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รางวัลแห่งปี

• รางวัลจากงาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความยั่ ง ยื น ยอดเยี่ ย ม (Best
		 Sustainability Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อประกาศเกียรติคุณ
		 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
		 ให้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในงาน SET
		 Sustainability Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand
		 Sustainability Investment: THSI) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เนือ่ งจากมีการ
		 ดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนโดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างครอบคลุม
		 ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อ
		 สร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
		 ตัดสินใจลงทุน สำ�หรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพและ
		 คาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืนยอดเยีย่ มแห่งภูมภิ าคเอเซีย (Asia’s
Sustainability Report of the Year) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบ
ให้แก่บริษทั ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการจัดทำ�รายงาน
ความยัง่ ยืนทีแ่ สดงกระบวนการจัดทำ�รายงาน ผลการดำ�เนินงาน และ
ผลลัพธ์ดา้ นความยัง่ ยืนทัง้ 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม)
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแสดงเนื้อหา 3
หมวดสำ�คัญ ได้แก่ ชนะเลิศรางวัลการรายงานที่แสดงสารัตภาพ
ยอดเยี่ยม ชนะเลิศรางวัลการรายงานการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วน
ได้เสียยอดเยี่ยม และชนะเลิศรางวัลการรายงานกิจกรรมชุมชนและ
สังคมยอดเยี่ยม ในงาน Asia Sustainability Reporting Awards 2017
(ASRA) จัดโดย The British High Commission Singapore and
CSRWorks International (สิงคโปร์)
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• รางวัลจากงาน 7th Asian Excellence Recognition Awards
2017 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮ่องกง)
ดังนี้
• รางวัล Best Investor Relations Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็น
รางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั ทีด่ เี ด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลคะแนน
และความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ
• รางวัล Best Environmental Responsibility ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
จากผลคะแนนและความคิ ด เห็ นจากผู้ อ่ า นนิ ต ยสารนั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ ฯลฯ
• รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่ผนู้ �ำ สูงสุดขององค์กร จากผลคะแนนและ
ความคิ ดเห็นจากผู้อ่านนิต ยสาร นัก ลงทุ น นั กวิ เคราะห์ ฯลฯ
ตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
• รางวัลจากงาน The Asset Corporate Awards 2017 จัดโดย
นิตยสาร The Asset (ฮ่องกง) ดังนี้
• รางวัล Platinum Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้
แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• รางวัล Best CEO Award ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่ผนู้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
และความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กร
• รางวัลจากงาน The 9th Annual Global CSR Summit & Awards
2017 and The Global Good Governance Awards 2017
(มาเลเซีย) ได้แก่
• รางวัล Best Country CSR Excellence Award (Thailand) และ รางวัล
Best Community Programme Award Gold ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้
แก่ผบู้ ริหารสูงสุดและองค์กรทีม่ งุ่ การบริหารงานสูค่ วามเป็นเลิศและ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จัดโดย The Pinnacle Group
International
• ใบรับรอง Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED) ระดับ Platinum อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่ได้รับใบรับรอง
ประเภท LEED for Commercial Interior (LEED CI) บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุด
สำ�หรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาคารสำ�นักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ ได้รับ 2 ใบรับรองสำ�หรับ Bangchak Convention and Meeting
Center พื้นที่ขนาด 2,193 ตารางเมตร บริเวณห้องประชุมชั้น 8 และ
ชั้น 10 และสำ�หรับ Bangchak@Bangchak Head Office พื้นที่ขนาด
10,676 ตารางเมตร จัดโดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green
Building Council: USGBC)
• รางวัล Most Sustainable Renewable Energy Company Thailand ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั บุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรม
การเงินระหว่างประเทศที่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ เป็นองค์กรที่
ให้ความสำ�คัญด้านพลังงานหมุนเวียน มีมาตรฐานสูงสุดในด้านของนวัตกรรมและผลการดำ�เนินงาน มีการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน International Finance Magazine Awards 2017 (สิงคโปร์) จัดโดย International Finance
Magazine
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• รางวัลจากงาน Thailand ICT Management Forum & Thailand
ICT Excellence Awards 2017 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
• รางวัล Excellence ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Project)
สำ�หรับโครงการระบบบริหารจัดการหน้าลานสำ�หรับสถานีบริการ
นํ้ามัน (Fuel Automation System) โดยใช้ระบบ Point of Sale (POS)
ร่วมกับเทคโนโลยี Attendant RFID Tag และ Internet EDC (IP-EDC)
ในการบริหารจัดการหน้าลานและควบคุมบริหารจัดการงานของ
พนักงานบริการ
• รางวัล Excellence ประเภทโครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business
Sustainability Project) สำ � หรั บ โครงการพั ฒ นาระบบรั บ ซื้ อ
มันสำ�ปะหลังแบบครบวงจร (SMART: Sustainable Management
Agriculture Retail Trading System) โดยบูรณาการระบบงานต่างๆ
เข้าด้วยกัน ทำ�ให้ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ลดความผิดพลาดและ
ป้องกันทุจริตได้
• ใบรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดั บ 5 เครื อ ข่ า ยสี เ ขี ย ว
(Green Industry Level 5: Green Network) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โดยเป็น 1 ใน 23 รายทีไ่ ด้รบั ระดับ 5 ซึง่ เป็นระดับสูงสุดของการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ มีการประกอบกิจการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงมีการสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ผ่ า นห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน รวมทั้ ง สร้ า งและสานสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมด้ า น
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนและผู้บริโภค จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2560
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ในงาน Thailand Labour Management
Excellence Awards 2017 จั ดโดยกรมสวั ส ดิ การและคุ้ มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

• รางวัลรายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report Award 2017)
ประเภทยอดเยีย่ ม ในฐานะองค์กรทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการจัดทำ�รายงาน

คุณภาพตามมาตรฐาน GRI มีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ คำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม จัดโดย CSR Club
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

• ผลการประเมินจากผลสำ�รวจรายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2560 มีคะแนน
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ เป็นปีที่ 9 ในโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำ�ปี 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• รางวัล Distinction Winner Award 2017 (Silver Trophy) ประเภทธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เว็บไซต์
บริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการสื่อสารออนไลน์ จัดโดย The Academic of Interactive and Visual Arts (AIVA, USA)

