายหลังจากการแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนในป 2004 ผูบริหารระดับสูงของไทยออยล 

กม็ุงขับเคลื่อนใหองคกรบรหิารจดัการและกาวไปสูความเปนผูนำในธรุกจิระดบัภมูภิาค โดยมุงเนน 

ดานความเปนเลิศในการบริหารงานทุกดาน ความมุงมั่นดังกลาวทำใหเครือไทยออยลสามารถ

ดำเนินธุรกิจไดประสบความสำเร็จในหลายๆ ดาน สงผลใหมีผลประกอบการที ่ดีตามความ 

คาดหมายของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนไดรับการยอมรับจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน 

วงกวาง เชน การเปนหนึ่งในผูเขารอบสุดทายสำหรับรางวัล Business Leader of the Year 

Award 2010 จากสถานีโทรทัศน CNBC การไดรับรางวัล Platts TOP 250 Global Energy 

Companies Awards 2010 จากบริษัท Platts, Singapore โดยจากการจัดลำดับในดานตางๆ  

โดยเปรียบเทียบกับผูประกอบกิจการรายอื่นในระดับสากล ดังนี้ 

 # 9 of Oil & Gas Refining and Marketing in Asia 

 # 12 of Oil & Gas Refining and Marketing globally 

 # 36 of overall performance in Asia 

 # 137 of overall global performance 
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 ปรัชญาในการนำองค�กร 

 ไทยออยลมีการดำเนินการโดยสงเสริมการมุงมั่นและพัฒนาไปสูความเปนเลิศ รวมทั้งมีการ

กำหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่จะตอบโจทยและสรางความสมดุลใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชน สังคม โดยมุงเนนไปที่ประเด็นการสรางการเจริญ

เติบโตที่ยั่งยืน ไทยออยล ยังมุงเนนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เปนระบบและเชื่อมโยง

กันเพื่อกาวสูการเปนองคกรคุณภาพระดับสากล โดยในป 2009 ไทยออยลไดรับรางวัล Integrated 

ISO จากสำนักไอเอสโอ รวมทั้งตอมาไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC - Thailand 

Quality Class สำหรับป 2010 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนปที่สองตอเนื่องจากป 

2009  

 ความสำเร็จดังกลาวตองถือวาเปนผลมาจากปรัชญาหลักในการนำองคกร 3 ประการ ไดแก

ดานการมุงสูความเปนเลิศทางธุรกิจดวย Operational Excellence และ HPO ดานการกำกับดูแล

กิจการที ่ดี และดานความรับผิดชอบตอสังคม และการดูแลผู มีสวนไดสวนเสีย ปรัชญาทั ้ง 

สามประการถือเปนกลไกสำคัญทำใหองคกรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื ่อใหสามารถ 

ดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมาย สรางความพึงพอใจใหผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สรางการ 

เจรญิเติบโตใหธรุกิจ ตลอดจนทำใหเกดิเปนความยั่งยนืขององคกรตามวสิยัทศันที่วางไว   

 ไทยออยลไดรับการยกยองในความเปนเลิศดานธรรมาภิบาลอยางตอเนื่องโดย ในป 2010 

ที ่ผานมา ไทยออยล ไดรับรางวัล TOP Corporate Governance Report Awards จาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในงาน SET Awards 2010 รวมทัง้ ไดรับรางวัลดานการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีจาก IOD ซึ่งไดรับคะแนน 5 ดาวซึ่งเปนระดับสูงสุด รวมทั้งไดรับการเสนอชื่อเปน 

ผูเขารอบสุดทายสำหรับรางวัล IR Excellence Awards จากตลาดหลักทรัพยฯ ในงาน SET 

Awards 2010 และจาก นิตรสาร IR Magazine ประเทศ Singapore ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่น 

ที่บริษัทฯ มีการดูแลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุมอยางเปนธรรม     

 ไทยออยล ยังมุงพัฒนายกระดับเปาหมายและกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมจาก 

รอบรั้วไทยออยล ใหครอบคลมุทั้งประเทศ โดยในปที่ผานมา ดงันั้น ไทยออยล จงึไดรบัการเสนอชื่อ 

เพื่อพิจารณารางวัลในสาขา Community Development Program of The Year จาก Platts  

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง บริษัทในเครือ เชน TPX และ IPT ก็ไดรับรางวัล EIA Monitoring 

Awards 2009 ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมี 

การจัดการสิ่งแวดลอมดีเดนอีกดวย  

 รางวัลเหลานี ้เปนเครื่องพิสูจนเพื ่อความรับผิดชอบที่มีตอผู ถือหุ นและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทุกกลุม ตลอดจนการสงเสริมธรรมาภิบาลภายในเครือไทยออยลใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

องคกร ซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนขององคกรเครือไทยออยลอยางแทจริง 
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การวางแผนกลยุทธ�และการมุ่งเน�นการนำไปปฏิบัติให�สัมฤทธิผล 

 ไทยออยลมีวิสัยทัศนที่จะมุงเปนผูนำดานการกลั่น และปโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยนอกจากจะมีการขยายงานและการสราง

มูลคาเพิ่มของธุรกิจปจจุบัน (Organic Growth & Value Chain Enhancement) แลว เครือไทยออยลยังใหความสำคัญแกการเขาสูธุรกิจ

พลังงานทางเลือก การเขาสูธุรกิจที่ปรึกษาดานพลังงาน ตลอดจนการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ การดำเนินกลยุทธใหสำเร็จตองอาศัย

ความสามารถหลักขององคกรที่สนับสนุนใหบริษัทฯ กาวยางไปสูการขยายฐานธุรกิจเพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนสราง

ความยั่งยืนขององคกรอันตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย   

 ในดานการนำกลยทุธไปสูการปฏบิตัใิหสมัฤทธผิล ไทยออยลมุงเนนการเปนองคกรที่มุงเนนกลยทุธ (Strategic Focused Organization- 

SFO) โดยใชระบบ Balance Score Card, Performance Management และการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk 

Management) เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการสรางความมั่นใจที่จะสนับสนุนใหองคกรมีการเจริญเติบโตอยางยัง่ยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ดังนั้น ในปที่ผานมาเครือไทยออยลไดมีการพัฒนาระบบงานดานตางๆ ใหรองรับกลยุทธ โดยพัฒนาแนวคิด

การสรางความสอดคลองในแนวราบ Horizontal Alignment ผาน Key Focus Areas เพื่อผลักดันใหการดำเนินการดานกลยุทธของทุกหนวย

ธุรกิจ และทุกหนวยงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการของเครืออยางเหมาะสม 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนนวัตกรรมดานกระบวนการที่จะผลักดันใหเกิดความรวมมือทั่วทั้งองคกรและสงผลตอความสำเร็จในการ 

บริหารงานอยางแทจริง    

 นอกจากนี้ ในดานการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของบุคลากร ไทยออยลมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองคกร

ใหกาวสูความเปน High Performance Organization โดยเล็งเห็นวา นอกเหนือจากการสรางความสามารถในการแขงขันและการดำเนิน

กลยุทธทางธุรกิจแลว ไทยออยลจะสำเร็จไดดวยความพรอมและความสามารถของบุคลากร รวมทั้ง การพัฒนาระบบงานและการจัดองคกร
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ที่รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจดวย ดังนั้น ไทยออยลจึงใหความใสใจอยางมากในการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ การสงเสริมคานิยม 

POSITIVE การสรางความยอมรับในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบงานและองคความรู KM เพือ่ทำใหสามารถดึงศักยภาพของผูปฏิบัติ

งานใหสามารถสรางผลงาน รวมไปถึงการสรางและพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพในการทำงานรวมกัน จึงนับวาสิ่งที่สำคัญที่สุดเต็มที่กับ

สิ่งที่ทำ ทำงานอยางเห็นคุณคา สรางมาตรฐานในการทำงานใหกับตนเอง รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน  ในหลายปที่ผานมา ไทยออยลสามารถ

พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) ตอเนื ่องจากการสรางระบบ Performance 

Management System ที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และวัฒนธรรมองคกร ในขณะเดียวกันสามารถสรางบรรยากาศในการพัฒนาและบริหาร

ผลงานใหดีที่สุด สงผลใหพนักงานมีความหวังและผูกพันกับองคกรมากยิ่งขึ้น ทำใหองคกรมีความพรอมที่จะจัดหาทรัพยากรบุคคลที่เปน

ทั้งคนดีและคนเกง ซึ่งทำใหสามารถขยายธุรกิจไดตามเปาหมายอีกดวย    
 

 
การนำองค�กรที่มุ ่งเสริมสร�างและรักษาความได�เปรียบเชิงกลยุทธ�ของไทยออยล�
นำองค�กรให�สามารถบรรลุวิสัยทัศน�และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  

 การมีเครือขายการจัดการหวงโซอุปทาน หรือ Supply Chain ที่แนนแฟนกับบริษัทในเครือ 

ปตท. และเครือไทยออยล เปนแตมตอที่สำคัญที่สุด การสนับสนุนชวยเหลือในเครือขายใหบังเกิด 

“ประโยชนรวมกัน” หรือ “Win-Win” สำหรับทุกฝายในเครือขายจึงสามารถทำไดอยางชอบธรรม 

อีกทั้ง ปตท. ยังคงสถานะลูกคารายใหญ การเปลี่ยนนโยบายไปซื้อกับบริษัทอื่นๆ จึงเปนไปไดนอย 

ในสถานการณการกลั่นลนตลาด การเชื่อมโยงธุรกิจไทยออยลกับ ปตท.ทำใหตองมีการวางกลยุทธ

การทำตลาดรวมกันโดยอาศัยเครือขายของ ปตท.ที่มีอยูในตางประเทศในการระบายสินคา อีกทั้ง

ผลักดันใหไทยออยลมีบทบาทสำคัญในการสงออกดวย เนื่องจากไทยออยลมีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ 

 ในทำนองเดียวกัน ความแข็งแกรงในเครือไทยออยลนั้นเอง เกิดจาก “การวางแนวธุรกิจหลัก

ใหเกื้อกูลซึ่งกันและกัน” ใน 3 ธุรกิจหลัก ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน โดย “บริษัท ไทยออยล” ธุรกิจ 

ปโตรเคมี โดย “บริษัท ไทยพาราไซลีน” และธุรกิจน้ำมันหลอลื่นพื้นฐาน โดย “บริษัท ไทยลูบเบส” 

เมื่อใดธุรกิจน้ำมันไมคอยดี ก็สามารถทดแทนรายไดดวยธุรกิจปโตรเคมีหรือธุรกิจน้ำมันหลอลื่น 

เพราะโรงกลั่นไทยออยลมีความสามารถในการเลือกใชชนิดน้ำมันดิบและปรับการผลิตน้ำมัน

สำเร็จรูปที่มีสวนตางไมดีไปเปนวัตถุดิบในการผลิตอะโรเมติกสที่ไดสวนตางที่ดีกวาได หรือนำ

น้ำมันเตามาเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหลอลื่นพื้นฐาน ขณะเดียวกันไทยออยลยังมีโรงไฟฟา

ปอนธุรกิจตัวเอง ทำใหมีความมั่นคงดานการผลิตสูงกวาเมื่อเทียบโรงกล่ันอื่นๆ สิ่งเหลานี้เปนผลมา

จาก “การบริหารงานเชิงบูรณาการ” ในกลุม ทำใหเกิดความคลองตัวในการดำเนินการผลิต 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผลใหกำไรขั ้นตนจากการกลั ่นอยู ในระดับที ่ดี มีระดับคาใชจายใน 

การดำเนินงานที่สามารถแขงขันได ผนวกกับรายไดเสริมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ไฟฟา ธุรกิจ 

เรือขนสงน้ำมันและปโตรเคมี และการเขาซื้อกิจการธุรกิจสารทำละลาย ที่ชวยเพิ่มความมั่นคงของ

โครงสรางรายไดของไทยออยลและบริษัทในเครือ  

 ดวยปจจัยที่กลาวมาขางตนจึงเปนสิ่งพิสูจนถึงรากฐานที่แข็งแกรงกวา 50 ปที่ผานมาของ 

ไทยออยล และดวยศักยภาพที่มีอยูประกอบกับการนำองคกรอยางมีดุลยภาพจะสามารถสนับสนุน

ใหแผนงานตางๆ ของไทยออยลเปนผลสำเร็จและนำพาบริษัทไปสูความเปนองคกร 100 ป และ 

เกิดความยั่งยืนสมกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายในที่สุด 
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