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เรื่องเด่นประจำไตรมาส    

                      ต้อนรับนายกสมาคมท่านใหม่ และการเปลี่ยนชื่อของบริษัทสมาชิก    P.1 
                  การเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน   P.2 

   การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  P.3 
   
 

 
       

 

 

ฉบับที่ 01 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอตุสาหกรรมน้ำมัน 
Oil Industry Environmental Safety Group 

Association 

 

  

IESG NEWS 

สมาคมอน ุ ร ั กษ ์ สภาพแวดล ้ อมของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการประชุมสามัญประจำป ี
2562 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 31 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุม 1950 ชั้น 19 ศูนย์ Energy 
Complex อาคาร A บริษัท ปตท. สำรวจและ
ผลิตปิโตรเล ียม จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณ
กฤษฎา ชัยกุล นายกสมาคม เป็นประธานการ
ประชุมฯ คร้ังสุดท้าย ก่อนที่จะหมดวาระของการ
เป็นนายกสมาคมฯ ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมบริหาร
จากสมาชิกทุกบริษัท เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียง 

ประชุมสามัญประจำปี 2562 และประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งที ่1/2563 

บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขา
ประเทศไทย) เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เซปซา่ 
เอ็นเนอร์ยี่ คอมพานี อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.
แอล.ยู .  หร ือช ื ่อภาษาอ ังกฤษค ือ  Cepsa  
Energy Company International, S.L.U. 
 
 
 
 
และ โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด 
เปล ี ่ ยนช ื ่อ ใหม่ เป ็น เมดโค เอนเนอร ์จี           
ไทยแลนด ์ (บ ัวหลวง) ล ิม ิ เต ็ด  หร ือชื่ อ
ภาษาอังกฤษคือ Medco Energi Thailand 
(Bualuang) Limited 
 

 
 
 

 

 
สมาคม IESG ขอต้อนรับ นายกสมาคมฯ 
ท่านใหม่  คุณชัยยศ  กมลเทพเทวินทร์ 
ตำแหน่ง ผู ้จัดการแผนกท่าเรือ บริษัท   
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ ่งจะดำรง
ตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2563 – 2564 

แนวทางการบริหารงานระหว่างการดำรง

ตำแหน่งนายกสมาคมนั ้น ค ุณช ัยยศ

ม ุ ่ ง เน ้นให ้สมาคมฯ ดำเน ินแผนการ

ปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้

สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ

สมาคมฯ ที่ได้วางไว้ ตลอดจนทำงานบน

พื ้นฐานของความปลอดภ ัย ปกป ้อง

สิ่งแวดล้อม และสร้างความน่าเชื่อถือใน

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้อนรับนายกสมาคมฯ 
 

การเปลี่ยนชื่อของบริษัทสมาชิก 
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การบำรุงรักษาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน 

การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางบก พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

คณะอนุกรรมการงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก ( IERSC) นำโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ ในพื้นที่ปฏิบัติการโครงการสินภูฮ่อม จังหวัดขอนแก่น ของ
บริษัท ปตท.สผ.” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ .ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ และหน่วยงานต่างๆ สามารถประสานการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563 สมาคม IESG พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์ขจัดคราน้ำมัน ได้เข้าดำเนินการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันครั้งใหญ่ประจำปี 2563 ณ คลังเก็บอุปกรณ์

ขจัดคราบน้ำมัน พื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการตรวจสอบความ

พร้อมของอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยการ

ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ ให้ใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ 

และสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ขจัด

คราบน้ำมัน 
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ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาข่าวสารของสมาคมฯ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 
คุณอารีรัตน์ ธนาภรณ์พิบูล e-mail: areerat.t@iesg.or.th หรือ คุณภัทชธีญา กิตติวิริยะการ e-mail : patchateeya.k@iesg.or.th 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-239-7955, 56 

การฝึกอบรมหลักสูตร “Ship Shore Operation Safety Workshop” 
 

คณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยทางทะเล (MSSC) จัดอบรมหลักสูตร “Ship Shore 
Operation Safety Workshop” เมื ่อวันที ่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกัปตันธีรพล ประภากร ผู้แทนจากบริษัท 
PTTGC กัปตันบำรุงเกียรติ ทองคำ ผู้แทนจากบริษัท SHELL และกัปตันฤทธิรงค์ แย้มวจี ผู้แทน
จากบริษัท SHELL เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว 
 

ขณะนี้ทางสมาคมฯ กำลังดำเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งคาด

ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือน

เมษายน 2563 

ท ั ้ ง น ี ้ ห าก เ ว ็ บ ไ ซต ์ ข อง สมาค มฯ 
ดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน
ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ 
 

ที่อยู่: 555 สำนักงาน ปตท.พระโขนง ชั้น 10 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์: 02-239 7955, 56 โทรสาร : 02-239 7917 
อีเมล์ : info@iesg.or.th  เว็บไซต์ : www.iesg.or.th 
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