รางวัลแห่งปี
รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะ
กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี ในงาน
มอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 “Board of the Year Awards 2013”  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ในงาน SET Awards
2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยบริษัทฯ
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้าน
- รายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอด
เยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์
ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต บริษัทฯ เป็น 1 ใน 22 บริษัทที่ผ่านการรับรองจากสมาชิกทั้งหมด 249
บริษัทในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ มี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในฐานะเลขานุการ  ในงานประชุมระดับชาติ
ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 4
ประจำปี 2556
รางวัลการบริหารสู่การเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC ประจำปี 2556
โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีระบบ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ
เปี่ยมด้วยคุณภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก
รางวัลจากงาน Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013 - THE
BEST OF ASIA จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยบริษัทฯ ได้รับ
- รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายในประเทศ
- รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในระดับภูมิภาค 
รางวัล Gold Award ของ The Asset Corporate Awards 2013 เป็นปีที่ 3 เป็น
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่บริหารจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลดำเนินงานทางการเงิน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ จัดโดยนิตยสาร The Asset
ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน
ประจำปี 2556 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual
General Meeting - AGM) ประจำปี 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
รางวัล Best Investor Relations ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงาน 3rd Asian Excellence
Recognition Awards 2013 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ จัดโดย
นิตยสาร Corporate Governance Asia 
รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภททั่วไป เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มี
ความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความ
สำเร็จ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) ระดับดีเยี่ยม      
ในฐานะองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลและมีนโยบายในการจัดทำรายงานมีส่วนร่วมดูแลและรับ
ผิดชอบต่อสังคมและ CSR-in-Process ในการดำเนินธุรกิจ จัดโดย CSR Club สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสถาบันไทยพัฒน์
รางวัล CSR-DIW Advance Award ระดับ 5 (ระดับสูงสุด) รางวัล CSR-DIW
Continuous Award และรางวัล CSR-DIW Supply Chain Award ในฐานะโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างเครือข่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล Trusted Brands Gold Awards 2013 ประเภทสถานีบริการน้ำมัน เป็นปีที่ 3
จากผลสำรวจแบรนด์สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด 6 ประเด็นหลัก
คือ ความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ คุณภาพ คุณค่า ความเข้าใจในความต้องการของ
ผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอสินค้าใหม่ๆ         
สู่ตลาด จัดโดยนิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์
รางวั ล Distinction Winner ประเภท Website – Branding และรางวั ล
Distinction Winner ประเภท Websites – Corporate Communication จาก
Communicator Awards 2013 เป็นการมอบรางวัลให้กับ องค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านการตลาดและการสื่อสาร จัดโดย International Academy of The Visual Arts
รางวัล ICT Excellence Award หมวด Care Process Improvement Project สำหรับ
ระบบจัดการงานตรวจสอบภายใน (Audit Management System) ในงาน “Thailand ICT
Excellence Award 2013” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการ
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร จั ด โดยสมาคมจั ด การธุ ร กิ จ           
แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เกียรติบัตรรับรองการชดเชยคาร์บอนประเภทองค์กร บริษัทฯ ได้รับเป็นองค์กรแรก
ของประเทศไทยจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
มาตรฐาน ISPS CODE สำหรับท่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นท่าเรือขนถ่ายน้ำมันในแม่น้ำ
เจ้าพระยารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการ
รักษาความปลอดภัย (Statement of Compliance of a Port Facility) ภายใต้บทบัญญัติว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล คศ. 1974 (The International Code for
the Security of Ships and Port Facilities: ISPS CODE) จากกรมเจ้าท่า
รางวัลปัม๊ คุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ ปีที่ 4 โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลรวม 178 แห่ง
แบ่งเป็นรางวัลเหรียญทอง 68 แห่ง เหรียญเงิน 64 แห่ง และเหรียญทองแดง 46 แห่ง
เพื่อ ยกระดับ คุณภาพของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ จัดโดยกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานประจำปี 2556

