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การขั้บเค์ล่�อนธุุรกิจำ
เพ่�อค์ว้ามยั�งย่น

นโยบ�ยและเป้�หม�ยก�รจัดก�รด้�นคัว�มยั�งย่น
	 บริัษััที่ม่่งมั�นในก�รัพัื่ฒน�ต้�มแนวที่�งก�รับริัห�รัจัดก�รั
เพ่ื่�อก�รัก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งยัั�งยั่น	 โดยัยัึดหลัุ่กธุรัรัม�ภิบ�ลุ่	
ด้วยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ่้อม	 แลุ่ะคำ�นึงถึง 
ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กกลุ่่ม่	โดยัก�รัดำ�เนนิธุ่รักิจด้วยัคว�มรัะมดัรัะวัง	
รัอบคอบ	 ยัึดมั�นในหลัุ่กจริัยัธุรัรัมในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	 ดำ�เนิน
ธุ่รักิจด้วยัคว�มโปีร่ังใสำ	ต้รัวจสำอบได้	ภ�ยัใต้้นโยับ�ยัก�รักำ�กับ
ดูแลุ่กิจก�รัท่ี่�ด่	 ม่ก�รับรัิห�รัคว�มเสำ่�ยังภ�ยัในองค์กรั	 ก�รั 
ต้รัวจสำอบภ�ยัในท่ี่กกรัะบวนก�รั	เพ่ื่�อใหอ้งค์กรัม่ก�รัปีฏิิบัติ้ง�น
ท่ี่�ปีรัะสิำที่ธิุภ�พื่	สำร้ั�งคว�มเช่ิ�อมั�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจให้แก่คู่ค้�	
ลูุ่กค้�	ผู้่ถ่อห้่น	นักลุ่งท่ี่นหร่ัอผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั	รัวมถึงก�รัม่
ส่ำวนร่ัวมในก�รัพัื่ฒน�สัำงคม	แลุ่ะก�รัอน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ติ้	
ต้�มนโยับ�ยัคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 เพ่ื่�อ
สำร้ั�งคว�มสำมด่ลุ่ต้่อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กกลุ่่่ม	 ท่ี่�จะช่ิวยัพัื่ฒน�แลุ่ะ 
นำ�องค์กรัไปีสู่ำคว�มยัั�งยั่นต่้อไปีในอน�คต้	 แลุ่ะสำอดคลุ่้องต้�ม
วิสัำยัทัี่ศน์	พัื่นธุกิจของบริัษััที่

	 ในปีี	 2563	 คณ์ะกรัรัมก�รับริัษััที่ได้ปีรัับนโยับ�ยัคว�ม
รัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 เพ่ื่�อกำ�หนดกรัอบแนวที่�ง
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจภ�ยัใต้้หลัุ่กก�รักำ�กับดูแลุ่กิจท่ี่�ด่ทัี่�งของบริัษััที่
แลุ่ะบรัษัิัที่ยัอ่ยัให้ชัิดเจนแลุ่ะกำ�หนดใหก้รัรัมก�รั	ผู้่บริัห�รั	แลุ่ะ
พื่นักง�นบริัษััที่ปีฏิิบัติ้ไปีในทิี่ศที่�งเด่ยัวกันด้วยัคว�มรัับผิ่ดชิอบ 
ต่้อสัำงคม	 ซ่ี�อสัำต้ยั์ส่ำจริัต้	 แลุ่ะม่ก�รัปีฏิิบัติ้อย่ั�งม่จริัยัธุรัรัม 
เพ่ื่�อปีรัะโยัชิน์สูำงส่ำดต่้อองค์กรั	ซึี�งแบ่งออกเป็ีน	4	แนวปีฏิิบัติ้	ค่อ	1)	
ก�รัปีรัะกอบธุ่รักิจด้วยัคว�มเป็ีนธุรัรัม	2)	ก�รัเค�รัพื่สิำที่ธิุมน่ษัยั
ชิน/ก�รัปีฏิิบัติ้ด้�นแรังง�นอยั่�งเป็ีนธุรัรัม	 3)	 คว�มรัับผิ่ดชิอบ 
ต่้อผู้่ม่สำ่วนได้เส่ำยั	 4)	 คว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อช่ิมชิน	 สัำงคม	 แลุ่ะ 
สิำ�งแวดลุ้่อม	ท่ี่�ม่่งเน้นก�รัพัื่ฒน�ช่ิมชิน	ก�รัส่ำงเสำริัมด้�นก�รัศึกษั�	 
แลุ่ะก�รัรัักษั�สิำ�งแวดลุ้่อมต้ลุ่อดจนลุ่ดก�รัใช้ิพื่ลัุ่งง�นอยั่�งเป็ีน 
รูัปีธุรัรัม	 โดยันำ�เที่คโนโลุ่ยั่เข้�ม�ปีรัะยั่กต์้ใช้ิอยั่�งเหม�ะสำม 
แลุ่ะค้่มค่�ม�กท่ี่�ส่ำด
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	 บริัษััที่ม่คณ์ะที่ำ�ง�น	 CSR	 ก�รัส่ำ�อสำ�รัแลุ่ะบริัห�รัภ�พื่
ลัุ่กษัณ์์องค์กรั	เพ่ื่�อเป็ีนหน่วยัง�นท่ี่�รัับผิ่ดชิอบ	แลุ่ะกำ�กับดูแลุ่ง�น
ให้เป็ีนไปีต้�มนโยับ�ยัคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
บริัษััที่ได้วิเครั�ะห์แลุ่ะเช่ิ�อมโยังผู้่ม่สำ่วนได้เส่ำยัในกรัะบวนก�รั
ธุ่รักิจของบริัษััที่	 อ�ทิี่	 ก�รัจัดส่ำงสิำนค้�	 ก�รัจัดซ่ี�อจัดจ้�ง	 
ก�รัต้รัวจสำอบค่ณ์ภ�พื่สิำนค้�	 แลุ่ะปีรัะเมินคว�มเส่ำ�ยังท่ี่�อ�จ
เกิดผ่ลุ่กรัะที่บต่้อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัในแต่้ลุ่ะขั�นต้อน	 พื่ร้ัอมทัี่�งห�
ม�ต้รัก�รัป้ีองกันแลุ่ะแก้ไขเพ่ื่�อไม่ให้เกิดผ่ลุ่กรัะที่บต่้อท่ี่กฝ่่�ยั	
	 โดยัเฉพื่�ะในปีี	 2563	 บริัษััที่ได้ม่่งเน้นเร่ั�องคว�มสำำ�คัญ
กับสิำที่ธิุมน่ษัยัชินขั�นพ่ื่�นฐ�น	 ส่ำงเสำริัมสิำที่ธิุแลุ่ะเสำร่ัภ�พื่ด้วยั 
ก�รัไม่เลุ่่อกปีฏิิบัติ้	 รัวมถึงด้�นแรังง�นก็ส่ำงเสำริัมให้ม่ก�รัพัื่ฒน�
ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่อยั่�งเป็ีนรัะบบต้�มนโยับ�ยัก�รับริัห�รั
ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่	 แลุ่ะบรัิษััที่ยัังใสำ่ใจส่ำขภ�พื่ของพื่นักง�น 
แลุ่ะสัำงคมในช่ิวงก�รัแพื่ร่ัรัะบ�ดเช่ิ�อไวรััสำโคโรัน่�	 2019 
(โควิด	19)	จงึเพิื่�มเติ้มม�ต้รัก�รัปีอ้งกันก�รัแพื่รัร่ัะบ�ดเช่ิ�อโควิด	19	 
ให้แก่พื่นักง�นท่ี่กคนปีฏิิบัติ้อยั่�งเคร่ังครััด
	 นโยับ�ยัแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	 (Business	
Code	 of	 Conduct)	 เป็ีนม�ต้รัฐ�นท่ี่�กำ�หนดแนวที่�งปีฏิิบัติ้
ท่ี่�ด่ของกรัรัมก�รั	 ผู้่บริัห�รั	 แลุ่ะพื่นักง�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ
ภ�ยัใต้้กรัอบจริัยัธุรัรัม	 ค่ณ์ธุรัรัม	 แลุ่ะคว�มซ่ี�อสัำต้ยั์	 โดยัยัึดถ่อ
ก�รัปีฏิิบัติ้ต้�มหน้�ท่ี่�แลุ่ะรัับผ่ิดชิอบต้่อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กกลุ่่่ม 
อยั่�งเสำมอภ�คแลุ่ะเปี็นธุรัรัม	 โดยัสำร่ัปีรั�ยัลุ่ะเอ่ยัดท่ี่�สำำ�คัญ 
ดังน่�
• กรัรัมก�รั	 ผู้่บริัห�รัแลุ่ะพื่นักง�น	 ม่่งเน้นก�รัปีฏิิบัติ้หน้�ท่ี่� 
ด้วยัคว�มซ่ี�อสัำต้ย์ัส่ำจริัต้	โปีร่ังใสำ	เป็ีนธุรัรัม	แลุ่ะรัักษั�ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์
ของบรัิษััที่แลุ่ะผู้่ถ่อห้่น	 แลุ่ะไม่ดำ�เนินก�รัใดๆท่ี่�อ�จก่อให้
เกิดคว�มเส่ำยัห�ยัต่้อบริัษััที่	 โดยัม่นโยับ�ยัคว�มขัดแย้ังที่�ง 
ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ท่ี่�พิื่จ�รัณ์�รั�ยัก�รัท่ี่�เก่�ยัวโยังต้�มกฎหม�ยั	 
ข้อบังคับ	หร่ัอข้อกำ�หนดของต้ลุ่�ดหลัุ่กที่รััพื่ยัแ์ห่งปีรัะเที่ศไที่ยั	

• กรัรัมก�รั	ผู้่บริัห�รัแลุ่ะพื่นักง�น	ไม่เร่ัยัก	รัับ	หร่ัอยัอมว่�จะรัับ	 
รัวมทัี่�งไม่ให้	 หร่ัอว่�จะให้ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ใดๆ	 ท่ี่�ไม่ส่ำจริัต้	 หร่ัอ
มิใช่ิในที่�งธุรัรัมเน่ยัมก�รัค้�กับคู่ค้�	 แลุ่ะ/หร่ัอ	 เจ้�หน่�	 แลุ่ะ
ไม่ที่ำ�พื่ฤต้ิกรัรัมใดท่ี่�แสำดงเจต้น�เปี็นก�รัท่ี่จริัต้คอรั์รััปีชัิ�น	
แลุ่ะดำ�เนินธุ่รักิจต้�มรัะเบ่ยับ	หลัุ่กเกณ์ฑ์์	แลุ่ะกฎหม�ยัอยั่�ง
เคร่ังครััด	 บริัษััที่ยัังกำ�หนดแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัให้ของขวัญ	 
ค่�ใช้ิจ่�ยัเลุ่่�ยังรัับรัอง	ก�รับริัจ�คเพ่ื่�อก�รัก่ศลุ่หร่ัอเงินสำนับสำน่น 
ไม่กรัะที่ำ�ก�รัใดๆ	 อันเป็ีนก�รัส่ำงเสำริัมหร่ัอสำนับสำน่นให้ม่
ก�รัปีฏิิบัติ้ท่ี่�หลุ่่กเลุ่่�ยังหร่ัอผิ่ดต่้อกฎหม�ยัต้�มนโยับ�ยั 
ก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�น	 รัวมถึงก�รัยึัดหลัุ่กปีฏิิบัติ้ต้�ม
นโยับ�ยัก�รัไม่ลุ่่วงลุ่ะเมิดที่รััพื่ยั์สิำนที่�งปีัญญ�แลุ่ะลุ่ิขสิำที่ธิุ�	
แลุ่ะเปีิดช่ิองที่�งรัับข้อร้ัองเร่ัยัน	 ข้อเสำนอแนะหร่ัอก�รัแจ้ง
เบ�ะแสำก�รัท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นเก่�ยัวกับก�รักรัะที่ำ�ผิ่ดกฎหม�ยั
แลุ่ะจรัรัยั�บรัรัณ์ที่�งธุ่รักิจ

• บริัษััที่ได้กำ�หนดจรัรัยั�บรัรัณ์ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	 โดยัยึัดมั�น
ต้�มหลัุ่กจริัยัธุรัรัม	ปีฏิิบัติ้ต้�มกฎหม�ยั	รัะเบ่ยับ	แลุ่ะข้อบังคับ	
ข้อกำ�หนดของหน่วยัง�นกำ�กับดูแลุ่	 โดยัปีฏิิบัติ้ต่้อผู้่ม่ส่ำวน 
ได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยัอยั่�งเป็ีนธุรัรัมแลุ่ะเสำมอภ�คต้่อผู้่ถ่อห้่น	 
ลูุ่กค้�	 คู่ค้�	 เจ้�หน่�	 คู่แข่งที่�งก�รัค้�	 ภ�ครััฐ	 พื่นักง�น	 
สัำงคม	ช่ิมชินแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
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	 ทัี่�งน่�	 คณ์ะกรัรัมก�รับริัษััที่ได้ดูแลุ่แลุ่ะติ้ดต้�มให้ปีฏิิบัติ้
ต้�มจรัรัณ์ยั�บรัรัณ์ให้เป็ีนไปีต้�มกฎหม�ยั	 กฎเกณ์ฑ์์แลุ่ะ
รัะเบ่ยับปีฏิิบัติ้ที่�งก�รัท่ี่�กำ�หนดไว้	 แลุ่ะสำภ�พื่แวดลุ้่อมแลุ่ะ
พิื่จ�รัณ์�ที่บที่วนปีรัับปีร่ังกฎรัะเบ่ยับอยั่�งน้อยัปีีลุ่ะ	 1	 ครัั�ง	 
สำำ�หรัับในปีี	2563-2564	ได้ม่ก�รัปีรัับปีร่ังนโยับ�ยัแลุ่ะหลัุ่กเกณ์ฑ์์
ให้สำอดคลุ้่องต้�มกฎหม�ยัแลุ่ะสำภ�พื่แวดลุ้่อมของสัำงคมแลุ่ะ 
สิำ�งแวดลุ้่อม	เพ่ื่�อเป้ี�หม�ยัในก�รัจัดก�รัด้�นคว�มยัั�งยั่น	ดังน่�
• ก�รัที่บที่วนนโยับ�ยัก�รักำ�กับดูแลุ่เพิื่�มคว�มหลุ่�กหลุ่�ยัใน
โครังสำร้ั�งของคณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่แลุ่ะก�รัยัอมรัับคว�ม 
แต้กต่้�งอยั่�งเหม�ะสำม	 ท่ี่�จะส่ำงเสำริัมให้ม่ม่มมองท่ี่�แต้กต่้�ง	 
อันเป็ีนปีรัะโยัชิน์ต่้อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั	 รัวมถึงกำ�หนด 
ก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมก�รัในบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยันในต้ลุ่�ด 
หลัุ่กที่รััพื่ยั์ได้ไม่เกิน	5	แห่ง

• ก�รัปีรัับนโยับ�ยัก�รัข�ยัสิำนค้�ให้ต้อบสำนองต่้อต้ลุ่�ดก�รัค้�	
โดยัต้รัะหนักถึงปีรัะโยัชิน์ของผู้่ม่ส่ำวนได้เป็ีนสำำ�คัญ

• ก�รัปีรัับนโยับ�ยับริัห�รัสิำนเช่ิ�อแลุ่ะนโยับ�ยัก�รัรัับรู้ัก�รัด้อยั
ค่�ของลูุ่กหน่�ก�รัค้�ให้สำอดคลุ้่องกับหลัุ่กกฎหม�ยัหลัุ่กบัญช่ิ
ใหม่ท่ี่�ม่ก�รัเปีลุ่่�ยันแปีลุ่งไปีอยั่�งรัวดเร็ัว

• ก�รัปีรัับนโยับ�ยัก�รัสำรัรัห�กรัรัมก�รัแลุ่ะผู้่บริัห�รั	 ให้ต้อบสำนอง 
ต่้อก�รัสำรัรัห�ผู้่บริัห�รัแลุ่ะบ่คคลุ่ท่ี่�จะม�ดำ�รังต้ำ�แหน่ง
กรัรัมก�รัให้ ม่คว�มเหม�ะสำมแลุ่ะสำมบูรัณ์์ยัิ� ง ขึ�นต้�ม 
หลัุ่กก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รัแลุ่ะกฎบัต้รัของคณ์ะกรัรัมก�รั
สำรัรัห�	กำ�หนดค่�ต้อบแที่น	แลุ่ะกำ�กับดูแลุ่กิจก�รั

• ก�รักำ�หนดนโยับ�ยัก�รัค้่มครัองข้อมูลุ่ส่ำวนบ่คคลุ่ให้ 
สำอดคลุ้่องกับพื่.รั.บ.ค้่มครัองข้อมูลุ่ส่ำวนบ่คคลุ่	 พื่.ศ.	 2562	 
ท่ี่�จะม่ผ่ลุ่บังคับใช้ิในปีี	2564	

• ก�รัปีรัับกลุ่ยั่ที่ธ์ุของก�รัปีฏิิบัติ้ง�นภ�ยัใต้้สำถ�นก�รัณ์์ก�รั
แพื่ร่ัรัะบ�ดเช่ิ�อไวรััสำโคโรัน่�	 2019	 (โควิด	 19)	 เป็ีนนโยับ�ยั
ก�รับรัหิ�รัคว�มต้อ่เน่�องที่�งธุร่ักิจ	เพ่ื่�อป้ีองกันก�รัหย่ัดชิะงกั
ที่�งธุ่รักิจ	
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 ก�รจัดก�รผลกระทบต�อผู้มีส�วนได้เสียในห�วงโซ�คั่ณคั��ของธ่รกิจหุ้่วงโซี่คุณค่าของธุุรกิจ

หุ่้วงโซ่ีคุณค่าธุุรกิจ SEAOIL

ประเภที่ธุุรกิจ การบริหุ้ารปัจจัย 
การผลิต้

การปฏิิบัติ้งาน การกระจายสิ่นค้า 
และบริการ

การต้ลาดำและการขาย การบริการหุ้ลัง 
การขาย

• ธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยั
นำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่ง

• ก�รัจัดห�สิำนค้�ต้รังต้�ม 
คว�มต้้องก�รัของลูุ่กค้�

• ก�รัจัดห�สิำนค้�จ�ก
แหลุ่่งผ่ลิุ่ต้ท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่	
เช่ิ�อถ่อได้

• ก�รัจัดห�ผู้่ผ่ลิุ่ต้ท่ี่�ม่
คว�มหลุ่�กหลุ่�ยั 
ไม่ผู่กข�ด	

• ก�รัควบค่มค่ณ์ภ�พื่ก�รั
ขนส่ำงให้ม่คว�มปีลุ่อดภัยั
แลุ่ะม่ม�ต้รัก�รัป้ีองกัน
ผ่ลุ่กรัะที่บท่ี่�อ�จเกิดต่้อ
ช่ิมชินแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

• จัดให้ม่ผู้่ควบค่มก�รั 
จัดส่ำงนำ��มันให้ลูุ่กค้� 
เพ่ื่�อต้รัวจสำอบคว�ม 
ครับถ้วนของปีริัม�ณ์ 
แลุ่ะค่ณ์ภ�พื่ของสิำนค้�
ต้รังต้�มคำ�สัำ�งซ่ี�อ

• ก�รัคัดเลุ่่อกผู้่ขนส่ำงหร่ัอ
ยั�นพื่�หนะท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่	
ม่ก�รัต้รัวจเช็ิคสำภ�พื่	 
คว�มพื่ร้ัอมของ 
ยั�นพื่�หนะ

• เพิื่�มช่ิองที่�งก�รัจัด
จำ�หน่�ยัให้หลุ่�กหลุ่�ยั
ทัี่�งที่�งรัถ	ที่�งเร่ัอ

• ปีรัะเมินค่ณ์ภ�พื่ก�รั 
จัดส่ำงในท่ี่กเท่ี่�ยัว 
ก�รัจัดส่ำง

• ปีรัะเมินค่ณ์ภ�พื่แลุ่ะก�รั
บริัก�รัของผู้่รัับจ้�งช่ิวง

• เพิื่�มช่ิองที่�งก�รัจัด
จำ�หน่�ยัผ่่�นตั้วแที่น
จำ�หน่�ยั

• ควบค่มก�รัจัดส่ำงสิำนค้�
ให้ได้ต้รังต้�มเวลุ่�ท่ี่�
กำ�หนด

• นโยับ�ยัก�รักำ�หนด
รั�ค�ข�ยัแบบ	Cost	
Plus	Margin	กำ�หนด
รั�ค�อยั่�งเหม�ะสำม

• ก�รัส่ำ�อสำ�รัแลุ่ะให้
ข้อมูลุ่อยั่�งถูกต้้อง
แลุ่ะครับถ้วน

• บ่คคลุ่�กรัข�ยั 
ท่ี่�ม่คว�มเช่ิ�ยัวชิ�ญ 
ในธุ่รักิจแลุ่ะสำ�ม�รัถ
ให้คำ�แนะนำ�ได้ 
อยั่�งถูกต้้อง

• ม่ช่ิองที่�งก�รัรัับ 
ข้อเสำนอแนะหร่ัอ 
ข้อร้ัองเร่ัยันจ�ก
ลูุ่กค้�

• ม่ก�รัปีรัะเมินคว�ม 
พึื่งพื่อใจของลูุ่กค้�

• ธุ่รักิจให้บริัก�รั 
ด้�นอ�ห�รั	
ที่ำ�คว�มสำะอ�ด	
ซัีกร่ัดเส่ำ�อผ้่�	 
แลุ่ะบริัก�รั
จัดห�อ่�นๆ	
(Supply	 
Management)

• ก�รัคัดเลุ่่อกซัีพื่พื่ลุ่�ยั
เออร์ั	ท่ี่ม่ม�ต้รัฐ�น	

• ก�รัเลุ่่อกใช้ิผู้่จัด
จำ�หน่�ยัท่ี่�สำนับสำน่น
สิำนค้�ท่ี่�ผ่ลิุ่ต้จ�กช่ิมชิน

• ก�รัคัดเลุ่่อกผ่ลิุ่ต้ภัณ์ฑ์์ท่ี่�
เป็ีนมิต้รัต่้อสิำ�งแวดลุ้่อม

• ก�รัจัดจ้�งพื่นักง�นใน
พ่ื่�นท่ี่�	เพ่ื่�อสำร้ั�งรั�ยัได้
ให้กับช่ิมชิน	

• คัดเลุ่่อกวัต้ถ่ดิบ	สิำนค้�
ท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่

• ก�รัควบค่มแลุ่ะต้รัวจสำอบ 
ค่ณ์ภ�พื่ของสิำนค้�แลุ่ะ
วัต้ถ่ดิบก่อนบรัรัจ่แลุ่ะ
จัดส่ำงให้ลูุ่กค้�

• ก�รัควบค่มคว�มสำะอ�ด
แลุ่ะปีลุ่อดภัยัในพ่ื่�นท่ี่�
ปีฏิิบัติ้ง�น

• ก�รัสำรัรัห�	คัดเลุ่่อก
พื่นักง�นผู้่ให้บริัก�รั

• ก�รัควบค่มก�รัจัดส่ำง
สิำนค้�ไปียัังลูุ่กค้�ให้ 
ต้รังต้�มกำ�หนดเวลุ่�

• ส่ำงมอบสิำนค้�แลุ่ะบริัก�รั
ท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่ปีลุ่อดภัยั

• ก�รัให้บริัก�รัลูุ่กค้�ทัี่�ง
บนบกแลุ่ะที่�งที่ะเลุ่

• กำ�หนดรั�ค�ให้บริัก�รั
อยั่�งเป็ีนธุรัรัม

• ก�รัจัดเมนูอ�ห�รั 
ท่ี่�หลุ่�กหลุ่�ยั	แลุ่ะ 
เพิื่�มเมนูเพ่ื่�อส่ำขภ�พื่ 
ให้กับลูุ่กค้�

• ม่ก�รัปีรัะเมินคว�ม
พึื่งพื่อใจของลูุ่กค้� 
ในก�รัให้บริัก�รั	

• ก�รัให้ข้อเสำนอแนะ
ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยัชิน์ 
ต่้อส่ำขภ�พื่ของลูุ่กค้�

	 บริัษััที่ไดรั้ับม�ต้รัฐ�นรัะบบก�รัจดัก�รัค่ณ์ภ�พื่	ISO	9001	
ท่ี่�แสำดงถึงคว�มน่�เช่ิ�อถ่อในก�รัปีฏิิบตั้งิ�นตั้�งแต่้ก�รัสัำ�งซ่ี�อสิำนค้�	
ก�รัรัับสิำนค้�	 จนถึงขั�นก�รัจัดส่ำงสิำนค้�ไปีให้แก่ลูุ่กค้�	 อ่กทัี่�ง
ยัังม่รัะบบรัักษั�คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัสำ่งสิำนค้�ปีรัะเภที่นำ��มัน 
เช่ิ�อเพื่ลิุ่งตั้�งแต่้ต้้นที่�งจนถึงปีลุ่�ยัที่�ง	 เพ่ื่�อให้ลูุ่กค้�ได้รัับสิำนค้�
ท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่	 แลุ่ะม่คว�มถูกต้้องครับถ้วนต้รังต้�มคว�มต้้องก�รั
ของลูุ่กค้�	

	 บริัษััที่ได้ม่ก�รัเต้ร่ัยัมคว�มพื่รั้อมในก�รัขอรัับรัองรัะบบ
ก�รัจัดก�รัสิำ�งแวดลุ้่อม	 ISO	 14001	 เพ่ื่�อให้เกิดก�รัพัื่ฒน�สิำ�ง
แวดลุ้่อมควบคู่กับก�รัพัื่ฒน�ธุ่รักิจ	 โดยัม่่งเน้นในก�รัป้ีองกัน
มลุ่พิื่ษัแลุ่ะรัักษั�สิำ�งแวดลุ้่อมเป็ีนหลัุ่กให้คว�มสำำ�คัญต่้อก�รั
ปีฎิบัติ้ง�นภ�ยัใต้้คว�มปีลุ่อดภัยั	 ทัี่�งต่้อพื่นักง�นแลุ่ะผู้่ร่ัวมง�น 
ท่ี่�เก่�ยัวข้องทัี่�งหมด	 ก�รัสำรั้�งคว�มต้รัะหนักให้กับพื่นักง�น
เป็ีนก�รัส่ำ�อสำ�รัท่ี่�จำ�เป็ีนเสำมอ	 จึงม่ก�รัที่บที่วนแลุ่ะเน้นยัำ��ใน 
ด้�นก�รัปีฎิบัติ้ง�น	 รัวมถึงก�รัพัื่ฒน�ศักยัภ�พื่ของพื่นักง�น 
ใ ห้ ม่คว�ม รู้ัแลุ่ะคว�มชิำ�น�ญให้ ม่ปีรัะสิำที่ ธิุภ�พื่สูำง ส่ำด 
ในท่ี่กกรัะบวนก�รั	 แลุ่ะม่่งเน้นก�รัปีกป้ีองสิำ�งแวดลุ้่อมเพ่ื่�อ 
ปีรัะโยัชิน์แก่ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั



32       แบบแส่ดำงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (One Report)

	 ส่ำวนด้�นก�รัให้บริัก�รัจัดห�อ�ห�รั	 วัต้ถ่ดิบแลุ่ะก�รัให้
บริัก�รัอ่�นๆ	 (Supply	Management)	 บริัษััที่เป็ีนผู้่ให้บริัก�รั
ท่ี่�ม่รัะบบคว�มปีลุ่อดภัยั	 อ�ช่ิวอน�มัยั	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมท่ี่�ม่
ม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่	 ม่คู่ค้�ท่ี่�ม่ศักยัภ�พื่	 แลุ่ะม่ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่ท่ี่�
เพ่ื่ยังพื่อต่้อก�รัให้บริัก�รัลูุ่กค้�	จนที่ำ�ให้บริัษััที่ได้รัับรั�งวัลุ่ด้�น 
คว�มปีลุ่อดภัยั	 มั�นคง	 อ�ช่ิวอน�มัยั	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมจ�ก
บริัษััที่ลูุ่กค้�	 ปีต้ที่.ซึี�งเป็ีนสิำ�งท่ี่�ยั่นยัันในคว�มสำำ�เร็ัจของบริัษััที่ 
แลุ่ะต้อบสำนอง ต่้อคว�ม ต้้องก�รัของ ลูุ่ก ค้ � 	 ทัี่� ง ด้ �น 
คว�มปีลุ่อดภัยั	 อ�ช่ิวอน�มัยัแลุ่ะสิำ�งแวดลุ่้อม	 เพ่ื่�อม่่งมั�น 
สู่ำก�รัปีฎิบัติ้ง�นโดยัปีรั�ศจ�กอ่บัติ้เหต่้	(ZERO	Accident)

ก�รวิเคัร�ะห์ผู้มีส�วนได้เสยีในห�วงโซ�ค่ัณคั��ของธร่กิจ
	 จ�กก�รัดำ�เนินธุ่รักิจหลัุ่กทัี่�งหมด	 ส่ำงผ่ลุ่ให้บริัษััที่เป็ีน
องค์กรัท่ี่�ม่คว�มน่�เช่ิ�อถ่อ	ม่คว�มพื่ร้ัอมด้�นบ่คลุ่�กรัท่ี่�ม่คว�มรู้ั	
คว�มสำ�ม�รัถ	ม่รัะบบเอกสำ�รัแลุ่ะรัะบบปีฏิิบัติ้ก�รัท่ี่�ด่ในรัะดับ
สำ�กลุ่	แลุ่ะม่คู่ค้�ท่ี่�ม่ม�ต้รัฐ�น	สำง่มอบสิำนค้�ท่ี่�ม่ค่ณ์ภ�พื่	ต้รังต้�ม
คว�มต้้องก�รัของลูุ่กค้�	จ�กสิำ�งท่ี่�กลุ่่�วม�ข้�งต้้น	ส่ำงผ่ลุ่ให้องค์กรั
ม่ก�รัเติ้บโต้ด้�นเศรัษัฐกิจอยั่�งต่้อเน่�อง	 แลุ่ะที่ำ�ให้ม่จำ�นวน 

ลูุ่กค้�เพิื่�มขึ�นท่ี่กปีี	 แลุ่ะม่นโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นท่ี่จริัต้คอรั์รััปีชัิ�น	 
ม่่งเน้นก�รัปีฏิิบัติ้ง�นโดยัปีรั�ศจ�กก�รัท่ี่จริัต้ในท่ี่กขั�นต้อน	
ตั้�งแต่้รัะดบัผู้่บริัห�รัจนถงึรัะดบัพื่นักง�น	สำง่ผ่ลุ่ใหบ้ริัษััที่สำ�ม�รัถ
บริัห�รัจัดเก็บรั�ยัได้ครับถ้วน	
	 บริัษััที่ยัังม่พื่ันธุกิจท่ี่�ขยั�ยัก�รัลุ่งท่ี่นในธุ่รักิจต่้�งๆ	 ซึี�ง
จะสำร้ั�งผ่ลุ่กำ�ไรัให้บริัษััที่เพิื่�มขึ�นในอน�คต้	 เพ่ื่�อเป็ีนก�รัสำร้ั�ง 
มูลุ่ค่�เพิื่�มให้กับองค์กรั	แลุ่ะส่ำงค่นผ่ลุ่ต้อบแที่นให้แก่ผู้่ถ่อห้่น	แลุ่ะ 
ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั	
	 ดังนั�น	 บริัษััที่จึงม่กรัอบก�รับรัิห�รัจัดก�รัคว�มยัั�งยั่น
ของบรัิษััที่ในห่วงโซ่ีค่ณ์ค่�ธุ่รักิจ	 ม่่งเน้นคว�มรัับผ่ิดชิอบทัี่�งใน
ด้�นสัำงคม	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 คำ�นึงถึงผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัทัี่�งภ�ยัใน
แลุ่ะภ�ยันอก	 ทัี่�งที่�งต้รังแลุ่ะที่�งอ้อม	 ไม่ว่�จะเป็ีนผู้่ถ่อห้่น	 
นักลุ่งท่ี่น	พื่นักง�น	เจ้�หน่�	คู่ค้�	ลูุ่กค้�	ช่ิมชิน	สัำงคม	หร่ัอบ่คคลุ่
ภ�ยันอกท่ี่�ม่ส่ำวนได้เส่ำยั	โดยัผ่่�นก�รัวิเครั�ะห์ปีรัะเด็นคว�มเส่ำ�ยัง
ท่ี่�สำำ�คัญ	 ท่ี่�จะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่้อก�รัดำ�เนินธุ่รักิจให้ยัั�งยั่น	 แลุ่ะ
นำ�ม�เป็ีนกลุ่ยั่ที่ธ์ุในก�รับริัห�รัจัดก�รั	 เพ่ื่�อให้บริัษััที่ม่สำ่วนร่ัวม 
ในก�รัดูแลุ่ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กกลุ่่่มโดยัสำร่ัปีปีรัะเด็นสำำ�คัญต่้อ 
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งยัั�งยั่นของบริัษััที่	ปีรัะกอบด้วยั

หุ้ัวข้อ
การรายงาน

ประเดำ็นส่ำาคัญต้่อ
การพัฒนา 
ความยั�งยืน

กลยุที่ธุ์การบริหุ้ารจัดำการ การส่นับส่นุน 
เป้าหุ้มายการพัฒนาที่่�ยั�งยืน 

(SDGs)

ผลกระที่บต้่อ
ผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย

ก�รัพัื่ฒน�
คว�มยัั�งยั่น
ด้�นสิำ�ง
แวดลุ้่อม

• กรัะบวนก�รัขนส่ำงท่ี่�เป็ีนมิต้รั
ต่้อ 
สิำ�งแวดลุ้่อม

• สำร้ั�งจิต้สำำ�นึกด้�นก�รัอน่รัักษ์ั
พื่ลัุ่งง�นแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

• นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	คว�ม
ปีลุ่อดภัยั 
อ�ช่ิวอน�มัยั	แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

• นโยับ�ยัคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อ
สัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

12.2 สัำงคมแลุ่ะช่ิมชิน
12.4

14.1

15.2

ก�รัพัื่ฒน�
คว�มยัั�งยั่น
ด้�นสัำงคม

• รัักษั�คว�มเป็ีนเลิุ่ศในก�รั 
ดำ�เนินง�น	

• ก�รัเค�รัพื่สิำที่ธิุมน่ษัยัชินแลุ่ะ 
ปีฏิิบัติ้ต่้อแรังง�นอยั่�งเป็ีน
ธุรัรัม

• สำนับสำน่นก�รัจ้�งง�นแหลุ่่ง
ช่ิมชินแลุ่ะอ่ดหน่นเศรัษัฐกิจ
ช่ิมชิน

• พัื่ฒน�บ่คลุ่�กรัเพ่ื่�อม่่งสู่ำ
องค์กรั 
ชัิ�นนำ�

• ก�รัปีรัะกอบธุ่รักิจด้วยัคว�ม 
เป็ีนธุรัรัม

• คว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อลูุ่กค้�แลุ่ะ 
ผู้่บริัโภค

• ก�รัร่ัวมพัื่ฒน�ช่ิมชินแลุ่ะ
สัำงคม	แลุ่ะดูแลุ่รัักษั�สิำ�ง
แวดลุ้่อม

• ก�รัต่้อต้้�นก�รัท่ี่จริัต้
คอร์ัรััปีชัิ�น

• นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	คว�ม
ปีลุ่อดภัยั	อ�ช่ิวอน�มัยั	 
แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

• นโยับ�ยักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั
ท่ี่�ด่แลุ่ะจรัรัยั�บรัรัณ์ในก�รั
ดำ�เนินธุ่รักิจ

• นโยับ�ยัคว�มขัดแยั้งที่�งผ่ลุ่
ปีรัะโยัชิน์

• นโยับ�ยัก�รัที่ำ�รั�ยัก�รั
รัะหว่�งกัน

• นโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะ
ก�รัพัื่ฒน�บ่คลุ่�กรั

• นโยับ�ยัก�รัค้่มครัองข้อมูลุ่ 
ส่ำวนบ่คคลุ่

• นโยับ�ยัก�รัใช้ิส่ำ�อสัำงคม
ออนไลุ่น์

• นโยับ�ยัก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้
คอร์ัรััปีชัิ�น

3.8
ผู้่ถ่อห้่น	นักลุ่งท่ี่น

ลูุ่กค้�	คู่ค้�
เจ้�หน่�	/	สำถ�บัน

ก�รัเงิน
สัำงคมแลุ่ะช่ิมชิน

พื่นักง�น

4.4
4.7
5.1
5.5
8.5
8.8

10.2

12.2
12.4

13.3

16.5
16.6
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ก�รจัดก�รด้�นคัว�มยั�งย่นในมิติสิ�งแวดล้อม
 นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
	 บริัษััที่ม่วิธุ่ปีฏิิบัติ้ในก�รัคัดเลุ่่อกจัดจ้�งผู้่ขนสำ่งที่�งที่ะเลุ่ 
ท่ี่�ได้รัับม�ต้รัฐ�นด�้นต้วัเร่ัอแลุ่ะบ่คลุ่�กรัท่ี่�เปีน็ไปีต้�มขอ้กำ�หนด
ที่�งกฎหม�ยั	 แลุ่ะยัึดถ่อปีฏิิบัติ้ต้�มกฎหม�ยัอยั่�งเครั่งครััด	
แลุ่ะม่รัะบบม�ต้รัฐ�นด้�นคว�มปีลุ่อดภัยั	 อ�ช่ิวอน�มัยั	 แลุ่ะ 
สิำ�งแวดลุ้่อมท่ี่�รัับผิ่ดชิอบต่้อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัต้�มนโยับ�ยัคว�ม 
รัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
	 ในปีี	 2563	 บริัษััที่ได้ที่บที่วนนโยับ�ยัคว�มรัับผิ่ดชิอบ 
ต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมท่ี่�ม่่งเน้นก�รัสำร้ั�งจิต้สำำ�นึกพื่นักง�นใน 
ท่ี่กรัะดับในก�รัอน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ติ้	 รัักษั�สิำ� ง
แวดลุ้่อม	 แลุ่ะลุ่ดก�รัใช้ิพื่ลัุ่งง�นภ�ยัในองค์กรัสู่ำภ�ยันอก
องค์กรั	 แลุ่ะบริั ษััที่ไ ด้ ส่ำ ง เสำ ริัมใ ห้ภ�ยัในองค์กรั ม่ก�รั
อบรัมเก่�ยัวกับม�ต้รั�ฐ�น	 ISO14001	 นโยับ�ยัคว�มรัับ 
ผิ่ดชิอบต้่อสัำงคมแลุ่ะสิำ� งแวดลุ่้อม	 แลุ่ะม่ก�รัปีลุู่กฝั่งให้ 
ผู้่บริัห�รัแลุ่ะพื่นักง�นม่จิต้สำำ�นึกท่ี่�ด่ต่้อก�รัอน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรั 
ธุรัรัมชิ�ติ้แลุ่ะรัักษั�สิำ�งแวดลุ้่อมท่ี่กรัะบบนิเวศ	 จัดให้ม่กิจกรัรัม 
ปีรัับปีร่ังค่ณ์ภ�พื่อยั่�งต้่อเน่�องจำ�นวนหลุ่�ยักิจก�รัท่ี่�ส่ำงเสำริัม 
ก�รัอน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ติ้แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
	 ต่้อม�บริัษััที่ได้ที่บที่วนนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	 คว�มปีลุ่อดภัยั	
อ�ช่ิวอน�มัยั	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมท่ี่�ม่่งเน้นควบค่มคว�มเสำ่�ยัง	 เพ่ื่�อ
ป้ีองกันคว�มสูำญเส่ำยัในรูัปีแบบต่้�งๆ	 อันเน่�องม�จ�กอ่บัติ้เหต่้	
แลุ่ะเหต่้ส่ำดวิสัำยัท่ี่�เกิดขึ�นจ�กก�รัปีฏิิบัติ้ง�น	พื่ร้ัอมทัี่�งเสำริัมสำร้ั�ง
ให้บ่คลุ่�กรัแลุ่ะผู้่รัับเหม�เข้�ใจหน้�ท่ี่�แลุ่ะสิำที่ธิุในก�รัหยัด่ปีฏิิบัติ้
ง�นภ�ยัใต้้สำภ�วะท่ี่�ไม่ปีลุ่อดภัยั	 แลุ่ะสำ�ม�รัถค้่มครัองปีกป้ีอง 
สิำ�งแวดลุ้่อม	อันอ�จจะส่ำงผ่ลุ่ต่้อช่ิวิต้	ที่รััพื่ย์ัสิำน	แลุ่ะช่ิมชิน	รัวม
ไปีถึงก�รัต้อบสำนองต้่อคว�มต้้องก�รัของลุู่กค้�	 ทัี่�งด้�นคว�ม
ปีลุ่อดภัยั	 อ�ช่ิวอน�มัยัแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 เพ่ื่�อปีฎิบัติ้ง�นโดยั
ปีรั�ศจ�กอ่บัติ้เหต่้	(ZERO	Accident)

 ผลการดำำาเนินงานดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
 กระบวนก�รขนส�งที�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดล้อม และสร้�ง
จิตสำ�นึกด้�นก�รอน่รักษ์สิ�งแวดล้อม
	 ผู้่ขนส่ำงของบริัษััที่จะม่แผ่นปีฎิบัติ้ก�รัรัับส่ำงสิำนค้�ปีรัะเภที่
นำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่งที่�งที่ะเลุ่	 สำำ�หรัับเต้ร่ัยัมคว�มพื่ร้ัอมท่ี่กครัั�งท่ี่�
ดำ�เนินก�รัขนส่ำงนำ��มัน	โดยัยัดึหลัุ่กกฎหม�ยัแห่งพื่รัะรั�ชิบัญญัติ้
ก�รัเดินเร่ัอในน่�นนำ��ไที่ยัว่�ด้วยัเร่ั�องก�รัควบค่มมลุ่พิื่ษัที่�งที่ะเลุ่	
อ่กทัี่�ง	 บริัษััที่ม่เจ้�หน้�ท่ี่�ควบค่มก�รัจัดส่ำงนำ��มัน	 (Inspector)	
กำ�กับดูแลุ่ก�รัจัดส่ำงตั้�งแต่้ต้้นที่�งจนถึงสำถ�นท่ี่�จัดส่ำงนำ��มัน
ปีลุ่�ยัที่�งแลุ่ะควบค่มก�รัปีฎิบัติ้ง�นของผู้่ขนส่ำงให้เป็ีนไปีต้�ม
ม�ต้รัฐ�นท่ี่�ถูกต้้องในด้�นคว�มปีลุ่อดภัยัต้อ่ช่ิวิต้แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
ห�กเกิดเหต่้ฉ่กเฉินก็ม่วิธุ่ปีฎิบัติ้ต้�มม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่	เช่ิน	กรัณ่์ม่

นำ��มันรัั�วไหลุ่รัะหว่�งก�รัรัับส่ำงนำ��มันที่�งที่ะเลุ่	 ผู้่ขนส่ำงจะม่ก�รั
ลุ้่อมท่่ี่นลุ่อยันำ��	(Boom	Oil)	ป้ีองกันนำ��มันท่ี่�รัั�วไหลุ่ในรัะดบัหนึ�ง	
แลุ่ะม่ก�รัขจัดครั�บนำ��มันบนท้ี่องที่ะเลุ่ให้หมดสิำ�นได้	จนสำ�ม�รัถ
ที่ำ�ใหเ้กิดคว�มมั�นใจได้ว่�จะไมม่่มลุ่พื่ษิัออกไปีสู่ำสิำ�งแวดลุ้่อมเป็ีน
แน่แท้ี่	ซึี�งในปีี	2563	ธุ่รักิจของบริัษััที่ไม่ปีรั�กฏิเหต่้ฉ่กเฉินเก่�ยัว
กับก�รัขนส่ำงท่ี่�ม่นำ��มันรัั�วไหลุ่ลุ่งที่ะเลุ่
	 กิจกรัรัมก�รัที่ำ�ลุ่�ยันำ��มันตั้วอยั่�งแลุ่ะขวดบรัรัจ่ภัณ์ฑ์์	
บริัษััที่ได้จัดที่ำ�เป็ีนวิธุ่ปีฏิิบัต้ิง�นเก่�ยัวกับก�รักำ�จัดนำ��มันอยั่�ง
เป็ีนรัะบบแลุ่ะคัดเลุ่่อกผู้่กำ�จัดนำ��มันท่ี่�ม่ม�ต้รัฐ�นรัะดับสูำง	 
เพ่ื่�อป้ีองกันนำ��มันกลัุ่บม�สำรั้�งมลุ่ภ�วะสู่ำสิำ�งแวดลุ่้อม	 สำ่วนขวด
บรัรัจ่ภณั์ฑ์์ท่ี่�เปีน็พื่ลุ่�สำต้กิจะนำ�ไปีร่ัไซีเคิลุ่ด้วยักรัรัมวธ่ิุท่ี่�ถูกต้้อง
ต้�มหลัุ่กม�ต้รัฐ�นอ่ต้สำ�หกรัรัม	แลุ่ะไมเ่ป็ีนก�รัเพิื่�มปีริัม�ณ์ขยัะ
กลัุ่บม�ที่ำ�ลุ่�ยัสิำ�งแวดลุ้่อม	ซึี�งท่ี่กขั�นต้อนของก�รัปีฏิิบัติ้ง�นหร่ัอ
ของบริัษััที่จะต้รัะหนักถึงผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั	แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม
เป็ีนสำำ�คัญ
	 กิจกรัรัมเก่�ยัวกับด้�นก�รัจัดที่ำ�อ�ห�รั	 (Catering	 
Service)	 บริัษััที่ใช้ิวัสำด่ภ�ชินะท่ี่�เป็ีนมิต้รัต่้อสิำ�งแวดลุ้่อม	 เช่ิน	
กลุ่่องกรัะด�ษัใส่ำอ�ห�รัท่ี่�เป็ีน	 Green	 Product	 ถ่งพื่ลุ่�สำติ้ก
ท่ี่�ยั่อยัสำลุ่�ยัได้	 เป็ีนต้้น	 แลุ่ะกรัะบวนก�รัทิี่�งของเส่ำยัม่ก�รัแบ่ง
ปีรัะเภที่ถังขยัะท่ี่�ชัิดเจนแยักเปี็นขยัะแห้งทัี่�วไปี	 ขยัะเปีียัก	
ขยัะอันต้รั�ยั	 ขยัะร่ัไซีเคิลุ่	 แลุ่ะม่ก�รัส่ำงกำ�จัดหร่ัอข�ยัให้กับ 
หน่วยัง�นท่ี่�ม่ใบอน่ญ�ต้ท่ี่�เช่ิ�อถ่อได้นำ�ขยัะไปีกำ�จัดหร่ัอร่ัไซีเคิลุ่ 
ขึ�นม�ใหม่	 ห�กเป็ีนสิำ�งปีฏิิกูลุ่ขยัะเปีียักก็ม่ก�รัขออน่ญ�ต้กำ�จัด 
โดยัหน่วยัง�นรั�ชิก�รัส่ำวนท้ี่องถิ�นให้ถูกต้้องต้�มข้อกำ�หนด
บที่บัญญัติ้แห่งกฎหม�ยั	 ส่ำวนบ่อดักขยัะแลุ่ะไขมันบริัษััที่ม่ 
ก�รัต้รัวจวิเครั�ะห์นำ��ทิี่�งท่ี่กปีี
	 กิจกรัรัมก�รัจัดก�รัสำ�รัเคม่	 บริัษััที่ม่ม�ต้รัก�รัด้�น 
คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัใช้ิแลุ่ะจัดสำถ�นท่ี่�จัดเก็บสำ�รัเคม่ให้มิดชิิด	
แลุ่ะม่เอกสำ�รัข้อมูลุ่คว�มปีลุ่อดภัยัสำ�รัเคม่	 (Safety	 Data	
Sheet:	 SDS)	 ปิีดไว้อยั่�งชัิดเจน	 เพ่ื่�อค้่มครัองคว�มปีลุ่อดภัยั 
ต่้อผู้่ปีฏิิบัติ้ง�น	แลุ่ะปีกป้ีองสิำ�งแวดลุ้่อม
	 กิจกรัรัมอน่รัักษ์ัพื่ลัุ่งง�นแลุ่ะรัักษั�ที่รััพื่ยั�กรั	 บริัษััที่ 
ม่ ก � รั จั ดที่ำ� โ ค รั งก � รัควบ ค่มแลุ่ะลุ่ดปีรัิ ม �ณ์ก�รั ใช้ิ
พื่ลัุ่งง�น	 แลุ่ะที่รััพื่ยั�กรัปีรัะเภที่	 ไฟฟ้�	 นำ��ปีรัะปี�	 นำ��มัน
ด่เซีลุ่	 กรัะด�ษัสำำ�นักง�น	 ก�รัรัณ์รังค์ผ่่�นส่ำ�อต่้�งๆ	 ทัี่�ง
ป้ี�ยัปีรัะชิ�สัำมพัื่นธ์ุ	 อ่เมลุ่	 แลุ่ะกิจกรัรัมเพ่ื่�อให้พื่นักง�นม่
ส่ำวนร่ัวม	 แลุ่ะต้รัะหนักถึงก�รัใช้ิพื่ลัุ่งง�นให้ค้่มค่�	 ก�รัติ้ด
ข้อคว�มไว้ท่ี่�เคร่ั�องถ่�ยัเอกสำ�รัเพ่ื่�อลุ่ดก�รัสำรั้�งค�รั์บอนจ�ก
ผ่งหมึกแลุ่ะก๊�ซีโอโซีนจ�กเคร่ั�องถ่�ยัเอกสำ�รั	 แลุ่ะบริัษััที่ 
ยังัส่ำงเสำริัมให้ม่ก�รัใช้ิกรัะด�ษัซีำ��หน้�สำองอ่กครัั�งก�รัปีรัับรูัปีแบบ
ก�รัจดัเก็บเอกสำ�รัเปีน็แบบอิเล็ุ่กที่รัอนิกส์ำ	เพ่ื่�อลุ่ดปีริัม�ณ์ก�รัใช้ิ
กรัะด�ษัในสำำ�นักง�น
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	 โครังก�รัโรังไฟฟ้�พื่ลัุ่งง�นแสำงอ�ทิี่ต้ย์ั	(Solar	Rooftop)	
ท่ี่�ติ้ดตั้�งบนหลุ่ังค�ของโรังง�น	 โกดังข�ยัสิำนค้�	 หร่ัอชัิ�นด�ดฟ้�
อ�ค�รั	 ซึี�งเป็ีนกิจก�รัท่ี่�ไม่ที่ำ�ลุ่�ยัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ติ้แลุ่ะสำร้ั�ง
มลุ่ภ�วะให้แก่สัำงคม	 ช่ิมชินแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 อ่กทัี่�งแผ่งโซีลุ่่�ร์ัท่ี่�
ติ้ดตั้�งบนโรังง�น	โกดัง	หร่ัออ�ค�รัจะช่ิวยัลุ่ดคว�มร้ัอนจ�กแสำง
อ�ทิี่ต้ยัท่์ี่�ส่ำองกรัะที่บบนวัต้ถ่โดยัต้รัง	จึงที่ำ�ให้ลุ่ดก�รัใช้ิพื่ลัุ่งง�น
จำ�พื่วกเคร่ั�องปีรัับอ�ก�ศหร่ัอพัื่ดลุ่มรัะบ�ยัอ�ก�ศได้เป็ีนอย่ั�งด่	
เพ่ื่�อให้สิำ�งแวดลุ้่อมม่คว�มยัั�งยั่นร่ัวมกับองค์กรัต่้อไปี
	 ทัี่�งน่�	 บริัษััที่ยัังไม่ม่ข้อมูลุ่เก่�ยัวกับข้อมูลุ่ก�รัปีลุ่่อยัก๊�ซี
เร่ัอนกรัะจก	 เน่�องจ�กบริัษััที่อยัู่รัะหว่�งก�รัศึกษั�ข้อมูลุ่แลุ่ะ 
จะจัดที่ำ�ข้อมูลุ่ก�รัปีลุ่่อยัก๊�ซีเร่ัอนกรัะจกจ�กกิจกรัรัมของ 
บริัษััที่ในอน�คต้

ก�รจัดก�รคัว�มยั�งย่นในมิติสังคัม
 นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิดำ้านส่ังคม
	 ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจของบริัษััที่จะยึัดก�รัปีฎิบัติ้ต้�มพัื่นธุกิจ
เป็ีนสำำ�คัญ	 ในด้�นก�รัส่ำงเสำริัมนโยับ�ยัรัักษั�สิำ�งแวดลุ้่อมแลุ่ะม่
คว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมจึงกำ�หนดเป็ีนวิสัำยัทัี่ศน์
แลุ่ะพื่ันธุกิจของบริัษััที่	 ซึี�งบริัษััที่ต้รัะหนักถึงคว�มสำำ�คัญด้�น
คว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคม	 ช่ิมชิน	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 ตั้�งแต่้รัะดับ
ผู้่บริัห�รั	 พื่นักง�นหร่ัอบ่คลุ่�กรัทัี่�งภ�ยัในแลุ่ะภ�ยันอกองค์กรั	
เพ่ื่�อดำ�เนินกิจกรัรัมแลุ่ะสำร้ั�งก�รัม่สำ่วนร่ัวมให้สำอดคลุ่้องกับ
นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	คว�มปีลุ่อดภัยั	อ�ช่ิวอน�มัยั	แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
แลุ่ะนโยับ�ยัคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	
	 เน่�องด้วยับริัษััที่ที่ำ�ธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยันำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่ง	 แลุ่ะ
ธุ่รักิจให้บริัก�รัในก�รัจัดห�อ�ห�รั	วัต้ถ่ดิบ	แลุ่ะให้บริัก�รัอ่�นๆ	
ให้แก่ลูุ่กค้�ที่�งที่ะเลุ่เป็ีนส่ำวนใหญ่	 บริัษััที่รัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคม
แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมต้�มนโยับ�ยัก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั	 เพ่ื่�อดูแลุ่
รัักษั�ที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่	 แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมให้คงอยัู่กับสัำงคม 
ต่้อไปี	โดยัดำ�เนินก�รัต้�มนโยับ�ยัแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	
พื่ร้ัอมสำนับสำน่นให้ปีลูุ่กจิต้สำำ�นึกให้พื่นักง�นท่ี่กรัะดับม่คว�ม 
รัับผิ่ดชิอบต่้อผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยั	
	 บริัษััที่ยัังม่นโยับ�ยัแนวที่�งปีฏิิบัติ้ของผู้่บริัห�รัต่้อสัำงคม
โดยัส่ำวนรัวมท่ี่�กำ�หนดให้ผู้่บริัห�รัปีฏิิบัติ้ต้�มกฎหม�ยั	 แลุ่ะ 
กฎรัะเบ่ยับท่ี่�เก่�ยัวข้องกับก�รัดำ�เนินธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยันำ��มัน 
เช่ิ�อเพื่ลิุ่ง	 แลุ่ะธุ่รักิจให้บริัก�รัที่�งบกที่�งที่ะเลุ่	 แลุ่ะไม่กรัะที่ำ�
ก�รัใดๆอันเป็ีนก�รัส่ำงเสำริัมหร่ัอสำนับสำน่นให้ม่ก�รัปีฏิิบัติ้ผิ่ด 
ต่้อกฎหม�ยัหร่ัอหลุ่่กเลุ่่�ยังกฎหม�ยั	 อันเป็ีนคว�มรัับผิ่ดชิอบ 
ต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	 แลุ่ะถ่อว่�เป็ีนสิำ�งสำำ�คัญท่ี่�บริัษััที่ต้้อง
ยัึดถ่อปีฏิิบัติ้แลุ่ะดำ�เนินก�รัอยั่�งต่้อเน่�อง

	 ในปีี	 2563	 บริัษััที่ม่่งมั�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งเปี็น
ธุรัรัมแลุ่ะม่จริัยัธุรัรัม	 ดำ�เนินก�รัให้ม่ก�รัปีฏิิบัติ้ต้�มกฎหม�ยั	 
กฎรัะเบ่ยับท่ี่�เก่�ยัวข้องกับก�รัดำ�เนินธุ่รักิจของบริัษััที่โดยั
เคร่ังครััด	ไม่กรัะที่ำ�ก�รัใดๆอันเป็ีนก�รัส่ำงเสำริัมหร่ัอสำนับสำน่นให้
ม่ก�รัปีฏิิบัติ้ท่ี่�ผิ่ดกฎหม�ยัหร่ัอหลุ่่กเลุ่่�ยังกฎหม�ยั	 ไม่สำนับสำน่น
ก�รัดำ�เนินก�รัท่ี่�ม่ลุ่ักษัณ์ะเป็ีนก�รัลุ่ะเมิดที่รััพื่ยั์สิำนที่�งปัีญญ�
หร่ัอลิุ่ขสิำที่ธิุ�	ลุ่ะเมิดข้อมูลุ่ส่ำวนบ่คคลุ่	แลุ่ะต่้อต้้�นก�รัคอร์ัรััปีชัิ�น 
ท่ี่กรูัปีแบบ	 ต้ลุ่อดจนก�รัปีฏิิบัต้ต่้อแรังง�นอยั่�งเปี็นธุรัรัม	 
จึงได้ม่ก�รักำ�หนดนโยับ�ยัต้่�งๆ	 เพ่ื่�อเปี็นกรัอบแนวที่�งใน
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งเป็ีนธุรัรัม	 เช่ิน	นโยับ�ยัคว�มขัดแยั้งที่�ง 
ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์	นโยับ�ยัแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	นโยับ�ยัต่้อ
ต้้�นก�รัท่ี่จริัต้คอรัรั์ัปีชัิ�น	นโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะก�รัพื่ฒัน�
บ่คลุ่�กรั	นโยับ�ยัก�รัค้่มครัองข้อมูลุ่ส่ำวนบ่คคลุ่	แลุ่ะนโยับ�ยัก�รั 
ใช้ิส่ำ�อสัำงคมออนไลุ่น์	เป็ีนต้้น
	 ในปีี	 2563	 บริัษััที่ได้เปิีดช่ิองที่�งให้ผู้่ถ่อห้่น	 นักลุ่งท่ี่น	 
คู่ค้�	ลูุ่กค้�	ช่ิมชิน	พื่นักง�น	หร่ัอผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัท่ี่กฝ่่�ยัสำ�ม�รัถ
แสำดงคว�มคิดเห็น	 เสำนอแนะ	 ต้ลุ่อดจนก�รัร้ัองเร่ัยัน	 แลุ่ะก�รั
แจ้งเบ�ะแสำก�รัท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นของคณ์ะกรัรัมก�รั	 ผู้่บริัห�รั	
แลุ่ะพื่นักง�นบริัษััที่	 ไว้หลุ่�กหลุ่�ยัช่ิองที่�ง	 เช่ิน	 ที่�งโที่รัศัพื่ท์ี่	
ที่�งไปีรัษัณ่์ยั์	ที่�งอ่เมล์ุ่	หร่ัอที่�งเว็บไซีต์้	เป็ีนต้้น	ต้�มนโยับ�ยั
ก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�น	 บริัษััที่ม่ม�ต้รัก�รัรัักษั�คว�มลัุ่บ
แลุ่ะค้่มครัองข้อมูลุ่ส่ำวนบ่คคลุ่ของผู้่ร้ัองเร่ัยัน	ผู้่เป็ีนเจ้�ของข้อมูลุ่	 
ผู้่แจ้งเบ�ะแสำ	 แลุ่ะม่กรัะบวนก�รันำ�ข้อร้ัองเร่ัยันดังกลุ่่�วเสำนอ
ต่้อปีรัะธุ�นกรัรัมก�รับริัษััที่	ปีรัะธุ�นกรัรัมก�รัต้รัวจสำอบ	หร่ัอ
ปีรัะธุ�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั	 โดยัจะพื่ิจ�รัณ์�	 ไต่้สำวน	
ออกม�ต้รัก�รัลุ่งโที่ษัที่�งวินัยัหร่ัอที่�งกฎหม�ยัต่้อบ่คคลุ่ท่ี่�ท่ี่จริัต้
หร่ัอกรัะที่ำ�คว�มผิ่ดต่้อไปี	แลุ่ะจะแจ้งกลัุ่บผ่ลุ่ก�รัพิื่จ�รัณ์�หร่ัอ
รั�ยัง�นคว�มค่บหน้�ให้แก่ผู้่ร้ัองเร่ัยันได้รัับที่รั�บจนกรัะทัี่�งเสำร็ัจ
สิำ�นกรัะบวน	 ซึี�งม�ต้รัก�รัก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นเป็ีนกลุ่ไก
หนึ�ง	ท่ี่�จะสำร้ั�งคว�มเช่ิ�อมั�นให้กับองค์กรัในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจด้วยั
คว�มโปีร่ังใสำ	เป็ีนธุรัรัม	แลุ่ะต้รัวจสำอบได้

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคัม
 รักษัาความเป็นเลิศในการดำำาเนินงาน 
	 บริัษััที่ปีรัะกอบธุ่รักิจด้�นก�รัจำ�หน่�ยันำ��มันเช่ิ�อเพื่ลุ่ิง
ม�กกว่�	20	ปีี	ม่ปีรัะสำบก�รัณ์์	ช่ิ�อเส่ำยัง	แลุ่ะม่บ่คลุ่�กรัท่ี่�ม่คว�ม
เช่ิ�ยัวชิ�ญแลุ่ะรู้ัจักต้ลุ่�ดก�รัซ่ี�อข�ยันำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่งเป็ีนอยั่�งด่	
ที่ำ�ให้บริัษััที่ม่รั�ยัได้เพิื่�มขึ�นอยั�่งต่้อเน่�อง	 จนที่ำ�ให้บริัษััที่เป็ีนท่ี่�
รู้ัจักในต้ลุ่�ดก�รัค้�นำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่งแถบเอเช่ิยัต้ะวันออกเฉ่ยังใต้้	
ซึี�งบริัษััที่ม่คู่ค้�เป็ีนผู้่ผ่ลิุ่ต้แลุ่ะจำ�หน่�ยันำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่งชัิ�นนำ�ของ
ปีรัะเที่ศไที่ยั	 จึงสำ�ม�รัถสำนับสำน่นก�รัจำ�หน่�ยันำ��มันเช่ิ�อเพื่ลิุ่ง
ให้แก่ลูุ่กค้�ได้ครับถ้วน	 แลุ่ะต้รังต้�มคว�มต้้องก�รัของลุู่กค้�	
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ซึี�งบริัษััที่ได้รัับม�ต้รัฐ�นรัะบบก�รัจัดก�รัค่ณ์ภ�พื่	 ISO	 9001	
โดยัม่รัะบบรัักษั�คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัสำ่งสิำนค้�ปีรัะเภที่นำ��มัน 
เช่ิ�อเพื่ลิุ่งตั้�งแต่้ต้้นที่�งจนถึงปีลุ่�ยัที่�ง

 การเคารพสิ่ที่ธิุมนุษัยชนและปฏิบัิต้ติ้อ่แรงงานอย่าง
เป็นธุรรม
	 บริัษััที่ใหค้ว�มสำำ�คญัเก่�ยัวกับด้�นแรังง�น	แลุ่ะก�รัสำง่เสำรัมิ
ให้ม่ก�รัพัื่ฒน�ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่อย่ั�งเป็ีนรัะบบท่ี่กกรัะบวนก�รั	
เพ่ื่�อนำ�ไปีสู่ำก�รัขับเคลุ่่�อนองค์กรัได้อย่ั�งม่ปีรัะสิำที่ธิุภ�พื่สูำงส่ำด 
ให้คว�มสำำ�คัญแลุ่ะส่ำงเสำริัมก�รัพัื่ฒน�คว�มรู้ั	คว�มสำ�ม�รัถของ
พื่นักง�น	 ก�รัจัดสำวัสำดิก�รัแลุ่ะผ่ลุ่ต้อบแที่นท่ี่�เหม�ะสำมแลุ่ะ 
เป็ีนธุรัรัมแก่พื่นักง�น	 แลุ่ะสำร้ั�งสำภ�พื่แวดลุ้่อมก�รัที่ำ�ง�นท่ี่�ม่
คว�มปีลุ่อดภัยัต่้อช่ิวิต้แลุ่ะที่รััพื่ยั์สิำนของพื่นักง�น	 ทัี่�งน่�	 บริัษััที่ 
ได้ม่ก�รักำ�หนดนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	คว�มปีลุ่อดภัยั	ช่ิวอน�มัยัแลุ่ะ 
สิำ�งแวดลุ้่อม	 เพ่ื่�อให้ม่รัะบบก�รัที่ำ�ง�นท่ี่�ม่่งเน้นคว�มปีลุ่อดภัยั
แลุ่ะส่ำขอน�มัยัในสำถ�นท่ี่�ที่ำ�ง�น	 แลุ่ะรัะหว่�งก�รัปีฏิิบัติ้ง�น
อยั�่งเหม�ะสำม	อันเป็ีนหลัุ่กก�รัเค�รัพื่สิำที่ธิุมน่ษัยัชินขั�นพ่ื่�นฐ�น
บริัษััที่ได้ม่ก�รัจัดที่ำ�รั�ยัง�นสำถิติ้ก�รัเกิดอ่บัติ้เหต่้จ�กก�รัที่ำ�ง�น
ปีรัะจำ�ปีี	 2563	 ไว้	 ซึี�งรั�ยัง�นไม่ปีรั�กฏิก�รัเกิดอ่บัติ้เหต่้จ�ก
ก�รัที่ำ�ง�นภ�ยัในองค์กรั	จนเป็ีนเหต่้ท่ี่�ต้้องปีฐมพื่ยั�บ�ลุ่	(First	
aid	case)	หร่ัอเข้�รัับก�รัรัักษั�ฉ่กเฉิน	(Medical	treatment	
case)	หร่ัอเกิดก�รัหยัด่ชิะงกัก�รัที่ำ�ง�น	(Lost	work	day	case)	 
ดังนั�น	 บริัษััที่จึงไม่ม่ก�รัเกิดอ่บัติ้เหต่้จ�กก�รัที่ำ�ง�น	 (Zero	
Incident)
	 ในปีี	 2563	 ชิ่วงก�รัแพื่รั่รัะบ�ดเช่ิ�อไวรััสำโคโรัน่�	 2019	
บริัษััที่ได้ปีรัับวิธุ่ก�รัที่ำ�ง�นของพื่นักง�น	แลุ่ะลุ่ดก�รัสัำมผั่สำวัต้ถ่
สิำ�งของต้่�งๆ	 เช่ิน	 ก�รัลุ่งที่ะเบ่ยันเข้�-ออกง�นด้วยัก�รัสำแกน
ใบหน้�ผ่่�นรัะบบแอพื่พื่ลิุ่เคชัิ�นม่อถ่อ	 เคร่ั�องสำแกนใบหน้�
สำำ�หรัับเปิีดปีรัะตู้เข้�สำำ�นักง�น	 ก�รัติ้ดแอลุ่กอฮอล์ุ่ไว้จ่ดก่อน
เข้�สำำ�นักง�น	แลุ่ะก�รัจัดโรังพื่ยั�บ�ลุ่ชัิ�นนำ�เข้�ต้รัวจห�เช่ิ�อไวรััสำ
โคโรัน่�	2019	ให้แก่พื่นักง�นท่ี่กคนภ�ยัในองค์กรั	เพ่ื่�อเป็ีนก�รั
ต้รัวจห�เช่ิ�อเชิิงร่ักแลุ่ะป้ีองกันโรัครัะบ�ดออกสู่ำสัำงคม
	 บริัษััที่ได้ให้สำวัสำดิก�รัแก่พื่นักง�นแลุ่ะครัอบครััว	 เช่ิน	
ปีรัะกันสัำงคม	กองท่ี่นเงินที่ดแที่นแลุ่ะสำมที่บกองท่ี่นสำำ�รัองเลุ่่�ยังช่ิพื่
ให้แก่พื่นักง�น	 ก�รัมอบท่ี่นก�รัศึกษั�แก่บ่ต้รัของพื่นักง�นท่ี่�ม่
ผ่ลุ่ก�รัเร่ัยันด่	ซึี�งเป็ีนก�รัสำนับสำน่นด้�นก�รัศึกษั�ให้แก่เยั�วชิน	
ก�รัให้สำิที่ธิุพื่นักง�นที่ำ�ปีรัะกันส่ำขภ�พื่ให้แก่สำ�ม่/ภริัยั�แลุ่ะ
บ่ต้รัของพื่นักง�นในอัต้รั�เบ่�ยัปีรัะกันกลุ่่่ม	ซึี�งเป็ีนก�รัเพิื่�มคว�ม
ค้่มครัองด้�นส่ำขภ�พื่ให้กับครัอบครััวพื่นักง�นแลุ่ะลุ่ดภ�รัะ 
ค่�ใช้ิจ่�ยัให้กับพื่นักง�นบริัษััที่อ่กที่�งหนึ�ง	 แลุ่ะยัังม่สำวัสำดิก�รั
ต้รัวจส่ำขภ�พื่ปีรัะจำ�ปีีให้แก่พื่นักง�นท่ี่กคน

	 บริัษััที่ให้คว�มสำำ�คัญกับสิำที่ธิุมน่ษัยัชินขั�นพ่ื่�นฐ�น	ส่ำงเสำริัม 
ก�รัเค�รัพื่ต้่อสิำที่ธิุแลุ่ะเสำร่ัภ�พื่ด้วยัก�รัไม่เลุ่่อกปีฏิิบัติ้	 ส่ำงเสำริัม 
คว�มเสำมอภ�ค	ไม่ลุ่ะเมิดสิำที่ธิุของผู้่อ่�น	เค�รัพื่สิำที่ธิุในก�รัแสำดง
คว�มคิดเห็นของพื่นักง�น	 ครัอบคลุ่่มถึงก�รัม่อิสำรัะในก�รัให้
คว�มเห็นโดยัปีรั�ศจ�กก�รัแที่รักแซีง	 จัดให้ม่ช่ิองที่�งส่ำ�อสำ�รั
เพ่ื่�อรัับฟังคว�มคิดเห็นของผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยัอยั่�งเสำร่ั

 ส่นับส่นุนการจ้างงานแหุ้ล่งชุมชนและอุดำหุ้นุน
เศรษัฐกิจชุมชน
	 บริัษััที่เข้�ไปีลุ่งท่ี่นบริัษััที่	 แพื่น	 โอเร่ัยันท์ี่	 เอ็นเนอร์ัยั่�	
(สำยั�ม)	 ลิุ่มิเต็้ด	 (“POES”)	 ซึี�งได้รัับสัำมปีที่�นก�รัสำำ�รัวจแลุ่ะ 
ผ่ลิุ่ต้ปิีโต้รัเลุ่่ยัมอยัู่พ่ื่�นท่ี่�จังหวัดนครัปีฐมแลุ่ะจังหวัดส่ำพื่รัรัณ์บ่ร่ั	
ซึี�งม่ก�รัว่�จ้�งแรังง�นในบริัเวณ์พ่ื่�นท่ี่�แหลุ่่งช่ิมชินในจังหวัด
นครัปีฐมแลุ่ะจังหวัดส่ำพื่รัรัณ์บ่ร่ั	 แลุ่ะม่ก�รัอ่ดหน่นอ�ห�รั
แลุ่ะสิำนค้�จ�กแหลุ่่งช่ิมชินท่ี่�	 POES	 ได้เข้�ไปีสำำ�รัวจแลุ่ะผ่ลิุ่ต้
ปิีโต้รัเลุ่่ยัมในบริัเวณ์นั�น	ซึี�งเป็ีนก�รัเพิื่�มสำร้ั�งรั�ยัได้แลุ่ะกรัะต้่้น
เศรัษัฐกิจที่�งอ้อมให้แก่ช่ิมชินอ่กวิธุ่ก�รัหนึ�ง	 ทัี่�งน่�	 POES	 ได้
เข้�ไปีที่ำ�กิจกรัรัมเพ่ื่�อสัำงคมให้แก่ช่ินชินแลุ่ะสัำงคมในพ่ื่�นท่ี่�บริัเวณ์
ท่ี่�ได้รัับสัำมปีที่�น	 เช่ิน	 สำนับสำน่นของขวัญวันเด็กให้แก่โรังเร่ัยัน	
บริัจ�คช่ิดพื่ลุ่ะให้แก่เด็กนักเร่ัยันบรัิเวณ์ช่ิมชิน	 สำนับสำน่น 
งบปีรัะม�ณ์ให้แก่ช่ิมชินติ้ดตั้�งกลุ้่องวงจรัปิีดในหมู่บ้�น	 ต้ำ�บลุ่ 
รั�งพิื่ก่ลุ่	 เพ่ื่�อเพิื่�มคว�มปีลุ่อดภัยัในช่ิวิต้แลุ่ะที่รััพื่ยั์สิำนของ 
ชิ�วช่ิมชิน	แลุ่ะในช่ิวงก�รัแพื่ร่ัรัะบ�ดเช่ิ�อโควิด	19	ม่ก�รับริัจ�ค
สิำ�งของอ่ปีโภคบริัโภคในรูัปีแบบตู้้ปัีนส่ำขให้แก่เที่ศบ�ลุ่ต้ำ�บลุ่
บ้�นดอน	 แลุ่ะม่สำนับสำน่นงบปีรัะม�ณ์จัดซ่ี�อหน้�ก�กอน�มัยั	
เจลุ่ลุ้่�งม่อ	 แลุ่ะนำ��ยั�ฆ่่�เช่ิ�อโรัคให้แก่ปีรัะชิ�ชินในแหลุ่่งช่ิมชิน
ต่้�งๆ	เป็ีนต้้น
	 ในปีี	2563	บริัษััที่ได้รัับโครังก�รัให้บริัก�รัด้�น	Catering	
Service	 and	 Housekeeping	 จำ�นวน	 2	 โครังก�รั	 บริัษััที่ 
จึงม่ก�รัว่�จ้�งพื่นักง�นเพิื่�มขึ�นไม่น้อยักว่�	100	คน	ซึี�งเป็ีนก�รั
จ้�งแรังง�นท่ี่�ม่คว�มเช่ิ�ยัวชิ�ญแลุ่ะส่ำวนใหญ่พื่นักง�นเป็ีนคน
ท้ี่องถิ�นในพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�บรัิษััที่ไปีปีฏิิบัต้ิง�น	 เช่ิน	 สำถ�นปีฏิิบัต้ิง�นใน
อำ�เภอลุ่�นกรัะบ่อ	จังหวัดกำ�แพื่งเพื่ชิรั	ซึี�งม่ก�รัว�่จ้�งแรังง�นใน
พ่ื่�นท่ี่�	ทัี่�งน่�	บริัษััที่ได้จัดซ่ี�อสิำนค้�แลุ่ะอ�ห�รัจ�กตั้วแที่นท่ี่�เข้�ไปี
อ่ดหน่นสิำนค้�ที่�งก�รัเกษัต้รั	อ�ห�รัหร่ัอขนมพ่ื่�นบ้�นจ�กช่ิมชิน 
ซึี�งเป็ีนก�รัช่ิวยัเหลุ่่อที่�งเศรัษัฐกิจในแหลุ่่งช่ิมชินในช่ิวงสำถ�น 
ก�รัณ์์ก�รัแพื่ร่ัรัะบ�ดเช่ิ�อไวรััสำโควิด	19
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 พัฒนาบุคลากรเพ่�อมุง่สู่่องค์กรชั�นนำา
	 บริัษััที่ต้รัะหนักถึงคว�มสำำ�คัญในก�รัพัื่ฒน�คว�มรู้ั	คว�ม
สำ�ม�รัถ	แลุ่ะศักยัภ�พื่ของบ่คคลุ่�กรัในองค์กรัท่ี่กรัะดับ	โดยัได้
กำ�หนดนโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะก�รัพัื่ฒน�บ่คลุ่�กรั	ได้แก่	
ก�รัพัื่ฒน�ทัี่กษัะท่ี่�จำ�เปี็นในก�รัปีฏิิบัติ้ง�น	 ก�รัพื่ัฒน�ภ�วะ 
ผู้่นำ�	ก�รัจัดที่ำ�แผ่นก�รัฝึ่กอบรัม	ก�รัสำอนง�น	ก�รัสำนับสำน่นด้�น 
ก�รัศึกษั�	
	 ส่ำงเสำริัมให้พื่นักง�นแสำดงคว�มเห็น	 หร่ัอเสำนอแนวที่�ง
ก�รัพัื่ฒน�องค์กรัร่ัวมกับบริัษััที่ได้	ซึี�งเปิีดกลุ่่องรัับคว�มคิดเห็น	
ข้อเสำนอแนะ	 แลุ่ะข้อร้ัองเร่ัยันไว้ภ�ยัในบริัษััที่	 แลุ่ะผ่ลัุ่กดันให้
พื่นักง�นนำ�ทัี่กษัะ	คว�มรู้ั	คว�มสำ�ม�รัถม�ปีรัับใช้ิในก�รัที่ำ�ง�น
ให้เกิดปีรัะสิำที่ธิุภ�พื่แลุ่ะปีรัะสิำที่ธิุผ่ลุ่สูำงส่ำด

 ความรับผิดำชอบต้่อลูกค้าและผู้บริโภค
	 บริัษััที่ม่่งเน้นก�รัสำร้ั�งคว�มพื่งึพื่อใจใหแ้ก่ลูุ่กค้�	ต้ลุ่อดจน
ก�รัสำร้ั�งคว�มสัำมพัื่นธ์ุอันด่แลุ่ะก�รัสำร้ั�งมูลุ่ค่�เพิื่�มให้กับลูุ่กค้�	
บริัษััที่กำ�หนดนโยับ�ยัควบค่มสิำนค้�สูำญห�ยั	 แลุ่ะก�รัขนส่ำง	
เพ่ื่�อควบค่มค่ณ์ภ�พื่	 ปีรัิม�ณ์ของผ่ลุ่ิต้ภัณ์ฑ์์ท่ี่กครัั�งในรัะหว่�ง
ก�รัขนส่ำง	 แลุ่ะรัักษั�ม�ต้รัฐ�นก�รัให้บริัก�รัเป็ีนสำำ�คัญ	 เพ่ื่�อให้
ลูุ่กค้�เกิดคว�มพึื่งพื่อใจสูำงส่ำด	
	 บริัษััที่ไดเ้พิื่�มม�ต้รัฐ�นควบค่มก�รัจดัส่ำงสิำนค้�ที่�งเร่ัอแลุ่ะ
ที่�งรัถเพิื่�มเติ้ม	 มอบหม�ยัให้เจ้�หน้�ท่ี่�ควบค่มก�รัจัดส่ำงนำ��มัน	
(Inspector)	ควบค่มกำ�กับดูแลุ่ก�รัจัดส่ำงนำ��มันตั้�งแต่้คลัุ่งต้้นที่�ง
จนถึงสำถ�นท่ี่�จัดส่ำงนำ��มัน	เพ่ื่�อให้ลูุ่กค้�มั�นใจได้ว่�ได้รัับนำ��มันท่ี่�ถูก
ต้้องครับถ้วน	แลุ่ะม่ค่ณ์ภ�พื่ต้รังต้�มท่ี่�ต้้องก�รั	อันเป็ีนคว�มรัับ
ผิ่ดชิอบต่้อผู้่บริัโภค	ต้�มหลัุ่กก�รัดำ�เนินง�นด้วยัคว�มรัับผิ่ดชิอบ 
ต่้อสัำงคม	 ซึี�งบริัษััที่ได้รัับรั�งวัลุ่	 Best	 Practice	 ผ่่�นเกณ์ฑ์์
ม�ต้รัฐ�นค่ณ์ภ�พื่ก�รับริัห�รัจัดก�รัธุ่รักิจให้บริัก�รัโลุ่จิสำติ้กส์ำ	
จ�กกรัมพัื่ฒน�ธุ่รักิจก�รัค้�	กรัะที่รัวงพื่�ณิ์ชิยั	์โดยับริัษััที่ดำ�เนิน
ก�รัจัดส่ำงภ�ยัใต้้คว�มปีลุ่อดภัยัแลุ่ะเปี็นไปีต้�มม�ต้รัฐ�นก�รั
ขนส่ำงนำ��มัน	ซึี�งบริัษััที่ต้รัะหนักถึงคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อลูุ่กค้�	จึงได้
กำ�หนดให้ม่ก�รัปีรัะเมินคว�มพึื่งพื่อใจของลูุ่กค้�ปีีลุ่ะ	2	ครัั�ง	ใน
ธุ่รักิจก�รัจำ�หน่�ยันำ��มัน	ม่ค่�เฉลุ่่�ยัคว�มพึื่งพื่อใจรัวม	93.06%
	 ทัี่�งน่�	ก�รัปีรัะเมนิคว�มพึื่งพื่อใจของลูุ่กค้�จะคำ�นึงถึงรัะบบ
ก�รัสัำ�งซ่ี�อสิำนค้�	 ม�ต้รัฐ�นก�รัรัับส่ำงสิำนค้�แลุ่ะม�ต้รัฐ�นรัะบบ
เอกสำ�รั	 ซึี�งผ่ลุ่ก�รัปีรัะเมินท่ี่�ได้รัับบริัษััที่จะนำ�ม�ดำ�เนินก�รั 
พัื่ฒน�ปีรัับปีร่ังรัะบบก�รัที่ำ�ง�นให้ด่ยัิ�งขึ�น	 ภ�ยัใต้้รัะบบก�รั
จัดก�รัค่ณ์ภ�พื่	ISO	9001	ทัี่�งน่�บริัษััที่ดำ�เนินก�รัให้เป็ีนไปีต้�ม
ข้อกำ�หนด	ซึี�งคำ�นึงถึงก�รัพัื่ฒน�ก�รัให้บริัก�รัเป็ีนสำำ�คัญ	ทัี่�งม่
ก�รับริัห�รัจัดก�รัข้อร้ัองเร่ัยันแลุ่ะนำ�ไปีปีรัับปีร่ังพัื่ฒน�ให้ม่ผ่ลุ่
สำอดคลุ้่องกับนโยับ�ยัของบริัษััที่เช่ินกัน	
	 สำำ�หรัับก�รัให้บริัก�รัด้�น	Catering	and	Service	บริัษััที่
ม่ก�รับริัก�รัเป็ีนไปีต้�มม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่	 แลุ่ะคว�มปีรัะสำงค์
ของลูุ่กค้�	 ทัี่�งในด้�นค่ณ์ภ�พื่	 คว�มสำะอ�ด	 ช่ิวอน�มัยั	 คว�ม
ปีลุ่อดภัยั	รัวมไปีถึงคว�มซ่ี�อสัำต้ย์ัในก�รัให้บริัก�รั	ต้�มนโยับ�ยั
ค่ณ์ภ�พื่	แลุ่ะนโยับ�ยัคว�มปีลุ่อดภัยั	ช่ิวอน�มัยัแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม

ของบรัิษััที่	 ส่ำงผ่ลุ่ให้บริัษััที่ได้รัับก�รัยัอมรัับแลุ่ะคว�มเช่ิ�อมั�น
จ�กลูุ่กค้�	แลุ่ะได้รัับรั�งวัลุ่ในด้�นคว�มปีลุ่อดภัยั	มั�นคง	อ�ช่ิว
อน�มัยั	แลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อมจ�กลูุ่กค้�ด้วยัเช่ินกัน	ในปีี	2563	บริัษััที่
ให้บริัก�รัด้�น	Catering	ให้แก่ลูุ่กค้�สำ�มรั�ยัทัี่�งหมด	4	โครังก�รั	 
โดยัม่ชัิ�วโมงก�รัให้บริัก�รัสูำงส่ำดถึง	427,342	ชัิ�วโมง	(Man-hour) 
ซึี�งไม่ม่อ่บัติ้เหต่้เกิดขึ�น	 (Zero	 Incident)	 ทัี่�งอ่บัติ้เหต่้ใน 
ก�รัที่ำ�ง�น	 เหต่้ก�รัเจ็บป่ีวยั	 หร่ัออ�ห�รัเปี็นพิื่ษัท่ี่�เกิดขึ�น 
แก่พื่นักง�นท่ี่�ให้บริัก�รัหร่ัอบ่คลุ่�กรัของลูุ่กค้�

 การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชั�น
	 บริัษััที่ม่วิสัำยัทัี่ศน์ชัิดเจนแลุ่ะต้รัะหนักถึงก�รัปีฏิิบัติ้ต้�ม
หลัุ่กธุรัรัม�ภิบ�ลุ่ม�กยัิ�งขึ�น	บริัษััที่จึงปีรัับปีร่ังนโยับ�ยัก�รักำ�กับ
ดูแลุ่กิจก�รั	นโยับ�ยัแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ	แลุ่ะนโยับ�ยั
ต่้�งๆ	 ให้สำอดคลุ้่องกับนโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นท่ี่จริัต้คอรั์รััปีชัิ�น	
เพ่ื่�อให้นโยับ�ยัม่คว�มชัิดเจนแลุ่ะม่่งแสำดงถึงเจต้น�รัมย์ัในก�รั 
ต่้อต้้�นก�รัท่ี่จริัต้	 ซึี�งคณ์ะกรัรัมก�รับริัษััที่ก็ม่เจต้น�รัมย์ัท่ี่�จะ 
ดำ�เนินก�รัเพ่ื่�อต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นท่ี่กรูัปีแบบ	 จึงส่ำงผ่ลุ่ให้ 
บริัษััที่ม่คว�มพื่รัอ้มเข้�ร่ัวมในก�รัต้อ่ต้้�นท่ี่จริัต้คอรัรั์ัปีชัิ�นอยั�่ง 
เป็ีนรูัปีธุรัรัม	แลุ่ะไดรั้ับก�รัรัับรัองแนวรัว่มปีฏิิบัติ้ของภ�คเอกชิน
ไที่ยัในก�รัต่้อต้้�นก�รัท่ี่จริัต้ได้
	 ในปีี	 2563	 คณ์ะกรัรัมก�รับริัษััที่ฯได้แสำดงเจต้น�รัมยั์
ก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นอยั่�งเป็ีนรูัปีธุรัรัม	 โดยัส่ำงเสำริัมแลุ่ะ
กำ�หนดแนวที่�งปีฏิิบัติ้ให้แก่กรัรัมก�รั	ผู้่บริัห�รั	พื่นกัง�น	รัวมถึง 
ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยั	 ร่ัวมกันยึัดถ่อปีฏิิบัติ้ก�รัต่้อต้้�นท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�น 
อยั่�งยัั�งยั่น	 โดยับริัษััที่ได้ขอคว�มรั่วมม่อจ�กลูุ่กค้�แลุ่ะคู่ค้�ใน
ก�รังดรัับของขวัญหร่ัอผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ใดๆ	 ต้�มเที่ศก�ลุ่หร่ัอต้�ม
ธุรัรัมเน่ยัมปีฏิิบัติ้รัวมถึงก�รัเบิกจ่�ยัค่�เลุ่่�ยังรัับรัองจะต้้องจัด
ที่ำ�รั�ยัง�นก�รัรัับของขวัญ	หร่ัอก�รัเบิกจ่�ยัค่�เลุ่่�ยังรัับรัองต้�ม
ท่ี่�นโยับ�ยักำ�หนดแนวปีฏิิบัติ้ไว้อยั่�งชัิดเจน	 ต้ลุ่อดจนสำอบที่�น
รัะบบก�รัจัดซ่ี�อจัดจ้�งให้ม่คว�มโปีร่ังใสำแลุ่ะเป็ีนธุรัรัม	ซึี�งบริัษััที่
ม่ก�รัที่บที่วนนโยับ�ยัอยั�่งสำมำ��เสำมอเพ่ื่�อให้เป็ีนปัีจจ่บันแลุ่ะเพิื่�ม
เติ้มม�ต้รัก�รัต่้�งๆ	เพ่ื่�อป้ีองกันท่ี่จริัต้คอร์ัรััปีชัิ�นได้	ทัี่�งน่�บริัษััที่ฯ 
ได้ม่ก�รัดำ�เนินก�รัเร่ั�องก�รัปีรัะเมินคว�มเส่ำ�ยังของธุ่รักิจแลุ่ะ
ขั�นต้อนก�รัปีฏิิบัติ้ง�นท่ี่�จะก่อให้เกิดโอก�สำในก�รัท่ี่จริัต้ขึ�น
ในรูัปีแบบต่้�งๆ	 แลุ่ะกำ�หนดบที่ลุ่งโที่ษัผู้่ท่ี่�ฝ่่�ฝ่่นนโยับ�ยัแลุ่ะ
กฎรัะเบ่ยับข้อบังคับของบริัษััที่	 แลุ่ะได้ส่ำ�อสำ�รัไปียัังผู้่บริัห�รั
แลุ่ะพื่นักง�นท่ี่กรัะดับให้รัับที่รั�บถึงแนวปีฏิิบัติ้ในก�รัต่้อ
ต้้�นคอรั์รััปีชัิ�นของบรัิษััที่ต้�มนโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นก�รัท่ี่จริัต้
คอร์ัรััปีชัิ�น



แบบแส่ดำงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2563 (One Report)       37

 การม่ส่่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสั่งคม และ 
ดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม
	 บริัษััที่ได้ดำ�เนินกิจกรัรัมร่ัวมกับบริัษััที่ในกลุ่่่มบริัษััที่ 
นที่ลิุ่นเพ่ื่�อจัดกิจกรัรัมที่�งสำังคม	 โดยัม่่งเน้นปีรัะโยัชิน์ค่นกลุ่ับ 
สู่ำสัำงคม	สำร้ั�งพ่ื่�นฐ�นก�รัศึกษั�ให้แก่บ่คลุ่�กรัของชิ�ติ้ในอน�คต้	
แลุ่ะดูแลุ่รัักษั�อน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่	 รัวมถึงที่รััพื่ยั�กรั
ธุรัรัมชิ�ติ้อ่�นๆไว้ให้คงอยัู่กับสัำงคมต่้อไปี	 ซึี�งบริัษััที่ม่บที่บ�ที่
ต่้อสัำงคมท่ี่�ชัิดเจน	 ในก�รัชิ่วยัเหลุ่่อด้�นท่ี่นก�รัศึกษั�ให้แก่เด็ก
นักเร่ัยันของโรังเร่ัยันต่้�งๆ	รัวมถึงมอบท่ี่นเร่ัยันด่ให้แก่บ่ต้รัของ
พื่นักง�นบริัษััที่	ซึี�งเป็ีนแนวที่�งปีฏิิบัติ้ของผู้่บริัห�รัท่ี่�จะค่นกำ�ไรั
สู่ำสัำงคมแลุ่ะสำร้ั�งฐ�นอน�คต้ของชิ�ติ้ต่้อไปี	 ซึี�งนโยับ�ยัคว�ม 
รัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม	ได้กำ�หนดก�รัม่ส่ำวนร่ัวมพัื่ฒน�
ช่ิมชิน	 ก�รัส่ำงเสำริัมก�รัศึกษั�	 ก�รัรัักษั�สิำ�งแวดลุ้่อม	 แลุ่ะเร่ั�อง 
ลุ่ดก�รัใช้ิพื่ลัุ่งง�นไว้เป็ีนสำำ�คัญ
	 บริัษััที่จึงแบ่งคว�มรัับผิ่ดชิอบต่้อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวดลุ้่อม
ออกเป็ีน	2	ส่ำวนหลัุ่ก	ค่อ	ส่ำวนคว�มรัับผิ่ดชิอบในกรัะบวนก�รั	
(CSR-in-process)	 ซึี�งบริัษััที่ได้ม่รัะบบก�รัจัดก�รัค่ณ์ภ�พื่
กำ�หนดไว้ต้�มนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่	แลุ่ะกิจกรัรัมเพ่ื่�อสำงัคม	(CSR-af-
ter-process)	 ซึี�งบริัษััที่ม่ก�รัจัดตั้�งคณ์ะฝ่่�ยัจัดก�รั	 ด้�น	CSR	
ก�รัส่ำ�อสำ�รัแลุ่ะบริัห�รัภ�พื่ลัุ่กษัณ์์องค์กรั	 เพ่ื่�อดำ�เนินง�นด้�น
กิจกรัรัมท่ี่�ค่นปีรัะโยัชิน์กลัุ่บสู่ำสัำงคม	 สิำ�งแวดลุ้่อม	 แลุ่ะช่ิมชิน	
โดยัคณ์ะฝ่่�ยัจัดก�รัได้ม่ก�รัปีรัะช่ิมแลุ่ะเข้�ร่ัวมกิจกรัรัมท่ี่�
ส่ำงเสำริัมด้�นก�รัศึกษั�ให้แก่เยั�วชิน	 แลุ่ะด้�นก�รัอน่รัักษ์ั
ที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ติ้ที่�งที่ะเลุ่เป็ีนหลัุ่ก	อ่กทัี่�งบริัษััที่เล็ุ่งเห็นก�รั
ปีลูุ่กจิต้สำำ�นึกเร่ั�องก�รัอน่รัักษ์ัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ต้ิ้องที่ำ�ร่ัวมกับ
ก�รัพัื่ฒน�ช่ิมชิน	เพ่ื่�อส่ำงเสำริัมให้บริัษััที่	ช่ิมชิน	แลุ่ะสัำงคมสำ�ม�รัถ
ดูแลุ่รัักษั�ที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่แลุ่ะรัะบบนิเวศธุรัรัมชิ�ต้ิให้อยัู่คู่
กับสัำงคมต่้อไปี

 กิจกรรมและโคัรงก�รเพ่ื่�อสังคัมของบริษัท  
ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) ในป  ี 2563
• กิจกรัรัม	 “ง�นวันเด็กแห่งชิ�ติ้แลุ่ะกิจกรัรัมก่ฬ�ส่ำ”	 ปีรัะจำ�
ปีี	 2563	 โดยับริัษััที่	 ซ่ีออยัล์ุ่	 จำ�กัด	 (มห�ชิน)	 ร่ัวมกับกลุ่่่ม 
บริัษััที่นที่ลิุ่น	บริัจ�คเงิน	อ�ห�รั	 เคร่ั�องด่�ม	แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ก�รั
ก่ฬ�ใหแ้ก่โรังเร่ัยันผ่่องพื่ลุ่อยัอน่สำรัณ์์	แลุ่ะโรังเร่ัยันคลุ่องสำำ�โรัง	
ในวันท่ี่�	10	มกรั�คม	2563	เพ่ื่�อสำนับสำน่นกิจกรัรัมวันเด็ก

• กิจกรัรัมมอบเงินบริัจ�คให้แก่สำภ�ก�ชิ�ดไที่ยั	 โครังก�รั	
“สำภ�ก�ชิ�ดไที่ยั	สู้ำภยัั”	โดยับริัษััที่	ซ่ีออยัล์ุ่	จำ�กัด	(มห�ชิน)	ใน 
วันท่ี่�	 15	 ก่มภ�พัื่นธ์ุ	2563	ณ์	สำภ�ก�ชิ�ดไที่ยักร่ังเที่พื่มห�นครั	
แลุ่ะมอบเงินบริัจ�คให้แก่โรังพื่ยั�บ�ลุ่สำงขลุ่�นครัินที่ร์ั	 
จังหวัดสำงขลุ่�	ในวันท่ี่�	17	เมษั�ยัน	2563	ซึี�งบริัษััที่มอบเงินให้ 
แก่สำภ�ก�ชิ�ดแลุ่ะโรังพื่ยั�บ�ลุ่เพ่ื่�อต่้อสู้ำกับก�รัแพื่ร่ัรัะบ�ด 
เช่ิ�อไวรััสำโคโรัน�	2019	(โคว	ิด-19)

• โครังก�รัมอบเ งินสำมที่บกองท่ี่น วันศ ร่ันค ริันที่ร์ั 	 ใน 
พื่รัะรั�ชูิปีถัมภ์สำมเด็จพื่รัะเที่พื่รััต้นรั�ชิส่ำด�ฯ	 สำยั�มบรัมรั�ชิ
ก่ม�ร่ั”	โดยับริัษััที่	ซ่ีออยัล์ุ่	จำ�กัด	(มห�ชิน)	ในวันท่ี่�	4	กรักฎ�คม	
2563	ณ์	 จังหวัดขอนแก่น	 เพ่ื่�อเทิี่ดพื่รัะเก่ยัรัต้ิแลุ่ะสำำ�นึกใน 
พื่รัะมห�กร่ัณ์�ธิุค่ณ์ในสำมเด็จพื่รัะศร่ันคริันที่รั�บรัมรั�ชิชินน่	
แลุ่ะช่ิวยัเหลุ่่อผู้่ป่ีวยัรั�ยัได้น้อยัในโรังพื่ยั�บ�ลุ่ศร่ันคริันที่ร์ั

• กิจกรัรัม	“อ�สำ�ต่้อลุ่มห�ยัใจป่ี�โกงก�ง”	โดยับริัษััที่	ซ่ีออยัล์ุ่	
จำ�กัด	(มห�ชิน)	รัว่มกับกลุ่่่มบริัษััที่นที่ลุ่นิ	ในวันท่ี่�	18	กันยั�ยัน	
2563	ณ์	ต้ำ�บลุ่คลุ่องโคน	อำ�เภอเม่อง	จังหวัดสำม่ที่รัสำงครั�ม	 
ม่วัต้ถ่ปีรัะสำงค์เพ่ื่�อสำนับสำน่นก�รัฟ่�นฟูรัะบบนิเวศของป่ี�
โกงก�งเปี็นท่ี่�อยู่ัอ�ศัยัสัำต้ว์นำ��	 แลุ่ะเปี็นสำถ�นท่ี่�ส่ำงเสำรัิม 
กิจกรัรัมให้แก่ช่ิมชิน

• กิจกรัรัมบริัจ�คเวชิภัณ์ฑ์์ที่�งก�รัแพื่ที่ย์ัให้สำถ�นพัื่กฟ่�น
ภิกษ่ัอ�พื่�ธุ	 สำำ�นักสำงฆ์่ป่ี�มะข�ม	 โดยับริัษััที่	 ซ่ีออยัล์ุ่	 จำ�กัด	
(มห�ชิน)	ในวันท่ี่�	10	พื่ฤศจิก�ยัน	2563	ณ์	สำำ�นักสำงฆ์่ป่ี�มะข�ม	 
อำ�เภอปี�กช่ิอง	 จังหวัดนครัรั�ชิส่ำม�	 ม่วัต้ถ่ปีรัะสำงค์เพ่ื่�อ 
ช่ิวยัเหลุ่่อพื่รัะสำงฆ์่ท่ี่�อ�พื่�ธุติ้ดเต่้ยัง	แลุ่ะสำนับสำน่นของที่�งก�รั
แพื่ที่ยั์ให้แก่พื่รัะสำงฆ์่	
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กิจกรรมปลกูป่าชายเลน Plant & Pick  
 การตรวจประเมินผู้ขายและสนบัสนนุสนิค้าชมุชน 

การอนรัุกษ์พลงังานและทรัพยากร 

การฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจําปี 2563 

โครงการ Safety observations & communication award 

การจดัการของเสีย 


