การข้ับเค์ล่�อนธุุรกิจำ
เพ่�อค์ว้ามยั�งย่น

นโยบ�ยและเป้�หม�ยก�รจัดก�รด้�นคัว�มยั�งย่น

บรัิษััที่ม่่งมั�นในก�รัพื่ัฒน�ต้�มแนวที่�งก�รับรัิห�รัจัดก�รั
เพื่่�อก�รัก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งยัั�งยั่น โดยัยัึดหลุ่ักธุรัรัม�ภิบ�ลุ่
ด้วยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะคำ�นึงถึง
ผู่ม้ สำ่ ว่ นได้เสำ่ยัที่่กกลุ่่ม่ โดยัก�รัดำ�เนินธุ่รักิจด้วยัคว�มรัะมัดรัะวัง
รัอบคอบ ยัึดมั�นในหลุ่ักจรัิยัธุรัรัมในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ ดำ�เนิน
ธุ่รักิจด้วยัคว�มโปีรั่งใสำ ต้รัวจสำอบได้ ภ�ยัใต้้นโยับ�ยัก�รักำ�กับ
ดูแลุ่กิจก�รัที่่�ด่ ม่ก�รับรัิห�รัคว�มเสำ่�ยังภ�ยัในองค์กรั ก�รั
ต้รัวจสำอบภ�ยัในที่่กกรัะบวนก�รั เพื่่อ� ให้องค์กรัม่ก�รัปีฏิิบต้ั งิ �น
ที่่�ปีรัะสำิที่ธุิภ�พื่ สำรั้�งคว�มเชิ่�อมั�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจให้แก่คู่ค้�
ลุู่กค้� ผู่้ถอ่ ห่้น นักลุ่งที่่นหรั่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั รัวมถึงก�รัม่
สำ่วนรั่วมในก�รัพื่ัฒน�สำังคม แลุ่ะก�รัอน่รักั ษั์ที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิ
ต้�มนโยับ�ยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม เพื่่�อ
สำรั้�งคว�มสำมด่ลุ่ต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กกลุ่่่ม ที่่�จะชิ่วยัพื่ัฒน�แลุ่ะ
นำ�องค์กรัไปีสำู่คว�มยัั�งยั่นต้่อไปีในอน�คต้ แลุ่ะสำอดคลุ่้องต้�ม
วิสำัยัที่ัศน์ พื่ันธุกิจของบรัิษัที่ั
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ในปีี 2563 คณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่ได้ปีรัับนโยับ�ยัคว�ม
รัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม เพื่่�อกำ�หนดกรัอบแนวที่�ง
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจภ�ยัใต้้หลุ่ักก�รักำ�กับดูแลุ่กิจที่่�ด่ที่�ังของบรัิษััที่
แลุ่ะบรัิษัที่ั ยั่อยัให้ชิดั เจนแลุ่ะกำ�หนดให้กรัรัมก�รั ผู่้บรัิห�รั แลุ่ะ
พื่นักง�นบรัิษัที่ั ปีฏิิบต้ั ไิ ปีในที่ิศที่�งเด่ยัวกันด้วยัคว�มรัับผ่ิดชิอบ
ต้่ อ สำั ง คม ซี่� อ สำั ต้ ยั์ สำ่ จ รัิ ต้ แลุ่ะม่ ก �รัปีฏิิ บั ต้ิ อ ยั่ � งม่ จ รัิ ยั ธุรัรัม
เพื่่อ� ปีรัะโยัชิน์สำงู สำ่ดต้่อองค์กรั ซีึง� แบ่งออกเปี็น 4 แนวปีฏิิบต้ั ิ ค่อ 1)
ก�รัปีรัะกอบธุ่รักิจด้วยัคว�มเปี็นธุรัรัม 2) ก�รัเค�รัพื่สำิที่ธุิมน่ษัยั
ชิน/ก�รัปีฏิิบัต้ิด้�นแรังง�นอยั่�งเปี็นธุรัรัม 3) คว�มรัับผ่ิดชิอบ
ต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยั 4) คว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อชิ่มชิน สำังคม แลุ่ะ
สำิง� แวดลุ่้อม ที่่ม� ง่ เน้นก�รัพื่ัฒน�ชิ่มชิน ก�รัสำ่งเสำรัิมด้�นก�รัศึกษั�
แลุ่ะก�รัรัักษั�สำิ�งแวดลุ่้อมต้ลุ่อดจนลุ่ดก�รัใชิ้พื่ลุ่ังง�นอยั่�งเปี็น
รัูปีธุรัรัม โดยันำ�เที่คโนโลุ่ยั่เข้�ม�ปีรัะยั่กต้์ใชิ้อยั่�งเหม�ะสำม
แลุ่ะค่้มค่�ม�กที่่�สำ่ด

บรัิษััที่ม่คณ์ะที่ำ�ง�น CSR ก�รัสำ่�อสำ�รัแลุ่ะบรัิห�รัภ�พื่
ลุ่ักษัณ์์องค์กรั เพื่่อ� เปี็นหน่วยัง�นที่่รั� บั ผ่ิดชิอบ แลุ่ะกำ�กับดูแลุ่ง�น
ให้เปี็นไปีต้�มนโยับ�ยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อม
บรัิษััที่ได้วิเครั�ะห์แลุ่ะเชิ่�อมโยังผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัในกรัะบวนก�รั
ธุ่ รั กิ จ ของบรัิ ษัั ที่ อ�ที่ิ ก�รัจั ด สำ่ ง สำิ น ค้ � ก�รัจั ด ซี่� อ จั ด จ้ � ง
ก�รัต้รัวจสำอบค่ณ์ภ�พื่สำินค้� แลุ่ะปีรัะเมินคว�มเสำ่�ยังที่่�อ�จ
เกิดผ่ลุ่กรัะที่บต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัในแต้่ลุ่ะขั�นต้อน พื่รั้อมที่ั�งห�
ม�ต้รัก�รัปี้องกันแลุ่ะแก้ไขเพื่่�อไม่ให้เกิดผ่ลุ่กรัะที่บต้่อที่่กฝ่่�ยั
โดยัเฉพื่�ะในปีี 2563 บรัิษััที่ได้ม่งเน้นเรั่�องคว�มสำำ�คัญ
กับสำิที่ธุิมน่ษัยัชินขั�นพื่่�นฐ�น สำ่งเสำรัิมสำิที่ธุิแลุ่ะเสำรั่ภ�พื่ด้วยั
ก�รัไม่เลุ่่อกปีฏิิบัต้ิ รัวมถึงด้�นแรังง�นก็สำ่งเสำรัิมให้มก่ �รัพื่ัฒน�
ที่รัั พื่ ยั�กรับ่ ค คลุ่อยั่ � งเปี็ น รัะบบต้�มนโยับ�ยัก�รับรัิ ห �รั
ที่รัั พื่ ยั�กรับ่ ค คลุ่ แลุ่ะบรัิ ษัั ที่ ยัั ง ใสำ่ ใจสำ่ ข ภ�พื่ของพื่นั ก ง�น
แลุ่ะสำั ง คมในชิ่ ว งก�รัแพื่รั่ รั ะบ�ดเชิ่� อ ไวรัั สำ โคโรัน่ � 2019
(โควิด 19) จึงเพื่ิม� เต้ิมม�ต้รัก�รัปี้องกันก�รัแพื่รั่รัะบ�ดเชิ่อ� โควิด 19
ให้แก่พื่นักง�นที่่กคนปีฏิิบัต้ิอยั่�งเครั่งครััด
นโยับ�ยัแนวปีฏิิ บั ต้ิ ใ นก�รัดำ� เนิ น ธุ่ รั กิ จ (Business
Code of Conduct) เปี็นม�ต้รัฐ�นที่่�กำ�หนดแนวที่�งปีฏิิบัต้ิ
ที่่�ด่ของกรัรัมก�รั ผู่้บรัิห�รั แลุ่ะพื่นักง�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ
ภ�ยัใต้้กรัอบจรัิยัธุรัรัม ค่ณ์ธุรัรัม แลุ่ะคว�มซี่�อสำัต้ยั์ โดยัยัึดถ่อ
ก�รัปีฏิิบัต้ิต้�มหน้�ที่่�แลุ่ะรัับผ่ิดชิอบต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กกลุ่่่ม
อยั่�งเสำมอภ�คแลุ่ะเปี็นธุรัรัม โดยัสำรั่ปีรั�ยัลุ่ะเอ่ยัดที่่�สำำ�คัญ
ดังน่�
• กรัรัมก�รั ผู่้บรัิห�รัแลุ่ะพื่นักง�น ม่่งเน้นก�รัปีฏิิบัต้ิหน้�ที่่�
ด้วยัคว�มซี่อ� สำัต้ยั์สำจ่ รัิต้ โปีรั่งใสำ เปี็นธุรัรัม แลุ่ะรัักษั�ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์
ของบรัิษััที่แลุ่ะผู่้ถ่อห่้น แลุ่ะไม่ดำ�เนินก�รัใดๆที่่�อ�จก่อให้
เกิดคว�มเสำ่ยัห�ยัต้่อบรัิษััที่ โดยัม่นโยับ�ยัคว�มขัดแยั้งที่�ง
ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ ที่่� พื่ิ จ �รัณ์�รั�ยัก�รัที่่� เ ก่� ยั วโยังต้�มกฎหม�ยั
ข้อบังคับ หรั่อข้อกำ�หนดของต้ลุ่�ดหลุ่ักที่รััพื่ยั์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยั

• กรัรัมก�รั ผู่บ้ รัิห�รัแลุ่ะพื่นักง�น ไม่เรั่ยัก รัับ หรั่อยัอมว่�จะรัับ
รัวมที่ั�งไม่ให้ หรั่อว่�จะให้ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ใดๆ ที่่�ไม่สำ่จรัิต้ หรั่อ
มิใชิ่ในที่�งธุรัรัมเน่ยัมก�รัค้�กับคู่ค้� แลุ่ะ/หรั่อ เจ้�หน่� แลุ่ะ
ไม่ที่ำ�พื่ฤต้ิกรัรัมใดที่่�แสำดงเจต้น�เปี็นก�รัที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น
แลุ่ะดำ�เนินธุ่รักิจต้�มรัะเบ่ยับ หลุ่ักเกณ์ฑ์์ แลุ่ะกฎหม�ยัอยั่�ง
เครั่ ง ครัั ด บรัิ ษัั ที่ ยัั ง กำ� หนดแนวปีฏิิ บั ต้ิ ใ นก�รัให้ ข องขวั ญ
ค่�ใชิ้จ�่ ยัเลุ่่ยั� งรัับรัอง ก�รับรัิจ�คเพื่่อ� ก�รัก่ศลุ่หรั่อเงินสำนับสำน่น
ไม่ ก รัะที่ำ� ก�รัใดๆ อั น เปี็ น ก�รัสำ่ ง เสำรัิ ม หรั่ อ สำนั บสำน่ นให้ ม่
ก�รัปีฏิิ บั ต้ิ ที่่� ห ลุ่่ ก เลุ่่� ยั งหรั่ อ ผ่ิ ด ต้่ อ กฎหม�ยัต้�มนโยับ�ยั
ก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น รัวมถึงก�รัยัึดหลุ่ักปีฏิิบัต้ิต้�ม
นโยับ�ยัก�รัไม่ลุ่่วงลุ่ะเมิดที่รััพื่ยั์สำินที่�งปีัญญ�แลุ่ะลุ่ิขสำิที่ธุิ�
แลุ่ะเปีิดชิ่องที่�งรัับข้อรั้องเรั่ยัน ข้อเสำนอแนะหรั่อก�รัแจ้ง
เบ�ะแสำก�รัที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�นเก่�ยัวกับก�รักรัะที่ำ�ผ่ิดกฎหม�ยั
แลุ่ะจรัรัยั�บรัรัณ์ที่�งธุ่รักิจ
• บรัิษััที่ได้กำ�หนดจรัรัยั�บรัรัณ์ในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ โดยัยัึดมั�น
ต้�มหลุ่ักจรัิยัธุรัรัม ปีฏิิบต้ั ต้ิ �มกฎหม�ยั รัะเบ่ยับ แลุ่ะข้อบังคับ
ข้อกำ�หนดของหน่วยัง�นกำ�กับดูแลุ่ โดยัปีฏิิบัต้ิต้่อผู่้ม่สำ่วน
ได้ เ สำ่ ยั ที่่ ก ฝ่่ � ยัอยั่ � งเปี็ น ธุรัรัมแลุ่ะเสำมอภ�คต้่ อ ผู่้ ถ่ อ ห่้ น
ลุู่ ก ค้ � คู่ ค้ � เจ้ � หน่� คู่ แข่ ง ที่�งก�รัค้ � ภ�ครัั ฐ พื่นั ก ง�น
สำังคม ชิ่มชินแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
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ที่ั�งน่� คณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่ได้ดูแลุ่แลุ่ะต้ิดต้�มให้ปีฏิิบัต้ิ
ต้�มจรัรัณ์ยั�บรัรัณ์ให้ เ ปี็ น ไปีต้�มกฎหม�ยั กฎเกณ์ฑ์์ แ ลุ่ะ
รัะเบ่ยับปีฏิิบัต้ิที่�งก�รัที่่�กำ�หนดไว้ แลุ่ะสำภ�พื่แวดลุ่้อมแลุ่ะ
พื่ิจ�รัณ์�ที่บที่วนปีรัับปีรั่งกฎรัะเบ่ยับอยั่�งน้อยัปีีลุ่ะ 1 ครัั�ง
สำำ�หรัับในปีี 2563-2564 ได้มก่ �รัปีรัับปีรั่งนโยับ�ยัแลุ่ะหลุ่ักเกณ์ฑ์์
ให้สำอดคลุ่้องต้�มกฎหม�ยัแลุ่ะสำภ�พื่แวดลุ่้อมของสำังคมแลุ่ะ
สำิ�งแวดลุ่้อม เพื่่�อเปี้�หม�ยัในก�รัจัดก�รัด้�นคว�มยัั�งยั่น ดังน่�
• ก�รัที่บที่วนนโยับ�ยัก�รักำ�กับดูแลุ่เพื่ิ�มคว�มหลุ่�กหลุ่�ยัใน
โครังสำรั้�งของคณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่แลุ่ะก�รัยัอมรัับคว�ม
แต้กต้่�งอยั่�งเหม�ะสำม ที่่�จะสำ่งเสำรัิมให้ม่ม่มมองที่่�แต้กต้่�ง
อันเปี็นปีรัะโยัชิน์ต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั รัวมถึงกำ�หนด
ก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่ งกรัรัมก�รัในบรัิ ษััที่จดที่ะเบ่ยั นในต้ลุ่�ด
หลุ่ักที่รััพื่ยั์ได้ไม่เกิน 5 แห่ง
• ก�รัปีรัับนโยับ�ยัก�รัข�ยัสำินค้�ให้ต้อบสำนองต้่อต้ลุ่�ดก�รัค้�
โดยัต้รัะหนักถึงปีรัะโยัชิน์ของผู่้ม่สำ่วนได้เปี็นสำำ�คัญ
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• ก�รัปีรัับนโยับ�ยับรัิห�รัสำินเชิ่อ� แลุ่ะนโยับ�ยัก�รัรัับรัูก้ �รัด้อยั
ค่�ของลุู่กหน่�ก�รัค้�ให้สำอดคลุ่้องกับหลุ่ักกฎหม�ยัหลุ่ักบัญชิ่
ใหม่ที่่�ม่ก�รัเปีลุ่่�ยันแปีลุ่งไปีอยั่�งรัวดเรั็ว
• ก�รัปีรัับนโยับ�ยัก�รัสำรัรัห�กรัรัมก�รัแลุ่ะผู่บ้ รัิห�รั ให้ต้อบสำนอง
ต้่อ ก�รัสำรัรัห�ผู่้ บ รัิ ห �รัแลุ่ะบ่ ค คลุ่ที่่� จ ะม�ดำ� รังต้ำ� แหน่ ง
กรัรัมก�รัให้ ม่ ค ว�มเหม�ะสำมแลุ่ะสำมบู รั ณ์์ ยัิ� ง ขึ� น ต้�ม
หลุ่ักก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รัแลุ่ะกฎบัต้รัของคณ์ะกรัรัมก�รั
สำรัรัห� กำ�หนดค่�ต้อบแที่น แลุ่ะกำ�กับดูแลุ่กิจก�รั
• ก�รักำ� หนดนโยับ�ยัก�รัค่้ ม ครัองข้ อ มู ลุ่ สำ่ ว นบ่ ค คลุ่ให้
สำอดคลุ่้องกับพื่.รั.บ.ค่้มครัองข้อมูลุ่สำ่วนบ่คคลุ่ พื่.ศ. 2562
ที่่�จะม่ผ่ลุ่บังคับใชิ้ในปีี 2564
• ก�รัปีรัับกลุ่ยั่ที่ธุ์ของก�รัปีฏิิบัต้ิง�นภ�ยัใต้้สำถ�นก�รัณ์์ก�รั
แพื่รั่รัะบ�ดเชิ่�อไวรััสำโคโรัน่� 2019 (โควิด 19) เปี็นนโยับ�ยั
ก�รับรัิห�รัคว�มต้่อเน่อ� งที่�งธุ่รักิจ เพื่่อ� ปี้องกันก�รัหยั่ดชิะงัก
ที่�งธุ่รักิจ

ก�รจัดก�รผลกระทบต�อผู้มีสว� นได้เสียในห�วงโซ�คัณ
่ คั��ของธ่รกิจหุ้่วงโซี่คุณค่าของธุุรกิจ
ประเภที่ธุุรกิจ

การบริหุ้ารปัจจัย
การผลิต้
• ธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยั • ก�รัจัดห�สำินค้�ต้รังต้�ม
นำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิง คว�มต้้องก�รัของลุู่กค้�
• ก�รัจัดห�สำินค้�จ�ก
แหลุ่่งผ่ลุ่ิต้ที่่�ม่ค่ณ์ภ�พื่
เชิ่�อถ่อได้
• ก�รัจัดห�ผู่้ผ่ลุ่ิต้ที่่ม� ่
คว�มหลุ่�กหลุ่�ยั
ไม่ผู่กข�ด

• ธุ่รักิจให้บรัิก�รั
ด้�นอ�ห�รั
ที่ำ�คว�มสำะอ�ด
ซีักรั่ดเสำ่�อผ่้�
แลุ่ะบรัิก�รั
จัดห�อ่�นๆ
(Supply
Management)

• ก�รัคัดเลุ่่อกซีัพื่พื่ลุ่�ยั
เออรั์ ที่่มม่ �ต้รัฐ�น
• ก�รัเลุ่่อกใชิ้ผู่้จัด
จำ�หน่�ยัที่่สำ� นับสำน่น
สำินค้�ที่่�ผ่ลุ่ิต้จ�กชิ่มชิน
• ก�รัคัดเลุ่่อกผ่ลุ่ิต้ภัณ์ฑ์์ที่่�
เปี็นมิต้รัต้่อสำิ�งแวดลุ่้อม
• ก�รัจัดจ้�งพื่นักง�นใน
พื่่�นที่่� เพื่่�อสำรั้�งรั�ยัได้
ให้กับชิ่มชิน
• คัดเลุ่่อกวัต้ถ่ดิบ สำินค้�
ที่่ม� ่ค่ณ์ภ�พื่

หุ้่วงโซี่คณ
ุ ค่าธุุรกิจ SEAOIL
การปฏิิบต้ั งิ าน
การกระจายส่ินค้า
และบริการ
• ก�รัควบค่มค่ณ์ภ�พื่ก�รั • เพื่ิ�มชิ่องที่�งก�รัจัด
ขนสำ่งให้ม่คว�มปีลุ่อดภัยั จำ�หน่�ยัให้หลุ่�กหลุ่�ยั
แลุ่ะม่ม�ต้รัก�รัปี้องกัน
ที่ั�งที่�งรัถ ที่�งเรั่อ
ผ่ลุ่กรัะที่บที่่อ� �จเกิดต้่อ • ปีรัะเมินค่ณ์ภ�พื่ก�รั
ชิ่มชินแลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อม
จัดสำ่งในที่่กเที่่�ยัว
• จัดให้ม่ผ่คู้ วบค่มก�รั
ก�รัจัดสำ่ง
จัดสำ่งนำ��มันให้ลุู่กค้�
• ปีรัะเมินค่ณ์ภ�พื่แลุ่ะก�รั
เพื่่�อต้รัวจสำอบคว�ม
บรัิก�รัของผู่้รัับจ้�งชิ่วง
ครับถ้วนของปีรัิม�ณ์
• เพื่ิ�มชิ่องที่�งก�รัจัด
แลุ่ะค่ณ์ภ�พื่ของสำินค้� จำ�หน่�ยัผ่่�นต้ัวแที่น
ต้รังต้�มคำ�สำั�งซี่�อ
จำ�หน่�ยั
• ก�รัคัดเลุ่่อกผู่้ขนสำ่งหรั่อ • ควบค่มก�รัจัดสำ่งสำินค้�
ยั�นพื่�หนะที่่ม� ่ค่ณ์ภ�พื่ ให้ได้ต้รังต้�มเวลุ่�ที่่�
ม่ก�รัต้รัวจเชิ็คสำภ�พื่
กำ�หนด
คว�มพื่รั้อมของ
ยั�นพื่�หนะ
• ก�รัควบค่มแลุ่ะต้รัวจสำอบ • ก�รัควบค่มก�รัจัดสำ่ง
ค่ณ์ภ�พื่ของสำินค้�แลุ่ะ สำินค้�ไปียัังลุู่กค้�ให้
วัต้ถ่ดิบก่อนบรัรัจ่แลุ่ะ
ต้รังต้�มกำ�หนดเวลุ่�
จัดสำ่งให้ลุู่กค้�
• สำ่งมอบสำินค้�แลุ่ะบรัิก�รั
• ก�รัควบค่มคว�มสำะอ�ด ที่่�ม่ค่ณ์ภ�พื่ปีลุ่อดภัยั
แลุ่ะปีลุ่อดภัยัในพื่่�นที่่�
ปีฏิิบัต้ิง�น
• ก�รัสำรัรัห� คัดเลุ่่อก
พื่นักง�นผู่้ให้บรัิก�รั

บรัิษัที่ั ได้รับั ม�ต้รัฐ�นรัะบบก�รัจัดก�รัค่ณ์ภ�พื่ ISO 9001
ที่่แ� สำดงถึงคว�มน่�เชิ่อ� ถ่อในก�รัปีฏิิบต้ั งิ �นต้ัง� แต้่ก�รัสำัง� ซี่อ� สำินค้�
ก�รัรัับสำินค้� จนถึงขั�นก�รัจัดสำ่งสำินค้�ไปีให้แก่ลุู่กค้� อ่กที่ั�ง
ยัังม่รัะบบรัักษั�คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัสำ่งสำินค้�ปีรัะเภที่นำ��มัน
เชิ่�อเพื่ลุ่ิงต้ั�งแต้่ต้้นที่�งจนถึงปีลุ่�ยัที่�ง เพื่่�อให้ลุู่กค้�ได้รัับสำินค้�
ที่่�ม่ค่ณ์ภ�พื่ แลุ่ะม่คว�มถูกต้้องครับถ้วนต้รังต้�มคว�มต้้องก�รั
ของลุู่กค้�

การต้ลาดำและการขาย

การบริการหุ้ลัง
การขาย
• นโยับ�ยัก�รักำ�หนด • ม่ชิ่องที่�งก�รัรัับ
รั�ค�ข�ยัแบบ Cost ข้อเสำนอแนะหรั่อ
Plus Margin กำ�หนด ข้อรั้องเรั่ยันจ�ก
รั�ค�อยั่�งเหม�ะสำม ลุู่กค้�
• ก�รัสำ่�อสำ�รัแลุ่ะให้
• ม่ก�รัปีรัะเมินคว�ม
ข้อมูลุ่อยั่�งถูกต้้อง
พื่ึงพื่อใจของลุู่กค้�
แลุ่ะครับถ้วน
• บ่คคลุ่�กรัข�ยั
ที่่�ม่คว�มเชิ่�ยัวชิ�ญ
ในธุ่รักิจแลุ่ะสำ�ม�รัถ
ให้คำ�แนะนำ�ได้
อยั่�งถูกต้้อง

• ก�รัให้บรัิก�รัลุู่กค้�ที่ั�ง
บนบกแลุ่ะที่�งที่ะเลุ่
• กำ�หนดรั�ค�ให้บรัิก�รั
อยั่�งเปี็นธุรัรัม
• ก�รัจัดเมนูอ�ห�รั
ที่่�หลุ่�กหลุ่�ยั แลุ่ะ
เพื่ิ�มเมนูเพื่่�อสำ่ขภ�พื่
ให้กับลุู่กค้�

• ม่ก�รัปีรัะเมินคว�ม
พื่ึงพื่อใจของลุู่กค้�
ในก�รัให้บรัิก�รั
• ก�รัให้ข้อเสำนอแนะ
ที่่�เปี็นปีรัะโยัชิน์
ต้่อสำ่ขภ�พื่ของลุู่กค้�

บรัิษััที่ได้ม่ก�รัเต้รั่ยัมคว�มพื่รั้อมในก�รัขอรัับรัองรัะบบ
ก�รัจัดก�รัสำิ�งแวดลุ่้อม ISO 14001 เพื่่�อให้เกิดก�รัพื่ัฒน�สำิ�ง
แวดลุ่้อมควบคู่กับก�รัพื่ัฒน�ธุ่รักิจ โดยัม่่งเน้นในก�รัปี้องกัน
มลุ่พื่ิษัแลุ่ะรัักษั�สำิ�งแวดลุ่้อมเปี็นหลุ่ักให้คว�มสำำ�คัญต้่อก�รั
ปีฎิบัต้ิง�นภ�ยัใต้้คว�มปีลุ่อดภัยั ที่ั�งต้่อพื่นักง�นแลุ่ะผู่้รั่วมง�น
ที่่�เก่�ยัวข้องที่ั�งหมด ก�รัสำรั้�งคว�มต้รัะหนักให้กับพื่นักง�น
เปี็นก�รัสำ่�อสำ�รัที่่�จำ�เปี็นเสำมอ จึงม่ก�รัที่บที่วนแลุ่ะเน้นยัำ��ใน
ด้�นก�รัปีฎิบัต้ิง�น รัวมถึงก�รัพื่ัฒน�ศักยัภ�พื่ของพื่นักง�น
ให้ ม่ ค ว�มรัู้ แ ลุ่ะคว�มชิำ� น�ญให้ ม่ ปี รัะสำิ ที่ ธุิ ภ �พื่สำู ง สำ่ ด
ในที่่ ก กรัะบวนก�รั แลุ่ะม่่งเน้นก�รัปีกปี้องสำิ�งแวดลุ่้อมเพื่่�อ
ปีรัะโยัชิน์แก่ผ่มู้ สำ่ ว่ นได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั
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สำ่วนด้�นก�รัให้บรัิก�รัจัดห�อ�ห�รั วัต้ถ่ดิบแลุ่ะก�รัให้
บรัิก�รัอ่�นๆ (Supply Management) บรัิษััที่เปี็นผู่้ให้บรัิก�รั
ที่่�ม่รัะบบคว�มปีลุ่อดภัยั อ�ชิ่วอน�มัยั แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อมที่่�ม่
ม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่ ม่คู่ค้�ที่่�ม่ศักยัภ�พื่ แลุ่ะม่ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่ที่่�
เพื่่ยังพื่อต้่อก�รัให้บรัิก�รัลุู่กค้� จนที่ำ�ให้บรัิษััที่ได้รัับรั�งวัลุ่ด้�น
คว�มปีลุ่อดภั ยั มั� น คง อ�ชิ่ ว อน�มั ยั แลุ่ะสำิ� ง แวดลุ่้ อ มจ�ก
บรัิษััที่ลุู่กค้� ปีต้ที่.ซีึ�งเปี็นสำิ�งที่่�ยั่นยัันในคว�มสำำ�เรั็จของบรัิษััที่
แลุ่ะต้อบสำนองต้่ อ คว�มต้้ อ งก�รัของลุู่ ก ค้ � ที่ั� ง ด้ � น
คว�มปีลุ่อดภั ยั อ�ชิ่ ว อน�มั ยั แลุ่ะสำิ� ง แวดลุ่้ อ ม เพื่่� อ ม่่ ง มั� น
สำู่ก�รัปีฎิบัต้ิง�นโดยัปีรั�ศจ�กอ่บัต้ิเหต้่ (ZERO Accident)

ก�รวิเคัร�ะห์ผมู้ สี ว� นได้เสียในห�วงโซ�คัณ
่ คั��ของธ่รกิจ

จ�กก�รัดำ�เนินธุ่รักิจหลุ่ักที่ั�งหมด สำ่งผ่ลุ่ให้บรัิษััที่เปี็น
องค์กรัที่่�ม่คว�มน่�เชิ่�อถ่อ ม่คว�มพื่รั้อมด้�นบ่คลุ่�กรัที่่�ม่คว�มรัู้
คว�มสำ�ม�รัถ ม่รัะบบเอกสำ�รัแลุ่ะรัะบบปีฏิิบัต้ิก�รัที่่ด� ่ในรัะดับ
สำ�กลุ่ แลุ่ะม่คคู่ �้ ที่่ม� ม่ �ต้รัฐ�น สำ่งมอบสำินค้�ที่่ม� ค่ ณ์
่ ภ�พื่ ต้รังต้�ม
คว�มต้้องก�รัของลุู่กค้� จ�กสำิง� ที่่ก� ลุ่่�วม�ข้�งต้้น สำ่งผ่ลุ่ให้องค์กรั
ม่ก�รัเต้ิบโต้ด้�นเศรัษัฐกิจอยั่�งต้่อเน่�อง แลุ่ะที่ำ�ให้ม่จำ�นวน
หุ้ัวข้อ
การรายงาน

ก�รัพื่ัฒน�
คว�มยัั�งยั่น
ด้�นสำิ�ง
แวดลุ่้อม
ก�รัพื่ัฒน�
คว�มยัั�งยั่น
ด้�นสำังคม
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ประเดำ็นส่ำาคัญต้่อ
การพัฒนา
ความยั�งยืน

ลุู่กค้�เพื่ิ�มขึ�นที่่กปีี แลุ่ะม่นโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น
ม่่งเน้นก�รัปีฏิิบัต้ิง�นโดยัปีรั�ศจ�กก�รัที่่จรัิต้ในที่่กขั�นต้อน
ต้ัง� แต้่รัะดับผู่บ้ รัิห�รัจนถึงรัะดับพื่นักง�น สำ่งผ่ลุ่ให้บรัิษัที่ั สำ�ม�รัถ
บรัิห�รัจัดเก็บรั�ยัได้ครับถ้วน
บรัิษััที่ยัังม่พื่ันธุกิจที่่�ขยั�ยัก�รัลุ่งที่่นในธุ่รักิจต้่�งๆ ซีึ�ง
จะสำรั้�งผ่ลุ่กำ�ไรัให้บรัิษััที่เพื่ิ�มขึ�นในอน�คต้ เพื่่�อเปี็นก�รัสำรั้�ง
มูลุ่ค่�เพื่ิม� ให้กบั องค์กรั แลุ่ะสำ่งค่นผ่ลุ่ต้อบแที่นให้แก่ผ่ถู้ อ่ ห่น้ แลุ่ะ
ผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั
ดังนั�น บรัิษััที่จึงม่กรัอบก�รับรัิห�รัจัดก�รัคว�มยัั�งยั่น
ของบรัิษััที่ในห่วงโซี่ค่ณ์ค่�ธุ่รักิจ ม่่งเน้นคว�มรัับผ่ิดชิอบที่ั�งใน
ด้�นสำังคม แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม คำ�นึงถึงผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่ั�งภ�ยัใน
แลุ่ะภ�ยันอก ที่ั�งที่�งต้รังแลุ่ะที่�งอ้อม ไม่ว่�จะเปี็นผู่้ถ่อห่้น
นักลุ่งที่่น พื่นักง�น เจ้�หน่� คู่ค้� ลุู่กค้� ชิ่มชิน สำังคม หรั่อบ่คคลุ่
ภ�ยันอกที่่ม� สำ่ ว่ นได้เสำ่ยั โดยัผ่่�นก�รัวิเครั�ะห์ปีรัะเด็นคว�มเสำ่ยั� ง
ที่่�สำำ�คัญ ที่่�จะสำ่งผ่ลุ่กรัะที่บต้่อก�รัดำ�เนินธุ่รักิจให้ยัั�งยั่น แลุ่ะ
นำ�ม�เปี็นกลุ่ยั่ที่ธุ์ในก�รับรัิห�รัจัดก�รั เพื่่�อให้บรัิษััที่ม่สำ่วนรั่วม
ในก�รัดูแลุ่ผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กกลุ่่่มโดยัสำรั่ปีปีรัะเด็นสำำ�คัญต้่อ
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งยัั�งยั่นของบรัิษััที่ ปีรัะกอบด้วยั

กลยุที่ธุ์การบริหุ้ารจัดำการ

• กรัะบวนก�รัขนสำ่งที่่�เปี็นมิต้รั • นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ คว�ม
ต้่อ
ปีลุ่อดภัยั
สำิ�งแวดลุ่้อม
อ�ชิ่วอน�มัยั แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
• สำรั้�งจิต้สำำ�นึกด้�นก�รัอน่รัักษั์ • นโยับ�ยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อ
พื่ลุ่ังง�นแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
สำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
• รัักษั�คว�มเปี็นเลุ่ิศในก�รั
ดำ�เนินง�น
• ก�รัเค�รัพื่สำิที่ธุิมน่ษัยัชินแลุ่ะ
ปีฏิิบัต้ิต้่อแรังง�นอยั่�งเปี็น
ธุรัรัม
• สำนับสำน่นก�รัจ้�งง�นแหลุ่่ง
ชิ่มชินแลุ่ะอ่ดหน่นเศรัษัฐกิจ
ชิ่มชิน
• พื่ัฒน�บ่คลุ่�กรัเพื่่�อม่่งสำู่
องค์กรั
ชิั�นนำ�
• ก�รัปีรัะกอบธุ่รักิจด้วยัคว�ม
เปี็นธุรัรัม
• คว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อลุู่กค้�แลุ่ะ
ผู่้บรัิโภค
• ก�รัรั่วมพื่ัฒน�ชิ่มชินแลุ่ะ
สำังคม แลุ่ะดูแลุ่รัักษั�สำิ�ง
แวดลุ่้อม
• ก�รัต้่อต้้�นก�รัที่่จรัิต้
คอรั์รััปีชิั�น

• นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ คว�ม
ปีลุ่อดภัยั อ�ชิ่วอน�มัยั
แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
• นโยับ�ยักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั
ที่่ด� ่แลุ่ะจรัรัยั�บรัรัณ์ในก�รั
ดำ�เนินธุ่รักิจ
• นโยับ�ยัคว�มขัดแยั้งที่�งผ่ลุ่
ปีรัะโยัชิน์
• นโยับ�ยัก�รัที่ำ�รั�ยัก�รั
รัะหว่�งกัน
• นโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะ
ก�รัพื่ัฒน�บ่คลุ่�กรั
• นโยับ�ยัก�รัค่้มครัองข้อมูลุ่
สำ่วนบ่คคลุ่
• นโยับ�ยัก�รัใชิ้สำ่�อสำังคม
ออนไลุ่น์
• นโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้
คอรั์รัปีั ชิั�น
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การส่นับส่นุน
เป้าหุ้มายการพัฒนาที่่ย� งั� ยืน
(SDGs)

12.2
12.4
14.1

ผลกระที่บต้่อ
ผู้ม่ส่่วนไดำ้เส่่ย

สำังคมแลุ่ะชิ่มชิน

15.2
3.8
4.4
4.7
5.1
5.5
8.5
8.8
10.2
12.2
12.4
13.3
16.5
16.6

ผู่้ถอ่ ห่้น นักลุ่งที่่น
ลุู่กค้� คู่ค้�
เจ้�หน่� / สำถ�บัน
ก�รัเงิน
สำังคมแลุ่ะชิ่มชิน
พื่นักง�น

ก�รจัดก�รด้�นคัว�มยั�งย่นในมิติส�งิ แวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
บรัิษััที่ม่วิธุ่ปีฏิิบัต้ิในก�รัคัดเลุ่่อกจัดจ้�งผู่้ขนสำ่งที่�งที่ะเลุ่
ที่่ไ� ด้รับั ม�ต้รัฐ�นด้�นต้ัวเรั่อแลุ่ะบ่คลุ่�กรัที่่เ� ปี็นไปีต้�มข้อกำ�หนด
ที่�งกฎหม�ยั แลุ่ะยัึดถ่อปีฏิิบัต้ิต้�มกฎหม�ยัอยั่�งเครั่งครััด
แลุ่ะม่รัะบบม�ต้รัฐ�นด้�นคว�มปีลุ่อดภัยั อ�ชิ่วอน�มัยั แลุ่ะ
สำิ�งแวดลุ่้อมที่่�รัับผ่ิดชิอบต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัต้�มนโยับ�ยัคว�ม
รัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
ในปีี 2563 บรัิษััที่ได้ที่บที่วนนโยับ�ยัคว�มรัับผ่ิดชิอบ
ต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อมที่่�ม่งเน้นก�รัสำรั้�งจิต้สำำ�นึกพื่นักง�นใน
ที่่ ก รัะดั บ ในก�รัอน่ รัั ก ษั์ ที่ รัั พื่ ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิ รัั ก ษั�สำิ� ง
แวดลุ่้ อ ม แลุ่ะลุ่ดก�รัใชิ้ พื่ ลุ่ั ง ง�นภ�ยัในองค์ ก รัสำู่ ภ �ยันอก
องค์ ก รั แลุ่ะบรัิ ษัั ที่ ได้ สำ่ ง เสำรัิ ม ให้ ภ �ยัในองค์ ก รัม่ ก �รั
อบรัมเก่� ยั วกั บ ม�ต้รั�ฐ�น ISO14001 นโยับ�ยัคว�มรัั บ
ผ่ิ ด ชิอบต้่ อ สำั ง คมแลุ่ะสำิ� ง แวดลุ่้ อ ม แลุ่ะม่ ก �รัปีลุู่ ก ฝ่ั ง ให้
ผู่้บรัิห�รัแลุ่ะพื่นักง�นม่จิต้สำำ�นึกที่่�ด่ต้่อก�รัอน่รัักษั์ที่รััพื่ยั�กรั
ธุรัรัมชิ�ต้ิแลุ่ะรัักษั�สำิ�งแวดลุ่้อมที่่กรัะบบนิเวศ จัดให้ม่กิจกรัรัม
ปีรัับปีรั่งค่ณ์ภ�พื่อยั่�งต้่อเน่�องจำ�นวนหลุ่�ยักิจก�รัที่่�สำ่งเสำรัิม
ก�รัอน่รัักษั์ที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
ต้่อม�บรัิษััที่ได้ที่บที่วนนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ คว�มปีลุ่อดภัยั
อ�ชิ่วอน�มัยั แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อมที่่�ม่งเน้นควบค่มคว�มเสำ่�ยัง เพื่่�อ
ปี้องกันคว�มสำูญเสำ่ยัในรัูปีแบบต้่�งๆ อันเน่�องม�จ�กอ่บัต้ิเหต้่
แลุ่ะเหต้่สำด่ วิสำัยัที่่เ� กิดขึน� จ�กก�รัปีฏิิบัต้งิ �น พื่รั้อมที่ัง� เสำรัิมสำรั้�ง
ให้บค่ ลุ่�กรัแลุ่ะผู่รั้ บั เหม�เข้�ใจหน้�ที่่แ� ลุ่ะสำิที่ธุิในก�รัหยั่ดปีฏิิบต้ั ิ
ง�นภ�ยัใต้้สำภ�วะที่่�ไม่ปีลุ่อดภัยั แลุ่ะสำ�ม�รัถค่้มครัองปีกปี้อง
สำิ�งแวดลุ่้อม อันอ�จจะสำ่งผ่ลุ่ต้่อชิ่วิต้ ที่รััพื่ยั์สำิน แลุ่ะชิ่มชิน รัวม
ไปีถึงก�รัต้อบสำนองต้่อคว�มต้้องก�รัของลุู่กค้� ที่ั�งด้�นคว�ม
ปีลุ่อดภัยั อ�ชิ่วอน�มัยัแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม เพื่่�อปีฎิบัต้ิง�นโดยั
ปีรั�ศจ�กอ่บัต้ิเหต้่ (ZERO Accident)
ผลการดำำาเนินงานดำ้านส่ิ�งแวดำล้อม
กระบวนก�รขนส�งที�เป็นมิตรต�อสิ�งแวดล้อม และสร้�ง
จิตสำ�นึกด้�นก�รอน่รักษ์สิ�งแวดล้อม
ผู่ข้ นสำ่งของบรัิษัที่ั จะม่แผ่นปีฎิบต้ั กิ �รัรัับสำ่งสำินค้�ปีรัะเภที่
นำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิงที่�งที่ะเลุ่ สำำ�หรัับเต้รั่ยัมคว�มพื่รั้อมที่่กครัั�งที่่�
ดำ�เนินก�รัขนสำ่งนำ��มัน โดยัยัึดหลุ่ักกฎหม�ยัแห่งพื่รัะรั�ชิบัญญัต้ิ
ก�รัเดินเรั่อในน่�นนำ��ไที่ยัว่�ด้วยัเรั่อ� งก�รัควบค่มมลุ่พื่ิษัที่�งที่ะเลุ่
อ่กที่ั�ง บรัิษััที่ม่เจ้�หน้�ที่่�ควบค่มก�รัจัดสำ่งนำ��มัน (Inspector)
กำ� กั บ ดู แ ลุ่ก�รัจั ด สำ่ ง ต้ั� ง แต้่ ต้้ น ที่�งจนถึ ง สำถ�นที่่� จั ด สำ่ ง นำ�� มั น
ปีลุ่�ยัที่�งแลุ่ะควบค่มก�รัปีฎิบัต้ิง�นของผู่้ขนสำ่งให้เปี็นไปีต้�ม
ม�ต้รัฐ�นที่่ถ� กู ต้้องในด้�นคว�มปีลุ่อดภัยัต้่อชิ่วต้ิ แลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อม
ห�กเกิดเหต้่ฉก่ เฉินก็ม่วิธุ่ปีฎิบัต้ิต้�มม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่ เชิ่น กรัณ์่ม่

นำ��มันรัั�วไหลุ่รัะหว่�งก�รัรัับสำ่งนำ��มันที่�งที่ะเลุ่ ผู่ข้ นสำ่งจะม่ก�รั
ลุ่้อมที่่น่ ลุ่อยันำ�� (Boom Oil) ปี้องกันนำ��มันที่่รั� วั� ไหลุ่ในรัะดับหนึง�
แลุ่ะม่ก�รัขจัดครั�บนำ��มันบนที่้องที่ะเลุ่ให้หมดสำิน� ได้ จนสำ�ม�รัถ
ที่ำ�ให้เกิดคว�มมัน� ใจได้ว�่ จะไม่มม่ ลุ่พื่ิษัออกไปีสำูสำ่ งิ� แวดลุ่้อมเปี็น
แน่แที่้ ซีึ�งในปีี 2563 ธุ่รักิจของบรัิษััที่ไม่ปีรั�กฏิเหต้่ฉ่กเฉินเก่�ยัว
กับก�รัขนสำ่งที่่�ม่นำ��มันรัั�วไหลุ่ลุ่งที่ะเลุ่
กิจกรัรัมก�รัที่ำ�ลุ่�ยันำ��มันต้ัวอยั่�งแลุ่ะขวดบรัรัจ่ภัณ์ฑ์์
บรัิษััที่ได้จัดที่ำ�เปี็นวิธุ่ปีฏิิบัต้ิง�นเก่�ยัวกับก�รักำ�จัดนำ��มันอยั่�ง
เปี็ น รัะบบแลุ่ะคั ด เลุ่่ อ กผู่้ กำ� จั ด นำ�� มั น ที่่� ม่ ม �ต้รัฐ�นรัะดั บ สำู ง
เพื่่�อปี้องกันนำ��มันกลุ่ับม�สำรั้�งมลุ่ภ�วะสำู่สำิ�งแวดลุ่้อม สำ่วนขวด
บรัรัจ่ภณ์
ั ฑ์์ที่เ่� ปี็นพื่ลุ่�สำต้ิกจะนำ�ไปีรั่ไซีเคิลุ่ด้วยักรัรัมวิธุที่่ ถ่� กู ต้้อง
ต้�มหลุ่ักม�ต้รัฐ�นอ่ต้สำ�หกรัรัม แลุ่ะไม่เปี็นก�รัเพื่ิม� ปีรัิม�ณ์ขยัะ
กลุ่ับม�ที่ำ�ลุ่�ยัสำิง� แวดลุ่้อม ซีึง� ที่่กขัน� ต้อนของก�รัปีฏิิบต้ั งิ �นหรั่อ
ของบรัิษััที่จะต้รัะหนักถึงผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
เปี็นสำำ�คัญ
กิ จ กรัรัมเก่� ยั วกั บ ด้ � นก�รัจั ด ที่ำ� อ�ห�รั (Catering
Service) บรัิษััที่ใชิ้วัสำด่ภ�ชินะที่่�เปี็นมิต้รัต้่อสำิ�งแวดลุ่้อม เชิ่น
กลุ่่องกรัะด�ษัใสำ่อ�ห�รัที่่�เปี็น Green Product ถ่งพื่ลุ่�สำต้ิก
ที่่�ยั่อยัสำลุ่�ยัได้ เปี็นต้้น แลุ่ะกรัะบวนก�รัที่ิ�งของเสำ่ยัม่ก�รัแบ่ง
ปีรัะเภที่ถั ง ขยัะที่่� ชิั ด เจนแยักเปี็ น ขยัะแห้ ง ที่ั� ว ไปี ขยัะเปีี ยั ก
ขยัะอันต้รั�ยั ขยัะรั่ไซีเคิลุ่ แลุ่ะม่ก�รัสำ่งกำ�จัดหรั่อข�ยัให้กับ
หน่วยัง�นที่่�ม่ใบอน่ญ�ต้ที่่�เชิ่�อถ่อได้นำ�ขยัะไปีกำ�จัดหรั่อรั่ไซีเคิลุ่
ขึ�นม�ใหม่ ห�กเปี็นสำิ�งปีฏิิกูลุ่ขยัะเปีียักก็ม่ก�รัขออน่ญ�ต้กำ�จัด
โดยัหน่วยัง�นรั�ชิก�รัสำ่วนที่้องถิ�นให้ถูกต้้องต้�มข้อกำ�หนด
บที่บั ญ ญั ต้ิ แ ห่ ง กฎหม�ยั สำ่ ว นบ่ อ ดั ก ขยัะแลุ่ะไขมั น บรัิ ษัั ที่ ม่
ก�รัต้รัวจวิเครั�ะห์นำ��ที่ิ�งที่่กปีี
กิ จ กรัรัมก�รัจั ด ก�รัสำ�รัเคม่ บรัิ ษัั ที่ ม่ ม �ต้รัก�รัด้ � น
คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัใชิ้แลุ่ะจัดสำถ�นที่่�จัดเก็บสำ�รัเคม่ให้มิดชิิด
แลุ่ะม่เอกสำ�รัข้อมูลุ่คว�มปีลุ่อดภัยัสำ�รัเคม่ (Safety Data
Sheet: SDS) ปีิดไว้อยั่�งชิัดเจน เพื่่�อค่้มครัองคว�มปีลุ่อดภัยั
ต้่อผู่้ปีฏิิบัต้ิง�น แลุ่ะปีกปี้องสำิ�งแวดลุ่้อม
กิ จกรัรัมอน่ รัักษั์ พื่ลุ่ั งง�นแลุ่ะรัั กษั�ที่รัั พื่ยั�กรั บรัิ ษััที่
ม่ ก � รั จั ด ที่ำ� โ ค รั ง ก � รั ค ว บ ค่ ม แ ลุ่ ะ ลุ่ ด ปี รัิ ม � ณ์ ก � รั ใชิ้
พื่ลุ่ังง�น แลุ่ะที่รััพื่ยั�กรัปีรัะเภที่ ไฟฟ้� นำ��ปีรัะปี� นำ��มัน
ด่ เซีลุ่ กรัะด�ษัสำำ� นั ก ง�น ก�รัรัณ์รังค์ ผ่่ � นสำ่� อ ต้่ � งๆ ที่ั� ง
ปี้ � ยัปีรัะชิ�สำั ม พื่ั น ธุ์ อ่ เ มลุ่ แลุ่ะกิ จ กรัรัมเพื่่� อ ให้ พื่ นั ก ง�นม่
สำ่ ว นรั่ ว ม แลุ่ะต้รัะหนั ก ถึ ง ก�รัใชิ้ พื่ ลุ่ั ง ง�นให้ ค่้ ม ค่ � ก�รัต้ิ ด
ข้อคว�มไว้ที่่�เครั่�องถ่�ยัเอกสำ�รัเพื่่�อลุ่ดก�รัสำรั้�งค�รั์บอนจ�ก
ผ่งหมึ ก แลุ่ะก๊ � ซีโอโซีนจ�กเครั่� อ งถ่ � ยัเอกสำ�รั แลุ่ะบรัิ ษัั ที่
ยัังสำ่งเสำรัิมให้มก่ �รัใชิ้กรัะด�ษัซีำ��หน้�สำองอ่กครััง� ก�รัปีรัับรัูปีแบบ
ก�รัจัดเก็บเอกสำ�รัเปี็นแบบอิเลุ่็กที่รัอนิกสำ์ เพื่่อ� ลุ่ดปีรัิม�ณ์ก�รัใชิ้
กรัะด�ษัในสำำ�นักง�น
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โครังก�รัโรังไฟฟ้�พื่ลุ่ังง�นแสำงอ�ที่ิต้ยั์ (Solar Rooftop)
ที่่�ต้ิดต้ั�งบนหลุ่ังค�ของโรังง�น โกดังข�ยัสำินค้� หรั่อชิั�นด�ดฟ้�
อ�ค�รั ซีึ�งเปี็นกิจก�รัที่่�ไม่ที่ำ�ลุ่�ยัที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิแลุ่ะสำรั้�ง
มลุ่ภ�วะให้แก่สำังคม ชิ่มชินแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม อ่กที่ั�งแผ่งโซีลุ่่�รั์ที่่�
ต้ิดต้ั�งบนโรังง�น โกดัง หรั่ออ�ค�รัจะชิ่วยัลุ่ดคว�มรั้อนจ�กแสำง
อ�ที่ิต้ยั์ที่่�สำอ่ งกรัะที่บบนวัต้ถ่โดยัต้รัง จึงที่ำ�ให้ลุ่ดก�รัใชิ้พื่ลุ่ังง�น
จำ�พื่วกเครั่อ� งปีรัับอ�ก�ศหรั่อพื่ัดลุ่มรัะบ�ยัอ�ก�ศได้เปี็นอยั่�งด่
เพื่่�อให้สำ�งิ แวดลุ่้อมม่คว�มยัั�งยั่นรั่วมกับองค์กรัต้่อไปี
ที่ั�งน่� บรัิษััที่ยัังไม่ม่ข้อมูลุ่เก่�ยัวกับข้อมูลุ่ก�รัปีลุ่่อยัก๊�ซี
เรั่อนกรัะจก เน่�องจ�กบรัิษััที่อยัู่รัะหว่�งก�รัศึกษั�ข้อมูลุ่แลุ่ะ
จะจัดที่ำ�ข้อมูลุ่ก�รัปีลุ่่อยัก๊�ซีเรั่อนกรัะจกจ�กกิจกรัรัมของ
บรัิษัที่ั ในอน�คต้

ก�รจัดก�รคัว�มยั�งย่นในมิติสังคัม

นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิดำ้านส่ังคม
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจของบรัิษััที่จะยัึดก�รัปีฎิบัต้ิต้�มพื่ันธุกิจ
เปี็นสำำ�คัญ ในด้�นก�รัสำ่งเสำรัิมนโยับ�ยัรัักษั�สำิ�งแวดลุ่้อมแลุ่ะม่
คว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อมจึงกำ�หนดเปี็นวิสำยัั ที่ัศน์
แลุ่ะพื่ันธุกิจของบรัิษััที่ ซีึ�งบรัิษััที่ต้รัะหนักถึงคว�มสำำ�คัญด้�น
คว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคม ชิ่มชิน แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม ต้ั�งแต้่รัะดับ
ผู่้บรัิห�รั พื่นักง�นหรั่อบ่คลุ่�กรัที่ั�งภ�ยัในแลุ่ะภ�ยันอกองค์กรั
เพื่่�อดำ�เนินกิจกรัรัมแลุ่ะสำรั้�งก�รัม่สำ่วนรั่วมให้สำอดคลุ่้องกับ
นโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ คว�มปีลุ่อดภัยั อ�ชิ่วอน�มัยั แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
แลุ่ะนโยับ�ยัคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
เน่�องด้วยับรัิษััที่ที่ำ�ธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยันำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิง แลุ่ะ
ธุ่รักิจให้บรัิก�รัในก�รัจัดห�อ�ห�รั วัต้ถ่ดิบ แลุ่ะให้บรัิก�รัอ่�นๆ
ให้แก่ลุู่กค้�ที่�งที่ะเลุ่เปี็นสำ่วนใหญ่ บรัิษััที่รัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคม
แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อมต้�มนโยับ�ยัก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั เพื่่�อดูแลุ่
รัักษั�ที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่ แลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อมให้คงอยัู่กับสำังคม
ต้่อไปี โดยัดำ�เนินก�รัต้�มนโยับ�ยัแนวปีฏิิบต้ั ใิ นก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ
พื่รั้อมสำนับสำน่นให้ปีลุู่กจิต้สำำ�นึกให้พื่นักง�นที่่กรัะดับม่คว�ม
รัับผ่ิดชิอบต้่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยั
บรัิษััที่ยัังม่นโยับ�ยัแนวที่�งปีฏิิบัต้ิของผู่้บรัิห�รัต้่อสำังคม
โดยัสำ่วนรัวมที่่�กำ�หนดให้ผู่้บรัิห�รัปีฏิิบัต้ิต้�มกฎหม�ยั แลุ่ะ
กฎรัะเบ่ยับที่่�เก่�ยัวข้องกับก�รัดำ�เนินธุ่รักิจจัดจำ�หน่�ยันำ��มัน
เชิ่�อเพื่ลุ่ิง แลุ่ะธุ่รักิจให้บรัิก�รัที่�งบกที่�งที่ะเลุ่ แลุ่ะไม่กรัะที่ำ�
ก�รัใดๆอันเปี็นก�รัสำ่งเสำรัิมหรั่อสำนับสำน่นให้ม่ก�รัปีฏิิบัต้ิผ่ิด
ต้่อกฎหม�ยัหรั่อหลุ่่กเลุ่่�ยังกฎหม�ยั อันเปี็นคว�มรัับผ่ิดชิอบ
ต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะถ่อว่�เปี็นสำิ�งสำำ�คัญที่่�บรัิษััที่ต้้อง
ยัึดถ่อปีฏิิบัต้ิแลุ่ะดำ�เนินก�รัอยั่�งต้่อเน่�อง
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ในปีี 2563 บรัิษััที่ม่่งมั�นในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งเปี็น
ธุรัรัมแลุ่ะม่จรัิยัธุรัรัม ดำ�เนินก�รัให้ม่ก�รัปีฏิิบัต้ิต้�มกฎหม�ยั
กฎรัะเบ่ ยั บที่่� เ ก่� ยั วข้ อ งกั บ ก�รัดำ� เนิ น ธุ่ รั กิ จ ของบรัิ ษัั ที่ โดยั
เครั่งครััด ไม่กรัะที่ำ�ก�รัใดๆอันเปี็นก�รัสำ่งเสำรัิมหรั่อสำนับสำน่นให้
ม่ก�รัปีฏิิบัต้ิที่่�ผ่ิดกฎหม�ยัหรั่อหลุ่่กเลุ่่�ยังกฎหม�ยั ไม่สำนับสำน่น
ก�รัดำ�เนินก�รัที่่�ม่ลุ่ักษัณ์ะเปี็นก�รัลุ่ะเมิดที่รััพื่ยั์สำินที่�งปีัญญ�
หรั่อลุ่ิขสำิที่ธุิ� ลุ่ะเมิดข้อมูลุ่สำ่วนบ่คคลุ่ แลุ่ะต้่อต้้�นก�รัคอรั์รัปีั ชิัน�
ที่่ ก รัู ปี แบบ ต้ลุ่อดจนก�รัปีฏิิ บั ต้ ต้่ อ แรังง�นอยั่ � งเปี็ น ธุรัรัม
จึงได้ม่ก�รักำ�หนดนโยับ�ยัต้่�งๆ เพื่่�อเปี็นกรัอบแนวที่�งใน
ก�รัดำ�เนินธุ่รักิจอยั่�งเปี็นธุรัรัม เชิ่น นโยับ�ยัคว�มขัดแยั้งที่�ง
ผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ นโยับ�ยัแนวปีฏิิบต้ั ใิ นก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ นโยับ�ยัต้่อ
ต้้�นก�รัที่่จรัิต้คอรั์รัปีั ชิัน� นโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะก�รัพื่ัฒน�
บ่คลุ่�กรั นโยับ�ยัก�รัค่ม้ ครัองข้อมูลุ่สำ่วนบ่คคลุ่ แลุ่ะนโยับ�ยัก�รั
ใชิ้สำ่�อสำังคมออนไลุ่น์ เปี็นต้้น
ในปีี 2563 บรัิษััที่ได้เปีิดชิ่องที่�งให้ผู่้ถ่อห่้น นักลุ่งที่่น
คู่ค้� ลุู่กค้� ชิ่มชิน พื่นักง�น หรั่อผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัที่่กฝ่่�ยัสำ�ม�รัถ
แสำดงคว�มคิดเห็น เสำนอแนะ ต้ลุ่อดจนก�รัรั้องเรั่ยัน แลุ่ะก�รั
แจ้งเบ�ะแสำก�รัที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�นของคณ์ะกรัรัมก�รั ผู่้บรัิห�รั
แลุ่ะพื่นักง�นบรัิษััที่ ไว้หลุ่�กหลุ่�ยัชิ่องที่�ง เชิ่น ที่�งโที่รัศัพื่ที่์
ที่�งไปีรัษัณ์่ยั์ ที่�งอ่เมลุ่์ หรั่อที่�งเว็บไซีต้์ เปี็นต้้น ต้�มนโยับ�ยั
ก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น บรัิษััที่ม่ม�ต้รัก�รัรัักษั�คว�มลุ่ับ
แลุ่ะค่ม้ ครัองข้อมูลุ่สำ่วนบ่คคลุ่ของผู่รั้ อ้ งเรั่ยัน ผู่เ้ ปี็นเจ้�ของข้อมูลุ่
ผู่้แจ้งเบ�ะแสำ แลุ่ะม่กรัะบวนก�รันำ�ข้อรั้องเรั่ยันดังกลุ่่�วเสำนอ
ต้่อปีรัะธุ�นกรัรัมก�รับรัิษััที่ ปีรัะธุ�นกรัรัมก�รัต้รัวจสำอบ หรั่อ
ปีรัะธุ�นกรัรัมก�รักำ�กับดูแลุ่กิจก�รั โดยัจะพื่ิจ�รัณ์� ไต้่สำวน
ออกม�ต้รัก�รัลุ่งโที่ษัที่�งวินยัั หรั่อที่�งกฎหม�ยัต้่อบ่คคลุ่ที่่ที่� จ่ รัิต้
หรั่อกรัะที่ำ�คว�มผ่ิดต้่อไปี แลุ่ะจะแจ้งกลุ่ับผ่ลุ่ก�รัพื่ิจ�รัณ์�หรั่อ
รั�ยัง�นคว�มค่บหน้�ให้แก่ผ่รัู้ อ้ งเรั่ยันได้รับั ที่รั�บจนกรัะที่ัง� เสำรั็จ
สำิ�นกรัะบวน ซีึ�งม�ต้รัก�รัก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�นเปี็นกลุ่ไก
หนึง� ที่่จ� ะสำรั้�งคว�มเชิ่อ� มัน� ให้กบั องค์กรัในก�รัดำ�เนินธุ่รักิจด้วยั
คว�มโปีรั่งใสำ เปี็นธุรัรัม แลุ่ะต้รัวจสำอบได้

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคัม

รักษัาความเป็นเลิศในการดำำาเนินงาน
บรัิษััที่ปีรัะกอบธุ่รักิจด้�นก�รัจำ�หน่�ยันำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิง
ม�กกว่� 20 ปีี ม่ปีรัะสำบก�รัณ์์ ชิ่�อเสำ่ยัง แลุ่ะม่บ่คลุ่�กรัที่่�ม่คว�ม
เชิ่�ยัวชิ�ญแลุ่ะรัู้จักต้ลุ่�ดก�รัซี่�อข�ยันำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิงเปี็นอยั่�งด่
ที่ำ�ให้บรัิษััที่ม่รั�ยัได้เพื่ิ�มขึ�นอยั่�งต้่อเน่�อง จนที่ำ�ให้บรัิษััที่เปี็นที่่�
รัู้จักในต้ลุ่�ดก�รัค้�นำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิงแถบเอเชิ่ยัต้ะวันออกเฉ่ยังใต้้
ซีึง� บรัิษัที่ั ม่คคู่ �้ เปี็นผู่ผ่้ ลุ่ิต้แลุ่ะจำ�หน่�ยันำ��มันเชิ่อ� เพื่ลุ่ิงชิัน� นำ�ของ
ปีรัะเที่ศไที่ยั จึงสำ�ม�รัถสำนับสำน่นก�รัจำ�หน่�ยันำ��มันเชิ่�อเพื่ลุ่ิง
ให้แก่ลุู่กค้�ได้ครับถ้วน แลุ่ะต้รังต้�มคว�มต้้องก�รัของลุู่กค้�

ซีึ�งบรัิษััที่ได้รัับม�ต้รัฐ�นรัะบบก�รัจัดก�รัค่ณ์ภ�พื่ ISO 9001
โดยัม่รัะบบรัักษั�คว�มปีลุ่อดภัยัในก�รัสำ่งสำินค้�ปีรัะเภที่นำ��มัน
เชิ่�อเพื่ลุ่ิงต้ั�งแต้่ต้้นที่�งจนถึงปีลุ่�ยัที่�ง
การเคารพส่ิที่ธุิมนุษัยชนและปฏิิบต้ั ต้ิ อ่ แรงงานอย่าง
เป็นธุรรม
บรัิษัที่ั ให้คว�มสำำ�คัญเก่ยั� วกับด้�นแรังง�น แลุ่ะก�รัสำ่งเสำรัิม
ให้ม่ก�รัพื่ัฒน�ที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่อยั่�งเปี็นรัะบบที่่กกรัะบวนก�รั
เพื่่�อนำ�ไปีสำู่ก�รัขับเคลุ่่�อนองค์กรัได้อยั่�งม่ปีรัะสำิที่ธุิภ�พื่สำูงสำ่ด
ให้คว�มสำำ�คัญแลุ่ะสำ่งเสำรัิมก�รัพื่ัฒน�คว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถของ
พื่นักง�น ก�รัจัดสำวัสำดิก�รัแลุ่ะผ่ลุ่ต้อบแที่นที่่�เหม�ะสำมแลุ่ะ
เปี็นธุรัรัมแก่พื่นักง�น แลุ่ะสำรั้�งสำภ�พื่แวดลุ่้อมก�รัที่ำ�ง�นที่่�ม่
คว�มปีลุ่อดภัยัต้่อชิ่วิต้แลุ่ะที่รััพื่ยั์สำินของพื่นักง�น ที่ั�งน่� บรัิษััที่
ได้มก่ �รักำ�หนดนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ คว�มปีลุ่อดภัยั ชิ่วอน�มัยัแลุ่ะ
สำิ�งแวดลุ่้อม เพื่่�อให้ม่รัะบบก�รัที่ำ�ง�นที่่�ม่งเน้นคว�มปีลุ่อดภัยั
แลุ่ะสำ่ขอน�มัยัในสำถ�นที่่�ที่ำ�ง�น แลุ่ะรัะหว่�งก�รัปีฏิิบัต้ิง�น
อยั่�งเหม�ะสำม อันเปี็นหลุ่ักก�รัเค�รัพื่สำิที่ธุิมน่ษัยัชินขัน� พื่่น� ฐ�น
บรัิษัที่ั ได้มก่ �รัจัดที่ำ�รั�ยัง�นสำถิต้กิ �รัเกิดอ่บต้ั เิ หต้่จ�กก�รัที่ำ�ง�น
ปีรัะจำ�ปีี 2563 ไว้ ซีึ�งรั�ยัง�นไม่ปีรั�กฏิก�รัเกิดอ่บัต้ิเหต้่จ�ก
ก�รัที่ำ�ง�นภ�ยัในองค์กรั จนเปี็นเหต้่ที่่�ต้้องปีฐมพื่ยั�บ�ลุ่ (First
aid case) หรั่อเข้�รัับก�รัรัักษั�ฉ่กเฉิน (Medical treatment
case) หรั่อเกิดก�รัหยั่ดชิะงักก�รัที่ำ�ง�น (Lost work day case)
ดังนั�น บรัิษััที่จึงไม่ม่ก�รัเกิดอ่บัต้ิเหต้่จ�กก�รัที่ำ�ง�น (Zero
Incident)
ในปีี 2563 ชิ่วงก�รัแพื่รั่รัะบ�ดเชิ่�อไวรััสำโคโรัน่� 2019
บรัิษััที่ได้ปีรัับวิธุ่ก�รัที่ำ�ง�นของพื่นักง�น แลุ่ะลุ่ดก�รัสำัมผ่ัสำวัต้ถ่
สำิ�งของต้่�งๆ เชิ่น ก�รัลุ่งที่ะเบ่ยันเข้�-ออกง�นด้วยัก�รัสำแกน
ใบหน้ � ผ่่ � นรัะบบแอพื่พื่ลุ่ิ เ คชิั� น ม่ อ ถ่ อ เครั่� อ งสำแกนใบหน้ �
สำำ�หรัับเปีิดปีรัะตู้เข้�สำำ�นักง�น ก�รัต้ิดแอลุ่กอฮอลุ่์ไว้จ่ดก่อน
เข้�สำำ�นักง�น แลุ่ะก�รัจัดโรังพื่ยั�บ�ลุ่ชิัน� นำ�เข้�ต้รัวจห�เชิ่อ� ไวรััสำ
โคโรัน่� 2019 ให้แก่พื่นักง�นที่่กคนภ�ยัในองค์กรั เพื่่�อเปี็นก�รั
ต้รัวจห�เชิ่�อเชิิงรั่กแลุ่ะปี้องกันโรัครัะบ�ดออกสำู่สำังคม
บรัิษััที่ได้ให้สำวัสำดิก�รัแก่พื่นักง�นแลุ่ะครัอบครััว เชิ่น
ปีรัะกันสำังคม กองที่่นเงินที่ดแที่นแลุ่ะสำมที่บกองที่่นสำำ�รัองเลุ่่ยั� งชิ่พื่
ให้แก่พื่นักง�น ก�รัมอบที่่นก�รัศึกษั�แก่บ่ต้รัของพื่นักง�นที่่�ม่
ผ่ลุ่ก�รัเรั่ยันด่ ซีึ�งเปี็นก�รัสำนับสำน่นด้�นก�รัศึกษั�ให้แก่เยั�วชิน
ก�รัให้สำิที่ธุิพื่นักง�นที่ำ�ปีรัะกันสำ่ขภ�พื่ให้แก่สำ�ม่/ภรัิยั�แลุ่ะ
บ่ต้รัของพื่นักง�นในอัต้รั�เบ่�ยัปีรัะกันกลุ่่่ม ซีึง� เปี็นก�รัเพื่ิม� คว�ม
ค่้มครัองด้�นสำ่ขภ�พื่ให้กับครัอบครััวพื่นักง�นแลุ่ะลุ่ดภ�รัะ
ค่�ใชิ้จ่�ยัให้กับพื่นักง�นบรัิษััที่อ่กที่�งหนึ�ง แลุ่ะยัังม่สำวัสำดิก�รั
ต้รัวจสำ่ขภ�พื่ปีรัะจำ�ปีีให้แก่พื่นักง�นที่่กคน

บรัิษัที่ั ให้คว�มสำำ�คัญกับสำิที่ธุิมน่ษัยัชินขัน� พื่่น� ฐ�น สำ่งเสำรัิม
ก�รัเค�รัพื่ต้่อสำิที่ธุิแลุ่ะเสำรั่ภ�พื่ด้วยัก�รัไม่เลุ่่อกปีฏิิบัต้ิ สำ่งเสำรัิม
คว�มเสำมอภ�ค ไม่ลุ่ะเมิดสำิที่ธุิของผู่้อ่�น เค�รัพื่สำิที่ธุิในก�รัแสำดง
คว�มคิดเห็นของพื่นักง�น ครัอบคลุ่่มถึงก�รัม่อิสำรัะในก�รัให้
คว�มเห็นโดยัปีรั�ศจ�กก�รัแที่รักแซีง จัดให้ม่ชิ่องที่�งสำ่�อสำ�รั
เพื่่�อรัับฟังคว�มคิดเห็นของผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยัอยั่�งเสำรั่
ส่นั บ ส่นุ น การจ้ า งงานแหุ้ล่ ง ชุ ม ชนและอุ ดำ หุ้นุ น
เศรษัฐกิจชุมชน
บรัิษััที่เข้�ไปีลุ่งที่่นบรัิษััที่ แพื่น โอเรั่ยันที่์ เอ็นเนอรั์ยั่�
(สำยั�ม) ลุ่ิมิเต้็ด (“POES”) ซีึ�งได้รัับสำัมปีที่�นก�รัสำำ�รัวจแลุ่ะ
ผ่ลุ่ิต้ปีิโต้รัเลุ่่ยัมอยัู่พื่�่นที่่�จังหวัดนครัปีฐมแลุ่ะจังหวัดสำ่พื่รัรัณ์บ่รั่
ซีึ�งม่ก�รัว่�จ้�งแรังง�นในบรัิเวณ์พื่่�นที่่�แหลุ่่งชิ่มชินในจังหวัด
นครัปีฐมแลุ่ะจั ง หวั ด สำ่ พื่ รัรัณ์บ่ รั่ แลุ่ะม่ ก �รัอ่ ด หน่ น อ�ห�รั
แลุ่ะสำินค้�จ�กแหลุ่่งชิ่มชินที่่� POES ได้เข้�ไปีสำำ�รัวจแลุ่ะผ่ลุ่ิต้
ปีิโต้รัเลุ่่ยัมในบรัิเวณ์นั�น ซีึ�งเปี็นก�รัเพื่ิ�มสำรั้�งรั�ยัได้แลุ่ะกรัะต้่้น
เศรัษัฐกิจที่�งอ้อมให้แก่ชิ่มชินอ่กวิธุ่ก�รัหนึ�ง ที่ั�งน่� POES ได้
เข้�ไปีที่ำ�กิจกรัรัมเพื่่อ� สำังคมให้แก่ชิน่ ชินแลุ่ะสำังคมในพื่่น� ที่่บ� รัิเวณ์
ที่่�ได้รัับสำัมปีที่�น เชิ่น สำนับสำน่นของขวัญวันเด็กให้แก่โรังเรั่ยัน
บรัิ จ �คชิ่ ด พื่ลุ่ะให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรั่ ยั นบรัิ เวณ์ชิ่ ม ชิน สำนั บ สำน่ น
งบปีรัะม�ณ์ให้แก่ชิ่มชินต้ิดต้ั�งกลุ่้องวงจรัปีิดในหมู่บ้�น ต้ำ�บลุ่
รั�งพื่ิ ก่ ลุ่ เพื่่� อ เพื่ิ� ม คว�มปีลุ่อดภั ยั ในชิ่ วิ ต้ แลุ่ะที่รัั พื่ ยั์ สำิ น ของ
ชิ�วชิ่มชิน แลุ่ะในชิ่วงก�รัแพื่รั่รัะบ�ดเชิ่อ� โควิด 19 ม่ก�รับรัิจ�ค
สำิ�งของอ่ปีโภคบรัิโภคในรัูปีแบบตู้้ปีันสำ่ขให้แก่เที่ศบ�ลุ่ต้ำ�บลุ่
บ้�นดอน แลุ่ะม่สำนับสำน่นงบปีรัะม�ณ์จัดซี่�อหน้�ก�กอน�มัยั
เจลุ่ลุ่้�งม่อ แลุ่ะนำ��ยั�ฆ่่�เชิ่�อโรัคให้แก่ปีรัะชิ�ชินในแหลุ่่งชิ่มชิน
ต้่�งๆ เปี็นต้้น
ในปีี 2563 บรัิษััที่ได้รัับโครังก�รัให้บรัิก�รัด้�น Catering
Service and Housekeeping จำ�นวน 2 โครังก�รั บรัิษััที่
จึงม่ก�รัว่�จ้�งพื่นักง�นเพื่ิ�มขึ�นไม่น้อยักว่� 100 คน ซีึ�งเปี็นก�รั
จ้�งแรังง�นที่่�ม่คว�มเชิ่�ยัวชิ�ญแลุ่ะสำ่วนใหญ่พื่นักง�นเปี็นคน
ที่้องถิ�นในพื่่�นที่่�ที่่�บรัิษััที่ไปีปีฏิิบัต้ิง�น เชิ่น สำถ�นปีฏิิบัต้ิง�นใน
อำ�เภอลุ่�นกรัะบ่อ จังหวัดกำ�แพื่งเพื่ชิรั ซีึง� ม่ก�รัว่�จ้�งแรังง�นใน
พื่่�นที่่� ที่ั�งน่� บรัิษััที่ได้จัดซี่�อสำินค้�แลุ่ะอ�ห�รัจ�กต้ัวแที่นที่่�เข้�ไปี
อ่ดหน่นสำินค้�ที่�งก�รัเกษัต้รั อ�ห�รัหรั่อขนมพื่่น� บ้�นจ�กชิ่มชิน
ซีึ�งเปี็นก�รัชิ่วยัเหลุ่่อที่�งเศรัษัฐกิจในแหลุ่่งชิ่มชินในชิ่วงสำถ�น
ก�รัณ์์ก�รัแพื่รั่รัะบ�ดเชิ่�อไวรััสำโควิด 19
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พัฒนาบุคลากรเพ่�อมุ่งสู่่องค์กรชั�นนำา
บรัิษัที่ั ต้รัะหนักถึงคว�มสำำ�คัญในก�รัพื่ัฒน�คว�มรัู้ คว�ม
สำ�ม�รัถ แลุ่ะศักยัภ�พื่ของบ่คคลุ่�กรัในองค์กรัที่่กรัะดับ โดยัได้
กำ�หนดนโยับ�ยัที่รััพื่ยั�กรับ่คคลุ่แลุ่ะก�รัพื่ัฒน�บ่คลุ่�กรั ได้แก่
ก�รัพื่ัฒน�ที่ักษัะที่่�จำ�เปี็นในก�รัปีฏิิบัต้ิง�น ก�รัพื่ัฒน�ภ�วะ
ผู่น้ ำ� ก�รัจัดที่ำ�แผ่นก�รัฝ่ึกอบรัม ก�รัสำอนง�น ก�รัสำนับสำน่นด้�น
ก�รัศึกษั�
สำ่งเสำรัิมให้พื่นักง�นแสำดงคว�มเห็น หรั่อเสำนอแนวที่�ง
ก�รัพื่ัฒน�องค์กรัรั่วมกับบรัิษััที่ได้ ซีึ�งเปีิดกลุ่่องรัับคว�มคิดเห็น
ข้อเสำนอแนะ แลุ่ะข้อรั้องเรั่ยันไว้ภ�ยัในบรัิษััที่ แลุ่ะผ่ลุ่ักดันให้
พื่นักง�นนำ�ที่ักษัะ คว�มรัู้ คว�มสำ�ม�รัถม�ปีรัับใชิ้ในก�รัที่ำ�ง�น
ให้เกิดปีรัะสำิที่ธุิภ�พื่แลุ่ะปีรัะสำิที่ธุิผ่ลุ่สำูงสำ่ด
ความรับผิดำชอบต้่อลูกค้าและผู้บริโภค
บรัิษัที่ั ม่ง่ เน้นก�รัสำรั้�งคว�มพื่ึงพื่อใจให้แก่ลุ่กู ค้� ต้ลุ่อดจน
ก�รัสำรั้�งคว�มสำัมพื่ันธุ์อันด่แลุ่ะก�รัสำรั้�งมูลุ่ค่�เพื่ิ�มให้กับลุู่กค้�
บรัิษััที่กำ�หนดนโยับ�ยัควบค่มสำินค้�สำูญห�ยั แลุ่ะก�รัขนสำ่ง
เพื่่�อควบค่มค่ณ์ภ�พื่ ปีรัิม�ณ์ของผ่ลุ่ิต้ภัณ์ฑ์์ที่่กครัั�งในรัะหว่�ง
ก�รัขนสำ่ง แลุ่ะรัักษั�ม�ต้รัฐ�นก�รัให้บรัิก�รัเปี็นสำำ�คัญ เพื่่�อให้
ลุู่กค้�เกิดคว�มพื่ึงพื่อใจสำูงสำ่ด
บรัิษัที่ั ได้เพื่ิม� ม�ต้รัฐ�นควบค่มก�รัจัดสำ่งสำินค้�ที่�งเรั่อแลุ่ะ
ที่�งรัถเพื่ิ�มเต้ิม มอบหม�ยัให้เจ้�หน้�ที่่�ควบค่มก�รัจัดสำ่งนำ��มัน
(Inspector) ควบค่มกำ�กับดูแลุ่ก�รัจัดสำ่งนำ��มันต้ัง� แต้่คลุ่ังต้้นที่�ง
จนถึงสำถ�นที่่จ� ดั สำ่งนำ��มัน เพื่่อ� ให้ลุ่กู ค้�มัน� ใจได้ว�่ ได้รับั นำ��มันที่่ถ� กู
ต้้องครับถ้วน แลุ่ะม่ค่ณ์ภ�พื่ต้รังต้�มที่่�ต้้องก�รั อันเปี็นคว�มรัับ
ผ่ิดชิอบต้่อผู่บ้ รัิโภค ต้�มหลุ่ักก�รัดำ�เนินง�นด้วยัคว�มรัับผ่ิดชิอบ
ต้่อสำังคม ซีึ�งบรัิษััที่ได้รัับรั�งวัลุ่ Best Practice ผ่่�นเกณ์ฑ์์
ม�ต้รัฐ�นค่ณ์ภ�พื่ก�รับรัิห�รัจัดก�รัธุ่รักิจให้บรัิก�รัโลุ่จิสำต้ิกสำ์
จ�กกรัมพื่ัฒน�ธุ่รักิจก�รัค้� กรัะที่รัวงพื่�ณ์ิชิยั์ โดยับรัิษัที่ั ดำ�เนิน
ก�รัจัดสำ่งภ�ยัใต้้คว�มปีลุ่อดภัยัแลุ่ะเปี็นไปีต้�มม�ต้รัฐ�นก�รั
ขนสำ่งนำ��มัน ซีึง� บรัิษัที่ั ต้รัะหนักถึงคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อลุู่กค้� จึงได้
กำ�หนดให้มก่ �รัปีรัะเมินคว�มพื่ึงพื่อใจของลุู่กค้�ปีีลุ่ะ 2 ครัั�ง ใน
ธุ่รักิจก�รัจำ�หน่�ยันำ��มัน ม่ค�่ เฉลุ่่�ยัคว�มพื่ึงพื่อใจรัวม 93.06%
ที่ัง� น่� ก�รัปีรัะเมินคว�มพื่ึงพื่อใจของลุู่กค้�จะคำ�นึงถึงรัะบบ
ก�รัสำั�งซี่�อสำินค้� ม�ต้รัฐ�นก�รัรัับสำ่งสำินค้�แลุ่ะม�ต้รัฐ�นรัะบบ
เอกสำ�รั ซีึ�งผ่ลุ่ก�รัปีรัะเมินที่่�ได้รัับบรัิษััที่จะนำ�ม�ดำ�เนินก�รั
พื่ัฒน�ปีรัับปีรั่งรัะบบก�รัที่ำ�ง�นให้ด่ยั�ิงขึ�น ภ�ยัใต้้รัะบบก�รั
จัดก�รัค่ณ์ภ�พื่ ISO 9001 ที่ั�งน่�บรัิษััที่ดำ�เนินก�รัให้เปี็นไปีต้�ม
ข้อกำ�หนด ซีึ�งคำ�นึงถึงก�รัพื่ัฒน�ก�รัให้บรัิก�รัเปี็นสำำ�คัญ ที่ั�งม่
ก�รับรัิห�รัจัดก�รัข้อรั้องเรั่ยันแลุ่ะนำ�ไปีปีรัับปีรั่งพื่ัฒน�ให้ม่ผ่ลุ่
สำอดคลุ่้องกับนโยับ�ยัของบรัิษััที่เชิ่นกัน
สำำ�หรัับก�รัให้บรัิก�รัด้�น Catering and Service บรัิษััที่
ม่ก�รับรัิก�รัเปี็นไปีต้�มม�ต้รัฐ�นสำ�กลุ่ แลุ่ะคว�มปีรัะสำงค์
ของลุู่กค้� ที่ั�งในด้�นค่ณ์ภ�พื่ คว�มสำะอ�ด ชิ่วอน�มัยั คว�ม
ปีลุ่อดภัยั รัวมไปีถึงคว�มซี่�อสำัต้ยั์ในก�รัให้บรัิก�รั ต้�มนโยับ�ยั
ค่ณ์ภ�พื่ แลุ่ะนโยับ�ยัคว�มปีลุ่อดภัยั ชิ่วอน�มัยัแลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อม
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ของบรัิษััที่ สำ่งผ่ลุ่ให้บรัิษััที่ได้รัับก�รัยัอมรัับแลุ่ะคว�มเชิ่�อมั�น
จ�กลุู่กค้� แลุ่ะได้รัับรั�งวัลุ่ในด้�นคว�มปีลุ่อดภัยั มั�นคง อ�ชิ่ว
อน�มัยั แลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อมจ�กลุู่กค้�ด้วยัเชิ่นกัน ในปีี 2563 บรัิษัที่ั
ให้บรัิก�รัด้�น Catering ให้แก่ลุ่กู ค้�สำ�มรั�ยัที่ัง� หมด 4 โครังก�รั
โดยัม่ชิวั� โมงก�รัให้บรัิก�รัสำูงสำ่ดถึง 427,342 ชิัว� โมง (Man-hour)
ซีึ� ง ไม่ ม่ อ่ บั ต้ิ เ หต้่ เ กิ ด ขึ� น (Zero Incident) ที่ั� ง อ่ บั ต้ิ เ หต้่ ใ น
ก�รัที่ำ� ง�น เหต้่ ก �รัเจ็ บ ปี่ ว ยั หรั่ อ อ�ห�รัเปี็ น พื่ิ ษั ที่่� เ กิ ด ขึ� น
แก่พื่นักง�นที่่�ให้บรัิก�รัหรั่อบ่คลุ่�กรัของลุู่กค้�

การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชั�น
บรัิษััที่ม่วิสำัยัที่ัศน์ชิัดเจนแลุ่ะต้รัะหนักถึงก�รัปีฏิิบัต้ิต้�ม
หลุ่ักธุรัรัม�ภิบ�ลุ่ม�กยัิง� ขึน� บรัิษัที่ั จึงปีรัับปีรั่งนโยับ�ยัก�รักำ�กับ
ดูแลุ่กิจก�รั นโยับ�ยัแนวปีฏิิบต้ั ใิ นก�รัดำ�เนินธุ่รักิจ แลุ่ะนโยับ�ยั
ต้่�งๆ ให้สำอดคลุ่้องกับนโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น
เพื่่�อให้นโยับ�ยัม่คว�มชิัดเจนแลุ่ะม่่งแสำดงถึงเจต้น�รัมยั์ในก�รั
ต้่อต้้�นก�รัที่่จรัิต้ ซีึ�งคณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่ก็ม่เจต้น�รัมยั์ที่่�จะ
ดำ�เนินก�รัเพื่่�อต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�นที่่กรัูปีแบบ จึงสำ่งผ่ลุ่ให้
บรัิษัที่ั ม่คว�มพื่รั้อมเข้�รั่วมในก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รัปีั ชิัน� อยั่�ง
เปี็นรัูปีธุรัรัม แลุ่ะได้รับั ก�รัรัับรัองแนวรั่วมปีฏิิบต้ั ขิ องภ�คเอกชิน
ไที่ยัในก�รัต้่อต้้�นก�รัที่่จรัิต้ได้
ในปีี 2563 คณ์ะกรัรัมก�รับรัิษััที่ฯได้แสำดงเจต้น�รัมยั์
ก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�นอยั่�งเปี็นรัูปีธุรัรัม โดยัสำ่งเสำรัิมแลุ่ะ
กำ�หนดแนวที่�งปีฏิิบต้ั ใิ ห้แก่กรัรัมก�รั ผู่บ้ รัิห�รั พื่นักง�น รัวมถึง
ผู่้ม่สำ่วนได้เสำ่ยั รั่วมกันยัึดถ่อปีฏิิบัต้ิก�รัต้่อต้้�นที่่จรัิต้คอรั์รััปีชิั�น
อยั่�งยัั�งยั่น โดยับรัิษััที่ได้ขอคว�มรั่วมม่อจ�กลุู่กค้�แลุ่ะคู่ค้�ใน
ก�รังดรัับของขวัญหรั่อผ่ลุ่ปีรัะโยัชิน์ใดๆ ต้�มเที่ศก�ลุ่หรั่อต้�ม
ธุรัรัมเน่ยัมปีฏิิบัต้ิรัวมถึงก�รัเบิกจ่�ยัค่�เลุ่่�ยังรัับรัองจะต้้องจัด
ที่ำ�รั�ยัง�นก�รัรัับของขวัญ หรั่อก�รัเบิกจ่�ยัค่�เลุ่่ยั� งรัับรัองต้�ม
ที่่�นโยับ�ยักำ�หนดแนวปีฏิิบัต้ิไว้อยั่�งชิัดเจน ต้ลุ่อดจนสำอบที่�น
รัะบบก�รัจัดซี่อ� จัดจ้�งให้มค่ ว�มโปีรั่งใสำแลุ่ะเปี็นธุรัรัม ซีึง� บรัิษัที่ั
ม่ก�รัที่บที่วนนโยับ�ยัอยั่�งสำมำ��เสำมอเพื่่อ� ให้เปี็นปีัจจ่บนั แลุ่ะเพื่ิม�
เต้ิมม�ต้รัก�รัต้่�งๆ เพื่่อ� ปี้องกันที่่จรัิต้คอรั์รัปีั ชิัน� ได้ ที่ัง� น่บ� รัิษัที่ั ฯ
ได้ม่ก�รัดำ�เนินก�รัเรั่�องก�รัปีรัะเมินคว�มเสำ่�ยังของธุ่รักิจแลุ่ะ
ขั�นต้อนก�รัปีฏิิบัต้ิง�นที่่�จะก่อให้เกิดโอก�สำในก�รัที่่จรัิต้ขึ�น
ในรัูปีแบบต้่�งๆ แลุ่ะกำ�หนดบที่ลุ่งโที่ษัผู่้ที่่�ฝ่่�ฝ่่นนโยับ�ยัแลุ่ะ
กฎรัะเบ่ยับข้อบังคับของบรัิษััที่ แลุ่ะได้สำ่�อสำ�รัไปียัังผู่้บรัิห�รั
แลุ่ะพื่นั ก ง�นที่่ ก รัะดั บ ให้ รัั บ ที่รั�บถึ ง แนวปีฏิิ บั ต้ิ ใ นก�รัต้่ อ
ต้้�นคอรั์รััปีชิั�นของบรัิษััที่ต้�มนโยับ�ยัก�รัต้่อต้้�นก�รัที่่จรัิต้
คอรั์รััปีชิั�น

การม่ส่่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและส่ังคม และ
ดำูแลรักษัาส่ิ�งแวดำล้อม
บรัิ ษัั ที่ ได้ ดำ� เนิ น กิ จ กรัรัมรั่ ว มกั บ บรัิ ษัั ที่ ในกลุ่่่ ม บรัิ ษัั ที่
นที่ลุ่ินเพื่่�อจัดกิจกรัรัมที่�งสำังคม โดยัม่่งเน้นปีรัะโยัชิน์ค่นกลุ่ับ
สำูสำ่ งั คม สำรั้�งพื่่น� ฐ�นก�รัศึกษั�ให้แก่บค่ ลุ่�กรัของชิ�ต้ิในอน�คต้
แลุ่ะดูแลุ่รัักษั�อน่รัักษั์ที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่ รัวมถึงที่รััพื่ยั�กรั
ธุรัรัมชิ�ต้ิอ่�นๆไว้ให้คงอยัู่กับสำังคมต้่อไปี ซีึ�งบรัิษััที่ม่บที่บ�ที่
ต้่อสำังคมที่่�ชิัดเจน ในก�รัชิ่วยัเหลุ่่อด้�นที่่นก�รัศึกษั�ให้แก่เด็ก
นักเรั่ยันของโรังเรั่ยันต้่�งๆ รัวมถึงมอบที่่นเรั่ยันด่ให้แก่บ่ต้รัของ
พื่นักง�นบรัิษัที่ั ซีึง� เปี็นแนวที่�งปีฏิิบต้ั ขิ องผู่บ้ รัิห�รัที่่จ� ะค่นกำ�ไรั
สำู่สำังคมแลุ่ะสำรั้�งฐ�นอน�คต้ของชิ�ต้ิต้่อไปี ซีึ�งนโยับ�ยัคว�ม
รัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิง� แวดลุ่้อม ได้ก�ำ หนดก�รัม่สำว่ นรั่วมพื่ัฒน�
ชิ่มชิน ก�รัสำ่งเสำรัิมก�รัศึกษั� ก�รัรัักษั�สำิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะเรั่�อง
ลุ่ดก�รัใชิ้พื่ลุ่ังง�นไว้เปี็นสำำ�คัญ
บรัิษััที่จึงแบ่งคว�มรัับผ่ิดชิอบต้่อสำังคมแลุ่ะสำิ�งแวดลุ่้อม
ออกเปี็น 2 สำ่วนหลุ่ัก ค่อ สำ่วนคว�มรัับผ่ิดชิอบในกรัะบวนก�รั
(CSR-in-process) ซีึ�งบรัิษััที่ได้ม่รัะบบก�รัจัดก�รัค่ณ์ภ�พื่
กำ�หนดไว้ต้�มนโยับ�ยัค่ณ์ภ�พื่ แลุ่ะกิจกรัรัมเพื่่อ� สำังคม (CSR-after-process) ซีึ�งบรัิษัที่ั ม่ก�รัจัดต้ั�งคณ์ะฝ่่�ยัจัดก�รั ด้�น CSR
ก�รัสำ่�อสำ�รัแลุ่ะบรัิห�รัภ�พื่ลุ่ักษัณ์์องค์กรั เพื่่�อดำ�เนินง�นด้�น
กิจกรัรัมที่่�ค่นปีรัะโยัชิน์กลุ่ับสำู่สำังคม สำิ�งแวดลุ่้อม แลุ่ะชิ่มชิน
โดยัคณ์ะฝ่่ � ยัจั ด ก�รัได้ ม่ ก �รัปีรัะชิ่ ม แลุ่ะเข้ � รั่ ว มกิ จ กรัรัมที่่�
สำ่ ง เสำรัิ ม ด้ � นก�รัศึ ก ษั�ให้ แ ก่ เ ยั�วชิน แลุ่ะด้ � นก�รัอน่ รัั ก ษั์
ที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิที่�งที่ะเลุ่เปี็นหลุ่ัก อ่กที่ั�งบรัิษััที่เลุ่็งเห็นก�รั
ปีลุู่กจิต้สำำ�นึกเรั่อ� งก�รัอน่รักั ษั์ที่รััพื่ยั�กรัธุรัรัมชิ�ต้ิต้อ้ งที่ำ�รั่วมกับ
ก�รัพื่ัฒน�ชิ่มชิน เพื่่อ� สำ่งเสำรัิมให้บรัิษัที่ั ชิ่มชิน แลุ่ะสำังคมสำ�ม�รัถ
ดูแลุ่รัักษั�ที่รััพื่ยั�กรัที่�งที่ะเลุ่แลุ่ะรัะบบนิเวศธุรัรัมชิ�ต้ิให้อยัู่คู่
กับสำังคมต้่อไปี

กิ จ กรรมและโคัรงก�รเพื่่� อ สั ง คัมของบริ ษั ท
ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) ในปี 2563
• กิจกรัรัม “ง�นวันเด็กแห่งชิ�ต้ิแลุ่ะกิจกรัรัมก่ฬ�สำ่” ปีรัะจำ�
ปีี 2563 โดยับรัิษััที่ ซี่ออยัลุ่์ จำ�กัด (มห�ชิน) รั่วมกับกลุ่่่ม
บรัิษัที่ั นที่ลุ่ิน บรัิจ�คเงิน อ�ห�รั เครั่�องด่�ม แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ก�รั
ก่ฬ�ให้แก่โรังเรั่ยันผ่่องพื่ลุ่อยัอน่สำรัณ์์ แลุ่ะโรังเรั่ยันคลุ่องสำำ�โรัง
ในวันที่่� 10 มกรั�คม 2563 เพื่่�อสำนับสำน่นกิจกรัรัมวันเด็ก

• กิ จ กรัรัมมอบเงิ น บรัิ จ �คให้ แ ก่ สำ ภ�ก�ชิ�ดไที่ยั โครังก�รั
“สำภ�ก�ชิ�ดไที่ยั สำูภ้ ยัั ” โดยับรัิษัที่ั ซี่ออยัลุ่์ จำ�กัด (มห�ชิน) ใน
วันที่่� 15 ก่มภ�พื่ันธุ์ 2563 ณ์ สำภ�ก�ชิ�ดไที่ยักรั่งเที่พื่มห�นครั
แลุ่ะมอบเงิ น บรัิ จ �คให้ แ ก่ โรังพื่ยั�บ�ลุ่สำงขลุ่�นครัิ น ที่รั์
จังหวัดสำงขลุ่� ในวันที่่� 17 เมษั�ยัน 2563 ซีึ�งบรัิษััที่มอบเงินให้
แก่สำภ�ก�ชิ�ดแลุ่ะโรังพื่ยั�บ�ลุ่เพื่่�อต้่อสำู้กับก�รัแพื่รั่รัะบ�ด
เชิ่�อไวรััสำโคโรัน� 2019 (โควิด-19)
• โครังก�รัมอบเงิ น สำมที่บกองที่่ น วั น ศรั่ น ครัิ น ที่รั์ ใน
พื่รัะรั�ชิูปีถัมภ์สำมเด็จพื่รัะเที่พื่รััต้นรั�ชิสำ่ด�ฯ สำยั�มบรัมรั�ชิ
ก่ม�รั่” โดยับรัิษัที่ั ซี่ออยัลุ่์ จำ�กัด (มห�ชิน) ในวันที่่� 4 กรักฎ�คม
2563 ณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่่�อเที่ิดพื่รัะเก่ยัรัต้ิแลุ่ะสำำ�นึกใน
พื่รัะมห�กรั่ณ์�ธุิค่ณ์ในสำมเด็จพื่รัะศรั่นครัินที่รั�บรัมรั�ชิชินน่
แลุ่ะชิ่วยัเหลุ่่อผู่้ปี่วยัรั�ยัได้น้อยัในโรังพื่ยั�บ�ลุ่ศรั่นครัินที่รั์
• กิจกรัรัม “อ�สำ�ต้่อลุ่มห�ยัใจปี่�โกงก�ง” โดยับรัิษััที่ ซี่ออยัลุ่์
จำ�กัด (มห�ชิน) รั่วมกับกลุ่่ม่ บรัิษัที่ั นที่ลุ่ิน ในวันที่่� 18 กันยั�ยัน
2563 ณ์ ต้ำ�บลุ่คลุ่องโคน อำ�เภอเม่อง จังหวัดสำม่ที่รัสำงครั�ม
ม่ วั ต้ ถ่ ปี รัะสำงค์ เ พื่่� อ สำนั บ สำน่ น ก�รัฟ่� น ฟู รั ะบบนิ เวศของปี่ �
โกงก�งเปี็ น ที่่� อ ยัู่ อ �ศั ยั สำั ต้ ว์ นำ�� แลุ่ะเปี็ น สำถ�นที่่� สำ่ ง เสำรัิ ม
กิจกรัรัมให้แก่ชิ่มชิน
• กิ จ กรัรัมบรัิ จ �คเวชิภั ณ์ ฑ์์ ที่ �งก�รัแพื่ที่ยั์ ใ ห้ สำ ถ�นพื่ั ก ฟ่� น
ภิกษั่อ�พื่�ธุ สำำ�นักสำงฆ่์ปี่�มะข�ม โดยับรัิษััที่ ซี่ออยัลุ่์ จำ�กัด
(มห�ชิน) ในวันที่่� 10 พื่ฤศจิก�ยัน 2563 ณ์ สำำ�นักสำงฆ่์ปี�่ มะข�ม
อำ� เภอปี�กชิ่ อ ง จั ง หวั ด นครัรั�ชิสำ่ ม � ม่ วั ต้ ถ่ ปี รัะสำงค์ เ พื่่� อ
ชิ่วยัเหลุ่่อพื่รัะสำงฆ่์ที่อ่� �พื่�ธุต้ิดเต้่ยัง แลุ่ะสำนับสำน่นของที่�งก�รั
แพื่ที่ยั์ให้แก่พื่รัะสำงฆ่์
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กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน Plant & Pick

การตรวจประเมินผู้ขายและสนับสนุนสินค้ าชุมชน

โครงการ Safety observations & communication award

การอนุรักษ์ พลังงานและทรัพยากร
การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี 2563

การจัดการของเสีย
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