การขนสงผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการขนสงผลิตภัณฑใหกับลูกคาสถานีบริการนํ้ามันและลูกคากลุมอุตสาหกรรม
อยางครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา และปลอดภัย ตามความตองการของลูกคาผานหลายชองทาง ทั้งทางทอ ทางรถ และ
ทางเรือ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาแนวทางการทํางานกับคูคาอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ ซึ่งจะชวยยกระดับกระบวนการขนสงผลิตภัณฑรวมกับคูคา (ผูรับเหมาขนสง) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเปน
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจใหแข็งแกรงรวมกันอยางยั่งยืน นอกจากการกําหนดจรรยาบรรณคูคา (Supplier Code of Conduct)
ใหคูคาปฏิบัติ อันจะทําใหเกิดความยั่งยืนในการทําธุรกิจ บริษัทฯ ยังชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม
ผานการสัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธเพื่อพัฒนาใหคูคาของบริษัทฯ มีความรู สามารถทํางานไดอยาง
เต็มศักยภาพ

เปาหมาย 2565

ขนสงผลิตภัณฑ
ดวยรถขนาดใหญ
(กึ่งพวง) รอยละ

ขนสงนํ้ามันไปยังลูกคา
ไดตามแผนการจําหนาย
ของบริษัทฯ ในอนาคต
(คํานวณจากอัตราการ
ขยายสถานีบริการนํ้ามัน
เพิ่มขึ้น

50

ของปริมาณการขนสง
ทั้งหมด

330 แหง

ระหวางป 2561 - 2566
อุบัติเหตุในการขนสง
เปนศูนย

(Zero Accident)

ขอรองเรียน
จากการขนสง
ไมเกิน

โครงการขนสงเที่ยวกลับ
(Backhaul)
เทากับ

ตอหนึ่งพันเที่ยววิ่ง

ลานลิตร/เดือน
(ประมาณ 1,700 เที่ยว/ป)
ในป 2563

5.8

3.5 เรื่อง/

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สัดสวนการขนสงนํ้ามันใสดวยรถขนาดใหญ (กึ่งพวง) ลดการปลอย GHG ได
(เปาหมาย: เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 2 ตอป
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดการลดจํานวนเที่ยววิ่ง)
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได
(tCO2e : ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

2,482

3,028

3,945

สถิติอุบัติเหตุจากการขนสง*
(เปาหมาย : อุบัติเหตุเปนศูนย)

5,922*

20%

25%

30%

35%

2558

2559

2560

2561

1

1

0

2

2558

2559

2560

2561

*ป 2561 ใชนํ้ามัน B7

*กรณีมีความเสียหายตอรถ
เกิน 1 ลานบาท

จํานวนขอรองเรียนในการขนสง
(เปาหมาย : ≤ 3.5 เรื่องตอหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)
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กลยุทธที่ 1
โครงการเพิ่มสัดสวนการขนสงดวยรถขนาดใหญ (กึ่งพวง)
บริษัทฯ บริหารจัดการรถขนสงดวยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว 2 คัน เปนรถกึ่งพวงขนาดใหญ (40,000 ลิตร) นอกจากชวย
ลดตนทุนการขนสงไดแลว ยังลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยนํ้ามันและลดโอกาสจากการเกิดอุบัติเหตุ มีการผลักดัน
อยางจริงจัง ดวยแนวทาง
• สถานีบริการใหม กอสรางใหรองรับรถกึ่งพวงเขาจัดสงได
• การผลักดันจัดสงสําหรับสถานีบริการกรีนเนท ซึง่ เปนสถานีบริการทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุนบริหารงานโดยบริษทั บางจากกรีนเนท
จํ า กั ด ที่ เป น บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท ฯ ให สั่ ง นํ้ า มั นจั ด ส ง ด ว ยรถกึ่ ง พ ว งให ม ากที่ สุ ด ทั้ ง จั ด ส ง แบบหนึ่ ง คั น ไป
หนึ่งสถานีบริการ หรือสองสถานีบริการสั่งรวมกัน ดวยรถกึ่งพวงคันเดียวกันที่เรียกวา การจัดสงแบบมัลติดรอป เพื่อเพิ่ม
โอกาสการขนสงดวยรถกึ่งพวง
• การใหสิทธิสวนลดแกสถานีบริการนํ้ามันประเภทอื่นๆ เชน สถานีบริการของสหกรณการเกษตร สถานีบริการของ Dealer
ในกรณีขนสงนํ้ามันดวยรถขนาดใหญ (กึ่งพวง) มาตรการดังกลาวนี้ทําใหสัดสวนการใชรถขนาดใหญเพิ่มขึ้นจากปกอน
ดีกวาเปาหมาย คือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ชวยลดคาตนทุนการขนสงลงไดกวา 46 ลานบาทในป 2561 ลดกาซเรือนกระจก
5,922 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และชวยลดอุบัติเหตุลงจากจํานวนเที่ยววิ่งและระยะทางที่ลดลง
โครงการขนสงเที่ยวกลับ (Backhaul)
โดยทั่วไปการขนสงนํ้ามันผลิตภัณฑไปยังสถานีบริการนํ้ามันหรือลูกคา
อุตสาหกรรม จะเกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการวิ่งรถเปลาในเที่ยว
กลับมายังคลังนํ้ามัน บริษัทฯ จึงดําเนินการโครงการรถนํ้ามันขนสงเที่ยวกลับ
โดยการรับเอทานอลจากโรงงานผูผลิตในเสนทางเดียวกันกลับมายังบริษัทฯ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ สงเขาเปนวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตของโรงกลัน่ มิใหเกิดการ
สูญเปลาทางธุรกิจจากการเดินรถเปลาในเที่ยวกลับ ซึ่งปนี้ไดเริ่มดําเนินการกวา
700 เที่ยว ลดคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบไดกวา 1 ลานบาท
โครงการจายนํ้ามัน E85 จากคลังบางปะอิน และคลังสุราษฎรธานี
จากนํ้ามัน E85 ที่มีจายเฉพาะคลังบางจาก ซึ่งตั้งอยูที่โรงกลั่นบางจาก
พระโขนง กรุงเทพฯ แตจัดสงนํ้ามัน E85 ไปสถานีบริการนํ้ามันทั่วประเทศ ทําให
ระยะทางการจัดสงไปสถานีบริการภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต มีโอกาสเสี่ยงตออุบัติเหตุระหวางการจัดสง และตนทุนการจัดสงจาก
การขนสงเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานีบริการตองสั่งนํ้ามันลวงหนานานขึ้น ในป 2561
จึงขยายการจายนํ้ามัน E85 ไปจายที่คลังบางปะอิน และคลังสุราษฎรธานี
กลยุทธที่ 2
การพัฒนาพนักงานขับรถใหเปนมืออาชีพ
จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถอยางมืออาชีพดวยการเพิ่มเติมความรู
เกี่ ย วกั บ มาตรการด า นความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ การดั บ เพลิ ง ที่ ถู ก ต อ ง
การปฏิบัติงานภายในคลังนํ้ามัน การใชระบบบริหารงานขนสง (Transportation
Management System: TMS) และการบริหารขอมูลผานระบบ SAP เพือ่ สรางความ
มัน่ ใจและความเปนมืออาชีพใหกบั พนักงานขับรถทุกคน สงผลใหสามารถควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานขนสงใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีแกลูกคาผูประกอบการ
สถานีบริการนํ้ามัน
การดําเนินงานตามกลยุทธหลักสงผลใหมีผลการดําเนินงานที่โดดเดน
กล า วคื อ บริ ษั ท ฯ สามารถบริ ห ารสั ญ ญาขนส ง ของคู ค า ทุ ก รายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (เฉลี่ยรอยละ 80)
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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กลยุทธที่ 3
การพัฒนาเทคโนโลยีการขนสงใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
Smart Transportation
เปนโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานขนสง (Transportation Management
System: TMS) ในปจจุบนั ใหดยี ง่ิ ขึน้ สามารถติดตามแผนการขนสงรถนํา้ มันและ
พฤติกรรมของพนักงานขับรถ ความเร็วในการขับขี่ เสนทางการเดินรถ เวลาในการ
ขนสงดวยการใชกลองวงจรปด (CCTV) และระบบ GPS ที่ติดตั้งประจํารถขน
สงนํ้ามัน ขอมูลดังกลาวจะถูกสงตรงมายังหองควบคุมที่มีพนักงานของบริษัทฯ
ประจําตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถตรวจสอบรถขนสงผานระบบแจงเตือน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุและปองกันการทุจริตในการขนสง นอกจากนั้น บริษัทฯ
ไดพัฒนาเชื่อมโยงขอมูลจากกลองวงจรปดในรถนํ้ามันผาน Application บน
Smart Phone เพื่อใหลูกคาผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามัน สามารถติดตาม
ภาพจริงแบบเรียลไทม และติดตามพิกดั ของรถนํา้ มันไดตงั้ แตออกจากคลังนํา้ มัน
ทําใหทุกฝายทราบถึงสถานะการขนสงไดพรอมกัน สรางความโปรงใสในการ
ตรวจสอบและพึงพอใจ ลดขอรองเรียนในการขนสงลงไดอีกทางดวย และในปนี้
บริษัทฯ ไดเพิ่มมาตรการปองกันอุบัติเหตุใหเขมขนมากขึ้น โดยวางแผนเพิ่ม
อุปกรณปองกันการหลับในในรถบรรทุกนํ้ามันทุกคันภายในป 2565
การพัฒนาระบบคําสั่งซื้อนํ้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System : AOS)
และระบบขอรองเรียนออนไลน (E-Complaint)
ระบบคํ า สั่ ง ซื้ อ นํ้ า มั น อั ต โนมั ติ (Auto Ordering System : AOS) :
เพื่อใหการรับคําสั่งซื้อนํ้ามันจากสถานีบริการนํ้ามันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถวางแผนขนสงไดทันเวลา บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบคําสั่งซื้อนํ้ามัน
อัตโนมัติใหผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามันสามารถคํานวณขอมูลยอดขาย
นํา้ มันและปริมาณนํา้ มันคงเหลือในถังแตละวัน โดยสามารถสรางคําสัง่ ซือ้ นํา้ มัน
อัตโนมัตแิ ละสงมายังบริษทั ฯ ไดอยางสมํา่ เสมอใหกบั สถานีบริการนํา้ มันบางจาก
ที่บริหารโดยบริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด จํานวนกวา 200 สถานี ทั่วประเทศ
ทําใหสถานีบริการสามารถบริหารการสํารองปริมาณนํา้ มันใหเพียงพอตอการขาย
สามารถบริหารแผนงานขนสงและปริมาณรถขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
ระบบขอรองเรียนออนไลน (E-Complaint) : บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นาระบบการรับรองเรียนออนไลนเฉพาะงานขนสงขึน้ เพือ่ ใหการ
บริหารและติดตามขอรองเรียนดานการขนสงเปนระบบ สามารถติดตามขั้นตอนการแกไขปญหาและดําเนินการปดขอรองเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังอยูระหวางเชื่อมระบบขอรองเรียนออนไลนกับระบบจายเงินคาบริการขนสงผาน
ระบบ SAP เพื่อคํานวณคาปรับอัตโนมัติ กรณีที่คูคา (ผูรับเหมาขนสง) ไดรับการรองเรียนที่มีผลกระทบจนเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณของบริษัทฯ ซึ่งเปนอีกแนวทางในการรักษามาตรฐานงานบริการขนสง เนื่องจากมีการกําหนดเปนบทลงโทษที่
ชัดเจนเมื่อกระทําผิด
แผนการดําเนินงานในอนาคต
• ขยายการจายนํ้ามัน E20 ไปคลังสงขลา เพื่อจายใหสถานีบริการในพื้นที่คลังสงขลา แทนการรับนํ้ามันจากคลัง
สุราษฎรธานี ทีอ่ ยูไ กลกวา เปนการลดระยะทางและความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุ ลดตนทุนการขนสง และขนสงถึงสถานีบริการ
ไดเร็วขึ้น
• ติดตั้งอุปกรณปองกันหลับใน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในระหวางการจัดสง
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