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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่ อ การการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และคำานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยการดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุกิจ ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสีย่ งภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพือ่ ให้
องค์กรมีการปฏิบตั งิ านทีป่ ระสิทธิภาพ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการดำาเนิน
ธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วย
พัฒนาและนำาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม
หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็น
ความเสีย่ งทีส่ าำ คัญ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจให้ยงั่ ยืน และ
นำามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อกำรรำยงำน
การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ประเด็นส�ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
• รักษาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

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

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

• นโยบายด้านความปลอดภัย
• กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
• สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม

• นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
• จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
• นโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
• นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
• นโยบายการทำารายการระหว่างกัน
• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร

ผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
พนักงาน

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1 รักษำควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินงำน

บริษทั ได้ประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำา้ มันเชือ้ เพลิงมากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ ชือ่ เสียง และมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ
รูจ้ กั ตลาดการซือ้ ขายนำา้ มันเชือ้ เพลิงเป็นอย่างดี ทำาให้บริษทั มีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนทำาให้บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาดการค้านำา้ มันเชือ้ เพลิง
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แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีคู่ค้าเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย
นำ้ามันเชื้อเพลิงชั้นนำาของประเทศไทย จึงสามารถสนับสนุนการ
จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน และตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
บริษัท มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งนำ้ามันทางทะเล และกลุ่ม
เรือหรือรถขนส่งนำา้ มันอีกหลายรายทีม่ มี าตรฐานการให้บริการระดับสูง
ทำาให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามกำาหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง
ผู้ขนส่งทุกรายมีการทำาประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน
และกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า จนถึงขัน้ การจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลกู ค้า อีกทัง้ ยังมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และ
มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ส่ ว นด้ า นการให้ บ ริ ก ารจั ด หาอาหาร วั ต ถุ ดิ บ และการ
ให้บริการอื่นๆ (Supply Management) บริษัทเป็นผู้ให้บริการที่มี
ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมทีม่ มี าตรฐานสากล
มีคู่ค้าที่มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการ
ลู ก ค้ า จนทำ า ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้อมของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ทั้งในปี 2556 และปี 2559 ซึ่งเป็นสิ่งที่
ยืนยันในความสำาเร็จของบริษัท
จากการดำาเนินธุรกิจหลักทั้งหมด ทำาให้บริษัทเป็นองค์กรที่
มีความน่าเชือ่ ถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล และมีคู่ค้าที่มี
มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และทำาให้มีจำานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้น
การปฏิ บั ติ ง านที่ ป ราศจากการทุ จ ริ ต ในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ผู้บริหารจนถึงระดับพนักงาน และบริษัทมีพันธกิจที่ขยายการลงทุน
ในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะสร้างผลกำาไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและ
ลดความเสีย่ งจากการประกอบธุรกิจหลัก เพือ่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับองค์กร และส่งคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
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1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

ในปี 2560 บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี ซึ่งประสบปัญหา สภาวะราคานำ้ามันยังคงมีความผันผวน
ส่งผลให้รายได้จากการประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำา้ มันเชือ้ เพลิง
และการให้บริการในกลุ่มลูกค้าออฟชอร์ลดลงจำานวนมาก ทำาให้
ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบต่อการดำาเนิน
ธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอืน่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ทีผ่ ลิต
และจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ และเมื่อเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้เข้าทำา
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) ทีผ่ ลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ จะสร้างศักยภาพด้านการเติบโตและเพิม่
เสถียรภาพทางรายได้และกำาไรให้กับองค์กรในระยะยาว
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1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”)
ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทานการสำ า รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มอยู ่ พื้ น ที่ อำ าเภอ
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึง่ POES ได้เข้าไปทำากิจกรรมเพือ่ สังคม
ให้แก่ชุนชนและสังคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาค
อุปกรณ์การเรียน กีฬา ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท นครชัยปราการ
เคมีภณ
ั ฑ์ จำากัด (ปัจจุบนั ชือ่ นิตบิ คุ คล “บริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล
จำากัด”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท
มีแผนงานที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ในปี 2560 บริษัทได้เข้าสนับสนุนสินค้าข้าวกล้องปทุมธานี
จากโครงการแปลงสาธิตการทำานาของมูลนิธชิ ยั พัฒนา ซึง่ มูลนิธไิ ด้รว่ ม
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
ชาวนา ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนสินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เป็นของขวัญปีใหม่ ถือเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำาให้
ชุมชนมีรายได้ ตามวัตถุประสงค์ความยั่งยืนขององค์กรและมูลนิธิชัย
พัฒนาที่ได้สนองตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
1.4 พัฒนำบุคลำกรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำ

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ในการพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้
กำ า หนดนโยบายทรั พ ยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้ แก่
การพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำา
การจัดทำาแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทาง
การพัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษทั และผลักดันให้พนักงาน
นำ า ทั ก ษะ ความรู ้ ความสามารถมาปรั บ ใช้ ใ นการทำ า งานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนกำรขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับ
มาตรฐานด้ า นตั ว เรื อ และบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ า หนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูข้ นส่ง
ของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติการรับส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อเพลิง
ทางทะเล สำาหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ดำาเนินการขนส่งนำ้ามัน
โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านนำา้ ไทยว่า
ด้วยเรือ่ งการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทัง้ บริษทั มีเจ้าหน้าทีค่ วบคุม
การจัดส่งนำ้ามัน (Inspector) กำากับดูแลการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึง
สถานที่จัดส่งนำ้ามันปลายทางและควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ขนส่ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น
กรณีมนี าำ้ มันรัว่ ไหลระหว่างการรับส่งนำา้ มันทางทะเล ผูข้ นส่งจะมีการ
ล้อมทุน่ ลอยนำา้ (Boom Oil) ป้องกันนำา้ มันทีร่ วั่ ไหลในระดับหนึง่ และ
มีการขจัดคราบนำา้ มันบนท้องทะเลให้หมดสิน้ ได้ จนสามารถทำาให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีมลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
2.2 กำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ภ ายในองค์ ก รมี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และมีการปลูกฝัง
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจติ สำานึกทีด่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผู้บริหารและพนักงานภายใน
องค์กรมีกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องจำานวนหลายกิจการ
ที่ ส ่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
กิจกรรมการทำาลายนำ้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ กิจกรรม
ประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึง่ จากกิจกรรม
การทำาลายนำ้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้จัดทำาเป็นวิธี
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการกำาจัดนำา้ มันอย่างเป็นระบบและคัดเลือกผูก้ าำ จัด
นำ้ามันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันนำ้ามันกลับมาสร้างมลภาวะ
สู่สิ่งแวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะนำาไปรีไซเคิล
ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็น
การเพิม่ ปริมาณขยะกลับมาทำาลายสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทุกขัน้ ตอนของการ
ปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ
ในปี 2560 บริษัทเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โกดังขาย
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ไปที่สารบัญ

สินค้า หรือชั้นดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ทำาลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสร้างมลภาวะให้แก่สงั คม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้
แผงโซล่าร์ที่ติดตั้งบนโรงงาน โกดัง หรืออาคารจะช่วยลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง จึงทำาให้ลดการใช้
พลั ง งานจำ า พวกเครื่ อ งปรั บ อากาศหรื อ พั ด ลมระบายอากาศได้
เป็นอย่างดี เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป
3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม

3.1 กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ธรรมและ
มีจริยธรรม ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำาการ
ใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมายหรือ
หลี ก เลี่ ย งกฎหมาย ไม่ ส นั บ สนุ น การดำ า เนิ น การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นโยบายแนวปฏิบตั ใิ นการดำาเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ได้เปิดช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน คูค่ า้ ลูกค้า ชุมชน
พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ไว้หลากหลายช่องทาง
เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั มีมาตรการรักษาความ
ลับของผูร้ อ้ งเรียน และมีกระบวนการนำาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน
กรรมการกำากับดูแลกิจการ โดยจะพิจารณา ไต่สวน ออกมาตรการ
ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ ทางกฎหมายต่ อ บุ ค คลที่ ทุ จ ริ ต หรื อ กระทำ า
ความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการพิจารณาหรือรายงานความคืบหน้า
ให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวน ซึ่งมาตรการ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับองค์กรในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
3.2 กำรเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต ่ อ แรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม

บริษทั ให้ความสำาคัญเกีย่ วกับด้านแรงงาน และการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อ
นำาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความ
สำาคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
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การจั ด สวั ส ดิ ก ารและผลตอบแทนที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรมแก่
พนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบ
การทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน
และระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

ไปที่สารบัญ

บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ส วั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งานและครอบครั ว เช่ น
ทุ นการศึ ก ษาแก่ บุ ต รของพนัก งานที่มีผลการเรียนดี ซึ่ ง เป็ น การ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สทิ ธิพนักงานทำาประกัน
สุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเบีย้ ประกันกลุม่
ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัวพนักงาน
และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทอีกทางหนึ่ง และยังมี
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปีให้แก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุม
ชั่ ว โมงการทำ า งานและการพั ก ผ่ อ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเหนื่ อ ยล้ า
ของพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำางาน อีกทั้งมีนโยบาย
ว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำางาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำางานและพนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็น
หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
บริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม
การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของพนั ก งาน ครอบคลุ ม ถึ ง การมี อิ ส ระในการให้ ค วามเห็ น โดย
ปราศจากการแทรกแซง จัดให้มชี อ่ งทางสือ่ สารเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
3.3 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำหรือผู้บริโภค

บริษทั มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ตลอดจน
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ลูกค้า บริษทั
กำาหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทกุ ครัง้ ในระหว่างการขนส่ง และรักษา
มาตรฐานการให้บริการเป็นสำาคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและ
ทางรถเพิ่ ม เติ ม มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การจั ด ส่ ง นำ้ า มั น
(Inspector) ควบคุมกำากับดูแลการจัดส่งนำา้ มันตัง้ แต่คลังต้นทางจนถึง
สถานที่จัดส่งนำ้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับนำ้ามันที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค ตามหลักการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทดำาเนินการจัดส่งภายใต้ความปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งนำ้ามัน
สำาหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัท
มีการบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า
ทั้งในด้านคุณภาพ ความสะอาด ชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึง
ความซือ่ สัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความ
ปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับ
การยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัลในด้าน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้าด้วย
เช่นกัน

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า เป็ น สำ า คั ญ
จึงได้กาำ หนดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครัง้ โดย
มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่ง
สิ น ค้ า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยประเมิ น ความพึงพอใจ
ของลูกค้าตามตารางทีน่ าำ เสนอ ซึง่ ผลการประเมินทีไ่ ด้รบั บริษทั จะนำา
มาดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ภายใต้ระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 ทั้งนี้บริษัทดำาเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อกำาหนด ซึ่งคำานึงถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นสำาคัญ ทั้งมีการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนและนำาไปปรับปรุงพัฒนาให้มผี ลสอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทเช่นกัน
หัวข้อประเมิน

ผลประเมินปี 2560

ระบบการสั่งซื้อสินค้า

86.91%

มาตรฐานการจัดส่งสินค้า

91.63%

มาตรฐานระบบเอกสาร

87.91%

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

89.31%

3.4 กำรมีสว
่ นร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม และดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดการปฎิบัติตามพันธกิจ
เป็ น สำ า คั ญ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม นโยบายรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ได้กาำ หนดเป็นวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจในปี 2560 บริษัทตระหนักถึงการให้ความสำาคัญด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
พนักงานหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำาเนิน
กิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ
เนื่องด้วยบริษัททำาธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง 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 คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามนโยบายการกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดย
ดำาเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหาร
จะไม่กระทำาการใดๆทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์
สังคม และปลูกจิตสำานึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริ ษั ท มี น โยบายแนวทางปฏิ บั ติ ข องผู ้ บ ริ ห ารต่ อ สั ง คม
โดยส่วนรวมทีก่ าำ หนดให้ผบู้ ริหารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง และธุรกิจ
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ไปที่สารบัญ

ให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็น
สิ่งสำาคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบในกระบวนการ
(CSR-in-process) ซึ่งบริษัทได้มีระบบการจัดการคุณภาพกำาหนดไว้
ตามนโยบายคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process)
ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้งคณะทำางานกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อดำาเนินงาน
ด้านกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยคณะทำางานได้มกี ารประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านการ
ศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทีข่ าดแคลน
ทุนการศึกษา การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อย
พันธ์สตั ว์นาำ้ คืนสูท่ ะเล เป็นต้น กิจกรรมทัง้ หมดสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการสนับสนุนเรือ่ งการศึกษาและการรักษาธรรมชาติ อีกทัง้ บริษทั
เล็ ง เห็ น การปลู ก จิ ต สำ า นึ ก เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ทางทะเลที่ต้องทำาร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษารูจ้ กั ดูแล
รักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคม
ต่อไป
บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการ
กำาหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้จดั ทำารายงานความยัง่ ยืนในปี 2560
โดยจัดทำารายงานความยั่งยืนขององค์กรให้มีเนื้อหาและรายละเอียด
สอดคล้องใกล้เคียงกับข้อกำาหนดตามแนวกรอบขององค์กรแห่งความ
ริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำ า หนดกรอบแนวทางการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ ชั ด เจนและ
กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ปฏิบตั ไิ ปในทิศทาง
เดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบตั ิ ได้แก่ 1) การกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน/
การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า้ เจ้าหนี้ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
และพันธกิจ
โดยมีคณะทำางานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ และกำากับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ได้ทำาการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า
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การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และประเมินความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย
นโยบำยแนวปฏิบตั ใิ นกำรด�ำเนินธุรกิจ (Business Code
of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น
โดยสรุปรายละเอียดที่สำาคัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และ
ไม่ ดำ า เนิ น การใดๆที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท
(สอดคล้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการดำาเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำาการใดๆ
อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย
หรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย (สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น)
- 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 งกระทำ 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 รวมถึงการให้ความสำาคัญ
และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
เงื่อนไข คำามั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชน
โดยเคร่งครัด (สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่ ก ระทำ า การใดๆ ที่ อ าจก่ อ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำานึกให้
พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และ
สมำ่าเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์
สังคม รวมถึงการคืนกำาไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)
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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)
บริษทั ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษทั หนึง่ ในเครือกลุ่ม
นทลิน จึงได้ดำาเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลินเพื่อ
จัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุง่ เน้นประโยชน์คนื กลับสูส่ งั คม สร้างพืน้ ฐาน
การศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ไว้ให้คงอยู่
กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบทุน
เรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งเป็นการคืนกำาไรสู่สังคมและ
สร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป
กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท
ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2560
- กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี” ประจำาปี
2560 โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน
บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน
ผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์สัตว์นำ้า” โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด
(มหาชน) ร่วมกับกลุม่ บริษทั พริมา มารีน ณ หาดยาว อำาเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ากลับสู่ท้องทะเลเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
- กิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวติ ด้วยโลหิต ผูใ้ จบุญ”
ประจำาปี 2560 โดยบริษทั ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุม่ บริษทั
นทลิน จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
- กิจกรรม “ปลูกต้นลำาพูเพื่อพัฒนาเป็นคลองสายหิ่งห้อย”
โดยบริ ษั ท ซี อ อยล์ จำ า กั ด (มหาชน) ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท นทลิ น
ณ ป่าชายเลน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อนุรกั ษ์
และปรั บ ระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ ป ่ า ชายเลนให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
และเหมาะกับสภาพแวดล้อม
- โครงการ “ปลูกป่าสงวนแห่งชาติ” โดยบริษทั ซีออยล์ จำากัด
(มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
ณ ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำา และป่าเขาห้วยพลู)
ตำาบลองค์พระ อำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างพื้นที่ป่าไม้รักษาระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่
กับชุมชนและสังคม
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“ENERGY FOR LIFE พลังเพื่อชีวิต”
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
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17
ORUM 20

F
ลงทุน MAI

งานพบปะนัก

จ.ซีออยล์

งานท�าบุญครบรอบ 20 ปี ของ บม

กิจกรรมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
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รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

ตรวจเยี่ยมกิจ

การของบริษัทย

่อย

งานจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.ซีออยล์

ูกป่า ณ ป

กิจกรรมปล

รรณบุรี

ชาติ จ.สุพ
่าสงวนแห่ง

