รางวัลแห่งปี 2555
ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
ในฐานะที่มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ต่อสังคม และใส่ ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

SET AWARDS

THE BEST OF ASIA

Outstanding
Entrepreneur Award
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• รางวัลเกียรติยศแห่งความส�ำเร็จ (SET Award of Honor)
ในงาน SET Awards 2012 ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษทั ฯ ได้รบั
รางวัลยอดเยี่ยมในด้าน
- รายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance
Report) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นรางวัลที่มอบให้
แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่นในสาขารางวัล
บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
นักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
• รางวัลจากงาน Recognition Awards 2012 “THE
BEST OF ASIA” ซึ่ ง จั ด โดยนิ ต ยสาร Corporate
Governance Asia โดยบริษัทฯ ได้รับ
- รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award 2012
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่ ดร. อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล ในฐานะ
ผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายาม
ในการยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในประเทศ
- รางวัล Corporate Governance Asia Recognition
Award 2012 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่ง
มั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับภูมิภาค
• รางวัล Outstanding Entrepreneur Award เป็นรางวัลที่
มอบให้แก่ ดร. อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล ในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีม่ ี
ความมุง่ มัน่ และสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับ
ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในงาน ASIA PACIFIC
ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2012 THAILAND”
ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย
• รางวัล Gold Award ของ The Asset Corporate Awards
2012 โดยพิจารณาจากการด�ำเนินงานในด้านการบริหาร
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดย
นิตยสาร The Asset

• รางวัล Best Investor Relations จากงาน 2nd Asian
Excellence Recognition Awards 2012 ซึง่ เป็นรางวัลที่
มอบให้แก่บริษทั ทีด่ เี ด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลคะแนน
และความคิดเห็นจากผูอ้ า่ นนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์
ฯลฯ จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
• รางวัล IP Champion 2012 เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสร้างสรรค์และน�ำ
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์อย่างมี
ประสิทธิผล และมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ ซึง่ จัดโดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
• ICT Excellence Awards หมวดโครงการประยุกต์ ใช้
ซอฟต์แวร์ ไทย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความ
เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ส�ำหรับโครงการระบบฐานข้อมูลส�ำนักกฎหมาย
(e-Legal System) ในงาน “Thailand ICT Excellence
Awards 2011” ซึ่ ง จั ด โดยสมาคมจั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง
ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• ผลการประเมินจากผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2555 โดยมี
คะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่
ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Annual General Meeting - AGM)
ประจ�ำปี 2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• รางวัลที่ 1 สถานีบริการร่มรื่น จากโครงการกรุงเทพ
สะอาดร่มรืน่ และรางวัลที่ 1 ห้องน�ำ้ สะอาดในกรุงเทพฯ
ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับ
สถานีบริการน�้ำมันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต (ปั๊ม Green
Station แห่งแรกของไทย) เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานสิง่ แวดล้อมของอาคารและสถานทีส่ าธารณะ จัด
โดยกรุงเทพมหานคร
• ใบรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2005 ด้านการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากบริษัท
BUREAU VERITAS (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ใบรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บ 4 วั ฒ นธรรม
สีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
รับรองว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

Best Investor Relations

IP Champion 2012

ใบรับรองมาตรฐาน
ISO / IEC 27001 : 2005

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
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