
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำล	 	 ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม	 โดยกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง	 รอบคอบ	 ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุกิจ	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงภำยในองค์กร	กำรตรวจสอบภำยในทุกกระบวนกำร	เพื่อ
ให้องค์กรมกีำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ	สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย	 รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม	 และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม	 เพื่อสร้ำงควำมสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ที่จะช่วย

สรุปประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

พฒันำและน�ำองค์กรไปสูค่วำมยัง่ยนืต่อไปในอนำคต	และสอดคล้อง
ตำมวิสัยทัศน	์พันธกิจของบริษัท

กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของบริษัท	 มุ่งเน้นควำมรับผิด
ชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภำยในและภำยนอก	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 ไม่วำ่จะเป็นผู้
ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงำน	 เจำ้หนี้	 คู่คำ้	ลูกคำ้	ชุมชน	สังคม	หรือ
บุคคลภำยนอกที่มีส่วนได้เสีย	 โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำม
เสี่ยงที่ส�ำคัญ	ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน	และน�ำ
มำเป็นกลยทุธ์ในกำรบรหิำรจดักำร	เพ่ือให้บรษิทัได้มส่ีวนร่วมในกำร
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หัวข้อร�ยง�น ประเด็นสำ�คัญ
ต่อก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน

กลยุทธ์ก�รบริห�รจัดก�ร ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม

• รักษาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน 

• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์

• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

• สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า

และผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

• นโยบายคุณภาพ

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร

• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

• นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• นโยบายการทำารายการระหว่างกัน

• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ

การพัฒนาบุคลากร

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

พนักงาน

สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

พนักงาน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1  รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
	 บริษัทประกอบธุรกิจด้ำนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงมำกว่ำ	
20	 ปี	 มีประสบกำรณ์	 ช่ือเสียง	 และมีบุคลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ
และรู้จักตลำดกำรซื้อขำยน�้ำมันเช้ือเพลิงเป็นอย่ำงดี	 ท�ำให้บริษัทมี
รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 จนท�ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลำดกำร
ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งบริษัทมีคู่ค้ำเป็น 
ผูผ้ลิตและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเช้ือเพลงิชัน้น�ำของประเทศไทย	จงึสำมำรถ
สนับสนุนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ำได้ครบถ้วน	 และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
	 บริษัท	มีคู่ค้ำที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน�้ำมันทำงทะเล	และกลุ่มเรือ
หรือรถขนส่งน�้ำมันอีกหลำยรำยที่มีมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดับสูง	
ท�ำให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่ำบริษัทมีศักยภำพในกำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำได้
ตรงตำมก�ำหนดเวลำและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 อีกทั้งผู้
ขนส่งทุกรำยมีกำรท�ำประกันภัยสินค้ำและบุคคลท่ีสำมไว้ครบถ้วน	
และกระบวนกำรขนส่งสินค้ำท่ีมีมำตรฐำน	 ปลอดภัยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้ำง
							บริษัทได้รับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	ISO	9001	ที่
แสดงถึงควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่กำรสั่งซื้อสินค้ำ	กำร
รับสินค้ำ	 จนถึงขั้นตอนกำรจัดส่งสินค้ำไปให้แก่ลูกค้ำ	 อีกทั้งยังมี
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรส่งสินค้ำประเภทน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง	 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำท่ีมีคุณภำพ	
และมีควำมถูกต้องครบถ้วน	ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
						ส่วนด้ำนกำรให้บริกำรจัดหำอำหำร	วัตถุดิบและกำรให้บริกำร
อืน่ๆ	(Supply	Management)	บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิำรทีม่รีะบบควำม
ปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมที่มีมำตรฐำนสำกล	มีคู่ค้ำที่
มีศักยภำพ	 และมีทรัพยำกรบุคคลท่ีเพียงพอต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ	
จนท�ำให้บริษัทได้รับรำงวัลด้ำนควำมปลอดภัย	มั่นคง	อำชีวอนำมัย	
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ทัง้ในปี	2556	และปี	2559	ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในควำมส�ำเรจ็ 
ของบริษัท
	 จำกกำรด�ำเนินธุรกิจหลักท้ังหมด	 ท�ำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ	มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	
มรีะบบเอกสำรและระบบปฏบิตักิำรทีด่ใีนระดบัสำกล	และมคีูค้่ำทีม่ี
มำตรฐำน	ส่งมอบสนิค้ำทีม่คีณุภำพ	ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	
จำกสิ่งที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 ส่งผลให้องค์กรมีกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง	และท�ำให้มีจ�ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้นทุกปี	
	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยเน้นกำร
ปฏิบัติงำนที่ปรำศจำกกำรทุจริตในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร
จนถึงระดับพนักงำน	ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดเก็บรำยได้ครบถ้วน	
บริษัท	 ยังมีพันธกิจที่ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ	 ซึ่งจะสร้ำงผล
ก�ำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนำคตและลดควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบ
ธุรกิจหลัก	 	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร	 และส่งคืน 
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	

1.2  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
	 ในช่วงปลำยปี	2557	จนถงึปี	2559	บรษัิทอยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรม
ด้ำนปิโตรเลยีม	ปิโตรเคม	ีซึง่ประสบปัญหำ	สภำวะรำคำน�ำ้มนัดบิใน
ตลำดปรับตัวลดลงอย่ำงมำก	ส่งผลให้รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ
ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง	 จำกรำคำ
น�้ำมันที่ผันผวน	 ท�ำให้ผู้บริหำรต้องมีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง	 และลด 
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร	 โดยกำรขยำยกำร
ลงทุนไปยังธุรกิจอื่น	 ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก	 เช่น	
ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท	 ที่ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์	 และในป ี
2560	 บริษัทได้เข้ำท�ำธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน	 เช่น	 โครงกำร
พลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์	 (Solar	 Rooftop)	 ที่ผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ซึง่จะสร้ำง
ศักยภำพด้ำนกำรเติบโตและเพิ่มเสถียรภำพทำงรำยได้และก�ำไรให้
กับองค์กรในระยะยำว
1.3  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
	 บริษัทขยำยกำรลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
บรษิทั	แพน	โอเรยีนท์	เอน็เนอร์ยี	่(สยำม)	ลมิเิตด็	(“POES”)	ซึง่ได้รบั
สัมปทำนกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่พื้นที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม	 ซ่ึง	 POES	 ได้เข้ำไปท�ำกิจกรรมเพ่ือสังคมให้แก่
ชมุชนและสงัคมในพืน้ทีบ่รเิวณทีไ่ด้รบัสมัปทำน	เช่น	บรจิำคอปุกรณ์ 
กำรเรยีน	กฬีำ	ให้แก่โรงเรยีนและหน่วยงำนต่ำงๆ	ทัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดั
นครปฐมและจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีและบรษิทั	นครชยัปรำกำร	เคมภีณัฑ์	
จ�ำกัด	(ปัจจุบันชื่อนิติบุคคล	“บริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล	จ�ำกัด”)	
ประกอบธรุกิจโรงแยกคอนเดนเสท	ซึง่จดัตัง้อยูใ่นนคิมอตุสำหกรรม
อมตะนคร	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	กลุ่มบริษัทมีแผนงำนที่
จะเข้ำไปสนบัสนนุส่งเสรมิกำรพฒันำชมุชนและสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชลบุรี	เช่น	กำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	
1.4  พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�า
	 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู ้	 ควำม
สำมำรถ	และศกัยภำพของบคุลำกรในองค์กรทกุระดบั	โดยได้ก�ำหนด
นโยบำยทรพัยำกรบคุคลและกำรพฒันำบคุลำกร		ได้แก่		กำรพฒันำ
ทักษะที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน	 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	 กำรจัดท�ำ
แผนกำรฝึกอบรม	กำรสอนงำน	กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ	
	 ส่งเสริมให้พนักงำนแสดงควำมเห็น	 หรือเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำองค์กรร่วมกับบริษัทได้	 ซ่ึงเปิดกล่องรับควำมคิดเห็น	 ข้อ
เสนอแนะ	และข้อร้องเรียนไว้ภำยในบริษัท	และผลักดันให้พนักงำน
น�ำทักษะ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถมำปรับใช้ในกำรท�ำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
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2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทมีกำรคัดเลือกในกำรจัดจ้ำงผู ้ขนส่งทำงทะเลที่ได้รับ
มำตรฐำนด้ำนตัวเรือและบุคลำกรท่ีเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำง
กฎหมำย	และยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	และมีระบบ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง 
ผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติกำรรับส่งสินค้ำประเภทน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงทำงทะเล	 ส�ำหรับเตรียมควำมพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร
ขนส่งน�้ำมัน	 โดยยึดหลักกฎหมำยแห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน�้ำไทยว่ำด้วยเรื่องกำรควบคุมมลพิษทำงทะเล	อีกทั้ง	บริษัท
มีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน	 (Inspector)	 ก�ำกับดูแลกำร
จัดส่งตั้งแต่ต้นทำงจนถึงสถำนที่จัดส่งน�้ำมันปลำยทำงและควบคุม 
กำรปฎิบัติงำนของผู้ขนส่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ถูกต้องในด้ำน
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 หำกเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธี
ปฎบิติัตำมมำตรฐำนสำกล	เช่น	กรณมีนี�ำ้มนัรัว่ไหลระหว่ำงกำรรบัส่ง
น�ำ้มนัทำงทะเล	ผูข้นส่งจะมกีำรล้อมทุน่ลอยน�ำ้	(Boom	Oil)	ป้องกนั
น�ำ้มนัทีร่ัว่ไหลในระดบัหนึง่	และมกีำรขจดัครำบน�ำ้มนับนท้องทะเล
ให้หมดสิน้ได้	จนสำมำรถท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจได้ว่ำจะไม่มมีลพษิออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้	
2.2 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทได้ส่งเสริมให้ภำยในองค์กรมีกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำย 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรและพนักงำนใหม่ที่เข้ำมำภำยในองค์กร	 และมีกำร
ปลูกฝังให้ผู ้บริหำรและพนักงำนมีจิตส�ำนึกที่ดีต ่อกำรอนุรักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรักษำสิง่แวดล้อมทุกระบบนเิวศ	ในผู้บรหิำร
และพนกังำนภำยในองค์กรมกีจิกรรมปรบัปรงุคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง
จ�ำนวนหลำยกิจกำรที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรมกำรท�ำลำยน�้ำมันตัวอย่ำงและขวด 
บรรจุภัณฑ์	 กิจกรรมประหยัดพลังงำน	 กิจกรรมลดกำรใช้กระดำษ	
เป็นต้น	ซึง่จำกกิจกรรมกำรท�ำลำยน�ำ้มนัตัวอย่ำงและขวดบรรจภุณัฑ์		
บริษัทได้จัดท�ำเป็นวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรก�ำจัดน�้ำมันอย่ำงเป็น
ระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมันท่ีมีมำตรฐำนระดับสูง	 เพื่อป้องกัน
น�้ำมันกลับมำสร้ำงมลภำวะสู่สิ่งแวดล้อม	ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลำสติกจะน�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำน
อุตสำหกรรม	 และไม่เป็นกำรเพิ่มปริมำณขยะกลับมำท�ำลำย 
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนหรือของบริษัทจะ
ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ	
	 บริษัทลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์	 (Solar	
Rooftop)	 ที่ติดตั้งบนหลังคำของโรงงำน	 โกดังขำยสินค้ำ	 หรือชั้น
ดำดฟ้ำอำคำร	 ซึ่งเป็นกิจกำรท่ีไม่ท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สร้ำงมลภำวะให้แก่สังคม	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 อีกท้ังแผงโซล่ำร ์
ที่ติดตั้งบนโรงงำน	 โกดัง	 หรืออำคำรจะช่วยลดควำมร้อนจำก 
แสงอำทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง	จึงท�ำให้ลดกำรใช้พลังงำน
จ�ำพวกเครื่องปรับอำกำศหรือพัดลมระบำยอำกำศได้เป็นอย่ำงด ี

เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีควำมยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป
3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
						บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม	
ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 อัน
เป็นกำรส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้มกีำรปฏิบตัทิีผิ่ดกฎหมำยหรอืหลกี
เลีย่งกฎหมำย	ไม่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์	 	 และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุก 
รูปแบบ	 จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ	 เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	 เช่น	 นโยบำยควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์	 	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 นโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 ชุมชน	
พนกังำน	หรือผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำยสำมำรถแสดงควำมคิดเหน็	เสนอ
แนะ	ตลอดจนกำรร้องเรยีน	และกำรแจ้งเบำะแสกำรทจุรติคอร์รปัช่ัน 
ของคณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนบริษัท	 ไว้หลำกหลำย 
ช่องทำง	เช่น	ทำงโทรศัพท์	ทำงไปรษณีย์	ทำงอีเมล์	หรือทำงเว็บไซต์	
เป็นต้น	ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัทมีมำตรกำร
รักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน	 และมีกระบวนกำรน�ำข้อร้องเรียน 
ดงักล่ำวเสนอต่อประธำนกรรมกำรบรษัิท	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 โดยจะพิจำรณำ	 ไต่สวน	
ออกมำตรกำรลงโทษทำงวินัยหรือทำงกฎหมำยต่อบุคคลที่ทุจริต
หรือกระท�ำควำมผิดต่อไป	 และจะแจ้งกลับผลกำรพิจำรณำหรือ
รำยงำนควำมคบืหน้ำให้แก่ผูร้้องเรยีนได้รบัทรำบจนกระทัง่เสรจ็สิน้
กระบวน	ซึง่มำตรกำรกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นกลไกหนึง่	ทีจ่ะ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กรในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	 
เป็นธรรม	และตรวจสอบได้
3.2  การเคารพสทิธมินษุยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน	 และกำรส่งเสริมให้
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร	 เพื่อ
น�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	 ให้ควำม
ส�ำคัญและส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรู	้ควำมสำมำรถของพนกังำน	กำร
จัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่พนักงำน	
และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงำน	ทั้งนี้	บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ	
ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม	 เพื่อให้มีระบบกำร
ท�ำงำนทีมุ่ง่เน้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่�ำงำน	และ
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม	
	 ทั้งนี้	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนสถิติกำรเกิด
อบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำน	ประจ�ำปี	2561	ซึง่รำยงำนไม่ปรำกฏกำรเกดิ
อบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำนภำยในองค์กร	จนเป็นเหตทุีต้่องปฐมพยำบำล	
(First	aid	case)	หรอืเข้ำรบักำรรกัษำฉกุเฉนิ	(Medical	treatment	
case)	หรือเกิดกำรหยุดชะงักกำรท�ำงำน	 (Lost	work	day	case)	 

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ดงันัน้	บรษัิทจงึไม่มกีำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท�ำงำน	(Zero	Incident)
บริษัทได้ให้สวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครัว	เช่น	ประกันสังคม	
กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำน	
กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี	 ซึ่ง
เป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้แก่เยำวชน	กำรให้สิทธิพนักงำน
ท�ำประกันสุขภำพให้แก่สำมี/ภริยำและบุตรของพนักงำนในอัตรำ
เบี้ยประกันกลุ่ม	 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพให้กับ
ครอบครัวพนักงำนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำนบริษัทอีก
ทำงหนึ่ง	 และยังมีสวัสดิกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้แก่พนักงำน 
ทกุคน	นโยบำยควบคมุชัว่โมงกำรท�ำงำนและกำรพักผ่อน	เพือ่ป้องกนั
ควำมเหนื่อยล้ำของพนักงำนและป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	
อีกทั้งมีนโยบำยว่ำด้วยกำรข่มขู่	คุกคำมในสถำนที่ท�ำงำน	เพื่อสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและพนกังำนให้มคีวำมเคำรพซึง่กนัและ
กัน	อันเป็นหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	
	 ในปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่ดีในองค์กรซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง	(CQI)	ที่สนับสนุน
ให้ผู้บรหิำร	พนกังำน	คูค้่ำ	และลกูค้ำได้มกีจิกรรมกีฬำหรอืออกก�ำลงั
กำยร่วมกนั	เพือ่สร้ำงสขุภำพทัง้ทำงกำยและจติใจ	และเป็นกำรสำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับคู่ค้ำและลูกค้ำ	บริษัทจึงได้กิจกรรม
กำรออกก�ำลังกำยเป็นสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพให้แก่พนักงำนภำยใน
องค์กร
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน	 ส่งเสริมกำร
เคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมควำม
เสมอภำค	ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น		เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิด
เห็นของพนักงำน	 ครอบคลุมถึงกำรมีอิสระในกำรให้ควำมเห็นโดย
ปรำศจำกกำรแทรกแซง	 จัดให้มีช่องทำงสื่อสำรเพ่ือรับฟังควำมคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี
3.3  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
	 บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ		ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ	 บริษัท
ก�ำหนดนโยบำยควบคุมสินค้ำสูญหำย	 และกำรขนส่ง	 เพื่อควบคุม
คุณภำพ	 ปริมำณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่ำงกำรขนส่ง	 และ
รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ	 	 เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม 
พึงพอใจสูงสุด		
	 บริษัทได้เพิ่มมำตรฐำนควบคุมกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือและ
ทำงรถเพิ่มเติม	 มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน	 
(Inspector)	 ควบคุมก�ำกับดูแลกำรจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลังต้นทำง
จนถงึสถำนทีจ่ดัส่งน�ำ้มนั	เพือ่ให้ลกูค้ำมัน่ใจได้ว่ำได้รบัน�ำ้มนัทีถ่กูต้อง
ครบถ้วน	และมีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำร	อันเป็นควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค	 ตำมหลักกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 
ซึ่งบริษัทได้รับรำงวัล	Best	Practice	ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์	 จำกกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ	 กระทรวงพำณิชย์	 โดยบริษัทด�ำเนินกำรจัดส่งภำยใต ้
ควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรขนส่งน�้ำมัน	

ส�ำหรบักำรให้บรกิำรด้ำน	Catering	and	Service	บรษิทัมกีำรบรกิำร
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	และควำมประสงค์ของลูกค้ำ	ทั้งในด้ำน
คุณภำพ	ควำมสะอำด	อำชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	รวมไปถึงควำม
ซื่อสัตย์ในกำรให้บริกำร	 ตำมนโยบำยคุณภำพ	 และนโยบำยควำม
ปลอดภัย	 อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท	 ส่งผลให้บริษัท 
ได้รับกำรยอมรับและควำมเชื่อม่ันจำกลูกค้ำ	 และได้รับรำงวัลใน 
ด้ำนควำมปลอดภัย	มั่นคง	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมจำกลูกค้ำ
ด้วยเช่นกัน	ในปี	2561	บริษัทให้บริกำรด้ำน	Catering	ให้แก่ลูกค้ำ
สองรำย	โดยมีชั่วโมงกำรให้บริกำรสูงสุดถึง	68,400	ชั่วโมง	(Man-
hour)	ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	(Zero	Incident)	ทั้งอุบัติเหตุในกำร
ท�ำงำน	 เหตุกำรเจ็บป่วย	หรืออำหำรเป็นพิษที่เกิดขึ้นแก่พนักงำนที่
ให้บริกำรหรือบุคลำกรของลูกค้ำ

	 บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	 จึงได้ก�ำหนดให้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ	2	ครั้ง	ซึ่งประเมิน	3	ด้ำน	
คือ	ระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำ	มำตรฐำนกำรจัดส่งสินค้ำ	และมำตรฐำน
ระบบเอกสำร	โดยค�ำนึงถึงอัตรำกำรตอบรับแบบประเมินจำกลูกค้ำ
เป็นส�ำคัญในกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำตำมตำรำงท่ีน�ำ
เสนอ	 ซึ่งผลกำรประเมินที่ได้รับบริษัทจะน�ำมำด�ำเนินกำรพัฒนำ
ปรบัปรงุระบบกำรท�ำงำนให้ดยีิง่ข้ึน	ภำยใต้ระบบกำรจดักำรคณุภำพ	
ISO	9001	ทั้งนี้บริษัท	ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	ซึ่งค�ำนึง
ถึงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ	 ทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรข้อ
ร้องเรยีนและน�ำไปปรบัปรงุพฒันำให้มผีลสอดคล้องกับนโยบำยของ
บริษัทเช่นกัน

หัวข้อประเมิน ปี 2561

การตอบรับประเมินจากลูกค้า   100.00%

ระบบการสั่งซื้อสินค้า   93.29%

มาตรฐานการจัดส่งสินค้า   90.52%

มาตรฐานระบบเอกสาร   94.12%

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   92.64%

คว�มพึงพอใจปี 2561   91.82%

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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3.4  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดกำรปฎิบัติตำมพันธกิจเป็น
ส�ำคัญ	 ในด้ำนกำรส่งเสริมนโยบำยรักษำสิ่งแวดล้อมและมีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ได้ก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในปี	 2560	 บริษัทตระหนักถึงกำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร	
พนักงำนหรือบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 เพ่ือด�ำเนิน
กิจกรรมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในด้ำนดังกล่ำว	 เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องกบันโยบำยคณุภำพและนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงปลูกฝังกำรส่งเสริมให้มีควำมใส่ใจต่อสังคม	
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ		
	 เน่ืองด้วยบริษัทท�ำธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเช้ือเพลงิ	และธรุกิจให้
บริกำรในกำรจัดหำอำหำร	วัตถุดิบ	และให้บริกำรอื่นๆ	ให้แก่ลูกค้ำ
ทำงทะเลเป็นส่วนใหญ่	 บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	เพือ่ดแูลรกัษำทรพัยำกรทำงทะเล	
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป	โดยด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
แนวปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ซึง่ผูบ้รหิำรจะไม่กระท�ำกำรใดๆ	ทีก่่อ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 พร้อม
สนบัสนนุให้มกีำรจดักิจกรรมเพือ่สร้ำงสรรค์สงัคม	และปลกูจติส�ำนกึ
ให้พนักงำนทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
	 บริษัทมีนโยบำยแนวทำงปฏิบัติของผู ้บริหำรต่อสังคมโดย 
ส่วนรวมที่ก�ำหนดให้ผู้บริหำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และกฎระเบียบ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ	และธรุกจิ
ให้บรกิำรทำงบกทำงทะเล	และไม่กระท�ำกำรใดๆ	อนัเป็นกำรส่งเสรมิ
หรอืสนบัสนนุให้มกีำรปฏบิตัผิดิต่อกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งกฎหมำย	
อันเป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และถือว่ำเป็น 
สิ่งส�ำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 แบ่งออก
เป็น	 2	 ส่วนหลัก	 คือ	 ส่วนควำมรับผิดชอบในกระบวนกำร	 (CSR-
in-process)	 ซึ่งบริษัทได้มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพก�ำหนดไว้ตำม
นโยบำยคุณภำพ	และกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-process)	ซึ่ง
บริษัทมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อด�ำเนินงำน 
ด้ำนกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 
โดยคณะท�ำงำนได้มีกำรประชุมและเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำให้แก่เยำวชน	 และด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ทำงทะเลเป็นหลกั	เช่น	กำรมอบทนุกำรศกึษำให้แก่เดก็และเยำวชน
ที่ขำดแคลนทุนกำรศึกษำ	 กำรเก็บขยะริมชำยหำดบริเวณชุมชน 
ริมทะเล	กำรปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำคืนสู่ทะเล	เป็นต้น	กิจกรรมทั้งหมด
สอดคล้องกบันโยบำยด้ำนกำรสนบัสนนุเรือ่งกำรศกึษำและกำรรกัษำ
ธรรมชำติ	 อีกท้ังบริษัทเล็งเห็นกำรปลูกจิตส�ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลท่ีต้องท�ำร่วมกับกำรพัฒนำชุมชน 
ริมทะเล	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยำวชนในชุมชนริมทะเลหรือ 
ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำรู้จักดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและ
ระบบนิเวศธรรมชำติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

	 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมีนโยบำยในกำร
ก�ำหนดกำรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนในป	ี
2561	 โดยจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนขององค์กรให้มีเน้ือหำและรำย
ละเอียดสอดคล้องใกล้เคียงกับข้อก�ำหนดตำมแนวกรอบขององค์กร
แห่งควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล	 (Global	 Reporting	 Ini-
tiative:	GRI)
	 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและก�ำหนดให้
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนบริษัทปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน	
แบ่งออกเป็น	6	แนวปฏิบัติ	 ได้แก่	 1)	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 2)	
กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	 3)	 กำรเคำรพสิทธิมนุษย
ชน/กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	4)	กำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
ชมุชนและกำรส่งเสรมิกำรศึกษำ	5)	กำรดูแลอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และ	
6)	 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	 คู่แข่ง	 คู่ค้ำ	 เจ้ำหนี้	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์	และพันธกิจ
	 โดยมีคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ือเป็นหน่วยงำนที ่
รบัผิดชอบ	และก�ำกบัดแูลงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทได้วิเครำะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วน
ได้เสียในกระบวนกำรธุรกิจของบริษัท	 อำทิ	 กำรจัดส่งสินค้ำ	 กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง	 กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ	 และประเมินควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน	พร้อมทั้งหำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ำย	
	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 (Business	 Code	 of	
Conduct)	เป็นมำตรฐำนที่ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีของกรรมกำร	
ผู้บริหำร	 และพนักงำนในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบจริยธรรม	
คุณธรรม	 และควำมซ่ือสัตย์	 โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอและเป็นธรรม	 สรุป
รำยละเอียดที่ส�ำคัญ	ดังนี้
	 -	 มุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 
เป็นธรรม	 และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และไม่
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ด�ำเนินกำรใดๆ	 ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท	 (สอดคล้อง
กับกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม)
	 -	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด	 และไม่กระท�ำกำรใดๆ	 
อันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีกำรปฏิบัติท่ีผิดกฎหมำยหรือ
หลีกเลี่ยงต่อกฎหมำย	 รวมถึงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และ
เปิดช่องทำงให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรกระท�ำผิด
กฎหมำยของกรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน	(สอดคล้องกบักำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)
	 -	กรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน	ไม่เรยีก	รบั	หรอืยอมว่ำจะรบั 
รวมทั้งไม่ให้	 หรือว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต	 หรือมิใช่ใน
ทำงธรรมเนียมกำรค้ำกับคู่ค้ำ	และ/หรือ	เจ้ำหนี้	และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ถูกต้อง	 และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ	 (สอดคล้องกับกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)
	 -	 กำรให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนษุย์ของพนกังำน	และหลกีเลีย่งกระท�ำใดๆทีไ่ม่เป็นธรรม	
และอำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน	
(สอดคล้องกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)
	 -	กำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและข้อบงัคับต่ำงๆ	
โดยจัดให้มีสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม	 
รวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู ้	 ควำม
สำมำรถของพนักงำนอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม	 (สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม)
	 -	 จัดให้มีบริกำรท่ีมีคุณภำพและรักษำมำตรฐำนคุณภำพของ
ผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชพี	พร้อมทัง้ปฏบิตัติำมเงือ่นไข	
ค�ำมั่น	 หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้ำหรือประชำชนโดยเคร่งครัด	
(สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
	 - 	 ไม ่กระท�ำกำรใดๆ	 ที่ อำจก ่อ เ กิดควำมเสียหำยต ่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 และปลูกฝังจิตส�ำนึกให  ้
พนักงำนทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงจริงจัง	 และ
สม�่ำเสมอ	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงสรรค์
สังคม	 รวมถึงกำรคืนก�ำไรให้แก่สังคม	 (สอดคล้องกับกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม	/	กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม)

กระบวนการจัดท�ารายงาน
	 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมีนโยบำยในกำร
ก�ำหนดกำรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงบริษัทได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนให้เป็น 
รปูธรรมแล้วในปี	2561	โดยจดัท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนืของ	องค์กรแห่ง
ควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล	(Global	Reporting	Initiative:	
GRI)	ซึง่ก�ำหนดให้มีเนือ้หำและรำยละเอยีดสอดคล้องหลกัเกณฑ์	ข้อ

ก�ำหนดตำมแนวกรอบของ	GRI	
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR-After-Process)
	 บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่ม 
นทลนิ	จงึได้ด�ำเนนิกจิกรรมร่วมกบับริษัทในกลุม่บรษัิทนทลนิเพือ่จัด
กจิกรรมทำงสงัคม	โดยมุง่เน้นประโยชน์คนืกลบัสูส่งัคม	สร้ำงพืน้ฐำน
กำรศึกษำให้แก่บุคลำกรของชำติในอนำคต	และดูแลรักษำอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเล	รวมถึงทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ	 ไว้ให้คงอยู่กับ
สังคมต่อไป	 ซึ่งบริษัทมีบทบำทต่อสังคมที่ชัดเจน	 ในกำรช่วยเหลือ
ด้ำนทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่ำงๆ	 รวมถึงมอบ
ทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงำนบริษัท	 ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
ผู้บริหำรที่จะคืนก�ำไรสู่สังคมและสร้ำงฐำนอนำคตของชำติต่อไป
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	 -	กิจกรรม	“’งำนวันเด็กแห่งชำติและกิจกรรมกีฬำสี”	ประจ�ำปี 
2561	โดยบริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	
บริจำคเงิน	 อำหำร	 เครื่องดื่ม	 และอุปกรณ์กำรกีฬำให้แก่โรงเรียน
ผ่องพลอยอนุสรณ์	 และโรงเรียนคลองส�ำโรง	 ในวันท่ี	 12	 มกรำคม	
2561	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
	 -	 กิจกรรม	 “ส่งมอบทุนกำรศึกษำ	 เติบโตแล้วตอบแทน”	 โดย
บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับชมรมกอล์ฟปลำสลิดเค็ม	ใน
วนัที	่17	มถินุำยน	2561	ณ	โรงเรยีนวดับ้ำนนำ	(ฟินวทิยำคม)	อ�ำเภอ
ศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบทุนกำรศึกษำให้แก่
นักเรียน	นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน
	 -	 โครงกำร	 “มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์	 ใน 
พระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี”	
โดยบริษัท	ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ในวันที่	 14	กรกฎำคม	2561	
ณ	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	 เพ่ือเทิด
พระเกียรติและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จพระศรีนคริ
นทรำบรมรำชชนนี	 และช่วยเหลือผู้ป่วยรำยได้น้อยในโรงพยำบำล
ศรีนครินทร์
	 -	 โครงกำร	 “มอบทุนกำรศึกษำและของใช้ที่จ�ำเป็น”	 โดย
บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	 ในวันที่	
10	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล	ต�ำบลบ้ำงแลง	
อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุกำรศึกษำให้
แก่เด็กพิกำร	และสร้ำงอนำคตให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกำส
	 -	โครงกำร	“สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำน
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 มอบเงินสนับสนุนกำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ	 ในวันที่	 15-16	 พฤศจิกำยน	 2561	 ซึ่งจัดประชุม	 ณ	 
โอกินำวะ	ประเทศญี่ปุ่น	วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิชำกำรและ
นกัวจิยัเผยแพร่องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวจิยัของตนเอง	ซึง่น�ำไปสูก่ำร
ประยุกต์ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
	 -	 กิจกรรม	 “เก็บขยะริมชำยหำด”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	ในวันที่	10	พฤศจิกำยน	2561	
ณ	หำดน�้ำริน	อ�ำเภอบ้ำนฉำง	จังหวัดระยอง	เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม
ชำยหำดและสร้ำงควำมสะอำดให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมทะเล
	 -	 กิจกรรม	 “ปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำ”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ร่วมกบักลุม่บรษิทั	พรมิำ	มำรนี	ในวนัที	่18	ธนัวำคม	2561	
ณ	หำดยำว	อ�ำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	 มีวัตถุประสงค์ปล่อย
พันธ์สัตว์น�้ำกลับสู่ท้องทะเลเพื่อคืนสมดุลให้แก่ท้องทะเล
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