ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม โดยการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในการด�ำเนินธุกิจ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อ
ให้องค์กรมีการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจให้แก่คู่คา 
้ ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วย

พัฒนาและน�ำองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นความรับผิด
ชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็นผู้
ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่คา 
้ ลูกค้า  ชุมชน สังคม หรือ
บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และน�ำ
มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้บริษทั ได้มสี ว่ นร่วมในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย
หัวข้อรายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ประเด็นสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาความยั่งยืน

กลยุทธ์การบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• รักษาความเป็นเลิศในการดำ�เนินงาน • การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้สอดคล้อง และผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
กับสถานการณ์
• นโยบายคุณภาพ
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม • กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ
• นโยบายด้านความปลอดภัย
ส่ิงแวดล้อม
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• สร้างจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์
• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม • นโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ • นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค • นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ • นโยบายทรัพยากรบุคคลและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากร

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
พนักงาน
สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
พนักงาน

“Subtainable Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
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1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1 รักษาความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงมากว่า 
20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และรู้จักตลาดการซื้อขายน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ท�ำให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดการ
ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีคู่ค้าเป็น
ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชัน้ น�ำของประเทศไทย จึงสามารถ
สนับสนุนการจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าได้ครบถ้วน และ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน�้ำมันทางทะเล และกลุ่มเรือ
หรือรถขนส่งน�้ำมันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับสูง
ท�ำให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามก�ำหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า  อีกทั้งผู้
ขนส่งทุกรายมีการท�ำประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน
และกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
       บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ที่
แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การ
รับสินค้า  จนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า  อีกทั้งยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
      ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้บริการ
อืน่ ๆ (Supply Management) บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการทีม่ รี ะบบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีคู่ค้าที่
มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 
จนท�ำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน) ทัง้ ในปี 2556 และปี 2559 ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันในความส�ำเร็จ
ของบริษัท
จากการด�ำเนินธุรกิจหลักทั้งหมด ท�ำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
มีระบบเอกสารและระบบปฏิบตั กิ ารทีด่ ใี นระดับสากล และมีคคู่ า้ ทีม่ ี
มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และท�ำให้มีจ�ำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน
บริษัท ยังมีพันธกิจที่ขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะสร้างผล
ก�ำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก   เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และส่งคืน
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2559 บริษทั อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรม
ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ซึง่ ประสบปัญหา สภาวะราคาน�ำ้ มันดิบใน
ตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการประกอบธุรกิจ
ด้านการจ�ำหน่ายน�้ำมันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง จากราคา
น�้ำมันที่ผันผวน ท�ำให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และลด
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการ
ลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น
ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ที่ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ และในปี
2560 บริษัทได้เข้าท�ำธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการ
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ซึง่ จะสร้าง
ศักยภาพด้านการเติบโตและเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้และก�ำไรให้
กับองค์กรในระยะยาว
1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
บริษทั แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมเิ ต็ด (“POES”) ซึง่ ได้รบั
สัมปทานการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่พ้ืนที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ซึ่ง POES ได้เข้าไปท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่
ชุมชนและสังคมในพืน้ ทีบ่ ริเวณทีไ่ ด้รบั สัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์
การเรียน กีฬา ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษทั นครชัยปราการ เคมีภณ
ั ฑ์
จ�ำกัด (ปัจจุบันชื่อนิติบุคคล “บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด”)
ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึง่ จัดตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัทมีแผนงานที่
จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำ
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาความรู ้ ความ
สามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้กำ� หนด
นโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การพัฒนา
ทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้น�ำ การจัดท�ำ
แผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา 
ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทางการ
พัฒนาองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะ และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงาน
น�ำทักษะ ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ในการท�ำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับ
มาตรฐานด้ า นตั ว เรื อ และบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติการรับส่งสินค้าประเภทน�้ำมัน
เชื้อเพลิงทางทะเล ส�ำหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนินการ
ขนส่งน�้ำมัน โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทั้ง บริษัท
มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน�้ำมัน (Inspector) ก�ำกับดูแลการ
จัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานที่จัดส่งน�้ำมันปลายทางและควบคุม
การปฎิบัติงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้าน
ความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธี
ปฎิบตั ติ ามมาตรฐานสากล เช่น กรณีมนี ำ�้ มันรัว่ ไหลระหว่างการรับส่ง
น�ำ้ มันทางทะเล ผูข้ นส่งจะมีการล้อมทุน่ ลอยน�ำ้ (Boom Oil) ป้องกัน
น�ำ้ มันทีร่ วั่ ไหลในระดับหนึง่ และมีการขจัดคราบน�ำ้ มันบนท้องทะเล
ให้หมดสิน้ ได้ จนสามารถท�ำให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ จะไม่มมี ลพิษออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้
2.2 การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ส่งเสริมให้ภายในองค์กรมีการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปฐมนิเทศ
กรรมการและพนั ก งานใหม่ ที่ เ ข้ า มาภายในองค์ ก ร และมี ก าร
ปลู ก ฝั ง ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานมี จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ต ่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผูบ้ ริหาร
และพนักงานภายในองค์กรมีกจิ กรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
จ�ำนวนหลายกิจการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น กิ จ กรรมการท� ำ ลายน�้ ำ มั น ตั ว อย่ า งและขวด
บรรจุภัณฑ์ กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ
เป็นต้น ซึง่ จากกิจกรรมการท�ำลายน�ำ้ มันตัวอย่างและขวดบรรจุภณ
ั ฑ์  
บริษัทได้จัดท�ำเป็นวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก�ำจัดน�้ำมันอย่างเป็น
ระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกัน
น�้ำมันกลับมาสร้างมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลาสติกจะน�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรม และไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณขยะกลั บ มาท� ำ ลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะ
ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
บริษัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Rooftop) ที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โกดังขายสินค้า  หรือชั้น
ดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างมลภาวะให้แก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแผงโซล่าร์
ที่ ติ ด ตั้ ง บนโรงงาน โกดั ง หรื อ อาคารจะช่ ว ยลดความร้ อ นจาก
แสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง จึงท�ำให้ลดการใช้พลังงาน
จ�ำพวกเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป
3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
      บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม
ด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระท�ำการใดๆ อัน
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมายหรือหลีก
เลีย่ งกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด�ำเนินการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์   และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   นโยบายแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า  ลูกค้า  ชุมชน
พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอ
แนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือทางเว็บไซต์
เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีมาตรการ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการน�ำข้อร้องเรียน
ดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยจะพิจารณา  ไต่สวน
ออกมาตรการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทุจริต
หรือกระท�ำความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการพิจารณาหรือ
รายงานความคืบหน้าให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ทราบจนกระทัง่ เสร็จสิน้
กระบวน ซึง่ มาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับด้านแรงงาน และการส่งเสริมให้
มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพื่อ
น�ำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความ
ส�ำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การ
จัดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
และสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการ
ท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน และ
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดท�ำรายงานสถิติการเกิด
อุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 ซึง่ รายงานไม่ปรากฏการเกิด
อุบตั เิ หตุจากการท�ำงานภายในองค์กร จนเป็นเหตุทตี่ อ้ งปฐมพยาบาล
(First aid case) หรือเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน (Medical treatment
case) หรือเกิดการหยุดชะงักการท�ำงาน (Lost work day case)
“Subtainable Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
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ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน (Zero Incident)
บริษัทได้ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สิทธิพนักงาน
ท�ำประกันสุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตรา
เบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับ
ครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทอีก
ทางหนึ่ง และยังมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้แก่พนักงาน
ทุกคน นโยบายควบคุมชัว่ โมงการท�ำงานและการพักผ่อน เพือ่ ป้องกัน
ความเหนื่อยล้าของพนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
อีกทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ท�ำงาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานและพนักงานให้มคี วามเคารพซึง่ กันและ
กัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีในองค์กรซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่สนับสนุน
ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน คูค่ า 
้ และลูกค้าได้มกี จิ กรรมกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายร่วมกัน เพือ่ สร้างสุขภาพทัง้ ทางกายและจิตใจ และเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับคู่ค้าและลูกค้า บริษัทจึงได้กิจกรรม
การออกก�ำลังกายเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานภายใน
องค์กร
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการ
เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  เคารพสิทธิในการแสดงความคิด
เห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  ตลอดจนการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า  บริษัท
ก�ำหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง และ
รักษามาตรฐานการให้บริการเป็นส�ำคัญ   เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  
บริษัทได้เพิ่มมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและ
ทางรถเพิ่มเติม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดส่งน�้ำมัน
(Inspector) ควบคุมก�ำกับดูแลการจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลังต้นทาง
จนถึงสถานทีจ่ ดั ส่งน�ำ้ มัน เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจได้วา่ ได้รบั น�ำ้ มันทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค ตามหลักการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า  กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยบริ ษั ท ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง ภายใต้
ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน�้ำมัน
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ส�ำหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษทั มีการบริการ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า  ทั้งในด้าน
คุณภาพ ความสะอาด อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไปถึงความ
ซื่อสัตย์ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัท
ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า  และได้รับรางวัลใน
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากลูกค้า
ด้วยเช่นกัน ในปี 2561 บริษัทให้บริการด้าน Catering ให้แก่ลูกค้า
สองราย โดยมีชั่วโมงการให้บริการสูงสุดถึง 68,400 ชั่วโมง (Manhour) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) ทั้งอุบัติเหตุในการ
ท�ำงาน เหตุการเจ็บป่วย หรืออาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นแก่พนักงานที่
ให้บริการหรือบุคลากรของลูกค้า
หัวข้อประเมิน
การตอบรับประเมินจากลูกค้า			
ระบบการสั่งซื้อสินค้า			
มาตรฐานการจัดส่งสินค้า			
มาตรฐานระบบเอกสาร			
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ			
ความพึงพอใจปี 2561			

ปี 2561
100.00%
93.29%
90.52%
94.12%
92.64%
91.82%

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า  จึงได้ก�ำหนดให้มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง ซึ่งประเมิน 3 ด้าน
คือ ระบบการสั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการจัดส่งสินค้า และมาตรฐาน
ระบบเอกสาร โดยค�ำนึงถึงอัตราการตอบรับแบบประเมินจากลูกค้า
เป็นส�ำคัญในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าตามตารางที่น�ำ
เสนอ ซึ่งผลการประเมินที่ได้รับบริษัทจะน�ำมาด�ำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ
ISO 9001 ทั้งนี้บริษัท ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด ซึ่งค�ำนึง
ถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นส�ำคัญ ทั้งมีการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนและน�ำไปปรับปรุงพัฒนาให้มผี ลสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทเช่นกัน

3.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดการปฎิบัติตามพันธกิจเป็น
ส�ำคัญ ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในปี 2560 บริษัทตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
พนักงานหรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังการส่งเสริมให้มีความใส่ใจต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ  
เนือ่ งด้วยบริษทั ท�ำธุรกิจจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และธุรกิจให้
บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า
ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยด�ำเนินการตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะไม่กระท�ำการใดๆ ทีก่ อ่
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม และปลูกจิตส�ำนึก
ให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท มี น โยบายแนวทางปฏิ บั ติ ข องผู ้ บ ริ ห ารต่ อ สั ง คมโดย
ส่วนรวมที่ก�ำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และธุรกิจ
ให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ผิ ดิ ต่อกฎหมายหรือหลีกเลีย่ งกฎหมาย
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็น
สิ่งส�ำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออก
เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบในกระบวนการ (CSRin-process) ซึ่งบริษัทได้มีระบบการจัดการคุณภาพก�ำหนดไว้ตาม
นโยบายคุณภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) ซึ่ง
บริษัทมีการจัดตั้งคณะท�ำงานกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อด�ำเนินงาน
ด้านกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยคณะท�ำงานได้มีการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
การศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา  การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชน
ริมทะเล การปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำคืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมด
สอดคล้องกับนโยบายด้านการสนับสนุนเรือ่ งการศึกษาและการรักษา
ธรรมชาติ อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นการปลูกจิตส�ำนึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ต้องท�ำร่วมกับการพัฒนาชุมชน
ริมทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเลหรือ
ส่งเสริมสถาบันการศึกษารู้จักดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและ
ระบบนิเวศธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการ
ก�ำหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนในปี
2561 โดยจัดท�ำรายงานความยั่งยืนขององค์กรให้มีเนื้อหาและราย
ละเอียดสอดคล้องใกล้เคียงกับข้อก�ำหนดตามแนวกรอบขององค์กร
แห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและก�ำหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 2)
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษย
ชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และ
6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  คู่แข่ง คู่ค้า  เจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โดยมี ค ณะท� ำ งานกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมเพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ และก�ำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้วิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วน
ได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัท อาทิ การจัดส่งสินค้า  การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  และประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย
นโยบายแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ (Business Code of
Conduct) เป็นมาตรฐานที่ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรม
คุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอและเป็นธรรม สรุป
รายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่
“Subtainable Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ด�ำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (สอดคล้อง
กับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
- ด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือ
หลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และ
เปิดช่องทางให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิด
กฎหมายของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน (สอดคล้องกับการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)
- กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ
รวมทั้งไม่ให้ หรือว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต หรือมิใช่ใน
ทางธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า  และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลีย่ งกระท�ำใดๆทีไ่ ม่เป็นธรรม
และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ
โดยจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมถึงการให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ค�ำมั่น หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด
(สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่ ก ระท� ำ การใดๆ ที่ อ าจก่ อ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ให้
พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และ
สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์
สังคม รวมถึงการคืนก�ำไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม / การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)
กระบวนการจัดท�ำรายงาน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการ
ก�ำหนดการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนให้เป็น
รูปธรรมแล้วในปี 2561 โดยจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนของ องค์กรแห่ง
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative:
GRI) ซึง่ ก�ำหนดให้มเี นือ้ หาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อ
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ก�ำหนดตามแนวกรอบของ GRI
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR-After-Process)
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่ม
นทลิน จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ บริษทั นทลินเพือ่ จัด
กิจกรรมทางสังคม โดยมุง่ เน้นประโยชน์คนื กลับสูส่ งั คม สร้างพืน้ ฐาน
การศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ไว้ให้คงอยู่กับ
สังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึงมอบ
ทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ผู้บริหารที่จะคืนก�ำไรสู่สังคมและสร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2561
- กิจกรรม “’งานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี” ประจ�ำปี นานาชาติ ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดประชุม ณ
2561 โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน โอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิชาการและ
บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียน นักวิจยั เผยแพร่องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั ของตนเอง ซึง่ น�ำไปสูก่ าร
ผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองส�ำโรง ในวันที่ 12 มกราคม ประยุกต์ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- กิจกรรม “เก็บขยะริมชายหาด” โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด
2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรม “ส่งมอบทุนการศึกษา  เติบโตแล้วตอบแทน” โดย (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมกอล์ฟปลาสลิดเค็ม ใน ณ หาดน�้ำริน อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ�ำเภอ ชายหาดและสร้างความสะอาดให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมทะเล
- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำ” โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่
(มหาชน) ร่วมกับกลุม่ บริษทั พริมา มารีน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
- โครงการ “มอบเงิ น สมทบกองทุ น วั น ศรี น คริ น ทร์ ใน ณ หาดยาว อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ปล่อย
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พันธ์สัตว์น�้ำกลับสู่ท้องทะเลเพื่อคืนสมดุลให้แก่ท้องทะเล
โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิด
พระเกียรติและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนคริ
นทราบรมราชชนนี และช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์
- โครงการ “มอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จ�ำเป็น” โดย
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ต�ำบลบ้างแลง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้
แก่เด็กพิการ และสร้างอนาคตให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส
- โครงการ “สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด
(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับ

“Subtainable Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
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