
ไปที่สารบัญ

บริษทัมุง่มัน่ในการพฒันาตามแนวทางการบรหิารจดัการ
เพื่อการการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการด�าเนินธุกิจ ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุก
กระบวนการ เพือ่ให้องค์กรมกีารปฏบิตังิานทีป่ระสทิธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ
การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สรุปประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อกำรรำยงำน
ประเด็นส�ำคัญ 

ต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร

ผลกระทบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ • รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• การรักษามาตรฐานคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการ
• นโยบายคุณภาพ
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม • กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม

• สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สังคมและชุมชน

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

• นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

• นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

• นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

พนักงาน

และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  
ที่จะช่วยพัฒนาและน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึง
ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน 
สังคม หรือบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นความเส่ียงที่ส�าคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้
ยั่งยืน และน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัท 
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

รายงานประจ�าปี 2559
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ไปที่สารบัญ
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เพื่อการการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการด�าเนินธุกิจ ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีการบริหารความเส่ียงภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุก
กระบวนการ เพือ่ให้องค์กรมกีารปฏบิตังิานทีป่ระสทิธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ
การอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สรุปประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อกำรรำยงำน
ประเด็นส�ำคัญ 

ต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร

ผลกระทบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ • รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน 
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• การรักษามาตรฐานคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการ
ให้บริการ
• นโยบายคุณภาพ
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม • กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม

• สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• นโยบายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สังคมและชุมชน

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

• นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

• นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

• นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

พนักงาน

และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม  
ที่จะช่วยพัฒนาและน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึง
ผู ้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน 
สังคม หรือบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้
ยั่งยืน และน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัท 
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
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อภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก�ำจร
ประธานกรรมการ

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 เป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ	 และยังมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้
ให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต	
	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ยังคงตระหนักถึงความส�าคัญในการ
ด�าเนนิธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวงัและรอบคอบ	มุง่เน้นการ
สร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม			โดยการด�าเนนิธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาล		ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ภายใต้ความรับผิด
ชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	มุง่เน้นการสร้าง
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ในการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชัน่	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	
Against	 Corruption	 หรือ	 CAC)	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานใน
องค์กรมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมถึงการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยัง	 ลูกค้า	

คู่ค้า	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมใน 
การพัฒนาศักยภาพองค์กร	 ทั้งด้านกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 
การก�ากับดูแล	 	 การพัฒนาบุคลากร	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
มาตรฐานการให้บริการ	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด		เพื่อให้การด�าเนินงานของบ
รษิทัฯ	ผ่านพ้นปัญหาและอปุสรรค	และสามารถต่อยอดธรุกจิให้เตบิโต
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุน้และผู้มอุีปการคณุในทกุๆด้าน		ตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานทกุ
ท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุกิจการของบรษิทัด้วยดีมาโดยตลอด		
และขอให้ทุกท่านเชื่อม่ันว่า	 	 คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ	 และค�านึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้องค์กรมีการ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป	

ศึกษาการลงทุน 
ในกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่นๆ

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 3

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
	 1.1 รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน

	 บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้านการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
มากว่า	 20	 ปี	 มีประสบการณ์	 ช่ือเสียง	 และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและรู้จักตลาดการซื้อขายน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี	ท�าให้
บรษัิทมรีายได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จนท�าให้บริษทัเป็นทีรู่จั้กในตลาด
การค้าน�า้มนัเช้ือเพลงิแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่บรษิทัมีคูค้่าเป็น
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงชั้นน�าของประเทศไทย	จึงสามารถ
สนบัสนนุการจ�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลงิให้แก่ลกูค้าได้ครบถ้วน	และตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
	 บริษัท	มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน�้ามันทางทะเล	และกลุ่ม
เรือหรือรถขนส่งน�้ามันอีกหลายรายท่ีมีมาตรฐานการให้บริการระดับ
สูง	 ท�าให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามก�าหนดเวลาและตรงตามความประสงค์ลกูค้า	อกีทัง้ผูข้นส่ง
ทุกรายมีการท�าประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน	 และ
กระบวนการขนส่งสินค้าท่ีมีมาตรฐาน	 ปลอดภัยไม่กระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
	 บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ	ISO	9001	
ทีแ่สดงถงึความน่าเชือ่ถอืในการปฏบิตังิานตัง้แต่การสัง่ซือ้สนิค้า	การ
รบัสนิค้า	จนถงึขัน้การจดัส่งสนิค้าไปให้แก่ลกูค้า	อกีทัง้ยงัมรีะบบรกัษา
ความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทน�้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	 และมีความถูก
ต้องครบถ้วน		ตรงตามความต้องการของลูกค้า	

	 ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร	 วัตถุดิบและการให้
บรกิารอืน่ๆ	(Supply	Management)	บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารทีม่รีะบบ
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล	มีคู่
ค้าที่มีศักยภาพ	 และมีทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ
ลูกค้า	 จนท�าให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย	 มั่นคง	 อาชีว
อนามัย	 และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
จ�ากดั	(มหาชน)	ทัง้ในปี	2556	และปี	2559	ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในความ
ส�าเร็จของบริษัท
	 จากการด�าเนินธุรกิจหลักทั้งหมด	ท�าให้บริษัทเป็นองค์กรที่
มคีวามน่าเช่ือถอื	มคีวามพร้อมด้านบคุลากรท่ีมคีวามรู	้ความสามารถ	
มีระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล	และมีคู่ค้าที่มี
มาตรฐาน	ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ	ตรงตามความต้องการของลูกค้า	
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น	 ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง	และท�าให้มีจ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี	 	
	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยเน้น
การปฏบิตังิานท่ีปราศจากการทุจรติในทุกขัน้ตอน	ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร
จนถงึระดับพนกังาน	ส่งผลให้บรษิทัสามารถจัดเกบ็รายได้ครบถ้วน	
	 บริษัท	 ยังมีพันธกิจที่ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ	 ซึ่งจะ
สร้างผลก�าไรให้บริษัทเพิ่มข้ึนในอนาคตและลดความเส่ียงจากการ
ประกอบธุรกิจหลัก	 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร	 และ	
ส่งคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

 1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์

	 ในช่วงปลายปี	 2557	 จนถึงปี	 2559	 	 บริษัท	 ที่อยู ่ใน
อุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม	 ปิโตรเคมี	 ประสบปัญหา	 สภาวะราคา
น�้ามันดิบในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก	 ส่งผลให้รายได้จากการ
ประกอบธุรกิจด้านการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบ
โดยตรง	จากราคาน�า้มนัทีผั่นผวน	ท�าให้ผู้บรหิารต้องมกีารปรบักลยทุธ์
ในการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	
และลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหลักขององค์กร	 โดยการขยาย
การลงทุนไปยังธรุกจิอ่ืน	ทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัธรุกจิหลกั	 เช่น	
ธรุกจิโรงแยกคอนเดนเสท	ทีผ่ลติและจ�าหน่ายเคมภีณัฑ์	ตลอดจนมอง
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หาโอกาสทางธรุกจิด้านพลงังานอืน่ เช่น โครงการธรุกจิพลงังานไฟฟ้า
แสงอาทติย์ หรอืพลงังานทดแทนอืน่ ทีม่ศีกัยภาพด้านการเตบิโตและ
เพิ่มเสถียรภาพทางรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว
  
 1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

 บรษิทัขยายการลงทนุในธุรกจิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมใน
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งได้
รบัสมัปทานการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมอยูพ่ืน้ทีอ่�าเภอก�าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม ซึง่ POES ได้เข้าไปท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมให้แก่ชนุชน
และสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การ
เรยีน กฬีาในวนัเดก็ ประจ�าปี 2559 ให้แก่โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเสื้อพละให้
แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยด้วน เป็นต้น และบริษัท นครชัย
ปราการ เคมีภัณฑ์ จ�ากัด (ปัจจุบันช่ือนิติบุคคล “บริษัท ซีออยล์ 
ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มบริษัทมีแผนงานที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

 ในปี 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทนทลินได้เข้าสนับสนุน
สนิค้าประเภทข้าวสารจากชาวนาบ้านกระเทยีม จงัหวัดสรุนิทร์ ซึง่ได้
รับผลปัญหาข้าวสารราคาตกต�่า เพื่อให้ชาวนามีรายได้และน�าเงินไป
เป็นทุนปลูกข้าวใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ชาวนามีก�าลังใจปลูก
ข้าวต่อไปและพยงุเศรษฐกจิของชมุชนสงัคม อกีทัง้เป็นการท�าดถีวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

 1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�า

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และศกัยภาพของบคุคลากรในองค์กรทกุระดับ โดยได้ก�าหนด
นโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การพัฒนา
ทักษะท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้น�า การจัดท�า
แผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทางการ
พัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานน�า
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถมาปรบัใช้ในการท�างานให้เกปิระสทิธภิาพ
สูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลท่ีได้รับ
มาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผูข้นส่ง
ของบรษิทัจะมแีผนปฎบิตักิารรบัส่งสนิค้าประเภทน�า้มนัเชือ้เพลงิทาง
ทะเล ส�าหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ด�าเนินการขนส่งน�้ามัน โดย
ยดึหลักกฎหมายแห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในน่านน�า้ไทยว่าด้วย
เรือ่งการควบคมุมลพิษทางทะเล อกีทัง้ บรษิทัมเีจ้าหน้าทีค่วบคมุการ
จดัส่งน�า้มนั (Inspector) ก�ากบัดแูลการจัดส่งต้ังแต่ต้นทางจนถงึสถาน
ที่จัดส่งน�้ามันปลายทางและควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น 
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หาโอกาสทางธรุกจิด้านพลังงานอืน่ เช่น โครงการธรุกจิพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ หรอืพลงังานทดแทนอืน่ ทีม่ศีกัยภาพด้านการเตบิโตและ
เพิ่มเสถียรภาพทางรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว
  
 1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

 บรษิทัขยายการลงทนุในธุรกจิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมใน
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งได้
รบัสมัปทานการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมอยูพ่ืน้ทีอ่�าเภอก�าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม ซึง่ POES ได้เข้าไปท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมให้แก่ชนุชน
และสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การ
เรยีน กฬีาในวนัเดก็ ประจ�าปี 2559 ให้แก่โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเสื้อพละให้
แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยด้วน เป็นต้น และบริษัท นครชัย
ปราการ เคมีภัณฑ์ จ�ากัด (ปัจจุบันช่ือนิติบุคคล “บริษัท ซีออยล์ 
ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มบริษัทมีแผนงานที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

 ในปี 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทนทลินได้เข้าสนับสนุน
สนิค้าประเภทข้าวสารจากชาวนาบ้านกระเทยีม จงัหวัดสรุนิทร์ ซึง่ได้
รับผลปัญหาข้าวสารราคาตกต�่า เพื่อให้ชาวนามีรายได้และน�าเงินไป
เป็นทุนปลูกข้าวใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ชาวนามีก�าลังใจปลูก
ข้าวต่อไปและพยงุเศรษฐกจิของชุมชนสงัคม อกีทัง้เป็นการท�าดถีวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

 1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�า

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และศกัยภาพของบคุคลากรในองค์กรทกุระดับ โดยได้ก�าหนด
นโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การพัฒนา
ทักษะท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้น�า การจัดท�า
แผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทางการ
พัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานน�า
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถมาปรบัใช้ในการท�างานให้เกปิระสทิธภิาพ
สูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับ
มาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อก�าหนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดล้อม ซ่ึงผูข้นส่ง
ของบรษิทัจะมแีผนปฎบิตักิารรบัส่งสนิค้าประเภทน�า้มนัเชือ้เพลงิทาง
ทะเล ส�าหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ด�าเนินการขนส่งน�้ามัน โดย
ยดึหลักกฎหมายแห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในน่านน�า้ไทยว่าด้วย
เรือ่งการควบคมุมลพิษทางทะเล อกีทัง้ บรษิทัมเีจ้าหน้าทีค่วบคมุการ
จดัส่งน�า้มนั (Inspector) ก�ากบัดแูลการจัดส่งต้ังแต่ต้นทางจนถงึสถาน
ที่จัดส่งน�้ามันปลายทางและควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็น
ไปตามมาตรฐานท่ีถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น 

รายงานประจ�าปี 2559
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)60

กรณีมนี�า้มันรัว่ไหลระหว่างการรบัส่งน�า้มนัทางทะเล ผูข้นส่งจะมกีาร
ล้อมทุน่ลอยน�า้ (Boom Oil) ป้องกนัน�า้มนัท่ีร่ัวไหลในระดบัหนึง่ และ
มกีารขจดัคราบน�า้มนับนท้องทะเลให้หมดสิน้ได้ จนสามารถท�าให้เกดิ
ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีมลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้ 
   2.2 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัทได้ส่งเสริมให้ภายในองค์กรมีการอบรมเก่ียวกับ
นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การปฐมนเิทศ
กรรมการและพนักงานใหม่ท่ีเข้ามาภายในองค์กร และมีการปลูกฝัง
ให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจิตส�านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผู ้บริหารและ
พนักงานภายในองค์กรมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
จ�านวนหลายกิจการท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม เช่น กิจกรรมการท�าลายน�้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ 
กจิกรรมประหยดัพลงังาน กจิกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึง่จาก
กิจกรรมการท�าลายน�้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์  บริษัทได้จัด
ท�าขั้นตอนการก�าจัดน�้ามันอย่างเป็นระบบและคัดเลือกผู้ก�าจัดน�้ามัน
ที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันน�้ามันกลับมาสร้างมลภาวะสู่สิ่ง
แวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะน�าไปรีไซเคิลด้วย
กรรมวธิท่ีีถกูต้องตามหลกัมาตรฐานอตุสาหกรรม และไม่เป็นการเพิม่
ปริมาณขยะกลับมาท�าลายสิ่งแวดล้อม ซ่ึงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
งานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่ิง
แวดล้อมเป็นส�าคัญ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กร

3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
 
 3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี
จริยธรรม ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระท�าการ
ใดๆอนัเป็นการส่งเสริมหรอืสนบัสนุนให้มีการปฏิบตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอื
หลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด�าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  และต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ทุกรูปแบบ จึงได้มีการก�าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์  นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
 ในปี 2559 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า 
ลูกค้า ชุมชน พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุ
จริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท

มมีาตรการรกัษาความลับของผู้ร้องเรยีน และมกีระบวนการน�าข้อร้อง
เรียนดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยจะพิจารณา 
ไต่สวน ออกมาตรการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อบุคคลท่ี
ทจุรติหรอืกระท�าความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการพจิารณาหรอื
รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจนกระทั่งเสร็จสิ้น
กระบวน ซึง่มาตรการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ะ
สร้างความเช่ือม่ันให้กับองค์กรในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
  
 3.2 การเคารพสทิธมินษุยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทัให้ความส�าคญัเกีย่วกบัด้านแรงงาน และการส่งเสรมิ
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อ
น�าไปสู่การขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความ
ส�าคญัและส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน การ
จัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน 
และสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ 
ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการท�างาน
ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานทีท่�างาน  และระหว่าง
การปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม 
 บริษัทได้ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ทุน
การศกึษาแก่บตุรของพนกังานทีม่ผีลการเรยีนด ีซึง่เป็นการสนบัสนนุ
ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงานท�าประกันสุขภาพ
ให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่ง
เป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงานและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบัพนกังานบรษิทัอกีทางหนึง่ และยงัมสีวสัดกิาร
ตรวจสขุภาพประจ�าปีให้แก่พนกังานทกุคน นโยบายควบคมุชัว่โมงการ
ท�างานและการพกัผ่อน เพือ่ป้องกนัความเหนือ่ยล้าของพนกังานและ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการท�างาน อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ 
คุกคามในสถานที่ท�างาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานและ
พนักงานให้มีความเคารพซ่ึงกันและกัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
 บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  เคารพสิทธิในการแสดงความคิด
เห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง จดัให้มช่ีองทางส่ือสารเพือ่รบัฟังความคดิเหน็
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ไปที่สารบัญ

 3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

 บรษิทัมุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า  ตลอดจน
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับลกูค้า บรษิทั
ก�าหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คณุภาพ ปรมิาณของผลติภณัฑ์ทกุครัง้ในระหว่างการขนส่ง และรกัษา
มาตรฐานการให้บริการเป็นส�าคัญ  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  
 บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและ
ทางรถเพิ่มเติม มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการจัดส่งน�้ามัน  
(Inspector) ควบคุมก�ากบัดูแลการจัดส่งน�า้มนัตัง้แต่คลงัต้นทางจนถึง
สถานที่จัดส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับน�้ามันที่ถูกต้องครบ
ถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้
บริโภค ตามหลักการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
บริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทด�าเนินการการจัดส่งภายใต้ความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน�้ามัน 
 ส�าหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมี
การบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า 
ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึง
ความซือ่สตัย์ในการให้บรกิาร ตามนโยบายคณุภาพ และนโยบายความ
ปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับ

การยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้านความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน
 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ จึง
ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยมี
การประเมิน 3 ด้าน คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่ง
สนิค้า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยผลท่ีได้รบัจะน�ามาด�าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 บริษัทมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ซึง่ค�านงึถงึการพฒันาการให้บรกิารเป็นส�าคญั ทัง้มกีารบรหิารจดัการ
ข้อร้องเรียนและน�าไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผลสอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทเช่นกัน 

 3.4 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและสังคม และดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อม

 การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็น
ส�าคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรกัษาสิง่แวดล้อมและมคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจใน
ปี 2559 บรษิทัตระหนกัถงึการให้ความส�าคัญด้านความรบัผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือ
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวม
ถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
อยู่เสมอ  
 เน่ืองด้วยบริษัทท�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง และ
ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่
ลูกค้าทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมตามนโยบายการก�ากับดูแลกจิการ เพือ่ดแูลรกัษาทรพัยากร
ทางทะเล และส่ิงแวดล้อมให้คงอยูกั่บสงัคมต่อไป โดยด�าเนินการตาม
นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระท�าการ
ใดๆ ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
พร้อมสนบัสนนุให้มกีารจดักจิกรรมเพือ่สร้างสรรค์สงัคม และปลกูจติ
ส�านึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ไปที่สารบัญ

 3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

 บรษิทัมุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า  ตลอดจน
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับลกูค้า บรษิทั
ก�าหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คณุภาพ ปรมิาณของผลติภณัฑ์ทกุครัง้ในระหว่างการขนส่ง และรกัษา
มาตรฐานการให้บริการเป็นส�าคัญ  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  
 บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและ
ทางรถเพิ่มเติม มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการจัดส่งน�้ามัน  
(Inspector) ควบคุมก�ากบัดูแลการจัดส่งน�า้มนัตัง้แต่คลังต้นทางจนถึง
สถานที่จัดส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับน�้ามันที่ถูกต้องครบ
ถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้
บริโภค ตามหลักการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
บริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทด�าเนินการการจัดส่งภายใต้ความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน�้ามัน 
 ส�าหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมี
การบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า 
ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึง
ความซือ่สตัย์ในการให้บรกิาร ตามนโยบายคณุภาพ และนโยบายความ
ปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับ

การยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้านความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน
 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ จึง
ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยมี
การประเมิน 3 ด้าน คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่ง
สนิค้า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยผลท่ีได้รบัจะน�ามาด�าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 บริษัทมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ซึง่ค�านงึถงึการพฒันาการให้บรกิารเป็นส�าคญั ทัง้มกีารบรหิารจดัการ
ข้อร้องเรียนและน�าไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผลสอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทเช่นกัน 

 3.4 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม และดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อม

 การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็น
ส�าคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรกัษาสิง่แวดล้อมและมคีวามรบัผดิ
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจใน
ปี 2559 บรษิทัตระหนกัถงึการให้ความส�าคญัด้านความรบัผดิชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือ
บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวม
ถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
อยู่เสมอ  
 เนื่องด้วยบริษัทท�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง และ
ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่
ลูกค้าทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมตามนโยบายการก�ากับดูแลกจิการ เพือ่ดแูลรกัษาทรพัยากร
ทางทะเล และส่ิงแวดล้อมให้คงอยูกั่บสงัคมต่อไป โดยด�าเนินการตาม
นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระท�าการ
ใดๆ ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
พร้อมสนบัสนนุให้มกีารจดักจิกรรมเพือ่สร้างสรรค์สงัคม และปลกูจติ
ส�านึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดย
ส่วนรวมที่ก�าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิ และธรุกจิให้
บรกิารทางบกทางทะเล และไม่กระท�าการใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอื
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย อัน
เป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม และถือว่าเป็นส่ิงส�าคญั
ที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบในกระบวนการ  
(CSR-in-process) ซึ่งบริษัทได้มีระบบการจัดการคุณภาพก�าหนดไว้
ตามนโยบายคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) 
ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้งคณะท�างานกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อด�าเนินงาน
ด้านกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดย
คณะท�างานได้มีการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการ
ศกึษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล
เป็นหลกั เช่น การมอบทนุการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนทีข่าดแคลน
ทนุการศกึษา การสมทบทนุในการเข้าบูรณะโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาน 
การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อยพันธ์สัตว์น�้า
คืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
สนบัสนนุเรือ่งการศกึษาและการรกัษาธรรมชาต ิอกีทัง้บรษิทัเล็งเหน็
การปลกูจติส�านกึเรือ่งการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลทีต้่อง
ท�าร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษารู ้จักดูแลรักษา
ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและ
ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบริษทัปฏบิตัไิปในทศิทาง
เดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การก�ากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี2) การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสทิธมินษุย
ชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชมุชนและการส่งเสรมิการศกึษา 5) การดแูลอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และ 
6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจประจ�าปี 2559

 โดยมคีณะท�างานกจิกรรมเพือ่สังคมเพือ่เป็นหน่วยงานท่ีรบั
ผิดชอบ และก�ากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ท�าการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มี
ส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมท้ังหา 
มาตการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย 
 นโยบายแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกิจ (Business Code of 
Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยา
บรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยสรุป
รายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้
 - มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  
 เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ 
 ไม่ด�าเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
 (สอดคล้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
 - ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี 
 เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระท�าการ 
 ใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิด 
 กฎหมายหรือหลีกเล่ียงต่อกฎหมาย (สอดคล้องกับการต่อต้าน 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น)
 - ผู้บริหารไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือว่า 
 จะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียม 
 การค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ 
 ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการต่อต้าน 
 การทุจริตคอร์รัปชั่น)
 - การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ 
 ความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลี่ยงกระท�าใดๆ 
 ที่ไม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ 
 จิตใจของพนักงาน (สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
 - การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและ 
 ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม รวมถงึการให้ความส�าคญั 
 และส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่าง 
 ทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
 เป็นธรรม)
 - จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ 
 ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม 
 เงื่อนไข ค�ามั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชน 
 โดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
 - ไม ่กระท� าการใดๆที่ อาจก ่อ เกิดความเ สียหายต ่อ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และปลูกฝังจิตส�านึกให้ 
 พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และ 
 สม�่าเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ 
 สังคม รวมถึงการคืนก�าไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแล 
 รักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)

“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ไปที่สารบัญ

 กระบวนการจัดท�ารายงาน
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการ
ก�าหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ซ่ึงบรษิทัได้จดัท�ารายงานความยัง่ยนืให้เป็นรปู
ธรรมแล้วในปี 2559 โดยจัดท�ารายงานความยั่งยืนของ องค์กรแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: 
GRI) ซึ่งก�าหนดให้มีเนื้อหาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ ์ 
ข้อก�าหนดตามแนวกรอบของ GRI 

 กิจกรรมเพื่ อประ โยชน ์ต ่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)
 บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหน่ึงในเครือ 
กลุม่นทลนิ จงึได้ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกับบริษทัในกลุ่มบรษิทันทลนิเพือ่
จัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้างพื้น
ฐานการศกึษาให้แก่บุคลากรของชาตใินอนาคต และดูแลรกัษาอนรุกัษ์
ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไว้ให้คงอยู่กับ
สงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมบีทบาทต่อสงัคมทีช่ดัเจน ในการช่วยเหลอืด้าน
ทนุการศกึษาให้แก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ รวมถงึมอบทนุเรยีน
ดใีห้แก่บตุรของพนกังานบรษิทั ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองผูบ้รหิารต่อ
สงัคมโดยส่วนรวม อีกทัง้เป็นการคนืก�าไรสูส่งัคมและสร้างฐานอนาคต
ของชาติต่อไป 
 กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ในปี 2559
 - กิจกรรม “บริจาคสนับสนุนของขวัญวันเด็ก” โดย 
 บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน  
 บริจาคเงนิ อาหาร เคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์การกฬีาให้แก่โรงเรยีน 
 ผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ในวันที ่ 
 8 มกราคม 2559
 - โครงการ “ร่วมบริจาคโลหติ ช่วยต่อชีวติ ด้วยโลหติ ผูใ้จบุญ”  
 ประจ�าปี 2559 โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม 
 บริษัทนทลิน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์  
 19 พฤษภาคม 18 สิงหาคม และ 17 พฤศจิกายน 2559  
 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ให้ความร่วมมือ 
 เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 - โครงการ “การแข่งขนักอล์ฟการกศุล” ร่วมกบัชมรมกอล์ฟ 
 ปลาสลิด (เค็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็น 
 ทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันที่ 27 พฤษภาคม  
 2559 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และชมรมกอล์ฟ 
 ปลาสลิด (เค็ม) ร่วมกันมอบทรัพย์ที่บริจาคให้แก่นักเรียนหรือ 
 โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

 - โครงการ “เก็บขยะชายหาด และปลูกต้นไม้” ท�าความดี 
 ถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช ร ่วมกับกลุ ่มบริษัทนทลิน และ 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559  
 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมท�ากิจกรรม 
 เกบ็ขยะพืน้ทีร่มิชายหาดบรเิวณท่าเรอืไออาร์พซี ีจังหวดัระยอง  
 เพ่ือลดขยะและสิ่งปฏิกูลในระบบนิเวศและร่วมกันเสวนา 
 การแก้ไขปัญหาขยะชายฝั่งและการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม 
 ทางทะเล 

รายงานประจ�าปี 2559
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