บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งปี
• รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 “Board of the Year Awards 2015” จัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
		
• รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
		
• รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ พิ เ ศษส� ำ หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ผ ลงานดี ต ่ อ เนื่ อ ง มอบให้กับคณะกรรมการ
ทีเ่ คยได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ มาตัง้ แต่ปี 2554 และ 2556 และยังคงรักษาคุณภาพในการปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558  
		
• รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ในฐานะบริษัท
จดทะเบียนที่ด�ำเนินธุรกิจหรือการลงทุนเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่
ในประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) เนื่องจากผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
ความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว
ในงาน SET Sustainability Awards 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
		
• รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ระดับ TOP50 ASEAN PLCs ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2015 ซึ่งเป็นเกณฑ์กลาง
ในการประเมินและจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมี 6 ประเทศเข้าร่วม
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		
• รางวัล ASEAN Best Practices Energy Management for Buildings and Industries Awards (Small and
Medium Building Category) ในงาน ASEAN Energy Awards 2015 (มาเลเซีย) และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์
พลังงานประเภทอาคารนอกข่ายควบคุม ประจ�ำปี 2558 เนื่องจากมีการบริหารจัดการอาคารที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้น Green Building ควบคู่กับ Green Management
พร้อมสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมอนุรกั ษ์พลังงาน ในงาน Thailand Energy Awards 2015 จัดโดยกระทรวง
พลังงาน
		
• รางวัลจากงาน 5th Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
(ฮ่องกง) ดังนี้
• รางวัล Best Investor Relations ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ
• รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) และรางวัล Best Environmental Responsibility
จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ
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รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2015 : Asia’s Icon on Corporate Governance
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับภูมิภาค ในงาน 11th Corporate Governance Asia Recognition Awards 2015 - THE BEST OF ASIA
จากผลคะแนนและความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ จัดโดยนิตยสาร Corporat
Governance Asia (ฮ่องกง)
รางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นทุกด้าน ได้แก่
ผลการด�ำเนินงานทางการเงิน การบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และนักลงทุนสัมพันธ์ จัดโดยนิตยสาร The Asset (ฮ่องกง)
รางวั ล Social Empowerment จากการพัฒ นาธุ ร กิ จ สถานี บริ การน�้ ำ มั นสหกรณ์ การเกษตรกว่ า 500 แห่ ง
ทั่วประเทศ สร้างคุณค่าแก่สังคม ตลอดระยะเวลา 25 ปี เป็นพลังร่วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ในงาน International CSR Summit 2015 จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย
รางวัล Most Socially Responsible Company for the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความรับผิดชอบ
และบทบาทในการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับธุรกิจหลักโดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ เคารพต่อกฎหมาย และมีนโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ในงาน
Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) จัดโดย MORS องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
ของประเทศมาเลเซีย
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2015) ระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะองค์กร
ที่เปิดเผยข้อมูลและมีนโยบายในการจัดท�ำรายงานมีส่วนร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและ CSR-in-Process
ในการด�ำเนินธุรกิจ จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจ�ำปี 2558 (CG Award 2015) ในฐานะองค์กรที่มีแนวทางการประกอบธุรกิจ
การค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาลในส่วนการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และการรักษาความสุจริต
จัดโดยความร่วมมือของหอการค้าไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัดการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
ระดับ 5 : ขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้อง (Extended) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของผลการประเมินระดับการพัฒนาการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-Corruption Progress Indicator) แสดงให้เห็นถึงนโยบาย
ทีค่ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนธุรกิจ ทีป่ รึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
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ประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company เนื่องจากได้รับคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็น
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น งานโดดเด่ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล (ESG) เพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่กับข้อมูลผลประกอบทางการเงิน จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์
3 รางวัลจากโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประกอบด้วย รางวัลการจัดการของเสียภายใน
โรงงานตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทง้ั หมด (Zero Waste to Landfill Achievement
Awards) และ รางวัลผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐศาสตร์จากการด�ำเนินมาตรการ 3Rs ในการจัดการของเสีย
(3Rs+ Awards) โดยได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญเงิ น จากการด� ำ เนิ น โครงการลด Tank Bottom Sludge
โดยเปลี่ยนมาใช้น�้ำมันดีเซลล้างถังบรรจุปิโตรเลียม และรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน จากการด�ำเนินโครงการลด
Sulfur Containing Waste โดยเปลี่ยนวิธีการน�ำก�ำมะถันออกจากบ่อ จัดโดยส�ำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานอุตสาหกรรม
รางวัลดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards
2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวั ล บู ธ นิ ท รรศการดี เ ด่ น ด้ า นการน� ำ เสนอข้ อ มู ล และกิ จ กรรมแก่ นั ก ลงทุ น และผู ้ ถื อ หุ ้ น จากการ
ลงคะแนนของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นในงาน SET in the city 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการประเมินจากผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2558
มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 7 ในโครงการประเมินคุณภาพ
การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น (Annual General Meeting - AGM) ประจ� ำ ปี 2558 จั ด โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการสถานประกอบการความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งจากเป็ น สถานประกอบการที่ ด� ำ เนิ น การตามกรอบเพื่ อ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
โรคจากการท�ำงานได้อย่างสัมฤทธิผลแล้ว จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่น ประจ�ำปี 2558
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะที่บริษัทค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและรักษามาตรฐานคุณภาพการให้
บริการ แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โล่และเกียรติบัตรชนะเลิศอาคารปลอดขยะขนาดกลาง ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีระบบจัดการขยะ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดขยะ จัดโดยส�ำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
การต่ออายุใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดประชุม
สั ม มนา ฝึ ก อบรมโดยค� ำ นึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงเป็น 1 ใน 2 บริษัทแรกที่ได้รับการต่ออายุใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับอาคาร
จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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