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รางวัลแห่งปี

• รางวัลเกียรติยศแห่งความสำ�เร็จ (SET Award of Honor) ในงาน SET Awards 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

•

•

ประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
- รางวัลยอดเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top CorporateGovernance Report) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และรางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลจากงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย ดังนี้
- รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำ �องค์กรที่มีความมุ่งมั่น
และสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 จัดโดย Enterprise Asia ซึง่ เป็นองค์กร
อิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย
- รางวัล Green Leadership Award ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำ�คัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต
และจำ�หน่ายพลังงานทดแทนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ นำ� นา้ํ มันพืชใช้แล้วไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ณ ประเทศสิงคโปร์
รางวัลจากงาน Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 - THE BEST OF ASIA จัดโดยนิตยสาร
Corporate Governance Asia (ฮ่องกง) ดังนี้
- รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2014 :  Asia’s Icon on Corporate Governance ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 4 เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในระดับภูมิภาค
- รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำ�องค์กร
ทีส่ ร้างความเติบโตทางธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ

• รางวัลจากงาน 4 Asian Excellence Recognition Awards 2014 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮ่องกง) ดังนี้
th

•
•

•
•
•

- รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำ�องค์กรที่ดีเด่น
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ
- รางวัล Best Investor Relations ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จาก
ผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ
รางวัล Platinum Award ในงาน The Asset Corporate Awards 2014 เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มี
ความโดดเด่นทุกด้านได้แก่ ผลการดำ�เนินงานทางการเงิน การบริหารจัดการ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ จัดโดยนิตยสาร The Asset (ฮ่องกง)
1 ใน 17 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป ของผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำ�ปี 2556/57 โดย ASEAN  CG Scorecard เป็น
เกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนของประเทศในกลุม่ อาเซียน เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมี 6 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม และไทย จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น ระดับ 4 :
ได้รับการรับรอง (Certified) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของผลการประเมินระดับการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริ ษัท จดทะเบีย นไทย (Anti-CorruptionProgress Indicator) ในปี 2557 จั ดโดยสำ � นั กงานคณะกรรมการกำ � กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
รางวัล CSR Recognition 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการบูรณาการแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2014) ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่
เปิดเผยข้อมูลและมีนโยบายในการจัดทำ�รายงานมีส่วนร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและ CSR-in-Process ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ จัดโดย CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสถาบันไทยพัฒน์

020 รายงานประจำ�ปี 2557
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• รางวัลสำ�นักงานสีเขียว ระดับดีเยีย่ ม (ระดับทอง) เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่องค์กรทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานการเป็นสำ�นักงาน
•
•
•
•
•

สีเขียวในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำ�ปี
2557 “เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
รางวัล Asian Company Secretary of the Year 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เลขานุการบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทำ�
หน้าที่กำ�กับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาการกำ�กับดูกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในงาน 2nd Asian Company Secretary and
Compliance Officer of the Year Recognition Awards 2014 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮ่องกง)    
ผลการประเมินจากผลสำ�รวจรายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2557 มีคะแนน
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 ในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำ�ปี 2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาสถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตร เพื่อรับรองการใช้มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และมีคุณภาพการบริการทีด่ ี มีความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยสถานีบริการ นํา้ มันบางจากได้การรับรองมากทีส่ ุด
ถึง 68 แห่งจากสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมทั้งหมด 253 แห่ง โดยมีสถานีบริการ นํ้ามันบางจาก
สาขาวิภาวดีรังสิต ได้รับคัดเลือกเป็นแห่งแรก จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ใบประกาศเกียรติคุณ Asia’s Best Companies 2014 ในฐานะที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น The Best Mid-Cap
ของประเทศไทยและ 1 ใน 10 บริษทั ทีจ่ า่ ยเงินปันผลดีเป็นทีย่ อมรับของนักลงทุนและผูบ้ ริหารกองทุนต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
จากการสำ�รวจความคิดเห็นนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูบ้ ริหารกองทุนกว่า 330 รายในเอเชีย จัดโดยนิตยสาร Finance Asia

• ใบประกาศเกียรติคณุ ศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ไขปัญหาให้ผบู้ ริโภค (Call Center) ดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ในฐานะทีบ่ ริษทั
•
•
•
•
•
•
•

คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ แก้ไขปัญหาได้ทนั เวลาและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
โล่ Carbon Neutral Certificate เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงาน
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ องค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) สำ�หรับโครงการด้านเศรษฐกิจชุมชน
ปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม สำ�นึกความเป็นพลเมือง ดูแลสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ฯลฯ จัดโดยกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 12 ปี
โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ในฐานะที่บริษัทเป็นสถานประกอบการที่มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อการทำ�หน้าทีช่ �ำ ระเงินสมทบตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดอย่างถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด จัดโดยสำ�นักงานประกันสังคม
โล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ ในงาน QCC แห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 Business Continuity Management System (BCMS) ระบบการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหา การผลิต การจำ�หน่าย การจัดเก็บและจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนแล้วเสร็จ
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 การบริหารจัดการความมัน่ คงความปลอดภัยสารสนเทศระบบควบคุมการผลิต
(Distributed Control System : DCS) เพื่อรับรองว่าบริษัทมีความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง
ใบรับรองมาตรฐาน ISO500001:2001 ด้านการจัดการพลังงานระดับสากล เพื่อรับรองความสำ�เร็จในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานด้านระบบการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันบางจากและศูนย์จ่ายนํ้ามันให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงกลั่นชั้นนำ�สากล ภายใต้การรับรองของ American National Accreditation Board (ANAB)
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