การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจตามภารกิจครั้งกอตั้งในการมีสวนรวมพัฒนาความเปนอยูที่ดีของสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง
ทัง้ สังคมใกล (ระดับพืน้ ที)่ และสังคมไกล (ระดับประเทศ) ดวยรูปแบบทีช่ ว ยแกปญ
 หาสังคมและตอบสนองตอความคาดหวังของ
ชุมชน/สังคม ในป 2561 บริษัทฯ ไดขับเคลื่อนงานทั้ง 2 ระดับพื้นที่ ดังนี้
1. การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่
2. การพัฒนาสังคมระดับประเทศ

การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่รอบสถานประกอบการ (Disclosure 413-1)

ดวยโรงกลั่นนํ้ามันเปนพื้นที่ปฏิบัติการสําคัญของบริษัทฯ (รอยละ 90) การดําเนินงานชุมชนสัมพันธไดมีการจําแนก
กลุมเปาหมายผูอาศัยที่อยูรอบพื้นที่ออกเปน 4 กลุมยอย เพื่อการตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของแตละกลุม
อยางเหมาะสมซึ่งความคาดหวังสวนใหญเปนเรื่องการดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย สื่อสารอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและใหความรูดานการการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึงการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะ บริษัทฯ จึงกําหนดกลยุทธในงานชุมชนสัมพันธ และจัดทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธครอบคลุม 8 ดาน ไดแก
ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา ดานกีฬา ดานคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม ดานเสริมสรางความสัมพันธและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี ดานเศรษฐกิจ และดานสาธารณประโยชน โดยในป 2561 จัดกิจกรรมกวา 236 ครั้ง และมีผูไดรับประโยชน
จากกิจกรรมกวา 28,974 ราย

กลยุทธ
งานชุมชนสัมพันธ
จัดกิจกรรมที่ตรงกับ
ความตองการของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง
สรางความเปนมิตร
เปนประโยชน และ
ปลอดภัย

เปาหมาย ป 2563

เรื่องรองเรียน
จากชุมชน
ในวงกวาง
0 ครั้ง

ชุมชน

ความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ
รอยละ ≥ 90

ครอบครัว

ผลประเมิน
ความผูกพัน
ของชุมชน
รอยละ ≥ 85

โรงเรียน

10 ชุมชน
5,424 ครัวเรือน
19 โรงเรียน
ในเขตบางนา/พระโขนง
ที่เปนสมาชิก
เขตบางนา พระโขนง
ประมาณการประชากร
1 แฟลตทหาร
จุลสารครอบครัวใบไม และ ต.บางนํ้าผึ้ง
1 ต.บางนํ้าผึ้ง
5,424 คน
14,363 คน
อ.พระประแดง
17,587 คน
ผูเขารวมกิจกรรม
13,541 คน
5,424 คน
8,111 คน
(จํานวน/รอยละ)
รอยละ 76.99
รอยละ 100
รอยละ 56.47
การลงทุนทางสังคม
งบดานการพัฒนา
งบดานการพัฒนา
งบดานการพัฒนา
31 ลานบาท
รอยละ 50.06
รอยละ 6.87
รอยละ 27.6
(งบพัฒนา/งบบริจาค)
งบดานบริจาค
งบดานบริจาค
รอยละ 6.7
รอยละ 1.12
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การประเมิน
ความเปนมิตร,
เปนประโยชน,
ปลอดภัย
รอยละ ≥ 85

คอนโด

14 โครงการ
รอบโรงกลั่น
10,102 คน

940 คน
รอยละ 9.31
งบดานการพัฒนา
รอยละ 7.65

ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561

ดานเศรษฐกิจ

1. วิสาหกิจชุมชนคุณแจว คลีนเซอรวสิ โครงการวิสาหกิจชุมชนทีด่ าํ เนินการตอเนือ่ ง
ตั้งแต ป 2558 เพื่อสรางโอกาสในการหารายไดเพิ่ม ดวยการรวมกลุมแมบานในชุมชน
ใหบริการงานแมบา นทําความสะอาดในคอนโดมิเนียมรอบโรงกลัน่ ฯ โดยบริษทั ฯ ไดพฒ
ั นา
ศักยภาพของแมบานดวยการจัดอบรม สรางการมีสวนรวมใหสมาชิกในวิสาหกิจไดรวมคิด
รวมทํา ออกแบบธุรกิจ เรียนรูการบริหารงานและการเงินของกลุมอยางมีประสิทธิภาพดวย
ตนเอง
ในป 2561 กลุม วิสาหกิจชุมชนคุณแจวฯ สามารถสรางรายไดหมุนเวียนในกลุม มีรายไดเพิม่ ขึน้ จากปทแ่ี ลวเปน 30,000 บาท
ตอเดือน พึ่งพาตนเองได และมีความสุขในครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งสมาชิกยังไดพัฒนาศักยภาพในการทํางานดานบริหารอยาง
เปนระบบ ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และรูจักการพัฒนา ปรับปรุงงานจากผลการประเมินการทํางาน
2. สนับสนุนสินคาและบริการจากผูประกอบการในชุมชนมารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ในการซอมบํารุงโรงกลั่น
ประจําปทุกครั้ง บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหรานคา/ผูประกอบการในชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น เขามาจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม
นอกจากเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับเหมาที่มาปฏิบัติงานซอมบํารุงโรงกลั่น แลวยังเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน
ในป 2561 บริษัทฯ มีรานคาจากชุมชนมากกวา 34 ราน สรางรายไดใหชุมชนรวมกวา 1,900,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
สนับสนุนรานคาจากชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น รวมจําหนายอาหารในงานอุนไอรัก คลายความหนาว สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร
สรางรายไดใหชุมชนกวา 125,000 บาท
3. อบรมการขายของออนไลนใหกับเพื่อนบานคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเพื่อนบาน
คอนโดมิเนียมในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทฯ ไดจัดอบรมการขายของออนไลน โดยรับสมัครเพื่อนบานที่สนใจเพื่อสราง
โอกาสในการเพิ่มรายไดดวยการขายของออนไลนที่ปจจุบันเปนชองทางการจําหนายสินคาที่เปนที่นิยมของผูบริโภค โดยจัดทีม
วิทยากรมืออาชีพมาชวยสอนใหคําแนะนํา เปนกิจกรรมที่เริ่มจัดขึ้นในป 2559 จนมาถึงวันนี้ มีเพื่อนบานที่รวมอบรมในรุนแรก
มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40,250 บาทตอเดือน ทําใหเพื่อนบานมีรายไดและความสุขในครอบครัวมากขึ้น

ดานสิ่งแวดลอม

โครงการเสนทางหิ่งหอย เสนทางหิ่งหอย วิถีแหงการอนุรักษ โครงการเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศ ในพื้นที่คุงบางกะเจาใหเปนพื้นที่อนุรักษหิ่งหอย โดยมีคณะทํางานที่เปน
ผูแ ทนจาก 6 ตําบลในคุง บางกะเจาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมดําเนินงานโครงการมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 5
สํารวจ - สรางการมีสวนรวมใหผูอาศัยในพื้นที่คุงบางกะเจาไดรวมดูแลทรัพยากร
ในทองถิ่น ดวยการจัดตั้งทีมสํารวจหิ่งหอยเพื่อบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนหิ่งหอยอยางตอเนื่องเปนประจําและใชในงานวิจัย
วิจัย - สนับสนุนการคนควา วิจัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
อนุรักษหิ่งหอย ดวยองคความรูจากงานวิจัยโดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานกีฏวิทยา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เผยแพร - สรางเครือขายอาสาสมัครอนุรักษหิ่งหอยเพื่อฟนฟูระบบนิเวศในพื้นที่
คุงบางกะเจาใหเปนพื้นที่อนุรักษหิ่งหอยและรวมกันเผยแพรขอมูล ความรูจากการ
สํารวจหิ่งหอยและงานวิจัยใหแกเพื่อนบานในชุมชนของตนเองเพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นและรวมกันทํางานเพื่อการอนุรักษห่ิงหอย
ในพื้นที่ฯ
กําหนดแนวทาง - สงเสริมใหเกิดแนวทางการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษในพืน้ ทีค่ งุ บางกะเจา
โดยรวมกันกําหนดแนวทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อพัฒนาพื้นที่คุงบางกะเจาเปน
เกาะหิง่ หอย โดยรวมกันจัดกิจกรรมงานวันหิง่ หอยโลก ครั้งที่ 1 ณ ตลาดนํา้ บางนํา้ ผึง้
มีกจิ กรรมตอบคําถามเกีย่ วกับหิง่ หอย เขาชมหิง่ หอยในหองจําลองบรรยากาศจริงและ
รวมสํารวจหิง่ หอยคุง บางกะเจาในพืน้ ทีจ่ ริงยามคํา่ คืน ซึง่ ประชาชนใหความสนใจรวม
กิจกรรมตลอด 2 วันกวา 8,000 คน
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ดานการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และบุคลากรดานการศึกษาสูศ ตวรรษ
ที่ 21 และยุค 4.0 อยางยั่งยืน บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียนทั้งดานวิชาการและดานตางๆ โดยในดานการ
เรียนการสอน บริษัทฯ ไดจัดหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ใหกับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร (BCP Innovative &
Active Learning Maths for Teachers) ที่ใหครูเนนการสอนและพัฒนา
สือ่ การเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบใหนกั เรียนไดเรียนรูอ ยางเขาใจงาย
มีสวนรวมในการคิดและรวมทําแบบทั่วถึงทุกคน ทําใหเกิดการเรียนรู
อยางเขาใจ สนุกสนาน และเทาเทียม
ในด า นความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น บริ ษั ท ฯ ได จั ด หลั ก สู ต ร
“การปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยชีวิตดวย CPR และ AED และ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยในสถานศึกษา” ใหกบั ครู นักเรียน
และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นได เรี ย นรู ทั ก ษะการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
การชวยชีวิตดวยวิธีการ CPR และการใชเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)
เพื่อสามารถนําไปใชเมื่อพบสถานการณที่จําเปนในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งสามารถนําไปใชชวยเหลือชีวิตตนเองและผูอื่นๆ ในเหตุฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได

ดานกีฬา

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนสนใจการเลนกีฬา โดยจัด
โครงการ “กีฬาเยาวชนบางจาก” โดยจัดตอเนื่องตั้งแตป 2559 ใหแก
เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใช
เวลาวางใหเปนประโยชนดวยการออกกําลังกาย สรางสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ และอยูหางไกลจากยาเสพติด เสริมสรางความสามัคคี มีนํ้าใจ
เปนนักกีฬาของเยาวชนในชุมชน อีกทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางชุมชนกับ บริษัท บางจากฯ
นอกจากนี้ ในชวงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก บริษัทฯ ไดจัดโครงการ
“Bangchak Football Camp with BGFC” โดยไดนํานักกีฬาเยาวชนของ
โรงเรียนรอบโรงกลั่นนํ้ามันบางจากกวา 160 คน เขารวมการฝกสอน
ฟุตบอลอยางเขมขนกับสโมสร บีจี เอฟซี ซึ่งเปนสโมสรฟุตบอลชั้นนํา
ของไทย ที่ศูนยฝกฟุตบอลยามาโอะ ฮานาซากะ อะคาเดมี (YHA) รังสิต
คลอง 4
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ผลลัพธ
รอยละ
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รูสึกปลอดภัย
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ความเชื่อมั่น
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ความผูกพันกับบางจากฯ

ชั่วโมงรวมการทํางานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น (ชั่วโมง-บาท)
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ชั่วโมง
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ชั่วโมง

คิดเปนเงิน
1.59 ลานบาท

คิดเปนเงิน
3.55 ลานบาท

คิดเปนเงิน
4.20 ลานบาท

คิดเปนเงิน
4.3 ลานบาท

2558

2559

2560

2561

ความพึงพอใจตอกิจกรรมชุมชนสัมพันธรอบโรงกลั่น (รอยละ)

98.21%

98.72%

98.86%

98.0%

2558

2559

2560

2561
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โครงการที่ทํางานตอเนื่อง
ดาน

การศึกษา

ความปลอดภัย

การกีฬา

ความมุงหวัง

• เยาวชนเรียนรูและพัฒนา
ตามชวงวัย ปลูกฝง
จิตสํานึกใหเปนทั้งคนดี
และคนเกง
• เชื่อมั่นตอความปลอดภัย
ของโรงกลั่น
• มีภูมิคุมกันดานความ
ปลอดภัยสามารถรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินจาก
สถานการณหรือภัยพิบัติ
ตางๆ ได
• เยาวชนแข็งแรง
สุขภาพดี ไกลยาเสพติด
สามารถสรางรายได
มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี
จากการเลนกีฬา
• เสริมสรางคุณภาพชีวิต
สุขภาพกาย สุขภาพใจ

โครงการที่ทําตอเนื่อง

•
•
•
•
•

โครงการสรางสํานึกพลเมือง ปที่ 9
โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ป 14
โครงการอานออก เขียนได งายนิดเดียว ป 5
โครงการเติมความรูเต็มถังกับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ป 13
อบรมซอมแผนฉุกเฉินและฝกดับเพลิงใหกับโรงเรียน/ชุมชน/คอนโดมิเนียม
ใกลเคียง
• มอบอุปกรณและถังดับเพลิง
(กรุณาดูการพัฒนาดานความปลอดภัยของโรงกลั่นเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทีห่ วั ขอ “ความปลอดภัยและมลพิษทางอากาศ”)

• สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก ป 12
• ฟุตซอลเยาวชนบางจาก ป 15

•
•
•
•
• ตระหนักถึงปญหา
•
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและ
•
ใชทรัพยากรอยางคุมคา •
•
•
•
ความสัมพันธและ • กระชับความสัมพันธอันดี •
อนุรักษ์วัฒนธรรม ระหวางโรงกลั่นและชุมชน •
ผูอยูอาศัยใกลเคียง
•
ประเพณี
•
•
•
•
•
สร
า
งรายได
แ
ละเป
ด
•
เศรษฐกิจ
โอกาสใหคนในชุมชนไดใช
ความรู ความสามารถใน •
การสรางสรรคงานที่เปน •
ประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัว
•
คุณภาพชีวิต

โครงการครอบครัวเดียวกัน ป 25
โครงการชุมชนสุขภาพดี ป 8
โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ป 2
โครงการเยาวชนคนดีบางจาก ป 3
โครงการ “ทอดผาปา รักษาตนนํ้า” จ.ชัยภูมิ ปที่ 14
โครงการรับซื้อนํ้ามันพืชใชแลวในชุมชนรอบโรงกลั่น ป 7
โครงการเสนทางหิ่งหอย วิถีแหงการอนุรักษ ป 5
โครงการเยาวชนรักษโลก ป 4
โครงการรวมพลังครอบครัวใบไม ป 14
โครงการครอบครัวสัญจร ป 10
โครงการชุมชนสัญจร ป 10
จุลสารครอบครัวใบไม ป 14 และสารรอบรั้ว ป 13
วันเด็กบางจาก ป 34
รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในชุมชนวันสงกรานต ป 16
เยี่ยมชุมชนวันสําคัญ เชน วันแม วันปใหม ป 16
ชวนนองดูหนัง ป 11
กิจกรรมเพื่อนบานคอนโด ป 8
โครงการชุมชนพอเพียง ป 4 ใหความรูและสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ชวย
ลดคาใชจายในครัวเรือนไดรอยละ 70 ของผูเขารวมทั้งหมด
วิสาหกิจชุมชน “คุณแจวคลีนเซอรวิส” สรางรายไดเพิ่ม 30,000 บาทตอเดือน
สนับสนุนสินคาและบริการจากผูประกอบการในชุมชนมาใชในกิจกรรมของ
บริษัทฯ เพื่อกระจายรายไดสูชุมชนกวา 5 แสนบาท
เปดโอกาสใหรานอาหารในชุมชนขายอาหารในโรงอาหารสํานักงานใหญโดยไม
คิดคาใชจายเพื่อสรางรายไดสูชุมชนวันละกวา 1,000 บาทตอรานตอวัน
• เปดโอกาสใหรานอาหารในชุมชนขายอาหารใหแกผูรับเหมาในการซอมบํารุง
ประจําป สรางรายไดใหชุมชนกวา 1,900,000 บาท

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ
บริษทั ฯ ยังคงมุง เนนใหความสําคัญในการมีสว นรวมดูแลชุมชนรอบโรงกลัน่ ควบคูก บั การดําเนินธุรกิจ ใหการสนับสนุนหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องใหกับชุมชนรอบโรงกลั่นอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรวมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหดีขึ้น มีสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ดี พึ่งพาตนเองได และสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางชุมชนกับโรงกลั่นใหอยูรวม
กันอยางยั่งยืน เปนมิตร เปนประโยชน และปลอดภัย
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การพัฒนาสังคมระดับประเทศ

ในงานพัฒนาชุมชนสังคมระดับประเทศ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม คือ 1) กลุมเยาวชน ซึ่งเปน
พลังคนรุนใหมที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และ 2) กลุมเกษตรกร ผูที่เปนทั้งลูกคาและประชาชนสวนใหญของประเทศ
บริษัทฯ ไดนําแนวโนมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายภาครัฐไทยแลนด 4.0 และเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) มาประกอบกับความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย มาวิเคราะหเพื่อ
ออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
ยิ่งกวานั้น ในป 2561 บริษัทฯ ยังยกระดับการวัดประโยชนจากการลงทุนโครงการทางสังคม โดยใชเครื่องมือทางการเงิน
วัดผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นทั้งดานบวกและลบเพื่อวิเคราะหหาผลตอบแทนทางสังคม และเพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของฝายบริหาร พรอมทั้งเตรียมขยายขอบเขตการวัดผลในโครงการดานสังคมที่สําคัญ ทําใหพบโอกาส
ในการพัฒนาผลปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหในป 2561 บริษัทฯ ขยายขอบเขตการดําเนินงานดานสังคม ในทั้งรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคมและมูลนิธิ เพื่อขยายพื้นที่การทํางานและตอยอดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยการขับเคลื่อน
นวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานราก และปรับกลยุทธกระบวนการทํางานและเปาหมายในการทํางานกับกลุมผูมีสวนไดเสียทั้ง
2 กลุม และกําหนดเปาหมายเพิ่มเติม ดังนี้

กลยุทธ

1.

รวมสนับสนุนเกษตรกร/สังคมไทย
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นผานการสงเสริม
การขยายสถานีบริการนํ้ามันชุมชน
และกิจการเพื่อสังคม

2.

ผนวกการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และนวัตกรรมตอบสนองตอนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการ
แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได

3.

สรางกระบวนการเรียนรู
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝง
DNA บางจาก ใหกับเยาวชน

เปาหมาย 2564
• สงเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมภายในสถานีบริการนํ้ามันชุมชน ≥30 แหงตอป

• มีกจิ การเพือ่ สังคม (Social Enterprise) เปนตนแบบธุรกิจ
เกษตรอินทรียท ย่ี ง่ั ยืนและตอยอดความรูเ ชิงธุรกิจ 1 ธุรกิจ

• เพิม่ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืนผานการทํางานรวมกับสมาชิก
สหกรณการเกษตรและพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาใน ต.แกนมะกรูด
อ.บานไร จ.อุทัยธานี ไมนอยกวา 30 ราย
(ปรับเปาหมายลง จากเดิม 50 ราย ดวยการขยายงาน
ขึ้นอยูกับความพรอมของเกษตรกรและสภาพภูมอิ ากาศ
ทีแ่ ปรปรวน)

• เยาวชนมีความรูดานนวัตกรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อลด

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน อยางนอย 80,000 คนตอป

• แกไขปญหาอานไมออก เขียนไมไดใหกับนักเรียน
อยางนอย 800 คนตอป

• เยาวชนมีความรูดานความรับผิดชอบตอสังคม

และธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบสนองตอเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อยางนอย 600 คนตอป

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561
กลุมประชาชน : สัมมนา “BIO ECONOMY อนาคต
ใหมสูความยั่งยืน” มุงมั่นที่จะตอบโจทยการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื นของประเทศและการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ของโลก
ไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส ผนวกกับเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) เปาหมายที่ 13 การดําเนินการเพื่อปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เปาหมายที่ 12
สงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน และเปาหมายที่ 9 การพัฒนาและ
สงเสริมนวัตกรรม ดวยตระหนักวา การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ วิกฤตดานพลังงานและขยะพลาสติก ไดกระทบตอ
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีแนวทางสําคัญหนึ่งที่จะบรรเทา
ผลกระทบเหลานี้ได คือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy
บริษัท บางจากฯ มุงสรางความเปนไปไดทางธุรกิจที่จะชวยแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดวยการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑชวี ภาพทีม่ มี ลู คาทางเศรษฐกิจสูง ดวยความ
พรอมของประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมที่ดี บริษัทฯ จึงมุงแบงปนประสบการณและมุมมองตอการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว
พรอมนําการขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อใหทุกภาคสวนไดเรียนรูและเขาใจระบบเศรษฐกิจใหมนี้

กลุ ม เยาวชน : โครงการ Bangchak Green Blood
หัวขอ “คิดเลนๆ เปนจริงได” (Smart Living, It’s possible)
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดประกวดผลงานนวัตกรรมของนักเรียนทีล่ ดการใชทรัพยากร
สงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน ภายใตหัวขอ “คิดเลนๆ เปน
จริงได” (Smart Living, It’s possible) ซึ่งมีเปาหมายที่จะสราง
ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากร ดวยการ
ออกแบบนวัตกรรมเชิงสรางสรรคเพือ่ ควบคุมพฤติกรรมการใช
การบริโภคของคนไทยไดอยางคุม คา ไมเหลือทิง้ ซึง่ มีนกั เรียน
สงผลงานนวัตกรรมทีเ่ ปนสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
ชุ มชนแปรรูปอาหาร กว า 65 ผลงาน จาก 51 โรงเรียน
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังตอยอดดวยการเผยแพรผลงานผาน
คลิปวิดีโอสั้นในโซเซียลมีเดียใหเยาวชนไดติดตาม เปนการ
สรางการเรียนรูผานออนไลนไดกวา 120,000 คน
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กลุ ม เยาวชน : โครงการ Bangchak Yunus &Youth Contest
รวมกับศูนยยูนุส ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย จัดโครงการประกวด
แผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีนักศึกษากวา 600 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศเขารวมโครงการ โดยการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
ที่ ส ามารถแก ไขป ญ หาสั ง คมได แ ก นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ป นี้ ผู ช นะเลิ ศ คื อ ที ม
Greensery จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ตั้งตนจากปญหาราคา
ยางพาราตกตํ่า เกษตรกรสวนยางเดือดรอน และปญหาขยะพลาสติก
จึงไดพัฒนาแผนธุรกิจที่สรางมูลคาเพิ่มในการแปรรูปสินคาจากยางพารา
มาเปนถุงเพาะชําตนไมที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติทดแทนการใชถุง
พลาสติก ของเสียเปนศูนย อีกทั้งอุมนํ้าไดดี มีคุณคาทางอาหารที่จําเปน
ตอกลาไม ประหยัดตนทุนปุยและนํ้า “ธุรกิจถุงเพาะชําตนไมจากยางพารา”
จึงเปนอีกผลิตภัณฑดๆี ทีส่ รางคุณคาใหมใหกบั ยางพาราไทยทีส่ ามารถเติบโต
ไดในยุคเศรษฐกิจที่ใสใจสิ่งแวดลอมและตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกดวย

การวิเคราะหหาผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
โครงการ อานออก เขียนได งายนิดเดียว
Social Return Value
per amount invested

1.19

กลุมเยาวชน : โครงการอานออก เขียนได งายนิดเดียว
ดํ า เนิ น โครงการต อ เนื่ อ งในพื้ น ที่ อ.พนมสารคาม และ
อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นของเยาวชน และเล็ ง เห็ น ว า เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ เป น
รากฐานของการศึกษาไทย หากเยาวชนไดรบั การแกไขปญหา
นี้ ก็เหมือนเปนประตูสูโลกกวางในการเรียนรูตอไปในอนาคต
ปนม้ี นี กั เรียนรวมโครงการฯ กวา 682 คน ซึง่ บริษทั ฯ ไดทาํ การ
วิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment)
โดยจําลองผลตอบแทนที่เปนนามธรรมในรูปแบบของผลลัพธ
ทางสังคมใหเปนรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ ประยุกตจากการวิเคราะห
ความคุ ม ค า ทางการเงิ น (Cost-Benefit Analysis) พบว า
ในมาตรการการแกไขปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได
เมื่ อ ประเมิ น ผลกระทบด า นบวกและลบที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ กลุ ม
ตัวอยางใน 2 โรงเรียนทีบ่ ริบทตางกัน มีผลตอบแทนทางสังคม
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เห็นความคุมคาในการลงทุนทาง
สังคมตั้งแตปแรก ในอัตราสวน 1 : 1.19 โดยผูรับผลประโยชน
มากที่สุดคือ โรงเรียน ครู และผูปกครอง ตามลําดับ อีกทั้ง
ยังพบวาหากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการที่ไม
ซับซอน ผูบริหารติดตามผลการดําเนินงานภายในโรงเรียน
สมํา่ เสมอ จะทําใหเกิดผลลัพธทเ่ี ปนรูปธรรมมากกวาโรงเรียน
ขนาดใหญ ประโยชน ท างบวกที่ สํ า คั ญ คื อ ช ว ยประหยั ด
งบประมาณภาครัฐในการจัดการแกไขปญหาอานออกเขียนได
และจํานวนนักเรียนซํ้าชั้นลดลง
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กลุมเกษตรกรและชุมชน :
1. สถานีบริการนํ้ามันชุมชน ผลจากความรวมมือ
ระหวางบริษัทฯ และสหกรณการเกษตร นอกจากเปนการ
ลดตนทุนเชื้อเพลิงใหกับเกษตรกรแลว ยังเปนการสรางรายได
เพิ่มที่แนนอนจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ
รวมถึ ง สวั ส ดิ ก ารต า งๆ ในฐานะสมาชิ ก สหกรณ บริ ษั ท ฯ
จึงกําหนดเปาหมายที่จะขยายสถานีบริการนํ้ามันชุมชนทุกป
(10 แหงตอป) เพือ่ เปนอีกชองทางในการสงเสริมความเปนอยูท ี่
ดีขน้ึ ของเกษตรกรกวา 1 ลานครัวเรือน โดยคาดวาจะเพิม่ เปน
1.12 ลานครัวเรือนภายในป 2564 ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจใน
ป 2561 ที่มีการแขงขันสูง สหกรณฯ ยังคงตองการใหบริษัทฯ
หนุ น เสริ ม เครื่ อ งมื อ ด า นการตลาดและการบริ ห ารภายใน
ใหมปี ระสิทธิภาพ โปรงใส และการปรับปรุงภาพลักษณสถานี
บริการใหตอบโจทยและวิเคราะหความตองการของลูกคาได
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ยายสาขาสถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ชุ ม ชน
ไปยังเขตภาคใตตอนลาง ซึ่งในป 2561 สามารถขยายสาขา
ไดเพิ่ม 13 แหง
2. บริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพือ่ สังคม จํากัด (Social
Enterprise) บริษัทฯ ไดรวมกับมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตรฯ
จัดตัง้ บริษทั ออมสุข วิสาหกิจเพือ่ สังคม จํากัด ขึน้ เมือ่ ปลายป
2559 มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจซือ้ สินคาเกษตรจากสมาชิก
ผูปลูกขาว และพืชอินทรียอื่นๆ เพื่อแปรรูป ทําการตลาด
และจัดจําหนาย รวมถึงวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร
ในป 2561 ไดพัฒนาธุรกิจกาแฟภายใต “รานอริยทรัพย”
ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งบริษัทฯ ไดแบงปนความรู
ในการทําธุรกิจกาแฟอินทนิล โดยสรางเปนโมเดลธุรกิจที่เปน
แหลงเรียนรูและรานคาเพื่อจําหนายผลผลิตจากกลุมนักเรียน
ชาวนาในโครงการพุทธเศรษฐศาสตร อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการอบรมความรูดานกาแฟและฝกปฏิบัติใหกับเกษตรกร
เปนการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับเกษตรกรที่สนใจทําธุรกิจ
รานกาแฟ และเปนชองทางในการสื่อสารทางการตลาดกับ
ลูกคาอีกดวย

วิดีโอแนะนําเกษตรกรปนสุข
คุณสุภาภรณ การจารี สมาชิก สหกรณ
นิคมสรางตนเองเขตโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
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3. เกษตรกรปนสุข ตนแบบการเปลี่ยนแปลงสูชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน ในป 2561 มูลนิธิใบไมปนสุข ไดขับเคลื่อน
งานกับกลุมเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณการเกษตรในพื้นที่
ลุมแมนํ้าปาสักรวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือขาย
ลุมนํ้าปาสัก ดําเนิน “โครงการบริหารจัดการนํ้าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยตั้งตนที่การ
แกไขปญหาปากทองของเกษตรกรและการเพิ่มพื้นที่ปาเพื่อ
บรรเทาปญหานํ้าทวม นํ้าแลงในลุมนํ้าปาสัก สรางตนแบบ
“เกษตรกรปนสุข” ไดจํานวน 9 ราย มีเปาหมายที่จะขยาย
การดําเนินงานกับเกษตรกเพือ่ สรางพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืนใน
ลุมนํ้าปาสักและพื้นที่ใกลเคียงอยางตอเนื่อง

4. โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ต น แบบบู ร ณาการแก ไข
ปญหาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ต.แกนมะกรูด
อ.บานไร จ.อุทัยธานี บริษัทฯ ไดมีโอกาสเขารวมทํางานกับ
มู ล นิ ธิ แ ม ฟ า หลวง และมู ล นิ ธิ ป ด ทองหลั ง พระฯ และ
ภาคเอกชน ภายใต ชื่อ TEAM D เพื่อทํางานระดับพื้นที่ โดย
บริษทั ฯ ไดเลือกพืน้ ทีแ่ กนมะกรูดในการทํางานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชาวแกนมะกรูด และรักษาผืนปามรดกโลก (หวยขาแขง)
ใหคงอยูไว โดยตั้งตนจากการสํารวจพื้นที่และความตองการ
ของชุมชนตั้งแตกลางป 2561 พบวาดวยสภาพภูมิประเทศ
ทีต่ งั้ ของชุมชนอยูบ นดอยสูง มีชนเผากะเหรีย่ ง (โปว) อาศัยอยู
จึงทําใหบริบทในการพัฒนาพื้นที่ตองใชหลักภูมิสังคมและ
ยึดความตองการของชุมชนเปนสําคัญ บริษัทฯ ทํางานรวม
กับภาคีเครือขายในพื้นที่ ดวยการนอมนําศาสตรพระราชา
มาพัฒนาอยางมีสวนรวมใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การ
พัฒนาแหลงนํ้าและปลูกปา 2) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
เพิ่มรายได 3) การปลูกพืชอื่นทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว และ
4) การสงเสริมการทองเที่ยว โดยคาดหวังวาในการพัฒนาที่
ขับเคลื่อนจากบริษัทฯ จะชวยหนุนเสริมพลังของชาวบานให
สามารถพึ่งตนเองได เกิดการรวมกลุมที่เขมแข็ง และอยูรวม
กับปาไดตามลําดับ

แผนงานในอนาคต
บริษัทฯ จะยังคงสานตองานพัฒนาชุมชนดวยการนอมนําศาสตรพระราชามาใชพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของสังคมไทย
ที่มาจากเกษตรกรรมใหสามารถอยูไดอยางพอเพียง (พออยู พอกิน พอใช พอรมเย็น) และมุงตอยอดดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสรางการรับรูและสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับคนไทยไดเชื่อมโยงกับตลาดยุค 4.0 อีกทั้งการดําเนินงานดานการ
ศึกษารวมกับสหกรณการเกษตร และเครือขายโรงเรียนประชารัฐอีก 20 แหงใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ
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