ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ การ
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม โดยการดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุกิจ ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสีย่ งภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพือ่
ให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำาเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วย
พัฒนาและนำาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นความรับ
ผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม หรือ
บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงที่สำาคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และ
นำามาเป็นกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้บริษทั มีสว่ นร่วมในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย
หัวข้อการรายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ

ประเด็นสำาคัญ
ต่อการพัฒนาความยัง่ ยืน

กลยุทธ์การบริหารจัดการ

• รั ก ษาความเป็ น เลิ ศ ในการ • การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
ดำาเนินงาน
และผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
• การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ให้ • นโยบายคุณภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่ง • กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตร • นโยบายด้ า นความปลอดภั ย
แวดล้อม
ต่อสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาความยั่งยืนด้าน
• การประกอบธุรกิจด้วยความ • นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
สังคม
เป็นธรรม
• จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ • นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและ • นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม • นโยบายการทำารายการระหว่างกัน
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ • นโยบายทรัพยากรบุคคลและการ
ผูบ้ ริโภค
พัฒนาบุคลากร
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
และดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
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ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
พนักงาน
สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
พนักงาน

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1 รักษาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า
20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และรู้จักตลาดการซื้อขายนำ้ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ทำาให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดการ
ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีคู่ค้าเป็นผู้
ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงชั้นนำาของประเทศไทย จึงสามารถ
สนับสนุนการจำาหน่ายนำา้ มันเชือ้ เพลิงให้แก่ลกู ค้าได้ครบถ้วน และตรง
ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งนำ้ามันทางทะเล และกลุ่มเรือ
หรือรถขนส่งนำ้ามันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับ
สูง ทำาให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามกำาหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง
ผู้ขนส่งทุกรายมีการทำาประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน
และกระบวนการขนส่งสินค้าทีม่ มี าตรฐาน ปลอดภัยไม่กระทบต่อสิง่
แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ที่
แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การ
รับสินค้า จนถึงขั้นการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมี
ความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้บริการ
อื่นๆ (Supply Management) บริษัทเป็นผู้ ให้บริการที่มีระบบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีคู่ค้าที่
มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า
จนทำาให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด
(มหาชน) ทั้งในปี 2556 และปี 2559 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันในความ
สำาเร็จของบริษัท
จากการดำาเนินธุรกิจหลักทัง้ หมด ทำาให้บริษทั เป็นองค์กรทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดี ในระดับสากล และมีคู่ค้าที่มี
มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และทำาให้มีจำานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน
บริษทั ยังมีพนั ธกิจทีข่ ยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึง่ จะสร้างผล
กำาไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และส่งคืนผล
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
1.2 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในช่ ว งปลายปี 2557 จนถึ ง ปี 2562 บริ ษั ท อยู ่ ใ นกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ซึ่งประสบปัญหา สภาวะ
ราคานำ้ามันดิบในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้รายได้

จากการประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงได้รับผลกระ
ทบโดยตรง ทำาให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และลดผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจอื่น ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแยก
คอนเดนเสท ที่ผลิตและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ และในปี 2560 บริษัท
ได้เข้าทำาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสร้างศักยภาพด้าน
การเติบโตและเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้และกำาไรให้กับองค์กรใน
ระยะยาว
1.3 สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
บริษทั ขยายการลงทุนในธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียมในบริษทั
แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งได้รับ
สัมปทานการสำารวจและผลิตปิโตรเลียมอยูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง POES ได้เข้าไปทำากิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่
ชุนชนและสังคมในพื้นที่บริเวณที่ ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์
การเรียน กีฬา ให้แก่ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ และบริจาค
เงินสร้างสถานพยาบาลให้แก่ชุมชน และบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมี
คอล จำากัด ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้งอยู่ ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท
ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำา
บริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ โดยได้กาำ หนดนโยบาย
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะที่
จำาเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำา การจัดทำาแผนการฝึก
อบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็น หรือเสนอแนวทางการพัฒนา
องค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานนำาทักษะ
ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ ในการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มี ก ารคั ด เลื อ กในการจั ด จ้ า งผู ้ ข นส่ ง ทางทะเลที่ ได้ รั บ
มาตรฐานด้ า นตั ว เรื อ และบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ า หนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้
ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติการรับส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อ
เพลิงทางทะเล สำาหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ดำาเนินการขนส่ง
นำ้ามัน โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
นำ้าไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้า
หน้าทีค่ วบคุมการจัดส่งนำา้ มัน (Inspector) กำากับดูแลการจัดส่งตัง้ แต่
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ต้นทางจนถึงสถานทีจ่ ดั ส่งนำา้ มันปลายทางและควบคุมการปฎิบตั งิ าน
ของผูข้ นส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทีถ่ กู ต้องในด้านความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐาน
สากล เช่น กรณีมีนำ้ามันรั่วไหลระหว่างการรับส่งนำ้ามันทางทะเล ผู้
ขนส่งจะมีการล้อมทุ่นลอยนำ้า (Boom Oil) ป้องกันนำ้ามันที่รั่วไหลใน
ระดับหนึ่ง และมีการขจัดคราบนำ้ามันบนท้องทะเลให้หมดสิ้นได้ จน
สามารถทำาให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ จะไม่มมี ลพิษออกไปสูส่ งิ่ แวดล้อม
เป็นแน่แท้
2.2 การสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ภ ายในองค์ ก รมี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ
นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ตั้ ง แต่ ก าร
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และ
มีการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผูบ้ ริหาร
และพนักงานภายในองค์กรมีกจิ กรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
จำานวนหลายกิจการทีส่ ง่ เสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม เช่น กิจกรรมการทำาลายนำา้ มันตัวอย่างและขวดบรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึ่ง
จากกิจกรรมการทำาลายนำ้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ บริษัท
ได้จดั ทำาเป็นวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการกำาจัดนำา้ มันอย่างเป็นระบบและ
คัดเลือกผู้กำาจัดนำ้ามันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันนำ้ามันกลับ
มาสร้างมลภาวะสูส่ งิ่ แวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นพลาสติกจะ
นำาไปรี ไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม
และไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะกลับมาทำาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้น
ตอนของการปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ
บริษัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Rooftop) ที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โกดังขายสินค้า หรือชั้น
ดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ ไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างมลภาวะให้แก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแผงโซล่าร์
ที่ติดตั้งบนโรงงาน โกดัง หรืออาคารจะช่วยลดความร้อนจากแสง
อาทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง จึงทำาให้ลดการใช้พลังงาน
จำาพวกเครือ่ งปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เพือ่
ให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป

3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม
ดำาเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษทั โดยเคร่งครัด ไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการส่ง
เสริมหรือสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมายหรือหลีกเลีย่ งกฎหมาย
ไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ จึงได้มกี าร
กำาหนดนโยบายต่างๆ เพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายแนว
ปฏิบตั ิในการดำาเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน
พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์
หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการ
นำาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ โดย
จะพิจารณา ไต่สวน ออกมาตรการลงโทษทางวินยั หรือทางกฎหมาย
ต่อบุคคลที่ทุจริตหรือกระทำาความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการ
พิจารณาหรือรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจน
กระทั่งเสร็จสิ้นกระบวน ซึ่งมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั องค์กรในการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม
บริษทั ให้ความสำาคัญเกีย่ วกับด้านแรงงาน และการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพือ่ นำาไป
สูก่ ารขับเคลือ่ นองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำาคัญ
และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การจัด
สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
และสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงาน ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารกำาหนดนโยบายคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการ
ทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน และ
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท และบริ ษัท ย่ อ ยได้ มี ก ารจั ด ทำ ารายงานสถิติการ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ า งาน ประจำ า ปี 2561 ซึ่ ง รายงานไม่
ปรากฏการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำ า งานภายในองค์ ก ร จนเป็ น
เหตุที่ต้องปฐมพยาบาล (First aid case) หรือเข้ารับการรักษา
ฉุกเฉิน (Medical treatment case) หรือเกิดการหยุดชะงักการ
ทำางาน (Lost work day case) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Incident)
บริษัทได้ ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ประกัน
สังคม กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่
พนักงาน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรียนดี ซึง่ เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สทิ ธิ
พนักงานทำาประกันสุขภาพให้แก่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานใน
อัตราเบี้ยประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้
กับครอบครัวพนักงานและลดภาระค่าใช้จา่ ยให้กบั พนักงานบริษทั อีก
ทางหนึง่ และยังมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี ให้แก่พนักงานทุก
คน นโยบายควบคุมชั่วโมงการทำางานและการพักผ่อน เพื่อป้องกัน
ความเหนือ่ ยล้าของพนักงานและป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทำางาน อีก
ทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำางาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำางานและพนักงานให้มคี วามเคารพซึง่ กันและ
กัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี ในองค์กรซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่สนับสนุน
ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ และลูกค้าได้มกี จิ กรรมกีฬาหรือออกกำาลัง
กายร่วมกัน เพือ่ สร้างสุขภาพทัง้ ทางกายและจิตใจ และเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับคู่ค้าและลูกค้า บริษัทจึงได้กิจกรรม
การออกกำาลังกายเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานภายใน
องค์กร
บริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการ
เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอสิ ระในการให้ความเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
3.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า บริษัท
กำาหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุม
คุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง และ
รักษามาตรฐานการให้บริการเป็นสำาคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
บริษทั ได้เพิม่ มาตรฐานควบคุมการจัดส่งสินค้าทางเรือและทางรถ
เพิม่ เติม มอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการจัดส่งนำา้ มัน (Inspector)
ควบคุมกำากับดูแลการจัดส่งนำา้ มันตัง้ แต่คลังต้นทางจนถึงสถานทีจ่ ดั
ส่งนำ้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับนำ้ามันที่ถูกต้องครบถ้วน และ
มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
ตามหลักการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัท
ได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษทั ดำาเนินการจัดส่งภายใต้ความปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งนำ้ามัน
สำาหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมีการ
บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า ทั้ง
ในด้านคุณภาพ ความสะอาด อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไป
ถึงความซือ่ สัตย์ ในการให้บริการ ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้
บริษัทได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัล
ในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจาก
ลูกค้าด้วยเช่นกัน ในปี 2562 บริษัทให้บริการด้าน Catering ให้แก่
ลูกค้าสองราย โดยมีชั่วโมงการให้บริการสูงสุดถึง 100,776 ชั่วโมง
(Man-hour) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) ทั้งอุบัติเหตุใน
การทำางาน เหตุการเจ็บป่วย หรืออาหารเป็นพิษทีเ่ กิดขึน้ แก่พนักงาน
ที่ ให้บริการหรือบุคลากรของลูกค้า
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงได้กำาหนดให้
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครัง้ แยกตามประเภท
ธุรกิจ ดังนี้
1. การให้บริการของธุรกิจการจำาหน่ายนำา้ มัน มีคา่ เฉลีย่ ความ
พึงพอใจรวม 89.85%

2. การให้บริการของธุรกิจการจัดหาอาหาร วัตถุดบิ และอืน่ ๆ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 89.50%
3. การให้บริการของธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์และ
ปิโตรเลียมเหลว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 96.00%
ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจะคำานึงถึงระบบการ
สั่งซื้อสินค้า มาตรฐานการรับส่งสินค้า มาตรฐานระบบเอกสาร
และการให้บริการของพนักงานเป็นสำาคัญ ซึง่ ผลการประเมินที่ ได้รบั
บริษทั จะนำามาดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำางานให้ดยี งิ่ ขึน้
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ทัง้ นีบ้ ริษทั ดำาเนินการให้
เป็นไปตามข้อกำาหนด ซึง่ คำานึงถึงการพัฒนาการให้บริการเป็นสำาคัญ
ทั้งมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและนำาไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผล
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเช่นกัน

3.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม
การดำาเนินธุรกิจของบริษทั จะยึดการปฎิบตั ติ ามพันธกิจเป็นสำาคัญ
ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือ
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ ดำาเนินกิจกรรมและสร้าง
การมีสว่ นร่วมในด้านดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการประหยัดพลังงาน และการแยกประเภท
ขยะภายในองค์กร โดยมุง่ ปลูกฝังจิตสำานึกให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ให้มีความใส่ ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ
เนือ่ งด้วยบริษทั ทำาธุรกิจจัดจำาหน่ายนำา้ มันเชือ้ เพลิง และธุรกิจให้
บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า
ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพือ่ ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยดำาเนินการตามนโยบาย
แนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจะไม่กระทำาการใดๆที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสรรค์สงั คม และปลูกจิตสำานึก
ให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วน
รวมที่กำาหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง และธุรกิจ
ให้บริการทางบกทางทะเล และไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นสิ่ง
สำาคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั แบ่งออกเป็น 2
ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบในกระบวนการ (CSR-in-process) ซึง่
บริษทั ได้มรี ะบบการจัดการคุณภาพกำาหนดไว้ตามนโยบายคุณภาพ และ
กิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR-after-process) ซึง่ บริษทั มีการจัดตัง้ คณะฝ่าย
จัดการ ด้าน CSR การสือ่ สารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร เพือ่ ดำาเนิน
งานด้านกิจกรรมทีค่ นื ประโยชน์กลับสูส่ งั คม สิง่ แวดล้อม และชุมชน โดย
คณะฝ่ายจัดการได้มกี ารประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านการ
ศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทีข่ าดแคลน
ทุนการศึกษา การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อย
พันธุส์ ตั ว์นาำ้ คืนสูท่ ะเล เป็นต้น กิจกรรมทัง้ หมดสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการสนับสนุนเรือ่ งการศึกษาและการรักษาธรรมชาติ อีกทัง้ บริษทั
เล็งเห็นการปลูกจิตสำานึกเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่
ต้องทำาร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเล พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษารูจ้ กั ดูแลรักษาทรัพยากร
ทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยูค่ กู่ บั สังคมต่อไป
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำ า หนดกรอบแนวทางการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ ชั ด เจนและ
กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ปฏิบตั ิไปในทิศทาง
เดียวกัน แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏิบตั ิ ได้แก่ 1) การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้า
หนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โดยมีคณะทำางาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์
องค์กร เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำากับดูแลงานให้เป็น
ไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้
วิเคราะห์และเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษทั
อาทิ การจัดส่งสินค้า การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในแต่ละ
ขั้นตอน พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ ไขเพื่อไม่ ให้เกิดผลกระ
ทบต่อทุกฝ่าย
นโยบายแนวปฏิบตั ิในการดำาเนินธุรกิจ (Business Code of
Conduct) เป็นมาตรฐานทีก่ าำ หนดแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรม
คุณธรรม และความซือ่ สัตย์ โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอและเป็นธรรม สรุปราย
ละเอียดทีส่ าำ คัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ดำาเนิน
การใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (สอดคล้องกับการ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)
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- ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำาการใดๆ
อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือ
หลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
เปิดช่องทางให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำาผิด
กฎหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (สอดคล้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะ
รับ รวมทัง้ ไม่ ให้ หรือว่าจะให้ผลประโยชน์ ใดๆที่ ไม่สจุ ริต หรือมิใช่ ใน
ทางธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)
- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของพนักงาน และหลีกเลีย่ งกระทำาใดๆที่ ไม่เป็นธรรม
และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)
- การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ
โดยจัดให้มสี วัสดิการและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม รวม
ถึงการให้ความสำาคัญและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม)
- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
คำามั่น หรือข้อเสนอที่ ได้ ให้ ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด
(สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
- ไม่ ก ระทำ า การใดๆที่ อ าจก่ อ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และปลูกฝังจิตสำานึกให้พนักงาน
ทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และสมำ่าเสมอ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึง
การคืนกำาไรให้แก่สังคม (สอดคล้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม /
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม)
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กระบวนการจัดทำารายงาน
บริษทั ได้ ให้ความสำาคัญกับแนวทางปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมีนโยบายในการกำาหนดการ
ปฏิบตั เิ พือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่
แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้จดั ทำารายงานความยัง่ ยืนให้เป็นรูปธรรมแล้วใน
ปี 2562 โดยจัดทำารายงานความยัง่ ยืนของ องค์กรแห่งความริเริ่ม
ว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่ง
กำาหนดให้มเี นือ้ หาและรายละเอียดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อกำาหนด
ตามแนวกรอบของ GRI

กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
(CSR-After-Process)
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่ม
นทลิน จึงได้ดำาเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลินเพื่อ
จัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้าง
พื้นฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษา
อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆไว้ ให้คง
อยู่กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วย
เหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึง
มอบทุนเรียนดี ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของผูบ้ ริหารทีจ่ ะคืนกำาไรสูส่ งั คมและสร้างฐานอนาคตของชาติตอ่ ไป
กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จำากัด
(มหาชน) ในปี 2562
- กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี” ประจำา
ปี 2562 โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท
นทลิน บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองสำาโรง ในวันที่ 10
มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการ “สนับสนุนเงินบริจาคสร้างสถานพยาบาล” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็น
เนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำาเภอ
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งบริษัทมอบเงินให้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขอำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- โครงการ “Hope and Help ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่ง
การให้” มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยบริษัท ซี
ออยล์ จำากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติและ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
- โครงการ “สนับสนุนเงินจัดทำาสวนพฤกษศาสตร์” โดยบริษทั
ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการ
เขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรูเ้ ฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู
ธรรมชาติ และเป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ชุมชน
- โครงการ “CSR มอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำาเป็น”
โดยบริษทั ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุม่ บริษทั นทลิน ในวันที่

10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้างรางสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส
- โครงการ “สนั บ สนุ น เงิ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ช ้ า งชรา” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุนเงินช่วยเหลือองค์กรที่ช่วยเหลือช้างที่ชรา
จำานวนหลายเชือก และคงรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไทย
- โครงการ “สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” โดยบริษัท ซีออยล์
จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดประชุม ณ
ฮานอย ประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนนักวิชาการและ
นักวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยของตนเอง ซึ่งนำาไปสู่
การประยุกต์ ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้า (ปูม้า) ตามโครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรการประมงในแหล่งนำ้าธรรมชาติ จังหวัดกระบี่” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท พริมา มารีน ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หาดยาว อำาเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ มีวตั ถุประสงค์ปล่อยพันธ์สตั ว์นาำ้ กลับสูท่ อ้ งทะเลเพือ่ คืนสมดุล
ให้แก่ท้องทะเล
- กิจกรรม “บริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส”
โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
พระคุณ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้แก่เด็กพิการ และสร้างอนาคตให้แก่นักเรียนที่ด้อย
โอกาส
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