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รายชื่อองคกรสมาชิก TBCSD

บทนํา
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 องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustaina-

ble Development: TBCSD) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 โดยเกิดจากการรวมตัว

ของกลุมนักธุรกิจชั้นนํา โดยมีคุณอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธานองคกรฯ        

โดยมเีปาหมายในการเสริมสรางจิตสาํนึกใหแกองคกรภาคธรุกิจ ใหดาํเนินธรุกิจควบคูไปกับการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และแสดงบทบาท      

ความรับผดิชอบตอสงัคม โดยมสีถาบันสิง่แวดลอมไทยทาํหนาทีเ่ปนสาํนักงานเลขานุการองคกรฯ  

 ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 37 องคกร อันประกอบดวยองคกรธุรกิจ      

ชั้นนําครอบคลุมทุกกลุมธุรกิจของไทย ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมกระดาษและ       

วัสดุการพิมพ กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กลุมเหมืองแร                             

กลุมอสงัหาริมทรัพยและวสัดกุอสราง กลุมอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ กลุมสนิคาอปุโภค

บริโภค และกลุมการเงินการธนาคาร ฯลฯ

วัตถุประสงคการกอตั้ง TBCSD
 1. สงเสริมแนวคิด “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ในกลุมผูนําธุรกิจ

 2. สงเสริมใหภาคธุรกิจเขาไปมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมอันจะนําไป

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการปองกัน และแกปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ

 3. เสริมสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหแกองคกรในภาคธุรกิจ โดยเนนหรือ         

ในการสนับสนุนความคิดริเริ่มที่มุงปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ
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Development: TBCSD) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 โดยเกิดจากการรวมตัวของ
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ความรับผดิชอบตอสงัคม โดยมสีถาบันสิง่แวดลอมไทยทาํหนาทีเ่ปนสาํนักงานเลขานุการองคกรฯ  

 ปจจุบันมีสมาชิกเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 37 องคกร อันประกอบดวยองคกรธุรกิจ                       

ชั้นนําครอบคลุมทุกกลุมธุรกิจของไทย ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมกระดาษและ       
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กลุมอสังหาริมทรัพยและวัสดุกอสราง กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุมสินคา        
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 2. สงเสรมิใหภาคธรุกจิเขาไปมบีทบาทในการกาํหนดนโยบายดานสิง่แวดลอมอนัจะนาํไป

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการปองกัน และแกปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศ
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กลุมอสงัหารมิทรพัยและวสัดกุอสราง กลุมอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ กลุมสนิคาอปุโภค
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ประธาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  คุณอานันท ปนยารชุน

  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ

  ศ.ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล

โครงสรางองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(TBCSD)
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สํานักงานเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย)

คณะที่ปรึกษา

คุณณรงค บุณยสงวน       

คุณประพนธ  นิลวัชรมณี ศ.ดร. สนิท อักษรแกว ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ

คุณปราโมทย อินสวาง  คุณวีระ อัครพุทธิพร ดร. สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์

คุณวิไลลักษณ แสงทักษิณ : รกัษาการผูอาํนวยการบรหิาร องคกรธรุกิจเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื

คุณภิญญดา เจริญสิน   

คุณเต็มสิริ ไทยฤทธิ์

คุณสศิพร เอี่ยมออง   

คุณปนเลขา  คงแขม

คุณวริยา สรรคชา
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ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  คุณอานันท ปนยารชุน

  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ

  ศ.ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล

โครงสรางองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(TBCSD)
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สํานักงานเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย)

คณะที่ปรึกษา

คุณณรงค บุณยสงวน       

คุณประพนธ  นิลวัชรมณี ศ.ดร. สนิท อักษรแกว ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ

คุณปราโมทย อินสวาง  คุณวีระ อัครพุทธิพร ดร. สงเกียรติ ทานสัมฤทธิ์

คุณวิไลลักษณ แสงทักษิณ : รกัษาการผูอาํนวยการบรหิาร องคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื

คุณภิญญดา เจริญสิน   

คุณเต็มสิริ ไทยฤทธิ์

คุณสศิพร เอี่ยมออง   

คุณปนเลขา  คงแขม

คุณวริยา สรรคชา
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รายนามองคกรสมาชิก
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน TBCSD ป 2558

 องคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยืน ไดรับความสนใจจากองคกรภาคธรุกิจตางๆ       

ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกเขารวมจํานวน 37 องคกร ดังตอไปนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

4. บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)

5. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

6. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

7. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

8. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

9. บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จํากัด

10.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

11.  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12.  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

13.  บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด

14.  บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด จํากัด

15.  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

16.  บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด

17.  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

18.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

19.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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20. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

21. กลุมมิตรผล

22. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  (มหาชน)

23. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

24. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

25. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

26. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

27. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

28. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)

29. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

30. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด  

31. บริษัท เต็ดตราแพค (ประเทศไทย) จํากัด

32. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

33. บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด

34. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

35. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

36. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด

37. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
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รายนามองคกรสมาชิก
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน TBCSD ป 2558

 องคกรธรุกิจเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื ไดรบัความสนใจจากองคกรภาคธุรกจิตางๆ       

ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกเขารวมจํานวน 37 องคกร ดังตอไปนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

4. บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)

5. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

6. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

7. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

8. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)

9. บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จํากัด

10.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

11.  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12.  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

13.  บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด

14.  บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด จํากัด

15.  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

16.  บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด

17.  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

18.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

19.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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20. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

21. กลุมมิตรผล

22. บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  (มหาชน)

23. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

24. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

25. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

26. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

27. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

28. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)

29. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

30. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด  

31. บริษัท เต็ดตราแพค (ประเทศไทย) จํากัด

32. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

33. บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด

34. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

35. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

36. บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด

37. บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
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สรุปโครงการของ TBCSD
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Sustainable Movement

ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันด�าเนินกิจกรรม

เพื่อร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินกิจกรรม และธุรกิจขององค์กรเอง 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ายและองค์กรคู่ค้าร่วมเจตนารมณ์ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคม   

คาร์บอนต�่า (Green and Low Carbon Society)  ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) ได้มกีารด�าเนินงานทีมุ่ง่มัน่สนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวความคิดของ “การด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้อง    

มีการจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับ 

ผดิชอบต่อสงัคม” ได้ด�าเนนิโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่โครงการเหล่าน้ีเป็นโครงการ

ทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมและส�านกึร่วมในด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ในระดับชมุชนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 

และระดับภูมิภาค โดยการด�าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการด้วยองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย        

ทั้งในรูปแบบปฏิบัติการเชิงรุกและการสืบสานแบบอย่างดีงามในอดีต เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์ 

และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยหวังให้   

เกิดแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประกอบธุรกิจและสร้างสังคมไทยให้มีความเข็มแข็ง      

อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

pic
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Ò	ส่งเสรมิการใช้สนิค้าและบรกิารคาร์บอนต�า่ สนบัสนนุให้องค์กรสมาชกิและองค์กรคูค้่า 

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืได้รบัการรบัรองฉลากลดคาร์บอน

Ò	การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคาร ส่งเสริมให้ 

ผู้ประกอบการภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกของอาคาร เพิม่ประสิทธภิาพในการใช้งานทรพัยากร การจดัการของเสียและ

ดูแลบ�ารุงรักษาอาคาร

Ò	การประชมุสเีขยีว : Green Meetings รณรงค์ให้มกีารจดัประชมุแบบใช้ทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีของทุกคนในองค์กร

Ò	การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน ส่งเสริมแนวคิดการใช้หลักการผลิตที่สะอาด 

มีการป้องกันหรือลดมลพิษจากแหล่งก�าเนิด เพื่อการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยค�านึง

ถงึวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ ควบคูไ่ปกบัความเหมาะสมในด้านคณุภาพ และการส่งมอบ

สินค้า/บริการที่ก�าหนด 

Raising Awareness of Environmental Issue
มุง่สนบัสนนุกลุม่หรอืบคุคลทีด่�าเนนิกจิกรรมการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมในประเดน็ต่างๆ 

โดยได้จดัการประกวดและมอบรางวลัให้แก่เยาวชน หรอืกลุม่บคุคลผูเ้ป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้าน

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ 

กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยด้าน

สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อน�าเสนอมาตรการและวิธี

การในการป้องกันที่เหมาะสมและทันท่วงที ตลอดจนให้การสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้

และข่าวสารสูส่าธารณชน เพือ่ให้ประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถปรบัตวัและรบัมือ

ต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

รางวลันกัเขยีนรุน่เยาว์ ส�าหรบัเยาวชนทีม่คีวามสามารถด้านงานเขยีน มคีวามรูค้วาม

เข้าใจและแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและส่ิงแวดล้อม รางวัลโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน        

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้าหมดแก้ว” 

ส�าหรับกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลที่ด�าเนินกิจกรรมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่าย ในการก�าจัดของ

เสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ให้เกิดความ 
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Sustainable Movement

ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงร่วมกันด�าเนินกิจกรรม

เพื่อร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินกิจกรรม และธุรกิจขององค์กรเอง 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เครือข่ายและองค์กรคู่ค้าร่วมเจตนารมณ์ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคม   

คาร์บอนต�่า (Green and Low Carbon Society)  ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) ได้มีการด�าเนนิงานทีมุ่ง่มัน่สนบัสนนุ

ให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวความคิดของ “การด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้อง    

มีการจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับ 

ผดิชอบต่อสงัคม” ได้ด�าเนินโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่โครงการเหล่านีเ้ป็นโครงการ

ทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมและส�านึกร่วมในด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัชมุชนท้องถิน่ ระดับประเทศ 

และระดับภูมิภาค โดยการด�าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการด้วยองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย        

ทั้งในรูปแบบปฏิบัติการเชิงรุกและการสืบสานแบบอย่างดีงามในอดีต เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์ 

และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยหวังให้   

เกิดแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประกอบธุรกิจและสร้างสังคมไทยให้มีความเข็มแข็ง      

อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

pic
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Ò	ส่งเสรมิการใช้สนิค้าและบรกิารคาร์บอนต�า่ สนับสนุนให้องค์กรสมาชกิและองค์กรคูค้่า 

เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืได้รบัการรบัรองฉลากลดคาร์บอน

Ò	การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคาร ส่งเสริมให้ 

ผู้ประกอบการภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกของอาคาร เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งานทรัพยากร การจัดการของเสยีและ

ดูแลบ�ารุงรักษาอาคาร

Ò	การประชมุสเีขียว : Green Meetings รณรงค์ให้มกีารจดัประชมุแบบใช้ทรพัยากรอย่าง

คุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีของทุกคนในองค์กร

Ò	การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาคเอกชน ส่งเสริมแนวคิดการใช้หลักการผลิตที่สะอาด 

มีการป้องกันหรือลดมลพิษจากแหล่งก�าเนิด เพื่อการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยค�านึง

ถงึวัฎจักรชวีติของผลิตภณัฑ์ ควบคูไ่ปกับความเหมาะสมในด้านคณุภาพ และการส่งมอบ

สินค้า/บริการที่ก�าหนด 

Raising Awareness of Environmental Issue
มุง่สนบัสนนุกลุม่หรอืบคุคลทีด่�าเนนิกจิกรรมการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมในประเด็นต่างๆ 

โดยได้จดัการประกวดและมอบรางวลัให้แก่เยาวชน หรอืกลุม่บคุคลผูเ้ป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้าน

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ 

กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สนับสนุนการสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยด้าน

สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะโลกร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อน�าเสนอมาตรการและวิธี

การในการป้องกันที่เหมาะสมและทันท่วงที ตลอดจนให้การสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้

และข่าวสารสูส่าธารณชน เพือ่ให้ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถปรบัตวัและรบัมอื

ต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

รางวลันกัเขยีนรุน่เยาว์ ส�าหรบัเยาวชนทีม่คีวามสามารถด้านงานเขยีน มคีวามรู้ความ

เข้าใจและแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม รางวัลโครงการเพ่ือรับทุนสนับสนุน        

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้าหมดแก้ว” 

ส�าหรับกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลที่ด�าเนินกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่าย ในการก�าจัดของ

เสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ให้เกิดความ 
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ใส่ใจในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันา

ทักษะความคิด และการสร้างสรรค์ด้านการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน เพื่อเผยแพร่

แนวคดิดงักล่าวให้สามารถเข้าถงึประชาชนและสงัคมได้อย่างทัว่ถงึ

Capacity Building on Environmental Management 
& Good Practices                     

มุ่งมั่นในการมอบองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทสมาชิก

และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร สภาวะโลกร้อน และการด�าเนิน

ธุรกิจที่ค�านึงถึงคุณค่าของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ 

Ò	จดักจิกรรมทัศนศึกษาแลกเปลีย่นประสบการณ์ทัง้ระหว่างองค์กรสมาชกิ และหน่วยงาน

ขององค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ò	จดัสมัมนาท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และสงัคม ให้แก่องค์กรสมาชกิ 

อาทิ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Eco Forest: ป่าอุดม...สังคมยั่งยืน”, งานเสวนา                 

“การส่งเสรมิอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สูค่วามเสมอภาคในสงัคม”, งานสมัมนา “Waste 

to Energy toward Green Society Achievement” (พลงังานจากขยะ มุง่สูส่งัคมสเีขยีว) 

Ò	จดัฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม ร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย อาทิ 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุม

มลพิษทางกากอุตสาหกรรม

Ò	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของ TBCSD ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเผยแพร่ผ่านวารสาร Green  

Society by TBCSD

Special Projects
สบืเนือ่งมาจากการเกดิภยัพบิตัจิากปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนือ่ง องค์กรสมาชกิ 

TBCSD จึงได้ร่วมกันประสานความร่วมมือ อีกทั้งผนึกก�าลังจากทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกัน               

ผลกระทบและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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อทุยานฯ สเีขยีวด้วยพระบารม ี: อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ซึง่ได้ร่วมกบัอทุยาน

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการอุทยานฯ สีเขียว

ด้วยพระบารมี เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในแนวทางใหม่ที่มีการ

บ�ารุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกอย่างบูรณาการ 

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกภายใน  

    จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการส�ารวจพบพื้นท่ีหลายแห่งมีความพร้อม 

        ในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทางเลือกระดับชุมชน  

         ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแล 

         รักษา รวมถึงบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์  

              ซึ่งจะ ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

โครงการ“ รกัษ์คุง้บางกะเจ้า 6 ต�าบล” พืน้ท่ีบางกะเจ้าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะคล้าย

กระเพาะหม ูมแีม่น�า้เจ้าพระยาล้อมรอบอยูใ่นเขต อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

ประกอบด้วยต�าบล 6 ต�าบล เพื่อให้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าเป็นแหล่ง

เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม และชุมชนในพื้นท่ีบางกะเจ้ายังคงอนุรักษ์วิถี

ชีวิตท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

TBCSD Hotline เครือข่ายช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงได้มี

การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน อาทิ สิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็น อาหาร  

น�้าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ส�าหรับผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย 

l  Low carbon society ส่งเสริมให้สังคมด�าเนินกิจกรรมที่ลดการปลดปล่อย             

ก๊าซเรือนกระจก สาเหตุส�าคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตาม 

ความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ 

l Water resource management สร้างความตระหนักและร่วมมือทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชนในการหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์น�้า ด�าเนินงานอนุรักษ์แหล่งต้นน�้า 

ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน�้า ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดความ        

ยั่งยืนในการด�าเนินงานสืบต่อไป
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ใส่ใจในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื ตลอดจนส่งเสรมิการพัฒนา

ทักษะความคิด และการสร้างสรรค์ด้านการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน เพื่อเผยแพร่

แนวคดิดงักล่าวให้สามารถเข้าถงึประชาชนและสังคมได้อย่างทัว่ถงึ

Capacity Building on Environmental Management 
& Good Practices                     

มุ่งม่ันในการมอบองค์ความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทสมาชิก

และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร สภาวะโลกร้อน และการด�าเนิน

ธุรกิจที่ค�านึงถึงคุณค่าของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ 

Ò	จัดกจิกรรมทศันศกึษาแลกเปลีย่นประสบการณ์ท้ังระหว่างองค์กรสมาชิก และหน่วยงาน

ขององค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ò	จัดสมัมนาทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และสงัคม ให้แก่องค์กรสมาชกิ 

อาทิ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Eco Forest: ป่าอุดม...สังคมยั่งยืน”, งานเสวนา                 

“การส่งเสรมิอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สูค่วามเสมอภาคในสงัคม”, งานสัมมนา “Waste 

to Energy toward Green Society Achievement” (พลังงานจากขยะ มุง่สูส่งัคมสเีขยีว) 

Ò	จดัฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม ร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย อาทิ 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษทางน�้า ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุม

มลพิษทางกากอุตสาหกรรม

Ò	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของ TBCSD ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเผยแพร่ผ่านวารสาร Green  

Society by TBCSD

Special Projects
สบืเนือ่งมาจากการเกิดภัยพิบตัจิากปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนือ่ง องค์กรสมาชกิ 

TBCSD จึงได้ร่วมกันประสานความร่วมมือ อีกทั้งผนึกก�าลังจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกัน               

ผลกระทบและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

SUSTAINABLE
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อทุยานฯ สเีขยีวด้วยพระบารม ี: อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ซึง่ได้ร่วมกบัอทุยาน

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการอุทยานฯ สีเขียว

ด้วยพระบารมี เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในแนวทางใหม่ที่มีการ

บ�ารุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกอย่างบูรณาการ 

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกภายใน  

    จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการส�ารวจพบพื้นที่หลายแห่งมีความพร้อม 

        ในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทางเลือกระดับชุมชน  

         ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแล 

         รักษา รวมถึงบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์  

              ซึ่งจะ ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

โครงการ“ รกัษ์คุ้งบางกะเจ้า 6 ต�าบล” พืน้ทีบ่างกะเจ้าเป็นพ้ืนทีท่ีม่ลัีกษณะคล้าย

กระเพาะหม ูมแีม่น�า้เจ้าพระยาล้อมรอบอยูใ่นเขต อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

ประกอบด้วยต�าบล 6 ต�าบล เพ่ือให้การอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวบางกะเจ้าเป็นแหล่ง

เรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม และชุมชนในพ้ืนที่บางกะเจ้ายังคงอนุรักษ์วิถี

ชีวิตท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

TBCSD Hotline เครือข่ายช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงได้มี

การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน อาทิ สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น อาหาร  

น�้าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ส�าหรับผู้ประสบภัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย 

l  Low carbon society ส่งเสริมให้สังคมด�าเนินกิจกรรมที่ลดการปลดปล่อย             

ก๊าซเรือนกระจก สาเหตุส�าคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตาม 

ความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ 

l Water resource management สร้างความตระหนักและร่วมมือทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชนในการหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์น�้า ด�าเนินงานอนุรักษ์แหล่งต้นน�้า 

ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน�้า ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดความ        

ยั่งยืนในการด�าเนินงานสืบต่อไป
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การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน  
(Alternative Energy Certificate)

1. ความเป็นมา

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของพลังงานที่มีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อภาวการณ์ขาดแคลนพลงังาน

ในอนาคต  จึงได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการ “การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน” 

โดย “การรบัรองการใช้หรอืผลติพลังงานหมนุเวยีน” คือ การให้การรบัรองแก่หน่วย

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ้านเรือน และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วย

งานนั้นมีศักยภาพในการจัดการด้านพลังงานผ่านการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ 

ต่างๆ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัย 

พฒันา คดิค้นเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนใหม่ๆ  ส่งผลให้เกดิความย่ังยืนทางด้านพลงังานของ 

ประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้ง

สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ลดภาวะโลกร้อนในระยะยาว

3. เกณฑ์การพิจารณา

ให้การรบัรองกับหน่วยงานทีใ่ช้หรอืผลติพลงังานหมนุเวยีน โดยแบ่งเป็นระดบัสขีองฉลาก ดงัน้ี

กลุ่มที่ 1  ผลิตพลังงานเพื่อใช้ 
สีของฉลาก : สีทอง

กลุม่ที ่2  ผลติพลงังานเพือ่ขาย
สีของฉลาก : สีเขียว
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4. หน่วยงานที่เข้าร่วมและได้รับการรับรอง

1. บริษัท วินีไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าพลังงานความร้อนเหลือทิ้งในรูปของ              

ก๊าซไฮโดเจน มาใช้เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติ ได้รับฉลากสีเขียว

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สาขาหนองจอก ได้น�าเทคโนโลยี 

เซลล์แสงอาทิตย์ มาใช้ในระบบแสงสว่างเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า ได้รับฉลากสีทอง

3. บริษัท ชัยภูมิพืชผล จ�ากัด ได้น�าก๊าซชีวภาพ มาใช้เพื่อทดแทนน�้ามันเตาได้รับ 

ฉลากสีทอง

4. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า                     

จากความร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ได้รับฉลากสีทอง

5. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

ได้รบัฉลากสีเขยีว

5. อายุใบรับรองและค่าธรรมเนียม

Ò	ใบรับรองมีอายุ 3 ปี หลังจากวันที่ขึ้นทะเบียนการรับรอง โดยจะมีการติดตาม 

และตรวจสอบทุกปี

Ò	ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท/ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/ โรงงาน

6. วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารแนบ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 

โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524    โทรสาร: 02-504-4826-8 

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

7. การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดโครงการ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�าบล

บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120    

Website: www.tei.or.th
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การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน  
(Alternative Energy Certificate)

1. ความเป็นมา

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของพลังงานที่มีแนวโน้มการใช้งานเพ่ิมสูงข้ึนตามการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกจิภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อภาวการณ์ขาดแคลนพลงังาน

ในอนาคต  จึงได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการ “การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน” 

โดย “การรับรองการใช้หรือผลติพลงังานหมนุเวยีน” คอื การให้การรับรองแก่หน่วย

งานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ้านเรือน และอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วย

งานนั้นมีศักยภาพในการจัดการด้านพลังงานผ่านการใช้หรือผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ 

ต่างๆ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัย 

พฒันา คดิค้นเทคโนโลยีพลงังานหมนุเวยีนใหม่ๆ  ส่งผลให้เกดิความยัง่ยนืทางด้านพลงังานของ 

ประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้ง

สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน

หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2. เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ลดภาวะโลกร้อนในระยะยาว

3. เกณฑ์การพิจารณา

ให้การรบัรองกบัหน่วยงานทีใ่ช้หรอืผลติพลงังานหมนุเวยีน โดยแบ่งเป็นระดบัสขีองฉลาก ดงันี้

กลุ่มที่ 1  ผลิตพลังงานเพื่อใช้ 
สีของฉลาก : สีทอง

กลุม่ท่ี 2  ผลติพลงังานเพือ่ขาย
สีของฉลาก : สีเขียว
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4. หน่วยงานที่เข้าร่วมและได้รับการรับรอง

1. บริษัท วินีไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าพลังงานความร้อนเหลือทิ้งในรูปของ              

ก๊าซไฮโดเจน มาใช้เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติ ได้รับฉลากสีเขียว

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สาขาหนองจอก ได้น�าเทคโนโลยี 

เซลล์แสงอาทิตย์ มาใช้ในระบบแสงสว่างเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า ได้รับฉลากสีทอง

3. บริษัท ชัยภูมิพืชผล จ�ากัด ได้น�าก๊าซชีวภาพ มาใช้เพื่อทดแทนน�้ามันเตาได้รับ 

ฉลากสีทอง

4. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า                     

จากความร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ได้รับฉลากสีทอง

5. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั เทคโนโลยผีลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

ได้รบัฉลากสเีขียว

5. อายุใบรับรองและค่าธรรมเนียม

Ò	ใบรับรองมีอายุ 3 ปี หลังจากวันที่ขึ้นทะเบียนการรับรอง โดยจะมีการติดตาม 

และตรวจสอบทุกปี

Ò	ค่าธรรมเนียม 60,000 บาท/ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/ โรงงาน

6. วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารแนบ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 

โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524    โทรสาร: 02-504-4826-8 

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

7. การตดิต่อสอบถามรายละเอยีดโครงการ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�าบล

บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120    

Website: www.tei.or.th
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การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส�าหรับอาคาร
(Carbon Certification for Buildings)

1. ความเป็นมา

ปัญหาภาวะโลกร้อนท�าให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความส�าคัญของการลดภาวะ 

โลกร้อน โดยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานภาคธุรกิจในประเทศต่างๆ พบว่าการใช้พลังงานในภาค 

การประกอบธุรกิจอาคารเพิ่มข้ึน เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจภาคอาคาร 

ส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

ภาคอาคารและผู้ใช้บริการมีความตระหนักและร่วมมือในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร โดยที่อาคารมี

การใช้งานและดูแลบ�ารุงรักษารวมถึงสามารถลดหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต�่าอีก

ทั้งยังสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการด้วย

3. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาการลดหรอืหลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แสดงผลให้อยูใ่นรปูของ

ก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (CO2 equivalent) โดยพิจารณาข้อมูลดังนี้

3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า  

3.2 การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

3.3 การใช้น�้า   

3.4 การใช้สารท�าความเย็น

3.5 การจัดการของเสีย
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4. หน่วยงานที่เข้าร่วมและได้รับการรับรอง

(1) อาคารซันบีม พัทยา สปา แอนด์ เว็ลเนส โฮเต็ล บริษัท ซันบีม โฮเต็ล จ�ากัด

(2) อาคาร 4  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

(3) อาคาร A, อาคาร B และอาคาร C  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

(4) อาคารห้องปฎิบัติการ  บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

(5) อาคารส�านักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(6) อาคารส�านักงานแจ้งวัฒนะ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(7) อาคารส�านักงานใหญ่ อาคารพหลโยธิน  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(8) อาคารส�านักงานใหญ่ กฟผ.ท.102  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(9) อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์

(10) อาคาร Main Building และอาคาร Operation บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

   จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานสุวรรณภูมิ    

   สาขาที่ 3

(11) อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2554

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2555

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2556

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2557

1 2 3 4

76 8 9 1110

5



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT PB

20 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส�าหรับอาคาร
(Carbon Certification for Buildings)

1. ความเป็นมา

ปัญหาภาวะโลกร้อนท�าให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความส�าคัญของการลดภาวะ 

โลกร้อน โดยการร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานภาคธุรกิจในประเทศต่างๆ พบว่าการใช้พลังงานในภาค 

การประกอบธุรกิจอาคารเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจภาคอาคาร 

ส่วนใหญ่มาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

ภาคอาคารและผู้ใช้บริการมีความตระหนักและร่วมมือในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร โดยที่อาคารมี

การใช้งานและดูแลบ�ารุงรักษารวมถึงสามารถลดหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต�่าอีก

ทั้งยังสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการด้วย

3. เกณฑ์การพิจารณา

การพจิารณาการลดหรอืหลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แสดงผลให้อยูใ่นรปูของ

ก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (CO2 equivalent) โดยพิจารณาข้อมูลดังนี้

3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า  

3.2 การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

3.3 การใช้น�้า   

3.4 การใช้สารท�าความเย็น

3.5 การจัดการของเสีย
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4. หน่วยงานที่เข้าร่วมและได้รับการรับรอง

(1) อาคารซันบีม พัทยา สปา แอนด์ เว็ลเนส โฮเต็ล บริษัท ซันบีม โฮเต็ล จ�ากัด

(2) อาคาร 4  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

(3) อาคาร A, อาคาร B และอาคาร C  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

(4) อาคารห้องปฎิบัติการ  บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

(5) อาคารส�านักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(6) อาคารส�านักงานแจ้งวัฒนะ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(7) อาคารส�านักงานใหญ่ อาคารพหลโยธิน  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(8) อาคารส�านักงานใหญ่ กฟผ.ท.102  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(9) อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์

(10) อาคาร Main Building และอาคาร Operation บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

   จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานสุวรรณภูมิ    

   สาขาที่ 3

(11) อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2554

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2555

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2556

ได้รับการรับรอง ปี พ.ศ.2557

1 2 3 4

76 8 9 1110
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5. วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารแนบ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 

โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524 โทรสาร: 02-504-4826-8  

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

6. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

มูลนิธสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เลขที ่ 16/151 เมอืงทองธาน ีถนนบอนด์สตรที ต�าบล

บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Website: www.tei.or.th

โครงการฉลากลดคาร์บอน  (Carbon Reduction Label)

โครงการฉลากลดคาร์บอน เกดิขึน้จากความต้องการให้ทกุภาคส่วน 

มส่ีวนร่วมในการลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอนัเป็นสาเหตหุลกั

ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งการลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนสามารถ

ท�าได้ คือ การร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทัง้จากภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรในฐานะผูผ้ลติ ภาคบรกิารในฐานะผูข้บัเคลือ่นกจิกรรม

รวมทัง้ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค ซึง่การด�าเนนิการลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในส่วนผู้บริโภคนั้นสามารถเชื่อมโยงกับส่วนผู้ผลิต ผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณ  

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

โครงการจัดท�าการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน หรือเรียกว่า “โครงการฉลากลด

คาร์บอน” พิจารณาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละช่วงของวงจรชวีติผลติภณัฑ์   

(Life cycle assessment; LCA) เพือ่ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ จูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีการผลิต 

ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถน�าผลิตภัณฑ์มาสมัคร 

ขึ้นทะเบียนได้ โดยแสดงผลอยู่ในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (CO2 equivalent) การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ พิจารณาจากการใช้
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ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล วัตถุดิบ และการจัดการของเสีย สินค้าหรือบริการจะได้รับการอนุมัติ

เพ่ือขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอนได้ต้องผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการรบัรองการลดหรอืหลีกเล่ียง 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก�าหนด โดยมีประเภทของการรับรอง ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมนิจะได้รบัการขึน้ทะเบยีน และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ 

ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนผู้ผลิตเองก็สามารถพัฒนา

สินค้าให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่าอย่าง

แท้จริง ท้ังน้ีผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา 

ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 

2556) สามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนได้ 5,331,639 tonCO2 โดยมี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนแล้ว 

กว่า 181 ผลิตภัณฑ์ จาก 45 บริษัท

วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้ง เอกสาร

แนบ ได้ที่ฝ ่ายเลขานุการโครงการฯ โทรศัพท์:  

02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524 

โทรสาร: 02-504-4826-8 

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 16/151 

เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

Website: www.tei.or.th

2.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทกระบวนการในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

1.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

3.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า
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5. วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารแนบ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 

โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524 โทรสาร: 02-504-4826-8  

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

6. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

มลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เลขที ่ 16/151 เมอืงทองธาน ีถนนบอนด์สตรีท ต�าบล

บางพดู อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Website: www.tei.or.th

โครงการฉลากลดคาร์บอน  (Carbon Reduction Label)

โครงการฉลากลดคาร์บอน เกดิข้ึนจากความต้องการให้ทุกภาคส่วน 

มส่ีวนร่วมในการลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอนัเป็นสาเหตหุลกั

ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งการลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนสามารถ

ท�าได้ คือ การร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทัง้จากภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผูข้บัเคลือ่นกจิกรรม

รวมทัง้ประชาชนในฐานะผูบ้รโิภค ซึง่การด�าเนนิการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในส่วนผู้บริโภคนั้นสามารถเชื่อมโยงกับส่วนผู้ผลิต ผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณ  

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

โครงการจัดท�าการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน หรือเรียกว่า “โครงการฉลากลด

คาร์บอน” พิจารณาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละช่วงของวงจรชวีติผลติภัณฑ์   

(Life cycle assessment; LCA) เพ่ือประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ จูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีการผลิต 

ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถน�าผลิตภัณฑ์มาสมัคร 

ขึ้นทะเบียนได้ โดยแสดงผลอยู่ในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (CO2 equivalent) การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ พิจารณาจากการใช้
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ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล วัตถุดิบ และการจัดการของเสีย สินค้าหรือบริการจะได้รับการอนุมัติ

เพือ่ขึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอนได้ต้องผ่านเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการรบัรองการลดหรอืหลกีเลีย่ง 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก�าหนด โดยมีประเภทของการรับรอง ดังนี้

ผลติภณัฑ์ทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิจะได้รบัการขึน้ทะเบยีน และประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ 

ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้า ตลอดจนผู้ผลิตเองก็สามารถพัฒนา

สินค้าให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่าอย่าง

แท้จริง ทั้งนี้ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 

2556) สามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนได้ 5,331,639 tonCO2 โดยมี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนแล้ว 

กว่า 181 ผลิตภัณฑ์ จาก 45 บริษัท

วิธีการสมัครเข้าร่วม

ส่งใบสมัครและแบบฟอร์มพร้อมทั้ง เอกสาร

แนบ ได้ที่ฝ ่ายเลขานุการโครงการฯ โทรศัพท์:  

02-503-3333 ต่อ 512, 516, 524 

โทรสาร: 02-504-4826-8 

อีเมลล์ : phonnapa@tei.or.th

การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 16/151 

เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด  

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

Website: www.tei.or.th

2.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทกระบวนการในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

1.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต

3.  ฉลากลดคาร์บอน 
ประเภทผู้รับจ้างผลิตสินค้า
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การประชุมสีเขียว (Green Meetings)
เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่สนับสนุน

ให้เกิดการ สร้างสมดุลทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ต่างมีการจัดประชุม สัมมนา 

หรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การน�าหลักการประชุมสีเขียวมาใช้ในองค์กร จึงเป็นแนวทางที่

บุคคลกรในองค์กรได้แสดงการมีส่วนร่วม และความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกๆ 

คนในองค์กรจากการได้ปฏิบัติจริง

ประโยชน์ของการประชุมสีเขียว :

Ò	ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร จากการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

Ò	สร้างชื่อเสียง และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้สังคมรับทราบถึงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	สร้างจิตส�านึก และพฤติกรรมที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	เกดิความภาคภมูใิจ ในการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมทีส่่งเสรมิให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื

โดยสามารถน�าแนวทาง Green Meetings ไปใช้ได้กบั การจัดประชมุภายในองค์กร 

การจัดสัมมนาภายในองค์กร และการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
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แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) :
กิจกรรม/รายละเอียด

• ก�าหนด Green Meetings เป็นนโยบาย และแนว

ปฏบิตัขิององค์กร

• ก�าหนดการจดัซือ้สเีขยีว (Green Procurement) 

เป็นนโยบายขององค์กร

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างเสริม

จติส�านกึให้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

• ส่งเอกสารการประชมุทางอเีมล์/ เตรยีมไฟล์ข้อมลู

ที่ผู ้ เข ้าร ่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก

อนิเทอร์เนต็

• จดัท�าเอกสารการประชมุเฉพาะทีจ่�าเป็น พยายาม

สรปุข้อมลูให้สัน้ กระชบัและได้ใจความ

• เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล/จัดพิมพ์เอกสารการ

ประชมุทัง้ 2 หน้า / จดัพมิพ์เอกสารสขีาว-ด�า / ไม่พมิพ์

เอกสารการประชมุทีเ่ป็นสไลด์ PowerPoint

• จดับรกิารน�า้ดืม่ในขวดแก้วหรอืเหยอืกพร้อมแก้ว

เปล่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชมุ/ ใช้ภาชนะทคีงทนถาวร

และสามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจ�าพวกโฟม 

พลาสตกิ กระดาษ

• จดับรกิารอาหารจานเดยีว ส�าหรบัการประชมุทีมี่

ผู้เข้าร่วมการประชุมต�า่กว่า 20 คน ในกรณทีีมี่จ�านวนผู้เข้า

ร่วมการประชุมมากกว่า 20 คนสามารถจัดอาหารแบบ

บฟุเฟต์

• สนับสนุนวัตถุดิบส�าหรับเตรียมอาหารและ     

เครือ่งดืม่ทีห่าได้ในท้องถิน่ เช่น ขนมไทย ผลไม้

• ปิดเครือ่งฉาย LCD หรอืเลอืกเป็น stand-by 

mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

• เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็นมิตร       

ต่อสิ่งแวดล้อม)/ เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ 

ใบปลวิ เพือ่น�าไปใช้เป็นกระดาษรไีซเคลิ (Recycled 

Paper)

• ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 

อินทราเน็ต จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์  

ใช้อเีมล์ในการส่งจดหมายเชญิผูเ้ข้าร่วมการประชมุ

• ระบใุนจดหมายเชญิให้มกีารส่งแบบตอบรบัการเข้า

ร่วมการประชมุทางอเีมล์ หรอืทางโทรศพัท์

• แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดใช้เส้ือสูทและเส้ือนอก

ระหว่างการประชมุตามหลกัการ Green Meetings

1. การก�าหนดแนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียว 2. การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม 

3. การจัดเตรียมเอกสาร

5. การจัดเตรียมอาหารและเครือ่งดืม่ 6. การจัดเตรียมอืน่ๆ 

4.  การจัดเตรียมสถานที/่อุปกรณ์ 

• เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกบัจ�านวนผู้เข้า

ร่วมการประชมุ/ ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน

และมีประสิทธิภาพสูง/ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับ

อากาศไว้ที ่25-26 องศาเซลเซยีส

• ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกใน

กระถาง และสามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ได้ใหม่

• ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้

อปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

• เตรียมถังขยะแยกประเภทส�าหรับขยะ

รไีซเคลิ (Recyclable Waste) 
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การประชุมสีเขียว (Green Meetings)
เป็นรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่สนับสนุน

ให้เกิดการ สร้างสมดุลทางธรรมชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ต่างมีการจัดประชุม สัมมนา 

หรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง การน�าหลักการประชุมสีเขียวมาใช้ในองค์กร จึงเป็นแนวทางที่

บุคคลกรในองค์กรได้แสดงการมีส่วนร่วม และความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกๆ 

คนในองค์กรจากการได้ปฏิบัติจริง

ประโยชน์ของการประชุมสีเขียว :

Ò	ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร จากการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

Ò	สร้างชื่อเสียง และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้สังคมรับทราบถึงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	สร้างจิตส�านึก และพฤติกรรมที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Ò	เกดิความภาคภมูใิจ ในการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมทีส่่งเสรมิให้เกดิการพฒันาอย่างย่ังยืน

โดยสามารถน�าแนวทาง Green Meetings ไปใช้ได้กบั การจดัประชมุภายในองค์กร 

การจัดสัมมนาภายในองค์กร และการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร
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แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) :
กิจกรรม/รายละเอียด

• ก�าหนด Green Meetings เป็นนโยบาย และแนว

ปฏบิตัขิององค์กร

• ก�าหนดการจดัซือ้สเีขยีว (Green Procurement) 

เป็นนโยบายขององค์กร

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างเสริม

จติส�านกึให้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

• ส่งเอกสารการประชมุทางอเีมล์/ เตรยีมไฟล์ข้อมลู

ที่ผู ้ เข ้าร ่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก

อนิเทอร์เนต็

• จดัท�าเอกสารการประชมุเฉพาะทีจ่�าเป็น พยายาม

สรปุข้อมลูให้สัน้ กระชบัและได้ใจความ

• เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล/จัดพิมพ์เอกสารการ

ประชมุทัง้ 2 หน้า / จดัพมิพ์เอกสารสขีาว-ด�า / ไม่พมิพ์

เอกสารการประชมุทีเ่ป็นสไลด์ PowerPoint

• จดับรกิารน�า้ดืม่ในขวดแก้วหรอืเหยอืกพร้อมแก้ว

เปล่าให้แก่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ/ ใช้ภาชนะทคีงทนถาวร

และสามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจ�าพวกโฟม 

พลาสตกิ กระดาษ

• จดับรกิารอาหารจานเดียว ส�าหรบัการประชมุท่ีมี

ผูเ้ข้าร่วมการประชมุต�า่กว่า 20 คน ในกรณทีีม่จี�านวนผูเ้ข้า

ร่วมการประชุมมากกว่า 20 คนสามารถจัดอาหารแบบ

บฟุเฟต์

• สนับสนุนวัตถุดิบส�าหรับเตรียมอาหารและ     

เครือ่งดืม่ทีห่าได้ในท้องถิน่ เช่น ขนมไทย ผลไม้

• ปิดเครือ่งฉาย LCD หรอืเลอืกเป็น stand-by 

mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน

• เลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็นมิตร       

ต่อสิ่งแวดล้อม)/ เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผ่นพับ 

ใบปลวิ เพือ่น�าไปใช้เป็นกระดาษรไีซเคลิ (Recycled 

Paper)

• ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 

อินทราเน็ต จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์  

ใช้อเีมล์ในการส่งจดหมายเชญิผูเ้ข้าร่วมการประชมุ

• ระบใุนจดหมายเชญิให้มกีารส่งแบบตอบรบัการเข้า

ร่วมการประชมุทางอเีมล์ หรอืทางโทรศพัท์

• แจ้งให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุงดใช้เสือ้สทูและเสือ้นอก

ระหว่างการประชมุตามหลกัการ Green Meetings

1. การก�าหนดแนวทางส่งเสริมการจัดประชุมสีเขียว 2. การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม 

3. การจัดเตรียมเอกสาร

5. การจัดเตรียมอาหารและเครือ่งดืม่ 6. การจัดเตรียมอืน่ๆ 

4.  การจัดเตรียมสถานที/่อุปกรณ์ 

• เลอืกห้องประชมุให้เหมาะสมกบัจ�านวนผูเ้ข้า

ร่วมการประชมุ/ ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน

และมีประสิทธิภาพสูง/ปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับ

อากาศไว้ที ่25-26 องศาเซลเซยีส

• ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกใน

กระถาง และสามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ได้ใหม่

• ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้

อปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

• เตรียมถังขยะแยกประเภทส�าหรับขยะ

รไีซเคลิ (Recyclable Waste) 
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การให้ใบรับรอง Green Meetings: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ:

๏ ประเภทที ่1 ใบรบัรอง Green Meetings : คอื การให้การรบัรอง

กับองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)              

ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

๏ ประเภทที ่2 ใบรบัรอง Green Meetings Plus : คือ การให้   

การรบัรองกบัองค์กรทีน่�าแนวทางการจัดประชุมสีเขยีว (Green  Meetings) 

ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคู่ค้า 

หน่วยงานที่ขอรับทุน และ/หรือองค์กรที่รับการว่าจ้างให้น�าแนวทาง       

การจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Green Meetings ตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการ Green Meetings ปี พ.ศ. 2554 มีองค์กรที่สนใจสมัครเข้าร่วม        

โครงการฯ มากมายกว่า 80 องค์กร แบ่งออกได้เป็นองค์กรสมาชิก TBCSD จ�านวนกว่า             

12 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) 7. กลุ่มมิตรผล
2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 8. บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
    (มหาชน)
3.บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด 9. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
4.บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด 10. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
5.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
6.บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 12. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

 และองค์กรภายนอก จ�านวนทั้งสิ้นกว่า 68 องค์กร โดยมีองค์กรที่ได้รับใบรับรอง  

Green Meetings Plus จ�านวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด (องค์กรสมาชิก 

TBCSD) และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาโคราช (องค์กรภายนอก) 

 ส�าหรับปี 2558 นี้ ส�านักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะด�าเนิน

การขับเคลื่อน และผลักดันให้องค์กรสมาชิก TBCSD เข้าร่วมโครงการ Green Meetings  

พร้อมทั้งเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการขยายผล

โครงการฯ ออกสู่สังคมในวงกว้างต่อไป 
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การสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Meetings

องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ แนวทางการจัด

ประชุมตามหลักการ Green Meetings และรายชื่อองค์กรที่ร่วมโครงการ รวมทั้งสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมคัรเข้าร่วมโครงการ ได้ทางเวบ็ไซต์ท่ี http://www.tei.or.th/tbcsd/

projects/GreenMeeting.html  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานเลขานุการ 

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 300, 509   โทรสาร : 

02-504-4826-8  อีเมลล์ : sasiporn@tei.or.th, pinyada@tei.or.th

อารยสถาปัตย์
(Universal Design)

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดของการออกแบบสถานที่ให้รองรับ

การใช้งานของทุกคน ซึ่งรวมถึงคนชราและผู้พิการ ที่จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย

การก�าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร      

สถานที ่หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ เพือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 

หลักการประเมินอารยสถาปัตย์ในองค์กรเบื้องต้น ดังนี้

1. มีป้ายแสดงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการและคนชรา

2. มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่างระดับ ส�าหรับรถเข็น พร้อมมีราวกันตก

3. มีลิฟต์หรือทางลาดใช้ระหว่างชั้นของอาคาร กรณีที่มีจ�านวนชั้นมากกว่า ๒ ชั้นขึ้นไป
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การให้ใบรับรอง Green Meetings: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ:

๏ ประเภทที ่1 ใบรบัรอง Green Meetings : คอื การให้การรบัรอง

กับองค์กรที่น�าแนวทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)              

ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

๏ ประเภทท่ี 2 ใบรบัรอง Green Meetings Plus : คอื การให้   

การรบัรองกบัองค์กรทีน่�าแนวทางการจดัประชมุสเีขยีว (Green  Meetings) 

ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อมกับมีการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรคู่ค้า 

หน่วยงานที่ขอรับทุน และ/หรือองค์กรที่รับการว่าจ้างให้น�าแนวทาง       

การจัดประชุมสีเขียวไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Green Meetings ตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการ Green Meetings ปี พ.ศ. 2554 มีองค์กรที่สนใจสมัครเข้าร่วม        

โครงการฯ มากมายกว่า 80 องค์กร แบ่งออกได้เป็นองค์กรสมาชิก TBCSD จ�านวนกว่า             

12 องค์กร ได้แก่

1. บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) 7. กลุ่มมิตรผล
2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 8. บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
    (มหาชน)
3.บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด 9. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
4.บริษัท ดาว เคมีคอล ประเทศไทย จ�ากัด 10. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
5.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
6.บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 12. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

 และองค์กรภายนอก จ�านวนทั้งสิ้นกว่า 68 องค์กร โดยมีองค์กรที่ได้รับใบรับรอง  

Green Meetings Plus จ�านวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ากัด (องค์กรสมาชิก 

TBCSD) และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาโคราช (องค์กรภายนอก) 

 ส�าหรับปี 2558 นี้ ส�านักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะด�าเนิน

การขับเคล่ือน และผลักดันให้องค์กรสมาชิก TBCSD เข้าร่วมโครงการ Green Meetings  

พร้อมทั้งเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการขยายผล

โครงการฯ ออกสู่สังคมในวงกว้างต่อไป 
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การสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Meetings

องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ แนวทางการจัด

ประชุมตามหลักการ Green Meetings และรายชื่อองค์กรที่ร่วมโครงการ รวมทั้งสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมคัรเข้าร่วมโครงการ ได้ทางเวบ็ไซต์ที ่http://www.tei.or.th/tbcsd/

projects/GreenMeeting.html  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานเลขานุการ 

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โทรศัพท์: 02-503-3333 ต่อ 300, 509   โทรสาร : 

02-504-4826-8  อีเมลล์ : sasiporn@tei.or.th, pinyada@tei.or.th

อารยสถาปัตย์
(Universal Design)

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดของการออกแบบสถานที่ให้รองรับ

การใช้งานของทุกคน ซึ่งรวมถึงคนชราและผู้พิการ ท่ีจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย โดยสอดคล้องกับกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย

การก�าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร      

สถานที ่หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ เพือ่ให้คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 

หลักการประเมินอารยสถาปัตย์ในองค์กรเบื้องต้น ดังนี้

1. มีป้ายแสดงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการและคนชรา

2. มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่างระดับ ส�าหรับรถเข็น พร้อมมีราวกันตก

3. มีลิฟต์หรือทางลาดใช้ระหว่างชั้นของอาคาร กรณีที่มีจ�านวนชั้นมากกว่า ๒ ชั้นขึ้นไป
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1. ระบบควบคุมลิฟต์เป็นแบบที่ผู้พิการและคนชราสามารถควบคุมได้เอง และสะดวก    

ส�าหรับการใช้งาน

2. มีบันไดที่ผู้พิการและคนชราใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง

3. มทีีจ่อดรถส�าหรบัผูพ้กิารและคนชราทีอ่ยูใ่กล้ทางเข้าออกของอาคารในปริมาณทีเ่หมาะ

4. พื้นผิวของทางเข้าอาคาร และทางเดิน/ทางเชื่อมระหว่างอาคาร เรียบเสมอกัน ไม่มี 

สิ่งกีดขวาง และมีผนังหรือราวกันตกตามความเหมาะสม

5. ประตูของอาคารเปิดปิดง่าย หากเป็นแบบอัตโนมัติจะมีปุ่มกดที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม

ได้เอง

6. มีห้องน�้าส�าหรับผู้พิการและคนชรา

7. มีพื้นผิวต่างสัมผัสส�าหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้นในบริเวณที่มีระดับต่างกัน          

ทางขึน้-ลงของทางลาดและบนัได ด้านหน้าประตหู้องน�า้ ทางเข้า-ออกประตลูฟิต์ ทางออก

ฉุกเฉิน ด้านหน้าและหลังประตูทางเข้าอาคาร ตลอดจนทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร

8. มีที่นั่งส�าหรับคนพิการหรือพื้นที่ส�าหรับจอดรถเข็นคนพิการ

9. มีสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส�าหรับคนพิการอยู่ในต�าแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก 

และสังเกตง่าย

องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (TBCSD) เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิ

แนวคิดเร่ืองอารยสถาปัตย์ในภาคเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม       

ตามบริบท จากจดุเริม่ต้นในการมอบองค์ความรูเ้รือ่งอารยสถาปัตย์ โดย TBCSD ได้ด�าเนนิการ

จัดงานเสวนาหวัข้อเร่ือง “การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สูค่วามเสมอภาคในสงัคม” ขึน้          

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์กรสมาชิกได้

รับองค์ความรู้และเป็นการสนับสนุนให้องค์กรสมาชิก ปรับใช้แนวคิดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับ

บริบทขององค์กร อีกทั้งต่อยอดไปสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อแสดงความใส่ใจและห่วงใยในสังคม 

ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ ได้จัดงานแถลงข่าว การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม 

ได้มีองค์กรสมาชิกร่วมพิธีแสดงความมุ่งม่ันเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ใน

องค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม จ�านวน 7 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)     

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) นับเป็นการส่งสัญญาณที่ส�าคัญไป                 

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 29

สู่สังคมไทยให้เกิดเป็นกระแสในการน�าแนวคิดของอารยสถาปัตย์ มาออกแบบและปรับใช้   

สถานที่ให้สามารถรองรับการใช้งานของทุกคน โดยรวมถึงคนชราและผู้พิการ ที่จะสามารถใช้

งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ส�าหรบัปี 2558 TBCSD ได้ขบัเคลือ่นเรือ่งอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนือ่ง โดยร่วมด�าเนนิ

งานกับทีมทูตอารยสถาปัตย์ น�าโดยคุณกฤษนะ ละไล เข้าส�ารวจอาคารขององค์กรสมาชิก 

เพื่อมอบองค์ความรู ้ และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการปรับเปลี่ยนอาคารตามแนวคิด 

อารยสถาปัตย์ อาทิเช่น อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�านักงานใหญ่) อาคารธนาคารกรุงไทย 

(ส�านักงานใหญ่) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) อีกทั้งได้ด�าเนินการจัดท�า

สกูป๊ข่าวเผยแพร่ตามสือ่โทรทศัน์ของรายการคณุกฤษนะ ละไล ทตูอารยสถาปัตย์ และเมือ่วนัที่ 

23 มกราคม 2558 ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) โดยองค์กรธุรกิจเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดงานเสวนา “Smart Banking  

น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร” ขึ้น โดยได้สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องอารยสถาปัตย์ 

เพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิภาคธนาคารและสถาบนัการเงนิ ให้ความส�าคญัต่อการบรกิารสูส่าธารณชน

โดยตระหนักถึงความเสมอภาคของผู้พิการ และคนชรา

หากภาคเอกชนทุกองค์กรร่วมกันด�าเนินงานปรับเปลี่ยนอาคารสถานท่ี ให้เหมาะสม

ตามแนวทางอารยสถาปัตย์แล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมภาพรวมและประเทศชาติได้         

และด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากทกุภาคส่วนนีเ้อง จะท�าให้สงัคมไทยก้าวไปสูก่ารมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีน�าไปสู่ความเสมอภาคของสังคมไทยในอนาคตต่อไป 

ทั้งนี้องค์กรสมาชิกใดมีความสนใจในเรื่องการปรับเปลี่ยนอาคารตามแนวคิด 

อารยสถาปัตย์ สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ส�านกัเลขานกุารองค์กรธรุกิจเพ่ือการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน โทรศพัท์ : 02-503-3333 ต่อ 300, 520 โทรสาร : 02-504-4826-8 อีเมลล์ :  

sasiporn@tei.or.th, temsiri@tei.or.th  ทางเว็บไซต์ที่: http://www.tei.or.th/tbcsd
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1. ระบบควบคุมลิฟต์เป็นแบบที่ผู้พิการและคนชราสามารถควบคุมได้เอง และสะดวก    

ส�าหรับการใช้งาน

2. มีบันไดที่ผู้พิการและคนชราใช้ได้อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง

3. มทีีจ่อดรถส�าหรับผู้พิการและคนชราทีอ่ยูใ่กล้ทางเข้าออกของอาคารในปรมิาณทีเ่หมาะ

4. พื้นผิวของทางเข้าอาคาร และทางเดิน/ทางเช่ือมระหว่างอาคาร เรียบเสมอกัน ไม่มี 

สิ่งกีดขวาง และมีผนังหรือราวกันตกตามความเหมาะสม

5. ประตูของอาคารเปิดปิดง่าย หากเป็นแบบอัตโนมัติจะมีปุ่มกดที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม

ได้เอง

6. มีห้องน�้าส�าหรับผู้พิการและคนชรา

7. มีพื้นผิวต่างสัมผัสส�าหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้นในบริเวณที่มีระดับต่างกัน          

ทางขึน้-ลงของทางลาดและบนัได ด้านหน้าประตหู้องน�า้ ทางเข้า-ออกประตลูฟิต์ ทางออก

ฉุกเฉิน ด้านหน้าและหลังประตูทางเข้าอาคาร ตลอดจนทางแยกหรือทางเลี้ยวในอาคาร

8. มีที่นั่งส�าหรับคนพิการหรือพื้นที่ส�าหรับจอดรถเข็นคนพิการ

9. มีสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส�าหรับคนพิการอยู่ในต�าแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก 

และสังเกตง่าย

องค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (TBCSD) เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิ

แนวคิดเรื่องอารยสถาปัตย์ในภาคเอกชน เพื่อให้องค์กรสามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม       

ตามบรบิท จากจดุเริม่ต้นในการมอบองค์ความรูเ้รือ่งอารยสถาปัตย์ โดย TBCSD ได้ด�าเนนิการ

จัดงานเสวนาหวัข้อเรือ่ง “การส่งเสรมิอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สู่ความเสมอภาคในสงัคม” ขึน้          

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์กรสมาชิกได้

รับองค์ความรู้และเป็นการสนับสนุนให้องค์กรสมาชิก ปรับใช้แนวคิดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับ

บริบทขององค์กร อีกทั้งต่อยอดไปสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อแสดงความใส่ใจและห่วงใยในสังคม 

ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ ได้จัดงานแถลงข่าว การส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในองค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม 

ได้มีองค์กรสมาชิกร่วมพิธีแสดงความมุ่งม่ันเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ใน

องค์กร...สู่ความเสมอภาคในสังคม จ�านวน 7 องค์กร ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)     

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) นับเป็นการส่งสัญญาณที่ส�าคัญไป                 

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 29

สู่สังคมไทยให้เกิดเป็นกระแสในการน�าแนวคิดของอารยสถาปัตย์ มาออกแบบและปรับใช้   

สถานที่ให้สามารถรองรับการใช้งานของทุกคน โดยรวมถึงคนชราและผู้พิการ ที่จะสามารถใช้

งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ส�าหรบัปี 2558 TBCSD ได้ขบัเคลือ่นเรือ่งอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนือ่ง โดยร่วมด�าเนนิ

งานกับทีมทูตอารยสถาปัตย์ น�าโดยคุณกฤษนะ ละไล เข้าส�ารวจอาคารขององค์กรสมาชิก 

เพื่อมอบองค์ความรู ้ และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการปรับเปล่ียนอาคารตามแนวคิด 

อารยสถาปัตย์ อาทิเช่น อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ (ส�านักงานใหญ่) อาคารธนาคารกรุงไทย 

(ส�านักงานใหญ่) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) อีกทั้งได้ด�าเนินการจัดท�า

สกูป๊ข่าวเผยแพร่ตามสือ่โทรทศัน์ของรายการคณุกฤษนะ ละไล ทตูอารยสถาปัตย์ และเมือ่วนัที่ 

23 มกราคม 2558 ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) โดยองค์กรธุรกิจเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดงานเสวนา “Smart Banking  

น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร” ขึ้น โดยได้สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องอารยสถาปัตย์ 

เพือ่ขับเคลือ่นธรุกจิภาคธนาคารและสถาบนัการเงนิ ให้ความส�าคญัต่อการบรกิารสูส่าธารณชน

โดยตระหนักถึงความเสมอภาคของผู้พิการ และคนชรา

หากภาคเอกชนทุกองค์กรร่วมกันด�าเนินงานปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ ให้เหมาะสม

ตามแนวทางอารยสถาปัตย์แล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมภาพรวมและประเทศชาติได้         

และด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากทกุภาคส่วนนีเ้อง จะท�าให้สังคมไทยก้าวไปสู่การมีคณุภาพชวีติ

ที่ดีน�าไปสู่ความเสมอภาคของสังคมไทยในอนาคตต่อไป 

ทั้งนี้องค์กรสมาชิกใดมีความสนใจในเรื่องการปรับเปล่ียนอาคารตามแนวคิด 

อารยสถาปัตย์ สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี ส�านกัเลขานกุารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันา 

อย่างยัง่ยืน โทรศพัท์ : 02-503-3333 ต่อ 300, 520 โทรสาร : 02-504-4826-8 อีเมลล์ :  

sasiporn@tei.or.th, temsiri@tei.or.th  ทางเว็บไซต์ที่: http://www.tei.or.th/tbcsd

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 29



PB SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

30 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 31

บทบาทขององค์กรสมาชิก TBCSD 
เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ด้วยบทบาทของบริษัท บางจากฯ ในฐานะประธาน CSR Club ของสมาคมบริษัท 

จดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมท�างานในระดบัอาเซยีนโดย CSR Club 

ได้ร่วมก่อตั้งและเข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN CSR Network  ในปี 2554 ซึ่งมีส�านักงานประจ�า

อยูท่ีป่ระเทศสิงคโปร์ เพ่ือเป็นองค์กรในการเชือ่มโยงความร่วมมอืของหน่วยงานภาคธรุกจิจาก

ประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อร่วมกันผลักดันส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในระดับภูมิภาคของอาเซียน ตามแนวทางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

(ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักประชาคม

อาเซยีน ทีม่เีป้าหมายให้อาเซยีนเป็นประชาคมทีม่ปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง มสีงัคมทีเ่อือ้อาทร

และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาทุกด้านเพื่อยกระดับ

คณุภาพชีวติของประชาชน และส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

จากการท�างานร่วมกนัเป็นระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ระหว่าง CSR Club กับ ASEAN 

CSR Network ได้มกีารเช่ือมโยงการแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัประเด็นต่างๆ ทีส่�าคญัของการ

ท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในระดับภูมิภาค ผ่านการประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกัน 

โดยคณะกรรมการของ ASEAN CSR Network และสมาชิกมาร่วมแลกเปลี่ยนและน�าเสนอ

ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทยในงาน CSR Thailand 

2013 และ 2014  ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจ�าปีของ CSR Club ประเด็นส�าคัญที่มีการน�าเสนอ 

แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง คือ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

Ò	การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด CSR - in-Process 

ประสานความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทาง ISO 26000 และ UN Global Compact 

ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ 

Ò	การต่อต้านคอรปัชัน่ ซึง่ได้ลงนามความร่วมมอืระหว่าง ASEAN CSR Network กบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
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จุดเด่นในการด�าเนินงาน CSR ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจาก ASEAN CSR 

Network อกีประการหนึง่ คอื การส่งเสรมิการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน

ไทย โดย CSR Club ได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ด�าเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับ

บริษัทจดทะเบียนที่ส่งรายงานความย่ังยืนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Makarim 

Wibisono Executive Director of ASEAN Foundation และประธานคณะกรรมการ  

ASEAN CSR Network มาร่วมมอบรางวัลในปี 2013 และ 2014 ตามล�าดับ

การสร้างความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนไทย 

ที่เป็นสมาชิกทั้งด้านความรู้และด้านการน�าประสบการณ์ไปปรับใช้การสร้างความย่ังยืนให้กับ

ธุรกิจและสังคมโดยรวม ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้คณะกรรมการและสมาชิกของ ASEAN 

CSR Network ได้เห็นถึงความสนใจและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้าน CSR และ  

Sustainable Development  ของภาคธุรกิจไทย อันจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นของการด�าเนิน

ธุรกิจร่วมกันเมื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่นานนี้

Ò	ได ้มีการแลกเปล่ียนในประเด็นแนวโน้มของปัญหาส่ิงแวดล้อมและสังคมในเอเซีย  

the future of sustainability การร่วมพัฒนาชุมชนสังคม และความยั่งยืนของธุรกิจ 

กับการบริหารจัดการ Supply Chain อันเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อม

เพื่อรับความท้าทายเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อุตสาหกรรมพรม เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคหะสิ่งทอ (Home Textile) 

โดยมีตลาดต่างประเทศ เป็นตลาดรองรับสินค้าหลัก อาทิเช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป 

ตลาดออสเตรเลยี เป็นต้น แต่ส�าหรบัตลาดอาเซยีนนัน้ พบว่าพรมของไทยยงัมส่ีวนแบ่งในตลาด

ไม่สูงมากนัก แต่ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัว

ของการลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิภาคบรกิาร และธรุกจิต่อเนือ่งอืน่ๆ ทีจ่ะมารองรบั

สินค้าในกลุ่มเคหะส่ิงทอมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อาทิ โรงแรม โรงภาพยนตร์ รวมไปถึง 

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชัน่แนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
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ด้วยบทบาทของบริษัท บางจากฯ ในฐานะประธาน CSR Club ของสมาคมบริษัท 

จดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมท�างานในระดบัอาเซียนโดย CSR Club 

ได้ร่วมก่อตั้งและเข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN CSR Network  ในปี 2554 ซึ่งมีส�านักงานประจ�า

อยู่ทีป่ระเทศสงิคโปร์ เพือ่เป็นองค์กรในการเชือ่มโยงความร่วมมอืของหน่วยงานภาคธรุกจิจาก

ประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อร่วมกันผลักดันส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในระดับภูมิภาคของอาเซียน ตามแนวทางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

(ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักประชาคม

อาเซยีน ทีม่เีป้าหมายให้อาเซยีนเป็นประชาคมทีมี่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มสีงัคมทีเ่อือ้อาทร

และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาทุกด้านเพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีติของประชาชน และส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

จากการท�างานร่วมกนัเป็นระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ระหว่าง CSR Club กับ ASEAN 

CSR Network ได้มกีารเชือ่มโยงการแลกเปลีย่นความรูเ้ก่ียวกับประเดน็ต่างๆ ทีส่�าคญัของการ

ท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในระดับภูมิภาค ผ่านการประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกัน 

โดยคณะกรรมการของ ASEAN CSR Network และสมาชิกมาร่วมแลกเปลี่ยนและน�าเสนอ

ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับสมาชิกบริษัทจดทะเบียนไทยในงาน CSR Thailand 

2013 และ 2014  ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจ�าปีของ CSR Club ประเด็นส�าคัญที่มีการน�าเสนอ 

แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง คือ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

Ò	การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด CSR - in-Process 

ประสานความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทาง ISO 26000 และ UN Global Compact 

ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ 

Ò	การต่อต้านคอรปัชัน่ ซึง่ได้ลงนามความร่วมมอืระหว่าง ASEAN CSR Network กบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
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จุดเด่นในการด�าเนินงาน CSR ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจาก ASEAN CSR 

Network อกีประการหนึง่ คือ การส่งเสรมิการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืของบริษทัจดทะเบยีน

ไทย โดย CSR Club ได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ด�าเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับ

บริษัทจดทะเบียนที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Makarim 

Wibisono Executive Director of ASEAN Foundation และประธานคณะกรรมการ  

ASEAN CSR Network มาร่วมมอบรางวัลในปี 2013 และ 2014 ตามล�าดับ

การสร้างความร่วมมือตามแนวทางดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนไทย 

ที่เป็นสมาชิกทั้งด้านความรู้และด้านการน�าประสบการณ์ไปปรับใช้การสร้างความยั่งยืนให้กับ

ธุรกิจและสังคมโดยรวม ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้คณะกรรมการและสมาชิกของ ASEAN 

CSR Network ได้เห็นถึงความสนใจและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้าน CSR และ  

Sustainable Development  ของภาคธุรกิจไทย อันจะน�าไปสู่ความเชื่อมั่นของการด�าเนิน

ธุรกิจร่วมกันเมื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่นานนี้

Ò	ได ้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นแนวโน้มของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในเอเซีย  

the future of sustainability การร่วมพัฒนาชุมชนสังคม และความยั่งยืนของธุรกิจ 

กับการบริหารจัดการ Supply Chain อันเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อม

เพื่อรับความท้าทายเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อุตสาหกรรมพรม เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคหะสิ่งทอ (Home Textile) 

โดยมีตลาดต่างประเทศ เป็นตลาดรองรับสินค้าหลัก อาทิเช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป 

ตลาดออสเตรเลยี เป็นต้น แต่ส�าหรบัตลาดอาเซยีนนัน้ พบว่าพรมของไทยยงัมส่ีวนแบ่งในตลาด

ไม่สูงมากนัก แต่ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัว

ของการลงทนุในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิภาคบรกิาร และธรุกิจต่อเนือ่งอ่ืนๆ ทีจ่ะมารองรบั

สินค้าในกลุ่มเคหะส่ิงทอมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงแรม โรงภาพยนตร์ รวมไปถึง 

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชัน่แนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 33



PB SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

34 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซีพีเอฟ ให้ความส�าคัญกับแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์

หลัก 3 ประการ คือ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสินค้าและ

บริการ ในเรื่องของคุณภาพและอาหารปลอดภัยระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

โรงพยาบาล ส�านกังาน และงานตกแต่ง และการปรบัปรงุใหม่ (Renovation) ประเภทต่างๆ 

ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้าเคหะส่ิงทอเพือ่ใช้ตกแต่งภายในมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปรับตัวให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในตลาดอาเซียน บริษัทฯ 

ได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้การ

สนับสนุนส่งเสริมการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้า 

ได้เป็นท่ีรูจ้กัมากยิง่ขึน้ พร้อมกบัค้นหาตวัแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ เพือ่เพิม่ช่องทางในการ

จ�าหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถท�าตลาดเพ่ิมเติมได้ที่ประเทศพม่าและ 

ยังสามารถรุกตลาดเพิ่มขึ้นที่ประเทศลาว และเวียดนามได้อีกด้วย 

นอกจากบรษิทัฯ จะได้รบัสทิธใินความได้เปรยีบทางด้านภาษจีากเขตการค้าเสรอีาเซยีน 

(AFTA) ที่มีการปรับลดอัตราภาษีน�าเข้าให้เหลือร้อยละ 0 ท�าให้การส่งออกสินค้าในอาเซียน 

มต้ีนทุนท่ีต�า่ลงแล้วนัน้ การปรับตวัขององค์กรทีส่�าคัญในการเข้าสูป่ระชาคมอาซยีน คือ มุ่งเน้น

การปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุม่ลกูค้าด้วยคุณภาพทีด่กีว่า 

โดยเน้นการส่งมอบสนิค้าตรงเวลา รวมทัง้การรกัษาปัจจยัด้านแรงงานทีม่ฝีีมอืซึง่มปีระสบการณ์

และมทีกัษะในการผลติชิน้งานได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังน�าแนวทางการปฏิบตัิ

ที่เป็นสากลต่างๆ มาประยุกต์ใช้อีกด้วย อาทิเช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

(Life Cycle Assessment) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Design for 

Environment) และการประเมนิคาร์บอนฟตุปรนิท์ของผลติภณัฑ์ (Carbon Footprint) เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
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บนพื้นฐานการสร้างความมั่นคงด้วยการมุ ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซีพีเอฟเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารครบวงจร ที่เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ของอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารทัว่โลกในระยะยาว เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

และผู้บริโภคทัว่โลก โดยมเีป้าหมายทีจ่ะน�าความเชีย่วชาญด้านธรุกจิเกษตรครบวงจรทีท่นัสมยั

ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน 14 ประเทศ ครอบคลุมประชากร

กว่า 3,000 ล้านคน เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ก�าลังเติบโต ประชาชนมีเงินส�าหรับจับจ่าย

ใช้สอย และยังมีการบริโภคอาหารโปรตีนต�่า ซ่ึงเป็นโอกาสของบริษัทที่เข้าไปท�าตลาด 

ด้วยเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้จดัหา และกระจายสินค้าอาหารประเภทโปรตนีส�าหรับประเทศเหล่านัน้  

การเตบิโตของซพีเีอฟมุง่ลงทนุเพือ่ต่อยอดธรุกจิ โดยมุง่สู่ธรุกจิปลายน�า้ ทัง้ด้านอาหาร

ส�าหรับคน ค้าปลีก และร้านอาหาร โดยเฉพาะสัดส่วนของธรุกิจอาหารส�าหรับคนจะเพ่ิมสัดส่วน

เป็นร้อยละ 20 ของยอดขายรวม จากปัจจุบันที่มีร้อยละ 12  

รายได้ของซีพีเอฟภายใน 5 ปีนับจากนี้ จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 

เป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวม จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 59 และรายได้จะมีการเติบโต 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ซีพีเอฟมีการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งเวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ยกเว้นบรูไน ส่วนพม่า และอินโดนีเซีย เป็นการลงทุนโดยเครือซีพี  

โดยมุง่เน้นธรุกิจหลักของซีพีเอฟทัง้อาหารสัตว์ (FEED) ธรุกิจการเล้ียงสัตว์ (FARM) ธรุกิจอาหาร 

(FOOD) และสู่ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (RETAIL AND FOOD OUTLETS) โดยนโยบาย

ของซพีเีอฟ ไม่พึง่พาการน�าเข้า-ส่งออกมาก  แต่จะใช้วธิกีารลงทนุแล้วขายภายในประเทศนัน้ๆ

แผนการด�าเนินงานของซีพีเอฟปี 2558 ให้ความส�าคญัต่อการขยายธรุกิจในต่างประเทศ 

รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก และการบริหารจัดการด้านการเงินให้มี 

ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

บริษทัมุง่สร้างเครือข่ายธรุกจิ เพือ่เชือ่มศกัยภาพของตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

(เออีซี) เข้ากับจีนตอนใต้และอินเดียตะวันออก รวมทั้งตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

ล่าสุด ซีพีเอฟเข้าลงทุนใน C.P. Cambodia Company Limited หรือ CPC เพิ่มอีก

ร้อยละ 75  จากที่มีการลงทุนอยู่เดิมร้อยละ 25  ตั้งแต่ 18 ปีก่อน  ท�าให้ CPC เป็นบริษัทย่อย

ที่บริษัทลงทุน 100% ท�าให้ซีพีเอฟเป็นผู้น�าด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเขตอินโดจีน            

ที่เป็นเขตที่มีโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจและการบริโภคค่อนข้างสูงในอนาคต โดยการ
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ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซีพีเอฟ ให้ความส�าคัญกับแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์

หลัก 3 ประการ คือ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสินค้าและ

บริการ ในเรื่องของคุณภาพและอาหารปลอดภัยระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

โรงพยาบาล ส�านกังาน และงานตกแต่ง และการปรับปรุงใหม่ (Renovation) ประเภทต่างๆ 

ส่งผลให้ความต้องการใช้สนิค้าเคหะสิง่ทอเพือ่ใช้ตกแต่งภายในมกีารขยายตวัเพ่ิมขึน้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปรับตัวให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในตลาดอาเซียน บริษัทฯ 

ได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้การ

สนับสนุนส่งเสริมการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้า 

ได้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ พร้อมกบัค้นหาตวัแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

จ�าหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถท�าตลาดเพิ่มเติมได้ท่ีประเทศพม่าและ 

ยังสามารถรุกตลาดเพิ่มขึ้นที่ประเทศลาว และเวียดนามได้อีกด้วย 

นอกจากบรษิทัฯ จะได้รบัสทิธใินความได้เปรยีบทางด้านภาษจีากเขตการค้าเสรอีาเซยีน 

(AFTA) ที่มีการปรับลดอัตราภาษีน�าเข้าให้เหลือร้อยละ 0 ท�าให้การส่งออกสินค้าในอาเซียน 

มีต้นทนุทีต่�า่ลงแล้วนัน้ การปรบัตวัขององค์กรทีส่�าคญัในการเข้าสู่ประชาคมอาซยีน คือ มุง่เน้น

การปรบัปรงุและพัฒนาผลติภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของกลุม่ลกูค้าด้วยคณุภาพทีด่กีว่า 

โดยเน้นการส่งมอบสนิค้าตรงเวลา รวมทัง้การรกัษาปัจจยัด้านแรงงานทีม่ฝีีมอืซึง่มปีระสบการณ์

และมีทกัษะในการผลติชิน้งานได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัน�าแนวทางการปฏิบตัิ

ที่เป็นสากลต่างๆ มาประยุกต์ใช้อีกด้วย อาทิเช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

(Life Cycle Assessment) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Design for 

Environment) และการประเมนิคาร์บอนฟตุปรนิท์ของผลติภณัฑ์ (Carbon Footprint) เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
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บนพื้นฐานการสร้างความมั่นคงด้วยการมุ ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ซีพีเอฟเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารครบวงจร ที่เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ของอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารทัว่โลกในระยะยาว เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

และผูบ้รโิภคทัว่โลก โดยมเีป้าหมายทีจ่ะน�าความเชีย่วชาญด้านธรุกจิเกษตรครบวงจรทีท่นัสมยั

ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน 14 ประเทศ ครอบคลุมประชากร

กว่า 3,000 ล้านคน เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ก�าลังเติบโต ประชาชนมีเงินส�าหรับจับจ่าย

ใช้สอย และยังมีการบริโภคอาหารโปรตีนต�่า ซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทที่เข้าไปท�าตลาด 

ด้วยเป้าหมายเพือ่เป็นผูจ้ดัหา และกระจายสนิค้าอาหารประเภทโปรตนีส�าหรบัประเทศเหล่านัน้  

การเตบิโตของซพีีเอฟมุ่งลงทนุเพ่ือต่อยอดธรุกจิ โดยมุง่สูธ่รุกจิปลายน�า้ ทัง้ด้านอาหาร

ส�าหรบัคน ค้าปลกี และร้านอาหาร โดยเฉพาะสดัส่วนของธรุกจิอาหารส�าหรบัคนจะเพิม่สดัส่วน

เป็นร้อยละ 20 ของยอดขายรวม จากปัจจุบันที่มีร้อยละ 12  

รายได้ของซีพีเอฟภายใน 5 ปีนับจากน้ี จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 

เป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวม จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 59 และรายได้จะมีการเติบโต 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ซีพีเอฟมีการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งเวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ยกเว้นบรูไน ส่วนพม่า และอินโดนีเซีย เป็นการลงทุนโดยเครือซีพี  

โดยมุง่เน้นธรุกจิหลกัของซพีเีอฟทัง้อาหารสตัว์ (FEED) ธรุกจิการเลีย้งสตัว์ (FARM) ธรุกจิอาหาร 

(FOOD) และสู่ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (RETAIL AND FOOD OUTLETS) โดยนโยบาย

ของซพีเีอฟ ไม่พึง่พาการน�าเข้า-ส่งออกมาก  แต่จะใช้วธิกีารลงทนุแล้วขายภายในประเทศน้ันๆ

แผนการด�าเนนิงานของซพีีเอฟปี 2558 ให้ความส�าคญัต่อการขยายธรุกจิในต่างประเทศ 

รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลัก และการบริหารจัดการด้านการเงินให้มี 

ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

บรษิทัมุง่สร้างเครอืข่ายธรุกจิ เพือ่เชือ่มศักยภาพของตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

(เออีซี) เข้ากับจีนตอนใต้และอินเดียตะวันออก รวมทั้งตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

ล่าสุด ซีพีเอฟเข้าลงทุนใน C.P. Cambodia Company Limited หรือ CPC เพิ่มอีก

ร้อยละ 75  จากที่มีการลงทุนอยู่เดิมร้อยละ 25  ตั้งแต่ 18 ปีก่อน  ท�าให้ CPC เป็นบริษัทย่อย

ที่บริษัทลงทุน 100% ท�าให้ซีพีเอฟเป็นผู้น�าด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในเขตอินโดจีน            

ท่ีเป็นเขตท่ีมีโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจและการบริโภคค่อนข้างสูงในอนาคต โดยการ
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ลงทุนที่กัมพูชาปัจจุบัน มีทั้งธุรกิจอาหารสัตว์บก ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่พื้นเมือง  

ฟาร์มสกุร และโรงช�าแหละ ร้าน 5 ดาว ร้านค้าปลกี และมแีผนขยายธรุกจิให้ครบวงจรต่อเนือ่ง

ถึงธุรกิจอาหาร  

ฐานการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่สุดของบริษัทอยู ่ที่เวียดนาม โดยเข้าลงทุน 

มากว่า 20 ปี  และมีธุรกิจเต็มรูปแบบเหมือนในประเทศไทย  ทั้งอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น�้า 

ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มหมู ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา โรงงานแปรรูปอาหาร ร้าน 5 ดาว  

ร้านซีพีเฟรชมาร์ท 

ส่วนการลงทุนที่สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้ลงทุนมากว่า 10 ปี โดยเข้าลงทุนธุรกิจ

สัตว์บกครบวงจร ส�าหรับที่มาเลเซีย บริษัทเข้าลงทุนตั้งแต่กว่า 35 ปี มีการลงทุนทั้งสัตว์บก 

และสัตว์น�้า ทางด้านฟิลิปปินส์ ได้เข้าลงทุนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านอาหารสัตว์บก อาหาร

สตัว์น�า้ ฟาร์มสกุร ฟาร์มไก่เนือ้ ฟาร์มกุง้ และฟาร์มปลา  และมแีนวโน้มทีจ่ะลงทนุต่อเนือ่งเพือ่

การขยายสู่การแปรรูป เพื่อท�าเป็นอาหารส�าเร็จรูป ส�าหรับที่สิงคโปร์ ไม่ได้ลงทุนด้าน 

ฐานการผลิต แต่ใช้เป็นฐานการค้า (เทรดดิ้ง)

การเปิดการค้าเสรีในอาเซียน ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์และระบบขนส่งทางบกที่ดี  

ท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ระหว่าง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม  

เมียนมาร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์  นับเป็นจุดแข็งของประเทศไทย  

การเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคนี้ จะท�าให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกดีขึ้น เนื่องจาก

ตลาดมีขนาดใหญ่ด้วยจ�านวนประชากร 600 ล้านคน เป็นตลาดที่มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

และจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั้งสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ซึ่งการรวมตัวของ

ภูมิภาคน้ีไม่เพียงแต่จะท�าให้ไทยสามารถเพิ่มการค้า-การลงทุนเท่านั้น แต่จะเป็นการขาย          

การค้า บริการ และการท่องเที่ยวด้วย
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 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ 

มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงสู่ส่ิงท่ีดีย่ิงขึ้น ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม

เพือ่การแก้ปัญหา เพือ่ส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนษุย์อย่างย่ังยืนพร้อมๆ ไปกับการสร้างความ

เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักเดียวกันกับดาวทั่วโลกในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ใน 4 ด้านได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด  (Smart Solutions for 

Today): เทคโนโลยีของดาวช่วยให้ลูกค้าและลูกค้าของลูกค้าของบริษัทฯ สามารถพัฒนา

สินค้าและบริการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

2. นวัตกรรมส�าหรับอนาคต (Innovations for Tomorrow): ดาวช่วยส่งเสริม 

ความยั่งยืนของสังคมและโลกของเราด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีส�าหรับ 

ตลาดปัจจุบันและอนาคต

3. การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Operations): โครงสร้าง

พื้นฐานของดาวส่งผลเชิงบวกต่อองค์กร ชุมชนของบริษัทฯ และตัวบริษัทฯ เอง จึงท�าให้การ

ปฏบิตังิานของดาวเป็นแบบอย่างท่ีดสี�าหรบัผูอ้ืน่ในทุกๆ แห่งท่ีบรษิทัฯ เข้าไปปฎบิตังิานด้วย

4. หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งท่ีดีขึ้น (Partners for Change): ดาวเป็นผู ้น�า 

ในทุกด้านของการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง  

ทั้งกับลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชาชน สังคม และรัฐบาล          

จากหลักความยั่งยืนของดาวใน 4 ด้านดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

มีนโยบายท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม       

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศ เพือ่ให้สามารถปรบัตัวเพ่ือสร้างโอกาสทางธรุกิจ

และพฒันาศกัยภาพของตนให้พร้อมรบัการแข่งขนั ในการก้าวสูย่คุประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
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ลงทุนที่กัมพูชาปัจจุบัน มีทั้งธุรกิจอาหารสัตว์บก ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่พื้นเมือง  

ฟาร์มสกุร และโรงช�าแหละ ร้าน 5 ดาว ร้านค้าปลกี และมแีผนขยายธรุกจิให้ครบวงจรต่อเน่ือง

ถึงธุรกิจอาหาร  

ฐานการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่สุดของบริษัทอยู่ที่เวียดนาม โดยเข้าลงทุน 

มากว่า 20 ปี  และมีธุรกิจเต็มรูปแบบเหมือนในประเทศไทย  ทั้งอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น�้า 

ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มหมู ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา โรงงานแปรรูปอาหาร ร้าน 5 ดาว  

ร้านซีพีเฟรชมาร์ท 

ส่วนการลงทุนที่สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้ลงทุนมากว่า 10 ปี โดยเข้าลงทุนธุรกิจ

สัตว์บกครบวงจร ส�าหรับที่มาเลเซีย บริษัทเข้าลงทุนตั้งแต่กว่า 35 ปี มีการลงทุนทั้งสัตว์บก 

และสัตว์น�้า ทางด้านฟิลิปปินส์ ได้เข้าลงทุนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งด้านอาหารสัตว์บก อาหาร

สตัว์น�า้ ฟาร์มสกุร ฟาร์มไก่เนือ้ ฟาร์มกุง้ และฟาร์มปลา  และมแีนวโน้มทีจ่ะลงทนุต่อเนือ่งเพือ่

การขยายสู่การแปรรูป เพ่ือท�าเป็นอาหารส�าเร็จรูป ส�าหรับที่สิงคโปร์ ไม่ได้ลงทุนด้าน 

ฐานการผลิต แต่ใช้เป็นฐานการค้า (เทรดดิ้ง)

การเปิดการค้าเสรีในอาเซียน ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์และระบบขนส่งทางบกที่ดี  

ท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ระหว่าง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม  

เมียนมาร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์  นับเป็นจุดแข็งของประเทศไทย  

การเปิดเสรีการค้าในภูมิภาคนี้ จะท�าให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกดีขึ้น เนื่องจาก

ตลาดมีขนาดใหญ่ด้วยจ�านวนประชากร 600 ล้านคน เป็นตลาดที่มีขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

และจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั้งสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ซึ่งการรวมตัวของ

ภูมิภาคนี้ไม่เพียงแต่จะท�าให้ไทยสามารถเพิ่มการค้า-การลงทุนเท่านั้น แต่จะเป็นการขาย          

การค้า บริการ และการท่องเที่ยวด้วย
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 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความ 

มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรม

เพือ่การแก้ปัญหา เพือ่ส่งเสรมิความก้าวหน้าของมนษุย์อย่างยัง่ยนืพร้อมๆ ไปกบัการสร้างความ

เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักเดียวกันกับดาวทั่วโลกในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ใน 4 ด้านได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด  (Smart Solutions for 

Today): เทคโนโลยีของดาวช่วยให้ลูกค้าและลูกค้าของลูกค้าของบริษัทฯ สามารถพัฒนา

สินค้าและบริการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

2. นวัตกรรมส�าหรับอนาคต (Innovations for Tomorrow): ดาวช่วยส่งเสริม 

ความยั่งยืนของสังคมและโลกของเราด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีส�าหรับ 

ตลาดปัจจุบันและอนาคต

3. การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Operations): โครงสร้าง

พื้นฐานของดาวส่งผลเชิงบวกต่อองค์กร ชุมชนของบริษัทฯ และตัวบริษัทฯ เอง จึงท�าให้การ

ปฏบิตังิานของดาวเป็นแบบอย่างทีดี่ส�าหรบัผูอ้ืน่ในทกุๆ แห่งทีบ่รษิทัฯ เข้าไปปฎบิตังิานด้วย

4. หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Partners for Change): ดาวเป็นผู ้น�า 

ในทุกด้านของการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง  

ทั้งกับลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชาชน สังคม และรัฐบาล          

จากหลักความยั่งยืนของดาวใน 4 ด้านดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

มีนโยบายที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม       

ขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ในประเทศ เพือ่ให้สามารถปรบัตวัเพือ่สร้างโอกาสทางธรุกจิ

และพฒันาศกัยภาพของตนให้พร้อมรบัการแข่งขนั ในการก้าวสู่ยคุประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
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ในปลายปี พ.ศ. 2558 โดยร่วมมอืกบัมลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มจัดท�าโครงการระยะยาว ชื่อ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรม

ยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้น�าหลักการบริหารจัดการระบบแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Lean Management for Environment) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิต 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

ปี 2555 

Ò	พฒันาหลักสูตรและจัดท�าคูมื่อการฝึกอบรมจ�านวน 6 หลกัสตูร เพือ่รองรบัและเหมาะสม

กับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เคร่ืองด่ืม โลหะ  

เซรามิก และอุตสาหกรรมทั่วไป 

Ò	ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน” ให้กับ 

กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งหกกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งตลอดปี มีการจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 33 รุ่น 

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส้ิน 2,311 คน จากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวม 

จ�านวน 843 แห่ง 

ปี 2556

Ò	ขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ง โดยได้เพ่ิมการอบรมอกี 3 หลักสูตร คือ  1. การจดัการ

องค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพ่ือส่ิงแวดล้อม   

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 3. การด�าเนินการแบบธุรกิจ 

สีเขียว น�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยได้จัดการอบรมทั้งสามหัวข้อไปรวมทั้งสิ้น  

15 ครั้ง มีผู้ร่วมเข้าอบรมจ�านวน 667 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม

จ�านวน 407 แห่ง 

Ò	จดัการเสวนา เรือ่ง “แนวโน้มและความท้าทายของธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีน  ต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  (Trends & Challenges of ASEAN Business toward 

AEC 2015)”

ปี 2557 

Ò	ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ภาคธุรกิจ ด้วยหลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพื่อ 
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สิง่แวดล้อม (Lean Management for Environment) ซึง่ช่วยให้องค์กรสามารถปรบัปรงุ

การท�างานและลดต้นทนุการผลติอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ยงัช่วยในการจดัการสิง่แวดล้อม 

พลังงานและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกอบรมและ

ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิค (Technical Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ ยังมีการ

ประกวดการบรหิารงานให้เป็นระบบแบบลนีเพือ่สิง่แวดล้อมอกีด้วย โดยมอีงค์กรเข้าร่วม

โครงการฯ ท้ังสิ้นจ�านวน 20 ราย อาทิ ธุรกิจด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตร พลาสติก  

เครื่องส�าอางค์  รวมไปถึงสถาบันการศึกษา และมูลนิธิ เป็นต้น  

Ò	จัดการเสวนา เรื่อง “เตรียมพร้อมธุรกิจไทย มีชัยเหนือคู่แข่งในยุค AEC”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้า 

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  โดยด�าเนินการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าให้ท่ัวถึงกัน 

ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการ “อาเซียน เพาเวอร์ กริด : ASEAN Power Grid”  เพื่อใช้

ทรพัยากรร่วมกนัให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุ ก่อให้เกดิความมัน่คงทางด้านพลงังาน

ไฟฟ้าและเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้ทัดเทียมภูมภิาค

อืน่ของโลก ถอืเป็นการเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัด้านพลงังานในภาพรวมของทัง้ภมูภิาค

โครงการเชื่อมโยงระบบส่งของประเทศไทยที่แล้วเสร็จ และมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย

ไฟฟ้าแล้ว ประกอบด้วยระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) และระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย กับมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย 

ซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง รวมประมาณ 2,100 เมกะวัตต์ และ 

มีแนวคิดที่จะรับซื้อภายในปี 2558 หรือหลังจากนั้นอีกประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ ส่วนระบบ

ส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไทยกับมาเลเซียมีมานานแล้ว ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้ากับ

มาเลเซีย รวมประมาณ 385 เมกะวัตต์ และก�าลังด�าเนินการก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงระบบ

ส่งไฟฟ้า เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าเพิม่อกี 100 เมกะวตัต์ ส่วนการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าอืน่ๆ ของอาเซยีน

ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ในปลายปี พ.ศ. 2558 โดยร่วมมอืกบัมลูนธิิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย และกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มจัดท�าโครงการระยะยาว ชื่อ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรม

ยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้น�าหลักการบริหารจัดการระบบแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(Lean Management for Environment) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการจัดการและการผลิต 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ส�าคัญ ประกอบด้วย

ปี 2555 

Ò	พฒันาหลกัสตูรและจดัท�าคูม่อืการฝึกอบรมจ�านวน 6 หลักสูตร เพือ่รองรบัและเหมาะสม

กับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ  

เซรามิก และอุตสาหกรรมทั่วไป 

Ò	ฝึกอบรมเร่ือง “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน” ให้กับ 

กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งหกกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งตลอดปี มีการจัดฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 33 รุ่น 

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 2,311 คน จากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวม 

จ�านวน 843 แห่ง 

ปี 2556

Ò	ขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ง โดยได้เพิม่การอบรมอกี 3 หลกัสตูร คอื  1. การจดัการ

องค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม   

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 3. การด�าเนินการแบบธุรกิจ 

สีเขียว น�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยได้จัดการอบรมทั้งสามหัวข้อไปรวมทั้งสิ้น  

15 ครั้ง มีผู้ร่วมเข้าอบรมจ�านวน 667 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม

จ�านวน 407 แห่ง 

Ò	จดัการเสวนา เร่ือง “แนวโน้มและความท้าทายของธรุกิจในภมิูภาคอาเซยีน  ต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  (Trends & Challenges of ASEAN Business toward 

AEC 2015)”

ปี 2557 

Ò	ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ภาคธุรกิจ ด้วยหลักการบริหารงานให้เป็นระบบแบบลีนเพื่อ 
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สิง่แวดล้อม (Lean Management for Environment) ซึง่ช่วยให้องค์กรสามารถปรบัปรงุ

การท�างานและลดต้นทนุการผลติอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ยงัช่วยในการจดัการสิง่แวดล้อม 

พลังงานและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกอบรมและ

ให้ค�าปรึกษาทางเทคนิค (Technical Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ ยังมีการ

ประกวดการบรหิารงานให้เป็นระบบแบบลนีเพือ่สิง่แวดล้อมอกีด้วย โดยมอีงค์กรเข้าร่วม

โครงการฯ ทั้งส้ินจ�านวน 20 ราย อาทิ ธุรกิจด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตร พลาสติก  

เครื่องส�าอางค์  รวมไปถึงสถาบันการศึกษา และมูลนิธิ เป็นต้น  

Ò	จัดการเสวนา เรื่อง “เตรียมพร้อมธุรกิจไทย มีชัยเหนือคู่แข่งในยุค AEC”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้า 

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  โดยด�าเนินการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าให้ทั่วถึงกัน 

ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการ “อาเซียน เพาเวอร์ กริด : ASEAN Power Grid”  เพื่อใช้

ทรพัยากรร่วมกนัให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสดุ ก่อให้เกดิความมัน่คงทางด้านพลงังาน

ไฟฟ้าและเศรษฐกจิ อกีทัง้ยงัเป็นการพฒันาระบบเศรษฐกจิของแต่ละประเทศให้ทดัเทยีมภมูภิาค

อืน่ของโลก ถอืเป็นการเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนัด้านพลังงานในภาพรวมของท้ังภูมิภาค

โครงการเชื่อมโยงระบบส่งของประเทศไทยที่แล้วเสร็จ และมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย

ไฟฟ้าแล้ว ประกอบด้วยระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) และระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างไทย กับมาเลเซีย ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทย 

ซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ผ่านระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง รวมประมาณ 2,100 เมกะวัตต์ และ 

มีแนวคิดที่จะรับซื้อภายในปี 2558 หรือหลังจากนั้นอีกประมาณ 7,000 เมกะวัตต์ ส่วนระบบ

ส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไทยกับมาเลเซียมีมานานแล้ว ปัจจุบันมีการแลกเปล่ียนซื้อขายไฟฟ้ากับ

มาเลเซีย รวมประมาณ 385 เมกะวัตต์ และก�าลังด�าเนินการก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงระบบ

ส่งไฟฟ้า เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าเพิม่อกี 100 เมกะวตัต์ ส่วนการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ ของอาเซียน

ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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บริษัทฯ พร้อมแล้วส�าหรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จากการด�าเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี ในประเทศไทย ธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

เตบิโตขึน้เป็นศนูย์กลางของระดับภมิูภาคเพือ่ให้บรกิารลูกค้าในประเทศไทย และประเทศอืน่ๆ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับการพัฒนานวตกรรม และความยั่งยืน รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่

เข้มแขง็อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการให้ความร่วมมอืกบัลูกค้า และพันธมติรในธรุกจิของบรษัิทฯ 

เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสูงสุดในธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ความงามของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัได้ด�าเนนิความร่วมมอืกบักลุ่มประเทศภูมภิาคลุ่มน�า้โขง หรอื 

Greater Mekong Sub-Region - GMS ซึง่ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย ปัจจุบัน 

คณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคลุ่มน�้าโขง อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดท�า

กฎระเบียบ (Grid Code) ส�าหรับการซื้อขายไฟฟ้า

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ�ากัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ภาครฐั ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูลกฎหมาย และกฎระเบยีบภายใน

ประเทศ จ�าเป็นต้องเร่งปรบักฎระเบยีบให้สอดคล้องกบัพันธกรณภีายใต้ AEC รวมทัง้การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

กนอ. ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

จึงได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนวิสาหกิจ กนอ. ยุทธศาสตร์สู่ปี 2554 – 2557 (ฉบับ
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ทบทวนครัง้ที ่2) โดยก�าหนดไว้ในประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 : การส่งเสรมิการพฒันานคิมฯ ท่าเรอื

อตุสาหกรรม ทีเ่ชือ่มโยงการลงทนุของภมูภิาคอาเซยีน (AEC) และในปีงบประมาณ 2554 กนอ. 

ได้มีการศึกษา  ผลกระทบการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการด�าเนินงาน 

ของ กนอ. ซี่งผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ กนอ. ต้องเตรียมพัฒนาองค์กรหรือเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) โดยแยกการเตรียมความพร้อมออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านกฎหมายและด้านบคุลากร จากผลการศกึษาดงักล่าว กนอ. จงึได้จดัท�าแผนงานการพฒันา

องค์กรเพือ่รองรบั AEC เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของ กนอ. สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าหมายแผนงานการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AEC

แผนงานการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AEC ของ กนอ. ได้แบ่งการเตรียมความพร้อม

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกฎหมาย และด้านบุคลากร โดยได้ก�าหนด 

เป้าหมายที่จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2557 ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ�านวน  

45 โรงงาน/ปี 

2. มีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 นิคมฯ ในปี 2557

3. มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และด�าเนินการตามแผน

4. มีศูนย์บริการ Total Solution Center (TSC) เพื่อให้บริการอนุมัติอนุญาตครบ

วงจรแบบรวมศูนย์ส�าหรับผู้พัฒนานิคมฯ และผู้ประกอบการเพ่ือการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 

ด้านกฎหมาย

มีผลการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของ กนอ. ที่เป็นข้อจ�ากัด 

และอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด�าเนินตามผลการศึกษา

ด้านบุคลากร

บุคลากร กนอ. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บริษัทฯ พร้อมแล้วส�าหรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จากการด�าเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี ในประเทศไทย ธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

เตบิโตขึน้เป็นศนูย์กลางของระดบัภมูภิาคเพือ่ให้บรกิารลกูค้าในประเทศไทย และประเทศอืน่ๆ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนานวตกรรม และความย่ังยืน รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่

เข้มแขง็อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการให้ความร่วมมอืกบัลกูค้า และพนัธมติรในธรุกจิของบรษิทัฯ 

เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสูงสุดในธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ความงามของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัได้ด�าเนินความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศภมูภิาคลุม่น�า้โขง หรอื 

Greater Mekong Sub-Region - GMS ซึง่ประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย ปัจจุบัน 

คณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคลุ่มน�้าโขง อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดท�า

กฎระเบียบ (Grid Code) ส�าหรับการซื้อขายไฟฟ้า

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ�ากัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเตรียมความพร้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ภาครฐั ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดูแลกฎหมาย และกฎระเบียบภายใน

ประเทศ จ�าเป็นต้องเร่งปรบักฎระเบยีบให้สอดคล้องกบัพนัธกรณีภายใต้ AEC รวมทัง้การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

กนอ. ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัได้ตระหนกัถึงความส�าคัญของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

จึงได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนวิสาหกิจ กนอ. ยุทธศาสตร์สู่ปี 2554 – 2557 (ฉบับ
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ทบทวนครัง้ที ่2) โดยก�าหนดไว้ในประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การส่งเสรมิการพฒันานคิมฯ ท่าเรอื

อตุสาหกรรม ทีเ่ชือ่มโยงการลงทนุของภมูภิาคอาเซยีน (AEC) และในปีงบประมาณ 2554 กนอ. 

ได้มีการศึกษา  ผลกระทบการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการด�าเนินงาน 

ของ กนอ. ซี่งผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ กนอ. ต้องเตรียมพัฒนาองค์กรหรือเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) โดยแยกการเตรียมความพร้อมออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านกฎหมายและด้านบุคลากร จากผลการศกึษาดงักล่าว กนอ. จงึได้จดัท�าแผนงานการพฒันา

องค์กรเพือ่รองรบั AEC เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของ กนอ. สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เป้าหมายแผนงานการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AEC

แผนงานการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ AEC ของ กนอ. ได้แบ่งการเตรียมความพร้อม

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกฎหมาย และด้านบุคลากร โดยได้ก�าหนด 

เป้าหมายที่จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2557 ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ�านวน  

45 โรงงาน/ปี 

2. มีนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 นิคมฯ ในปี 2557

3. มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และด�าเนินการตามแผน

4. มีศูนย์บริการ Total Solution Center (TSC) เพื่อให้บริการอนุมัติอนุญาตครบ

วงจรแบบรวมศูนย์ส�าหรับผู้พัฒนานิคมฯ และผู้ประกอบการเพื่อการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 

ด้านกฎหมาย

มีผลการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของ กนอ. ที่เป็นข้อจ�ากัด 

และอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด�าเนินตามผลการศึกษา

ด้านบุคลากร

บุคลากร กนอ. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ขยายก�าลังผลิตโรงผสมน�้ามันหล่อลื่นพระประแดง

จ.สมุทรปราการ (Lube Blending Business Improvement) โดยขยายก�าลังการผสม 

น�้ามันหล่อล่ืนเพิ่มเป็น 72 ล้านลิตรต่อปี รองรับปริมาณความต้องการที่เพ่ิมสูงข้ึนของ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจ�าปี 2556/2557  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดย

บริษทัฯ เป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีน 17 แห่งทีอ่ยูใ่นกลุม่คะแนนสงูสดุ (มากกว่า 90 คะแนน) 

ภายใต้โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ Rubber Process Oil จ�านวน 40 ตัน ทางรถบรรทุกสารเคมี  

(ISO Tank) ให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์

ที่ประเทศจีน ความร่วมมือทางการค้าในครั้งนี้ส่งผลให้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด 

ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. 

ร่วมสนับสนุนการจัดงาน The 1st ASEAN Energy Literacy Conference :  

Foundation of Public Trust  สมาชิกอาเซียนให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้

ด้านพลังงานภายในประเทศและระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู ้ และความส�าเร็จ 

จากประสบการณ์ของประเทศนอกอาเซียน 

IRPC เข้าร่วมสัมมนา การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในอุตสาหกรรม 

ด้านอาหารและการเกษตรของภมูภิาค เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถการแข่งขนั

ในการก้าวเข้าสู่ AEC

IRPC เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ การท�างาน 

ด้านโลจิสติกส์” สนับสนุนนโยบาย “ASEAN Leading Company” อย่างยั่งยืนของ 

กลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ PTT Group Logistic Master Plan หรือ GLM เพื่อรับทราบทิศ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ทางโลจิสติกส์ในอนาคตของกลุ ่ม ปตท. และการเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสด้าน 

โลจิสติกส์ใน AEC 

IRPC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. แสดงสินค้าในงาน CHINAPLAS 2014 เพื่อขยายฐานลูกค้า

ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธนาคารกสิกรไทย ก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือรองรับการขยายตัวและการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ การเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสาม “AEC+3 Bank”  

เพือ่ตอบสนองต่อโอกาสทางธรุกจิ ซึง่มาจากการเกดิขึน้ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  

รวมถงึโอกาสทางธรุกจิกบัจนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ หรอื AEC+3  ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นพนัธมติร

ทางธรุกจิทีส่ามารถดแูลลกูค้าทกุกลุม่อย่างครบวงจร และมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นธนาคารหลกัของ

ลูกค้าส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ และการช�าระเงินข้ามประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+ 3 

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีส�านักงานต่างประเทศในกลุ ่มประเทศ AEC+3  

และประเทศอืน่ๆ รวมทัง้สิน้ 16 แห่ง แบ่งเป็น 1)ธนาคารท้องถิน่ 1 แห่ง ได้แก่ สปป.ลาว  

2)สาขา 6 แห่ง ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาย่อยหลงกั่ง เซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง สาขา 

ลอสแองเจิลลิส สาขาหมู่เกาะเคย์แมน 3)ส�านักงานผู้แทน 7 แห่ง ได้แก่ ส�านักงานผู้แทนปักกิ่ง 

ส�านักงานผู้แทนเซีย่งไฮ้ ส�านักงานผู้แทนคนุหมงิ ส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ส�านักงานผู้แทนฮานอย 

ส�านักงานผู้แทนโฮจมินิห์ ส�านักงานผู้แทนโตเกียว และ 4)ก�าลังเตรยีมการจดัต้ัง ได้แก่ ส�านักงาน

ผู้แทนจาการ์ตา และสาขาพนมเปญ ส�าหรับเครือข่ายธนาคารพันธมิตรมีจ�านวน 66 ธนาคาร  

ใน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน อิตาลี ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ขยายก�าลังผลิตโรงผสมน�้ามันหล่อลื่นพระประแดง

จ.สมุทรปราการ (Lube Blending Business Improvement) โดยขยายก�าลังการผสม 

น�้ามันหล่อลื่นเพ่ิมเป็น 72 ล้านลิตรต่อปี รองรับปริมาณความต้องการท่ีเพ่ิมสูงขึ้นของ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจ�าปี 2556/2557  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดย

บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีน 17 แห่งทีอ่ยู่ในกลุม่คะแนนสงูสดุ (มากกว่า 90 คะแนน) 

ภายใต้โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ Rubber Process Oil จ�านวน 40 ตัน ทางรถบรรทุกสารเคมี  

(ISO Tank) ให้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์

ที่ประเทศจีน ความร่วมมือทางการค้าในครั้งนี้ส่งผลให้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด 

ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. 

ร่วมสนับสนุนการจัดงาน The 1st ASEAN Energy Literacy Conference :  

Foundation of Public Trust  สมาชิกอาเซียนให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้

ด้านพลังงานภายในประเทศและระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ และความส�าเร็จ 

จากประสบการณ์ของประเทศนอกอาเซียน 

IRPC เข้าร่วมสัมมนา การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในอุตสาหกรรม 

ด้านอาหารและการเกษตรของภมูภิาค เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถการแข่งขนั

ในการก้าวเข้าสู่ AEC

IRPC เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การท�างาน 

ด้านโลจิสติกส์” สนับสนุนนโยบาย “ASEAN Leading Company” อย่างยั่งยืนของ 

กลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ PTT Group Logistic Master Plan หรือ GLM เพื่อรับทราบทิศ

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ทางโลจิสติกส์ในอนาคตของกลุ ่ม ปตท. และการเตรียมความพร้อมรองรับโอกาสด้าน 

โลจิสติกส์ใน AEC 

IRPC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. แสดงสินค้าในงาน CHINAPLAS 2014 เพื่อขยายฐานลูกค้า

ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธนาคารกสิกรไทย ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการขยายตัวและการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ การเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสาม “AEC+3 Bank”  

เพือ่ตอบสนองต่อโอกาสทางธรุกจิ ซึง่มาจากการเกดิขึน้ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  

รวมถงึโอกาสทางธรุกจิกบัจนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ หรอื AEC+3  ธนาคารมุ่งม่ันท่ีจะเป็นพันธมิตร

ทางธรุกจิทีส่ามารถดแูลลกูค้าทกุกลุม่อย่างครบวงจร และมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารหลักของ

ลูกค้าส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ และการช�าระเงินข้ามประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+ 3 

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีส�านักงานต่างประเทศในกลุ ่มประเทศ AEC+3  

และประเทศอืน่ๆ รวมทัง้สิน้ 16 แห่ง แบ่งเป็น 1)ธนาคารท้องถิน่ 1 แห่ง ได้แก่ สปป.ลาว  

2)สาขา 6 แห่ง ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาย่อยหลงกั่ง เซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง สาขา 

ลอสแองเจิลลิส สาขาหมู่เกาะเคย์แมน 3)ส�านักงานผู้แทน 7 แห่ง ได้แก่ ส�านักงานผู้แทนปักกิ่ง 

ส�านกังานผูแ้ทนเซีย่งไฮ้ ส�านกังานผูแ้ทนคนุหมงิ ส�านกังานผูแ้ทนย่างกุง้ ส�านกังานผูแ้ทนฮานอย 

ส�านกังานผูแ้ทนโฮจมินิห์ ส�านกังานผูแ้ทนโตเกยีว และ 4)ก�าลงัเตรยีมการจดัตัง้ ได้แก่ ส�านกังาน

ผู้แทนจาการ์ตา และสาขาพนมเปญ ส�าหรับเครือข่ายธนาคารพันธมิตรมีจ�านวน 66 ธนาคาร  

ใน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน อิตาลี ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 43



44 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

44 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ ให้กับนักลงทุนและลูกค้าธนาคาร

1) งานสัมมนาสร้างโอกาสนักลงทุนในอาเซียน

ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ และฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ           

เข้าร่วมงานสมัมนา “สร้างโอกาสนกัลงทนุในอาเซยีน” (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม และ

อินโดนีเซีย) โดยร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และศูนย์ศึกษา 

การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยมี คุณไกวัล พงษ์นนทกุล  

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อ “การท�าธุรกิจและการลงทุนในประเทศกัมพูชา” พร้อมทั้งออกบูธให้ค�าปรึกษาใน 

การลงทุนท�าธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจลงทุนในประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมมณเฑียร 

พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

2) จัดงานสัมมนาร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการลงทุน BOI

สายงานบรหิารการเงนิ ร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) จัดงานสมัมนาหวัข้อ 

“รุกหรือรับ โอกาสส�าหรับนักธุรกิจไทยในอาเซียน” เพ่ือให้ข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุน 

ในภาคตะวันออกที่สนใจไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา 

รปูแบบ Panel Discussion ในหวัข้อ “โอกาสการท�าธรุกจิและการลงทนุในประเทศเพ่ือนบ้าน” 

โดยมีผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ สาขาเสียมราฐ ผู้จัดการส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ภาคตะวันออก และลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมเสวนา 

ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร และเยาวชน

1) การอบรมหลักสูตร การเตรยีมความพร้อมบุคลากรด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ( มหาชน )

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ( มหาชน )

 ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล จดัการอบรมหลักสูตร “การเตรยีมความพร้อมบคุลากร

ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” (โครงการเตรียม

พร้อมบุคลากรของธนาคารสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ให้แก่ผู้แทนจากสายงาน

ต่างๆ เพือ่พฒันาระดบัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และเพือ่การสือ่สารทีถ่กูต้องให้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากร     

มืออาชีพจากสถาบัน Inlingua บรรยายในหัวข้อ Business Communication Elementary

2) กิจกรรม English Camp For ASEAN Community

 ฝ่ายกจิกรรมเพือ่สงัคม ร่วมกบัส�านกังานเขตสมัพนัธวงศ์  จดักจิกรรม English Camp 

for ASEAN Community ให้แก่โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ และโรงเรียน  

วัดปทุมคงคา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ หอศิลป์กรุงไทย

ได้ท�าการขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

1) สายงานบริหารการเงินประชุมการขยายธุรกิจไปยังประเทศลาว

 สายงานบริหารการเงิน ฝ่ายธุรกิจปริวรรต  ผู้จัดการส�านักงานเขตสกลนคร ประชุม

หารอืแนวทางการด�าเนนิธรุกจิธนาคารกบัเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรนครพนม และทีป่รกึษาหอการค้า

จังหวัดนครพนม เพื่อขยายธุรกิจด้านต่างประเทศตามแนวค้าขายชายแดน ที่จังหวัดนครพนม 

(ฝั่งลาว – ค�าม่วน) และได้ประชุมร่วมกับ ผู้จัดการส�านักงานเขตมุกดาหาร และผู้บริหารสาขา

ในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขยายธุรกิจด้านต่างประเทศ  

พร้อมเข้าพบคุณรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เพื่อส�ารวจ 

พื้นที่ขยายจุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน

2) ให้ความรู้บริการโอนเงินให้แรงงานชาวเมียนมาร์

 ผู้จัดการส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทีมงาน         

เข้าพบลูกค้า บริษัท Labour Asia Services Co.,Ltd. พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ

โอนเงินของธนาคารให้แก่แรงงานชาวเมียนมาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะท�าให้สามารถโอนเงินจากประเทศไทยผ่าน ATM 

หรือสาขา กลับมายังประเทศของตนเองเป็นสกุลเงินจ๊าดได้
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ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ ให้กับนักลงทุนและลูกค้าธนาคาร

1) งานสัมมนาสร้างโอกาสนักลงทุนในอาเซียน

ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ และฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ           

เข้าร่วมงานสมัมนา “สร้างโอกาสนกัลงทนุในอาเซยีน” (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม และ

อินโดนีเซีย) โดยร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และศูนย์ศึกษา 

การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยมี คุณไกวัล พงษ์นนทกุล  

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อ “การท�าธุรกิจและการลงทุนในประเทศกัมพูชา” พร้อมทั้งออกบูธให้ค�าปรึกษาใน 

การลงทุนท�าธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจลงทุนในประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมมณเฑียร 

พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

2) จัดงานสัมมนาร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการลงทุน BOI

สายงานบรหิารการเงนิ ร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) จดังานสัมมนาหวัข้อ 

“รุกหรือรับ โอกาสส�าหรับนักธุรกิจไทยในอาเซียน” เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุน 

ในภาคตะวันออกที่สนใจไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา 

รปูแบบ Panel Discussion ในหวัข้อ “โอกาสการท�าธรุกจิและการลงทนุในประเทศเพือ่นบ้าน” 

โดยมีผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ สาขาเสียมราฐ ผู้จัดการส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ภาคตะวันออก และลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมเสวนา 

ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร และเยาวชน

1) การอบรมหลกัสตูร การเตรียมความพร้อมบคุลากรด้านความรูภ้าษาต่างประเทศ 

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ( มหาชน )

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ( มหาชน )

 ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล จัดการอบรมหลกัสตูร “การเตรยีมความพร้อมบคุลากร

ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” (โครงการเตรียม

พร้อมบุคลากรของธนาคารสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ให้แก่ผู้แทนจากสายงาน

ต่างๆ เพือ่พฒันาระดบัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และเพือ่การสือ่สารทีถ่กูต้องให้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากร     

มืออาชีพจากสถาบัน Inlingua บรรยายในหัวข้อ Business Communication Elementary

2) กิจกรรม English Camp For ASEAN Community

 ฝ่ายกิจกรรมเพือ่สงัคม ร่วมกบัส�านกังานเขตสัมพันธวงศ์  จดักจิกรรม English Camp 

for ASEAN Community ให้แก่โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ และโรงเรียน  

วัดปทุมคงคา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ หอศิลป์กรุงไทย

ได้ท�าการขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

1) สายงานบริหารการเงินประชุมการขยายธุรกิจไปยังประเทศลาว

 สายงานบริหารการเงิน ฝ่ายธุรกิจปริวรรต  ผู้จัดการส�านักงานเขตสกลนคร ประชุม

หารือแนวทางการด�าเนินธรุกจิธนาคารกบัเจ้าหน้าท่ีศลุกากรนครพนม และท่ีปรกึษาหอการค้า

จังหวัดนครพนม เพื่อขยายธุรกิจด้านต่างประเทศตามแนวค้าขายชายแดน ที่จังหวัดนครพนม 

(ฝั่งลาว – ค�าม่วน) และได้ประชุมร่วมกับ ผู้จัดการส�านักงานเขตมุกดาหาร และผู้บริหารสาขา

ในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขยายธุรกิจด้านต่างประเทศ  

พร้อมเข้าพบคุณรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว เพื่อส�ารวจ 

พื้นที่ขยายจุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน

2) ให้ความรู้บริการโอนเงินให้แรงงานชาวเมียนมาร์

 ผู้จัดการส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทีมงาน         

เข้าพบลูกค้า บริษัท Labour Asia Services Co.,Ltd. พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ

โอนเงินของธนาคารให้แก่แรงงานชาวเมียนมาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะท�าให้สามารถโอนเงินจากประเทศไทยผ่าน ATM 

หรือสาขา กลับมายังประเทศของตนเองเป็นสกุลเงินจ๊าดได้
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การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ก�าลังจะก่อร่างอย่าง 

สมบูรณ์แบบ ภายใต้กรอบการปฎิบัติที่เท่าเทียมกันของสมาชิกทุกประเทศ ในปี 2558 นี้  

ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขันในภาคเกษตรกรรม และภาคเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิก AEC  

ส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นฐานการผลติอาหารขนาดใหญ่ให้กบัสงัคมโลก กลุม่

มิตรผล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกน�้าตาลรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก เห็นเป็นโอกาส

ส�าคัญในการขยายฐานการผลิตอ้อย เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านอาหารและด้านพลังงาน

หมุนเวียนให้กับสังคมอาเซียนและสังคมโลก จึงได้เจรจากับรัฐบาล สปป.ลาว ขอสัมปทาน 

พื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล ภายใต้ 

การบริหารในชื่อของ “บริษัทน�้าตาลมิตรลาว จ�ากัด” สามารถส่งเสริมการปลูกอ้อยให้แก่

เกษตรกรท้องถิ่นในแขวงสะหวันเขตและค�าม่วนกว่า 30,000 ไร่ และสามารถน�าอ้อยปีละกว่า  

500,000 ตัน เข้าสู่กระบวนการผลิตน�้าตาลในแต่ละปี โรงงานน�้าตาลมิตรลาว สามารถผลิต

เม็ดน�้าตาลคุณภาพได้ราว 60,000 ตัน โดยน�้าตาลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายยังสหภาพยุโรป 

(EU) และบริโภคภายในประเทศ

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเกือบ 60 ปี พัฒนา

ธรุกจิต่อยอด โดยน�าเอาชานอ้อยทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติน�า้ตาลไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในการ

ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าที่ผลิตได้ราว 10 เมกกะวัตต์ ส่วนหนึ่งจะถูกน�ากลับไปใช้ในโรงงาน และ 

อกีส่วนหนึง่ขายให้กบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว เพือ่เพิม่เสถยีรภาพให้กบัระบบไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

และใช้เป็นฐานในการพัฒนาบ้านเมือง

การประสานความร่วมมือระหว่างกลุ ่มมิตรผลและรัฐบาล สปป.ลาว ในครั้งนี ้

ถอืเป็นต้นแบบส�าคัญในการผนกึก�าลงัของประเทศสมาชกิ เพือ่พฒันาศกัยภาพทางด้านอาหาร

กลุ่มมิตรผล
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และพลงังานหมนุเวยีนซึง่เป็นจดุทีแ่ขง็แรงและแข่งขนัได้อย่างย่ังยืน  กญุแจดอกส�าคญัทีท่�าให้       

ความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ รวมทั้งความพากเพียรในการมุ่งสู่ความส�าเร็จ บนพื้นฐานของความเหมือนและ 

ความต่าง ทั้งในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม หากแต่หนทางภายหน้ายังอีกยาวไกล เราคง

จ�าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้คู่กันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการท่ีทันสมัย              

และให้ประสิทธิภาพสูง หรือระบบการจัดการภายใต้มาตรฐานสากล ที่มิได้ประกันเพียงแค่

คุณภาพน�้าตาลเท่านั้น หากแต่ยังต้องค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากความภาคภูมิใจที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ที่มีต่อประเทศในด้านการจัดหา

ปิโตรเลียมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกหนึ่งความส�าเร็จที่ ปตท.สผ. ภาคภูมิใจ คือ การก้าว

ไปสู่การเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (Operator) อย่างเต็มตัว ซึ่ง ปตท.สผ.      

ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ศึกษาเทคโนโลยีด้านการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2536 ปตท.สผ.สามารถปฎิบัติงาน

ในฐานะผู้ด�าเนินการแหล่งน�้ามันเป็นครั้งแรกในโครงการพีทีทีอีพี 1 ซึ่งต้ังอยู่ในจังหวัด

สพุรรณบรุแีละนครปฐม ต่อมาในปี 2541 เป็นอกีก้าวส�าคญัของ ปตท.สผ. ซึง่ได้เข้าเป็นผูด้�าเนนิ

การแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือ โครงการบงกช ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นที่

ปิโตรเลียมนวมินทร์* ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาประมาณ 203 กิโลเมตร หลังจากนั้น 

ในปี 2547 ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสิทธิเพิ่มเติมทั้งหมดในโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นแหล่งน�้ามันดิบ 

บนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 

และได้เข้าเป็นผู้ด�าเนินการโครงการเอส 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อีกก้าวที่เป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมไทย คือ  

การเป็นผู้ด�าเนินการโครงการอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทของคนไทย

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่ก�าลังจะก่อร่างอย่าง 

สมบูรณ์แบบ ภายใต้กรอบการปฎิบัติที่เท่าเทียมกันของสมาชิกทุกประเทศ ในปี 2558 นี้  

ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอย่างย่ิง โดยเฉพาะ การเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขันในภาคเกษตรกรรม และภาคเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะประเทศสมาชิก AEC  

ส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นฐานการผลติอาหารขนาดใหญ่ให้กบัสงัคมโลก กลุม่

มิตรผล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกน�้าตาลรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก เห็นเป็นโอกาส

ส�าคัญในการขยายฐานการผลิตอ้อย เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านอาหารและด้านพลังงาน

หมุนเวียนให้กับสังคมอาเซียนและสังคมโลก จึงได้เจรจากับรัฐบาล สปป.ลาว ขอสัมปทาน 

พื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล ภายใต้ 

การบริหารในชื่อของ “บริษัทน�้าตาลมิตรลาว จ�ากัด” สามารถส่งเสริมการปลูกอ้อยให้แก่

เกษตรกรท้องถิ่นในแขวงสะหวันเขตและค�าม่วนกว่า 30,000 ไร่ และสามารถน�าอ้อยปีละกว่า  

500,000 ตัน เข้าสู่กระบวนการผลิตน�้าตาลในแต่ละปี โรงงานน�้าตาลมิตรลาว สามารถผลิต

เม็ดน�้าตาลคุณภาพได้ราว 60,000 ตัน โดยน�้าตาลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายยังสหภาพยุโรป 

(EU) และบริโภคภายในประเทศ

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเกือบ 60 ปี พัฒนา

ธรุกจิต่อยอด โดยน�าเอาชานอ้อยทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติน�า้ตาลไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าที่ผลิตได้ราว 10 เมกกะวัตต์ ส่วนหนึ่งจะถูกน�ากลับไปใช้ในโรงงาน และ 

อกีส่วนหนึง่ขายให้กบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว เพือ่เพิม่เสถยีรภาพให้กบัระบบไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

และใช้เป็นฐานในการพัฒนาบ้านเมือง

การประสานความร่วมมือระหว่างกลุ ่มมิตรผลและรัฐบาล สปป.ลาว ในครั้งนี ้

ถอืเป็นต้นแบบส�าคญัในการผนกึก�าลงัของประเทศสมาชกิ เพือ่พฒันาศักยภาพทางด้านอาหาร

กลุ่มมิตรผล
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และพลงังานหมนุเวยีนซึง่เป็นจดุทีแ่ขง็แรงและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื  กญุแจดอกส�าคญัทีท่�าให้       

ความร่วมมือในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ รวมท้ังความพากเพียรในการมุ่งสู่ความส�าเร็จ บนพื้นฐานของความเหมือนและ 

ความต่าง ทั้งในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม หากแต่หนทางภายหน้ายังอีกยาวไกล เราคง

จ�าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้คู่กันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย              

และให้ประสิทธิภาพสูง หรือระบบการจัดการภายใต้มาตรฐานสากล ท่ีมิได้ประกันเพียงแค่

คุณภาพน�้าตาลเท่านั้น หากแต่ยังต้องค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากความภาคภูมิใจที่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีท่ีมีต่อประเทศในด้านการจัดหา

ปิโตรเลียมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกหนึ่งความส�าเร็จที่ ปตท.สผ. ภาคภูมิใจ คือ การก้าว

ไปสู่การเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (Operator) อย่างเต็มตัว ซึ่ง ปตท.สผ.      

ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ศึกษาเทคโนโลยีด้านการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2536 ปตท.สผ.สามารถปฎิบัติงาน

ในฐานะผู้ด�าเนินการแหล่งน�้ามันเป็นครั้งแรกในโครงการพีทีทีอีพี 1 ซึ่งตั้งอยู ่ในจังหวัด

สพุรรณบรุแีละนครปฐม ต่อมาในปี 2541 เป็นอีกก้าวส�าคญัของ ปตท.สผ. ซ่ึงได้เข้าเป็นผู้ด�าเนนิ

การแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย คือ โครงการบงกช ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี

ปิโตรเลียมนวมินทร์* ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาประมาณ 203 กิโลเมตร หลังจากนั้น 

ในปี 2547 ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสิทธิเพิ่มเติมทั้งหมดในโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นแหล่งน�้ามันดิบ 

บนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดก�าแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย 

และได้เข้าเป็นผู้ด�าเนินการโครงการเอส 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อีกก้าวที่เป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมไทย คือ  

การเป็นผู้ด�าเนินการโครงการอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทของคนไทย

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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เป็นผู้ด�าเนินการเองทุกขั้นตอนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การส�ารวจ พัฒนา จนกระทั่งเริ่มการผลิต

ก๊าซธรรมชาตไิด้ในเดอืนมนีาคม 2551 ปตท.สผ. ได้พฒันาขดีความสามารถในการเป็นผูด้�าเนนิ

การอย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนั ได้ร่วมลงทนุกบับรษิทัน�า้มนันานาชาตเิพือ่ส�ารวจ พฒันา และ

ผลิตปิโตรเลียมในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ โครงการยาดานา และ 

โครงการเยตากุน ในสหภาพพม่า ซึง่ถอืเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีส่�าคญัอกีแหล่งหนึง่ เนือ่งจาก

ท้ัง 2 แหล่งนี้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติและส่งเข้าประเทศไทยในปริมาณ 1 ใน 4 ของ 

ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัเป็นผูด้�าเนนิการในโครงการ

พม่าซอติก้า ในอ่าวเมาะตะมะ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในอัตรา  

300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2556

ในประเทศเวียดนาม ปตท.สผ. ยังได้ร่วมด�าเนินการในโครงการเวียดนาม 9-2  

ซึ่งขณะน้ีได้ท�าการผลิตน�้ามันดิบแล้ว และโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิต 

น�้ามันดิบได้ในปี 2554

ส�าหรับประเทศมาเลเซีย โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 เป็นอีกหนึ่ง 

โครงการที่ ปตท.สผ. เข้าร่วมด�าเนินการ ซึ่ง ได้ท�าการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดทเสทแล้ว

เมื่อต้นปี 2553

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเป็นผู้ด�าเนินการและร่วมทุนกับบริษัทน�้ามันอื่นๆ อีกกว่า              

20 โครงการทั้งในประเทศไทย สหภาพพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชาอีกด้วย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ 

รองรบั AEC ดงันี้

Ò	การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

Ò	การลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า โดยมุ่งเน้น 

การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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Ò	การสร้างพลังร่วม Synergy

Ò	การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงทักษะต่างๆ

Ò	การปรบัปรงุระบบการด�าเนนิธรุกิจภายใน เช่น Enterprise Resource Planning (ERP)

Ò	การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

Ò	การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับธุรกรรมการค้า และ 

จากราคาผลิตภัณฑ์ที่ผันผวน

Ò	มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

การปรับตัวของภาคพลังงานไทยเพื่อรองรับ AEC มีดังนี้

Ò	สร้างความสามารถในการแข่งขัน: ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการขาย หรือลงทุน 

ในต่างประเทศ

Ò	เพิ่ม Innovation ในผลิตภัณฑ์ และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้า

มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการค้า เช่น E-approval เป็นต้น

Ò	การสะสมองค์ความรู ้  เพ่ือใช้เป็นฐานการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงภาคพลังงานของไทย 

มีความก้าวหน้าและมีประวัติที่ยาวนานกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ซึ่งจะถือเป็น  

Competitive Advantage ในธุรกิจพลังงานได้                 

บทบาทที่บริษัทคาดหวังจากภาครัฐ กระทรวงพลังงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

เข้าสู่ AEC

Ò	การก�าหนดกฎ ระเบียบ และการก�ากับดูแลราคาพลังงานให้สะท้อนกับราคาตลาดโลก 

เนื่องจากเราจะได้ไม่ต้องชดเชยพลังงานให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน

Ò	การก�าหนดนโยบายผ่อนปรนการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การก�าหนดเพดาน

เงินออกนอกประเทศเพื่อการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สูงขึ้น      

Ò	การจัดให้มีการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลดภาษีเงินได้ เป็นต้น

Ò	กระทรวงพลงังาน เป็นสือ่กลางในการแสวงหาพลงังานจากประเทศเพือ่นบ้าน  อาทิ พม่า 

ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในลักษณะรัฐต่อรัฐ เพื่อเปิดทางให้การเจรจาทางธุรกิจ 

ประสบความส�าเร็จโดยง่าย
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เป็นผู้ด�าเนินการเองทุกขั้นตอนเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การส�ารวจ พัฒนา จนกระทั่งเริ่มการผลิต

ก๊าซธรรมชาตไิด้ในเดอืนมนีาคม 2551 ปตท.สผ. ได้พฒันาขดีความสามารถในการเป็นผู้ด�าเนนิ

การอย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนั ได้ร่วมลงทนุกบับรษิทัน�า้มนันานาชาตเิพ่ือส�ารวจ พัฒนา และ

ผลิตปิโตรเลียมในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ โครงการยาดานา และ 

โครงการเยตากนุ ในสหภาพพม่า ซึง่ถอืเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีส่�าคญัอกีแหล่งหน่ึง เน่ืองจาก

ทั้ง 2 แหล่งนี้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติและส่งเข้าประเทศไทยในปริมาณ 1 ใน 4 ของ 

ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยงัเป็นผูด้�าเนนิการในโครงการ

พม่าซอติก้า ในอ่าวเมาะตะมะ โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในอัตรา  

300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2556

ในประเทศเวียดนาม ปตท.สผ. ยังได้ร่วมด�าเนินการในโครงการเวียดนาม 9-2  

ซึ่งขณะนี้ได้ท�าการผลิตน�้ามันดิบแล้ว และโครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมผลิต 

น�้ามันดิบได้ในปี 2554

ส�าหรับประเทศมาเลเซีย โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 เป็นอีกหน่ึง 

โครงการที่ ปตท.สผ. เข้าร่วมด�าเนินการ ซึ่ง ได้ท�าการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดทเสทแล้ว

เมื่อต้นปี 2553

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเป็นผู้ด�าเนินการและร่วมทุนกับบริษัทน�้ามันอื่นๆ อีกกว่า              

20 โครงการทั้งในประเทศไทย สหภาพพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชาอีกด้วย

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ 

รองรับ AEC ดังนี้

Ò	การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร

Ò	การลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า โดยมุ่งเน้น 

การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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Ò	การสร้างพลังร่วม Synergy

Ò	การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงทักษะต่างๆ

Ò	การปรบัปรงุระบบการด�าเนนิธรุกจิภายใน เช่น Enterprise Resource Planning (ERP)

Ò	การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

Ò	การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับธุรกรรมการค้า และ 

จากราคาผลิตภัณฑ์ที่ผันผวน

Ò	มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ SSHE (Safety, Security, Health, and Environment)

การปรับตัวของภาคพลังงานไทยเพื่อรองรับ AEC มีดังนี้

Ò	สร้างความสามารถในการแข่งขัน: ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการขาย หรือลงทุน 

ในต่างประเทศ

Ò	เพิ่ม Innovation ในผลิตภัณฑ์ และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้า

มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการค้า เช่น E-approval เป็นต้น

Ò	การสะสมองค์ความรู ้  เพื่อใช้เป็นฐานการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งภาคพลังงานของไทย 

มีความก้าวหน้าและมีประวัติที่ยาวนานกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ซ่ึงจะถือเป็น  

Competitive Advantage ในธุรกิจพลังงานได้                 

บทบาทที่บริษัทคาดหวังจากภาครัฐ กระทรวงพลังงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

เข้าสู่ AEC

Ò	การก�าหนดกฎ ระเบียบ และการก�ากับดูแลราคาพลังงานให้สะท้อนกับราคาตลาดโลก 

เนื่องจากเราจะได้ไม่ต้องชดเชยพลังงานให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน

Ò	การก�าหนดนโยบายผ่อนปรนการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ การก�าหนดเพดาน

เงินออกนอกประเทศเพื่อการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สูงขึ้น      

Ò	การจัดให้มีการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลดภาษีเงินได้ เป็นต้น

Ò	กระทรวงพลงังาน เป็นสือ่กลางในการแสวงหาพลงังานจากประเทศเพือ่นบ้าน  อาท ิพม่า 

ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในลักษณะรัฐต่อรัฐ เพื่อเปิดทางให้การเจรจาทางธุรกิจ 

ประสบความส�าเร็จโดยง่าย
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บทบาทของปตท. ต่อประชาคมอาเซียน

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็น

กลไกหนึง่ของรัฐในการสนับสนุนต่อแผนความร่วมมอืทางด้านพลงังาน ASEAN Plan of Action 

for Energy Cooperation: APAEC ซึ่งมุ่งหวังการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและ

การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค โดย ปตท. ได้มีส่วนร่วม

และริเริ่มด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศและภูมิภาค

สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านพลังงานหรือ 

Trans-ASEAN Gas Pipeline รวมถึงการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ เพื่อแสวงหา 

แหล่งพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและภูมิภาค อาทิ การส�ารวจและ 

ผลิตปิโตรเลียมจากแหล่ง Yadana, Yetagun, และ Zawtika ในประเทศพม่าและแหล่ง  

Natuna ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน

และร่วมผลกัดนัให้เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้เพือ่น�าไปสูก่ารใช้ อาท ิการพฒันามาตรฐาน

กลางส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลังงานในภูมิภาค  

ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน

สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาพลังงานทดแทน เช่น พลงังานชวีมวลและเชือ้เพลงิชวีภาพ

เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ด�าเนินการผ่านการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ อาทิ การขยายฐานธุรกิจปิโตรเคมี    

ไปยงัประเทศเวยีดนาม รวมถงึการเพิม่จ�านวนสาขาสถานบีรกิารน�า้มนั PTT Life Station ในประเทศ
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ต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น “Regional Top Brand” ปตท. เชื่อมั่นว่าความ 

ร่วมมอืทางด้านพลงังานต่างๆ นี ้จะมส่ีวนช่วยสร้างความเข้มแขง็ทางด้านพลงังานให้กบัภมูภิาค

อาเซยีน  และจะเป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อการพฒันาความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปลายปี 2558  

ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเป็นตลาดและฐาน 

การผลิตเดียวกัน ที่จะน�าไปสู่การสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ของประเทศ ตระหนักถึงโอกาสท่ีมาพร้อมกับ AEC และได้ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ 

ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ “การเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�า 

ทีมุ่ง่เน้นการสร้างมลูค่าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก” โดยขยายพืน้ทีก่ารลงทนุและขอบเขตภารกจิ

ครอบคลุมไปถึงธุรกิจต้นน�้าและปลายน�้า 

การด�าเนินธุรกิจตามวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ RATCH ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เริ่มกิจการยังคงเป็นเป้าหมายส�าคัญในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้  

โดยค�านึงถึงการรักษาความสมดุลระหว่างมิติหลักท้ังสามซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการพัฒนา

อย่างยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นประเด็นหลักที่ RATCH ตระหนักถึง 

ความส�าคัญและก�าหนดให้เป็นพันธกิจหลักนอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้ถือหุ้น  

โดยก�าหนดให้การยอมรบัและความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคมในภาพรวมเป็นเป้าหมายหลกั

ของงาน CSR และก�าหนดกลยุทธ์หลักด้าน CSR เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 

และด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล  ในแต่ละด้านมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เฉพาะ และ 

การด�าเนินงานโดยสรุปดังนี้  
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บทบาทของปตท. ต่อประชาคมอาเซียน

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็น

กลไกหนึง่ของรฐัในการสนบัสนนุต่อแผนความร่วมมือทางด้านพลังงาน ASEAN Plan of Action 

for Energy Cooperation: APAEC ซึ่งมุ่งหวังการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและ

การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค โดย ปตท. ได้มีส่วนร่วม

และริเริ่มด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศและภูมิภาค

สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านพลังงานหรือ 

Trans-ASEAN Gas Pipeline รวมถึงการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือแสวงหา 

แหล่งพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและภูมิภาค อาทิ การส�ารวจและ 

ผลิตปิโตรเลียมจากแหล่ง Yadana, Yetagun, และ Zawtika ในประเทศพม่าและแหล่ง  

Natuna ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน

และร่วมผลกัดนัให้เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้เพือ่น�าไปสูก่ารใช้ อาท ิการพัฒนามาตรฐาน

กลางส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลังงานในภูมิภาค  

ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน

สนบัสนนุการวิจัยและพัฒนาพลงังานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวลและเชือ้เพลงิชวีภาพ

เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ด�าเนินการผ่านการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ อาทิ การขยายฐานธุรกิจปิโตรเคมี    

ไปยงัประเทศเวยีดนาม รวมถงึการเพิม่จ�านวนสาขาสถานบีรกิารน�า้มนั PTT Life Station ในประเทศ
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ต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น “Regional Top Brand” ปตท. เชื่อม่ันว่าความ 

ร่วมมอืทางด้านพลงังานต่างๆ น้ี จะมส่ีวนช่วยสร้างความเข้มแขง็ทางด้านพลังงานให้กบัภูมิภาค

อาเซียน  และจะเป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อการพฒันาความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปลายปี 2558  

ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การเป็นตลาดและฐาน 

การผลิตเดียวกัน ที่จะน�าไปสู่การสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ของประเทศ ตระหนักถึงโอกาสที่มาพร้อมกับ AEC และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 

ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ “การเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�า 

ทีมุ่ง่เน้นการสร้างมลูค่าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก” โดยขยายพืน้ทีก่ารลงทนุและขอบเขตภารกจิ

ครอบคลุมไปถึงธุรกิจต้นน�้าและปลายน�้า 

การด�าเนินธุรกิจตามวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ RATCH ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เริ่มกิจการยังคงเป็นเป้าหมายส�าคัญในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่นี้  

โดยค�านึงถึงการรักษาความสมดุลระหว่างมิติหลักทั้งสามซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนา

อย่างยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นประเด็นหลักที่ RATCH ตระหนักถึง 

ความส�าคัญและก�าหนดให้เป็นพันธกิจหลักนอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้ถือหุ้น  

โดยก�าหนดให้การยอมรบัและความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคมในภาพรวมเป็นเป้าหมายหลกั

ของงาน CSR และก�าหนดกลยุทธ์หลักด้าน CSR เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 

และด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล  ในแต่ละด้านมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เฉพาะ และ 

การด�าเนินงานโดยสรุปดังนี้  
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ด้านส่ิงแวดล้อม  จากปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและสภาวะโลกร้อน

ในปัจจบุนั  RATCH ตระหนกัดถีงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้  จงึก�าหนดเป้าหมายหลกัในการลด CO2 
บรรเทาภาวะโลกร้อน  ซึ่งจะด�าเนินงานตาม 2 แนวทางหลักควบคู่กันไป คือ การลดการ 

ปลดปล่อยจากแหล่งก�าเนิด (Carbon Source) ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ของโรงไฟฟ้า

ราชบุรีและโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในการลด CO2 จากกระบวนการผลิต โครงการ 

ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานเพือ่ลด CO2 เช่น โครงการพลงังานชมุชน  โครงการส่งเสรมิพลงังาน

แสงอาทิตย์ชุมชน เป็นต้น และ การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink)  ซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส�าคัญ คือป่าไม้ กิจกรรมที่ RATCH จัดท�าขึ้น

เพื่อตอบสนองแนวทางนี้ ได้แก่ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการปลูกป่าต้นน�้า 

สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชน เป็นต้น  

ด้านสงัคม เพือ่ให้เกดิการยอมรับและได้รบัความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคม  RATCH 

มเีป้าหมายหลกัทีจ่ะส่งเสริมคณุภาพชีวติคนในสงัคม  โดยจัดท�าโครงการเกีย่วกบัการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประกอบการ เช่น โครงการการศึกษาเสริมทักษะ

สร้างอาชีพใน สปป.ลาว ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของ สปป.ลาว ซึง่เป็นฐานการผลติและการลงทนุ 

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และโครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการเป็นผู้น�าในชุมชน  

ด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารเพื่อแสดงถึง 

ความโปร่งใสและเสรมิสร้างชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืขององค์กร ผ่านช่องทางการสือ่สารทัง้

ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดท�ารายงานความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงาน

ประจ�าปี ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

RATCH ยังคงยึดม่ันในเจตนารมณ์ที่จะประกอบธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับสังคม  

ผ่านกลไกส�าคัญคือการด�าเนินงาน CSR ซึ่งเชื่อมร้อยประโยชน์อย่างประสานกลมกลืน 

ตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม  ด้วยความเชื่อมั่นว่า CSR เป็นสิ่งที่

สามารถท�าได้ในทุกๆ กิจกรรมของธุรกิจ และเป็นหัวใจส�าคัญที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันและสนับสนุนความส�าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 

ในปี 2558 นั้น  ทุกประเทศสมาชิกต่างอยู่ระหว่างการปรับตัวเตรียมความพร้อม ภาคธุรกิจ 

ก็เช่นกัน เพราะตลาด ทรัพยากร แรงงาน และรูปแบบการบริโภคจะเปล่ียนไปอย่างมาก  

เอสซีจีได้เตรียมพร้อมรองรับด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน โดยส่งเสริม 

ความสามารถในการแข่งขันด้วยการขยายฐานที่ตั้งไปยังประเทศในอาเซียน ด้วยการน�า

มาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปปรับใช้ในทุกท่ี เอสซีจีเช่ือมั่นว่าสินค้าและบริการท่ีม ี

มูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Service หรือ HVA) จะส่งผลดีต่อ 

การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 สินค้า HVA 

ของเอสซีจีสร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 169,071 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม นอกจากนี ้เอสซจียีงัมุง่สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า พนกังาน 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพราะเช่ือมั่นว่า การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จะสร้างพลังและความแข็งแกร่งแก่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก 

กลยุทธ์ Value-based Competition การขยายตลาดไปยังกลุ่มสินค้าและบริการ 

Downstream ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ท�าให้เอสซีจีต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าให้ครบ

ตามท่ีลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องการ ต้ังแต่ลูกค้าโครงการ ร้านค้าปลีก และผู้บริโภค ถึงแม้ว่า 

บางสินค้าจะไม่ใช่สิ่งใหม่ เอสซีจีก็พร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของ 

เอสซีจีให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจีแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แนวทาง 

ที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือ การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายในห่วงโซ่อุปทาน

ในการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เอสซีจีได้ขยายแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) และการบ�ารุงรักษาทวีผล 
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ด้านสิง่แวดล้อม  จากปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและสภาวะโลกร้อน

ในปัจจบุนั  RATCH ตระหนกัดถีงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้  จงึก�าหนดเป้าหมายหลกัในการลด CO2 
บรรเทาภาวะโลกร้อน  ซึ่งจะด�าเนินงานตาม 2 แนวทางหลักควบคู่กันไป คือ การลดการ 

ปลดปล่อยจากแหล่งก�าเนิด (Carbon Source) ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ของโรงไฟฟ้า

ราชบุรีและโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในการลด CO2 จากกระบวนการผลิต โครงการ 

ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานเพ่ือลด CO2 เช่น โครงการพลังงานชุมชน  โครงการส่งเสรมิพลงังาน

แสงอาทิตย์ชุมชน เป็นต้น และ การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink)  ซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส�าคัญ คือป่าไม้ กิจกรรมที่ RATCH จัดท�าขึ้น

เพื่อตอบสนองแนวทางนี้ ได้แก่ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการปลูกป่าต้นน�้า 

สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชน เป็นต้น  

ด้านสงัคม เพ่ือให้เกดิการยอมรบัและได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสงัคม  RATCH 

มเีป้าหมายหลกัทีจ่ะส่งเสรมิคณุภาพชวิีตคนในสังคม  โดยจดัท�าโครงการเกีย่วกบัการเพิม่โอกาส

ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประกอบการ เช่น โครงการการศึกษาเสริมทักษะ

สร้างอาชีพใน สปป.ลาว ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของ สปป.ลาว ซึง่เป็นฐานการผลติและการลงทนุ 

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และโครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการเป็นผู้น�าในชุมชน  

ด้านการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารเพื่อแสดงถึง 

ความโปร่งใสและเสรมิสร้างชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืขององค์กร ผ่านช่องทางการสือ่สารท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดท�ารายงานความย่ังยืนแยกต่างหากจากรายงาน

ประจ�าปี ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

RATCH ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะประกอบธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับสังคม  

ผ่านกลไกส�าคัญคือการด�าเนินงาน CSR ซึ่งเชื่อมร้อยประโยชน์อย่างประสานกลมกลืน 

ตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม  ด้วยความเชื่อมั่นว่า CSR เป็นสิ่งที่

สามารถท�าได้ในทุกๆ กิจกรรมของธุรกิจ และเป็นหัวใจส�าคัญที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันและสนับสนุนความส�าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) 

ในปี 2558 นั้น  ทุกประเทศสมาชิกต่างอยู่ระหว่างการปรับตัวเตรียมความพร้อม ภาคธุรกิจ 

ก็เช่นกัน เพราะตลาด ทรัพยากร แรงงาน และรูปแบบการบริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างมาก  

เอสซีจีได้เตรียมพร้อมรองรับด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ ่งม่ันด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน โดยส่งเสริม 

ความสามารถในการแข่งขันด้วยการขยายฐานที่ตั้งไปยังประเทศในอาเซียน ด้วยการน�า

มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปปรับใช้ในทุกที่ เอสซีจีเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการที่ม ี

มูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Service หรือ HVA) จะส่งผลดีต่อ 

การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 สินค้า HVA 

ของเอสซีจีสร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 169,071 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม นอกจากนี ้เอสซจียีงัมุง่สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า พนกังาน 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพราะเชื่อมั่นว่า การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จะสร้างพลังและความแข็งแกร่งแก่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก 

กลยุทธ์ Value-based Competition การขยายตลาดไปยังกลุ่มสินค้าและบริการ 

Downstream ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ท�าให้เอสซีจีต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าให้ครบ

ตามที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องการ ตั้งแต่ลูกค้าโครงการ ร้านค้าปลีก และผู้บริโภค ถึงแม้ว่า 

บางสินค้าจะไม่ใช่สิ่งใหม่ เอสซีจีก็พร้อมที่จะลงทุนเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของ 

เอสซีจีให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง แต่เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจีแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แนวทาง 

ที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือ การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายในห่วงโซ่อุปทาน

ในการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เอสซีจีได้ขยายแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการ

บริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร (Total Quality Management) และการบ�ารุงรักษาทวีผล 
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(Total Productive Maintenance) บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม มาปรับใช้

ให้ครอบคลมุทัง้ต้นน�า้และปลายน�า้ ตัง้แต่การคัดเลอืก การก�าหนดแนวปฏบิตั ิการตรวจประเมนิ 

รวมถงึการพัฒนายกระดบัคูธ่รุกจิให้มศัีกยภาพในระดบัมอือาชพีและพร้อมเตบิโตไปพร้อมกบั

เอสซีจีทั้งประเทศไทยและอาเซียน 

นอกจากนี้ เอสซีจีมีการชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจทราบถึงนโยบายและแนวทาง 

การด�าเนินงานของเอสซีจี และมีการเยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอต่างๆ 

อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้เอสซีจีรับทราบปัญหาและความต้องการของคู่ธุรกิจ และน�าไปสู่การ

รเิริม่โครงการพฒันาคูธ่รุกจิเพือ่ความย่ังยืน เพือ่ให้คูธ่รุกจิเกดิการพฒันาด้านต่างๆ อาท ิการลด

ความสูญเสียจากการผลิต การปรับปรุงผลการด�าเนินการ เป็นต้น

ปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ท�าให้มีแนวโน้มการน�าทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

เป็นแหล่งวัตถุดิบมาใช้มากข้ึน จากแนวโน้มที่ลดลงของแหล่งวัตถุดิบและสถานการณ์ 

ความผันผวนของราคา เอสซีจีมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนด้วยการบริหาร 

จัดการทรัพยากรเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและลดปริมาณของเสีย 

ให้เหลือน้อยที่สุด

ส�าหรับกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand Protection) เอสซีจีมีการจัดท�า 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม การมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกทั้งใน

สถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤตเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  

การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยน�าผลที่ได้มาประเมินถึง

ความคาดหวังและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับด�าเนินงานต่อไป 

นอกจากน้ันยังมีการจัดตั้ง Brand Committee ประจ�าประเทศยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ              

(Strategic Country) ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการบริหารแบรนด์และน�ากลยุทธ์การสร้าง

แบรนด์ มาสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

โดยเอสซีจี เน้นการรวมแบรนด์สินค้าให้เป็นหนึ่งภายใต้ แบรนด์เอสซีจีเพื่อสร้างความชัดเจน

ในการด�าเนินธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความ

สะดวกในการจดจ�าแบรนด์ให้กับผู้บริโภค

อกีหนึง่กลยุทธ์ทีเ่อสซจีใีห้ความส�าคัญ คอืการพัฒนาพนกังานให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ทัง้เอสซจี ีโดยมรีะบบและแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ มารองรบั คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิทัจงึได้พฒันา New Learning Model ใหม่ ซึง่เป็นแนวทางเดยีวกบัการพัฒนาบคุลากร
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ของบริษัทชั้นน�าต่างๆ ของโลกมาใช้เพื่อออกแบบแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน รวมทั้ง

ด�าเนนิการปรบัวธิกีารเรยีนรูปั้จจบุนัให้เป็นการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน โดยมุง่เน้นการมอบหมาย

งานให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีผู้บังคับบัญชาเป็น Coach ให้ค�าแนะน�า  

รวมทั้งการปรับการเรียนรู้จากแบบ Classroom ให้เป็น Blended Learning และน�าเอา 

Digital & Active Learning เข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่พนักงาน 

จะเป็นผูไ้ฝ่การเรยีนรูด้้วยตวัเอง (Self-Driving Learning) ซึง่สะท้อนถงึความใส่ใจของผูบ้รหิาร

ทกุระดบัต่อการพฒันาคนของบรษิทั นอกจากนีย้งัพฒันาบคุลากรโดยการจดัระบบการถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่ Generation ต่อๆ ไป เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีอยู่แล้วและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

การปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรเรือ่ง SCG People ให้กับพนกังานท่ีเป็นชาวต่างชาติและ

พนักงานที่จะต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศนั้น ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อให้เกิดรูปแบบการท�างาน

ตามแนวทางของเอสซีจีที่ยึดมั่นอุดมการณ์ 4 ของบริษัท รวมทั้ง Open and Challenge  

ในการท�างาน เอสซีจีได้น�าแนวทางการพัฒนาดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุน

ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานใน 

ต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร SCG Go regional Program ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 

ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกัน ประกอบด้วย Business Understanding, Organizational  

Impact, Interpersonal Understanding, Global Outlook และ ภาษาของประเทศที่ 

เอสซีจีไปด�าเนินธุรกิจ 

เอสซีจีตระหนักถึงความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาพนักงานทั้งในและ 

ต่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความหลากหลายต่างๆ ของพนักงานภายใน

องค์กร (Diversity) อาทิ เช้ือชาติ อายุและ Generation เพศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบ 

การเรียนรู้ โดยเอสซีจีก�าลังออกแบบรูปแบบและแนวทาง ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ 

เหมาะสมกับ Learning Style ของพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความส�าเร็จ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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(Total Productive Maintenance) บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม มาปรับใช้

ให้ครอบคลมุทัง้ต้นน�า้และปลายน�า้ ตัง้แต่การคดัเลอืก การก�าหนดแนวปฏบิตั ิการตรวจประเมนิ 

รวมถงึการพฒันายกระดบัคูธ่รุกจิให้มศีกัยภาพในระดบัมอือาชพีและพร้อมเตบิโตไปพร้อมกับ

เอสซีจีทั้งประเทศไทยและอาเซียน 

นอกจากนี้ เอสซีจีมีการชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ธุรกิจทราบถึงนโยบายและแนวทาง 

การด�าเนินงานของเอสซีจี และมีการเยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอต่างๆ 

อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้เอสซีจีรับทราบปัญหาและความต้องการของคู่ธุรกิจ และน�าไปสู่การ

รเิริม่โครงการพฒันาคูธ่รุกจิเพือ่ความยัง่ยนื เพือ่ให้คู่ธรุกจิเกดิการพฒันาด้านต่างๆ อาท ิการลด

ความสูญเสียจากการผลิต การปรับปรุงผลการด�าเนินการ เป็นต้น

ปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ท�าให้มีแนวโน้มการน�าทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

เป็นแหล่งวัตถุดิบมาใช้มากขึ้น จากแนวโน้มที่ลดลงของแหล่งวัตถุดิบและสถานการณ์ 

ความผันผวนของราคา เอสซีจีมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหาร 

จัดการทรัพยากรเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและลดปริมาณของเสีย 

ให้เหลือน้อยที่สุด

ส�าหรับกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand Protection) เอสซีจีมีการจัดท�า 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม การมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท้ังใน

สถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤตเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  

การส�ารวจทัศนคติและความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยน�าผลที่ได้มาประเมินถึง

ความคาดหวังและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับด�าเนินงานต่อไป 

นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง Brand Committee ประจ�าประเทศยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ              

(Strategic Country) ท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการบริหารแบรนด์และน�ากลยุทธ์การสร้าง

แบรนด์ มาสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

โดยเอสซีจี เน้นการรวมแบรนด์สินค้าให้เป็นหนึ่งภายใต้ แบรนด์เอสซีจีเพื่อสร้างความชัดเจน

ในการด�าเนินธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความ

สะดวกในการจดจ�าแบรนด์ให้กับผู้บริโภค

อกีหนึง่กลยทุธ์ทีเ่อสซจีีให้ความส�าคญั คือการพฒันาพนกังานให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

ทัง้เอสซจี ีโดยมรีะบบและแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ มารองรบั คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบรษิทัจึงได้พัฒนา New Learning Model ใหม่ ซึง่เป็นแนวทางเดยีวกบัการพฒันาบคุลากร
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ของบริษัทชั้นน�าต่างๆ ของโลกมาใช้เพื่อออกแบบแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคน รวมท้ัง

ด�าเนนิการปรบัวธิกีารเรยีนรูปั้จจบัุนให้เป็นการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน โดยมุง่เน้นการมอบหมาย

งานให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีผู้บังคับบัญชาเป็น Coach ให้ค�าแนะน�า  

รวมทั้งการปรับการเรียนรู้จากแบบ Classroom ให้เป็น Blended Learning และน�าเอา 

Digital & Active Learning เข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่พนักงาน 

จะเป็นผูไ้ฝ่การเรยีนรูด้้วยตวัเอง (Self-Driving Learning) ซ่ึงสะท้อนถงึความใส่ใจของผู้บริหาร

ทกุระดบัต่อการพฒันาคนของบรษิทั นอกจากน้ียงัพฒันาบคุลากรโดยการจดัระบบการถ่ายทอด

องค์ความรู้ไปสู่ Generation ต่อๆ ไป เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ดีอยู่แล้วและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

การปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรเร่ือง SCG People ให้กบัพนกังานทีเ่ป็นชาวต่างชาตแิละ

พนักงานที่จะต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศนั้น ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อให้เกิดรูปแบบการท�างาน

ตามแนวทางของเอสซีจีที่ยึดมั่นอุดมการณ์ 4 ของบริษัท รวมทั้ง Open and Challenge  

ในการท�างาน เอสซีจีได้น�าแนวทางการพัฒนาดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุน

ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานท่ีจะไปปฏิบัติงานใน 

ต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร SCG Go regional Program ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน 

ที่ส่งเสริมและสอดคล้องกัน ประกอบด้วย Business Understanding, Organizational  

Impact, Interpersonal Understanding, Global Outlook และ ภาษาของประเทศท่ี 

เอสซีจีไปด�าเนินธุรกิจ 

เอสซีจีตระหนักถึงความท้าทายต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในการพัฒนาพนักงานท้ังในและ 

ต่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความหลากหลายต่างๆ ของพนักงานภายใน

องค์กร (Diversity) อาทิ เชื้อชาติ อายุและ Generation เพศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบ 

การเรียนรู้ โดยเอสซีจีก�าลังออกแบบรูปแบบและแนวทาง ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ 

เหมาะสมกับ Learning Style ของพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความส�าเร็จ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ทีมงานปูนอินทรีได้ริเริ่มโครงการต่างๆ หลายโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

ตลอดจนการด�าเนนิงานให้ก้าวไปอกีข้ัน และรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน เช่นการพฒันา

ประสทิธภิาพของโรงงานของบรษิทัฯ ทีส่ระบรุ ีการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินีเ้ป็นเป้า

หมายของภารกิจประจ�าทีต้่องท�าทกุวนั เช่นเดยีวกบัการพยายามลดต้นทนุในการผลติ นอกจาก

น้ีฝ่ายบริหารยังได้สร้างสรรค์โครงการขนาดใหญ่ระยะเวลา 1 ปี ที่มีชื่อว่า “ดี สู่ ดีเยี่ยม”  

“Good-to-Great” ซึง่มุง่พฒันากระบวนการปฏบิตังิานในทกุๆ ด้าน และเกีย่วข้องกบัพนกังาน

ทุกระดับของกลุ่มธุรกิจตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในโรงงานไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยมีความภูมิใจ

ในองค์กรและความรักที่จะท�างานเป็นหัวใจส�าคัญในการผลักดันโครงการนี้ ภารกิจนี้ยังคง

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการสนบัสนนุจาก Power Team หลายกลุม่ทีช่่วยเสนอแนะและ

สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการ

ทีแ่ม้จะเร่ิมต้นจากการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อม แต่เราท�างานกนัได้ดเีกนิเป้าหมาย  

หลังจากที่ได้น�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก�าหนดไว้ในปีก่อนๆ มาใช้ ซึ่งความส�าเร็จนี้ต้อง

อาศัยการระดมความคิดจากทุกๆ ฝ่ายในกลุ่มปูนอินทรี เราได้รวบรวมแนวคิดเหล่านี้ผ่าน

โครงการ “โลกน่าอยู่ คูห่วัใจสเีขยีว” (Green Heart) ซึง่เรารูส้กึภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีบ่รษิทั

ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5: เครือข่ายสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ประจ�าปี 2558 และเป็นผูผ้ลติปนูซเีมนต์แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยทีโ่รงงานในกลุม่

ทั้งหมดได้รับรางวัลนี้

แม้ว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่เรายังคงต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  

เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพือ่คงความส�าเรจ็ในยคุทีก่ารแข่งขนั

รุนแรงซึ่งจะเปล่ียนรูปแบบไปอีกมากเม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเต็มตัว คณะกรรมการได้ตัดสินใจครั้งส�าคัญในช่วงต้นปี 2557 โดยได้เห็นชอบให้ด�าเนิน

การตดิตัง้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ ผ่านระบบ SAP Hana ซึง่จะเปิดโอกาสให้เราน�าเทคโนโลยแีละ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
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 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ให้บรกิารทางการเงินแบบครบวงจรและมมีลูค่า

ตลาดรวมเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินของประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมอ�านวย

ความสะดวกทางการเงินที่ตอบโจทย์การให้บริการข้ามพรมแดนในหลายด้านเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งเป็น

ตลาดและศูนย์กลางของฐานการผลิตที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตา

Ò	ช่องทางการให้บริการและสาขาในต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) มีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า  

1,100 สาขา พร้อมรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีนผ่านสาขาและส�านกังาน

ผู้แทนในต่างประเทศทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่  ฮ่องกง กัมพูชา ลาว สิงคโปร์  เวียดนาม   

เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันน้ี ยังให้บริการ SCB SMART ATM กว่า  

9,000 เครื่อง ท่ัวประเทศ ซึ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้าต่างชาติ ด้วยระบบแสดงผล 

เมนู 4 ภาษา ทั้งอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และ เมียนมาร์ โดยจะขึ้นเมนูให้เลือกทันทีตั้งแต่เสียบบัตร

เข้าเครื่อง และธนาคารยังได้ร่วมลงนามกับ ธนาคารคันบาวซา สหภาพเมียนมาร์ (Kanbawza 

Bank Limited – KBZ) ในข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โดยเริ่ม 

จากความร่วมมือในการให้บริการการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังเมียนมาร์ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ปลายทางได้รับเงินภายใน 1 วันท�าการ ผ่านทางธนาคารคันบาวซา  

แอพพลิเคชันที่ดีที่สุดในปัจจุบันมาปรับใช้ในระบบการบริหารงาน เพื่อให้มีความคล่องตัวและ

เป็นการใช้ข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในขณะน้ัน การเปล่ียนแปลงครัง้น้ีเป็นการช่วยให้พนักงานของบรษิทัฯ 

มีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท�างานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าในการแข่งขัน 

ทางด้านธุรกิจ บริษัทฯ จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการท�างาน 

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการที่จะได้ใจ

บุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาท�างานร่วมกับบริษัทฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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ทีมงานปูนอินทรีได้ริเริ่มโครงการต่างๆ หลายโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

ตลอดจนการด�าเนนิงานให้ก้าวไปอกีขัน้ และรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน เช่นการพฒันา

ประสทิธภิาพของโรงงานของบรษิทัฯ ทีส่ระบรุ ีการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินีเ้ป็นเป้า

หมายของภารกจิประจ�าทีต้่องท�าทกุวนั เช่นเดยีวกบัการพยายามลดต้นทนุในการผลติ นอกจาก

นี้ฝ่ายบริหารยังได้สร้างสรรค์โครงการขนาดใหญ่ระยะเวลา 1 ปี ที่มีชื่อว่า “ดี สู่ ดีเยี่ยม”  

“Good-to-Great” ซึง่มุง่พัฒนากระบวนการปฏบิตังิานในทกุๆ ด้าน และเกีย่วข้องกบัพนกังาน

ทุกระดับของกลุ่มธุรกิจตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในโรงงานไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยมีความภูมิใจ

ในองค์กรและความรักที่จะท�างานเป็นหัวใจส�าคัญในการผลักดันโครงการนี้ ภารกิจนี้ยังคง

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการสนบัสนนุจาก Power Team หลายกลุม่ทีช่่วยเสนอแนะและ

สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการ

ทีแ่ม้จะเริม่ต้นจากการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อม แต่เราท�างานกนัได้ดเีกนิเป้าหมาย  

หลังจากที่ได้น�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ก�าหนดไว้ในปีก่อนๆ มาใช้ ซึ่งความส�าเร็จน้ีต้อง

อาศัยการระดมความคิดจากทุกๆ ฝ่ายในกลุ่มปูนอินทรี เราได้รวบรวมแนวคิดเหล่าน้ีผ่าน

โครงการ “โลกน่าอยู ่คูห่วัใจสเีขยีว” (Green Heart) ซึง่เรารูส้กึภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ทีบ่รษิทั

ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5: เครือข่ายสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ประจ�าปี 2558 และเป็นผูผ้ลติปนูซเีมนต์แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยท่ีโรงงานในกลุม่

ทั้งหมดได้รับรางวัลนี้

แม้ว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่เรายังคงต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  

เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพือ่คงความส�าเร็จในยคุทีก่ารแข่งขนั

รุนแรงซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกมากเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเต็มตัว คณะกรรมการได้ตัดสินใจครั้งส�าคัญในช่วงต้นปี 2557 โดยได้เห็นชอบให้ด�าเนิน

การตดิตัง้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ ผ่านระบบ SAP Hana ซึง่จะเปิดโอกาสให้เราน�าเทคโนโลยแีละ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
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 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ให้บรกิารทางการเงนิแบบครบวงจรและมมีลูค่า

ตลาดรวมเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินของประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมอ�านวย

ความสะดวกทางการเงินที่ตอบโจทย์การให้บริการข้ามพรมแดนในหลายด้านเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งเป็น

ตลาดและศูนย์กลางของฐานการผลิตที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตา

Ò	ช่องทางการให้บริการและสาขาในต่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) มีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า  

1,100 สาขา พร้อมรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในภูมิภาคอาเซียนผ่านสาขาและส�านกังาน

ผู้แทนในต่างประเทศทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่  ฮ่องกง กัมพูชา ลาว สิงคโปร์  เวียดนาม   

เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนี้ ยังให้บริการ SCB SMART ATM กว่า  

9,000 เครื่อง ทั่วประเทศ ซึ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้าต่างชาติ ด้วยระบบแสดงผล 

เมนู 4 ภาษา ทั้งอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และ เมียนมาร์ โดยจะขึ้นเมนูให้เลือกทันทีตั้งแต่เสียบบัตร

เข้าเครื่อง และธนาคารยังได้ร่วมลงนามกับ ธนาคารคันบาวซา สหภาพเมียนมาร์ (Kanbawza 

Bank Limited – KBZ) ในข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ โดยเริ่ม 

จากความร่วมมือในการให้บริการการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังเมียนมาร์ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ปลายทางได้รับเงินภายใน 1 วันท�าการ ผ่านทางธนาคารคันบาวซา  

แอพพลิเคชันที่ดีที่สุดในปัจจุบันมาปรับใช้ในระบบการบริหารงาน เพื่อให้มีความคล่องตัวและ

เป็นการใช้ข้อมลูทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ การเปลีย่นแปลงครัง้นีเ้ป็นการช่วยให้พนกังานของบรษิทัฯ 

มีโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท�างานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าในการแข่งขัน 

ทางด้านธุรกิจ บริษัทฯ จะเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการท�างาน 

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญในการท่ีจะได้ใจ

บุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาท�างานร่วมกับบริษัทฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนอันดับหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ ที่มีเครือข่ายสาขาและ 

เครื่องเอทีเอ็มมากที่สุดด้วย 

Ò	ให้ความรู้เปิดโลก AEC และเจาะลึกเมียนมาร์ 

นับเป็นความตั้งใจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้า 

ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อรับการแข่งขันที่มีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น และ 

ลดทอนเวลาในการวางแผนเพือ่น�าธรุกจิบกุตลาดในกลุม่ประเทศ AEC ด้วยการจดังานสมัมนา

พิเศษ เชิญวทิยากรทีม่คีวามรอบรูด้้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ โดยมเีนือ้หา

ครอบคลุมทั้งในด้านมุมมองสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

นอกจากน้ียังรวมถึงกลยุทธ์การท�าธุรกิจรอบด้านและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่นักธุรกิจไทย

ควรทราบ พร้อมเจาะลึก “เมียนมาร์” ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน อาทิ งานสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโลก AEC เจาะลึก        

เมียนมาร์ 360°” ส�าหรับลูกค้ากลุ่มสมาชิก SCB FIRST Privilege Banking ซึ่งมีสัดส่วน 

เป็นนกัธรุกจิและผู้ประกอบการเอสเอม็อถึีงร้อยละ 70 และเจ้าของธรุกจิทีม่คีวามสนใจในตลาด             

เมียนมาร์ร่วมสัมมนากว่า 500 คน

Ò	สร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ต้อนรับการเปิดประตูสู่ AEC

ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจกับเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ 

จัดตั้งส�านักงานตัวแทน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นช่องทาง

ศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลธุรกิจและประสานงานระหว่างไทยและเมียนมาร์ และยังเป็น 

ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ครั้งที่ 25  

ทีผ่่านมา ณ กรงุเนปิดอว์ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ มุง่หวงัให้เป็นเวทใีนการร่วมพฒันา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุม่เครอืข่ายภมูภิาคอาเซยีน และหาข้อสรปุเพิม่เตมิเกีย่วกบั

ประเด็นส�าคัญต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 

ธนาคาร มิซูโฮ จ�ากัด 1 ใน 3 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

และสนบัสนนุนกัธรุกจิไทยทีจ่ะไปลงทนุต่างประเทศ ตลอดจนลกูค้าญ่ีปุน่ทีต้่องการขยายตลาด

ไปในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายประเทศยุทธศาสตร์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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Ò	เตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมยีนมาร์ อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม เป็นต้น เพือ่สร้างความเจรญิเตบิโตและโอกาส

ทางธุรกิจของเครือไทยออยล์ ซึ่งช่วยให้เครือไทยออยล์เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ

และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเข้าไปยังตลาดใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

หลักและต่อยอดการท�าธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายฐานลูกค้าและได้รับผลตอบแทน

จากการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

Ò	เตรียมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่อาเซียน โดยสนับสนุนการฝึกอบรม 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ พร้อมจัดท�าคู่มือแนะแนว 

การท�างานในต่างประเทศ (International HR manual)

Ò	ศึกษากฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศในกลุ่ม 

อาเซียน โดยได้จัดท�าคู่มือการปฏบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นประเทศแรก

Ò	ปรับปรุงจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ในการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

พร้อมกนันี ้ธนาคารได้สือ่สารเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ในระดับสากล ให้ไม่เป็นเพยีงทีรู่จ้กั

และได้รบัความไว้วางใจจากคนไทย แต่ต้อนรบัลกูค้าจากต่างประเทศมากขึน้ โดยจดัท�าแคมเปญ

ภาพลักษณ์องค์กร “First is Endless” เมื่อปี 2555 และ “Think SCB” เมื่อปี 2556 ซึ่งติด

ต้ังอยู่ทั้งภายในและภายนอกสะพานเทียบเครื่องบิน และอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิกว่า 400 จุด ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศไทยและเป็นจุดที่สามารถสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการ

จดจ�าธนาคารไทยพาณชิย์ได้ตัง้แต่ก้าวแรกทีเ่ดนิทางมาถงึประเทศไทย ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีระดับสากล

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนอันดับหนึ่งในประเทศเมียนมาร์ ที่มีเครือข่ายสาขาและ 

เครื่องเอทีเอ็มมากที่สุดด้วย 

Ò	ให้ความรู้เปิดโลก AEC และเจาะลึกเมียนมาร์ 

นับเป็นความตั้งใจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้า 

ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อรับการแข่งขันที่มีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น และ 

ลดทอนเวลาในการวางแผนเพือ่น�าธรุกจิบกุตลาดในกลุม่ประเทศ AEC ด้วยการจดังานสมัมนา

พเิศษ เชญิวทิยากรทีม่คีวามรอบรูด้้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ โดยมีเนือ้หา

ครอบคลุมทั้งในด้านมุมมองสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

นอกจากนี้ยังรวมถึงกลยุทธ์การท�าธุรกิจรอบด้านและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีนักธุรกิจไทย

ควรทราบ พร้อมเจาะลึก “เมียนมาร์” ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน อาทิ งานสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโลก AEC เจาะลึก        

เมียนมาร์ 360°” ส�าหรับลูกค้ากลุ่มสมาชิก SCB FIRST Privilege Banking ซึ่งมีสัดส่วน 

เป็นนกัธรุกจิและผูป้ระกอบการเอสเอม็อถีงึร้อยละ 70 และเจ้าของธรุกจิทีม่คีวามสนใจในตลาด             

เมียนมาร์ร่วมสัมมนากว่า 500 คน

Ò	สร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ต้อนรับการเปิดประตูสู่ AEC

ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจกับเมียนมาร์อย่างต่อเน่ือง โดยได้ 

จัดตั้งส�านักงานตัวแทน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2555 เพ่ือเป็นช่องทาง

ศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลธุรกิจและประสานงานระหว่างไทยและเมียนมาร์ และยังเป็น 

ผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ครั้งที่ 25  

ทีผ่่านมา ณ กรงุเนปิดอว์ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ มุง่หวงัให้เป็นเวทใีนการร่วมพฒันา

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในกลุม่เครอืข่ายภมูภิาคอาเซยีน และหาข้อสรุปเพ่ิมเตมิเกีย่วกบั

ประเด็นส�าคัญต่างๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตต่อไปอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 

ธนาคาร มิซูโฮ จ�ากัด 1 ใน 3 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย

และสนบัสนนุนกัธรุกจิไทยทีจ่ะไปลงทนุต่างประเทศ ตลอดจนลกูค้าญีปุ่น่ทีต้่องการขยายตลาด

ไปในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายประเทศยุทธศาสตร์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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Ò	เตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมยีนมาร์ อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม เป็นต้น เพือ่สร้างความเจรญิเตบิโตและโอกาส

ทางธุรกิจของเครือไทยออยล์ ซึ่งช่วยให้เครือไทยออยล์เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ

และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเข้าไปยังตลาดใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

หลักและต่อยอดการท�าธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายฐานลูกค้าและได้รับผลตอบแทน

จากการลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 

Ò	เตรียมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่อาเซียน โดยสนับสนุนการฝึกอบรม 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ พร้อมจัดท�าคู่มือแนะแนว 

การท�างานในต่างประเทศ (International HR manual)

Ò	ศึกษากฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศในกลุ่ม 

อาเซียน โดยได้จัดท�าคู่มือการปฏบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชนในประเทศอินโดนีเซีย 

เป็นประเทศแรก

Ò	ปรับปรุงจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ในการด�าเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

พร้อมกันนี ้ธนาคารได้สือ่สารเพือ่สร้างภาพลักษณ์ในระดบัสากล ให้ไม่เป็นเพียงท่ีรูจ้กั

และได้รบัความไว้วางใจจากคนไทย แต่ต้อนรบัลกูค้าจากต่างประเทศมากขึน้ โดยจดัท�าแคมเปญ

ภาพลักษณ์องค์กร “First is Endless” เมื่อปี 2555 และ “Think SCB” เมื่อปี 2556 ซึ่งติด

ตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกสะพานเทียบเครื่องบิน และอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิกว่า 400 จุด ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศไทยและเป็นจุดที่สามารถสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการ

จดจ�าธนาคารไทยพาณชิย์ได้ตัง้แต่ก้าวแรกทีเ่ดนิทางมาถงึประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

ธนาคารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีระดับสากล

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประเทศไทยที่เป็นสมาชิกและร่วม 

จัดตั้ง ASEAN Vinyl Council (AVC) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 AVC นี้เป็นองค์กร

ระหว่างประเทศทีม่สีมาชกิเป็นผูอ้ยู่ในอตุสาหกรรมไวนลิจากประเทศไทย อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์และเวียดนาม โดยมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนและความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมในภมูภิาคอาเซยีน นอกจากนียั้งผลกัดนัให้สมาชกิด�าเนนิธรุกจิให้เป็นไปตามหลกัการ

ปฏบัิติงานทีด่เีลศิและมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิง่การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจาก

อตุสาหกรรม โดยมกีารแบ่งปันข้อมลูและแนวทางการท�างานด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างสมาชิกและสาธารณชนทั่วไปอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้สมาคมอาเซียนไวนิลเคาน์ซิลยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้แผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวนิลแก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสาธารณชน 

โดยได้จัดให้มีการสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีแนวคิดหลักคืออุตสาหกรรมไวนิลกับ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประเทศสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิก

ได้ท�ากิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

นายบรูโน ฟาน เดอร์วีเลน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

เลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง Chairman of ASEAN Vinyl Council หรือ ประธานสภาไวนิลส์ 

แห่งอาเซียนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประเทศไทยที่เป็นสมาชิกและร่วม 

จัดตั้ง ASEAN Vinyl Council (AVC) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 AVC นี้เป็นองค์กร

ระหว่างประเทศทีม่สีมาชกิเป็นผูอ้ยูใ่นอตุสาหกรรมไวนลิจากประเทศไทย อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 

ฟิลิปปินส์และเวียดนาม โดยมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมในภมูภิาคอาเซยีน นอกจากนีย้งัผลกัดนัให้สมาชกิด�าเนนิธรุกจิให้เป็นไปตามหลกัการ

ปฏบิตังิานทีด่เีลศิและมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างย่ิงการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจาก

อตุสาหกรรม โดยมกีารแบ่งปันข้อมลูและแนวทางการท�างานด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างสมาชิกและสาธารณชนทั่วไปอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้สมาคมอาเซียนไวนิลเคาน์ซิลยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้แผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไวนิลแก่หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และสาธารณชน 

โดยได้จัดให้มีการสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่งมีแนวคิดหลักคืออุตสาหกรรมไวนิลกับ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประเทศสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิก

ได้ท�ากิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย 

นายบรูโน ฟาน เดอร์วีเลน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

เลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง Chairman of ASEAN Vinyl Council หรือ ประธานสภาไวนิลส์ 

แห่งอาเซียนตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ระดับตางประเทศ

ขอมูลรางวัลแหงความสําเร็จ
ขององคกรสมาชิก TBCSD 

ตลอดป 2557

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย
รางวัลดานอืน่ๆ
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ระดับตางประเทศ

ขอมูลรางวัลแหงความสําเร็จ
ขององคกรสมาชิก TBCSD 

ตลอดป 2557

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย
รางวัลดานอืน่ๆ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 04/04/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 22/09/57

 • รางวลัใบรบัรองมาตรฐาน ISO50001:2001 ดานการจัดการพลงังาน
ระดับสากล เพื่อรับรองความสําเร็จในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน    
ดานระบบการจดัการพลงังานในกระบวนการผลติของโรงกลัน่นํา้มนับางจาก
และศูนยจายนํ้ามันใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงกลั่นชั้นนําสากล  
 •  มอบโดย American National Accreditation Board (ANAB)

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/10/57

 • รางวลั “Best Year on Year Discloser Score Change in Hong Kong 
and South East Asia”
 • มอบโดย องคกร CDP หรือ Carbon Disclosure Project

 • ประกาศนยีบตัร “Good Company Sharing Energy  Campaign”  
 • มอบโดย นายกเทศมนตรี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในฐานะที่ 
Double A เปนองคกรท่ีใหความรวมมือในการดําเนินธุรกิจอยางประหยัด
พลังงาน

 • รางวัลการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตร        
ตอสิง่แวดลอม ประเภทการออกแบบพืน้ทีพ่าณชิย (Commercial Interior)  
LEED ระดับ Platinum
 • มอบโดย สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S.Green Building 
Council :USGBC)

 • รางวัล CDP Best Performance Score for Hong Kong and 
Southeast Asia 
 •  มอบโดย CDP

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 15/10/57

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/05/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 13/01/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ก.ค. 57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 15/10/57

 • รางวลั CDP Asia ex-Japan Climate Disclosure  Leadership Index
 • มอบโดย CDP

 • รางวัลกลุมผูนําดานการบริหารจัดการภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศ (Climate Change)
 • มอบโดย Carbon Disclosure Project (CDP)

 • รางวัล 100 สุดยอดวิจัยและพัฒนาประจําป พ.ศ. 2557 หรือ R&D 100 Award 2014 ผลิตภัณฑชุดอุปกรณพีทีที
ดีเซล ซเีอน็จ ี (PTT DIESEL CNG) โดยเปนเทคโนโลยใีหม ทีค่ดิคนโดยสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. โดยความรวมมอืกบั          
บรษิทั สามมติรกรีนพาวเวอร จํากัด
       • มอบโดย นติยสาร Industrial Research

 • รางวัล Newsweek Green Rankings 2014 ปตท.ติดอันดับที่ 136
ปตท.เปนบรษิทัเพยีงแหงเดยีวในไทยทีไ่ดรบัการพจิารณาจดัอนัดบัเปน 1 ใน 500 องคกรอนรุกัษของโลกประจาํปนี ้โดยเกณฑ
การจัดอันดับประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ  ไดแก 
  - สัดสวนรายไดองคกรตอการใชพลังงาน 
  - สัดสวนรายไดตอการปลอยกาซเรือนกระจก-สัดสวนรายไดตอการใชนํ้า   
  - สัดสวนรายไดตอการปลอยของเสียหรือการลดของเสียจากการนํากลับไปใชใหม
  - การยอมรับดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
  - การเชือ่มโยงระหวางผลตอบแทนผูบรหิารองคกรตอเปาหมายการดาํเนนิงานดานอนรุกัษทีป่ระสบความสาํเรจ็    
  - ความมุงมั่นของบอรดที่นําไปสูความยั่งยืนขององคควบคูกับการใหความสําคัญตอเรื่องสิ่งแวดลอม  
  - การแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยผานการประเมินจากบุคคลที่สาม
 • มอบโดย นิตยสาร Newsweek และนิตยสาร Corporate Knight Capital รวมกันจัดทําโครงการจัดอันดับองคกร
อนุรักษเพื่อสิ่งแวดลอม หรือ โครงการ Newsweek Green Rankings 2014
   

 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานพันธกิจ                  
สูความยั่งยืนดานพลังงาน (Strongest Commitment to Sustainable         
Energy in Southeast Asia)
 •  มอบโดย Alfa Award 2014

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 04/04/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 22/09/57

 • รางวลัใบรบัรองมาตรฐาน ISO50001:2001 ดานการจัดการพลงังาน
ระดับสากล เพื่อรับรองความสําเร็จในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน    
ดานระบบการจดัการพลงังานในกระบวนการผลติของโรงกลัน่นํา้มนับางจาก
และศูนยจายนํ้ามันใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงกลั่นชั้นนําสากล  
 •  มอบโดย American National Accreditation Board (ANAB)

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/10/57

 • รางวลั “Best Year on Year Discloser Score Change in Hong Kong 
and South East Asia”
 • มอบโดย องคกร CDP หรือ Carbon Disclosure Project

 • ประกาศนยีบตัร “Good Company Sharing Energy  Campaign”  
 • มอบโดย นายกเทศมนตรี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในฐานะที่ 
Double A เปนองคกรที่ใหความรวมมือในการดําเนินธุรกิจอยางประหยัด
พลังงาน

 • รางวัลการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตร        
ตอสิง่แวดลอม ประเภทการออกแบบพืน้ทีพ่าณชิย (Commercial Interior)  
LEED ระดับ Platinum
 • มอบโดย สภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S.Green Building 
Council :USGBC)

 • รางวัล CDP Best Performance Score for Hong Kong and 
Southeast Asia 
 •  มอบโดย CDP

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 15/10/57

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/05/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 13/01/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ก.ค. 57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 15/10/57

 • รางวลั CDP Asia ex-Japan Climate Disclosure  Leadership Index
 • มอบโดย CDP

 • รางวัลกลุมผูนําดานการบริหารจัดการภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศ (Climate Change)
 • มอบโดย Carbon Disclosure Project (CDP)

 • รางวัล 100 สุดยอดวิจัยและพัฒนาประจําป พ.ศ. 2557 หรือ R&D 100 Award 2014 ผลิตภัณฑชุดอุปกรณพีทีที
ดีเซล ซเีอน็จ ี (PTT DIESEL CNG) โดยเปนเทคโนโลยใีหม ทีค่ดิคนโดยสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. โดยความรวมมือกบั          
บรษิทั สามมติรกรีนพาวเวอร จํากัด
       • มอบโดย นติยสาร Industrial Research

 • รางวัล Newsweek Green Rankings 2014 ปตท.ติดอันดับที่ 136
ปตท.เปนบรษิทัเพยีงแหงเดยีวในไทยทีไ่ดรบัการพจิารณาจดัอนัดบัเปน 1 ใน 500 องคกรอนรุกัษของโลกประจาํปนี ้โดยเกณฑ
การจัดอันดับประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ  ไดแก 
  - สัดสวนรายไดองคกรตอการใชพลังงาน 
  - สัดสวนรายไดตอการปลอยกาซเรือนกระจก-สัดสวนรายไดตอการใชนํ้า   
  - สัดสวนรายไดตอการปลอยของเสียหรือการลดของเสียจากการนํากลับไปใชใหม
  - การยอมรับดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
  - การเชือ่มโยงระหวางผลตอบแทนผูบรหิารองคกรตอเปาหมายการดาํเนนิงานดานอนรุกัษทีป่ระสบความสาํเรจ็    
  - ความมุงมั่นของบอรดที่นําไปสูความยั่งยืนขององคควบคูกับการใหความสําคัญตอเรื่องสิ่งแวดลอม  
  - การแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยผานการประเมินจากบุคคลที่สาม
 • มอบโดย นิตยสาร Newsweek และนิตยสาร Corporate Knight Capital รวมกันจัดทําโครงการจัดอันดับองคกร
อนุรักษเพื่อสิ่งแวดลอม หรือ โครงการ Newsweek Green Rankings 2014
   

 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานพันธกิจ                  
สูความยั่งยืนดานพลังงาน (Strongest Commitment to Sustainable         
Energy in Southeast Asia)
 •  มอบโดย Alfa Award 2014

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/06/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 11/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
ประจําป 57

 •  รางวัล  Green Leadership Award ในฐานะบริษัทที่ใหความสําคัญ
เร่ืองการรกัษาสิง่แวดลอมในทกุกระบวนการผลติ และจาํหนายพลงังานทดแทน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งนํานํ้ามันพืชใชแลวไปผลิตเปนไบโอดีเซล         
ณ ประเทศสิงคโปร ในงาน 4th Annual Asia Pacific  Entrepreneurship 
Awards -Southeast Asia  2014 
 • มอบโดย Enterprise Asia

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

 • รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award 2014        
ตอเนื่องเปนปที่ 4 เปนรางวัลที่มอบใหแกผูนําองคกรท่ีสรางความเติบโตทาง
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงความ
พยายามในการยกระดับการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ภีายในประเทศ ในงาน  Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2014 -THE BEST OF ASIA 
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award มอบใหแก             
ผูนําองคกรที่มีความมุงมั่นและสรางความเติบโตทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง          
โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม               
และสังคม ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014  
 • มอบโดย Enterprise Asia

 • รางวัล Platinum Award ในงาน The Asset Corporate Awards 
2014 เปนปท่ี 4 ซ่ึงเปนรางวลัทีม่อบใหแกบรษัิทท่ีมคีวามโดดเดนทุกดาน ไดแก 
ผลการดําเนินงานทางการเงิน การบริหารจัดการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และนักลงทุนสัมพันธ
   • มอบโดย นิตยสาร The Asset (ฮองกง)

 • รางวัล NSF 140 (Sustainability assessment for Carpet)
 • มอบโดย NSF/ANSI
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บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 
(ซูริค / นิวยอรก)

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (ลอนดอน)

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (นิวยอรก)

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / ก.ย. 57 

 • รางวลั  2014 Asian CSR Award (Environment Excellence Award)
 • มอบโดย  AIM Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social 
Responsibility

 • รางวลัดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส ในฐานะผูนาํอตุสาหกรรมเฮง็เคล ไดรบั      
การจดัอันดบัใหอยูในทําเนยีบความย่ังยืนเปนปท่ีแปด 
       • มอบโดย  Dow Jones Sustainability Index

 • รางวัล ดัชนีจริยธรรมดีเดน FTSE4Good เฮ็งเคลไดรับการจัดอันดับ             
เปนปที ่ 14 ตดิตอกนั ซึง่ดชันนีีจ้ดัทาํขึน้เปนครัง้แรกโดยหนงัสอืพมิพไฟแนนเชยีล         
ไทมส และตลาดหลักทรัพยลอนดอนในปพ.ศ. 2544
 • มอบโดย  FTSE4Good Ethical Index

 • รางวลั “บริษัทท่ีมีจริยธรรมยอดเย่ียมท่ีสุดในโลก” เฮ็งเคลไดรับการจดัอันดบั “บริษัทท่ีมีจริยธรรมยอดเย่ียมท่ีสุด         
ในโลก” เปนครั้งที่เจ็ดติดตอกัน โดยมีการประเมินการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ เชน การกํากับดูแลกิจการ นวัตกรรม 
สไตลการบริหารงานระบบการบริหารจัดการภายใน  การบริหารจัดการชื่อเสียงตลอดจนการมีสวนรวมในสังคม                 
 • มอบโดย  World’s Most Ethical Companies 

 • Architizer A+  Award popular  choice winner in the  product& sustainability category for Networks partnership
 • มอบโดย Architizer

 • รางวลั Best Community Program Award
 • มอบโดย The Pinnacle Group International Singapore

 • รางวัล การดําเนินกลยุทธกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/04/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57
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รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/06/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 11/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
ประจําป 57

 •  รางวัล  Green Leadership Award ในฐานะบริษัทที่ใหความสําคัญ
เรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอมในทกุกระบวนการผลติ และจาํหนายพลงังานทดแทน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งนํานํ้ามันพืชใชแลวไปผลิตเปนไบโอดีเซล         
ณ ประเทศสิงคโปร ในงาน 4th Annual Asia Pacific  Entrepreneurship 
Awards -Southeast Asia  2014 
 • มอบโดย Enterprise Asia

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

 • รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award 2014        
ตอเนื่องเปนปที่ 4 เปนรางวัลที่มอบใหแกผูนําองคกรที่สรางความเติบโตทาง
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงความ
พยายามในการยกระดบัการกํากับดแูลกิจการท่ีดภีายในประเทศ ในงาน  Corporate 
Governance Asia Recognition Awards 2014 -THE BEST OF ASIA 
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัล Outstanding Entrepreneurship Award มอบใหแก             
ผูนําองคกรที่มีความมุงมั่นและสรางความเติบโตทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง          
โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม               
และสังคม ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014  
 • มอบโดย Enterprise Asia

 • รางวัล Platinum Award ในงาน The Asset Corporate Awards 
2014 เปนปที ่4 ซึง่เปนรางวลัทีม่อบใหแกบรษิทัทีม่คีวามโดดเดนทุกดาน ไดแก 
ผลการดําเนินงานทางการเงิน การบริหารจัดการ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และนักลงทุนสัมพันธ
   • มอบโดย นิตยสาร The Asset (ฮองกง)

 • รางวัล NSF 140 (Sustainability assessment for Carpet)
 • มอบโดย NSF/ANSI
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บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 
(ซูริค / นิวยอรก)

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (ลอนดอน)

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (นิวยอรก)

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / ก.ย. 57 

 • รางวลั  2014 Asian CSR Award (Environment Excellence Award)
 • มอบโดย  AIM Ramon V. del Rosario, Sr. Center for Corporate Social 
Responsibility

 • รางวลัดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส ในฐานะผูนาํอตุสาหกรรมเฮง็เคล ไดรบั      
การจดัอันดับใหอยูในทําเนยีบความยัง่ยนืเปนปทีแ่ปด 
       • มอบโดย  Dow Jones Sustainability Index

 • รางวัล ดัชนีจริยธรรมดีเดน FTSE4Good เฮ็งเคลไดรับการจัดอันดับ             
เปนปที ่ 14 ตดิตอกนั ซึง่ดชันน้ีีจัดทาํขึน้เปนครัง้แรกโดยหนงัสอืพมิพไฟแนนเชยีล         
ไทมส และตลาดหลกัทรพัยลอนดอนในปพ.ศ. 2544
 • มอบโดย  FTSE4Good Ethical Index

 • รางวลั “บรษิทัทีม่จีรยิธรรมยอดเยีย่มทีส่ดุในโลก” เฮง็เคลไดรบัการจดัอนัดบั “บรษิทัทีม่จีรยิธรรมยอดเยีย่มทีส่ดุ         
ในโลก” เปนครั้งท่ีเจ็ดติดตอกัน โดยมีการประเมินการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ เชน การกํากับดูแลกิจการ นวัตกรรม 
สไตลการบริหารงานระบบการบริหารจัดการภายใน  การบริหารจัดการชื่อเสียงตลอดจนการมีสวนรวมในสังคม                 
 • มอบโดย  World’s Most Ethical Companies 

 • Architizer A+  Award popular  choice winner in the  product& sustainability category for Networks partnership
 • มอบโดย Architizer

 • รางวลั Best Community Program Award
 • มอบโดย The Pinnacle Group International Singapore

 • รางวัล การดําเนินกลยุทธกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/04/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 17/12/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ค. 57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/11/57

 • รางวัล Charta Peduli 2014 ประเภท TOP CSR Free Medical 
Services
 •  มอบโดย Dompet Dhuafa Foundation

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 21/06/57

 • รางวัล Asia Responsible Enterpreneurship
 • มอบโดย Asia Enterprise

 • รางวลั Best Corporate Governance Award ปตท.การดาํเนนิงาน
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียอยางดีเยี่ยม
 • มอบโดย นิตยสาร FinanceAsia

 • รางวลั  The Best of Asia จากงาน 10th Corporate Governance 
Asia Recognition Awards 2014
 - Asia’s Icon on Corporate Governance  บริษัทจดทะเบียนที่มี
การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG ดีเดนในทุกดานของ
แตละประเทศในทวีปเอเชีย โดย ปตท. ไดรับตอเนื่องเปนปที่ 9
 - Asian Corporate Director of the Year Awards 2014 ไดรับการ
คัดเลือกเปนหนึ่งในผูนําองคกรและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย        
ที่มีความสามารถและผลงานโดดเดนในการบริหารองคกรใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม สรางความเปนธรรมใหผูมีสวนได
เสียทุกกลุม และสามารถชวยยกระดับมาตรฐานดานการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดีของประเทศ
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลสุดยอดบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม “Green 
Company of the Year” ระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู สนับสนุน               
การทําธุรกิจอยางความยั่งยืนในระดับมาสเตอรคลาส (Masterclass                
Sustainability Advocates) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัล ACES - Asia 
Corporate Excellence & Sustainability Awards 2014 โดย                 
MORS Group รางวัลนี้มอบใหแกบริษัทที่ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมที่ไดเชื่อมโยงกับพันธกิจ มีความสรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ     
และบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/11/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 11/09/57

 • บรษิทัฯ ไดรบั 2 รางวลั ในงาน The 10th Corporate Governance 
Asia Recognition Awards: Best of Asia 2014 ไดแก 1) รางวัล Asian 
Corporate Directors Recognition Award 2014 และ 2) รางวัล Asia’s 
Outstanding Company on Corporate Governance ซึ่งเปนรางวัลที่
มอบใหกับผูบริหารสูงสุดและองคกร ท่ีมีความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนให
องคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 •  The Asset Corporate Awards 2014 – Platinum Award รางวลั
ท่ีมอบใหบรษิทัท่ีมคีวามโดดเดน (All-Round Excellence) ดานการจดัการ 
การกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและ           
นักลงทุนสัมพันธ ในโครงการ The Asset Excellence in Management 
and Corporate Governance Awards ประจําป 2557  
    • มอบโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนําแหงเอเชีย

 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 การบริหารจัดการ           
ความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศระบบควบคุมการผลิต (Distributed 
Control System : DCS) เพื่อรับรองวาบริษัทมีความตระหนักเรื่อง            
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ สามารถใหบริการผูเกี่ยวของ                
ไดอยางตอเนื่อง
 • มอบโดย Bureau Veritas Certification

 • รางวัล Asian Power Awards 2014 ระดับ Silver 
  (โรงไฟฟาจะนะ ชุด 2)
 • มอบโดย นิตยสาร Asian Power

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (แฟรงกเฟรต)

 • รางวลัผูนาํระดบัโลกในสาขา “ผลติภณัฑในครวัเรอืนและผลติภณัฑ
สวนบุคคล” จากการจัดอันดับความยั่งยืน Sustainability Ranking 2014 
ซ่ึงตีพิมพโดย Sustainanalytics  เฮ็งเคลไดรับการยกยองใหเปนผูนํา     
ระดับโลกในสาขา “ผลิตภัณฑในครัวเรือนและผลิตภัณฑสวนบุคคล”                      
การวิเคราะหเปรียบเทียบครั้งนี้ใชแนวทาง ESG ในการประเมินผลงาน     
ดานสภาพแวดลอม สังคม และการกํากับดูแล 
 • มอบโดย Sustainalytics Sustainability Ranking
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 17/12/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ค. 57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/11/57

 • รางวัล Charta Peduli 2014 ประเภท TOP CSR Free Medical 
Services
 •  มอบโดย Dompet Dhuafa Foundation

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 21/06/57

 • รางวัล Asia Responsible Enterpreneurship
 • มอบโดย Asia Enterprise

 • รางวลั Best Corporate Governance Award ปตท.การดําเนินงาน
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียอยางดีเยี่ยม
 • มอบโดย นิตยสาร FinanceAsia

 • รางวลั  The Best of Asia จากงาน 10th Corporate Governance 
Asia Recognition Awards 2014
 - Asia’s Icon on Corporate Governance  บริษัทจดทะเบียนที่มี
การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG ดีเดนในทุกดานของ
แตละประเทศในทวีปเอเชีย โดย ปตท. ไดรับตอเนื่องเปนปที่ 9
 - Asian Corporate Director of the Year Awards 2014 ไดรับการ
คัดเลือกเปนหนึ่งในผูนําองคกรและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย        
ท่ีมีความสามารถและผลงานโดดเดนในการบริหารองคกรใหเติบโตอยาง
ยั่งยืน มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม สรางความเปนธรรมใหผูมีสวนได
เสียทุกกลุม และสามารถชวยยกระดับมาตรฐานดานการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดีของประเทศ
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลสุดยอดบริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม “Green 
Company of the Year” ระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู สนับสนุน               
การทําธุรกิจอยางความยั่งยืนในระดับมาสเตอรคลาส (Masterclass                
Sustainability Advocates) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัล ACES - Asia 
Corporate Excellence & Sustainability Awards 2014 โดย                 
MORS Group รางวัลนี้มอบใหแกบริษัทที่ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมที่ไดเชื่อมโยงกับพันธกิจ มีความสรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ     
และบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/11/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 11/09/57

 • บรษิทัฯ ไดรบั 2 รางวลั ในงาน The 10th Corporate Governance 
Asia Recognition Awards: Best of Asia 2014 ไดแก 1) รางวัล Asian 
Corporate Directors Recognition Award 2014 และ 2) รางวัล Asia’s 
Outstanding Company on Corporate Governance ซึ่งเปนรางวัลที่
มอบใหกับผูบริหารสูงสุดและองคกร ที่มีความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนให
องคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 •  The Asset Corporate Awards 2014 – Platinum Award รางวลั
ทีม่อบใหบรษิทัทีม่คีวามโดดเดน (All-Round Excellence) ดานการจัดการ 
การกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและ           
นักลงทุนสัมพันธ ในโครงการ The Asset Excellence in Management 
and Corporate Governance Awards ประจําป 2557  
    • มอบโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนําแหงเอเชีย

 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005 การบริหารจัดการ           
ความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศระบบควบคุมการผลิต (Distributed 
Control System : DCS) เพื่อรับรองวาบริษัทมีความตระหนักเรื่อง            
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ สามารถใหบริการผูเกี่ยวของ                
ไดอยางตอเนื่อง
 • มอบโดย Bureau Veritas Certification

 • รางวัล Asian Power Awards 2014 ระดับ Silver 
  (โรงไฟฟาจะนะ ชุด 2)
 • มอบโดย นิตยสาร Asian Power

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (แฟรงกเฟรต)

 • รางวลัผูนาํระดบัโลกในสาขา “ผลติภณัฑในครัวเรือนและผลติภณัฑ
สวนบุคคล” จากการจัดอันดับความยั่งยืน Sustainability Ranking 2014 
ซ่ึงตีพิมพโดย Sustainanalytics  เฮ็งเคลไดรับการยกยองใหเปนผูนํา     
ระดับโลกในสาขา “ผลิตภัณฑในครัวเรือนและผลิตภัณฑสวนบุคคล”                      
การวิเคราะหเปรียบเทียบครั้งนี้ใชแนวทาง ESG ในการประเมินผลงาน     
ดานสภาพแวดลอม สังคม และการกํากับดูแล 
 • มอบโดย Sustainalytics Sustainability Ranking
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บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (นิวยอรก)

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57

 •  รางวลั เฮงเคล็ไดรับการจัดอันดับในดัชนกีารพัฒนาอยางยัง่ยนื MSCI 
ESG ระดับโลก และ MSCI ESG ยุโรป ดัชนีนี้รวบรวมบริษัททั้งหลายที่มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาสตางๆ ทีดี่ ไมวาจะอยูในสิง่แวดลอม สงัคม 
และการกํากับดูแลเชนใดก็ตาม
 • มอบโดย  MSCI World ESG Index and MSCI Europe ESG Index

 •  รางวัล 2014 International Green Industry Hall of fame inductee
 • มอบโดย IGIHOF

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/06/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 05/11/57 

 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 
: Outstanding Companies on Corporate Governance (บรษัิทท่ีมคีวาม
โดดเดนทางดานความมุงมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลที่ดี)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล “STP Award 2013” ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหกับธนาคาร          
ที่มีความเปนเลิศในการสงคําสั่งการจายเงินไปตางประเทศไดอยางถูกตอง  
ตามระบบของธนาคาร STP (Straight Through Processing) ซึ่งทําใหเงิน
โอนสามารถเขาบัญชีลูกคาผูรับเงินในตางประเทศไดทันที  
 • มอบโดย ธนาคาร The  Bank of New York  Mellon

 • รางวลั PTTEP AA ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001  ดานระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย International Organization for Standardization

 • รางวลับรรษัทภบิาลยอดเย่ียมแหงเอเชยี (The Best of Asia,  Asia’s 
Icon on Corporate Governance Asian Corporate Director of the 
Year Award)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮองกง
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รางวัลดานอืน่ๆ
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/03/57 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/03/57

 • รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ตอเนื่องเปน            
ปที ่2 ซึง่เปนรางวลัทีม่อบใหแกผูนาํองคกรทีด่เีดนดานนกัลงทนุสมัพนัธ จาก
ผลคะแนนและความคิดเห็นจากผูอานนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห ฯลฯ
 • รางวัล Best Investor Relations ตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งเปนรางวัล
ท่ีมอบใหแกบริษัทท่ีดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ จากผลคะแนนและ         
ความคดิเหน็จากผูอานนติยสาร นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ฯลฯ  งาน 4th Asian             
Excellence Recognition Awards 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • ใบประกาศเกียรติคุณ Asia’s Best Companies2014 ในฐานะที่
บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปน The Best Mid-Cap ของประเทศไทยและ          
1 ใน 10 บริษัทที่จายเงินปนผลดีเปนที่ยอมรับของนักลงทุนและผูบริหาร
กองทุนตางๆในภูมิภาคเอเชีย จากการสํารวจความคิดเห็นนักลงทุน             
นักวิเคราะห และผูบริหารกองทุนกวา 330 รายในเอเชีย
 • มอบโดย นิตยสาร Finance Asia

 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2014 
:  Asia’s Icon on Corporate Governance ตอเนื่องเปนปที่ 4 เปนรางวัล
ที่มอบใหแกบริษัทที่มีความมุงมั่นอยางตอเนื่องในการพัฒนาการกํากับ      
ดูแลกิจการที่ดีในระดับภูมิภาค งาน Corporate Governance Asia                 
Recognition Awards 2014 -THE BEST OF ASIA 
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัล Asian Company Secretary of the Year 2014 ซึ่งเปน
รางวัลที่มอบใหแกเลขานุการบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแล
องคกรใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ โดยมุงมั่นสงเสริมใหคณะ
กรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาการ
กํากับดูกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ในงาน 2nd Asian Company Secretary 
and Compliance Officer of theYear Recognition Awards 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัลการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ที่เปน      
มิตรกับสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย Singapore Environment Council
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บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57 (นิวยอรก)

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57

 •  รางวลั เฮงเคล็ไดรบัการจดัอนัดบัในดชันกีารพฒันาอยางย่ังยืน MSCI 
ESG ระดับโลก และ MSCI ESG ยุโรป ดัชนีนี้รวบรวมบริษัททั้งหลายที่มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งและโอกาสตางๆ ทีด่ ีไมวาจะอยูในสิง่แวดลอม สงัคม 
และการกํากับดูแลเชนใดก็ตาม
 • มอบโดย  MSCI World ESG Index and MSCI Europe ESG Index

 •  รางวัล 2014 International Green Industry Hall of fame inductee
 • มอบโดย IGIHOF

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/06/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 05/11/57 

 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 
: Outstanding Companies on Corporate Governance (บรษิทัทีมี่ความ
โดดเดนทางดานความมุงมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลที่ดี)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล “STP Award 2013” ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหกับธนาคาร          
ที่มีความเปนเลิศในการสงคําสั่งการจายเงินไปตางประเทศไดอยางถูกตอง  
ตามระบบของธนาคาร STP (Straight Through Processing) ซึ่งทําใหเงิน
โอนสามารถเขาบัญชีลูกคาผูรับเงินในตางประเทศไดทันที  
 • มอบโดย ธนาคาร The  Bank of New York  Mellon

 • รางวลั PTTEP AA ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001  ดานระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย International Organization for Standardization

 • รางวลับรรษทัภบิาลยอดเยีย่มแหงเอเชยี (The Best of Asia,  Asia’s 
Icon on Corporate Governance Asian Corporate Director of the 
Year Award)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮองกง
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รางวัลดานอืน่ๆ
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/03/57 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/03/57

 • รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ตอเน่ืองเปน            
ปที ่2 ซึง่เปนรางวลัทีม่อบใหแกผูนําองคกรทีด่เีดนดานนักลงทุนสมัพนัธ จาก
ผลคะแนนและความคิดเห็นจากผูอานนิตยสาร นักลงทุน นักวิเคราะห ฯลฯ
 • รางวัล Best Investor Relations ตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งเปนรางวัล
ที่มอบใหแกบริษัทที่ดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ จากผลคะแนนและ         
ความคิดเหน็จากผูอานนิตยสาร นักลงทนุ นักวเิคราะห ฯลฯ  งาน 4th Asian             
Excellence Recognition Awards 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • ใบประกาศเกียรติคุณ Asia’s Best Companies2014 ในฐานะที่
บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปน The Best Mid-Cap ของประเทศไทยและ          
1 ใน 10 บริษัทท่ีจายเงินปนผลดีเปนที่ยอมรับของนักลงทุนและผูบริหาร
กองทุนตางๆในภูมิภาคเอเชีย จากการสํารวจความคิดเห็นนักลงทุน             
นักวิเคราะห และผูบริหารกองทุนกวา 330 รายในเอเชีย
 • มอบโดย นิตยสาร Finance Asia

 • รางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2014 
:  Asia’s Icon on Corporate Governance ตอเนื่องเปนปที่ 4 เปนรางวัล
ที่มอบใหแกบริษัทท่ีมีความมุงมั่นอยางตอเน่ืองในการพัฒนาการกํากับ      
ดูแลกิจการท่ีดีในระดับภูมิภาค งาน Corporate Governance Asia                 
Recognition Awards 2014 -THE BEST OF ASIA 
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัล Asian Company Secretary of the Year 2014 ซึ่งเปน
รางวัลที่มอบใหแกเลขานุการบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแล
องคกรใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวของ โดยมุงมั่นสงเสริมใหคณะ
กรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงพัฒนาการ
กํากับดูกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ในงาน 2nd Asian Company Secretary 
and Compliance Officer of theYear Recognition Awards 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia (ฮองกง)

 • รางวัลการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ที่เปน      
มิตรกับสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย Singapore Environment Council
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บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 30/09/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 14/11/57

 • รางวลัการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ เรือ่ง การปลดปลอยสารระเหย
อินทรียในปริมาณตํ่ามาก
 •  มอบโดย The Carpet and Rugs Institute

 •  รางวัลการรับรองผลิตภัณฑที่ใชสําหรับประกอบบนเรือโดยสาร       
ขามมหาสมุทร  
 • มอบโดย International Maritime Organization

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 16/03/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/12/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/01/57

 • โรงงานผลิตอาหารสัตวบกซี.พี. จังหวัดบิ่นหเยือง ประเทศเวียดนาม 
ไดรบัรางวลัคณุภาพแหงชาติเวียดนาม Viet Nam Quality Award (VNQA)           
 • มอบโดย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอรปอเรชั่น ไดรับเหรียญทอง ASEAN 2014 
และใบประกาศเกียรติคุณธุรกิจดีเดน ASEAN
 • มอบโดย กระทรวงพาณิชยเวียดนาม รวมกับสหพันธบรรดาองคกร
มติรภาพ นครโฮจมินิห และสมาคมมติรภาพ เวยีดนาม เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

 • ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณที่ด๊ับเบิ้ล เอ รวมสนับสนุน         
การรักษาสิ่งแวดลอมและสรางทัศนียภาพที่สวยงาม ภายใตแคมเปญ 
“Seoul in Boom” 
 • มอบโดย นายกเทศมนตรี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 05/02/58 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/04/57 

 • รางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 
: Best Investors Relations by Company (บริษัทยอดเยี่ยมจากการ     
เปดเผยขอมลูกบันกัลงทนุอยางโปรงใสและเปนธรรมกบัผูมสีวนไดสวนเสยี)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence              
in Corporate Governance 2014 (เปนองคกรทีม่กีลไกดานการกาํกบัดแูล
กิจการที่ดีที่โดดเดน)
 • มอบโดย Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

 • รางวัล Trade Award 2013 ดานปฏิบัติการทางการคายอดเยี่ยม   
ซึง่จะทาํใหลกูคามคีวามมัน่ใจในการบรกิารทีม่มีาตรฐานถกูตอง และเชือ่มัน่
ในการประกันคุณภาพบริการดาน Trade Finance ของธนาคาร
 • มอบโดย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี

 • รางวัล Bank of the Year in Thailand 2014  ดวยความโดดเดน
ดานการบริหารจัดการองคกร ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และการนําเสนอ  
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของลูกคาซึ่ง 
ธนาคารกรงุไทยเปนธนาคารเพยีงแหงเดยีวของประเทศทีไ่ดรบัรางวลัในปนี้ 
และเปนครั้งที่ 2 ที่ไดรับรางวัลดังกลาว
 • มอบโดย นิตยสาร The Banker

 • รางวัล Best Corporate Hybrid รางวัล Best Deal of Thailand 
และรางวัล Best Investment Grade Bond
 • มอบโดย นิตยสาร The Asset และนิตยสาร FinanceAsia

 • รางวลั Asia’s Best CEO (Investor Relations) รางวลั Asia’s Best 
CFO (Investor Relations)  รางวลั Best Environmental Responsibility 
และรางวัล Best Investor Relations Company
 • มอบโดย นิตยสาร The Corporate Governance Asia
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บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 30/09/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 14/11/57

 • รางวลัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ เรือ่ง การปลดปลอยสารระเหย
อินทรียในปริมาณตํ่ามาก
 •  มอบโดย The Carpet and Rugs Institute

 •  รางวัลการรับรองผลิตภัณฑที่ใชสําหรับประกอบบนเรือโดยสาร       
ขามมหาสมุทร  
 • มอบโดย International Maritime Organization

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 16/03/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/12/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/01/57

 • โรงงานผลิตอาหารสัตวบกซี.พี. จังหวัดบิ่นหเยือง ประเทศเวียดนาม 
ไดรบัรางวลัคณุภาพแหงชาตเิวยีดนาม Viet Nam Quality Award (VNQA)           
 • มอบโดย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอรปอเรชั่น ไดรับเหรียญทอง ASEAN 2014 
และใบประกาศเกียรติคุณธุรกิจดีเดน ASEAN
 • มอบโดย กระทรวงพาณิชยเวียดนาม รวมกับสหพันธบรรดาองคกร
มิตรภาพ นครโฮจิมินห และสมาคมมิตรภาพ เวียดนาม เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

 • ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณที่ดั๊บเบิ้ล เอ รวมสนับสนุน         
การรักษาส่ิงแวดลอมและสรางทัศนียภาพท่ีสวยงาม ภายใตแคมเปญ 
“Seoul in Boom” 
 • มอบโดย นายกเทศมนตรี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/04/57

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 05/02/58 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/04/57 

 • รางวลั Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 
: Best Investors Relations by Company (บริษัทยอดเยี่ยมจากการ     
เปดเผยขอมลูกบันกัลงทนุอยางโปรงใสและเปนธรรมกบัผูมสีวนไดสวนเสยี)
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence              
in Corporate Governance 2014 (เปนองคกรทีม่กีลไกดานการกาํกบัดแูล
กิจการที่ดีที่โดดเดน)
 • มอบโดย Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

 • รางวัล Trade Award 2013 ดานปฏิบัติการทางการคายอดเยี่ยม   
ซึง่จะทําใหลูกคามีความมัน่ใจในการบรกิารทีม่มีาตรฐานถกูตอง และเชือ่มัน่
ในการประกันคุณภาพบริการดาน Trade Finance ของธนาคาร
 • มอบโดย สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี

 • รางวัล Bank of the Year in Thailand 2014  ดวยความโดดเดน
ดานการบริหารจัดการองคกร ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และการนําเสนอ  
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของลูกคาซึ่ง 
ธนาคารกรงุไทยเปนธนาคารเพยีงแหงเดยีวของประเทศทีไ่ดรบัรางวลัในปนี้ 
และเปนครั้งที่ 2 ที่ไดรับรางวัลดังกลาว
 • มอบโดย นิตยสาร The Banker

 • รางวัล Best Corporate Hybrid รางวัล Best Deal of Thailand 
และรางวัล Best Investment Grade Bond
 • มอบโดย นิตยสาร The Asset และนิตยสาร FinanceAsia

 • รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) รางวลั Asia’s Best 
CFO (Investor Relations)  รางวลั Best Environmental Responsibility 
และรางวัล Best Investor Relations Company
 • มอบโดย นิตยสาร The Corporate Governance Asia
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 24/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 27/11/57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/12/57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/12/57 

 • รางวัลฝ ายบริหารอาวุโสยอดเยี่ยมในดานการสนับสนุนงาน              
นักลงทุนสัมพันธ
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • รางวัลไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส 
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
 • มอบโดย RobecoSAM

 • รางวัล Asian Corporate Director of the Year และรางวัล         
10th Corporate Governance Asia Recognition Award
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล Special Recognition of Top Companies for Leaders 
Awards in South East Asia
 • มอบโดย Aon Hewitt

 • รางวลั The 2nd Asian Company Secretary of the Year Award
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธในกลุมธุรกิจพลังงานและ
รางวลัยอดเยีย่มดานนกัลงทนุสมัพนัธสนบัสนนุโดยประธานเจาหนาทีบ่รหิาร
การเงิน
 • มอบโดย นิตยสาร IR Magazine
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/12/57 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 01/05/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/05/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 04/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/09/57

 •  รางวัล The Asset Platinum Corporate Award
 • มอบโดย นิตยสาร The Assets 

 • อันดับที่ 687 จาก 2000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดน             
โดยพิจารณาจากยอดขาย, กําไร, สินทรัพย และมูลคาการตลาด
 • มอบโดย Forbes 2000

 • Thailand Oleochemicals Company of the Year           
 • มอบโดย สถาบัน Frost & Sulivan

 • ไดรับการจัดอันดับที่ 39 จาก 50 บริษัทดานเคมีภัณฑของโลกที่มี   
การเติบโตและกําไรจากการประกอบธุรกิจสูงสุด
 • มอบโดย The American Chemical Society (ACS)

 • ไดรบัการจดัอนัดบัจาก Dow Jones Sustainability Indices    (DJSI)  
-  World Members ตอเนือ่งเปนปที 2 ในกลุม Top 10% ในอนัดบัท่ี 6 ของ
บริษัทเคมีภัณฑชั้นนําของโลก
 • มอบโดย RobecoSAM

 • ไดรับการจัดอันดับดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
 • มอบโดย Channel News Asia-Sustainability Ranking

 • ไดรับการจัดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทชั้นนําในธุรกิจปโตรเคมี    
ในดานดําเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย
 • มอบโดย ICIS Chemical Business
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 24/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 27/11/57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/12/57  

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/12/57 

 • รางวัลฝ ายบริหารอาวุโสยอดเยี่ยมในดานการสนับสนุนงาน              
นักลงทุนสัมพันธ
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • รางวัลไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส 
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
 • มอบโดย RobecoSAM

 • รางวัล Asian Corporate Director of the Year และรางวัล         
10th Corporate Governance Asia Recognition Award
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัล Special Recognition of Top Companies for Leaders 
Awards in South East Asia
 • มอบโดย Aon Hewitt

 • รางวลั The 2nd Asian Company Secretary of the Year Award
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลยอดเยี่ยมดานนักลงทุนสัมพันธในกลุมธุรกิจพลังงานและ
รางวลัยอดเยีย่มดานนกัลงทนุสมัพนัธสนบัสนนุโดยประธานเจาหนาทีบ่รหิาร
การเงิน
 • มอบโดย นิตยสาร IR Magazine
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 11/12/57 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 01/05/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/05/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 04/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 08/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/09/57

 •  รางวัล The Asset Platinum Corporate Award
 • มอบโดย นิตยสาร The Assets 

 • อันดับที่ 687 จาก 2000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดน             
โดยพิจารณาจากยอดขาย, กําไร, สินทรัพย และมูลคาการตลาด
 • มอบโดย Forbes 2000

 • Thailand Oleochemicals Company of the Year           
 • มอบโดย สถาบัน Frost & Sulivan

 • ไดรับการจัดอันดับที่ 39 จาก 50 บริษัทดานเคมีภัณฑของโลกที่มี   
การเติบโตและกําไรจากการประกอบธุรกิจสูงสุด
 • มอบโดย The American Chemical Society (ACS)

 • ไดรบัการจัดอนัดบัจาก Dow Jones Sustainability Indices    (DJSI)  
-  World Members ตอเนือ่งเปนปท ี2 ในกลุม Top 10% ในอนัดับที ่6 ของ
บริษัทเคมีภัณฑชั้นนําของโลก
 • มอบโดย RobecoSAM

 • ไดรับการจัดอันดับดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
 • มอบโดย Channel News Asia-Sustainability Ranking

 • ไดรับการจัดอันดับที่ 22 จาก 100 บริษัทชั้นนําในธุรกิจปโตรเคมี    
ในดานดําเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย
 • มอบโดย ICIS Chemical Business
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 23/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 24/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/58

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ก.ย. 57

 • โลหเกียรติยศ  Awards of Excellence สาขา Midstream
 • มอบโดย สถาบัน Platts Global Energy

 • ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 100 บริษัทชั้นนําระดับโลกใหเปน    
บริษัท ที่มีการดําเนินธุรกิจควบคูกับการสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม       
(100 Sustainability Stock Index 2014-2015)
 • มอบโดย The Global Compact

 • The Best of Asia 2014: Asia’s Most Promising Company on 
Corporate Governance
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ “เลขานุการบริษัทแหงป”
 • มอบโดย วารสาร Corporate Governance Asia,ประเทศฮองกง

 • ไดรับการรับรองความถกูตองจาก Global Reporting Initiative G4 
ซึ่งเปนเกณฑใหม และเปนระดับสูงสุดในการจัดทํารายงานการพัฒนา       
อยางยั่งยืน ประจําป 2557
 • มอบโดย LRQA

 • ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG SCORECARD ประจําป 2556/57 ปตท.                 
ไดรับการจัดอันดับ TOP 50 บริษัทจดทะเบียน
      • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย              
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • การจัดอันดับและการเปนสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ปตท. ไดรบัการคดัเลอืกใหอยูใน Dow Jones Sustainability Indices : DJS  ในกลุมอตุสาหกรรม OIX (Oil & gas Producer) 
ของกลุม DJSI World  เปนปที่ 3
 • มอบโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/06/57  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 09/07/57  

 • รางวัล The Deming Distinguished Service Award for             
Dissemination and Promotion (Overseas)
 •  มอบโดย สมาพันธนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศไทย 
(JUSE)

 • รางวลัไดรบัการประเมนิและจดัอนัดบัในดชันวีดัประสทิธผิลการดาํเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอยางยัง่ยนื
ดาวนโจนส (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ใหเปนที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในอุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง (Construction Materials) เปนปที่ 4 ติดตอกัน และอยูในระดับ Gold Class  ติตตอกันเปนปที่ 7
 • มอบโดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)

 • รางวัล Asia IP Elite 2014 มอบใหกับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย             
ท่ีใหความสําคัญกับการนําทรัพยสินทางปญญามาเปนกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจอยางจริงจังและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่อง
 • มอบโดย นิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM)

 • รางวัลดานบริการธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Best Service 
Provider - Cash Management)
 • มอบโดย นิตยสาร The Asset

 • รางวัล AsiaStar 2014 Awards
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม และสหพันธการบรรจุภัณฑแหงเอเซียน

 • รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมแหงประเทศไทยประจําป 2557            
(Best Bank in Thailand 2014)
 • มอบโดย นิตยสาร Euromoney
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 23/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 24/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 10/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/58

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ก.ย. 57

 • โลหเกียรติยศ  Awards of Excellence สาขา Midstream
 • มอบโดย สถาบัน Platts Global Energy

 • ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 100 บริษัทชั้นนําระดับโลกใหเปน    
บริษัท ที่มีการดําเนินธุรกิจควบคูกับการสรางประโยชนสูงสุดตอสังคม       
(100 Sustainability Stock Index 2014-2015)
 • มอบโดย The Global Compact

 • The Best of Asia 2014: Asia’s Most Promising Company on 
Corporate Governance
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ “เลขานุการบริษัทแหงป”
 • มอบโดย วารสาร Corporate Governance Asia,ประเทศฮองกง

 • ไดรบัการรบัรองความถกูตองจาก Global Reporting Initiative G4 
ซึ่งเปนเกณฑใหม และเปนระดับสูงสุดในการจัดทํารายงานการพัฒนา       
อยางยั่งยืน ประจําป 2557
 • มอบโดย LRQA

 • ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG SCORECARD ประจําป 2556/57 ปตท.                 
ไดรับการจัดอันดับ TOP 50 บริษัทจดทะเบียน
      • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย              
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • การจัดอันดับและการเปนสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ปตท. ไดรบัการคดัเลือกใหอยูใน Dow Jones Sustainability Indices : DJS  ในกลุมอุตสาหกรรม OIX (Oil & gas Producer) 
ของกลุม DJSI World  เปนปที่ 3
 • มอบโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/06/57  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 09/07/57  

 • รางวัล The Deming Distinguished Service Award for             
Dissemination and Promotion (Overseas)
 •  มอบโดย สมาพันธนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศไทย 
(JUSE)

 • รางวัลไดรบัการประเมนิและจดัอนัดบัในดชันวีดัประสทิธผิลการดําเนินธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอยางยัง่ยนื
ดาวนโจนส (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ใหเปนที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในอุตสาหกรรม
วัสดุกอสราง (Construction Materials) เปนปที่ 4 ติดตอกัน และอยูในระดับ Gold Class  ติตตอกันเปนปที่ 7
 • มอบโดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)

 • รางวัล Asia IP Elite 2014 มอบใหกับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย             
ที่ใหความสําคัญกับการนําทรัพยสินทางปญญามาเปนกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจอยางจริงจังและบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่อง
 • มอบโดย นิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM)

 • รางวัลดานบริการธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยม (Best Service 
Provider - Cash Management)
 • มอบโดย นิตยสาร The Asset

 • รางวัล AsiaStar 2014 Awards
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม และสหพันธการบรรจุภัณฑแหงเอเซียน

 • รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมแหงประเทศไทยประจําป  2557            
(Best Bank in Thailand 2014)
 • มอบโดย นิตยสาร Euromoney
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/09/57   

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/12/57 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 11/09/57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวลัธนาคารยอดเยีย่ม (Best Bank in Thailand) รางวลัยอดเย่ียมดาน
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Best Foreign Exchange Bank in        
Thailand) และรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมดานวาณิชธนกิจ  (Best Investment 
Bank in Thailand) จากการประกาศผลรางวัล Country Awards for        
Achievement 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Finance Asia

 • รางวัล Best Private Bank in Thailand ประจําป 2557 จาก                          
3 สถาบันชั้นนํา  
 • มอบโดย นิตยสาร The Banker, Euromoney และ The Asset

 • รางวัล Dow Jones Sustainability Indices 2014 ไดรับการยอมรับ
ดานความยั่งยืนในระดับโลกจากการประกาศเปนสมาชิก Dow Jones              
Sustainability Indices ประจําป 2014 ตอเนื่องเปนปที่ 2 ดวยคะแนนสุงสุด
เปนอันดับหนึ่งของโลกในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
 • มอบโดย Dow Jones Sustainability Indices

 • รางวัล Gold Class Sustainability Award 2014 ซึ่งเปนผูทําการ   
ประเมินความยั่งยืนใหกับ DJSI ใหเปนผูนําดานความย่ังยืนในกลุมธุรกิจนํ้ามัน
และแกส ระดับ Gold Class ซึ่งถือเปนเหรียญรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล 
Sustainability Award 2014
 • มอบโดย RobecoSAM

 • รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company Ranking for 2014 
ไดรับการจัดอันดับที่ 52 ในภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 165 ของโลก ซึ่งเปนการ
จัดอันดับจากบริษัทพลังงานทั่วโลก โดยพิจารณาจากมูลคาสินทรัพย รายได      
ผลกาํไร และผลตอบแทนการลงทนุ จาก Platts ผูนําในการบรกิารดานเครอืขาย
ขอมูลขาวสารพลังงานระดับโลก
 • มอบโดย Platts

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 09/09/57  

 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Bank in Thailand) ธนาคารสําหรับ           
ผูประกอบการเอสเอ็มอียอดเยี่ยม (Best SME Bank in Thailand) และรางวัล
ธนาคารยอดเยี่ยมดานวาณิชธนกิจ (Best Investment Bank in Thailand)           
จากงาน Best Financial Institution Awards 2014  
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 10/09/57   

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/12/57 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 11/09/57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวัลธนาคารยอดเย่ียม (Best Bank in Thailand) รางวลัยอดเยีย่มดาน
บริการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Best Foreign Exchange Bank in        
Thailand) และรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมดานวาณิชธนกิจ  (Best Investment 
Bank in Thailand) จากการประกาศผลรางวัล Country Awards for        
Achievement 2014
 • มอบโดย นิตยสาร Finance Asia

 • รางวัล Best Private Bank in Thailand ประจําป 2557 จาก                          
3 สถาบันชั้นนํา  
 • มอบโดย นิตยสาร The Banker, Euromoney และ The Asset

 • รางวัล Dow Jones Sustainability Indices 2014 ไดรับการยอมรับ
ดานความยั่งยืนในระดับโลกจากการประกาศเปนสมาชิก Dow Jones              
Sustainability Indices ประจําป 2014 ตอเนื่องเปนปที่ 2 ดวยคะแนนสุงสุด
เปนอันดับหนึ่งของโลกในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน
 • มอบโดย Dow Jones Sustainability Indices

 • รางวัล Gold Class Sustainability Award 2014 ซึ่งเปนผูทําการ   
ประเมินความยั่งยืนใหกับ DJSI ใหเปนผูนําดานความยั่งยืนในกลุมธุรกิจนํ้ามัน
และแกส ระดับ Gold Class ซึ่งถือเปนเหรียญรางวัลระดับสูงสุดจากรางวัล 
Sustainability Award 2014
 • มอบโดย RobecoSAM

 • รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company Ranking for 2014 
ไดรับการจัดอันดับที่ 52 ในภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 165 ของโลก ซึ่งเปนการ
จัดอันดับจากบริษัทพลังงานทั่วโลก โดยพิจารณาจากมูลคาสินทรัพย รายได      
ผลกาํไร และผลตอบแทนการลงทุน จาก Platts ผูนาํในการบรกิารดานเครอืขาย
ขอมูลขาวสารพลังงานระดับโลก
 • มอบโดย Platts

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 09/09/57  

 • รางวัลธนาคารยอดเยี่ยม (Best Bank in Thailand) ธนาคารสําหรับ           
ผูประกอบการเอสเอ็มอียอดเยี่ยม (Best SME Bank in Thailand) และรางวัล
ธนาคารยอดเยี่ยมดานวาณิชธนกิจ (Best Investment Bank in Thailand)           
จากงาน Best Financial Institution Awards 2014  
 • มอบโดย นิตยสาร Alpha Southeast Asia
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ระดับในประเทศ

ขอมูลรางวัลแหงความสําเร็จ
ขององคกรสมาชิก TBCSD 

ตลอดป 2557

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย
รางวัลดานอืน่ๆ
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ระดับในประเทศ

ขอมูลรางวัลแหงความสําเร็จ
ขององคกรสมาชิก TBCSD 

ตลอดป 2557

รางวัลดานพลังงาน และการลดการปลดปลอยคารบอน
รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

รางวัลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย
รางวัลดานอืน่ๆ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 02/06/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 04/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 06/05/57  

 • รางวัลโครงการแขงขันสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน “SOS      
FEATURING ENERGY”รณรงคสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับกลุม        
ผูใชพลังงานในอาคารและสํานักงาน หรือกลุมพนักงานออฟฟศ ซึ่งเปน      
ภาคท่ีใชพลงังานในปรมิาณทีส่งู ใหเกดิการตืน่ตวัในการอนุรักษพลงังานและ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ตระหนกั ปลกูจติสาํนกึ และสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลงังาน 
อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

 • รางวัลโล  Carbon Neutral Certificate เพื่อเชิดชูเกียรติแกองคกร
ที่มีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในงาน “รอยดวงใจ รวมใจ
ลดโลกรอน”   
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • รางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับดีเย่ียม (ระดับทอง) เปนรางวัลที่       
มอบใหแกองคกรที่ผานเกณฑมาตรฐานการเปนสํานักงานสีเขียว ในงาน     
วันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ             
สิง่แวดลอมหมูบานแหงชาต ิประจาํป 2557 “เมอืงสะอาด คนในชาตมิคีวามสขุ”
 • มอบโดย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และกระทรวง
มหาดไทย

 • รางวัล Carbon Reduction label
 • มอบโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

รางวัลพลังงานและการลดการปลดปลอยคารบอน

SUSTAINABLE
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน ) / วันที่ 21/11/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 21/11/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/02/57 

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 22/05/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/07/57

 • รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จํานวน 3 รางวัล ไดแก 
ดานพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ จํานวน      
2 รางวัล และรางวัลดานอนุรักษพลังงาน
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • ประกาศนียบัตรโครงการนํารองที่ผานการขึ้นทะเบียนคารบอน       
ฟุตพริ้นทองคกร ใน “โครงการการขยายผลการสงเสริมการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”
 • มอบโดย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการบริหาร
จัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • รางวัลดีเดนดานสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
 •  มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • รางวัลฉลากเขียว (Green Label) : ผลิตภัณฑกระดาษ ประเภทกระดาษถายเอกสาร
 • มอบโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 • รางวัลระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
 • มอบโดย Intertek

 • รางวัล Carbon Footprint
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

82 SUSTAINABLE
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 02/06/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 04/12/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 06/05/57  

 • รางวัลโครงการแขงขันสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน “SOS      
FEATURING ENERGY”รณรงคสงเสริมการอนุรักษพลังงานสําหรับกลุม        
ผูใชพลังงานในอาคารและสํานักงาน หรือกลุมพนักงานออฟฟศ ซึ่งเปน      
ภาคทีใ่ชพลงังานในปรมิาณทีส่งู ใหเกดิการตืน่ตวัในการอนรุกัษพลงังานและ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ตระหนกั ปลกูจติสาํนกึ และสรางความรูความเขาใจดานการอนุรักษพลงังาน 
อันจะนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

 • รางวัลโล  Carbon Neutral Certificate เพื่อเชิดชูเกียรติแกองคกร
ที่มีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในงาน “รอยดวงใจ รวมใจ
ลดโลกรอน”   
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • รางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) เปนรางวัลที่       
มอบใหแกองคกรที่ผานเกณฑมาตรฐานการเปนสํานักงานสีเขียว ในงาน     
วันสิ่งแวดลอมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ             
สิง่แวดลอมหมูบานแหงชาต ิประจาํป 2557 “เมอืงสะอาด คนในชาตมิคีวามสขุ”
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และกระทรวง
มหาดไทย

 • รางวัล Carbon Reduction label
 • มอบโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

รางวัลพลังงานและการลดการปลดปลอยคารบอน

SUSTAINABLE
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน ) / วันที่ 21/11/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 21/11/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/02/57 

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 22/05/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/07/57

 • รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จํานวน 3 รางวัล ไดแก 
ดานพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ จํานวน      
2 รางวัล และรางวัลดานอนุรักษพลังงาน
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • ประกาศนียบัตรโครงการนํารองท่ีผานการข้ึนทะเบียนคารบอน       
ฟุตพริ้นทองคกร ใน “โครงการการขยายผลการสงเสริมการจัดทําคารบอน
ฟุตพริ้นทขององคกรในภาคอุตสาหกรรม”
 • มอบโดย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการบริหาร
จัดการกาชเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • รางวัลดีเดนดานสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
 •  มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • รางวัลฉลากเขียว (Green Label) : ผลิตภัณฑกระดาษ ประเภทกระดาษถายเอกสาร
 • มอบโดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 • รางวัลระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
 • มอบโดย Intertek

 • รางวัล Carbon Footprint
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 24/11/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 04/12/57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 25/11/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 21/11/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 04/12/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 04/12/57

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสํานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม    
(ระดบัทอง)  ในประเภทสาํนกังานท่ีเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม (Green Office)
    • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ    
กระทรวงมหาดไทย

 • รางวัล PTT Innovation Awards 2014 : โครงการลดการใช
ทรัพยากรเชื้อเพลิงโดยใช Fogging
 • มอบโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 • รางวัลฉลากเขียว
 • มอบโดย สถาบันส่ิงแวดลอมไทยรวมกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 • รางวัลเชิดชูเกียรติดานสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการเปนสาํนกังานสีเขยีวในระดบัดเียีย่มระดบัทอง สํานกังานบางนา
 • มอบโดย กรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

 • รางวัลเชิดชูเกียรติดานสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการเปนสาํนกังานสเีขียวในระดบัดเียี่ยม ระดบัทอง ศนูยฝกอบรม
ฮอนดา
 • มอบโดย กรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/08/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 30/01/58

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 23/01/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/04/57

 • รางวัลองคกรสนับสนุนดานการพัฒนาและอนุรักษพลังงาน        
ประจําป 2557
 • มอบโดย นติยสาร Green Network Forum 2014 , Transforming 
Your Business to Sustainability

 • รางวัลใบรับรอง Green Meetings
 • มอบโดย องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 • รางวัลประกาศนียบัตรความสําเร็จของการพัฒนาโครงการลด        
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • ใบรับรองคารบอนฟุตปริ้นขององคกร
 • มอบโดย องคกรบริหารจัดการกาซเรือนกระจกมหาชน 
  (องคการมหาชน)

 • ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบบการบริหาร
จัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
  • มอบโดย สํานักงานรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)/วันที่ 26/11/57

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 (The Prime Minister’s 
Industry Award 2014) ประเภทการจัดการพลังงาน (มีผลงานดีเดนดาน
การอนุรักษพลังงาน มีการบริหารจัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดาํเนนิงานโดยคาํนงึถงึการใชทรพัยากรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด)
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 21/11/57

 • Thailand Energy Awards (ดีเดน ดานการอนุรักษพลังงาน)
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน                  
กระทรวงพลังงาน
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 24/11/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 04/12/57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 25/11/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 21/11/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 04/12/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 04/12/57

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสํานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม    
(ระดบัทอง)  ในประเภทสาํนกังานทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม (Green Office)
    • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ    
กระทรวงมหาดไทย

 • รางวัล PTT Innovation Awards 2014 : โครงการลดการใช
ทรัพยากรเชื้อเพลิงโดยใช Fogging
 • มอบโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 • รางวัลฉลากเขียว
 • มอบโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 • รางวัลเชิดชูเกียรติดานสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการเปนสาํนกังานสเีขยีวในระดบัดเียีย่มระดบัทอง สาํนกังานบางนา
 • มอบโดย กรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

 • รางวัลเชิดชูเกียรติดานสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่ผานเกณฑ
มาตรฐานการเปนสาํนกังานสเีขียวในระดบัดเียี่ยม ระดบัทอง ศนูยฝกอบรม
ฮอนดา
 • มอบโดย กรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/08/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 30/01/58

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 23/01/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/04/57

 • รางวัลองคกรสนับสนุนดานการพัฒนาและอนุรักษพลังงาน        
ประจําป 2557
 • มอบโดย นติยสาร Green Network Forum 2014 , Transforming 
Your Business to Sustainability

 • รางวัลใบรับรอง Green Meetings
 • มอบโดย องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 • รางวัลประกาศนียบัตรความสําเร็จของการพัฒนาโครงการลด        
กาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
 • มอบโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

 • ใบรับรองคารบอนฟุตปริ้นขององคกร
 • มอบโดย องคกรบริหารจัดการกาซเรือนกระจกมหาชน 
  (องคการมหาชน)

 • ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบบการบริหาร
จัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
  • มอบโดย สํานักงานรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.)

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)/วันที่ 26/11/57

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 (The Prime Minister’s 
Industry Award 2014) ประเภทการจัดการพลังงาน (มีผลงานดีเดนดาน
การอนุรักษพลังงาน มีการบริหารจัดการดานพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดาํเนนิงานโดยคาํนงึถงึการใชทรพัยากรอยางคุมคาและเกดิประโยชนสงูสดุ)
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 21/11/57

 • Thailand Energy Awards (ดีเดน ดานการอนุรักษพลังงาน)
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน                  
กระทรวงพลังงาน
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 26/11/57

 • อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การจัดการพลังงาน
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/07/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ย. 57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/03/57

 • รางวัล สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขา
เครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอม จากผลงานวิจัยและพัฒนาแผง
เซลลแสงอาทิตยแบบโปรงแสง เสนอโดย ดร.ณัฐพงษ บริรักษสันติกุล          
นักวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท
 • มอบโดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

 • ใบประกาศนยีบตัรจากการจดัทาํกจิกรรมชดเชยคารบอนภายในองคกร
 • มอบโดย องคกรการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) 
หรือ TGO

 • รางวัล Thailand Energy Award 2014 ดานบุคลากรพลังงาน 
ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงาน  
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการจัดการพลังงาน ใหกับ             
โรงแยกกาซธรรมชาติ ระยอง
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 •  อาคาร RATCH ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ไดรับตราสัญลักษณ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” จากโครงการสงเสริม
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร       
 • มอบโดย การไฟฟานครหลวง
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 18/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 28/10/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 04/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 14/01/58

 • รางวัลโลประกาศเกียรติคุณผูชวยเหลือราชการกรมปาไม สาขา        
สงเสริมและพัฒนาปาชุมชน จากการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ              
เพื่อสนับสนุนใหชุมชนรวมดูแลรักษาปาชุมชนของกรมปาไม ภายใตความ
รวมมอืดาํเนนิโครงการ “คนรกัษปา ปารกัชมุชน” ตัง้แตป 2551 ถงึปจจบุนั     
เพื่อชวยรักษาและเพิ่มพื้นที่ปาของประเทศ โดยมุงหวังใหเปนแหลง กักเก็บ
คารบอนไดออกไซด ชวยบรรเทาภาวะโลกรอน
 • มอบโดย กรมปาไม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • จากการดําเนิน “โครงการสงเสริมพลังงานแสงอาทิตยชุมชน” โดย
การติดตั้งระบบโซลารโฮมและการสงมอบโคมไฟพลังแสงอาทิตยใหแก         
25 ครัวเรือน ในหยอมบานหัวฮะ จังหวัดแมฮองสอน RATCH จึงไดรับมอบ
ใบรับรอง “คารบอนเครดิตชุมชน” ในงานแถลงขาวโครงการสงเสริม
คารบอนเครดิตชุมชนและผลประโยชนรวม  
 • มอบโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 • รางวัลระดับ “เงิน” ในโครงการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) โดย RATCH ไดผานเกณฑการพจิารณาสาํนกังานสเีขยีวใน 7 หมวด 
ประกอบดวย การบริหารจัดการองคกร  การดํานินงานดาน Green Office 
การใชพลงังานและทรพัยากร การจดัการของเสยี สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสํานักงาน  การจัดซื้อและจัดจาง  และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสะทอนวาบริษัทฯ มีศักยภาพการจัดการทรัพยากร การใชพลังงาน และ
สิง่แวดลอมในสาํนกังานอยางมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังมกีารจดัซ้ือ จดัจางสนิคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหเกิดการใชทรัพยากรและ
พลงังานอยางคุมคาและมปีระสทิธภิาพ โดยมุงมัน่ทีจ่ะมสีวนชวยลดปรมิาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
 • มอบโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

 • รางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุระดบัดเีดนประจาํป 2557 ดานการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) / 
วันที่ 26/11/57

 • อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การจัดการพลังงาน
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/07/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/09/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ย. 57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/03/57

 • รางวัล สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขา
เครื่องจักรกลเพ่ือพลังงานและสิ่งแวดลอม จากผลงานวิจัยและพัฒนาแผง
เซลลแสงอาทิตยแบบโปรงแสง เสนอโดย ดร.ณัฐพงษ บริรักษสันติกุล          
นักวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท
 • มอบโดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

 • ใบประกาศนยีบตัรจากการจดัทาํกจิกรรมชดเชยคารบอนภายในองคกร
 • มอบโดย องคกรการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) 
หรือ TGO

 • รางวัล Thailand Energy Award 2014 ดานบุคลากรพลังงาน 
ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงาน  
 • มอบโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการจัดการพลังงาน ใหกับ             
โรงแยกกาซธรรมชาติ ระยอง
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 •  อาคาร RATCH ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ไดรับตราสัญลักษณ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” จากโครงการสงเสริม
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร       
 • มอบโดย การไฟฟานครหลวง
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 18/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 28/10/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 04/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 14/01/58

 • รางวัลโลประกาศเกียรติคุณผูชวยเหลือราชการกรมปาไม สาขา        
สงเสริมและพัฒนาปาชุมชน จากการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ              
เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนรวมดูแลรักษาปาชุมชนของกรมปาไม ภายใตความ
รวมมอืดาํเนนิโครงการ “คนรกัษปา ปารกัชมุชน” ตัง้แตป 2551 ถงึปจจบุนั     
เพื่อชวยรักษาและเพิ่มพื้นที่ปาของประเทศ โดยมุงหวังใหเปนแหลง กักเก็บ
คารบอนไดออกไซด ชวยบรรเทาภาวะโลกรอน
 • มอบโดย กรมปาไม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • จากการดําเนิน “โครงการสงเสริมพลังงานแสงอาทิตยชุมชน” โดย
การติดตั้งระบบโซลารโฮมและการสงมอบโคมไฟพลังแสงอาทิตยใหแก         
25 ครัวเรือน ในหยอมบานหัวฮะ จังหวัดแมฮองสอน RATCH จึงไดรับมอบ
ใบรับรอง “คารบอนเครดิตชุมชน” ในงานแถลงขาวโครงการสงเสริม
คารบอนเครดิตชุมชนและผลประโยชนรวม  
 • มอบโดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 • รางวัลระดับ “เงิน” ในโครงการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) โดย RATCH ไดผานเกณฑการพจิารณาสาํนักงานสเีขยีวใน 7 หมวด 
ประกอบดวย การบริหารจัดการองคกร  การดํานินงานดาน Green Office 
การใชพลงังานและทรพัยากร การจดัการของเสยี สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสํานักงาน  การจัดซื้อและจัดจาง  และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสะทอนวาบริษัทฯ มีศักยภาพการจัดการทรัพยากร การใชพลังงาน และ
สิง่แวดลอมในสาํนกังานอยางมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารจดัซ้ือ จัดจางสนิคา
และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรและ
พลงังานอยางคุมคาและมปีระสทิธภิาพ โดยมุงมัน่ทีจ่ะมสีวนชวยลดปรมิาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
 • มอบโดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

 • รางวลัโลประกาศเกียรตคิณุระดบัดเีดนประจาํป 2557 ดานการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/01/58
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/01/58

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • อาคาร RATCH ไดรับรางวัลตราสัญลักษณ “กฟผ.อาคารประหยัด
พลังงานดีเดน
 • มอบโดย การไฟฟานครหลวง

 • รางวลั  ASEAN Energy Award 2014 ประเภท Energy Management – Industry Special Submission Category
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • รางวัล  Thailand Energy Award 2557 ดานพลังงานสรางสรรค
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • รางวัลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือขายสีเขียว (Green Network)
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
 • มอบโดย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลใบรับรองฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
 • มอบโดย องคการบริหารกาซเรือนกระจก (มหาชน)

 • รางวัลใบรับรองคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
 • มอบโดย องคการบริหารกาซเรือนกระจก (มหาชน)
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บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/05/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 30/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลัใบประกาศเกยีรตคิณุศนูยรบัเรือ่งและแกไขปญหาใหผูบรโิภค 
(Call Center) ดีเดน ประจําป 2557 ในฐานะที่บริษัทคํานึงถึงความรับผิด
ชอบตอสงัคมสวนรวมและรกัษามาตรฐานคณุภาพการใหบรกิารแกไขปญหา
ไดทันเวลาและสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

 • รางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุองคกรทีม่คีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม (CSR) สําหรับโครงการดานเศรษฐกิจชุมชน ปลูกฝงเยาวชน     
ใหมีคุณธรรม สํานึกความเปนพลเมือง ดูแลสิ่งแวดลอมใชพลังงานอยางรู   
คุณคา
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 • รางวัลประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาสถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตร 
เพื่อรับรองการใชมาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกตองเปนธรรม และมีคุณภาพ
การบริการที่ดี มีความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยสถานีบริการนํ้ามันบางจาก
ไดการรับรองมากท่ีสุดถึง 68 แหงจากสถานีบริการในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  ซึ่งสถานีบริการนํ้ามันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต ไดรับคัดเลือก
เปนแหงแรก
 • มอบโดย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2014) 
ระดับดีเยี่ยม ตอเนื่องเปนปที่ 2 ในฐานะองคกรที่เปดเผยขอมูลและ               
มีนโยบายในการจัดทํารายงานมีสวนรวมดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและ  
CSR-in-Processในการดําเนินธุรกิจ   

รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

 • มอบโดย  1. CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
                     3. สถาบันไทยพัฒน
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/01/58
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/01/58

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • อาคาร RATCH ไดรับรางวัลตราสัญลักษณ “กฟผ.อาคารประหยัด
พลังงานดีเดน
 • มอบโดย การไฟฟานครหลวง

 • รางวลั  ASEAN Energy Award 2014 ประเภท Energy Management – Industry Special Submission Category
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • รางวัล  Thailand Energy Award 2557 ดานพลังงานสรางสรรค
 • มอบโดย กระทรวงพลังงาน

 • รางวัลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือขายสีเขียว (Green Network)
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
 • มอบโดย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลใบรับรองฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
 • มอบโดย องคการบริหารกาซเรือนกระจก (มหาชน)

 • รางวัลใบรับรองคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
 • มอบโดย องคการบริหารกาซเรือนกระจก (มหาชน)
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บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/05/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 30/10/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลัใบประกาศเกียรตคิณุศนูยรับเร่ืองและแกไขปญหาใหผูบรโิภค 
(Call Center) ดีเดน ประจําป 2557 ในฐานะที่บริษัทคํานึงถึงความรับผิด
ชอบตอสงัคมสวนรวมและรักษามาตรฐานคณุภาพการใหบริการแกไขปญหา
ไดทันเวลาและสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)

 • รางวัลโลประกาศเกยีรตคิณุองคกรทีม่คีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและ
ส่ิงแวดลอม (CSR) สําหรับโครงการดานเศรษฐกิจชุมชน ปลูกฝงเยาวชน     
ใหมีคุณธรรม สํานึกความเปนพลเมือง ดูแลสิ่งแวดลอมใชพลังงานอยางรู   
คุณคา
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 • รางวัลประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาสถานีบริการนํ้ามันเต็มลิตร 
เพื่อรับรองการใชมาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกตองเปนธรรม และมีคุณภาพ
การบริการที่ดี มีความสะอาดถูกสุขอนามัย โดยสถานีบริการนํ้ามันบางจาก
ไดการรับรองมากที่สุดถึง 68 แหงจากสถานีบริการในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  ซึ่งสถานีบริการนํ้ามันบางจาก สาขาวิภาวดีรังสิต ไดรับคัดเลือก
เปนแหงแรก
 • มอบโดย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2014) 
ระดับดีเย่ียม ตอเนื่องเปนปที่ 2 ในฐานะองคกรที่เปดเผยขอมูลและ               
มีนโยบายในการจัดทํารายงานมีสวนรวมดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและ  
CSR-in-Processในการดําเนินธุรกิจ   

รางวัลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

 • มอบโดย  1. CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
   2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
                     3. สถาบันไทยพัฒน

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 89



90 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

90 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 08/08/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 20/08/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)/
วันที่ 21/10/57

 • รางวัล CSR Recognition 2014 ซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัท  
จดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบ          
ตอสังคมใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินธุรกิจ  
 • มอบโดย ศนูยพฒันาความรบัผดิชอบตอสงัคม Social Responsibility 
Center (SR Center) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวลัเกยีรตยิศแหงความสําเรจ็ ดานความรบัผิดชอบตอสงัคม (SET 
Award of Honor: Corporate Social Responsibilities) ตอเนื่องเปนป
ที ่8 เปนรางวัลท่ีมอบใหแกบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดนในการดาํเนนิ
ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ในงาน SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงิน
ธนาคาร

 • โลรางวัล “ความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูแมนํ้าเปนอยางดี 
ประจําป 2557”
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • โลรางวัลและเกีบรติบัตร”กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงาน 
กระทรวงแรงงาน ท่ีธํารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทยตอเนื่องติดตอกัน 5 ปขึ้นไป
     • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
จังหวัดปทุมธานี

 • รางวัลความรับผิดชอบตอสังคม CSR-DIW Continuous Awards
     • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด /
วันที่ 26/11/57

 • รางวลั  CSR-DIW  ประจาํป  2557 
  ประเภท CSR-DIW Continuous Award
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั Sustainability Report Award 2014 ประเภท “รางวลัดเีดน”
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 • รางวัลCSR Recognition ประจําป 2014 “ประเภททั่วไป”
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวลั SET Award 2014 “รางวลัดเีดน” ประเภทรางวลับรษิทัจดทะเบียน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลองคกรความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนประจําป 2557 “ระดับทอง” หรือ 
AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition “Gold Award with Creative            
Partnership ในป 2557 นี ้เชฟรอนประเทศไทยเปนหนึง่ใน 5 บรษัิททีไ่ดรบัรางวลั “ระดบัทอง” 
สาํหรบัความรวมมอืกบัพนัธมติรอยางสรางสรรค โดยเปนความสาํเรจ็ทีเ่กดิจากการนาํกลยทุธ 
4E’s มาใชในการดาํเนนินโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม ซึง่ประกอบดวยงานดานการศกึษา 
ดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต              
และดานการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน      
ในประเทศไทยอยางยั่งยืน
 นับเปนปแรกที่เชฟรอนประเทศไทยไดรับรางวัลบริษัท “ระดับทอง” ซึ่งถือเปนการยกยองบริษัทไดรับรางวัลติดตอกันถึง 5 ปซอน      
ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด นายแพทริค เมอรฟ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจาํประเทศไทย และนายดาเรน บคัลยี ประธานหอการคาอเมริกันในประเทศไทย ไดมอบรางวลัใหแกเชฟรอนประเทศไทย 
โดยมีนางหทัยรัตน อติชาติ ผูจัดการฝายนโยบายดานรัฐกิจและกิจการสัมพันธ เชฟรอนประเทศไทย เปนตัวแทนบริษัทฯ

 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 08/08/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 20/08/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)/
วันที่ 21/10/57

 • รางวัล CSR Recognition 2014 ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหแกบริษัท  
จดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบ          
ตอสังคมใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินธุรกิจ  
 • มอบโดย ศนูยพฒันาความรบัผดิชอบตอสงัคม Social Responsibility 
Center (SR Center) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวลัเกยีรตยิศแหงความสาํเร็จ ดานความรับผดิชอบตอสังคม (SET 
Award of Honor: Corporate Social Responsibilities) ตอเนื่องเปนป
ที ่8 เปนรางวลัทีม่อบใหแกบรษิทัจดทะเบียนทีม่คีวามโดดเดนในการดาํเนนิ
ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ในงาน SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงิน
ธนาคาร

 • โลรางวัล “ความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูแมนํ้าเปนอยางดี 
ประจําป 2557”
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • โลรางวัลและเกีบรติบัตร”กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงาน 
กระทรวงแรงงาน ทีธ่าํรงรกัษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทยตอเนื่องติดตอกัน 5 ปขึ้นไป
     • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
จังหวัดปทุมธานี

 • รางวัลความรับผิดชอบตอสังคม CSR-DIW Continuous Awards
     • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด /
วันที่ 26/11/57

 • รางวลั  CSR-DIW  ประจาํป  2557 
  ประเภท CSR-DIW Continuous Award
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั Sustainability Report Award 2014 ประเภท “รางวลัดเีดน”
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 • รางวัลCSR Recognition ประจําป 2014 “ประเภททั่วไป”
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวลั SET Award 2014 “รางวลัดเีดน” ประเภทรางวลับริษทัจดทะเบยีน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลองคกรความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนประจําป 2557 “ระดับทอง” หรือ 
AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition “Gold Award with Creative            
Partnership ในป 2557 น้ี เชฟรอนประเทศไทยเปนหนึง่ใน 5 บรษิทัทีไ่ดรบัรางวลั “ระดับทอง” 
สาํหรบัความรวมมือกับพนัธมติรอยางสรางสรรค โดยเปนความสาํเรจ็ทีเ่กดิจากการนาํกลยทุธ 
4E’s มาใชในการดาํเนนินโยบายความรับผดิชอบตอสงัคม ซึง่ประกอบดวยงานดานการศกึษา 
ดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต              
และดานการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน      
ในประเทศไทยอยางยั่งยืน
 นับเปนปแรกที่เชฟรอนประเทศไทยไดรับรางวัลบริษัท “ระดับทอง” ซ่ึงถือเปนการยกยองบริษัทไดรับรางวัลติดตอกันถึง 5 ปซอน      
ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด นายแพทริค เมอรฟ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต
สหรฐัอเมริกาประจาํประเทศไทย และนายดาเรน บคัลยี ประธานหอการคาอเมรกินัในประเทศไทย ไดมอบรางวลัใหแกเชฟรอนประเทศไทย 
โดยมีนางหทัยรัตน อติชาติ ผูจัดการฝายนโยบายดานรัฐกิจและกิจการสัมพันธ เชฟรอนประเทศไทย เปนตัวแทนบริษัทฯ

 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / พ.ย. 57

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/10/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57

 • รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัล “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนประจําป 2557” 
(CSR Excellence Recognition Awards 2014)  โดยบริษัทฯ ไดรับ      
รางวัลดังกลาวติดตอกันเปนเวลา 4 ปแลว  นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติบัตร            
จากโครงการหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Creative       
Partnership) สําหรับความรวมมือดานการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (The American    
Chamber of Commerce in Thailand )

 • รางวัลองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน ระดับทอง และ 
รางวัล Creative Partnership Designation
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย

 • โลประกาศเกียรติคุณในฐานะเปนองคกรทีมีความรับผิดชอบ             
ตอสังคมและสิง่แวดลอม (CSR) เปนเลศิ ภายใตสโลแกน “คนเปนสขุ องคกร
เปนเลิศ สังคมงอกงาม”
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 • รางวัลชมเชยการประกวด Eco for life ภายใตแนวคดิ “ขยะสรางสรรค นาํคุณคาสูชมุชน” (From  waste  to social benefit)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

 • รางวัล Sustainability Report Award 2014 (รายงานความยั่งยืน
ดีเดน 2557)Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบริหารธุรกิจ        
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน          
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย CSR Club โดยการสนบัสนนุ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย            
และสถาบันไทยพัฒน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR 
(ผลการดําเนินงานดวยความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม          
และบริษัทภิบาล)มีการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Environmental Social and Governance : ESG)
 • มอบโดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย CSR Club โดยการสนบัสนนุ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
สถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานความรับผิดชอบตอสังคม 
  • มอบโดย ตลาดหลักทรัพย/ วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน ประจําป 
2557 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับ    
ผูบรโิภค โดยมสีถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอเปนผูตรวจสอบประเมนิ และ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑและคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย                 
ผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผูบริโภค จํานวน 15 คน
 • มอบโดย สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ)

 • รางวลับรกิารภาครฐัแหงชาตปิระจาํป 2557 ประเภทรางวลันวตักรรม
การบริการท่ีเปนเลิศระดับดี จากบริการ Pay / Receive With Mobile          
By KTB netbank  ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ เปนรางวัล
ท่ีพิจารณาใหกับหนวยงานท่ีมีการพัฒนาการใหบริการดวยวิธีการท่ีหลาก
หลาย สรางสรรคงานบริการ วิธีการทํางานใหม หรือนําเทคโนโลยีใหมๆ    
หรอืคดิคนผลติภณัฑใหม มาใชในการใหบรกิารเพือ่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
      • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวลั BIBOR Awards 2013 เนือ่งดวยธนาคารทาํหนาทีเ่ปน BIBOR 
Contributors ที่ไดใหความรวมมือกับ ธปท. ในการพัฒนาและผลักดันการ
ใชอตัราดอกเบีย้อางองิ BIBOR มาโดยตลอด และเพือ่เนนยํา้ความสาํคญัของ
อัตราดอกเบี้ย BIBOR  ตอตลาดการเงินไทยและระบบเศรษฐกิจ
 • มอบโดย ธนาคารแหงประเทศไทย
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / พ.ย. 57

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/10/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / ประจําป 57

 • รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2557
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัล “องคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดีเดนประจําป 2557” 
(CSR Excellence Recognition Awards 2014)  โดยบริษัทฯ ไดรับ      
รางวัลดังกลาวติดตอกันเปนเวลา 4 ปแลว  นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติบัตร            
จากโครงการหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Creative       
Partnership) สําหรับความรวมมือดานการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (The American    
Chamber of Commerce in Thailand )

 • รางวัลองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดีเดน ระดับทอง และ 
รางวัล Creative Partnership Designation
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย

 • โลประกาศเกียรติคุณในฐานะเปนองคกรทีมีความรับผิดชอบ             
ตอสงัคมและสิง่แวดลอม (CSR) เปนเลศิ ภายใตสโลแกน “คนเปนสขุ องคกร
เปนเลิศ สังคมงอกงาม”
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 • รางวัลชมเชยการประกวด Eco for life ภายใตแนวคิด “ขยะสรางสรรค นาํคณุคาสูชมุชน” (From  waste  to social benefit)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

 • รางวัล Sustainability Report Award 2014 (รายงานความยั่งยืน
ดีเดน 2557)Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบริหารธุรกิจ        
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน          
และมีความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย CSR Club โดยการสนบัสนนุ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย            
และสถาบันไทยพัฒน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวัล CSR Recognition 2014 ประเภท Most Improved CSR 
(ผลการดําเนินงานดวยความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ไดแก สิ่งแวดลอม สังคม          
และบริษัทภิบาล)มีการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Environmental Social and Governance : ESG)
 • มอบโดย สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย CSR Club โดยการสนบัสนนุ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
สถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานความรับผิดชอบตอสังคม 
  • มอบโดย ตลาดหลักทรัพย/ วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน ประจําป 
2557 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรับเร่ืองและแกไขปญหาใหกับ    
ผูบรโิภค โดยมีสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอเปนผูตรวจสอบประเมนิ และ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑและคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย                 
ผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ และผูบริโภค จํานวน 15 คน
 • มอบโดย สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ)

 • รางวลับรกิารภาครฐัแหงชาตปิระจาํป 2557 ประเภทรางวลันวตักรรม
การบริการที่เปนเลิศระดับดี จากบริการ Pay / Receive With Mobile          
By KTB netbank  ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ เปนรางวัล
ที่พิจารณาใหกับหนวยงานที่มีการพัฒนาการใหบริการดวยวิธีการที่หลาก
หลาย สรางสรรคงานบริการ วิธีการทํางานใหม หรือนําเทคโนโลยีใหมๆ    
หรอืคิดคนผลิตภัณฑใหม มาใชในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
      • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวลั BIBOR Awards 2013 เน่ืองดวยธนาคารทาํหนาทีเ่ปน BIBOR 
Contributors ที่ไดใหความรวมมือกับ ธปท. ในการพัฒนาและผลักดันการ
ใชอตัราดอกเบีย้อางอิง BIBOR มาโดยตลอด และเพ่ือเนนยํา้ความสาํคญัของ
อัตราดอกเบี้ย BIBOR  ตอตลาดการเงินไทยและระบบเศรษฐกิจ
 • มอบโดย ธนาคารแหงประเทศไทย
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กลุมมิตรผล / วันที่ 08/08/57

กลุมมิตรผล / วันที่ 21/10/57 

กลุมมิตรผล / วันที่ 17/12/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/10/57

 • รางวลัโรงงานนํา้ตาลทรายช้ันด ีประจาํป 2557 ซึง่ไดรบัทัง้สิน้จาํนวน  
5 โรงงาน ไดแก โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี โรงงานนํ้าตาลสิงหบุรี 
จ.สิงหบุรี โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง        
จ.ขอนแกน โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ นอกจากนี้โรงงาน
นํ้าตาลมิตรภูเขียว ซึ่งเปนโรงงานของกลุมมิตรผล รับรางวัลออยรักษโลก 
ประจําป 2557 ถือเปนโรงงานที่สามารถตัดออยสด สะอาด ไมเผาไรออย    
ในชวงเก็บเกี่ยว ถือเปนการสงเสริมมาตรฐานและการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั CSR Continuous Award ป 2557 รางวลั CSR Continuous 
Award เปนรางวัล ที่สงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมนํามาตรฐานของ         
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (มาตรฐาน ISO 26000) ไปประยุกตใชใน          
สถานประกอบการ ซึง่ กลุมมติรผลไดรบัรางวลัจาํนวน 10 แหง ไดแก โรงงาน
นํา้ตาลมติรผล จ. สพุรรณบุรี โรงงานนํา้ตาลสงิหบรีุ จ.สงิหบรีุ โรงงานนํา้ตาล
มิตรกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแกน โรงงาน
นํ้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ  โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล สาขา
ดานชาง  จ. สุพรรณบุรี    โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล สาขาภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ  โรงไฟฟาดานชาง ไบโอ-เพาเวอร จ. สุพรรณบุรี โรงไฟฟามิตรผล 
ไบโอ-เพาเวอร จ.ชัยภูมิ และ โรงงาน พาเนล พลัส หาดใหญ จ.สงขลา
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • โรงไฟฟา มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จ.ชัยภูมิ  ซึ่งเปนโรงไฟฟาชีวมวล
ในกลุมมิตรผล รับรางวัล EIA Monitoring Award 2014  
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัล องคกร CSR ที่มีความเปนเลิศ
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 18/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ย. 57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน / วันที่ 26/11/57

 • รางวัล CSR Recognition ประจําป 2557
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเดน ประจําป 2557 (Sustainability 
Report Award 2014)รางวลัเพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหบรษิทัจดทะเบียน
ที่อยู ในตลาดหลักทรัพยและบริษัททั่วไป เปดเผยการดําเนินงานดาน            
สิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social, 
Governance : ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน  
 • มอบโดย สํ านักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความเปนเลิศดานความรับผิดชอบ         
ตอสังคมตอเนื่องเปนปที่ 4 (SET Award of Honor: Excellence in     
Corporate Social Responsibility) รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการ      
รายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจําป 2014 (Top Corporate            
Governance Report Award)  
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยและวารสารการเงินการธนาคาร

 • รางวัล CSR Recognition ประจําป 2557 รางวัลท่ีมอบใหแก      
บรษิทัจดทะเบียนท่ีผานเกณฑเขาสูรอบสมัภาษณสาํหรบัการประกวดบรษิทั         
จดทะเบียนดานความรับผิดชอบตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Social Responsibility Awards) เปนแบบอยางท่ีดีแกบริษัทจดทะเบียน
อื่นๆ ในความมุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัล CSR Recognition  2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพย

 • รางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold
 • มอบโดย สภาหอการคาอเมริกันในประเทศไทย
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กลุมมิตรผล / วันที่ 08/08/57

กลุมมิตรผล / วันที่ 21/10/57 

กลุมมิตรผล / วันที่ 17/12/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/10/57

 • รางวลัโรงงานนํา้ตาลทรายชัน้ด ีประจาํป 2557 ซึง่ไดรบัทัง้สิน้จาํนวน  
5 โรงงาน ไดแก โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี โรงงานนํ้าตาลสิงหบุรี 
จ.สิงหบุรี โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง        
จ.ขอนแกน โรงงานนํ้าตาลมิตรกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ นอกจากนี้โรงงาน
นํ้าตาลมิตรภูเขียว ซึ่งเปนโรงงานของกลุมมิตรผล รับรางวัลออยรักษโลก 
ประจําป 2557 ถือเปนโรงงานท่ีสามารถตัดออยสด สะอาด ไมเผาไรออย    
ในชวงเก็บเกี่ยว ถือเป นการสงเสริมมาตรฐานและการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั CSR Continuous Award ป 2557 รางวลั CSR Continuous 
Award เปนรางวัล ท่ีสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมนํามาตรฐานของ         
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (มาตรฐาน ISO 26000) ไปประยุกตใชใน          
สถานประกอบการ ซึง่ กลุมมติรผลไดรบัรางวลัจาํนวน 10 แหง ไดแก โรงงาน
นํา้ตาลมติรผล จ. สพุรรณบรุ ีโรงงานนํา้ตาลสงิหบรุ ีจ.สงิหบรุ ีโรงงานนํา้ตาล
มิตรกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแกน โรงงาน
นํ้าตาลมิตรภูเขียว จ.ชัยภูมิ  โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล สาขา
ดานชาง  จ. สุพรรณบุรี    โรงงานเอทานอล มิตรผล ไบโอฟูเอล สาขาภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ  โรงไฟฟาดานชาง ไบโอ-เพาเวอร จ. สุพรรณบุรี โรงไฟฟามิตรผล 
ไบโอ-เพาเวอร จ.ชัยภูมิ และ โรงงาน พาเนล พลัส หาดใหญ จ.สงขลา
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • โรงไฟฟา มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จ.ชัยภูมิ  ซึ่งเปนโรงไฟฟาชีวมวล
ในกลุมมิตรผล รับรางวัล EIA Monitoring Award 2014  
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัล องคกร CSR ที่มีความเปนเลิศ
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 18/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 12/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / พ.ย. 57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน / วันที่ 26/11/57

 • รางวัล CSR Recognition ประจําป 2557
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลรายงานความย่ังยืนดีเดน ประจําป 2557 (Sustainability 
Report Award 2014)รางวัลเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบรษิทัจดทะเบยีน
ที่อยู ในตลาดหลักทรัพยและบริษัททั่วไป เปดเผยการดําเนินงานดาน            
ส่ิงแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social, 
Governance : ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน  
 • มอบโดย สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเปนเลิศดานความรับผิดชอบ         
ตอสังคมตอเนื่องเปนปที่ 4 (SET Award of Honor: Excellence in     
Corporate Social Responsibility) รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการ      
รายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจําป 2014 (Top Corporate            
Governance Report Award)  
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยและวารสารการเงินการธนาคาร

 • รางวัล CSR Recognition ประจําป 2557 รางวัลที่มอบใหแก      
บรษิทัจดทะเบยีนทีผ่านเกณฑเขาสูรอบสมัภาษณสาํหรับการประกวดบรษิทั         
จดทะเบียนดานความรับผิดชอบตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Social Responsibility Awards) เปนแบบอยางที่ดีแกบริษัทจดทะเบียน
อื่นๆ ในความมุงมั่นดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัล CSR Recognition  2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพย

 • รางวัล CSR Excellence Recognition ระดับ Gold
 • มอบโดย สภาหอการคาอเมริกันในประเทศไทย
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 20/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 21/10/57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/11/57

 • รางวลัโลประกาศเกียรตคิณุ ในฐานะองคกรทีท่าํคณุประโยชนตอเดก็
และเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผานเกณฑ
พิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมคายเยาวชนกลายิ้มตอเนื่องมาจนปที่ 7          
ในโครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน”
 • มอบโดย สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน              
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย

 • รางวัลโครงการสงเสริมศักยภาพโรงงานมุ งสู การพัฒนาดาน               
สิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืนประจําป 2557 หรือ
โครงการ CSR-DIW Award 2014  ประเภทรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award 2014 ตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการได
ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและมุ งสู        
ความเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System)
  • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลความเปนเลิศดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility) ตอเนื่องเปนปที่ 5 มอบโดย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand 
Management   Association – TMA ) รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

 • รางวัล “ดีเดน” ตอเนื่องเปนปที่ 2 จากการเปดเผยขอมูลอยาง        
ถกูตองครบถวนในประเดน็ดานสิง่แวดลอม สงัคม และการกาํกบัดแูลกจิการ 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรูปแบบของรายงาน
ความยั่งยืน เพื่อเปนประโยชนและสนับสนุนการตัดสินใจตอการลงทุน      
ของกลุมนักลงทุน ซึ่งการพิจารณาตัดสินรางวัลใชเกณฑ 3 ดาน ไดแก            
เกณฑดานความสมบูรณของรายงาน (Completeness) ประกอบดวย 
สารัตถภาพความครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลยุทธ และบริบทของ       
องคกร ดานความเชือ่ถือไดของรายงาน (Credibility) ประกอบดวย กระบวนการ
จัดการความครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การกํากับดูแลผลการดําเนินงาน
และการสอบทาน และดานการสือ่สารและนาํเสนอรายงาน (Communication)
 • มอบโดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยการสนบัสนนุจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสถาบันไทยพัฒน
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/05/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน / วันที่ 20/08/57 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จ (SET Award of Honor) ดาน   
ความรบัผดิชอบตอสงัคมยอดเยีย่ม (Best Corporate Social Responsibility 
Awards) ตอเนื่องเปนปท่ี 7 มอบโดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
 • มอบโดย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจําป 2557 มอบโดย
นายวสันต เทียนหอม รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ         
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
    • มอบโดย  ก.ล.ต. สถาบันไทยพัฒน CSR Club และสมาคมบริษัท  
จดทะเบียนไทย

 • ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) ไดรับ
รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) รวมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)   

 • รางวัล”สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน ประจําป 2557”
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

 •  รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับสูงสุด ระดับ 5 เครือขายสีเขียว 
   • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57 

 • รางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR Recognition ประจําป 
2557 ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีมูลคาหลักทรัพย  
ตามราคาตลาด สูงกวา 50,000 ลานบาท
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 20/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 21/10/57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/11/57

 • รางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุ ในฐานะองคกรทีท่าํคณุประโยชนตอเดก็
และเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผานเกณฑ
พิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมคายเยาวชนกลายิ้มตอเนื่องมาจนปที่ 7          
ในโครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน”
 • มอบโดย สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน              
ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย

 • รางวัลโครงการสงเสริมศักยภาพโรงงานมุ งสู การพัฒนาดาน               
สิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางย่ังยืนประจําป 2557 หรือ
โครงการ CSR-DIW Award 2014  ประเภทรางวัล CSR-DIW Continuous 
Award 2014 ตอเนื่องเปนปท่ี 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการได
ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและมุ งสู        
ความเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System)
  • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลความเปนเลิศดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility) ตอเนื่องเปนปที่ 5 มอบโดย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand 
Management   Association – TMA ) รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

 • รางวัล “ดีเดน” ตอเนื่องเปนปที่ 2 จากการเปดเผยขอมูลอยาง        
ถกูตองครบถวนในประเดน็ดานสิง่แวดลอม สงัคม และการกาํกบัดแูลกจิการ 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรปูแบบของรายงาน
ความย่ังยืน เพ่ือเปนประโยชนและสนับสนุนการตัดสินใจตอการลงทุน      
ของกลุมนักลงทุน ซึ่งการพิจารณาตัดสินรางวัลใชเกณฑ 3 ดาน ไดแก            
เกณฑดานความสมบูรณของรายงาน (Completeness) ประกอบดวย 
สารัตถภาพความครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลยุทธ และบริบทของ       
องคกร ดานความเชือ่ถอืไดของรายงาน (Credibility) ประกอบดวย กระบวนการ
จัดการความครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การกํากับดูแลผลการดําเนินงาน
และการสอบทาน และดานการสือ่สารและนาํเสนอรายงาน (Communication)
 • มอบโดย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยการสนบัสนนุจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสถาบันไทยพัฒน
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บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/05/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน / วันที่ 20/08/57 

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • รางวัลเกียรติยศแหงความสําเร็จ (SET Award of Honor) ดาน   
ความรบัผดิชอบตอสงัคมยอดเยีย่ม (Best Corporate Social Responsibility 
Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 7 มอบโดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
 • มอบโดย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและวารสารการเงนิธนาคาร

 • รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจําป 2557 มอบโดย
นายวสันต เทียนหอม รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ         
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
    • มอบโดย  ก.ล.ต. สถาบันไทยพัฒน CSR Club และสมาคมบริษัท  
จดทะเบียนไทย

 • ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) ไดรับ
รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) รวมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)   

 • รางวัล”สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน ประจําป 2557”
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

 •  รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับสูงสุด ระดับ 5 เครือขายสีเขียว 
   • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57 

 • รางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR Recognition ประจําป 
2557 ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพย  
ตามราคาตลาด สูงกวา 50,000 ลานบาท
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 05/08/57
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บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 26/11/57

 • รางวัลผูผลิตและผูใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย สภาสมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย 
(สสวทท)

 • ไดรับการรับรองเปนสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ (Collective Action 
Coalition against Corruption: CAC)บมจ. ไทยออยล เปน 1 ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ                
เพียง 14 บริษัทที่ผานการรับรองดังกลาว บริษัทฯ ไดนําเสนอขอมูลพรอมแสดงหลักฐานประกอบตางๆ เกี่ยวกับ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจ มาตรการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ ตามแบบ
ประเมิน ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและไดย่ืนเสนอ    
ตอคณะกรรมการฯ ซึ่งไดพิจารณาใหการรับรองบริษัทฯ เขาเปนสมาชิกฯ
 • มอบโดย คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

 • รางวัลหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่ไดรับการประเมินดานการ
กํากับดูแลกิจการจากการจัดอันดับ ASEAN CG Scorecard สมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ ไอโอดี (IOD) ในฐานะหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนผูรับผิดชอบ
ทําการประเมินการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยไดเปดเผยผลสํารวจ
การกํากับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
อาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard ประจําป 2556/57 ซึ่งบริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) ไดเขารับการประเมินในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่
มีมูลคาทางการตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก จากผลการประเมินดานการ
กํากับดูแลกิจการตามเกณฑ ASEAN CG Scorecard ไทยออยลไดรับการ
ประกาศใหเปนหนึง่ใน Top 50 Publicly Listed Companies-Thailand  
และยังถูกจัดใหอยูในกลุมคะแนนสูงสุด (90 คะแนนขึ้นไป) จาก 3 ชวง
คะแนนคือ 90 คะแนนขึ้นไป จํานวน 17 บริษัท  80-89 คะแนน จํานวน 
16 บริษัท และ 70-79คะแนน จํานวน 17 บริษัท รวมทั้งสิ้น 50 บริษัท  
 • มอบโดย สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื ไอโอด ี(IOD)

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2014 โครงการ 
Recycle 360 องศา
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

 • รางวัลองคกร CSR ท่ีมีความเปนเลิศบมจ.ไทยออยล ไดรับการ          
คัดเลือกใหรับรางวัลดังกลาว ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ครบรอบ 12 ป ภายใตหัวขอ            
“คนเปนสุข องคกรเปนเลิศ สังคมงอกงาม” เพื่อสงเสริมยกยองความเปน
เลิศของภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมทํางานกับกระทรวงฯ และเพื่อเผย
แพรประชาสมัพนัธผลงานความเปนเลศิและคณุงามความดอีนัเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือจากบุคลากรและองคกรท่ีทํา 
CSR ซึง่เปนหนึง่ในปจจยัแหงความสาํเรจ็ทีจ่ะบรูณาการภารกจิไปสูเปาหมาย
ที่กําหนด และมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยองคกรเอกชนที่ไดรับ                
คัดเลือกทั้งสิ้น 12 บริษัท มีบริษัทที่อยูในกลุม ปตท. จํานวน 4 บริษัท คือ                
บมจ. ไทยออยล, บางจาก, ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียมและไออารพีซี 
รวมรับรางวัลดวย
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

 • รางวัล CSR Recognition 2014 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุใหกบับรษิทัจดทะเบียนท่ีใหความสาํคญั
และดาํเนนิธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม และไดรบัการเสนอชือ่เขา
ชิงรางวัล CSR Awards ประเภท บริษัทจดทะเบียนดานความรับผิดชอบ    
ตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards     
ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • SET Awards 2014
  - รางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Social Responsibility Awards) ตอเนื่อง 3 ปซอน (ตอเนื่อง 3 ปซอน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557)
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาล ยอดเยี่ยม 
(TOP Corporate Governance Report Awards) (ตอเนือ่ง 3 ปซอน ตัง้แต
ป พ.ศ. 2555 – 2557)
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน          
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/08/57

 • รางวลัชมเชยในการประกวดโครงการสงเสรมิ Eco for Life ภายใต
แนวคิด “ขยะสรางสรรค นําคุณคาสูชุมชน” รวมกับชุมชนบานพลง
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 05/08/57
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บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 26/11/57

 • รางวัลผูผลิตและผูใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย สภาสมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย 
(สสวทท)

 • ไดรบัการรบัรองเปนสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ (Collective Action 
Coalition against Corruption: CAC)บมจ. ไทยออยล เปน 1 ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ                
เพียง 14 บริษัทท่ีผานการรับรองดังกลาว บริษัทฯ ไดนําเสนอขอมูลพรอมแสดงหลักฐานประกอบตางๆ เกี่ยวกับ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจ มาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ ตามแบบ
ประเมิน ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและไดยื่นเสนอ    
ตอคณะกรรมการฯ ซึ่งไดพิจารณาใหการรับรองบริษัทฯ เขาเปนสมาชิกฯ
 • มอบโดย คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

 • รางวัลหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีไดรับการประเมินดานการ
กํากับดูแลกิจการจากการจัดอันดับ ASEAN CG Scorecard สมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ ไอโอดี (IOD) ในฐานะหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนผูรับผิดชอบ
ทําการประเมินการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยไดเปดเผยผลสํารวจ
การกํากับกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
อาเซียน หรือ ASEAN CG Scorecard ประจําป 2556/57 ซึ่งบริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) ไดเขารับการประเมินในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่
มีมูลคาทางการตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก จากผลการประเมินดานการ
กํากับดูแลกิจการตามเกณฑ ASEAN CG Scorecard ไทยออยลไดรับการ
ประกาศใหเปนหนึง่ใน Top 50 Publicly Listed Companies-Thailand  
และยังถูกจัดใหอยูในกลุมคะแนนสูงสุด (90 คะแนนขึ้นไป) จาก 3 ชวง
คะแนนคือ 90 คะแนนขึ้นไป จํานวน 17 บริษัท  80-89 คะแนน จํานวน 
16 บริษัท และ 70-79คะแนน จํานวน 17 บริษัท รวมทั้งสิ้น 50 บริษัท  
 • มอบโดย สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื ไอโอด ี(IOD)

 • รางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2014 โครงการ 
Recycle 360 องศา
 • มอบโดย หอการคาอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

 • รางวัลองคกร CSR ที่มีความเปนเลิศบมจ.ไทยออยล ไดรับการ          
คัดเลือกใหรับรางวัลดังกลาว ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ครบรอบ 12 ป ภายใตหัวขอ            
“คนเปนสุข องคกรเปนเลิศ สังคมงอกงาม” เพื่อสงเสริมยกยองความเปน
เลิศของภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมทํางานกับกระทรวงฯ และเพื่อเผย
แพรประชาสมัพนัธผลงานความเปนเลศิและคณุงามความดอีนัเปนแบบอยาง
ที่ดีแกสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือจากบุคลากรและองคกรที่ทํา 
CSR ซึง่เปนหนึง่ในปจจยัแหงความสาํเรจ็ทีจ่ะบรูณาการภารกจิไปสูเปาหมาย
ที่กําหนด และมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยองคกรเอกชนที่ไดรับ                
คัดเลือกทั้งสิ้น 12 บริษัท มีบริษัทที่อยูในกลุม ปตท. จํานวน 4 บริษัท คือ                
บมจ. ไทยออยล, บางจาก, ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียมและไออารพีซี 
รวมรับรางวัลดวย
 • มอบโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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 • รางวัล CSR Recognition 2014 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพือ่ประกาศเกียรตคิณุใหกับบริษัทจดทะเบยีนทีใ่หความสาํคัญ
และดาํเนนิธรุกิจอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม และไดรบัการเสนอชือ่เขา
ชิงรางวัล CSR Awards ประเภท บริษัทจดทะเบียนดานความรับผิดชอบ    
ตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards     
ในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • SET Awards 2014
  - รางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 
Social Responsibility Awards) ตอเนื่อง 3 ปซอน (ตอเนื่อง 3 ปซอน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557)
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาล ยอดเยี่ยม 
(TOP Corporate Governance Report Awards) (ตอเน่ือง 3 ปซอน ต้ังแต
ป พ.ศ. 2555 – 2557)
  - รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน          
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/08/57

 • รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการสงเสรมิ Eco for Life ภายใต
แนวคิด “ขยะสรางสรรค นําคุณคาสูชุมชน” รวมกับชุมชนบานพลง
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 27/03/56

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 27/03/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)/
วันที่ 28/10/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 31/12/57

 • รางวัลระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
 • มอบโดย Intertek

 • รางวัลระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS 18001
      • มอบโดย Intertek

 • รางวลัการรับรองผูนาํของเขา ผูสงของออก ระดบัมาตรฐานเออโีอ  (AEO)
     • มอบโดย กรมศุลกากร

 • รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลดานธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 101

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/07/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / ในป 56 -59

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงานและรางวลัเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการ
ทํางานดีเดนระดับประเทศประจําป 2557
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบเขียว (Green System)
 • มอบโดย สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมสเีขียว, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 ประเภทการบริหาร        
ความปลอดภัย หรือ The Prime Minister’s Industry Award 2014        
(for Safety Management) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและ  ผลิต 
จํากัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 ประเภทการบริหาร               
ความปลอดภัย โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีมอบรางวัลแก นายไพโรจน กวียานันท ประธานกรรมการ
บริหาร เชฟรอนประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป 2557 
(The Prime Minister’s IndustryAward 2014) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐาน
สากล มีศักยภาพในการแขงขัน และสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนตอ
การพฒันาภาคอตุสาหกรรมของประเทศอยางยัง่ยนื ในปนี ้มกีารมอบรางวลั
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล 
โดยเชฟรอนประเทศไทยไดรับรางวัลในประเภทเดียวกันนี้ถึง 3 รางวัล 
สําหรับการดําเนินงานในแหลงผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติปลาทอง แหลง
ผลิตกาซธรรมชาติไพลิน และแหลงผลิตกาซธรรมชาติฟูนาน ซึ่งแหลงผลิต
ทั้ง 3 แหงนี้ ไดนําระบบบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน  
มาใชในการบรหิารจดัการแทนผลติ ปกปองคุมครองคณุภาพชวีติของชมุชน
ทองถ่ินและอนรุกัษสิง่แวดลอมไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึสงผลใหท้ัง 3 แหลง
ผลติมผีลการทาํงานดานความปลอดภยัทีเ่ปนเลศิ รางวลัอนัทรงเกยีรตนิีเ้ปน
ผลจากความมุงมัน่ของพนกังานเชฟรอนทุกคนในการปฏบัิตงิานโดยคาํนงึถึง
ความปลอดภัยสูงสุด เชฟรอนประเทศไทยภูมิใจที่ไดเปนผูนําและยกระดับ
มาตรฐานดานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ของไทยตลอดระยะเวลากวา 5 ทศวรรษที่ผานมา  
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

100 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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DEVELOPMENT

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 27/03/56

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 27/03/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน)/
วันที่ 28/10/57

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) /
วันที่ 31/12/57

 • รางวัลระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
 • มอบโดย Intertek

 • รางวัลระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS 18001
      • มอบโดย Intertek

 • รางวัลการรบัรองผูนาํของเขา ผูสงของออก ระดับมาตรฐานเออโีอ  (AEO)
     • มอบโดย กรมศุลกากร

 • รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลดานธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมและความปลอดภัย

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 101

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 03/07/57

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / ในป 56 -59

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงานและรางวลัเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการ
ทํางานดีเดนระดับประเทศประจําป 2557
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบเขียว (Green System)
 • มอบโดย สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีว, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 ประเภทการบริหาร        
ความปลอดภัย หรือ The Prime Minister’s Industry Award 2014        
(for Safety Management) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและ  ผลิต 
จํากัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2557 ประเภทการบริหาร               
ความปลอดภัย โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีมอบรางวัลแก นายไพโรจน กวียานันท ประธานกรรมการ
บริหาร เชฟรอนประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจําป 2557 
(The Prime Minister’s IndustryAward 2014) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน
สากล มีศักยภาพในการแขงขัน และสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอ
การพฒันาภาคอตุสาหกรรมของประเทศอยางยัง่ยนื ในปน้ี มกีารมอบรางวลั
อุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล 
โดยเชฟรอนประเทศไทยไดรับรางวัลในประเภทเดียวกันนี้ถึง 3 รางวัล 
สําหรับการดําเนินงานในแหลงผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติปลาทอง แหลง
ผลิตกาซธรรมชาติไพลิน และแหลงผลิตกาซธรรมชาติฟูนาน ซึ่งแหลงผลิต
ทั้ง 3 แหงนี้ ไดนําระบบบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน  
มาใชในการบรหิารจัดการแทนผลติ ปกปองคุมครองคณุภาพชวีติของชมุชน
ทองถิน่และอนรุกัษสิง่แวดลอมไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึสงผลใหทัง้ 3 แหลง
ผลติมผีลการทาํงานดานความปลอดภยัทีเ่ปนเลศิ รางวัลอันทรงเกยีรตินีเ้ปน
ผลจากความมุงมัน่ของพนักงานเชฟรอนทกุคนในการปฏิบตังิานโดยคํานงึถงึ
ความปลอดภัยสูงสุด เชฟรอนประเทศไทยภูมิใจที่ไดเปนผูนําและยกระดับ
มาตรฐานดานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ของไทยตลอดระยะเวลากวา 5 ทศวรรษที่ผานมา  
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 3-5/07/57 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/01/58

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / ก.พ. 57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 02/12/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 17/12/57

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ตอเนื่องป 4
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลโครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัลธรรมาภิบาลสําหรับความเปนเลิศในการจัดการสิ่งแวดลอม
และความรบัผดิชอบตอสงัคม ประจาํป 2556 หรอืรางวลั “ธงขาวดาวเขยีว” 
จํานวน 9 โรงงานและ”ธงขาว ดาวทอง” จํานวน 6 โรงงาน                                     
 • รางวลั “ธงขาว ดาวเขียว” และ “ธงขาวดาวทอง” ไดแก โรงงานโพลอีอล 
โรงงานเลเท็กซสังเคราะห โรงงานโพลีสไตรีน  โรงงานเอทิลเบนซีน  โรงงาน  
สไตรีนโมโนเมอร  และโรงงานโพลีเอททิลีน                                 
 • รางวัล “ธงขาว ดาวเขียว” ไดแก โรงงานอีมัลชัน 1 และ 2   โรงงาน
โพรพิลีนออกไซด และหนวยงานดานสาธารณูปโภคในโรงงาน และโรงงาน
โพลีเอททิลีนชนิดยืดหยุนพิเศษ
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

 • รางวัลเหมืองแรสีเขียว ประจําป 2557
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 

 • รางวัลดีเดน EIA MONITORING AWARDS 2014 โครงการทาเทียบ
เรือขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน กระบี่
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 103

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/57 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 27/08/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 23/12/57

 • รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
(โรงไฟฟาระยองสาขา1)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
(โรงไฟฟาระยองสาขา3)           
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม 700 MW อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ              
สิ่งแวดลอม (สผ.)

 • รางวัลการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประจําป 2557
 • มอบโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดลอม

 • เขื่อนและโรงไฟฟาหลังนํ้า 12 แหง ไดรางวัลเกียรติบัตร ISO 26000
    • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 3-5/07/57 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) / วันที่ 06/01/58

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย / ก.พ. 57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 02/12/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 17/12/57

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ตอเนื่องป 4
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลโครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัลธรรมาภิบาลสําหรับความเปนเลิศในการจัดการสิ่งแวดลอม
และความรบัผดิชอบตอสงัคม ประจาํป 2556 หรอืรางวลั “ธงขาวดาวเขยีว” 
จํานวน 9 โรงงานและ”ธงขาว ดาวทอง” จํานวน 6 โรงงาน                                     
 • รางวลั “ธงขาว ดาวเขยีว” และ “ธงขาวดาวทอง” ไดแก โรงงานโพลอีอล 
โรงงานเลเท็กซสังเคราะห โรงงานโพลีสไตรีน  โรงงานเอทิลเบนซีน  โรงงาน  
สไตรีนโมโนเมอร  และโรงงานโพลีเอททิลีน                                 
 • รางวัล “ธงขาว ดาวเขียว” ไดแก โรงงานอีมัลชัน 1 และ 2   โรงงาน
โพรพิลีนออกไซด และหนวยงานดานสาธารณูปโภคในโรงงาน และโรงงาน
โพลีเอททิลีนชนิดยืดหยุนพิเศษ
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

 • รางวัลเหมืองแรสีเขียว ประจําป 2557
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 

 • รางวัลดีเดน EIA MONITORING AWARDS 2014 โครงการทาเทียบ
เรือขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิง สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน กระบี่
 • มอบโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/57

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/02/57 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด / 
วันที่ 27/08/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 23/12/57

 • รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
(โรงไฟฟาระยองสาขา1)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2556 
(โรงไฟฟาระยองสาขา3)           
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 โครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม 700 MW อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ              
สิ่งแวดลอม (สผ.)

 • รางวัลการจัดซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประจําป 2557
 • มอบโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดลอม

 • เขื่อนและโรงไฟฟาหลังนํ้า 12 แหง ไดรางวัลเกียรติบัตร ISO 26000
    • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 20/08/57 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิาร
แรงงาน ประจําป 2557 ตอเนื่องเปนปที่ 8
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลชมเชย”โครงการประเภท
บริการชมุชนและทีพ่กัอาศยั -- อาคารสาํนกังานของ บรษิทั ผลติไฟฟาราชบรุี 
โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ไดรบัรางวลัชมเชย สถานประกอบการประเภทบรกิาร
ชุมชนและที่พักอาศัยที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห     
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 •  มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                      
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวลัยอดเยีย่ม” โครงการประเภท
พลังงาน - โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม กําลังผลิต 700 เมกะวัตต 
(โรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้) ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดรับรางวัล     
ยอดเยี่ยม สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการ                      
สภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                 
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลดีเดน”โครงการประเภท
พลังงาน -- โครงการระบบรับสงนํ้ามันเตาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน
ราชบุรี หนวยที่ 1 และ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดรับรางวัล     
ดีเดน สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติตามมาตร      
การในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการ         
สภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                 
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวลัดเีดน”โครงการประเภทพลงังาน  
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนราชบุร ีกาํลงัผลติรวม 3,645 เมกะวตัต ประกอบ
ดวย โรงไฟฟาพลังความรอนรวม กําลังผลิตรวม 2,175 เมกะวัตต และโรงไฟฟา
พลงัความรอน กาํลงัผลติรวม 1,470 เมกะวตัต ของบรษิทั ผลติไฟฟาราชบุร ีจาํกดั 
ไดรับรางวัลดีเดน สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติ          
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการ
สภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 ประเภทรางวัลดีเดน
      • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2557
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัล Good Manufacturing Practice  (GMP) สําหรับการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
 • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 • รางวัลเกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพื่อ    
การรับผิดชอบตอสังคม (รางวัลตอเนื่อง)
 •  มอบโดย กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร กระทรวงอตุสาหกรรม

 • รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2557 บมจ.ไทยออยล ไดรับ
รางวัล CSR – DIW Continuous Award 2557 ใน “โครงการสงเสริมศักยภาพ
โรงงานมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน 
ประจําป 2557 หรือ CSR-DIW Awards” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึง
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการดังกลาวกับกรมฯ โดยมีการปฏิบัติผานตามเกณฑ
มาตรฐาน CSR - DIW และมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 20/08/57 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิาร
แรงงาน ประจําป 2557 ตอเนื่องเปนปที่ 8
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลชมเชย”โครงการประเภท
บรกิารชมุชนและทีพ่กัอาศยั -- อาคารสาํนกังานของ บรษิทั ผลติไฟฟาราชบรุี 
โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ไดรบัรางวลัชมเชย สถานประกอบการประเภทบรกิาร
ชุมชนและที่พักอาศัยที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห     
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 •  มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                      
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวลัยอดเยีย่ม” โครงการประเภท
พลังงาน - โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม กําลังผลิต 700 เมกะวัตต 
(โรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้) ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดรับรางวัล     
ยอดเย่ียม สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานท่ีมีการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการ                      
สภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                 
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลดีเดน”โครงการประเภท
พลังงาน -- โครงการระบบรับสงนํ้ามันเตาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอน
ราชบุรี หนวยที่ 1 และ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดรับรางวัล     
ดีเดน สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติตามมาตร      
การในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการ         
สภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ                 
สิง่แวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 17/12/57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

 • EIA Monitoring Awards 2014 “รางวัลดเีดน”โครงการประเภทพลงังาน  
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนราชบรีุ กาํลงัผลติรวม 3,645 เมกะวตัต ประกอบ
ดวย โรงไฟฟาพลังความรอนรวม กําลังผลิตรวม 2,175 เมกะวัตต และโรงไฟฟา
พลงัความรอน กาํลงัผลติรวม 1,470 เมกะวัตต ของบริษทั ผลติไฟฟาราชบรุ ีจํากดั 
ไดรับรางวัลดีเดน สถานประกอบการประเภทธุรกิจพลังงานที่มีการปฏิบัติ          
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการ
สภาพแวดลอมดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัล EIA Monitoring Awards 2014 ประเภทรางวัลดีเดน
      • มอบโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2557
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัล Good Manufacturing Practice  (GMP) สําหรับการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
 • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 • รางวัลเกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากลเพ่ือ    
การรับผิดชอบตอสังคม (รางวัลตอเนื่อง)
 •  มอบโดย กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร กระทรวงอตุสาหกรรม

 • รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2557 บมจ.ไทยออยล ไดรับ
รางวัล CSR – DIW Continuous Award 2557 ใน “โครงการสงเสริมศักยภาพ
โรงงานมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน 
ประจําป 2557 หรือ CSR-DIW Awards” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการดังกลาวกับกรมฯ โดยมีการปฏิบัติผานตามเกณฑ
มาตรฐาน CSR - DIW และมีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/02/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 08/08/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/04/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/06/57

 • รางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • โลประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนย
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน  

 • โลรางวัลองคกรที่สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ ในงาน QCC แหง
ประเทศไทยครั้งที่ 28
 • มอบโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 Business Continuity     
Management System (BCMS) ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ        
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดหา การผลิต การจําหนาย การจัดเก็บและจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
      • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • รางวลั 1 ใน 17 บรษิทัทีไ่ดคะแนนสงูสดุตัง้แต 90 คะแนนขึน้ไปของผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจําป 2556/57  เปนการประเมินและจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนของประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อยกระดับมาตรฐานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของประเทศ
ในกลุมอาเซียน โดยมี 6 ประเทศเขารวม ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และไทย
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย/ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลดานอืน่ๆ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/07/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/03/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

 • รางวัล 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด   
การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชั่น ระดับ 4 :ไดรับการรับรอง 
(Certified) ซึ่งเปนระดับสูงสุดของผลการประเมินระดับการพัฒนาการ       
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-Corruption 
Progress Indicator) ในป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
และสถาบันไทยพัฒน

 • รางวลัเกยีรตยิศแหงความสาํเรจ็ ดานการรายงานบรรษทัภบิาล (SET 
Award of Honor: Top Corporate Governance Report) ตอเนื่องเปน
ปที ่9 เปนรางวลัทีม่อบใหแกบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดนดานรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในงาน SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) 
ประจําป 2556  
 • มอบโดย สาํนกังานรางวลัคณุภาพแหงชาต ิสถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาติ

 • รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน “IAA Awards for Listed          
Companies 2013” โดยสมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA)
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA)

 • รางวัล  2014 Thailand Animal Feed Company of the Year 
จากงาน Frost & Sullivan Thailand Best Practices Award
 • มอบโดย  บริษัท ฟอรสท แอนด ซัลลิแวน จํากัด
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/02/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 08/08/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/04/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/06/57

 • รางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอมดีเยี่ยม
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • โลประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเปนศูนย
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน  

 • โลรางวัลองคกรที่สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพ ในงาน QCC แหง
ประเทศไทยครั้งที่ 28
 • มอบโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO22301:2012 Business Continuity     
Management System (BCMS) ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ        
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดหา การผลิต การจําหนาย การจัดเก็บและจัดสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
      • มอบโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • รางวลั 1 ใน 17 บรษิทัทีไ่ดคะแนนสงูสดุตัง้แต 90 คะแนนขึน้ไปของผลสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจําป 2556/57  เปนการประเมินและจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนของประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อยกระดับมาตรฐานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของประเทศ
ในกลุมอาเซียน โดยมี 6 ประเทศเขารวม ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และไทย
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย/ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลดานอืน่ๆ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/07/57

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/03/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 28/05/57

 • รางวัล 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด   
การปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปชั่น ระดับ 4 :ไดรับการรับรอง 
(Certified) ซึ่งเปนระดับสูงสุดของผลการประเมินระดับการพัฒนาการ       
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-Corruption 
Progress Indicator) ในป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
และสถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลเกียรตยิศแหงความสาํเรจ็ ดานการรายงานบรรษทัภบิาล (SET 
Award of Honor: Top Corporate Governance Report) ตอเนื่องเปน
ปที ่9 เปนรางวลัทีม่อบใหแกบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดนดานรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในงาน SET Awards 2014
 • มอบโดย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและวารสารการเงนิธนาคาร

 • รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) 
ประจําป 2556  
 • มอบโดย สาํนกังานรางวัลคณุภาพแหงชาต ิสถาบนัเพ่ิมผลผลติแหงชาติ

 • รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน “IAA Awards for Listed          
Companies 2013” โดยสมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA)
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA)

 • รางวัล  2014 Thailand Animal Feed Company of the Year 
จากงาน Frost & Sullivan Thailand Best Practices Award
 • มอบโดย  บริษัท ฟอรสท แอนด ซัลลิแวน จํากัด
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/07/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/08/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/09/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/11/57

 • รางวลั Thailand Corporate Excellence Awards 2013 “ประเภท
รางวัลความเปนเลิศดานการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกร              
(Corporate Improvement Excellence)”
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวัลหุนขวัญใจมหาชนป 2556”กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร”
 • มอบโดย หนังสือพิมพขาวหุ นธุรกิจและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

 • รางวลั Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ประเภท
องคกรที่มีผลการประเมินมูลคาแบรนดสูงสุดเปนอันดับ 1 ในหมวด
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ประจําป 2557
 • มอบโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • โลเกยีรตยิศในฐานะผูใหการสนบัสนนุโครงการเลีย้งไกไขเพือ่อาหาร
กลางวันนักเรียน อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2532
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รางวัล 5ส ระดับประเทศ “Thailand 5S Award 2014”
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

 • รางวัล ICT Best Practice Awards 2014 ในกลุมอตุสาหกรรมการผลติ
  • มอบโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 02/12/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 22/01/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 12/11/57

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย / วันที่ 08/12/57

 • รางวัล “รัตโนบล”
 • มอบโดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

 • รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC (โรงไฟฟาแมเมาะ)
 • มอบโดย สํานักงานรางวัลคุณภาพ

 • รางวัลดีเดนในการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club), สํานักงาน
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและสถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลองคกรโปรงใส “ NACC Integrity” ครั้งที่ 4 ประจําป 2556 
ซึ่งรางวัลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กนอ.ไดดําเนินงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ตอสาธารณชนสามารถเขาถึงและตรวจ
สอบไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับรางวัลดังกลาวผูผานหลักเกณฑจะตอง
ผานคณุสมบตัเิกณฑการคดัเลอืกองคกร 7 ขัน้ตอนหลกั ไดแก 1.ความรบัผดิ
ชอบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 2.การเคารพตอหลักนิติธรรม     
3.การเคารพตอสทิธมินษุยชน  4.ความโปรงใส  5.การปฏบัิตอิยางมจีรยิธรรม 
6.การเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 7.การเคารพตอการปฏิบัติ
ตามแนวทางของสากล    
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  (ป.ป.ช.) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/01/57

 • รางวัล Thailand Top Company Award 2014 ประเภทรางวัล
พเิศษ Top Innovative Company Award (องคกรทีเ่ปนผูคดิคนนวตักรรม 
ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงยอดขายและโครงสรางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ) 
 • มอบโดย นิตยสาร Business รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย                                                                                                                                      
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/07/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/08/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/09/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 24/11/57

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/11/57

 • รางวลั Thailand Corporate Excellence Awards 2013 “ประเภท
รางวัลความเปนเลิศดานการพัฒนาการบริหารจัดการขององคกร              
(Corporate Improvement Excellence)”
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวัลหุนขวัญใจมหาชนป 2556”กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร”
 • มอบโดย หนังสือพิมพขาวหุ นธุรกิจและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

 • รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ประเภท
องคกรท่ีมีผลการประเมินมูลคาแบรนดสูงสุดเปนอันดับ 1 ในหมวด
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ประจําป 2557
 • มอบโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • โลเกยีรติยศในฐานะผูใหการสนบัสนนุโครงการเลีย้งไกไขเพือ่อาหาร
กลางวันนักเรียน อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2532
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รางวัล 5ส ระดับประเทศ “Thailand 5S Award 2014”
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

 • รางวัล ICT Best Practice Awards 2014 ในกลุมอตุสาหกรรมการผลติ
  • มอบโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) / วันที่ 02/12/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 22/01/57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย / วันที่ 12/11/57

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย / วันที่ 08/12/57

 • รางวัล “รัตโนบล”
 • มอบโดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   

 • รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC (โรงไฟฟาแมเมาะ)
 • มอบโดย สํานักงานรางวัลคุณภาพ

 • รางวัลดีเดนในการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club), สํานักงาน
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและสถาบันไทยพัฒน

 • รางวัลองคกรโปรงใส “ NACC Integrity” ครั้งที่ 4 ประจําป 2556 
ซ่ึงรางวัลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กนอ.ไดดําเนินงานตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ตอสาธารณชนสามารถเขาถึงและตรวจ
สอบไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับรางวัลดังกลาวผูผานหลักเกณฑจะตอง
ผานคณุสมบตัเิกณฑการคดัเลอืกองคกร 7 ขัน้ตอนหลกั ไดแก 1.ความรบัผดิ
ชอบตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 2.การเคารพตอหลักนิติธรรม     
3.การเคารพตอสทิธมินุษยชน  4.ความโปรงใส  5.การปฏิบตัอิยางมจีรยิธรรม 
6.การเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 7.การเคารพตอการปฏิบัติ
ตามแนวทางของสากล    
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  (ป.ป.ช.) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/01/57

 • รางวัล Thailand Top Company Award 2014 ประเภทรางวัล
พเิศษ Top Innovative Company Award (องคกรทีเ่ปนผูคดิคนนวตักรรม 
ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงยอดขายและโครงสรางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ) 
 • มอบโดย นิตยสาร Business รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย                                                                                                                                      
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/11/57

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 29/04/57

กลุมมิตรผล / วันที่ 08/07/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/07/57

 • รางวัล ICT Best Practice Awards 2014 กลุมธุรกิจพลังงาน 
(Energy Sector) Company Award (เปนองคกรท่ีมีการพฒันาระบบ ICT 
ท่ีสรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางความแข็งแกรงแกองคกร มีการพัฒนาและ
บริหารจัดการในองคกรที่ดีเยี่ยม)
 • มอบโดย บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด

 • รางวัลแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานดีเดน
  • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลบูธสวยงานดีเดนประเภทพื้นที่ขนาดใหญพิเศษ ภายใต
แนวคิดเติมเต็มทุกชีวิต เชื่อมติดทุกความฝนใหทุกความฝนที่เปนจริงได 
 • มอบโดย งาน  Money Expo 2014

 • บริษัท พาเนล พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมมิตรผลไดรับรางวัล
ชนะเลิศ Green Exposition รางวัลสําหรับการออกแบบบูธแสดงสินคาที่
นําวัสดุทดแทนไมมาตกแตง และสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
 • มอบโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

 • กลุมมิตรผล รับรางวัล “Superbrands Thailand 2014” เปน
รางวัลสุดยอดแบรนดแหงป ซึ่งสะทอนถึงความสําเร็จในการเปนผูนํา
แบรนดนํ้าตาลที่ไดรับการยอมรับ และเปนอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค           
ทั่วประเทศ
 • มอบโดย ซูเปอรแบรนด ประเทศไทย

 • รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแหงป 2557 ประเภทกลุมทรัพยากร
 • มอบโดย นิตยสารการเงินการธนาคาร
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/11/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 27/11/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/02/58

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/05/57

 • รางวลั Thailand’s Top Corporate Brand Value ประจาํป 2557
 • มอบโดย คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

 • รางวัลไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริต
 • มอบโดย คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน      
การตอตานทุจริต

 • รางวัล รายงานความยั่งยืน ประเภทดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดและ       
สถาบันไทยพัฒน

 • รางวลัเกยีรตยิศแหงความสาํเรจ็ดานการรายงานบรรษทัภบิาลและ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน
 • มอบโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและนิตยสารการเงิน    
การธนาคาร

 • รางวัล CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ Investor Relations 
Officer ยอดเยี่ยม
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน

 • รางวัล IAA Awards สาขา CEO ยอดเยี่ยม, CFO ยอดเยี่ยม และ 
IR ยอดเยี่ยม
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 25/11/57

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 29/04/57

กลุมมิตรผล / วันที่ 08/07/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/07/57

 • รางวัล ICT Best Practice Awards 2014 กลุมธุรกิจพลังงาน 
(Energy Sector) Company Award (เปนองคกรทีม่กีารพฒันาระบบ ICT 
ที่สรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางความแข็งแกรงแกองคกร มีการพัฒนาและ
บริหารจัดการในองคกรที่ดีเยี่ยม)
 • มอบโดย บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด

 • รางวัลแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานดีเดน
  • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลบูธสวยงานดีเดนประเภทพ้ืนที่ขนาดใหญพิเศษ ภายใต
แนวคิดเติมเต็มทุกชีวิต เชื่อมติดทุกความฝนใหทุกความฝนที่เปนจริงได 
 • มอบโดย งาน  Money Expo 2014

 • บริษัท พาเนล พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมมิตรผลไดรับรางวัล
ชนะเลิศ Green Exposition รางวัลสําหรับการออกแบบบูธแสดงสินคาที่
นําวัสดุทดแทนไมมาตกแตง และสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
 • มอบโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ

 • กลุมมิตรผล รับรางวัล “Superbrands Thailand 2014” เปน
รางวัลสุดยอดแบรนดแหงป ซึ่งสะทอนถึงความสําเร็จในการเปนผูนํา
แบรนดน้ําตาลท่ีไดรับการยอมรับ และเปนอันดับหน่ึงในใจผู บริโภค           
ทั่วประเทศ
 • มอบโดย ซูเปอรแบรนด ประเทศไทย

 • รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแหงป 2557 ประเภทกลุมทรัพยากร
 • มอบโดย นิตยสารการเงินการธนาคาร
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/09/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/10/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 12/11/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 27/11/57

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/02/58

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 28/05/57

 • รางวลั Thailand’s Top Corporate Brand Value ประจําป 2557
 • มอบโดย คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

 • รางวัลไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริต
 • มอบโดย คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน      
การตอตานทุจริต

 • รางวัล รายงานความยั่งยืน ประเภทดีเดน ประจําป 2557
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดและ       
สถาบันไทยพัฒน

 • รางวลัเกยีรตยิศแหงความสาํเร็จดานการรายงานบรรษทัภบิาลและ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน
 • มอบโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและนิตยสารการเงิน    
การธนาคาร

 • รางวัล CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยม และ Investor Relations 
Officer ยอดเยี่ยม
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน

 • รางวัล IAA Awards สาขา CEO ยอดเยี่ยม, CFO ยอดเยี่ยม และ 
IR ยอดเยี่ยม
 • มอบโดย สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/08/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 16/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดีเดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิารแรงงาน
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัล มูลคาแบรนดองคกรสูงสุดอันดับ 1 กลุมอุตสาหกรรม
     • มอบโดย ภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวัล การเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
  การทุจริต
 • มอบโดย องคกรตอตานคอรรัปชั้น (ประเทศไทย)

 • รางวัล CSR - DIW Continuous Award และ CSR-DIW Award
      • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การบริหารงานคุณภาพ
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การเพิ่มผลผลิต
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
 • มอบโดยตลาดหลักทรัพย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/07/57

 • รางวัล Best Public Companies of the Year
 • มอบโดย วารสารการเงินและธนาคาร

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 115

 • เกียรติบัตรการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน  
สถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัล  “Investors’ Choice Award” ประจําป 2557 - บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการประเมินคุณภาพการ
จดัการประชุมผูถอืหุนสามัญประจาํป 2557 ดวยคะแนนเตม็  100 คะแนน 
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • การประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   
จดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ประจําป 
2556/2557  ไดคะแนนเฉลี่ย  87.65 คะแนน คิดเปน 61.73%  โดยไดรับ
ตราสัญลักษณ 4 ดาว หรือ ความหมาย”ดีมาก”  ซึ่งอยูในอันดับที่สูงกวา
คะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนใน ASEAN (ทีท่าํการสาํรวจทัง้หมด 529 
บริษัท) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 64.02 คะแนน คิดเปน 45.21% และสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีทําการสํารวจท้ังหมด 
100 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 75.39 คะแนน คิดเปน 53.09%   
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)/วันที่ 24/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 23/01/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/07/57

 • รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2557”
   - รางวลัการบรหิารจดัการองคกรดเีดน ประจาํป 2557  องคกร
รัฐที่มีภารกิจหลักในการสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศโดย        
ใชพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จนสามารถกาวสู เปาหมาย          
เปนบริษัทขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญของโลก อีกทั้ง
เปนบริษัทแรกของประเทศไทยท่ีไดรับการจัดเปนสมาชิก Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI) ในกลุมผู ผลิตนํ้ามันและกาซ             
(Oil and Gas Producer: OIX) 
   - รางวัลนวัตกรรมดีเดน องคกรรัฐที่มีการสงเสริมการใช     
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆในการขับเคลื่อนองคกร โดยปนี้ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ Green Amazon Bio Cup หรือแกวกาแฟอเมซอน
ที่มีคุณสมบัติสามารถยอยสลาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย กระทรวงการคลัง

114 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 115

104 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/08/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 16/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 21/10/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / วันที่ 27/11/57

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดิการแรงงาน
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัล มูลคาแบรนดองคกรสูงสุดอันดับ 1 กลุมอุตสาหกรรม
     • มอบโดย ภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวัล การเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
  การทุจริต
 • มอบโดย องคกรตอตานคอรรัปชั้น (ประเทศไทย)

 • รางวัล CSR - DIW Continuous Award และ CSR-DIW Award
      • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การบริหารงานคุณภาพ
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเดน ประเภท การเพิ่มผลผลิต
 • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
 • มอบโดยตลาดหลักทรัพย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 09/07/57

 • รางวัล Best Public Companies of the Year
 • มอบโดย วารสารการเงินและธนาคาร
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 • เกียรติบัตรการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน  
สถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาว
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • รางวัล  “Investors’ Choice Award” ประจําป 2557 - บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการประเมินคุณภาพการ
จดัการประชุมผูถอืหุนสามัญประจาํป 2557 ดวยคะแนนเตม็  100 คะแนน 
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • การประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   
จดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ประจําป 
2556/2557  ไดคะแนนเฉลี่ย  87.65 คะแนน คิดเปน 61.73%  โดยไดรับ
ตราสัญลักษณ 4 ดาว หรือ ความหมาย”ดีมาก”  ซึ่งอยูในอันดับที่สูงกวา
คะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนใน ASEAN (ทีท่าํการสาํรวจทัง้หมด 529 
บริษัท) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 64.02 คะแนน คิดเปน 45.21% และสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ทําการสํารวจทั้งหมด 
100 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 75.39 คะแนน คิดเปน 53.09%   
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)/วันที่ 24/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 23/01/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/09/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 25/07/57

 • รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2557”
   - รางวลัการบรหิารจดัการองคกรดเีดน ประจาํป 2557  องคกร
รัฐที่มีภารกิจหลักในการสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศโดย        
ใชพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จนสามารถกาวสู เปาหมาย          
เปนบริษัทขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญของโลก อีกทั้ง
เปนบริษัทแรกของประเทศไทยที่ไดรับการจัดเปนสมาชิก Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI) ในกลุมผู ผลิตนํ้ามันและกาซ             
(Oil and Gas Producer: OIX) 
   - รางวัลนวัตกรรมดีเดน องคกรรัฐที่มีการสงเสริมการใช     
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆในการขับเคลื่อนองคกร โดยปนี้ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ Green Amazon Bio Cup หรือแกวกาแฟอเมซอน
ที่มีคุณสมบัติสามารถยอยสลาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 • มอบโดย กระทรวงการคลัง

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 115



116 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

104 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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 • การประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   
จดทะเบียนไทยประจําป 2557 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2014) ท่ีระดับ “ดีมาก” ไดรบัคะแนนเฉล่ียรวม 
87% ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 72% ของบริษัทที่ได
รับการสํารวจจํานวนทั้งสิ้น 550 บริษัท โดยไดรับคะแนนรายหมวด             
ทุกหมวดสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของรายหมวดของบริษัทที่ทําการสํารวจ
ท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑการสํารวจที่สอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN        
CG Scorecard
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลโลเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ประจําป 2557 โดยเปน   
รางวัลที่สะทอนถึงความมุ งมั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจอยาง          
รับผิดชอบโดยบริษัทฯ ไดพิจารณาขยายขอบเขตการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมไปยังกลุมผูดอยโอกาสซึ่งรวมถึงคนพิการดวย  อาทิ การนําเด็กพิการ
ทางสายตาและการไดยนิเดนิทางไปทาํกจิกรรมการศกึษาเรยีนรูระบบนิเวศ       
ทีอ่ทุยานนานาชาตสิรินิธร  การนาํพนกังานจติอาสาไปรวมทาํกิจกรรมรวม
กับเด็กพิการทางสมอง และการบริจาครถเข็นคนพิการใหแกมูลนิธิ                 
คนพิการไทย เปนตน
 • มอบโดย สภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ

 • รางวัลโลที่ระลึกในงานฉลอง 150 ป วันพระราชสมภพสมเด็จ       
พระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ จากการที่บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับกลุมเยาวชนและสตรี อาทิ การจัดคายเยาวชนกลายิ้มตอเนื่องมา
เปนเวลา 7 ป  การจัดงานวันเด็กเปนประจําทุกป  รวมทั้งไดขยายขอบเขต
การดําเนินงานเพื่อสังคมไปยังกลุมสตรีโดยริเริ่มดําเนินโครงการเสริมสราง
บทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
 • มอบโดย ราชนิมีลูนธิริวมกบัคณะกรรมการจดักจิกรรมฉลอง 150 ป 
วันพระราชสมภพฯ

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 06/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 15/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 13/12/57
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 • รางวัล”ดีเดน” ดานการนําเสนอขอมูลเพื่อผูลงทุนหรือผูถือหุน       
ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014 ครั้งที่ 10 ซึ่งพิจารณา
จากผลการโหวตผานแบบสํารวจของผูเขารวมงานจํานวน 1,900 ราย
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลเกียรติยศ “องคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด ประจําป 2557” 
หรือ Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ในกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง ตอเนื่องเปนปที่ 3 มอบโดย ศาสตราจารย
นายแพทย ภิรมย  กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 •  มอบโดย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมกบัสือ่ในเครอืผูจดัการ และ
บริษัท เซทเทรด ดอท คอม จํากัด

 • รางวัล  IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตร
การประดิษฐ  มอบโดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย
 • มอบโดย กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเดนดานแรงสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
 • มอบโดย สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโด

 • รางวัลการรับรองสถานภาพผูประกอบการมาตรฐานเออีโอ 
     • มอบโดย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/12/57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

116 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 117

104 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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 • การประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   
จดทะเบียนไทยประจําป 2557 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2014) ทีร่ะดบั “ดมีาก” ไดรบัคะแนนเฉลีย่รวม 
87% ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 72% ของบริษัทที่ได
รับการสํารวจจํานวนทั้งสิ้น 550 บริษัท โดยไดรับคะแนนรายหมวด             
ทุกหมวดสูงกวาคะแนนเฉล่ียของรายหมวดของบริษัทที่ทําการสํารวจ
ท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑการสํารวจท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN        
CG Scorecard
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลโลเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ประจําป 2557 โดยเปน   
รางวัลที่สะทอนถึงความมุ งมั่นของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจอยาง          
รับผิดชอบโดยบริษัทฯ ไดพิจารณาขยายขอบเขตการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมไปยังกลุมผูดอยโอกาสซึ่งรวมถึงคนพิการดวย  อาทิ การนําเด็กพิการ
ทางสายตาและการไดยนิเดินทางไปทํากิจกรรมการศกึษาเรยีนรูระบบนเิวศ       
ท่ีอุทยานนานาชาติสิรนิธร  การนําพนักงานจติอาสาไปรวมทาํกจิกรรมรวม
กับเด็กพิการทางสมอง และการบริจาครถเข็นคนพิการใหแกมูลนิธิ                 
คนพิการไทย เปนตน
 • มอบโดย สภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ

 • รางวัลโลที่ระลึกในงานฉลอง 150 ป วันพระราชสมภพสมเด็จ       
พระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ จากการที่บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับกลุมเยาวชนและสตรี อาทิ การจัดคายเยาวชนกลายิ้มตอเนื่องมา
เปนเวลา 7 ป  การจัดงานวันเด็กเปนประจําทุกป  รวมทั้งไดขยายขอบเขต
การดําเนินงานเพื่อสังคมไปยังกลุมสตรีโดยริเริ่มดําเนินโครงการเสริมสราง
บทบาทสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
 • มอบโดย ราชนีิมลูนิธริวมกับคณะกรรมการจดักิจกรรมฉลอง 150 ป 
วันพระราชสมภพฯ

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 06/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 15/11/57

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 13/12/57
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 • รางวัล”ดีเดน” ดานการนําเสนอขอมูลเพื่อผูลงทุนหรือผูถือหุน       
ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014 ครั้งที่ 10 ซึ่งพิจารณา
จากผลการโหวตผานแบบสํารวจของผูเขารวมงานจํานวน 1,900 ราย
 • มอบโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 • รางวัลเกียรติยศ “องคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด ประจําป 2557” 
หรือ Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ในกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง ตอเนื่องเปนปที่ 3 มอบโดย ศาสตราจารย
นายแพทย ภิรมย  กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 •  มอบโดย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมกบัสือ่ในเครอืผูจดัการ และ
บริษัท เซทเทรด ดอท คอม จํากัด

 • รางวัล  IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตร
การประดิษฐ  มอบโดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย
 • มอบโดย กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเดนดานแรงสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน
 • มอบโดย กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลศูนยรับเรื่องและแกไขปญหาใหกับผูบริโภคดีเดน
 • มอบโดย สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครวมกับสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโด

 • รางวัลการรับรองสถานภาพผูประกอบการมาตรฐานเออีโอ 
     • มอบโดย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 16/12/57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)/ประจําป 57

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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 • รางวัลสถาบันการเงินยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการธนบัตร
ประจําป 2557
 • มอบโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

 • รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม         
ราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2013 ในสาขา 
ความเปนเลิศดานการบริหารทางการเงิน (Financial Management    
Excellence) 
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวลับรษัิททีมี่มูลคาแบรนดองคกรสงูสดุ (Top Corporate Brand 
Values) อันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน ประจําป 2557
 • มอบโดย คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย

 • รางวัล  Investors’ Choice Award ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
และเปนระดับ ดีเยี่ยม
   • มอบโดยสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทยรวมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.)

 • รางวัลปรับปรุงภูมิทัศนดีเดน ประจําป 2557 ภายใตโครงการ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษแมนํ้า
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั Fitch Ratings (Thailand) Limited ประกาศคงอันดับความนาเชือ่ถือของไทยออยล โดยประกาศคงอันดับเครดิต
ภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวอยูที่อันดับ “AA- (tha)” และระยะสั้นที่อันดับ “F1+ (tha)” รวมถึงคงอันดับ
เครดิตระยะยาวหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์ ที่ระดับ “AA- (tha)” มีแนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • มอบโดย Fitch Ratings (Thailand) Limited

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/06/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/07/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/10/57 

บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 08/08/57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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 • รางวัล Thailand TOP Company Awards 2014 สาขา Top 
Management Award ซึง่จดัขึน้โดยนติยสาร Business+ สือ่ชัน้นาํสาํหรบั
ภาคธุรกิจของไทย รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อยกยององคกร
ธรุกจิทีม่ผีลการดาํเนนิงานยอดเยีย่มในดานตางๆ เพือ่เปนตนแบบและแรง
บนัดาลใจในการพฒันาความสามารถในการแขงขนั และการบรหิารจดัการ
ที่โดดเดนในดานตางๆ
 • มอบโดย นิตยสาร Business+

 • รางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2014              
ไทยออยลไดรับยกยองใหเปนผูนําในระดับเอเชียจากงานประกาศรางวัล 
Asian Excellence Recognition Awards ครั้งท่ี 4 ประจําป 2557           
จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนําของฮองกง
และเอเชียที่มุงเสนอประเด็นดานเศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
ใน 2 สาขา ไดแก 
 • รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแหงเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO                  
(Investor Relations) คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทัไทยออยล จาํกดั (มหาชน) โดยพจิารณา
จากการบริหารองคกรสูความสําเร็จดานผลประกอบการและการเติบโต   
ทางธุรกิจในปที่ผานมา รวมถึงความโดดเดนในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความสมดลุทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ดวยหลกัธรรมาภบิาล
และตอบสนองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม
 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเชีย (Best Investor       
Relations by Company)นับเปนปที่ 2 ที่ไทยออยลไดรับมอบรางวัล
เกียรติยศดังกลาวโดยทาง Corporate Governance Asia โดยพิจารณา
จากความโดดเดนในการยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดของการเปดเผยขอมูล     
ความโปรงใสและเปนธรรม นอกเหนือจากการรายงานท่ีเปนไปตาม           
ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย เพือ่ยกยองใหเปนแบบอยางขององคกรจาก
ภาคพื้นเอเชียท่ีมีความเปนเลิศดานการสื่อสารขอมูลไปยังนักลงทุนและ       
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)              
ป 2557 “รางวัลดีเยี่ยม” 
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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 • รางวัลสถาบันการเงินยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการธนบัตร
ประจําป 2557
 • มอบโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

 • รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม         
ราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2013 ในสาขา 
ความเปนเลิศดานการบริหารทางการเงิน (Financial Management    
Excellence) 
 • มอบโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) และ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • รางวลับรษิทัทีม่มีลูคาแบรนดองคกรสงูสดุ (Top Corporate Brand 
Values) อันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน ประจําป 2557
 • มอบโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

 • รางวัล  Investors’ Choice Award ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
และเปนระดับ ดีเยี่ยม
   • มอบโดยสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทยรวมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.)

 • รางวัลปรับปรุงภูมิทัศนดีเดน ประจําป 2557 ภายใตโครงการ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษแมนํ้า
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวลั Fitch Ratings (Thailand) Limited ประกาศคงอนัดบัความนาเชือ่ถอืของไทยออยล โดยประกาศคงอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวอยูที่อันดับ “AA- (tha)” และระยะสั้นที่อันดับ “F1+ (tha)” รวมถึงคงอันดับ
เครดิตระยะยาวหุนกูไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ์ ที่ระดับ “AA- (tha)” มีแนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • มอบโดย Fitch Ratings (Thailand) Limited

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/06/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/07/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 18/09/57 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 15/10/57 

บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด / วันที่ 08/08/57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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 • รางวัล Thailand TOP Company Awards 2014 สาขา Top 
Management Award ซ่ึงจดัขึน้โดยนิตยสาร Business+ สือ่ชัน้นาํสาํหรบั
ภาคธุรกิจของไทย รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อยกยององคกร
ธรุกิจท่ีมผีลการดาํเนินงานยอดเยีย่มในดานตางๆ เพือ่เปนตนแบบและแรง
บนัดาลใจในการพฒันาความสามารถในการแขงขนั และการบรหิารจดัการ
ที่โดดเดนในดานตางๆ
 • มอบโดย นิตยสาร Business+

 • รางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2014              
ไทยออยลไดรับยกยองใหเปนผูนําในระดับเอเชียจากงานประกาศรางวัล 
Asian Excellence Recognition Awards ครั้งที่ 4 ประจําป 2557           
จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนําของฮองกง
และเอเชียท่ีมุงเสนอประเด็นดานเศรษฐกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
ใน 2 สาขา ไดแก 
 • รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแหงเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO                  
(Investor Relations) คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทัไทยออยล จาํกดั (มหาชน) โดยพจิารณา
จากการบริหารองคกรสูความสําเร็จดานผลประกอบการและการเติบโต   
ทางธุรกิจในปที่ผานมา รวมถึงความโดดเดนในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความสมดลุทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ดวยหลกัธรรมาภบิาล
และตอบสนองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม
 • รางวัลนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเชีย (Best Investor       
Relations by Company)นับเปนปที่ 2 ที่ไทยออยลไดรับมอบรางวัล
เกียรติยศดังกลาวโดยทาง Corporate Governance Asia โดยพิจารณา
จากความโดดเดนในการยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดของการเปดเผยขอมูล     
ความโปรงใสและเปนธรรม นอกเหนือจากการรายงานที่เปนไปตาม           
ขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัย เพือ่ยกยองใหเปนแบบอยางขององคกรจาก
ภาคพื้นเอเชียที่มีความเปนเลิศดานการสื่อสารขอมูลไปยังนักลงทุนและ       
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
 • มอบโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia

 • รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)              
ป 2557 “รางวัลดีเยี่ยม” 
 • มอบโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ที่มีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานที่โดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบัิตติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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 • ประกาศนียบัตรสถานประกอบการฮาลาลระดับดี
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง

 • รางวัลโรงงานสีขาวระดับ 1
   • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “Chevalier de l’Ordre de 
la Couronne” ใหแกนายสมพจน ชีรนรวนิชย รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยกยองในการปฏิบัติหนาที่
และการใหความรวมมือในการรับเสด็จเปนอยางดียิ่ง
 • มอบโดย สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห ง                    
ราชอาณาจักรเบลเยียม

 • การรับรองระบบ GMP และ HACCP สําหรับผลิตภัณฑโซดาไฟ
 • มอบโดย บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand)
  หมายเหตุ เปนรางวัลสําหรับป 2557 แตมีพิธีมอบป 2558

 • ใบประกาศนยีบตัรรบัรองประเภท โคเชอร พารเว (Kosher Parve) 
สําหรับผลิตภัณฑโซดาไฟ
 • มอบโดย สมาคมชาวยิวแหงประเทศไทย
  หมายเหตุ เปนรางวัลสําหรับป 2557 แตมีพิธีมอบป 2558

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)/วันที่ 03/02/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/03/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/09/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/01/58

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/01/58
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บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) / วันที่ 26/11/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57

กลุมมิตรผล / วันที่ 16/12/57

บริษัท อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) จํากัด / วันที่ 26/08/57

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ประจําป 57  

 • รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA) 
Thailand ประเภท Outstanding Entrepreneurship ในฐานะผูบรหิารธรุกจิ
ท่ีมีวิสัยทัศนและผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
 • มอบโดย Enterprise Asia (เปนองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

 • รางวัล Investors Choice Award ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบใหกับบริษัท            
จดทะเบยีนทีส่ามารถทาํคะแนนไดเตม็รอยตอเนือ่งกนั อนัสะทอนถงึความตัง้ใจ 
มุงมั่น สุจริต ตอผูถือหุน ผานการจัดประชุมสามัญประจําป อันเปนสองใน       
หาหัวขอหลักในการประเมินคะแนนธรรมาภิบาลระดับภาคพื้นทวีปเอเชีย    
ไดแก การเปดเผยขอมูล และการปฎิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุน โดย
ธนาคารกรุงไทยสามารถทําคะแนนไดเต็ม 100 คะแนน ตอเนื่องกันเปนระยะ
เวลา 6 ป ตั้งแต 2552-2557
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

 • ไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย     
ในการตอตานทุจริต ซึ่งแสดงใหเห็นวาธนาคารมีนโยบาย แนวปฏิบัติปองกัน      
การทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
 • มอบโดย COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST  CORRUPTION 
หรือเรียกวา CAC

 • โรงงานนํ้าตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี รับมอบรางวัลการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (reduce-reuse-recycle) ภายใต “โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใชประโยชนจากของเสีย ประจําปงบประมาณ 2557”
 • มอบโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัลในการเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ           
ระดับทอง (Gold)
 • มอบโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 • รางวัลผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มอบโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 18/12/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 03/07/57

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) / 
วันที่ 26/11/57

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ม.ค. 57 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / ธ.ค.57

 • รางวัล EIA Monitoring Awards ประจําป 2557
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

 • รางวัลสถานประกอบกจิการดเีดนดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอม
  • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงาน

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท บริหารความปลอดภัย
   • มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2014 บริษัทที่มีผลการ
ดําเนินงานยอดเยี่ยมโดยดําเนินงานไมขัดตอศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 
อนัดงีามของสงัคม ควบคูกบัการดาํเนินธรุกจิทีส่อดคลองกบักฎหมาย ไมกระทาํ
การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สงผลเสียตอธรรมชาติ สภาพแวดลอมและ
ชุมชน
 • มอบโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและนิตยสารบิสซิเนส พลัส

 • รางวลัสถานประกอบการทีป่ฎบิตัติามมาตรการในรายงาน การวเิคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดนประจําป 2557    
(EIA Monitoring Awards 2014) รางวัลที่ใหญที่สุดดานสิ่งแวดลอม ที่แสดงถึง         
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และเปนรางวัลที่ภาครัฐและชุมชน   
ใหความเชื่อมั่น  
 • มอบโดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) / มิ.ย. 57

 • รางวัลดานความปลอดภัยระดับประเทศ ประจําป 2557 
   - เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ระดับวิชาชีพดีเดน
   - รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ดีเดน 
   - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (สปก.)
 • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

120 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

 • ประกาศนียบัตรสถานประกอบการฮาลาลระดับดี
 • มอบโดย สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดระยอง

 • รางวัลโรงงานสีขาวระดับ 1
   • มอบโดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ “Chevalier de l’Ordre de 
la Couronne” ใหแกนายสมพจน ชีรนรวนิชย รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยกยองในการปฏิบัติหนาที่
และการใหความรวมมือในการรับเสด็จเปนอยางดียิ่ง
 • มอบโดย สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห ง                    
ราชอาณาจักรเบลเยียม

 • การรับรองระบบ GMP และ HACCP สําหรับผลิตภัณฑโซดาไฟ
 • มอบโดย บริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand)
  หมายเหตุ เปนรางวัลสําหรับป 2557 แตมีพิธีมอบป 2558

 • ใบประกาศนียบตัรรบัรองประเภท โคเชอร พารเว (Kosher Parve) 
สําหรับผลิตภัณฑโซดาไฟ
 • มอบโดย สมาคมชาวยิวแหงประเทศไทย
  หมายเหตุ เปนรางวัลสําหรับป 2557 แตมีพิธีมอบป 2558

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)/วันที่ 03/02/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 20/03/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 19/09/57

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/01/58

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / วันที่ 22/01/58
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