การดูแลพนักงาน
ดวยพนักงานเปนฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนองความคาดหวัง
ของพนักงานในดานการดูแลความเปนอยู การเติบโตและการพัฒนา ใหเกิดความผูกพันตอบริษัทฯ จึงเปนเรื่องที่บริษัทฯ
ใหความสําคัญเสมอมา และไดนําเกณฑการเปนสุดยอดนายจางดีเดน (The Best Employer) ที่มุงเนนผลการดําเนินงาน
ใน 4 ดานสําคัญ มาเปนเปาหมายและกลยุทธ

The Best Employer
ความผูกพันของ
พนักงานตอองคกร
(High Employee
Engagement)
• ความผูกพัน
ของพนักงาน
ตอองคกร

วัฒนธรรมภายในที่
ขับเคลื่อนองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ
(High-Performance
Culture)
• การบริหาร
คาตอบแทน
และการรักษา
พนักงาน
• การพัฒนา
พนักงาน

ประสิทธิผล
ความเปนผูนํา
(Effective
Leadership)

ความมีชื่อเสียง
ของนายจาง
(Compelling
Employer Brand)

• การพัฒนาผูนํา

• วางแผนกําลังคน
และสรรหา
• การสราง
ภาพลักษณที่ดี

บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธและติดตามดานบุคคลผานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (Management
Development Sub Committee – Sub MDC) ประจํากลุม ธุรกิจตางๆ เนือ่ งจากกลุม งานจะมีความเขาใจงาน และรูจ กั พนักงานไดดี
กอนพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (Management Development Committee – MDC) เพื่อวิเคราะห
หาแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารบุคคลที่ตอบสนองพนักงานในแตละกลุมงานและแตละรุนที่มีความตองการที่ตางกัน

พนักงานบางจากฯ
แบงตาม Generation
(รอยละ)

2
Baby Boomer

การสรางความผูกพันของพนักงาน

44
Generation X

51
Generation
G ti Y

3
Z / Millennials

บริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเปนประจําทุกป เพือ่ นําความคิดเห็นทีไ่ ดมาพัฒนาการดําเนินการดาน
การสรางความผูกพันพนักงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในป 2561 บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินในปที่ผานมา นํามาวิเคราะหและวางแผน
งานดําเนินการ สื่อสาร ตอบสนอง Lifestyle เพิ่มศักยภาพ ดังนี้
• เพิ่มทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล กระตุน ผลักดัน เรื่องความเปนผูนํา (Leadership) ใหแกพนักงานระดับหัวหนางาน
และระดับบริหารใหดียิ่งขึ้น
• แนะนําหลักเกณฑ แนวทางการสื่อสารแกหัวหนางาน ใหมีขอมูลเพียงพอที่จะสื่อสารกับพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องโอกาส
ความกาวหนาทางอาชีพ
• สงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูข องตนเองทัง้ การอบรมภายใน-ภายนอก มีการจัดการความรู (Knowledge Management
: KM) ผานระบบ WeShare เปนพื้นที่ใหพนักงานสามารถเขามาแลกเปลี่ยน แบงปนความรู เกี่ยวกับประสบการณการ
ทํางาน, บทเรียนที่เคยไดรับมากอน (Lesson Learned) และเทคนิควิธีทํางานตางๆ (Tips and Tricks)
• สํารวจวิถีการดําเนินชีวิตของพนักงาน (Lifestyle Survey) เพือ่ เตรียมปรับสวัสดิการและขอกําหนดในการทํางานในอนาคต
และมีกิจกรรมเพื่อสื่อสารทิศทางการดําเนินธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองคกร และขาวสารตางๆ ใหพนักงานทราบอยาง
ตอเนือ่ งดวยเสียงตามสาย Intranet Outlook และ Town Hall ทีเ่ นนการสรางความเขาใจของทิศทางธุรกิจ การเปลีย่ นแปลง
ที่ตองเกิดขึ้นและการสรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงานในการทํางาน
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• ดําเนินโครงการ Engagement Ambassador เปนตัวแทนทํากิจกรรมสรางความผูกพัน เปนสื่อกลางในการสื่อสารขอมูล
นโยบายระหวางบริษัทกับพนักงานของแตละกลุมธุรกิจ รวมทั้งรวบรวมขอมูลสะทอนกลับจากพนักงานกลุมยอยไปสู
ผูบริหารระดับสูง และรวมจัดทําแผนเสริมสรางความผูกพันองคกรตอเนื่องจากป 2560
• สนับสนุนชองทางดิจิทัลที่ใชติดตอสื่อสารระหวางการทํางานที่รวดเร็วและหลากหลาย เชน MS-Outlook 365, Skype for
Business, WebEx เปนตน
• จัดหา Laptop แกพนักงานแทนการใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ และการจัดหา Tablet แกผูบริหาร รวมถึงการติดตั้ง Wi-Fi
ความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ทั้งองคกรเพื่อความคลองตัวในการทํางาน
• มีระบบสนับสนุนการทํางานที่ทันสมัย ใชงานงายทุกที่ทุกเวลา เชน ระบบบริหารงานบุคคล Smart ME ระบบเบิกจาย
EZ-Pay ระบบจัดหาพัสดุ e-Procurement ระบบจัดเลี้ยง e-Catering ระบบจองหองประชุม Smart Meeting และระบบ
จองโตะทํางานสวนกลาง Smart Office เปนตน
• ปรับปรุงกฎระเบียบการทํางาน เชน เวลาทํางานแบบยืดหยุน (Flexible Working Hours) เพื่อใหสอดรับกับวิถีชีวิตในเมือง
และเหมาะสมกับการดูแลครอบครัวของพนักงานแตละชวงอายุ

ผลลัพธ
คะแนนความผูกพันองคกร (Overall Engagement Score)

รอยละ

69

69

61

69

2558

2559

2560

2561

การบริหารคาตอบแทนและการรักษาพนักงาน

การบริหารคาตอบแทนพนักงานเปนความคาดหวังตนๆ
ของพนั ก งาน บริ ษั ท ฯ ได ทํ า การสํ า รวจค า ตอบแทนและ
สวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหวางอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและอุตสาหกรรมใกลเคียงเพื่อนํามาทบทวนและ
ปรับหลักเกณฑคาตอบแทนใหเหมาะสม รวมถึงศึกษาการ
บริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการของ
พนักงานรุนใหม และศึกษาการจายคาตอบแทนระยะยาว สง
ผลใหมกี ารปรับโครงสรางเงินเดือน และมีความยืดหยุน มากขึน้
โดยไมมคี วามแตกตางทางเพศในการกําหนดคาตอบแทนและ
การเลื่อนตําแหนงของพนักงาน

การกําหนดคาตอบแทนของพนักงานจะผานระบบการ
จัดการผลการปฏิบตั งิ านประจําปทถ่ี า ยทอดมาจากเปาหมาย
องคกร แบงเปนคะแนนตามผลการทํางานสวนบุคคล (KPI)
ในสัดสวนรอยละ 50 และคะแนนพฤติกรรมการทํางานที่
พึงประสงค (ประเมินจากหัวหนางานโดยตรง) ในสัดสวน
รอยละ 50 นอกจากนั้น ยังไดนําการประเมินพฤติกรรมแบบ
360 องศา (โดยผูบังคับบัญชาหนวยงานอื่น เพื่อนรวมงาน
และผูใ ตบงั คับบัญชา) มาใชเพิม่ เติมสําหรับระดับผูอ าํ นวยการ
ขึ้นไปตั้งแตป 2559 และไดขยายสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านระดับผูจ ดั การอาวุโสขึน้ ไปในป 2561 คิดเปนรอยละ
6.15 ของพนักงานทัง้ หมด เพือ่ ใหพนักงานไดรบั ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการทํางานนอกเหนือจาก
การประเมินปกติจากผูบ งั คับบัญชาโดยตรง ทําใหการวางแผน
พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Attraction and Retention)
เพื่อสรางผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน นอกจากการสรางความผูกพันดวยแผนงานตางๆ แลว บริษัทฯ ไดมีเกณฑ
การคัดเลือกจากกลุมพนักงานที่ผานการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถที่เหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะ
และทักษะเชิงผูนําดวย Assessment Center เปน Talent Pool ซึ่งจะไดรับการพัฒนาพิเศษ และอยูในแผนสืบทอดตําแหนง
ที่ เป น Critical Position ช ว ยให บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามพร อ มรั บ มื อ ต อ การเปลี่ ย นแปลงและการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย า งรวดเร็ ว
ไดในอนาคต

ผลลัพธ
รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงาน
พนักงาน (รอยละของพนักงาน)
KPI + พฤติกรรม
+ 360 องศา

อัตราการเลื่อนตําแหนงภายใน (รอยละ)

อัตราการลาออกพนักงาน
(เปาหมายป 2561 : นอยกวารอยละ 3)

6.15

KPI + พฤติกรรม

93.85

14.95
2559

13.96

13.92

2560

2561

3.20

4.00

3.55

2559

2560

2561

สัดสวนคาตอบแทนพนักงาน (หญิงตอชาย)

0.98 : 1

0.95 : 1

1 : 0.84

พนักงาน
ระดับผูจัดการทั่วไป

พนักงาน
ระดับบริหาร

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ

การเจรจาตอรอง

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลพนักงาน จึงเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางผูบริหารและพนักงาน ในการเจรจา
สิทธิประโยชนของพนักงานกับองคกร จึงไดใหพนักงานจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน)
ที่ ได จ ดทะเบี ย นถู ก ต อ งตามกฎหมาย ป จ จุ บั น มี ส มาชิ ก เป น พนั ก งานบริ ษั ท ฯ คิ ด เป น ร อ ยละ 55 ของพนั ก งานทั้ ง หมด
(Disclosure 102-41) เพื่อรวมมือกับองคกรในการดูแลความเปนอยูของพนักงาน โดยมีการหารือกับผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากนัน้ สหภาพแรงงานฯ มีสทิ ธิแตงตัง้ คณะกรรมการลูกจาง (ปจจุบนั มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 13 คน) เพือ่ พัฒนาสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนของพนักงานรวมกับผูแทนฝายบริหาร ทําใหพนักงานไดรับสวัสดิการตรงตามความตองการและความคาดหวังอยาง
เหมาะสมมีการประชุมรวมกันทุกไตรมาส จากการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามความตองการและความคาดหวัง
ของพนักงาน ในป 2561 บริษัทฯ ไดเพิ่มการตรวจมะเร็งเตานมใหกับพนักงานเพศหญิงที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปในโปรแกรม
การตรวจสุขภาพประจําป
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การพัฒนาพนักงาน

บริษทั ฯ มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมขี ดี ความสามารถเพียงพอในการขับเคลือ่ นองคกรตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ มุงสูการสราง High Performance Culture ตามแนวทาง The Best Employer ที่องคกรคาดหวัง คือ “Driving the
Business” ใหพนักงานมีความเขาใจในธุรกิจและมีความพรอมตอการเปลีย่ นแปลง “Interdependency” มีการประสานความ
รวมมือและการทํางานเปนทีม และ “Creating the Future” โดยจะประเมินขีดความสามารถที่ควรมีเปรียบเทียบกับขีดความ
สามารถปจจุบนั นําไปวิเคราะหและพัฒนาแผนการเรียนรูพ ฒ
ั นาบุคลากรและความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับ
เปนประจําทุกป

กลยุทธ

เปาหมายป 2563

บริหารความกาวหนาทางอาชีพ

จัดทําความกาวหนาทางอาชีพครบทุกสายงาน

พัฒนาผูเชี่ยวชาญ
และผูสืบทอดตามเสนทาง
ในสายอาชีพ

มีแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงงานวาง
และผูส บื ทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงงานใหมของธุรกิจใหม

พัฒนาหลักสูตรในแตละระดับ
ใหเหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจ
และการสรางภาวะผูนําในองคกร

พัฒนาหลักสูตรสําหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Program)
หลักสูตร Mandatory ทุกระดับเพื่อยกระดับพนักงานไปสูการรองรับธุรกิจใหม
และสอดคลองกับคานิยม
เพื่อเตรียมตัวเปนผูนําในรุนตอไป

พัฒนา Application
ระบบการบริหารงานบุคคล

มี Application ดานระบบการเรียนรูและพัฒนาที่ทันสมัย
ใหความสะดวกแกพนักงาน

ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561
การพัฒนาหลักสูตร
บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อสรางเสริมใหพนักงานมีความเปนมืออาชีพ จึงกําหนดใหมี
แผนการฝกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) ประกอบดวยความรูความเขาใจธุรกิจ ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ
สําหรับการทํางานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
แผนพัฒนา
ผูบริหารระดับสูง
(Executive
Development Plan)

หลักสูตร
บังคับสําหรับพนักงาน
ทุกระดับ (Mandatory
Courses)

หลักสูตร
เพิ่มขีดความสามารถหลัก
(Core Competency
Courses)

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการ
(Management)

สอดคลองกับ
เนนการพัฒนาความรู พัฒนาความรูเชิงธุรกิจ เนนพัฒนาศักยภาพ
Leadership DNA
ทางการบริหารธุรกิจ
เนนใหพนักงาน
ดานการบริหารและ
โดยผูบริหารตองเขา
และการพัฒนา
มีมุมมองการบริหาร สรางความรู ความ
อบรมกับสถาบัน
ภาวะผูนํา
แบบ Entrepreneurship เขาใจทางธุรกิจภายใต
ทั้งภายในและตาง
ซึ่งแบงตามระดับ
ความเปลี่ยนแปลง
ประเทศ เพื่อพัฒนา
พนักงาน
และความกาวหนา
ศักยภาพ ขีดความรู
ทางเทคโนโลยี
ความสามารถตอบรับ
ตอการเติบโต
ของบริษัทฯ

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
(Efficiency Work)

เพื่อสรางมาตรฐาน
การทํางานใหกับ
องคกร รองรับตอการ
ขยายธุรกิจไปตาง
ประเทศ เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีน และหลักสูตร
พัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยี (Smart
Technology Program)
เพื่อรองรับตอแนวโนม
ของ Thailand 4.0
และ Industrial 4.0
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การสงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงาน
นอกจากความรูที่ไดรับจากการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ในป 2561 บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพและลักษณะ
เฉพาะบุคคล เพือ่ ใหพนักงานสามารถเขาใจตนเองและเขาใจเพือ่ นรวมงาน โดยจัดตัง้ ศูนยประเมินศักยภาพ (Assessment Center)
เพื่อวิเคราะหและพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
• แบบทดสอบ DISC : เครื่องมือในการวิเคราะหพฤติกรรมเพื่อใหรูสไตลของตนเองและสามารถวิเคราะหสไตลของผูอื่น
และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชในการทํางานรวมกัน
• แบบทดสอบ Strengths Finder : แบบทดสอบเพือ่ คนหาพรสวรรคของตนเองเพือ่ พัฒนาพรสวรรคใหเปนจุดแข็งเปนการ
นําศักยภาพของตนเองมาใชอยางเต็มที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมงตอคนตอป)

44

45

46

2559

2560

2561

พนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปาหมาย : รอยละ 100
(Disclosure 404-3)

100

100

100

2559

2560

2561

การบริหารความกาวหนาทางอาชีพ (Career Path)
บริษัทฯ ไดทําการศึกษาขอมูลทิศทางองคกร นโยบาย
และขีดความสามารถของพนักงาน ในปที่ผานมาไดวิเคราะห
และจัดทํา Job Family ตามลักษณะ Technical Competency
และ Soft Skill เพื่อใหพนักงานทราบถึงเสนทางการเติบโตใน
อนาคตของตนเองและผลักดันใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น และ
อยูระหวางการพัฒนา Career Passport เพื่อเปนเครื่องมือใน
การพูดคุยความกาวหนาระหวางพนักงานและหัวหนางาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผูเชี่ยวชาญ โดย
เฉพาะกลุม ธุรกิจโรงกลัน่ ฯ ใหสามารถขับเคลือ่ นธุรกิจไดอยาง
ตอเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รักษาสิง่ แวดลอม และสราง
ความเชื่อมั่นใหกับชุมชน จึงไดจัดทําระบบการพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค (Technical Career Ladder)
ซึง่ เปนแนวทางการพัฒนาผูเ ชีย่ วชาญตามมาตรฐานสากล อีก
ทั้งยังไดมีการพัฒนาโครงการตางๆ ในป 2561 ไดแก
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สัดสวนความคุมคาในการลงทุนดานการอบรม
(เฉพาะขอมูล Bi-ChEPs)
หนวย : เทา

2561

• จัดทําระบบการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญทาง
ด า นเทคนิ ค (Technical Career Ladder) ตั้ ง แต
Awareness, Can do, Competence, Advance จนถึง
Expert ในทุ ก สาขา เริ่ ม มี ก ารประเมิ น Technical
competency ของพนักงานในแตละสาขา เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลในปตอๆ ไป
• รวมมือกับผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ อาทิ
Japan Corporation Center Petroleum (JCCP) โรงกลั่น
SK ประเทศเกาหลีใต บริษัท PTTES เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางดานเทคนิค
• เสริมสรางความรูทางดานวิศวกรรมใหกับบุคลากร
กลุ ม หั ว หน า หน ว ยกลั่ น Supervisor ในโครงการ
Bi-ChEPs เพื่ อ ให เ ข า ใจและสามารถควบคุ ม ดู แ ล
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาหรือปรับปรุง
หนวยกลั่นจากปญหาจริงได

การวางแผนกําลังคนและการสรรหา

ดวยการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ทําใหการวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกเขา
มารวมงานกับองคกรเปนสิ่งสําคัญที่ตองเตรียมพรอมใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน บริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เปนทั้ง “คนเกงและคนดี” และมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสม

เปาหมายป 2563
มีกําลังคน
ที่มีศักยภาพเพียงพอ
ตอการดําเนินธุรกิจ

จางงานคนพิการ
ในสัดสวนรอยละ 1
ของพนักงานทั้งหมด

กลยุทธ

ติดอันดับ 1 ใน 10
จากการสํารวจองคกร
ที่คนรุนใหม
อยากรวมงานดวย

ลดระยะเวลา
การสรรหา
เหลือ 30 วัน

ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561

• วางแผนกํ า ลั ง คนและขี ด ความ • พัฒนาขอสอบคัดเลือกพนักงานตาม Competency ใหมขององคกร
สามารถให ส อดรั บ กั บ แผนกลยุ ท ธ • โครงการทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปนการสราง
บุคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถ พรอมทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั
ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ป
ในกลุม
• จางงานอยางมีคุณคาและเทาเทียม • การจางงานคนพิการที่มีศักยภาพเขาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสมรวม 13 คน ครบ
ตามสัดสวนรอยละ 1 ของพนักงานทัง้ หมด ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัตสิ ง เสริม
เปดโอกาสในการจางงานคนพิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งยังเปนการตอบสนองตอเปาหมายที่ 8
เพื่อสรางความยั่งยืนแกสังคม
ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
• สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข ององค ก ร • โครงการฝกงาน (Talent Internship Program) เปดรับนักศึกษาฝกงานทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่ศึกษาอยูในประเทศไทย เขารวมในโครงการฝกงานประจําป เรียนรู
ผ า นสื่ อ ออนไลน ต า งๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
คนรุนใหมใหรูจัก และอยากรวมงาน
ประสบการณการทํางานกับบริษัทฯ และสรางโอกาสในการรวมงานกันในอนาคต
กับองคกร
มีนิสิต นักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ เขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 82 คน
• ขยายชองทางการสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ ออกไปยังสถาบันการศึกษาตาง
จังหวัด รวมทั้งพัฒนาเว็บไซตการรับสมัครงาน Facebook/Bangchak Career เพื่อเปน
ชองทางในการสื่อสารกับคนรุนใหมใหมากยิ่งขึ้น
• ลดระยะเวลาการสรรหา

• พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ และ IQ test โดยใชระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ใหสามารถ
จัดทําแบบทดสอบ พรอมทั้งการตรวจผลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ตอยอดระบบดานการบริหารงานบุคคล Smart ME ไปที่ระบบการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน ผานระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด

ผลการสํารวจ Most Attractive Employers* (ลําดับ Rank)
ดานธุรกิจ

58

39

ดานวิศวกรรม

25

12

ดานวิทยาศาสตร

14

14

2559

2561

* จัดทําโดย : Universum ซึ่งเปนการสํารวจบริษัทที่นิสิต นักศึกษา กลุมตัวอยาง อยากรวมงานดวย
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ผลลัพธ์
ร้อยละ
ของการจ้างงานสำ�เร็จตามแผน (ร้อยละ)

89.50

91.80

2559

การจ้างงานคนพิการ

94.44

2560

-

2561

2559

6 คน

13 คน

2560

2561

ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่
(เป้าหมาย)

43

43

วัน
(45 วัน)

วัน
(45 วัน)

2559

2560

คะแนน The Best Employer
(เป้าหมายปี 2561 : ร้อยละ 60)
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วัน
(43 วัน)

2560

การรับพนักงานใหม่ (คน)

2559

40

2561

นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ (คน)

2561

2559

2560

2561

ร้อยละ

70

68

61

67

2558

2559

2560

2561

