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ความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่ อ การการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และค�านึงถึงผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุ่ม โดยการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการด�าเนินธุกิจ ด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ภายใต้น โยบายการก�า กับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี
มี การบริ ห ารความเสี่ ย งภายในองค์ก ร การตรวจสอบภายในทุ ก
กระบวนการ เพือ่ ให้องค์กรมีการปฏิบตั งิ านทีป่ ระสิทธิภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่จะช่วยพัฒนาและน�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึง
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน
สังคม หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้
ยั่งยืน และน�ามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัท
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อกำรรำยงำน
การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ประเด็นส�ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
• รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

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

ผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม • กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม

• นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สังคมและชุมชน

• สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม

• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

• นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน
• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร
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ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
พนักงาน
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1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1 รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน

บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้านการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
มากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและรู้จักตลาดการซื้อขายน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ท�าให้
บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนท�าให้บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาด
การค้าน�า้ มันเชือ้ เพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ บริษทั มีคคู่ า้ เป็น
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงชั้นน�าของประเทศไทย จึงสามารถ
สนับสนุนการจ�าหน่ายน�า้ มันเชือ้ เพลิงให้แก่ลกู ค้าได้ครบถ้วน และตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน�้ามันทางทะเล และกลุ่ม
เรือหรือรถขนส่งน�้ามันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับ
สูง ท�าให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามก�าหนดเวลาและตรงตามความประสงค์ลกู ค้า อีกทัง้ ผูข้ นส่ง
ทุกรายมีการท�าประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน และ
กระบวนการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ทีแ่ สดงถึงความน่าเชือ่ ถือในการปฏิบตั งิ านตัง้ แต่การสัง่ ซือ้ สินค้า การ
รับสินค้า จนถึงขัน้ การจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลกู ค้า อีกทัง้ ยังมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทน�้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความถูก
ต้องครบถ้วน  ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้
บริการอืน่ ๆ (Supply Management) บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการทีม่ รี ะบบ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีคู่
ค้าที่มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการ
ลูกค้า จนท�าให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ากัด (มหาชน) ทัง้ ในปี 2556 และปี 2559 ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันในความ
ส�าเร็จของบริษัท
จากการด�าเนินธุรกิจหลักทั้งหมด ท�าให้บริษัทเป็นองค์กรที่
มีความน่าเชือ่ ถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล และมีคู่ค้าที่มี
มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และท�าให้มีจ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี  
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้น
การปฏิบตั งิ านทีป่ ราศจากการทุจริตในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหาร
จนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษทั สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน
บริษัท ยังมีพันธกิจที่ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะ
สร้างผลก�าไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการ
ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และ
ส่งคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ศึกษาการลงทุน

ในกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่นๆ

ปิโตรเลียม

ปิโตรเคมี

ปิโตรเลียมและปิ1.2
โตรเคมีปรั
เป็นบ
ธุรเปลี
กิจที่มีค่ยวามส�
าคัญต่อท
การพั
คู่ค้า และหน่
วยงานที
่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมใน
นกลยุ
ธ์ไฒด้นาสอดคล้
องกั
บสถานการณ์
เศรษฐกิจของประเทศ และยังมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก ร ทั้ ง ด้ า นกลยุ ท ธ์ ใ นการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ
ให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต
การก�ากับดูแล การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความส�าคัญในการ มาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ มุง่ เน้นการ มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การด�าเนินงานของบ
สร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ริษทั ฯ ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค และสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยการด�าเนินธุรกิจตาม ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
หลักธรรมาภิบาล ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ความรับผิด
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือ
ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มุง่ เน้นการสร้าง หุน้ และผูม้ อี ปุ การคุณในทุกๆด้าน ตลอดจนผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการ ท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจการของบริษทั ด้วยดีมาโดยตลอด
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติ
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และค�านึงถึง
Against Corruption หรือ CAC) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใน ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ เพื่อให้องค์กรมีการ
องค์กรมีแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยัง ลูกค้า

ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2559   บริษัท ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ประสบปัญหา สภาวะราคา
น�้ามันดิบในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการ
ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการจ� า หน่ า ยน�้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ได้ รั บ ผลกระทบ
โดยตรง จากราคาน�า้ มันทีผ่ นั ผวน ท�าให้ผบู้ ริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
และลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยาย
การลงทุนไปยังธุรกิจอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก เช่น
อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร
ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ทีผ่ ลิตและจ�าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ ตลอดจนมอง
ประธานกรรมการ

“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
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หาโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานอืน่ เช่น โครงการธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานทดแทนอืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพด้านการเติบโตและ
เพิ่มเสถียรภาพทางรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว
1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

บริษทั ขยายการลงทุนในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งได้
รับสัมปทานการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมอยูพ่ นื้ ทีอ่ า� เภอก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ซึง่ POES ได้เข้าไปท�ากิจกรรมเพือ่ สังคมให้แก่ชนุ ชน
และสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การ
เรียน กีฬาในวันเด็ก ประจ�าปี 2559 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเสื้อพละให้
แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยด้วน เป็นต้น และบริษัท นครชัย
ปราการ เคมีภัณฑ์ จ�ากัด (ปัจจุบันชื่อนิติบุคคล “บริษัท ซีออยล์
ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กลุ่มบริษัทมีแผนงานที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ในปี 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทนทลินได้เข้าสนับสนุน
สินค้าประเภทข้าวสารจากชาวนาบ้านกระเทียม จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ ได้
รับผลปัญหาข้าวสารราคาตกต�่า เพื่อให้ชาวนามีรายได้และน�าเงินไป
เป็นทุนปลูกข้าวใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งเสริมให้ชาวนามีก�าลังใจปลูก
ข้าวต่อไปและพยุงเศรษฐกิจของชุมชนสังคม อีกทัง้ เป็นการท�าดีถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�า

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้กา� หนด
นโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้น�า การจัดท�า
แผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทางการ
พัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานน�า
ทักษะ ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในการท�างานให้เกิประสิทธิภาพ
สูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับ
มาตรฐานด้ า นตั ว เรื อ และบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� า หนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูข้ นส่ง
ของบริษทั จะมีแผนปฎิบตั กิ ารรับส่งสินค้าประเภทน�า้ มันเชือ้ เพลิงทาง
ทะเล ส�าหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ด�าเนินการขนส่งน�้ามัน โดย
ยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�า้ ไทยว่าด้วย
เรือ่ งการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทัง้ บริษทั มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการ
จัดส่งน�า้ มัน (Inspector) ก�ากับดูแลการจัดส่งตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงสถาน
ที่จัดส่งน�้ามันปลายทางและควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่ ถู ก ต้ อ งในด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง
แวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น
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กรณีมนี า�้ มันรัว่ ไหลระหว่างการรับส่งน�า้ มันทางทะเล ผูข้ นส่งจะมีการ
ล้อมทุน่ ลอยน�า้ (Boom Oil) ป้องกันน�า้ มันทีร่ วั่ ไหลในระดับหนึง่ และ
มีการขจัดคราบน�า้ มันบนท้องทะเลให้หมดสิน้ ได้ จนสามารถท�าให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีมลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้
2.2 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ภ ายในองค์ ก รมี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และมีการปลูกฝัง
ให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มทุ ก ระบบนิ เ วศ ในผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานภายในองค์กรมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จ�านวนหลายกิจการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม เช่น กิจกรรมการท�าลายน�้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึง่ จาก
กิจกรรมการท�าลายน�้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้จัด
ท�าขั้นตอนการก�าจัดน�้ามันอย่างเป็นระบบและคัดเลือกผู้ก�าจัดน�้ามัน
ที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันน�้ามันกลับมาสร้างมลภาวะสู่สิ่ง
แวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะน�าไปรีไซเคิลด้วย
กรรมวิธที ถี่ กู ต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิม่
ปริมาณขยะกลับมาท�าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
งานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสิ่ง
แวดล้อมเป็นส�าคัญ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กร

มีมาตรการรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน และมีกระบวนการน�าข้อร้อง
เรียนดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยจะพิจารณา
ไต่สวน ออกมาตรการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อบุคคลที่
ทุจริตหรือกระท�าความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการพิจารณาหรือ
รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจนกระทั่งเสร็จสิ้น
กระบวน ซึง่ มาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ให้ความส�าคัญเกีย่ วกับด้านแรงงาน และการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อ
น�าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความ
ส�าคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การ
จัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
และสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ
ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการท�างาน
ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ า� งาน และระหว่าง
การปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
บริษัทได้ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ทุน
การศึกษาแก่บตุ รของพนักงานทีม่ ผี ลการเรียนดี ซึง่ เป็นการสนับสนุน
ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงานท�าประกันสุขภาพ
ให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่ง
3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
เป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงานและ
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ธรรมและมี ลดภาระค่าใช้จา่ ยให้กบั พนักงานบริษทั อีกทางหนึง่ และยังมีสวัสดิการ
จริยธรรม ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ ตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุมชัว่ โมงการ
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระท�าการ ท�างานและการพักผ่อน เพือ่ ป้องกันความเหนือ่ ยล้าของพนักงานและ
ใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมายหรือ ป้องกันอุบัติเหตุจากการท�างาน อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่
หลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการ คุกคามในสถานที่ท�างาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานและ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชั่น พนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิ
ทุกรูปแบบ จึงได้มีการก�าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง มนุษยชนขั้นพื้นฐาน
บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้าน การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2559 บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า เห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดย
ลูกค้า ชุมชน พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความ ปราศจากการแทรกแซง จัดให้มชี อ่ งทางสือ่ สารเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
คิดเห็น เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุ ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
จริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท
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การยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้านความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ จึง
ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยมี
การประเมิน 3 ด้าน คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่ง
สินค้า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยผลทีไ่ ด้รบั จะน�ามาด�าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 บริษัทมีการด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ซึง่ ค�านึงถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นส�าคัญ ทัง้ มีการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนและน�าไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผลสอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทเช่นกัน

3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

บริษทั มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ลูกค้า บริษทั
ก�าหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทกุ ครัง้ ในระหว่างการขนส่ง และรักษา
มาตรฐานการให้บริการเป็นส�าคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและ
ทางรถเพิ่ ม เติ ม มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การจั ด ส่ ง น�้ า มั น
(Inspector) ควบคุมก�ากับดูแลการจัดส่งน�า้ มันตัง้ แต่คลังต้นทางจนถึง
สถานที่จัดส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับน�้ามันที่ถูกต้องครบ
ถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้
บริโภค ตามหลักการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
บริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยบริ ษั ท ด� า เนิ น การการจั ด ส่ ง ภายใต้ ค วาม
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน�้ามัน
ส�าหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมี
การบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า
ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึง
ความซือ่ สัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความ
ปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับ
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3.4 การมีสว
่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

การด�าเนินธุรกิจของบริษทั จะยึดการปฎิบตั ติ ามพันธกิจเป็น
ส�าคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิง่ แวดล้อมและมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจใน
ปี 2559 บริษทั ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือ
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ด�าเนินกิจกรรมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม
ถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
อยู่เสมอ
เนื่องด้วยบริษัทท�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง และ
ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่
ลู ก ค้ า ทางทะเลเป็ น ส่ ว นใหญ่ บริ ษั ท รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง
แวดล้อมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพือ่ ดูแลรักษาทรัพยากร
ทางทะเล และสิง่ แวดล้อมให้คงอยูก่ บั สังคมต่อไป โดยด�าเนินการตาม
นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระท�าการ
ใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พร้อมสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม และปลูกจิต
ส�านึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดย
ส่วนรวมที่ก�าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�า้ มันเชือ้ เพลิง และธุรกิจให้
บริการทางบกทางทะเล และไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย อัน
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และถือว่าเป็นสิง่ ส�าคัญ
ที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท
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
ศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทีข่ าดแคลน
ทุนการศึกษา การสมทบทุนในการเข้าบูรณะโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาน
การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อยพันธ์สัตว์น�้า
คืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
สนับสนุนเรือ่ งการศึกษาและการรักษาธรรมชาติ อีกทัง้ บริษทั เล็งเห็น
การปลูกจิตส�านึกเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทีต่ อ้ ง
ท�าร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ในชุ ม ชนริ ม ทะเลหรื อ ส่ ง เสริ ม สถาบั น การศึ ก ษารู ้ จั ก ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ก� า หนดกรอบแนวทางการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ ชั ด เจนและ
ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ปฏิบตั ไิ ปในทิศทาง
เดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การก�ากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษย
ชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และ
6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจประจ�าปี 2559

โดยมีคณะท�างานกิจกรรมเพือ่ สังคมเพือ่ เป็นหน่วยงานทีร่ บั
ผิดชอบ และก�ากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ท�าการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มี
ส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งหา
มาตการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย
นโยบายแนวปฏิบตั ใิ นการด�าเนินธุรกิจ (Business Code of
Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยา
บรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยสรุป
รายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ
ไม่ ด� า เนิ น การใดๆที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท
(สอดคล้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระท�าการ
ใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิด
กฎหมายหรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย (สอดคล้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น)
- ผู้บริหารไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือว่า
จะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ในทางธรรมเนียม
การค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่
ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ข องพนั ก งาน และหลี ก เลี่ ย งกระท� า ใดๆ
ที่ไม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน (สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานด้ ว ยการจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารและ
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการให้ความส�าคัญ
และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ค�ามั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชน
โดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่ ก ระท� า การใดๆที่ อ าจก่ อ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส�านึกให้
พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และ
สม�่าเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์
สังคม รวมถึงการคืนก�าไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)
“พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
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กระบวนการจัดท�ารายงาน
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการ
ก�าหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้จดั ท�ารายงานความยัง่ ยืนให้เป็นรูป
ธรรมแล้วในปี 2559 โดยจัดท�ารายงานความยั่งยืนของ องค์กรแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative:
GRI) ซึ่งก�าหนดให้มีเนื้อหาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์
ข้อก�าหนดตามแนวกรอบของ GRI
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือ
กลุม่ นทลิน จึงได้ดา� เนินกิจกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ บริษทั นทลินเพือ่
จัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้างพื้น
ฐานการศึกษาให้แก่บคุ ลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษาอนุรกั ษ์
ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไว้ให้คงอยู่กับ
สังคมต่อไป ซึง่ บริษทั มีบทบาทต่อสังคมทีช่ ดั เจน ในการช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบทุนเรียน
ดีให้แก่บตุ รของพนักงานบริษทั ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารต่อ
สังคมโดยส่วนรวม อีกทัง้ เป็นการคืนก�าไรสูส่ งั คมและสร้างฐานอนาคต
ของชาติต่อไป
กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด
(มหาชน) ในปี 2559
- กิ จ กรรม “บริ จ าคสนั บ สนุ น ของขวั ญ วั น เด็ ก ” โดย
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน
บริจาคเงิน อาหาร เครือ่ งดืม่ และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน
ผ่ อ งพลอยอนุ ส รณ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมวั น เด็ ก ในวั น ที่
8 มกราคม 2559
- โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวติ ด้วยโลหิต ผูใ้ จบุญ”
ประจ�าปี 2559 โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม
บริษัทนทลิน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
19 พฤษภาคม 18 สิงหาคม และ 17 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
- โครงการ “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล” ร่วมกับชมรมกอล์ฟ
ปลาสลิด (เค็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็น
ทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณกุศล ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2559 ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และชมรมกอล์ฟ
ปลาสลิด (เค็ม) ร่วมกันมอบทรัพย์ที่บริจาคให้แก่นักเรียนหรือ
โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
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- โครงการ “เก็บขยะชายหาด และปลูกต้นไม้” ท�าความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท นทลิ น และ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ซึ่งบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมท�ากิจกรรม
เก็บขยะพืน้ ทีร่ มิ ชายหาดบริเวณท่าเรือไออาร์พซี ี จังหวัดระยอง
เพื่ อ ลดขยะและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในระบบนิ เ วศและร่ ว มกั น เสวนา
การแก้ไขปัญหาขยะชายฝั่งและการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม
ทางทะเล

