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ถ้าคนอื่นเขาไม่ท�าเขาอาจจะไม่มีน�้ามันไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี. เราคือข้าพเจ้า ท�าเอง.  

คนอื่นอาจจะไม่มี ก็ไม่เป็นไร. ต้องเห็นแก่ตัว คือแต่ละคนถ้าเห็นแก่ตัว ก็รู้ว่าไม่เป็นไร 

เพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น...”

พระราชด�ารัส  พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘



ท�าดีตามรอยพระบาท 

“พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”

ปวงข้าพระพทุธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�าลกึในพระมหากรณุาธิคณุหาทีสุ่ดมไิด้

	 พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ
	 รวมพลังแห่งควำมภักดีปฏิญำณตนถวำยควำมอำลัย
	 จัดบรรพชำ–อุปสมบทพระภิกษุหมู่	(พนักงำน)	จ�ำนวน	๓๓	รูป		ระหว่ำงวันที่	๖-๑๐	พฤศจิกำยน	๒๕๕๙	
	 เพื่อน้อมอุทิศถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ

 แจกข้ำวสำรให้แก่ผู้ที่เดินทำงมำสักกำระพระบรมศพที่พระบรมมหำรำชวัง
 แจกปฏทินิชดุ	 “บันทกึตามรอยพระบาท”	 เนือ่งในโอกำสครบสตมวำร	(๑๐๐	วนั)	แก่ผูท้ีเ่ดินทำงมำสกักำระ 
	 พระบรมศพที่พระบรมมหำรำชวัง	และสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำกทั่วประเทศ

 แจกหมวก	 “คิดดี ท�าดี”	 ให้กับนักเรียน	 ข้ำรำชกำร	 และประชำชนท่ัวไปท่ีมำร่วมเป็นอำสำสมัคร 
	 ท�ำควำมสะอำด	ในกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ท้องสนำมหลวง	และบริเวณโดยรอบ
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• การด�าเนินงานกับ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย 
• ประเด็นส�าคัญ 
 ด้านความยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• การต่อต้านทุจริต
• การบรหิารความเสีย่งองค์กร



สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (G4-1)

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
	 ปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีประเทศไทยมีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่	 ด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลที่	 9 
แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสวรรคต	 น�ามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของ 
พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 ตลอด	 70	 ปี	 แห่งการครองราชย	์
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทย	แม้แต่
ในเรื่องพลังงาน	พระองค์ทรงพลิกวิกฤตสู่โอกาสจากสถานการณ์
น�้ามันราคาสูงสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่มิใช่เพียงลดการเสีย
ดุลการค้าและการพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศเท่านั้น	
หากยังช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้นอีกด้วย	พระองค์จึงทรง
เป็น	 “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”	 เพื่อเป็นการเทิด 
พระเกียรติและแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่างๆ	
บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส 
คดัตดัตอนทีท่รงพระราชทานแก่กลุม่บคุคลและประชาชนในโอกาส
ต่างๆ	 มาน�าเสนอในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้วยส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

	 บริษัทฯ	 ได้น้อมน�า	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	มาประยุกต์ 
ใช้ในการด�าเนินธุรกิจต้ังแต่ก่อต้ัง	 โดยไม่แสวงหาก�าไรจนเกินควร	
ตลอดจนค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	ซึ่งในปีนี้	
บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจและค่านิยมใหม่ให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของสถานการณ์โลกเพือ่เป็น	“มุง่สูก่ลุม่
บริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน�าในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี 
และด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน”

	 และปรับค่านิยม	 I	 AM	 BCP	 โดยเพิ่มเติมเรื่องนวัตกรรม 
(Innovation)	และความคล่องตัว	(Agility	&	Mobility)	ผนวกเข้ากับ
ค่านยิมเดมิ	BCP	(Beyond	Expectation,	Continuing	Development,	
Pursuing	Sustainability)

พร้อมท้ังปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงาน
มีความพร้อมในทุกมิติตามค่านิยม	 และยังคงขับเคล่ือนธุรกิจด้วย	
ยุทธศาสตร์	 3S	 :	 Security,	 Stability	 &	 Sustainability	 อย่าง 
ต่อเนื่องด้วย



	 นอกจากนี	้ยงัคงขยายเครอืข่ายสูส่ถานบีรกิารน�า้มนัในโครงการ	
Green	 Partnership	 Award	 เพื่อยกระดับการบริหารงานสถานี
บริการและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
สถานีบริการและสหกรณ์การเกษตรตามแนวทาง	Created	Share	
Value	(CSV)	อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise:	
SE)	โดยตั้งบริษัท	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด	ร่วมกับมูลนิธิ
พุทธเศรษฐศาสตร์	 ท่าน	 ว.	 วชิรเมธี	 เพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้า
เกษตร	 ข้าวและพืชอินทรีย์เพื่อแปรรูป	 จัดจ�าหน่าย	 การวิจัยและ
พัฒนา	 เป็นต้นแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตรอินทรีย์และ
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	

	 บรษิทัฯ	ยงัคงสานต่อแผนงานด้านความยัง่ยนื
ในระยะยาว	จากเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนื
ของสหประชาชาติ	 (UN	 SDGs)	 ท่ีคัดเลือกมา
ด�าเนินงานตามสมรรถนะและความสนใจ	 ทั้ง	 9	
เป้าหมายโดยพิจารณาถึงบริบท/	 ปัญหาของ
ประเทศและของโลก	ไม่ว่าจะเป็นภยัพบิตัิ	น�า้ท่วม	
น�้าแล้ง	คุณภาพการศึกษา	ความไม่เท่าเทียมใน
สังคม	ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	 บริษัทฯ	 ได้ริเริ่มและด�าเนินงานผ่าน
โครงการต่างๆ	 อาทิ	 การบริหารจัดการน�้าด้วย
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	การพฒันาด้านการ
ศกึษาของเยาวชน	การจดัจ้างคนพกิาร	และมีการ
ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกลุม่ธรุกจิเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัของบรษิทัฯ	
เพื่อตอบสนองต่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกให้สูงขึ้นไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส

เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด 
มุ่งเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ต�่า	(Low	Carbon	Company)
 
ลดการปล่อยของเสยีและการใช้ทรพัยากร	
การจดัท�ารอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้าน�า้	
(Carbon	Footprint	&	Water	Footprint)	
เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
นอกจากนั้น	 ได้มีการยกระดับการบริหาร
ความปลอดภยัด้วยระบบ	Process	Safety	
Management	(PSM)

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสถานีบริการ
น�้ามันที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
แนวคดิ	Greenovative	Product	&	Service	
Station	มีการพัฒนาธุรกิจเสริมเพื่อสนอง
ต่อความต้องการและประสบการณ์ของ
ลูกค้า	ภายใต้	One	Roof	Conccept

เพื่อขยายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนืไปยงัคูค้่า	(Suppliers)	บรษิทัฯ	
ได้ประกาศจรรยาบรรณคู ่ค ้าเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	(Supplier	Code	
of	Conduct	:	SCOC)	และให้คูค้่าประเมนิ
สถานะของตนเองเพื่อน�ามาก�าหนดเป็น
แผนพัฒนาคู ่ค ้าสู ่ความยั่งยืน	 โดยม ี
เป้าหมายทีจ่ะพฒันาคู่ค้าตามจรรยาบรรณฯ	
(SCOC)	ให้ครบทุกรายภายในปี	2563

บรษัิทฯ มกีลยทุธ์มุง่ความยัง่ยนื 4 GREEN

Green
Business 

Green 
Production 

Greenovative 
Experience 

Green
Society 

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

	 ท้ายนี้	บริษัทฯ	ได้ย้ายส�านักงานใหญ่แห่งใหม่
มาที่	 เอ็ม	ทาวเวอร์	 (M	Tower)	ชั้น	8	 -	22A	ซึ่ง
ออกแบบตามเกณฑ์การประเมนิอาคารทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม	LEED	 (Leadership	 in	 Energy	
and	 Environmental	 Design)	 มีท�าเลท่ีต้ังใกล้
ขนส่งสาธารณะ	 ใช้น�้าและพลังงานอย่างคุ้มค่า	
เลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม	 มีคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ภายในอาคารที่ดี	 มีการบริหารจัดการอาคารที่ 
ทันสมัยมีประสิทธิภาพด้วยระบบนวัตกรรม	 
Smart	Office	Smart	Meeting	and	Smart	Display	
Solution	เพือ่เป้าหมายด้านความยัง่ยนืของบรษัิทฯ

1

2

3

4



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559006

เปิดบ้านบางจาก
ธุรกิจของเรา (G4-3)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อในตลาดหุ้น : BCP 
ด�าเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกล่ันน�้ามัน
ปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้
ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเป็น
พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจส�ารวจและผลิตน�้ามัน
ปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีเป้าหมายที่จะสร้างความม่ันคงให้พลังงานของชาติ และ
ขยายการลงทนุสูธ่รุกจิใหม่เพือ่สร้างความต่อเนือ่งและความ
ยั่งยืนแก่องค์กร (G4-9)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2527
ส�านักงานใหญ่ : (G4-5)

เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ผู้บริหารสูงสุด : นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว : 1,376 ล้านบาท 
จ�านวนพนักงานประจ�า : 1,196 คน (ณ 31 ธันวาคม 2559) 
ประเภทธุรกิจ : ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
วัฒนธรรมองค์กร : พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน
         ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
วฒันธรรมพนกังาน : เป็นคนด ีมคีวามรู ้เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่

 

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล�้าและเข้าถึงได้ทุกคน 
เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าพร้อมเป็นพนัธมติร
ทางธรุกจิทีไ่ด้รบัการไว้วางใจและสร้างคณุค่าให้กบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียและส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน 

เรามุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ยึดหลัก
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละพฒันาวฒันธรรมแห่งการเรยีน
รู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น 
: จัดหาน�้ามันดิบทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
  กลั่นเป็นน�้ามันส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน
ก�ำลังผลิต
• มีก�าลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน
  
   ประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจตลาด
: จ� า ห น ่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ น�้ า มั น ส� า เ ร็ จ รู ป จ า ก 
  กระบวนการผลิตกว่าร้อยละ 77 แก่ผู ้บริโภค 
  ผ่านเครือข่ายสถานีบริการน�้ามันของบริษัทฯ  
  ที่มีอยู ่ทั่วประเทศและกลุ ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 
  มุ ่งเน้นจ�าหน่ายน�้ามันที่ เป ็นพลังงานทดแทน 
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ น�้ามันแก๊สโซฮอล์  
  91/95/ E20/ E85 และน�้ามันไฮดีเซล นอกจากนี้  
  ในธุรกิจเสริมต่างๆ ในสถานีบริการ อาทิ การ 
  จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในร ้านใบจาก  
  ร้านเลมอนกรนี บิก๊ซมีนิ ิและธุรกจิมนิมิาร์ท “SPAR ”
ก�ำลังผลิต
• ธรุกจิน�ำ้มนั : พฒันารปูแบบและขยายสาขาสถานี 
  บรกิารน�า้มนั มเีครอืข่ายสถานบีรกิารมาตรฐานจ�านวน  
  460 แห่ง และสถานีบริการน�้ามันชุมชนจ�านวน  
  615 แห่ง ธรุกจิเสรมิให้ครอบคลมุในท�าเลหลกัเช่น  
  ร้านกาแฟอินทนิล Inthanin Garden ร้านบิ๊กซี 
  มินิ มินิมาร์ท SPAR ภายใต้รูปแบบของ Single  
  One Roof Conceptและมีการปรับปรุงร้านกาแฟ 
  ออร์แกนิคโฉมใหม่ Inthanin Garden (G4-8)
  
   ประเทศไทย

ธุรกิจพลังงานทดแทน
  เพื่อความหลากหลายด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
ก�ำลังผลิต
• บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (BCPG) เพื่อประกอบธุรกิจ 
  และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
  203 เมกกะวัตต์ติดตั้ง (230 MWdc)
  
   ประเทศไทย
   ประเทศญี่ปุ่น
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
  เพื่ อความมั่นคงด ้านพลังงานของ
ประเทศ  ลดการขาดดุลการค้าจากการ 
น�าเข ้าน�้ามันเชื้อเพลิง และประโยชน์ 
ต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึง
ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจ 
ไบโอดีเซล ธุรกิจเอทานอล
ก�ำลังผลิต
• บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ�ากัด ด�าเนนิ 
  ธุรกิจผลิตไบโอดีเซลด้วยก�าลังการผลิต  
  810,000 ลิตรต่อวัน  
• บรษิทั อบุลไบโอเอทานอล จ�ากดั มกี�าลงั 
  ผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน
• บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา)  
  จ�ากดั มกี�าลงัผลติเอทานอล 150,000 ลติร 
  ต่อวนั 
 
   ประเทศไทย

ธุรกิจส�ารวจและผลิต
  เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และกระจาย
ความเสี่ยงธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง BCP 
Energy International Pte.Ltd. (BCP 
Energy) ขึ้นในประเทศสิงคโปร์  เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ก�ำลังผลิต
• ลงทุนในบริ ษัท Nido Petroleum  
  Limited การผลิตน�้ามันดิบของแหล่ง 
  ผลิต Galoc ประมาณ 6,000 บาร์เรล 
  ต่อวัน
  
   ประเทศออสเตรเลีย
   ประเทศฟิลิปปินส์
   ประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจอื่นๆ 
  จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. 
ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อด�าเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ
ก�ำลังผลิต
 • บริษัท Lithium Americas Corporation  
  เพื่อผลิตเป็นลิเทียมคาร์บอเนตซึ่งเป็น 
  วตัถดุบิส�าคญัท่ีใช้ในการผลติแบตเตอรี่  
  เริ่มท�าการผลิตและมีการจ�าหน ่าย 
  ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา โดยวางแผน 
  ปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ตัน 
  ต่อปี 
  
   ประเทศแคนาดา
   ประเทศอาร์เจนตินา
   ประเทศสหรัฐอเมริกา

        
         
            



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559008
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (G4-7)

โครงสร้างองค์กร (G4-34, G4-35, G4-38)

บมจ. บางจากปิโตรเลยีม

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย และประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

ปิดสมุดทะเบียน ณ 9 กันยายน 2559

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
15.60%

ส�านักงานประกันสังคม 
14.51%

กระทรวงการคลัง
9.98%

ประชาชน
59.91%

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

1,376,923,157 บาท

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทอื่น

บมจ. บางจากปิโตรเลยีม

บจก. บางจาก รเีทล

บจก. บางจาก กรนีเนท

บจก.ออมสขุ วสิาหกจิเพือ่สงัคม

บมจ. บซีีพจีี

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี 
(ชยัภมู ิ1)

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี 
(นครราชสมีา)

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี 
(บรุรีมัย์ 1)

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี 
(บรุรีมัย์)

บจก. บางจาก โซลาร์เอน็เนอร์ยี 
(ปราจนีบรุ)ี

Huang Ming Japan Company 
Limited

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

BCPG Japan Corporation

BCPG Engineering Company

Greenergy Holdings Pte.Ltd.

Greenergy Power Pte.Ltd.

บจก. บซีพีจี ีไบโอเพาเวอร์ 1

บจก. บซีพีจี ีไบโอเพาเวอร์ 2

BCPG Investment Holding Pte. Ltd.

บจก. บางจากไบโอฟเูอล

บจก. อบุล ไบโอ เอทานอล

บจก. อบุล เกษตรพลงังาน

บจก. อบุล ไบโอก๊าซ

บจก. เอน็ พ ีไบโอ เอน็เนอร์ย่ี

บจก. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชงิเทรา) 

ธรุกจิส�ารวจและผลติ

BCP Energy International Pte. Ltd.

Nido Petroleum Limited

Nido Management Pty Ltd

Nido Petroleum Philippines 
Pty Ltd

Nido Petroleum (China) 
Pty Ltd

Nido Petroleum Indonesia  
(Holding) Pty Ltd

ธรุกจิเกีย่วเนือ่งด้านนวตักรรม

BCP Innovation Pte. Ltd.

Lithium Americas Corp.

Minera Exar S.A.

Lithium Nevada Corp.

Hectatone Inc.

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้าน�้ามัน

กลุ่มธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

บัญชีและการเงิน บริหารและพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร

ฝ่ายก�ากับองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
และบริหารการลงทุนธุรกิจ

ส่วนบริหารความมั่นคง 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

100% 100%

70% 85%

70%

21.28%

100%

100%

96.98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.73%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30% 49%

4.95% 40%

ณ ธันวาคม 2559
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“...ค�ำว่ำพอเพียงก็หมำยควำมว่ำให้มีพอในกำรบริโภค ในกำรใช้ ทั้งในด้ำน กำรใช้บริโภคในบ้ำน ทั้งใน
กำรใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม. ต้องมีพอ ถ้ำไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ชะงักลงแล้วทุกสิ่ง 
ทุกอย่ำงที่เรำภูมิใจว่ำประเทศเรำก้ำวหน้ำ เจริญก็ชะงัก ไม่มีทำงที่จะมีควำมเจริญ...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

วิถีบางจากตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 จากภารกิจในวันก่อตั้งองค์กรในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย  
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิด้วยการน้อมน�า หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ 
รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการบริหารองค์กร ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�านึงถึงความ 
พอประมาณ  ความมเีหตผุลและการสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั โดยมคีวามรู ้และคณุธรรมเป็นเงือ่นไข เป็นการยอมรบัก�าไร 
ในระดับพอประมาณ อย่างมีเหตุมีผล  ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม อีกทั้งมุ่งสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นองค์กรที่มีคุณค่าของสังคม

  • การบริหารความเสี่ยง/การบริหาร 
   ความต่อเนือ่งทางธรุกจิและภาวะวกิฤต
  • กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร 
   อย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  • การบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมทีด่ี
  • การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้

• มีวัฒนธรรมธุรกิจที่ค�านึงถึงความสมดุล
• ส่งเสริมการผลิต/ธุรกิจพลังงานทดแทน
• ต้นแบบธุรกิจสถานีบริการน�้ามันชุมชน
 • บริการ/ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่เมือง

เงื่อนไขความรู้
  • มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ 
   และใช้สมรรถนะหลักขององค์กร  
  • ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร
  • ส่งเสริมการแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้ 
   สู่สังคม

เงื่อนไขคุณธรรม
  • คัดเลือกบุคลากรที่ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็น 
   ประโยชน์ต่อผู้อื่น” 
  • ปลูกฝังจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อชุมชน/ 
   สังคมแก่พนักงานทุกคน
  • ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดีและการต่อต้านทุจริต
  • มีส่วนร่วมเผยแพร่แนวทางด�าเนินชีวิต/ธุรกิจ 
   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  • ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบมีเหตุผล 
  • มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบ

สมดุล
เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

มั่นคง
สามารถแข่งขันและปรับตัวได้เร็ว

ยั่งยืน
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ความ
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน

ความมีเหตุผล
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สรุปผลการด�าเนินงานส�าคัญ ปี 2559  

ปรับปรุงนโยบาย CG
ครั้งที่ 13

รับการต่ออายุ
สมาชิก

CAC 
NO Gift Policy 

(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption).

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 

ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (In harmony with Environment)

สร้างคุณค่าสู่สังคม (and Society) 

ประกาศเจตนารมย์ 
เป็นแนวร่วม CAC

คู่ค้า ราย68 ต่อเนื่องปีที่ 3

รายได้รวม

การจัดซื้อจัดจ้างภายใน
ท้องถิ่น (ประเทศไทย)* 

145,232
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ  

4,729 
ล้านบาท

  
1.80
บาทต่อหุ้น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น EBITDA ตามสัดส่วนธุรกิจ

50.6%

22.2%

22.5%

2.8%

1.9%

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าสเีขยีว

ธุรกจิผลติภัณฑ์ชีวภาพ

ธุรกจิทรพัยากรธรรมชาติ
พฒันาธุรกจิใหม่และอืน่ๆ

EBITDA

ล้านบาท
11,363 

*ไม่รวมวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

4,351
ล้านบาท

98% 68 32
จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 (SCOC: Supplier Code of Conduct)

ราย

ตอบรับ ประเมนิ
ตนเอง

ราย
โครงการด้านนวัตกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับจาก

125 ล้านบาทจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ 
(Bangchak Initiative and Innovation Center : BIIC)

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHG Emission: Equity Share)

1.3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(สัดส่วนการถือหุ้น)
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ    77% 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ   23% 
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว  0.36% 
กลุ่มธุรกิจการตลาด    0.07%

การใช้พลังงานรวม
     

เทราจูล
15,320 EII = 103

อัตราการใช้พลงังาน (กลุม่ธรุกจิโรงกลัน่ฯ) 

น�้าใช้ 2.3
ล้าน ลบ.ม. 

น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

2.1%ของน�้าใช้ทั้งหมด
น�้าทิ้ง 

ล้าน 
ลบ.ม.0.8

จัดการของเสียด้วย 
หลัก 3Rs
ของปริมาณของเสีย
ทั้งหมด

85%

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) 

พนักงาน ชาย 3.0 หญิง 1.65        
ผู้รับเหมา ชาย 1.7 หญิง 4.09        

ความปลอดภัย
จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

พนักงาน 0 ครั้ง      
ผู้รับเหมา 1 ครั้ง

79.4%

ลูกค้า
Net Promoter Score

TOP 2nd  

Ranking
ความพึงพอใจ 

พนักงาน

The Best 
Employer Score 68%
High Employee 
Engagement   69%
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/คน/ปี) 44 

สังคม
ชั่วโมงท�างานอาสาของพนักงาน 

11,673 ชั่วโมง  
สนับสนุนสินค้าชุมชน 

ข้าว 10 ล้านบาท 
ผู้ได้รับประโยชน์จากงานพัฒนาสังคมฯ

1.57 แสนคน
ก่อตั้ง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จ�ากัด 

Petroleum and 
Renewable 
Energy
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บางจากและความยั่งยืน

การบรหิารความยัง่ยนืของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บรหิาร
ระดับสูงให้ความส�าคัญอย่างย่ิงจึงได้จัดโครงสร้างองค์กรระดับนโยบายด้านความ
ยั่งยืนเพื่อก�าหนดนโยบาย และระดับบริหารจัดการเพื่อน�านโยบายมาจัดท�าเป็น 
แผนงานสูก่ารปฎบิตัใินกลุม่บรษิทัตอบสนองกลยทุธ์องค์กรและเป้าหมายการพฒันา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

โครงสร้างการบริหาร (G4-36)

คณะอนกุรรมการ ด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

Sub - SMC :
Climate Change

คณะอนกุรรมการ ด้านการ
จดัการน�า้

Sub - SMC:
Water Management

คณะอนกุรรมการ ด้านการ
พฒันาสงัคมและการมส่ีวนร่วม

Sub - SMC:
Society and Inclusive 

Development

คณะอนกุรรมการ ด้านการศกึษา 
และพฒันาทรพัยากรมนุษย์

Sub - SMC:
Education and Human Resource 

Development

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการความยั่งยืน
(Sub - Sustainability Management Committee :  Sub-SMC)

ถูกจัดตั้งเพิ่มเติมในปีนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยนืของโลก (SDGs) ท�าหน้าทีร่เิริม่โครงการใหม่ 

(Initiatives) หรือต่อยอดจากแผนงานเดิม เพื่อตอบสนอง 
เป้าหมาย UNSDG ทั้ง 9 เป้าหมาย ในระยะกลาง พ.ศ. 2563 

(ปี 2020) และระยะยาว พ.ศ. 2573 (ปี 2030) ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าธุรกิจ ที่ขยายครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร
(Sustainability Management Committee : SMC)  
สมำชิก  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและรองประธาน

   โดยมีผู้อ�านวยการจากทุกกลุ่มธุรกิจเป็นสมาชิก 
หน้ำที่ ด�าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ 

    นโยบายความยั่งยืน (SPC) และวัดผลความก้าวหน้า โดยมีฝ่ายพัฒนา 
     ความยั่งยืนองค์กรเป็นเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด 

คณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Policy Committee: SPC) (G4-42, G4-44)

สมำชิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อ�านวยการที่เกี่ยวข้องจากแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นสมาชิก  
หน้ำที่	ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายด้านความยั่งยืนองค์กรที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

 และสังคมอย่างสมดุล พร้อมทบทวนให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

ระดับ
นโยบาย

ระดับบริหารจัดการ

ระดับโครงการ
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หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (G4-56)

บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
สังคมไทย แนวโน้มของโลก และสมรรถนะองค์กร ประกอบกับความสนใจของบริษัทฯ ดังนี้ (G4-15)

ระดับความส�าคัญ
ระดับความสอดคล้อง

ประเภทโครงการที่เกิดขึ้น
(รายละเอียดอยู่ในบทกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน)

Core : SDG 7 / 6/ 12/ 13

Additional : SDG 16/ 8

Supplementary : SDG 4/9/11

สมรรถนะ
องค์กร อตุสาหกรรม นโยบาย

ประเทศ

ต่อเนื่อง : 
ด�าเนินธุรกิจเดิม/ โครงการเดิมอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอด: 
พัฒนาต่อยอดจากธุรกิจเดิม/ โครงการเดิม

ต่อไป : 
ริเริ่มโครงการเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ในการ 
พัฒนาธุรกิจและสังคมระดับประเทศต่อไป

โดยมขีอบเขตเป้าหมายและเป้าประสงค์ทีบ่รษิทัฯ มุง่ตอบสนองด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกจิ บรรษทัภบิาล ดังนี้ 
(รายละเอียดเป้าหมายและเป้าประสงค์แสดงที่ส่วนท้ายบทเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้) 

หมายเหตุ : ระดับความสอดคล้องกับบริษัทในระดับต่างๆ     สูง    ปานกลาง     น้อย 

ไม่เพียงแต่วิสัยทัศน์องค์กรและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainability Development Goal) ที่น�า
มาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์เท่านั้น บริษัทฯ ยังได้ใช้แนวปฏิบัติสากลด้านความยั่งยืนและการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศอื่นๆ เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ISO 26000 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
อีกด้วย (G4-14)

ด้านสิ่งแวดล้อม

7.3

13.1

12.2

6.3

7.2

13.3

12.4

6.4

12.5

6.6

ด้านเศรษฐกิจ

9.5

8.54.1 4.4 4.7

ด้านสังคม

11.1

16.5

ด้านบรรษัทภิบาล
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ในปีนี ้บรษิทัฯ จงึได้มกีารปรบัปรงุ “นโยบำยกำรพฒันำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม” ให้มคีวาม
ครอบคลุมใน 8 ด้าน เพื่อความชัดเจนและการปฎิบัติที่สอดคล้องยิ่งขึ้น ประกอบกับมีนโยบายย่อยต่างๆ เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือปฏิบัติตาม (สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนฯ
ได้ทาง www.bangchak.co.th) (G4-56)

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม

นโยบายย่อย
แนวปฎิบัติ/เครื่องมือ/ 

มาตรฐานที่ใช้

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม

• สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อ 
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

• การจัดการน�้าและสภาพภูมิอากาศ 

• การผลติสนิค้าและบรกิารด้วยความ 
 รับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน

• การลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด
• การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม 
 และส่งเสริมนวัตกรรมยั่งยืน

• นโยบายก�ากับกิจการที่ดี
• นโยบายการบริหารความ
 ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• นโยบายการจัดการทรัพย์สินทาง 
 ปัญญา

• นโยบายก�ากับกิจการที่ดี

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• น โ ย บ า ย ด ้ า น ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ 
 สิทธิประโยชน์ 
• นโยบายส่งเสริมการเรียนรู ้ระดับ 
 องค์กรและพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
• นโยบายความมัน่คง ความปลอดภยั  
 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ 
 พลังงาน (SHEE)
• นโยบายความมัน่คง ความปลอดภยั 
 อาชีว อนามัย สิ่งแวดล้อม และ 
 พลังงาน (SHEE)
• นโยบายคุณภาพส ่วนวิ เคราะห ์
 คุณภาพ
• นโยบายการสือ่สารการตลาดเชงิรกุ
• นโยบายจัดการระบบงานท่ีมุ่งเน้น 
 ลูกค้า  
• นโยบายการบริหารความต่อเนื่อง 
 ทางธุรกิจ

-
-

-

• แนวร ่วมปฎิบัติของภาคเอกชน 
 ไทยในการต ่อต ้านทุจริต (CAC  
 – Thailand’s Private Sector  
  Collective Action Coalition  
  Against Corruption)
• ISO 31000/ COSO ERM / 
 ISO 22301 BCM
• ISO 26000 การแสดงความรบัผดิชอบ 
 ต่อสงัคม
• The Best Employer
• ISO 26000 การแสดงความรบัผดิชอบ 
 ต่อสงัคม
• จรรยาบรรณคูค้่าเพือ่การพฒันาธรุกจิ 
 อย่างยัง่ยนื

• ISO 14001 ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม  
• ISO 50001 ด้านการจดัการพลงังาน

• TIS/OHSAS 18001 การจัดการ 
 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
• ISO/IEC 17025
• The Most  Admired Brand/ 
 NPSScore 
• ISO 31000/ COSO ERM / 
 ISO 22301 BCM

• แนวทางก�ากบัดแูลบรษิทัร่วมทนุ
• ISO 26000 การแสดงความรบัผดิชอบ 
 ต่อสงัคม
• ISO 26000 การแสดงความรบัผดิชอบ 
 ต่อสงัคม

 จากหลักการและนโยบายด้านความย่ังยืนข้างต้น เมื่อผนวกกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ต่างๆ แล้ว บรษิทัฯ จงึได้พฒันา “กลยทุธ์มุง่ควำมยัง่ยนื” เพือ่ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน เป้าหมายและตวัช้ีวดั 
ความส�าเร็จที่ส�าคัญขององค์กรต่อไป (G4-42)

(G4-56)
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บางจากและผู้มีส่วนได้เสีย
การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (G4-24)

• การจดัตัง้ตวัแทนพนกังานเป็น Engagement  

 Ambassador ทุกกลุ่มธุรกิจ 

• การส�ารวจความผูกพันพนักงาน (B-Voice)  

 และการส�ารวจ New VMV (I AM BCP)

•    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พบพนักงาน

•   ระบบสือ่สารทางอเิลคทรอนิกส์ภายในองค์กร

• คณะกรรมการลูกจ้าง

• การประเมนิกจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์/ Focus Group

•    สัมมนา คกก. ชุมชน

•    กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

• จุลสารครอบครัวใบไม้

•    จอแสดงผลคุณภาพอากาศออนไลน์

• กิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวกับเยาวชน/ สหกรณ ์

 การเกษตรกร

•  ข่าวสาร

• เครือข่าย กิจกรรมทางการตลาด

• พนักงานฝ่ายจัดหาพัสดุ / พนักงานบางจากฯ   

 (User)

• สัมมนาคู่ค้าประจ�าปี/ ประชุมกลุ่ม

• ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ ความพึงพอใจ 

 ในการปฎิบัติงานของคู่ค้า

• การพฒันาคูค้่าตามจรรยาบรรณฯ/  เยีย่มคูค้่า

• การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการท�างานร่วมกัน

• การประชุมสามัญประจ�าปี / Opportunity Day

• IR Website/ ข่าวสาร/ กิจกรรมทางการตลาด

พนักงานประจ�า
วิธีการด�าเนินงาน (G4-26)

คูแ่ข่งทางการค้า

คู่ค้า/คู่ค้าขนส่งผลิตภัณฑ์ 

สงัคมและชมุชน

ผู้ถือหุ้น

ด้วยพนัธกจิองค์กร (Mission) ทีช่ดัเจนในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเหมาะสมและ
ครอบคลมุ  บรษิทัฯ มกีารจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 9 กลุม่ ได้แก่ พนกังาน คูค้่า ลกูค้า ผูถ้อืหุน้ สงัคมและชมุชน สือ่มวลชน 
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และคู่แข่งทางการค้า (G4-25) มีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ครอบคลุมอัตราก�าลัง ภาระหน้าที่ 
ช่องทางการสื่อสารและด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินงานของผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังมีการทบทวนความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นระยะเพื่อให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีคุณค่าและมีความพึงพอใจ 
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• การท�าส�ารวจความต้องการความพึงพอใจ 

ลูกค้า

• ส�ารวจภาพรวมตลาด Brand Preference  

 และ NPS Score

• กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า

• Call Center/ Official Facebook/ Official  

 Lines/ Website

• การพบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน

• การจัดแถลงข่าว (Press release)/   

• การจัดเยี่ยมชมกิจการ (Press Tour)

• จัดสัมภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ  

 ตามที่แต่ละสื่อต้องการ เช่น กรณีรัฐบาล 

 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน  

 และมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

• การพบปะ ชี้แจง พูดคุยและเข้าร่วม 

 โครงการของหน่วยงานราชการ

• การเยี่ยมชมกิจการ

 

•  การประชุมนักวิเคราะห์ 

•  พบปะหารือ

•  เยี่ยมชมกิจการ

ความถี่ในการด�าเนินงาน
• เป็นประจ�า/ สม�่าเสมอ • รายไตรมาส  • รายปี

วิธีการด�าเนินงาน (G4-26)

สื่อมวลชน

หน่วยงานราชการ

เจ้าหนี้ 

ลูกค้า

ลูกค้าอุตสาหกรรม

ลูกค้าสถานี
บริการน�้ามัน 

• ผู้แทนการตลาด/ ผู้จัดการ 

• พนักงานบริการลูกค้า/บริการเทคนิก/ 

 ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์

• การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 

 ประจ�าปี  

• ผู้แทนการตลาด/ ผู้จัดการ 

• ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส 

• สัมมนาลูกค้าประจ�าปี

• การส�ารวจความพึงพอใจผู้ประกอบการ 

 สถานีบริการ

• Call Center/ Web Ordering/ 

 Application BCP Link

จากการด�าเนินงานกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
ในวิธีการต่างๆ ข้างต้น น�ามาสู ่การค้นพบ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีบริษัทฯ ก�าหนดมาตรการในการ 
ตอบสนอง พร้อมทัง้ผลลพัธ์ดงัรายละเอยีดนี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
(Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559

(G4-24) (G4-27) (G4-26)

พนักงาน

ชุมชนและสังคม

1. การจัดการคนเก่งและ 
 บุคลากร
2. โอกาสทางอาชีพ 
3. การเรียนรู้และพัฒนา
4. ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น 
 การท�างาน

ระยะใกล้/	ระดับพื้นที่
1. การด�าเนินธุรกิจด้วย 
 ความปลอดภัย
2. รักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม
3. การสือ่สารอย่างรวดเรว็ 
 ในกรณีเหตุฉุกเฉิน
4. ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น 
 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
 โดยเฉพาะด ้านการ 
 ศึกษา/พัฒนาเยาวชน

1. การจัดการคนเก่งและบุคลากร 
2. โอกาสทางอาชีพ
 • เริ่มใช้ระบบประเมินผล 360 องศา  
    ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป
 • ก�าหนดหลกัเกณฑ์การเลือ่นระดบัที่ 
  ต้องผ่านหลักสูตร Mandatory ตาม 
  ที่ก�าหนด
 • จดัท�าโครงการทนุการศกึษาส�าหรบั 
  พนักงาน (ป.โท)
 • จัดท�าการสื่อสารเรื่อง Career ให ้
  ผูจ้ดัการทราบ เพ่ือสือ่สารกับพนักงาน 
  ต่อไป
3. การเรียนรู้และพัฒนา
 • จัดท�า Mandatory Course ส�าหรับ 
  พนักงานทุกระดับ 
 • ก�าหนด Kaizen และ Knowledge  
  Management เป็น KPI พนักงาน 
  รายบุคคล
4. ความปลอดภัยในการท�างาน
 • ด�าเนินระบบบริหารความปลอดภัย 
  กระบวนการ (PSM)
 • เปลี่ยนชุดพนักงานปฎิบัติการด้วย 
  มาตรฐานวัสดุที่สูงขึ้น
 • เพิม่มาตรการความปลอดภยัในการ 
  เข ้าพื้นที่ต ่างๆ ทั้งของ ผู ้ติดต่อ  
  พนักงาน และผู้รับเหมา
 • จัดการอบรมหลักสูตรด้านความ 
  ปลอดภัยฯ ส�าหรับพนักงานทั่วไป 
  และพนักงานใหม่
 • จดัอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัฯ  
  ส�าหรับหัวหน้างาน

1. ยกระดบัมาตรฐานระบบความปลอดภยั  
 (PSM) 
2. เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 พร้อมจอแสดงผล
3. เพิ่มโครงการดูแลผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการจัดสาย 
 สบืสิง่แวดล้อมในชมุชนอย่างสม�า่เสมอ 
4. สื่อสารทาง (ไลน์) กับผู้น�าชุมชนเพื่อ 
 แจ้งข่าว/ข้อมูลได้เร็วขึ้น
5. พัฒนาและซ่อมบ�ารุงระบบเสียงตาม 
 สายของโรงกลั่นถึงชุมชนสม�่าเสมอ 
6. ด�าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนอย่าง 
 ต่อเนื่อง

1. อัตราการลาออก 3.26 และ 
 คะแนนความผูกพันพนักงาน  
 ร้อยละ 68 
2. ผลประเมินเรื่องโอกาสทาง 
 อ า ชี พ ล ด ล ง เ ล็ ก น ้ อ ย จ า ก 
 ร ้อยละ 50 เป็นร้อยละ 49  
 ส่วนการเรียนรู้และการพัฒนา 
 สูงขึ้นจากร ้อยละ 54 เป ็น 
 ร้อยละ 57
3. จัดท�าหลักสูตร Mandatory 5  
 ระดบัส�าหรบัพนกังานทกุระดับ 
4. พนกังานเข้ามส่ีวนร่วมในระบบ  
 KM We Share ร้อยละ 86 
5.  ส ถิ ติ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง 
 พนักงานและผู ้รับเหมาดีขึ้น 
 อย่างมีนัยส�าคัญ

1. ส ถิ ติ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง 
 พนักงานและผู ้รับเหมาดีขึ้น 
 อย่างมีนัยส�าคัญ
2. มีข ้ อร ้ อง เรี ยนด ้ านมลพิษ 
 ทางอากาศ 3 คร้ัง
3. ผลประเมินงานชุมชนสัมพันธ์ 
 - ความพึงพอใจ ร้อยละ 98.7
      - ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง ชุ ม ช น  
  ร้อยละ 82

“...ส�ำคญัท่ีสดุ จะต้องหดัท�ำใจให้กว้ำงขวำงหนกัแน่น รูจ้กัรบัฟังควำมคดิ ควำมเหน็แม้กระทัง่ค�ำวพิำกษ์วจิำรณ์จำก
ผูอ้ืน่อย่ำงฉลำด เพรำะกำรรู้จกัรับฟังอย่ำงฉลำดนัน้ แท้จรงิคอืกำรระดมสตปัิญญำและประสบกำรณ์อนัหลำยหลำก 
มำอ�ำนวยประโยชน์ในกำรปฏบิตับิรหิำรงำนให้ประสบควำมส�ำเรจ็ทีส่มบรูณ์นัน่เอง...”

พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  วันพฤหัสบดี ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๓๖
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
(Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559

(G4-24) (G4-27) (G4-26)

คู่ค้า

คู่ค้าขนส่งน�้ามัน
ทางรถยนต์

ชุมชนและสังคม

1. ความชัดเจนของงาน 
 สินค ้ าและบริการที่ 
 ต้องการ
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบ 
 ได้ 
3. การพัฒนาคู ่ค ้าให ้ม ี
 แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี แ ล ะ 
 เติบ โตไปพร ้ อมกับ  
 บมจ. บางจากฯ ได้ 
 อย่างยั่งยืน

1. มีรายได้จากปริมาณ 
 งานจัดส่งที่เหมาะสม  
 สม�่าเสมอ เป็นธรรม  
 เพื่อความมั่นคง
2. การพฒันาธรุกจิร่วมกนั
3. มีคุณภาพชีวิตในการ 
 ท�างานที่ดี

ระยะไกล/	ระดับประเทศ	
(เยำวชน	สหกรณ์กำรเกษตร	
เกษตรกร)
1. ส่งเสริมและพัฒนา
 เยาวชน
2. ร ่วมพัฒนาคุณภาพ 
 ชีวิตเกษตรกร

1. ปรับปรุงกระบวนการท�างานจัดหา 
 พัสดุเชิงรุก เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการ 
 จัดหาพัสดุได้รวดเร็ว ทันเวลาและ 
 ประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. อบรมและพัฒนาแนวทางการก�าหนด 
 ขอบเขตงาน/ สนิค้าให้ชัดเจนและเป็น 
 ข้อมูลกลาง
3. ปรับปรุงระเบียบ/อ�านาจอนุมัติการ 
 จดัหาพสัดใุห้สอดคล้องกบัสภาพธรุกจิ  
 และปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ทางอิเลคทรอนิกส์ SAP SRM
4. พัฒนาคู่ค้าตามจรรยาบรรณฯ 
5. บริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า ด้วยการ 
 ตรวจเยี่ยมหน้างาน และท�าประเมิน 
 ความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของ
 คู่ค้า 

• ปรบัปรงุแผนการจดัส่งด้วยรถขนาดใหญ่  
 และแผนการจัดส่งน�้ามัน 24 ชั่วโมง 
• ปรับปรุ งระบบบริหารงานจัดส ่ ง  
 (Transportation Management  
 System: TMS) และการมอนเิตอร์ผ่าน  
 CCTV ท่ีติดตั้งในรถขนส่งให้สามารถ 
 ติดตามการด�าเนินงานร่วมกันได้ทั้ง 
 บริษัทฯ  คู่ค้า และลูกค้าสถานีบริการ 
 ผ่าน Application 
•  ปรับปรุงคลังน�้ามัน ห้องท�างานผู้รับ 
 เหมาขนส่ง คลังกรุงเทพและลานจอด 
 รถ โรงอาหาร
• จดัท�าแบบส�ารวจความพงึพอใจในการ 
 ท�างานร่วมกัน
• ด�าเนินมาตรการด้านความปลอดภัย 
 และปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การ 
 อบรมคนขับรถขนส ่ ง  เ รื่ องขับขี ่
 ปลอดภัย การดับเพลิง การลงน�้ามัน   
 กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
• ขยายสญัญาการจ้างงาน จาก 3 ปี เป็น  
 5 ปี หรือ 8 ปี  

1. จดัโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ระดับประเทศ เช่น โครงการ Thailand  
 Go Green  
2. ยกระดับ/พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
 สถานีบริการน�้ามันชุมชน ให้สามารถ 
 ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่าน โครงการ  
 Green Partnership Award และให ้
 ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม 
 สมาชิกเกษตรกรและลูกค้าที่มาใช้ 
 บริการมากขึ้น

• ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้างม ี
 ความรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 8 
• คู ่ ค ้ า ต อ บ รั บ ป ฏิ บั ติ ต า ม 
 จรรยาบรรณคู่ค้าฯ ได้ 68 ราย
• ความพึงพอใจในการประเมิน 
 ผลการปฏิบัติงานของคู ่ค ้า  
 ร้อยละ 83

• สัดส่วนรถขนาดใหญ่ในการ 
 จัดส่งได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 
• ข ้อร ้องเรียนด้านการขนส่ง 
 ผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
• อบุตัเิหตจุากรถขนส่งผลติภัณฑ์  
 (ท่ีมีมูลค่าเกนิ 1 ล้านบาท) 1 ครัง้ 
• บริหารสัญญาคู ่ค ้าอย ่างม ี
 ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อ 
 ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 80 
• ลดการสูญเสียด้วยการขนส่ง 
 เอทานอลเที่ยวกลับ ช่วยลด 
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบ 
 ได้ 0.5 ล้านบาท/ปี

• จ� านวนโรงเรียนที่ เข ้ าร ่ วม 
 โครงการ 80 แห่ง มีเยาวชนเข้า 
 ร่วมกว่า 80,000 คน
• สถานีบริการน�้ามันชุมชนเข้า 
 ร่วมโครงการฯ 40 แห่ง สร้าง 
 ประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม  
 80,000 คน



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559018

ลูกค้า

1. งานบริการที่ดี รวดเร็ว
2. ท�าเลที่สะดวก 
3. มีร ้านอาหาร มีร ้าน 
 สะดวกซื้อและห้องน�้า 
 สะอาด 
4. ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ/ 
 ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ส่วนลดต่างๆ เมือ่เข้าใช้ 
 บริการ

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
 (Customer Centric) ด้วยการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
 การบริการที่ ดี  ภาพลักษณ ์ของ 
 สถานีบริการเพื่อสร้างประสบการณ์  
 Greenovative Experience 
2. จัดตั้งทีมงานพัฒนา Most Admired  
 Service Station เพื่อปรับรูปแบบงาน 
 บริการ 
3. ขยายติดตั้ง Automation Point Of  
 Sale ของสถานีบริการน�้ามันชุมชน  
 เพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถ 
 บรหิารงานทีตู่จ่้ายน�า้มนั มคีวามคล่อง 
 ตัว รวดเร็วขึ้นยกระดับการบริหารงาน 
 และการบรกิารของสถานบีรกิารน�า้มนั 
 ชุมชนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ผ่าน 
 โครงการ CO-OP Coaching
4. จัดจ ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารความ 
 สัมพันธ์ของลูกค้า การแบ่ง Segment  
 ของลูกค้าเพื่อหาความต้องการของ 
 ลูกค้าแต่ละกลุ่ม และพัฒนาระบบ  
 Customer Relation Management ให้ 
 รองรับ Feature ใหม่ๆ โดยเปิดตัว 
 โปรแกรมการตลาดใหม่ให ้ลูกค ้า 
 สามารถน�าแต้มแลกของ หรอืส่วนลดต่างๆ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันสูตร Green S  
 Revolution โดยศกึษาร่วมกบัผูพ้ฒันา  
 Additive ชั้นน�าของโลก 
6. ขยายสถานีบรกิารในท�าเลหลกัเพือ่ให้ 
 สามารถบรกิารลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ
7. พัฒนารูปแบบ/ ขยายธุรกิจอื่น เช่น  
 ร ้านกาแฟอินทนิล เป ิดตัวบริษัท  
 บางจากรีเทล จ�ากัด ขึ้น มารับผิดชอบ 
 ธุรกิจมินิมาร์ท SPAR ภายใต้แนวคิด  
 One Roof คือ มีธุรกิจเสริมต่างๆ 
 รวมไว้ในอาคารเดียวกันเพื่อสร้าง 
 ความสะดวกสบายของลูกค้า และ 
 จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 

• การเป็นสถานีบริการท่ีลูกค้า 
 แนะน�าบอกต่อยี่ห้อบางจาก
 เป็นอันดับที่ 2 ในปี 2559
• ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลกีเป็น 
 อันดับ 2
• ความพึงพอใจลูกค้า ร้อยละ  
 79.4
• ค ่าเฉลี่ยยอดขายต ่อสถาน ี
 บริการเพิ่มขึ้น
• การขยายสถานีบริการน�้ามัน 
 มาตรฐาน 24 แห่ง และสถานี 
 บริการน�้ามันชุมชน 13 แห่ง  
• ขยาย POS เพิม่ขึน้ 363 แห่ง  
 ครอบคลมุ 641 แห่ง
• ขยายร้านกาแฟอินทานิล 36  
 สาขา บิ๊กซีมินิ 11 สาขา และ 
 มินิมาร์ท SPAR 6 สาขา

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
(Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559

(G4-24) (G4-27) (G4-26)



019บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

สถานีบริการน�้ามัน
- ผู้ประกอบการ
- สหกรณ์การ
 เกษตรฯ
- บจ. บางจาก
 กรีนเนท

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแล 
 มาตรฐานสถานีบริการ 
 ให้มีความพร้อมในการ 
 แข่งขัน
3. โปรแกรมส่งเสริมการ 
 ขาย การโฆษณา
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 เกรดพรีเมี่ยม
5. ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น / 
 อุปกรณ์ให้ทันต่อการ 
 แข่งขันของโลกธุรกิจ
6. การบริการจัดส่งน�้ามัน 
 ตรงเวลา ครบถ้วน

กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร
1. มอบหมายทีมงานพัฒนา Most  
 Admire Service Station ปรับรูปแบบ 
 งานบริการ  ประกอบด้วย
 1.1. จ ้างที่ปรึกษาเข้ามาปรับปรุง  
   Standard Operation Procedure  
   (SOP) เพื่อออกแบบมาตรฐาน 
   งานบริการใหม่
 1.2.  จั ด อ บ ร ม พ นั ก ง า น บ ริ ก า ร 
   หน้าลานทัว่ประเทศเพือ่ให้เข้าใจ  
   SOP รูปแบบใหม่และปรับปรุง 
   ทศันคตใินงานบรกิารของพนกังาน
2. พฒันาระบบ Professional Franchise  
 Scheme เพื่อให ้ผู ้ประกอบการ 
 สามารถบริหารสถานีบริการอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ
3. ตดิตัง้ Automation Point Of Sale  ของ 
 สถานีบริการน�้ามันชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อ 
 ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหาร 
 งานที่ตู ้จ ่ายน�้ามันมีความคล่องตัว  
 รวดเร็วขึ้น
4. พัฒนา Program CO-OP Turn Pro  
 เพือ่สนับสนนุเงินลงทนุในสถานบีรกิาร 
 ชุมชนท่ีมีศกัยภาพ และความพร้อมให้ 
 มีธุรกิจและบริการเสริมที่ครบถ้วน
5. พัฒนา Program CO-OP Coaching  
 โดยส่งพนักงานจากบจ. บางจาก 
 กรีนเนท ที่มีประสบการณ์ในการดูแล 
 สถานีบริการให้ความรู้ในการบริหาร 
 สถานีบริการ
6. พัฒนารูปแบบ และ ขยายสาขาสถานี 
 บรกิาร และธรุกจิอืน่ (Non Oil Business)  
 เพิ่มขึ้น 
7.  จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง 
 เพื่อกระตุ ้นยอดขายในลูกค้าแต่ละ 
 กลุ่ม เช่น สหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ  
 ธกส. น�าสินค้าโครงการหลวงมาเป็น 
 สินค้าส่งเสริมการขาย 
8. น�าผลิตภัณฑ ์ของกลุ ่มสหกรณ์ ท่ี 
 ประสบป ัญหาราคาตกต�่ ามาจัด 
 กิจกรรมส่งเสริมการขาย

• ยอดขายเฉลี่ยต่อสถานีสูงขึ้น
• การเป็นสถานีบริการที่ลูกค้า 
 แนะน�าบอกต่อยี่ห้อบางจาก 
 เป็นอันดับที่ 2 ในปี 2559
• ปรบัปรงุสถานบีรกิารเตมิน�า้มนั 
 ด้วยการ Renovate และ Bright  
 & Clean Program 311แห่ง ใน 
 ถนนหลัก
• มีสถานีบริการน�้ามันชุมชน 
 เข้าร่วมโครงการ CO-OP Turn  
 Pro 34 แห่ง และ CO-OP  
 Coaching 24 แห่ง
• จั ด อ บ ร ม พ นั ก ง า น บ ริ ก า ร 
 หน้าลานกว่า 4,000 คน

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
 (Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559
 (G4-24) (G4-27) (G4-26)



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559020

ลูกค้า
อุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ถือหุ้น

1. ราคา
2. การบรกิารหลงัการขาย
3. การประสานงานดูแล 
 จากผู้แทนการตลาด
4. กิจกรรมสร ้างความ 
 สัมพันธ์ต่างๆ

1. การปฏิ บัติตามหรือ 
 ดีกว่ากฎหมาย
2. ความรับผิดชอบต ่อ 
 สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 การอยู ่ร ่วมกับชุมชน 
 อย่างยั่งยืน
3. ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร 
 ความปลอดภัยและ 
 สิ่ งแวดล ้อมที่ดี ของ 
 โรงงาน
4. ให้ความร่วมมือในการ 
 ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  
 และสนับสนุนโครงการ 
 ของหน่วยงานราชการ

1. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
 (Capital Gain)
2. การจ่ายเงินปันผลใน 
 ระดับที่น่าพอใจ และ 
 สม�่าเสมอ 
3. เหน็ผลประกอบการทีด่ี  
 และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง  
 มั่นคง 
4. ให้บริษัทฯ มีความเป็น 
 เลิศในธุรกิจปิโตรเลียม 
 ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก 
5. ต ้องมีเป ้าหมายและ 
 ทิศทางการขยายธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ ในอนาคต 
 ที่ชัดเจน

1 ส่งเสริมการขายในภูมิภาคและต่าง 
 ประเทศและการให้บรกิารหลงัการขาย 
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/  
 การจัดอบรมแผนฉุกเฉิน/การให ้
 บรกิารหลงัการขาย/สนบัสนนุอปุกรณ์/  
 ตรวจเช็คระยะเช่น ซ้อมแผนฉุกเฉิน/  
 ดูแลรักษาตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร 
3. ขยายกจิกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ในรปู 
 แบบต่างๆ 
4. พัฒนาระบบ CRM (Customer  
 Relation Management)   เพื่อบริหาร 
 ฐานข้อมูลและความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  
 ให ้สามารถวิ เคราะห ์และความ 
 คาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั    
 ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างถูกต้อง  โปร่งใส  
2. ควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า 
 มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด 
3. ช้ีแจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ 
 ก�ากับดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
4. ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการ 
 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ท่ี เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 
 สิ่งแวดล้อม

• จ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ ้นอย่าง 
 เหมาะสม และมีอัตราการจ่ายเป็นไป 
 ในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัทอื่นท่ี 
 ประกอบธุรกิจเดียวกัน 
• ลงทุนในธุรกจิเพิม่เตมิและหลากหลาย 
 เพื่อเพิ่มรายได้และเติบโต
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้ 
 ตดิตามและรบัทราบข้อมลูของบรษิทัฯ  
 มากขึ้น 
• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบผู้ถือหุ้น 
 ร า ย ย ่ อ ย เ พิ่ ม ขึ้ น  เ ช ่ น  ก า ร จั ด  
 Opportunity Day หรือการออกบูธใน 
 งาน SET in the city
• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ (นักลงทุนสถาบัน)
• เพิ่มความถี่ในการพบนักลงทุน เช่น 
 การจัด Roadshow ท้ังในประเทศ 
 และต ่ า งประ เทศ  การ เข ้ า ร ่ วม  
 Conference หรือ Event ต่างๆ
• ปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ ์
 ให้มีความทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน 
 ใช้งานง่าย
• จัดท�า Factsheet เพือ่เป็นข้อมูลให้กบั 
 ผู ้ถือหุ ้น และนักลงทุนได้รู ้จักธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ และผลประกอบการของ 
 บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส

• ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม 
 อุตสาหกรรมต่องานบริการ 
 หลังการขายร้อยละ 90 ลดลง 
 จากเดิมเล็กน้อย

• หน่วยงานราชการอนุญาตให้ 
 ประกอบกจิการโรงงานต่อเนือ่ง
• ได้รบัการรบัรอง Green Industry  
 Level 5 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ จาก 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• ติดอันดับอยู่อยู่ใน SET 50
• บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asian  
 Excellence Recognition   
 Awards 2016 – Best Investor  
 Relations Company, Best CEO
• ได้รบัการเชญิให้ไป Roadshow  
 จากหลกัทรพัย์ต่างๆ มากข้ึนท้ัง 
 ในประเทศและต่างประเทศ 
 เนื่องจากหุ้นได้รับความสนใจ 
 จากนักลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
(Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559

(G4-24) (G4-27) (G4-26)
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สื่อมวลชน

เจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า

1. ต้องการข้อมูลข่าวสาร 
 ค ว า ม คื บ ห น ้ า ข อ ง 
 กิจการ/ธุรกิจใหม่ และ 
 ประเดน็ทีส่อดคล้องกบั 
 กระแสในสถานการณ ์
 โลก  อย ่ า งถู กต ้ อ ง  
 รวดเร็วและทันการ
2. ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 กับธุรกิจ

1. ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ 
 ข้อตกลงตามสัญญา 
 เงินกู้และหุ้นกู้

1. ด�าเนนิกจิการด้วยความ 
 โปร่งใสภายใต้การค้า 
 และการแข่งขันที่เป็น 
 ธรรม

• ตอบสนองต่อความต้องการของสื่อท่ี 
 เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ส่วนรวม และ 
 การน�าเสนอข่าวของสื่อเอง ในวาระ 
 และโอกาสต่างๆ 
• จดัแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและจดั 
 ท�าข่าวแจก (Press Release) อย่าง 
 สม�่าเสมอ 
• สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่ท�า 
 เพื่อส่วนรวมและสนับสนุนเน่ืองใน 
 โอกาสวันครบรอบ เพื่อสร้างความ 
 ผูกพันและจริงใจต่อกันที่ดีต่อกัน 

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้
 และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการ 
 เงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่าง 
 เคร่งครัด
• ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์
 สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง 
 และรวดเร็ว
• พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ 
 เกิดความม่ันใจ ในผลการด�าเนินงาน 
 และความสมัพนัธ์อนัดกีบัสถาบนัการเงนิ

• ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองภายใต ้
 การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี

• ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารของ 
 องค ์กรในสื่ อต ่างๆ อย ่าง 
 สม�่าเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
 การด�าเนินงานกบัสือ่มวลชนได้ 
 อย่างเหมาะสมและผูกพัน

• เกิดความมั่ นใจในผลการ 
 ด�าเนินงานและความสัมพันธ์ 
 อันดีกับสถาบันการเงิน

• ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 ภายใต้การแข่งขัน ตามกลไก 
 ตลาดเสรี ไม่มีข้อร้องเรียนหรือ 
 ข่าวสารด้านลบในการแข่งขัน 
 กับคู่แข่ง

 ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์ ปี 2559
 (Stakeholder)  ความต้องการ ปี 2559
 (G4-24) (G4-27) (G4-26)
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ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

1.	 กำรระบปุระเดน็ส�ำคญั	(Identification)	ของ 
	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร	

 บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส�าคัญทั้งจากปัจจัย
ภายใน (เป้าหมายและแผนธุรกิจ) และปัจจัย
ภายนอก (ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี) ที่
อาจส่งผลกระทบด้านความย่ังยืนขององค์กร
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
ดังนี้

• ข้อมูลภำยในองค์กร (เป้าหมายและแผน 
 ธุรกิจ) ประเด็นส�าคัญจากการระดมสมอง 
 ของผู ้บริหารในการประชุมเชิงปฎิบัติการ  
 (Brainstorm Workshop) การจัดท�ากลยุทธ์ 
 และความเสี่ยงขององค์กรที่ส่งผลต่อความ 
 ยั่งยืนองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• ข้อมูลภำยนอกองค์กร (แนวโน้มด้านความ 
 ยั่งยืนและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย)  
 ทบทวนแนวโน้มและทศิทางด้านความยัง่ยนืที ่
 สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 ของโลก (SDG) เกณฑ์ประเมนิองค์กรดชันคีวาม 
 ยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) เกณฑ์ส�าคัญของ  

 เพือ่ให้บรษิทัฯ  ด�าเนนิกจิการโดยสร้างมลูค่าทางธรุกจิ คุณค่าต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ควบคู่กบัการตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม มีระบบ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ  จึงได้ระบุประเด็น
ส�าคญัด้านความยัง่ยนืจากการพจิารณาข้อมลูแนวโน้ม ทศิทางและเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของโลก (Sustainable 
Development Goals) เกณฑ์ประเมนิองค์กรดชันคีวามยัง่ยนืดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Index)  แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ความต้องการ/ คาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย  แผนธรุกจิของบรษิทัฯ  และโอกาสในการปรบัปรงุ
จากการประเมนิต่างๆ  มหีลกัการคดัเลอืกประเดน็ส�าคญั (Materiality) อ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI-G4 ดังน้ี

 U N G C  ( U n i t e d  N a t i o n  G l o b a l  C o m p a c t )  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความคิดเห็น 
 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จากการส�ารวจความคิดเห็น/ 
 ความคาดหวงัทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาท ิการ 
 หารอื พดูคยุ ประชมุ สมัมนา หรอืสมัภาษณ์อย่างไม่มโีครงสร้าง 
 ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มร่วมกับการประชุมกับ 
 ส่วนงานผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่ม จากนั้นเข้าสู ่
 ขั้นตอนจัดล�าดับความส�าคัญ เพื่อก�าหนดการด�าเนินงานเพื่อ 
 ตอบสนองอย่างเหมาะสม (G4-15)

2.	 กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	(Prioritization)	
 เป็นการน�าประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
 มาเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็นและตัวชี้วัดตาม 
 แนวทาง GRI G4  ซึ่งปีนี้ พบว่ามีเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง 
 ต่อบริษัทฯ ถึง 40 ประเด็น และน�ามาจัดกลุ่มได้ 26 ประเด็น   
 เพื่อให้ค่าคะแนนพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญใน 2 เกณฑ ์
 เพื่อก�าหนดประเด็นลงตาราง Materiality Matrix  โดย
 • แกนนอน : เป็นประเด็นท่ีส�าคัญต่อองค์กร พิจารณา 
  ผลกระทบ โอกาส/ความเส่ียงท่ีจะเกิดต่อองค์กรในระยะส้ัน 
  และระยะยาว
 • แกนตั้ง : เป็นประเด็นที่ส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสียในการ 

ตัดสินใจใดๆ ต่อองค์กร โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบ
และความส�าคญัทีอ่าจเกดิขึน้จากองค์กรต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

3.	 กำรให้เหตุผล	(Validation)	
ประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ พจิารณาและเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) (G4-48) มี 
ความใกล้เคยีงกบัประเดน็ในปีก่อน ด้วยยงัเป็นประเดน็ส�าคญัที่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อีกทั้งบางประเด็นต้องใช้เวลาในการ
ตอบสนอง อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นี้ พบว่า มีประเด็นส�าคัญด้านความ
ยั่งยืนในปี 2559  ดังนี้

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) (G4-18) 

• ผู้บริหารองค์กร
• การบริหารความเสี่ยง 
• กระบวนการก�าหนด
 กลยุทธ์

 • รายงานแนวโน้ม
  ด้านความยั่งยืน
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ
 • การส�ารวจ/การวิจัย
  กับผู้มีส่วนได้เสีย

พิจารณาประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร 
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Materiality Matrix Analysis 

Materiality Matrix

ที่มา
Primary Source
• การส�ารวจความผูกพนัพนักงาน(B-Voice)
• การประชุม/ สัมมนาพนักงานในกลุ่ม 
 ธุรกิจ/สายงาน
• กิจกรรม  Engagement Ambassador
• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
• ประชุมร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม
• ประชุม/สัมมนากับคู่ค้า
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
• วิจัยทางการตลาด
• การก�ากับกิจการตามกฎหมาย
• การประชุมหน่วยงานภาครัฐ
• กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ต่างๆ 

 Secondary Source 
• ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
• ทบทวนแนวทางความยั่งยืน
• ทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจและความ 
 เสี่ยงในอุตสาหกรรม/โลก

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
• การจัดการคนเก่งและบุคลากร
• โอกาสทางอาชีพ
• การฝึกอบรม 
• ความปลอดภัยในการท�างาน
• รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม)
 - การใช้พลังงาน  - การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่
 - การใช้น�้า   - การปล่อยมลพิษทางอากาศ 
 - ก๊าซเรือนกระจก - การจัดการของเสีย 
 - หอเผา   
• การรับมือ/ สื่อสารในกรณีเหตุฉุกเฉิน
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส
• การพัฒนาคู่ค้ายั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
• คู่ค้ามีปริมาณงานที่เหมาะสม
• การขนส่งผลิตภัณฑ์
• พัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีต่อสิ่งแวดล้อม
• ความพึงพอใจของลูกค้า
• มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
• บรรษัทภิบาลที่ดี : ความเป็นเลิศในธุรกิจปิโตรเลียม
• บรรษัทภิบาลที่ดี : มีทิศทางและขยายธุรกิจที่ชัดเจน
• มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับ 
 ชุมชนอย่างยั่งยืน

เรียงล�าดับความส�าคัญ (Prioritize)
เกณฑ์พิจารณาหลัก (Key Criteria) 
ผู้มีส่วนได้เสีย
• ผลกระทบ/ การพึ่งพิงปัจจัยนั้น
• ความส�าคัญในพื้นที่
• ความหลากหลายของกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
• ความคาดหวังต่อการจัดการ

องค์กร
• โอกาสเกิด/ความรุนแรงของผลกระทบ
• ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ
• ความเสี่ยง/โอกาสทางธุรกิจ
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• บรรษัทภิบาล 

1. ทิศทางในการขยายธุรกิจที ่
   ชัดเจน
2. บรรษัทภิบาล: ความเป็นเลิศ 
   ในธุรกิจหลัก 
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• ด้านเศรษฐกิจ
1. ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีโปร่งใส
3. การพัฒนาคู่ค้าและพัฒนา 
   คุณภาพชีวิต
4. การจัดจ้างที่ดี ขอบเขตงาน 
   ชัดเจน
5. ประสิทธิภาพในการบริหาร 
   สัญญากับคู่ค้า

• ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ก๊าซเรือนกระจก/ การขนส่ง
2. การใช้พลังงาน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี  
4. การน�าน�้ากลับมาใชใหม่ 
5. การใช้น�้า 
6. มลพิษทางอากาศ 
7. หอเผาทิ้ง
8. การจัดการของเสีย

• ด้านสังคม
1. ความปลอดภัยในที่ท�างาน
2. งานบริการที่ดี/ความพึงพอใจ 
   ของลูกค้า รายการส่งเสริม
   การขาย/โฆษณาสินค้า
3. การเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน
4. งานชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น
5. การฝึกอบรมพนักงาน
6. การจัดการคนเก่งและ 
   บุคลากร
7. โอกาสทางอาชีพ
8. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง

กระบวนการภายใน 
• คณะกรรมการนโยบายความ

ยั่งยืนองค์กร (SPC) 
• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์/ 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• กระบวนการวางแผนในกลุ ่ม

ธุรกิจ/ สายงาน

กระบวนการภายนอก
• เทียบเคียงผลการด�าเนินงานกับ 

อตุสาหกรรมเดยีวกนั 
• การทวนสอบการจัดท�า/ตัวชี้วัดจาก 

Third Party 
• การประเมินดัชนีความยั่งยืนองค์กร 

(DJSI)
• การส่งประกวดรางวัลรายงานความ

ยั่งยืนระดับประเทศ

การตัดสินใจ
• ปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสากลมากขึ้น 
• ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง/ ต่อยอด และริเริ่มโครงการใหม่
• ปรับเป้าหมายการด�าเนินงานให้ท้าทายขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานที่ครอบคลุมมากขึ้น

ทบทวน : กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
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 1. Economic
 
 2. Economic
 3. Compliance
 4. Anti-Corruption

 
 1. Economic
 2. Anti-corruption

 3. Sustainable Supplier 
  Development

 4. Procurement  Practices

 5. ประสทิธภิาพในการบรหิาร
  สญัญาคูค้่า

 1. Emissions
 
 2. Transport

 3. Energy

 4. Product & Service 
  Labelling
 5. Water
 6. Water
 7.  Emissions
 8. Emissions/Flaring
 9.  Effluents& Waste

 1. OH&S
 
 2. Product & Service
  Labelling Marketing 
  Communications
 3. Emergency Prepareness
 
 4. Local Communities
 5. Training& Education

 6. Labor/Management 
  Relations
 7. Training& Education

 8. Communication
  Local Communities
  

 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน Aspect GRI G4  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร ความส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน/ตัวชี้วัด หน้า
 (G4-19)  ภายในองค์กร (G4-20) ภายนอกองค์กร (G4-21) 

 ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทิศทางในการขยายธุรกิจที่ชัดเจน 

 
 2. ความเป็นเลิศในธุรกิจหลัก
 3. การปฏบิตัติามกฎหมาย
 4. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  ด้านเศรษฐกิจ
1. ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 

 2. การจัดซื้อจัดจ้างที่ดีโปร่งใส

 3. การพัฒนาคู่ค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 4. การจัดจ้างที่ดี ขอบเขตงานชัดเจน

 5. ประสิทธิภาพในการบริหารสัญญากับคู่ค้า

  ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ก๊าซเรือนกระจก

 2. การขนส่งผลิตภัณฑ์

 3. การใช้พลังงาน

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 5. การน�าน�้ากลับมาใชใหม่
6. การใช้น�้า
7. มลพิษทางอากาศ
8. หอเผาทิ้ง

 9. การจัดการของเสีย

 ด้านสังคม
1. ความปลอดภัยในที่ท�างาน

 2. งานบริการที่ดี/ ความพึงพอใจของลูกค้า/รายการ
  ส่งเสริมการขาย/โฆษณา

 3. การเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน
 
 4. งานชุมชนสัมพันธ์
 5. การฝึกอบรมพนักงาน

 6. การจัดการคนเก่งและบุคลากร
 
 7. โอกาสทางอาชีพ

 8. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นกลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียว  ในกลางปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์องค์กร (Vision) พันธกิจ (Mission) จาก Greenery Excellence เป็น Evolving Greenovation  พร้อมทั้งปรับค่านิยม 
(Core Values) เป็น  I AM BCP  เพือ่เตรยีมความพร้อมขององค์กรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและการเตบิโตขององค์กรในอนาคต 

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE/ BGN

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE// BGN

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE// BGN

BCP/ BCPG/ BBF/ BGN

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE/ BGN

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE/ BGN

BCP/ BGN

BCP/ BCPG/ BBF/ UBE/ BGN

BCP/ BGN

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

ผู้ถือหุ้น/สื่อ/ เจ้าหนี้

ผู้ถือหุ้น 

ชุมชนสังคม/  / หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม/  / หน่วยงานราชการ

ผู้ถือหุ้น/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้

คู่ค้า

คู่ค้า

คู่ค้า

คู่ค้า

คู่ค้า/ ลูกค้าสถานีบริการน�้ามัน/ลูกค้า

อุตสาหกรรม/ลูกค้าสหกรณ์ 

คู่ค้า/ ลูกค้าสถานีบริการน�้ามัน/ 

สังคมชุมชน/หน่วยงานราชการ

ลูกค้าสถานีบริการน�้ามัน/ 

สังคมชุมชน/หน่วยงานราชการ 

คู่ค้า/ ลูกค้าสถานีบริการน�้ามัน/ลูกค้า

อุตสาหกรรม/ลูกค้าสหกรณ์ 

ชุมชนสังคม/หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม/หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม/หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม/หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม/หน่วยงานราชการ

คู่ค้า/ ชุมชนสังคม/ หน่วยงานราชการ

ลูกค้า/ คู่ค้า/ ชุมชนสังคม

ชุมชนสังคม

ชุมชนสังคม

ชุมชนสังคม

สื่อมวลชน/ ชุมชนสังคม/ ผู้ถือหุ้น 
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 ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน Aspect GRI G4  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร ความส�าคัญ เนื้อหาที่รายงาน/ตัวชี้วัด หน้า
 (G4-19)  ภายในองค์กร (G4-20) ภายนอกองค์กร (G4-21) 

1-2. สารประธาน/ เปิดบ้านบางจาก/ กลยทุธ์/ ผลการด�าเนินงาน 
 ด้านเศรษฐกจิ (G4-EC1)
 
3. การก�ากบักจิการท่ีด/ี การปฏบิตัติามกฎหมาย (G4-EN29)
4. การก�ากับกิจการที่ดี/ ต่อต้านทุจริต (G4-S04)

1. ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ (G4-EC1)
2. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน/ การต่อต้านทุจริต (G4-SO4) 
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (คู่ค้าที่ตอบรับการปฏิบัติและ  
 ประเมินสถานะด้านความยั่งยืนตามจรรยาบรรณฯ)
 (ไม่มีตัวชี้วัดตาม GRI)

4. การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน (G4-EC9)

5. การขนส่งผลิตภัณฑ์ (ร้อยละประสิทธิภาพในการบริหาร 
 สญัญาคูค้่าขนส่ง)  (ไม่มตีวัช้ีวดัตาม GRI)

1. การใช้พลงังาน (G4-EN3) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ/
 (G4-EN15& EN16)
2. การขนส่งผลติภณัฑ์ (G4-EN30)

3. การใช้พลงังาน (G4-EN3) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ/
 (G4-EN15& EN16)
4. การพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างยัง่ยนื (G4-PR5)

5. การจัดการน�า้ (G4-EN10)
6. การจัดการน�า้ (G4-EN8)
7. การจัดการมลพษิทางอากาศ (G4-EN21)
8. การจัดการมลพษิทางอากาศ (G4-EN21 และ G4-OG6) 
9. การจัดการของเสยีและวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว (G4-EN23) 

1. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (G4-LA6)

2. การพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างยัง่ยนื (G4-PR5) การบรหิาร 
 ความสมัพนัธ์และความรบัผดิชอบต่อลกูค้า (G4-PR7)

3. ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย (G4-LA6)

4. การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม (G4-SO1)
5. การดแูลพนกังาน (G4-LA9)

6. การดแูลพนกังาน/ Best Employer Score by AON Hewitt
 (ไม่มตีวัช้ีวดัตาม GRI)
7. การดแูลพนกังาน (G4-LA9)

8. การด�าเนนิงานกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชน 
 และสงัคม (G4-SO1)

4-7/
26-33/ 48

36
36-38

48
50-51/ 37-38

50-51

50-51

78-80

59-61

78-80

59-61

69-77

62-63
62-63
66-67

66-67/ 111
68

84-86

69-77/ 87-88

84-86

101-108
94-96

89-92

94-96

101-108

1. ตอบสนองเป้าหมายองค์กร การเติบโตเพื่อมุ่งสู่กลุ่มบริษัท 
 นวัตกรรมสีเขียว
2. เพื่อรักษารายได้จากธุรกิจหลัก 
3. มีแนวปฏิบัติที่ดี ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย
4. เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
 มส่ีวนร่วมตรวจสอบ

1. เพื่อรักษาการเติบโต เสถียรภาพในการด�าเนินธุรกิจ
2. ควบคุมต้นทุนและการฝึกอบรมเพื่อขยายเครือข่ายต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่น
3. การด�าเนินงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ มีการผลิตสินค้าและ 
 บริการที่ดี 

4. เพ่ิมความถูกต้องสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ครบถ้วน

5. ความเป็นธรรมต่อคูค้่าและการจดัสรรทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 

1. ตอบสนองเป้าหมายองค์กรเรือ่งการเป็นบรษิทัปล่อยคาร์บอนฯ ต�า่ 

2. ขนส่งรวดเร็ว ปลอดภัย ครบถ้วน 

3. ควบคุมต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. มคีณุภาพทีด่ ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และมผีลติภณัฑ์เกรดพรเีมีย่ม

5. ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อภาคครัวเรือน
7. ควบคุมอากาศให้ดีกว่ามาตรฐานก�าหนด
8. ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
9. จัดการตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงใช้ 
 หลัก 3R

1. ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
 พนักงานและผูร้บัเหมา รวมถงึไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนรอบข้าง
2. ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บรโิภค และ 
 การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience  

3. พื้นที่ตั้งอยู่ในเมือง จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
 ตลอดเวลา
4. สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบสถานประกอบการ
5. ตอบสนองกับการเตบิโตทางธรุกจิ จงึต้องพฒันาคนให้มคีวาม 
 สามารถเพยีงพอ  
6. เพื่อจูงใจให้พนักงานที่เก่งอยู่กับองค์กร 

7. ให้พนักงานเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองทั้งสายวิชาชีพและ 
 ทั่วไป จูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กร
8. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว

จงึมีการปรับโครงสร้างองค์กร การจดัตัง้คณะกรรมการและคณะท�างานเพิม่เตมิ การพฒันาพนกังานให้มคีวามรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ รวมถงึมุง่เน้น 
เรื่องนวัตกรรมที่ตอบโจทย์องค์กรอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีเนื้อหาในการรายงานเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงและบริหารนวัตกรรมใน
รายงานฉบับนี้ ตามรายละเอียดในหน้า 49, 52-55  ตามล�าดับ
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กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ยกระดับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสู่ระดับ
มาตรฐานโลก พร้อมน้อมน�า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ที่การได้มาซึ่งก�าไรจะไม่
เป็นการแสวงหาก�าไรจนเกนิควร ตลอดจนค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่า บรหิารจดัการธรุกจิเพือ่ให้บรรลุ
ถงึวสิยัทศัน์องค์กร “มุง่สูก่ลุม่บรษิทันวตักรรมสเีขียวชัน้น�าในเอเชยี ทีม่บีรรษทัภบิาลทีด่แีละด�าเนนิธรุกจิด้วยแนวทางแบบ
มีส่วนร่วมและยั่งยืน” หรือ “Evolving Greenovation” ตลอดจนเป้าหมายทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในปี 2563 
 
ยุทธศาสตร์ 3S :  
 Security Stability Sustainability ยงัคงเป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิทีส่�าคญั สอดรบักบัการเตบิโตของธรุกจิ ทศิทาง
การพัฒนาความยั่งยืนของโลก ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน กล่าวคือ

Sustainability : 
พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าทาง
ธุรกิจ คุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและ
สังคมท่ีองค์กรยึดม่ันปฏิบัติมาโดย
ตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้ง

Security :
สร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบั
ประเทศ ขยายการลงทุนในธุรกิจ
ต้นน�า้เพือ่จดัหาพลงังานให้เพยีงพอ
กับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจ
และประชาชน

Stability : 
พฒันาธรุกจิให้เตบิโตและมีการกระจาย
ความเสี่ยงสู่ธุรกิจท่ีรายได้มั่นคง สร้าง
มูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนโดยเพ่ิม
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ด้วยการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจ
อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ 

3S

“...ขอให้ท่ำนได้ปฏบิตัติำมทีม่เีจตนำทีด่งีำมและมกี�ำลงัไม่ท้อถอยเพือ่รกัษำควำมสำมคัค ีเพือ่รกัษำควำม
เป็นอยูข่องเรำในประเทศไทย ซึง่ได้ประจกัษ์แล้วว่ำทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะคดิ มสีทิธิท์ีจ่ะปฏบิตั ิขอเพยีงอย่ำ
ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน...”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์
วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑
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 เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกบักลยทุธ์และการเตบิโตของธรุกจิ ปี 2559 จงึมกีารทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิและค่านยิม
องค์กร พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่รองรับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มงานรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพื่อสร้างการ
ด�าเนินงานในเชิงรุก

 ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเกิดความยั่งยืนและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้พัฒนากลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 
(Sustainability Strategy) มาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ กลยุทธ์ 4 GREEN ดังนี้

1. Green Business
มุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและ 

รับผิดชอบโดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ด้วยการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อมุ่งเป็นบรษิทัทีม่กีารปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�า่ (Low Carbon Company) อาท ิโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงาน
ชีวภาพ โรงงานไบโอดีเซลและเอทานอล ฯลฯ และเน้นการลงทุนใน
ธุรกิจที่มีรายได้ที่สม�่าเสมอ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต�่าทั้ง 
ในและต่างประเทศ

2. Green Production
มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากระบบมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 สู่การ

จัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM) พร้อมทั้งดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 การบรหิารจดัการของเสยี การใช้ทรพัยากรน�า้และพลงังาน
อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพตาม Roadmap ของ Carbon and Water Footprint ด้วยค�านึงถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภาวะโลกร้อนตาม Paris Agreement การประชุม COP21 ที่พยายาม
ควบคุมอุณหภูมิโลกให้ร้อนขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส รวมถึงแนวโน้มความรุนแรงของภาวะขาดแคลนน�้าในภูมิภาค 

Green Businessกลยุทธ์

Green Production

Green Society

Greenovative  Experience

4 Green
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มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ Bangchak Greenovative Experience รองรับวิถี
ชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 ในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังเช่น

• Greenovative Product บรษิทัฯ มุง่พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการใช้งาน 
และดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาด  
มาโดยตลอด ปีนี้ บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บำงจำก	 

	 Green	 S	Revolution” ส�าหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทั้งหมด ได้แก่  
 แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 และ E85 เพือ่เครือ่งยนต์เบนซนิรุน่ใหม่ 
 ระบบหัวฉีด Direct Injection Gasoline (DIG) การพัฒนาร้าน 
 กาแฟ Inthanin Garden ทีใ่ช้เมลด็กาแฟออร์แกนกิส์ทีป่ลกูด้วย 
 วิธีการรักษาป่าและไม่ใช้สารเคมี และเพื่อการลดขยะ ลดใช้ 
 ทรัพยากร บริษัทฯ ยังมีโปรแกรมลดราคาเคร่ืองดื่มเมื่อลูกค้า 
 น�าแก้วมาเอง และใช้แก้วกาแฟย่อยสลายได้ (Bio cup) ในทกุร้าน 
 อีกด้วย
• Greenovative Service Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการ 
 แบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยกระบวนการ 4 Rs คือ  
 Renewable Recycle Reuse และ Reduce ได้แก่ การติดตั้ง  
 Solar Roof Top เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สถานี EV  
 Charger เครือ่งเกบ็ขวดพลาสตกิอตัโนมตัเิพือ่รไีซเคลิเป็นเส้นใย 
 โพลเีอสเตอร์ ระบบการน�าน�า้ฝนและน�า้ใช้แล้วมาใช้รดน�า้ต้นไม้  
 การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวร่มรื่น  
 การออกแบบห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 การออกแบบอาคารธรุกจิเสรมิแบบ One Roof 
Concept คือ มีธุรกิจเสริมต่างๆ รวมไว้ภายใต้
อาคารเดยีวกนัเพือ่สร้างความสะดวกสบายในการ
เข้าใช้บริการ ก้าวสู่ The	Most	Admired	Brand	
และพัฒนาธุรกิจด้านอาหารรูปแบบใหม่ท่ีใส่ใจ
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด All in 
One Food Station นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิด 
มินิมาร์ทใหม่ ในแบรนด์ SPAR ‘FRESH & EASY 
FOOD MARKET’  ซุป เปอร ์มาร ์ เ ก็ตจาก
เนเธอร์แลนด์ ให้บริการลูกค้าด้วยความแตกต่าง 
คือ อาหารสด ใส่ใจคุณภาพและบริการ และมี
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจ�าหน่าย ทั้งยังพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแบรนด์ SPAR เพื่อ
จ�าหน่ายในไทยและมีแผนส่งออกต่างประเทศ 
อีกด้วย

3. Greenovative Experience
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• Greenovat ive Service 
พั ฒ น า ง า น บ ริ ก า ร ด ้ ว ย ร ะ บ บ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารข้อมูล
ลูกค้า และการบริการที่รวดเร็ว  มี
ประสทิธภิาพ ขยายการตดิตัง้ระบบ 
Automation Point Of Sale (POS)
ในสถานบีรกิารให้ครอบคลมุทัง้การ
พฒันาระบบ/ Application ทีจ่ะช่วย
อ�านวยความสะดวกในการใช้งาน
ของลกูค้ากลุม่ต่างๆ เช่น การพฒันา
ระบบ Professional Franchise 
Scheme/Application BCP Link/
ระบบค�าสัง่ซ้ือน�า้มนัอตัโนมตั ิ(Auto 
Ordering System : AOS) เพื่อ 
ช ่วยพัฒนางานบริการอย ่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้าและก้าวสู่ The	
Most	Admired	Brand

4. Green Society

Green Society เป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลักท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยเฉพาะการสนับสนนุผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังเกษตรกรให้มีอาชีพท่ีสร้างรายได้ 
ร่วมสร้างชุมชนให้ยั่งยืนและส่งเสริมให้สังคมมีการผลิตและการบริโภค
อย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN SDG) ที่ 11 และ 12 ด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่

• CSR in Process บริษัทฯ ร่วมด�าเนินธุรกิจสถานีบริการน�้ามันกับ
สหกรณ์การเกษตรซึง่ปีนีค้รบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย บรษิทัฯ จงึได้จดั
โครงการโปรโมชัน่ต่างๆ เพือ่ให้การสนบัสนนุกจิการ รวมทัง้จดัโครงการ
เพือ่ยกระดบัสถานบีรกิารน�า้มนัชมุชนทีม่ศีกัยภาพขึน้เป็นสถานบีรกิาร
ระดบัมาตรฐาน และให้การฝึกสอน (Coaching) ผูบ้รหิารของสหกรณ์
เพื่อช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ อีกท้ังยังคงการรับซื้อสินค้าเกษตร
ทีผ่ลติโดยชมุชนมาเป็นสนิค้าส่งเสรมิการขายของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่ช่อง
ทางการตลาด สร้างโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ในช่วงสินค้าเกษตรตกต�่า ล้นตลาด 

• CSR after Process บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านกจิกรรม 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษา ความปลอดภยั การกฬีา 
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจ

• การขยายเครือข่ายเพือ่สร้างสังคมสีเขียวอย่างยัง่ยนืผ่านคูค้่า ซึง่เป็น
ผู้มีส่วนส�าคัญย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจให้ย่ังยืน บริษัทฯ จึงพัฒนา 
จรรยำบรรณคูค้่ำเพือ่กำรพฒันำธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื	(Supplier	Code	
of	Conduct:	SCOC) เพื่อขยายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจที่ดีไป
ยังคู่ค้าให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

• การต่อยอดการท�าธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ด้วย
การจัดตั้งบริษัท	ออมสุข	วิสำหกิจเพื่อสังคม	จ�ำกัด ร่วมกับมูลนิธิ
พุทธเศรษฐศาสตร์ โดย ท่าน ว. วชิรเมธี เพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้า
เกษตร ข้าวและพืชอินทรีย์เพื่อแปรรูป และท�าการตลาด จัดจ�าหน่าย
และวิจัย



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559030

ความก้าวหน้าในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 แผนงาน ผลการด�าเนินงานในปี 2559 เป้าหมายปี 2563 (2020) 

กลยทุธ์ 1. มุ ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน 
    และรับผดิชอบ (Green Business) 

การตอบสนองต่อ SDG 

1.1 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก 
 พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม  
 โดยขยายสู่ผู้ผลิตระดับเอเชีย

1.2 พัฒนาธรุกจิผลติไบโอดเีซล 
 ก�าลงัผลติรวม 920,000 ลติร/วนั

1.3 พฒันาธรุกจิผลติเอทานอล 
 ก�าลงัผลติรวม ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ 

1.4 พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เพื่อ 
 เพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจ

 สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
 จากพลังงานแสงอาทิตย์ 203  
 เมกกะวัตต์/ ติดตั้ง (MWdc)  
 (พื้นที่ในไทย 177 MWdc/ พื้นที่ 
 ในญี่ปุ่น 26 MWdc) 

 บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)  
 เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชน 
 ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เมือ่วนัที่  
 28 กนัยายน 2559 เพือ่ระดมทนุ 
 ในการด�าเนนิธรุกจิด้านพลงังาน 
 หมุนเวียน 

 เดินหน่วยผลิตไบโอดีเซลใหม่มี 
 ก�าลงัการผลติ 520,000 ลติร/วนั  
 รวมเป็น 810,000 ลิตรต่อวัน  
 และมีอัตราการใช้ก�าลังผลิต 
 เฉลีย่ 93% (บจ.บางจากไบโอฟเูอล) 

 ลงทุนในโรงงานผลิตเอทานอล  
 (บจ.บางจากไบโอเอทานอล)  
 ท�าให้มีก�าลังผลิตเพิ่ม 150,000  
 ลติร/ วนัและมอีตัราการใช้ก�าลงั 
 ผลติเฉลีย่ 89% รวมกบั บจ.อบุล 
 ไบโอเอทานอล ที่มีก�าลังผลิต  
 400,000 ลิตร/วัน และมีอัตรา 
 การใช้ก�าลงัผลติเฉลีย่ 86% เป็น  
 550,000 ลติร/วนั 

 ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมือง 
 ลิเทียม 37.5 ดอลลาร์สหรัฐ  
 คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ  
 16.5  

 จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและ 
 บ ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak  
 Innovation and Initiative Center:  
 BIIC)

 เพิม่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
 แ ส ง อ า ทิ ต ย ์ แ ล ะ พ ลั ง ง า น 
 หมุนเวียนเป็น 1,000 MWdc

 เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลเป ็น  
 935,000 ลติร/วนั

 จัดตั้ง ศูนย์วิจัยไบโอฟูเอล เพื่อ 
 การวจิยัและพฒันาพชืพลังงาน 
 เชิงพาณิชย์ และเพิ่มผลผลิตให้ 
 เกษตรกร คิดค้น ผลิตภัณฑ์ 
 ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value  
 Bio Product) เพื่อเพิ่มโอกาส 
 ทางธุรกิจ

 เพิ่มการผลิตเอทานอลเป ็น  
 750,000 ลิตร/วัน

 ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ น วั ต ก ร ร ม / 
 Incubator และ Start up ไม่น้อย 
 กว่าปีละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ 

 สร้างผลก�าไรจากผลิตภัณฑ ์
 นวัตกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1  
 ของ EBITDA องค์กร

 เพิ่มบุคลากรทางการวิจัยภาย 
 ในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 8 คน

7.2 9.5



031บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2563 (2020) 

กลยทุธ์ 2. มุง่เน้นการยกระดบัการบรหิารงานสิง่แวดล้อม
    และความปลอดภยั (Green Production) 

การตอบสนองต่อ SDG 

2.1 ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (เหมือน 
 ข้อ 1.1-1.3)
2.2 การใช้ก๊าซธรรมชาติ (พลังงานสะอาด)  
 แทนการใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง  

2.3 การลงทุนในโครงการเพิ่มเสถียรภาพ 
 การผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ 
 พลังงาน

2.4 ผลิตไฟฟ้าและไอน�า้จากโรงไฟฟ้าพลงังาน 
 ความร้อนร่วม

2.5 เผยแพร่ความรู้/สร้างความตระหนักแก่ 
 สังคมเพื่อสนับสนุนอุณหภูมิโลกไม่ให ้
 สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส

2.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าประปาใน 
 กระบวนการผลติด้วยการลดน�า้ใช้ การน�า 
 น�้ากลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล
2.7 จัดท� า เส ้นทางรอยเท ้ าน�้ า  (Wate r  
 Footprint) เพื่อบริหารจัดการน�้าตลอด 
 วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

2.8 วางรากฐานระบบ Process Safety  
 Management (PSM) และขยายขอบเขต 
 การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมชุมชนโดย 
 รอบสถานประกอบการ  

 เหมือนข้อ 1.1 - 1.3
 ผลักดันให้มีการระบุตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

 ขององค์กรที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือน 
 กระจกสะสม (tCO2e) ของบริ ษัทฯ 
 และบริษัทย่อย ซึ่งผูกกับตัวชี้วัดผลการ 
 ปฏบัิติงานของผูบ้ริหารระดับสงู มผีลใช้ใน 
 ปี 2560

 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น�้ามัน 
 เตาได้ร้อยละ 86 ของการใช้น�า้มนัเตาเดิม 

 ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพื่อพัฒนา 
 ด้าน Yield Energy Efficiency Safety  
 and Reliability ให้มั่นคงและยั่งยืน  
 เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพ

 ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การใช้พลังงาน โรงกลั่น (Refinery :  
 Energy Intensity Index = 103) 

 เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
 ร่วมขนาด 25 MW. ได้ตามแผน เพิ่ม 
 เสถียรภาพในการผลิตได้ต่อเนื่อง 

 ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3E เป็นไป 
 ตามแผน 
  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 12  
  MW แล้วเสร็จในปี 2561 
  หน่วย Continuous Catalyst
   Regeneration (CCR) 
  การปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มี
  ประสทิธภิาพสงูขึน้ (Debottlenecking)

 ด�าเนินงานโครงการเผยแพร ่ความรู  ้
 และสร้างความตระหนักให้กับสาธารณะ 
 ผ่านหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัด 
 สัมมนา/ กิจกรรม Thailand Go Green/  
 การเติมน�้ามันผ่านบัตรสมาชิก เป็นต้น 

 ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 2.1 ของ 
 น�้าใช้ทั้งหมด 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อหน่วย 
 การผลิตได้ 60.6 ลบ.ม./ พันบาร์เรล 
 เทียบเท่าหน่วยการผลิต

 ท� า ข ้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ร ่ ว ม กั บ  
 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ 
 สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อศึกษาและจัด 
 ท�ารอยเท้าน�้าของผลิตภัณฑ์ (Water  
 Footprint)  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

 จัดให้มีคณะท�างาน PSM Governance  
 Committee (PSM GC) เพื่อด�าเนินงาน

 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให ้
 ครบทกุกระบวนการตามระบบ Process Safety  
 Management (PSM) ตามแผน 3 เรือ่ง

 ด�าเนินกิจกรรมและซักซ้อมแผนงานด้าน 
 ความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมใน 
 ภาวะฉุกเฉินร่วมกับชุมชนรอบข้าง

 ลดการปล่อยก๊าซเรอืนคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ด้วยการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset)  
 จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัท 
 ย่อยได้ ร้อยละ 60 ภายในปี 2563 และลด 
 ลงเหลือ 0 (Carbon Neutral Company)  
 ภายในปี 2573 
 

 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น�้ามันเตา 
 ได้ร้อยละ 100 ของการใช้น�้ามันเตาเดิม 

 ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพื่อพัฒนาด้าน  
 Yield Energy Efficiency Safety and  
 Reliability ให้มัน่คงและยัง่ยนื เพือ่ลดการ 
 สูญเสียผลิตภาพ ได้ส�าเร็จ

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 โรงกลั่น (Refinery : Energy Intensity  
 Index = 90) 

 ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3E เป็นไป 
 ตามแผน - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
 ร ่วม 12 MW. - หน่วย Continuous  
 Catalyst Regeneration Unit (CCR)  แล้ว 
 เสร็จในปี 2562 - ปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มี 
 ประสิทธิภาพ (Debottlenecking) แล้ว 
 เสร็จในปี 2563

 จ�านวนเยาวชนทีร่่วมโครงการ 80,000 คน/ปี

 ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 15 (ปีฐาน  
 2558)

 ประสิทธิภาพการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต  
 54 ลบ.ม./พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วย 
 การผลิต

 พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย เพ่ือ 
 สร้างความไว้วางใจและผูกพันอย่างต่อเนือ่ง

 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย 
 อย่างต่อเนื่องครบทั้ง 14 เรื่อง จนเกิดเป็น 
 วัฒนธรรมและพัฒนาระบบ Software  
 เข้ามาช่วย  

6.411.113.17.3 6.66.313.3



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559032

 แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2563 (2020) 

กลยทุธ์ 3. มุง่เน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวตักรรมสเีขยีวรปูโฉมใหม่ 
    (Greenovative Experience) 

3.1 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันที ่
 ตอบสนองความต้องการของ 
 ลูกค้า (Customer Centric)  
 ด ้ วยการปรับปรุ งแนวคิด / 
 ภาพลักษณ์พัฒนาการบริการ  
 ธุ ร กิ จ เ ส ริ ม เ พื่ อ ส ่ ง ม อ บ 
 ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า

 Greenovative Product  ออก 
 ผลิตภัณฑ ์ ใหม ่  “บางจาก  
 Green S Revolution” ส�าหรับ 
 กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทั้งหมด ได้แก่  
 แก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 และ  
 E85

 Greenovative Service Station  
 พัฒนารูปแบบสถานีบริการ 
 แบบใหม่ท่ีมเีอกลักษณ์โดดเด่น 
 ด ้วยกระบวนการ 4 Rs คือ  
 Renewable Recycle Reuse  
 และ Reduce และการออกแบบ 
 อาคารธุรกิจเสริมแบบ Single  
 Roof Top  

 Greenovative Service ปรบัปรงุ 
 มาตรฐานงานบริการใหม่และ 
 จัดฝึกอบรมท่ัวประเทศ ขยาย 
 การใช้ระบบ Automation POS  
 ได้มากขึ้น 363 แห่ง รวมเป็น  
 641 แห่ง และพัฒนาระบบไอที 
 เพื่อใช้บริหารฐานข้อมูลลูกค้า  
 เพือ่น�ามาสู่ประสิทธภิาพในการ 
 ให้บรกิาร เกดิความรวดเรว็ และ 
 ลูกค้าพึงพอใจ

 มุง่สูก่ารเป็น The Most Admired  
 Brand

 พัฒนาสถานีบริการต้นแบบ 
 ด้านสิง่แวดล้อม ครอบคลมุด้าน 
 การจัดการพลังงาน น�้า ขยะ  
 ไม่น้อยกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ

12.412.2 12.5

การตอบสนองต่อ SDG 



033บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

 แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2563 (2020) 

กลยทุธ์ 4. พฒันาธรุกิจ/กิจกรรมท่ีก่อให้เกดิประโยชน์
    ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Green Society) 

4.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม  
 และ พัฒนาธุรกิจที่ก ่อให ้เกิด 
 ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ไปพร้อมกัน (CSV) 

4.2 พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม ที่ 
 ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ 
 ประเทศมากขึ้น

 สนับสนุนสินค้ากลุ ่มเกษตรกร 
 มาเป็นสินค้าส ่งเสริมการขาย  
 ได้แก่ ข้าวหอมมะลิกว่า 300 ตัน  
 มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันร่วมกับ 
 สหกรณ์การเกษตรเพิม่ขึน้อกี 13 แห่ง

 ปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันชุมชน 
 ที่มีศักยภาพและยกระดับงาน 
 บรกิารผ่านโปรแกรมพฒันาสถานี 
 บริการน�้ามันชุมชน (CO-OP  
 Coaching & CO-OP Turn Pro)   
 จ�านวน 34 แห่ง

 ขยายเครอืข่ายด้านความยัง่ยนืไป 
 ยังคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายเกิน  
 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ด้วยการ  
 เผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้าฯ และ 
 จัดให้คู ่ค ้าประเมินตนเองตาม 
 จรรยาบรรณฯ  

 จัดตั้ง Social Enterprise บริษัท  
 ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด  
 เพ่ือต่อยอดการท�าธุรกิจร่วมกับ 
 เกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้ด้าน 
 ธุรกิจ และช่องทางการตลาดเพื่อ 
 ยกระดับสินค้าสินค้าเกษตรข้าว 
 และพืชอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด้าน 
 เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมเพื่อ 
 สร้างความเป็นชุมชนสุขภาพดี  
 น่าอยูแ่ละยัง่ยนื กว่า 250 กจิกรรม 

 ศึกษาความเป ็นไปได ้และขอ 
 อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง ห น ่ ว ย ง า น ที่ ม ี
 วัตถุประสงค์เฉพาะด้านสังคม 
 ที่ จะสร ้ างความเข ้มแข็ งของ 
 เกษตรกรไทยและพฒันาศกัยภาพ 
 เยาวชนไทย

 มแีผนน�าสนิค้าจากกลุม่เกษตรกร 
 มาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายใน 
 สถานีบริการน�้ามันบางจากเป็น 
 ประจ�าต่อเนือ่งทกุปี

 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันร่วมกับ 
 สหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง  
 20 แห่ง/ปี

 ปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันชุมชน 
 ที่มีศักยภาพและยกระดับงาน 
 บรกิารผ่านโปรแกรมพฒันาสถานี 
 บรกิารน�า้มนัชมุชนอย่างสม�า่เสมอ

 คูค้่าทกุรายตอบรบัการปฏบิตัติาม 
 จรรยาบรรณฯ และร่วมท�าแบบ 
 ประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ 

 น�าร ่องการด�าเนินงานร ่วมกับ 
 เกษตรกรในเครือข ่ ายมูลนิธ ิ
 พุทธเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัด 
 เชยีงราย  

 พัฒนากิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ 
 แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม ข อ ง 
 บริษัทอย่างต่อเนื่อง สร้างชุมชน 
 น่าอยู่และการพ่ึงพาตนเองของ 
 ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 พัฒนาโครงการส�าคัญที่ผลักดัน 
 ประเทศไทยสู ่การพัฒนาอย่าง 
 ย่ั ง ยืน  สร ้ า งการ เติบ โตของ 
 เศรษฐกจิฐานราก ควบคูไ่ปกบัการ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายใต ้ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.74.4 11.14.66.6

 ทั้งนี้ในการตอบสนองต่อเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล (SDG 16) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (SDG 8) ติดตามราย
ละเอียดจากบทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอรัปชั่น และ การดูแลพนักงาน 

การตอบสนองต่อ SDG 
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 ต้นปี 2560 บรษิทัฯ  ได้ย้ายส�านกังานใหญ่ไปยงัทีท่�าการแห่งใหม่ อาคาร M Tower ชัน้ 8 - 22A ภายใต้
แนวคิด Smart Building สะท้อนวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation เพื่อเป็นอาคารต้นแบบรักษ์ 
สิง่แวดล้อม  บรษิทัฯ จึงได้น�าหลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (LEED: Leadership 
in Energy and Environmental Design) ในระดับ Platinum ที่ชั้น 8 และ 10 และ Certified ที่ชั้น 11-
22A มาใช้ต้งแต่พิจารณาท�าเลท่ีต้ัง การเลือกใช้วัสดุ นวัตกรรมในการออกแบบ การดูแลคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  การบริหารจัดการน�้าและพลังงานอย่างมีมีประสิทธภิาพ  นอกจากนีย้งัได้
พฒันาระบบ Smart Office Smart Meeting and Smart Display Solution  เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ร่วมกับระบบ Building Management System ของบริษัทฯ 

ระบบควบคุมการท�างานของไฟฟ้า เคร่ืองปรับ
อากาศ แสดงผลผ่าน TV Digital Signage และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจัดการพลงังาน

จองห้องประชมุผ่าน application 
บนมือถอื/ระบบไฟฟ้าเคร่ืองปรับ
อากาศท�างานอัตโนมัติหลัง 
log in เข้าใช้ห้อง

ประหยัดน�้า

เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล/ 
วัสดุตกแต่งที่ไม่ปล่อยสารระเหย การเลือก
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พืน้ทีส่เีขยีวมากกว่า 650 ตร.ม.และ พืน้ที่
สันทนาการ (Recreation area) ทุกชั้น 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

พ้ืนท่ีโต๊ะท�างานแบบหมุนเวียน 

160 ทีน่ัง่ รองรับพนักงาน
ทีไ่ม่ได้ประจ�าทีอ่าคาร M Tower  
สามารถจองโต๊ะท�างานผ่าน
ระบบ Smart Office

รถไฟฟ้า BTS บางจาก/ รถโดยสาร
สาธารณะใกล้แหล่งชมุชนและระบบขนส่ง
สาธารณะ ท�าเลที่ตั้งเหมาะสม

ประหยัด
พลังงาน

Smart
Meeting

 Smart 
 Display

650 
ตร.ม.

นวัตกรรมในการออกแบบ : ระบบ Smart Solution เพื่อเชื่อมโยง
กับระบบ Building Management  System

Smart 
Office
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”  อันเป็นข้อปฎิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ  โดยมี  
“คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate Governance Committee)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน
สากลเป็นประจ�าทุกปี   ในปี 2559 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในด้านต่างๆ  ดังนี้

  ปรับปรุงนโยบาย      ยืนหยัดเจตนารมณ์       แบ่งปันแนวคิด

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี 2559 
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 35

“...กำรท�ำดีนั้นท�ำยำก และเห็นผลช้ำ แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ เพรำะหำไม่ ควำมชั่วซึ่งท�ำได้ง่ำย จะเข้ำมำ
แทนท่ี แล้วจะพอกพนูขึน้อย่ำงรวดเร็วโดยไม่ทนัรูส้กึตวั ต�ำรวจแต่ละคนจงึต้องตัง้ใจและเพยีรพยำยำม
ให้สุดก�ำลัง ในกำรสร้ำงเสริมและสะสม ควำมดี...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๓ และพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษาธิปัตย์แก่นายต�ารวจที่ส�าเร็จการศึกษา
หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการต�ารวจ รุ่นที่ ๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔

ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ครั้งที่ 13 อาทิ

   จ�ากัดจ�านวนบริษัทที่กรรมการ 
   จะด�ารงต�าแหน่งเป็นไม่เกิน 2  
   แห่ง เฉพาะในบรษิทัจดทะเบยีน 
   อื่น และเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ 
   ประธานกรรมการ ในหมวดที่ 3  
   (คณะกรรมการบริษัท) 

   เพิ่ มจรรยาบรรณนักลงทุน 
   สัมพันธ์ ในหมวดที่ 8 (การเปิด 
   เผยสารสนเทศและความโปร่งใส)

  ให ้พนักงานทุกคนตอบรับและท�าแบบ 
   ทดสอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
   ประจ�าปี

  ให้พนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง 
   ทางผลประโยชน์ประจ�าปี (Conflict of interest) 

  ร่วมแสดงพลังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ 
   ต ่อต ้านคอร ์ รัป ชันในงานวันต ่อต ้าน 
   คอร์รปัชนั 2559 “กรรม...สนองโกง” จัดโดย 
   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
   ณ บริเวณท้องสนามหลวง

  จัดกิจกรรม CG Day ประจ�าปี 2559 เพื่อ 
   สื่อสารแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
   กิจการที่ดีแก่พนักงานและรณรงค์ต่อต้าน 
   คอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

  ออกหนังสือเกี่ยวกับนโยบายงดการรับ  
   ของขวัญทุกประเภท ทุกโอกาส (No Gift  
   Policy) ประจ�าปี เพื่อเน้นย�้าพนักงานและ 
   ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

  แลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัการก�ากบั 
   ดแูลกจิการท่ีดแีละการต่อต้านคอร์รปัช่ันกบั 
   หน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท อมตะ  
   คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที  
   จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิง 
   การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่ม 
   ธนชาติ เป็นต้น

  จัดสัมมนาคู ่ค ้าประจ�าปี เพื่อประกาศ  
   “จรรยาบรรณคูค้่าเพือ่การพฒันาธุรกจิอย่าง 
   ยั่งยืน” และสนับสนุนให้คู่ค้าเป็น “แนวร่วม 
   ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
   การทุจริต” (CAC) (รายละเอียดปรากฎใน 
   บทการต่อต้านทุจริต หน้า 37) 

  ส่งเสริมให้บริษัทย่อยประกาศเจตนารมณ ์
   เข้าเป็น “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
   ใ น ก า ร ต ่ อ ต ้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ”  ( C A C )  
   (รายละเอยีดปรากฎในบทการต่อต้านทจุรติ  
   หน้า 38)

เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังาน
อย่างน้อยปีละครั้ง ใน 3 รูปแบบ  คือ 

ร้อยละ
95.09

ร้อยละ
96.44

ร้อยละ
96.19

ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.09

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) 
กรรมการ 3 - 4 คนซึง่ไม่เปิดเผยช่ือประเมนิกรรมการ 1 คน 

คะแนนร้อยละ 96.44 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ประเมินทั้งคณะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.19

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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การต่อต้านทุจริต

ในปี 2559 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยได้รับการต่ออายุหลัง
จากที่บริษัทฯ เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองในปี 2556 (ใบประกาศมีอายุ 3 ปี) (G4-16)

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการที่แสดงออกถึงความ 
มุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริต ดังนี้

 สื่อสำรและให้ควำมรู้ : บริษัทฯ ใช้ช่องทาง 
 การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ We Share สื่อสาร 
 ให้ผูบ้รหิารและพนกังานเข้าเรยีนรูแ้ละท�าแบบ 
 ทดสอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง 
 จะช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายที่ถูกต้อง  
 ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน : สื่อสาร  
 “นโยบายงดการรบัของขวญั” (No Gift Policy)  
 ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใดไปยัง 
 พนกังาน ผูเ้กีย่วข้องภายนอกของบรษิทัฯ และ 
 บรษิทัย่อย ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 เพือ่ตอกย�า้ความ 
 มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างบรรทัดฐานท่ีดี 
 ในการด�าเนนิธรุกจิต่อผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายอย่าง 
 ยุติธรรม

ตอบรับ
นโยบาย

ร้อยละ 100

ทดสอบ
ความรู้

ร้อยละ 100 แจ้งข้อมูล
Conflict of interest

ร้อยละ

“...คุณสมบัติพ้ืนฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนนั้น ที่ส�ำคัญได้แก่ ควำมรู้จักผิดชอบชั่วดี ควำมละอำย 
ชั่วกลัวบำป ควำมซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในควำมคิดและกำรกระท�ำ ควำมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอำรัดเอำเปรียบ
ผู้อื่น ควำมไม่มักง่ำย หยำบคำยกับอีกอย่ำงหนึ่งที่ส�ำคัญเป็นพิเศษ คือ ควำมขยันหมั่นเพียร...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร 
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒

100

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับ 
การน�านโยบายฯ ไปปฏิบัติ (G4-41)

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออนไลน์
ผ่านระบบบริหารบุคลากร e-hr
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 แบ่งปันแนวคิด : จัดสัมมนาคู่ค้า
ประจ�าปี เพือ่ประกาศ “จรรยาบรรณ
คู ่ค ้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย ่าง
ยัง่ยนื” (Supplier Code of Conduct) 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ก า ร ด� า เ นิ น ง า น 
ด ้ านสิ่ งแวดล ้อม สั งคม และ 
ธรรมาภิบาล (ESG: Environment, 
Social and Governance) เพื่อ 
ส่งเสริมให้คู ่ค้าด�าเนินธุรกิจ ตาม
แนวทางจรรยาบรรณ สร้างความ
เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน รวมถึง
สนับสนุนให้คู่ค้าเป็นแนวร่วม และ
เป็นสมาชิกท่ีได้รับการรับรองของ 
“แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการ ต่อต้านการทุจริต” (CAC)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 ในปีนี้มีคู ่ค ้า
จ�านวน 68 ราย ประกาศเป็นแนวร่วมฯ 
(G4-S04)

จ�านวนคู่ค้าที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต ปี 2557 - 2559 (G4-S04)

บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

S
Social

G
Governance

E
Environment

44 ราย
ปี 2557

22 ราย
ปี 2558

68 ราย
ปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทย่อยเข้าเป็น 

“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต”  

(CAC)
ประกอบด้วย 
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

การบรหิารความเสีย่งถอืเป็นภมูคิุม้กนัตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 
บริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO 
ERM และ ISO 31000 ในระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจ/สายงาน/
ส่วนงานและระดบับคุคล ตลอดจนถ่ายทอดไปยงับรษิทัย่อย  โดยมี
โครงสร้างการบริหาร ช่องทางรายงาน และติดตามประเมินผล 
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนบริหาร
ความเสีย่งครอบคลมุทัว่ทัง้กลุม่บรษิทัฯ และทุกกระบวนการท�างาน 
พร้อมรองรบัต่อความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและด�าเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน (G4-45)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
(ERMC) 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(RMC)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนองค์กร

ส่วนยุทธศาสตร์และ 
บริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

ส�านักตรวจสอบภายใน
(Internal Control Office)

คณะกรรมการและ
บริหารจัดการ บริษัท (MANCOM)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มธุรกิจ/ สายงาน 

Risk Manager ทั้ง 6 กลุ่มธุรกิจ/สายงาน

Risk Coordinator ทัง้ 6 กลุม่ธรุกจิ/สายงาน

กลุ่มธุรกิจ   
โรงกลั่นฯ

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ

กลุ่มธุรกิจ
ตลาด   

บัญชีและ
การเงิน

บมจ. บีซีพีจี

ยุทธศาสตร์และ
พฒันาธุรกจิใหม่

บริหารและ
พัฒนาความ
ยั่งยืนองค์กร

“...วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ควำมปรกติสุขอย่ำงเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่ำนเข้ำ
มำด้วยเสมอ ยำกจะหลีกเลี่ยงพ้น. ข้อส�ำคัญอยู่ที่ทุก ๆ คนจะต้องเตรียมกำย เตรียมใจ และเตรียม
กำรไว้ให้พร้อมทุกเวลำ เพื่อเผชิญและแก้ไขควำมไม่ปรกติเดือดร้อนทั้งนั้นด้วยควำมไม่ประมำท ด้วย
เหตผุล ด้วยหลกัวชิำ และด้วยสำมคัคธีรรม จงึจะผ่อนหนกัให้เป็นเบำ และกลบัร้ำยให้กลำยเป็นดไีด้...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๘
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗      
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บริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

1. กำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร	 (Corporate	Risk	Management) 
เป็นการประเมินความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวม
ถงึแนวโน้มในอนาคต (Future Trend) ทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้บรรลุตาม 
เป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซ่ึงในการบรหิารความเสีย่งนี้
จะถกูถ่ายทอดและท�าควบคูก่บัเป้าหมาย กลยทุธ์ทัง้ในระดบัองค์กร/ 
กลุม่ธรุกจิ/ สายงาน/ ส่วนงาน  ส�าหรบัการบรหิารความเส่ียงในระดับ
กระบวนการ เป็นการประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการท�างาน
เพื่อหาจุดที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ข้อผิดพลาด
ร้ายแรง อุบัติเหตุหรือการขาดประสิทธิภาพ ฯลฯ และจัดให้มีการ
ควบคุม ป้องกัน หรือการตรวจสอบที่เหมาะสม
2.	 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่	 (New	
Business	 Investment	 Risk	 Management) เป็นการประเมิน
โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ต้องมีการจัดท�าแผนจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร ก่อนน�าเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
(Board of Director)
3.	 กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	 (Business	 Continuity	
Management) เป็นการประเมินความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆที่
อาจส่งผลให้ธรุกจิไม่สามารถด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งได้ และจดัท�า
แผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิร่วมกบัแผนระงบัเหตฉุกุเฉนิของ
หน่วยงานด้านความปลอดภยัเพือ่เตรยีมความพร้อมด้านทรพัยากร
และกลยทุธ์รองรบักรณเีกดิวกิฤตการณ์ โดยจดัให้มกีารตดิตามและ
ทบทวนขั้นตอนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน 
ISO 22301 

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ ได้แก่ แนวโน้มโลก 
(Megatrend) และข้อมูลจาก The Global Risks Report 2016 
11th Edition จาก World Economic Forum เพื่อจัดท�าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและหาโอกาสทางธุรกิจ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 
ด้านหลัก ได้แก่

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
• ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operation Risk)
• ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 

ซึง่รวมถงึความเสีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ  ข้อบงัคับ 
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับสังคม สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภยั  พบว่า ความเสีย่งทีม่แีนวโน้มสงูข้ึนและอาจส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทัยงัคงเป็นความ
เสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามัน (Energy 
Price Shock) และยังพบว่าความเสี่ยงด้าน 
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(Climate Change) วิกฤตน�้า (Water Crisis) 
ความรนุแรงของสภาวะอากาศ (Extreme Weather 
Event) และ การสูญเสียระบบนิเวศวิทยา  
(Biodiversity Loss and Ecosystem Collapse) 
มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น (G4-15)  

 ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึมมีาตรการลดความเส่ียงและ
ผลกระทบของปัจจยัดงักล่าว  พร้อมจดัเตรยีมแผน
รองรบัเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทได้ ดังนี้
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1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management)

ผลกระทบ : ความไม่แน่นอนของ
    รายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

มำตรกำรระยะส้ัน  บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน�้ามันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหาร 
ความเสีย่งด้านราคาและส่วนต่างราคาน�้ามันดบิและราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในรูปแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ โดยผ่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านราคาและการเงนิ (Price Risk Management Committee : PRMC) 
เพื่อบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯที่เกิดจากความผันผวนของราคาน�้ามันและค่าเงินบาท 
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความผันผวนในการด�าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการน้อยที่สุด
มำตรกำรระยะยำว  : เพิม่สดัส่วนธรุกจิใหม่ทีส่ร้างรายได้อย่างสม�า่เสมอ ขยายการลงทนุสูธ่รุกจิการด้านพลงังาน 
ประกอบด้วย

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน	(Green	Power) : จัดตั้ง บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 
  บรษิทัย่อย ทีข่ยายการลงทนุและดแูลธรุกจิการผลติไฟฟ้าและพลงังานหมนุเวยีนอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ

 ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภำพ : ขยายโรงงานผลติไบโอดเีซลจากก�าลงัผลติ 360,000 ลติรต่อวนั เพิม่อกี 450,000  
  ลิตรต่อวัน รวมเป็น 810,000 ลิตรต่อวัน สามารถผลิตและจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
  2559 และจัดตั้ง บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จ�ากัด ที่มีก�าลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน  
  ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังผลิตเอทนอลรวมเป็น 550,000 ลิตรต่อวัน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ 

 ธุรกิจนวัตกรรม ลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ลิเทียมของบริษัท Lithium Americas Corp. ร้อยละ 7 เพื่อรองรับ  
  การเติบโตด้านพลังงานทดแทนที่ใช้แบตเตอรี่ในอนาคต

  ท�าสัญญาจัดซ้ือน�้ามันดิบในระยะยาว  
  (Term) จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ 
  รองรับปริมาณการกลั่นได้อย่างสม�่าเสมอ 
  จัดหาน�้ามันดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ 
  กระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่ดีเพื่อ 
  เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ
  จัดกลุ่มผู้ขาย (Supplier) วัตถุดิบ สินค้า  
  และบริการที่ มี มูลค ่าสูง เพื่อประเมิน 
  ความเสี่ยงด้านความเพียงพอของผู้ขาย  
  และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
  และสังคม ต่อบริษัทฯ จากกลุ่มผู้ขายเพื่อ 
  สร้างความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง 
  ต่อเนื่อง

ความเสี่ยง: ความผันผวนของราคาน�้ามัน

ความเสี่ยง: การบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน ผลกระทบ : ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ/
    ผลกระทบต่อต้นทุนทางการผลิต
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  มโีครงการลดการใช้พลงังานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ โครงการ 3Es (Efficiency, Energy and Environment  
  Improvement Project) 
  ใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น�้ามันเตา อีกทั้งมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration  
  Power Plant) หน่วยที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงกลั่น (รายละเอียดในหมวดการใช้พลังงาน)
  โครงการอนรุกัษ์พลงังานในอาคารส�านกังานแห่งใหม่ โดยใช้มาตรฐาน LEED เป็นแนวทางในการออกแบบ 
  และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ป้องกันน�้ามันรั่วไหลในแม่น�้าโดยก�าหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งน�้ามันให้เป็นเรือที่มีเปลือกสองชั้น  
  (Double Hull) ทั้งเรือขนส่งน�้ามันดิบและเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูป
  เตรยีมอปุกรณ์ขจดัคราบน�า้มนัเพิม่เตมิไว้ทีค่ลงัน�า้มนัของ บรษิทั ไทยพบับลกิพอร์ต จ�ากดั เพิม่เตมิจากท่าเรอื 
  โรงกลัน่ 
  มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้วยการร่วมซ้อมการจัดการกรณีน�้ามันรั่วและไฟไหม้ของเรือขนส่งท่ีคลัง 
  ศรีราชา และระหว่างการขนส่ง 
  พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยส�าหรับอุปกรณ์ ระบบ และเครื่องมือต่างๆ ของท่าเรือ 
  อย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ Oil Company International Marine Forum (OCIMF)  
  อาทิ การปรับปรุงระบบดับเพลิงที่ท่าเรือให้ทันสมัยยิ่งข้ึน และมีแผนพัฒนาระบบการเทียบจอดเรือให้เป็น 
  แบบ Quick Release Hook รวมถึงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเพิ่มเติม เป็นต้น
  ร่วมกับนักวิชาการด้านกีฎวิทยา ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาแนวโน้มการ 
  เปลี่ยนแปลงจ�านวนหิ่งห้อยในฝั่งคุ้งบางกะเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ซึ่งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  
  ฝั่งตรงข้ามโรงกลั่น

ผลกระทบ : มีน�้าใช้ไม่เพียงพอ 
    ต่อกระบวนการผลิต

ผลกระทบ : ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
    กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ผลกระทบ : การขนส่งน�้ามันทางเรืออาจส่ง 
    ผลกระทบต่อระบบนิเวศหากเกิดรั่วไหล

  มีคณะท�างานบริหารจัดการน�้าโรงกลั่น  (Refinery Water Management Taskforce) เพื่อการใช้น�้า การน�า 
  น�้ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส โดยในปี 2559 สามารถลดการปล่อยน�้าทิ้ง 
  และการใช้น�้าได้ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบจากปริมาณน�้าใช้ทั้งหมด
  วางแผนจัดท�ารอยเท้าน�้า (Water Footprint) เพื่อบริหารจัดการน�้าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยง: ภาวะการขาดแคลนน�้า

ความเสีย่ง: การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

ความเสีย่ง: การสญูเสยีระบบนเิวศวทิยา 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
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  เพิม่เสถียรภาพในกระบวนการผลิตดว้ยการพฒันาระบบบริหารจัดการระบบไฟฟ้า (Power Management  
  System : PMS) แล้วเสร็จในปี 2559 และก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
  มีแผนแล้วเสร็จในปี 2560 จะส่งผลให้โรงกลั่นมีเสถียรภาพด้านกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ลดโอกาสในการหยุด 
  กลั่นฉุกเฉิน
  บริหารความเสี่ยงในการท�างานผ่านระบบ Safety Integrity Level (SIL), Reliability Centered  
  Maintenance (RCM) และ Risk-Based Inspection (RBI) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์และ 
  กระบวนการเพ่ือวางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
  พัฒนาระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 มีการท�าประเมินเพื่อบ่งชี้อันตรายจาก 
  การท�างาน (Hazard And Operability Studied : HAZOP) และวางระบบการบริหารความปลอดภัยใน 
  ทุกขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกลั่น (Process Safety Management System: PSM) 
  ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนจากการ 
  ระบายก๊าซออกทางหอเผาทิ้ง คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2561
  แสดงผลคุณภาพอากาศออนไลน์ไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ มูลนิธิสายใจไทย  
  ถนนสรรพาวุธ และที่บริเวณหน้าโรงกลั่นบางจากฯ ฝั่งประตูที่ 2 ถนนรางรถไฟสายเก่า เพื่อขยายพื้นที ่
  ในการรับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ สร้างความมั่นใจให้ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ปัจจุบันมีจอแสดง 
  ผลคุณภาพอากาศทั้งสิ้น 6 แห่ง กระจายอยู่รอบบริเวณโรงกลั่น 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบโรงกล่ัน ท้ัง 
  โรงเรียน วัด คอนโดมิเนียม ด้วยการอบรมความรู้เรื่องการอพยพและดับเพลิง รวมถึงติดต้ังระบบส่ือสาร 
  และเตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง เชิญตัวแทนจากชุมชนร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน

	 ควำมเสี่ยงระดับกระบวนกำร
  บริษัทฯได้จัดท�ากระบวนการท�างานในทุกหน่วยงานตามหลัก Quality Information Process (QIP) ท่ี 
  ออกแบบเฉพาะโดยบริษัทฯ ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็น 
  เจ้าของกระบวนการตรวจสอบตนเอง (Control Self Assesment : CSA ครบ  100 % จ�านวน 171 กระบวนการ

ผลกระทบ : ความเชื่อมั่นของชุมชนและสังคม 
    ต่อการด�าเนินธุรกิจ

ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม

ความเสี่ยงด้านสังคม

2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

 นอกจากการพิจารณาถึงความสอดคล้องของทิศทางกลยุทธ์บริษัทฯ และผลตอบแทนของธุรกิจใหม่แล้ว การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่นับเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจ จึงมี
การวิเคราะห์โครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการลงทุนจะเกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายตั้งไว้ 
โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคมและชุมชน ซึ่งการพิจารณาความเส่ียงได้แยกตามแต่ละช่วงเวลาใน
การด�าเนินโครงการ และค�านึงถึงความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทุน และความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติอีกด้วย 



3. การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ
 (Business Continuity Management: BCM)

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธรุกจิ ISO 22301: 
2012 ครอบคลมุอาคาร A ชัน้ 10 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่ คอมเพล็กซ์ (ส�านักงานใหญ่เดิม)  
โรงกลั่นน�้ามันบางจากและศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและ 
ศนูย์จ่ายน�า้มนับางปะอนิตัง้แต่ปี 2556 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 ซึง่เป็นการรบัรองว่าบรษิทัฯ 
มีระบบในการเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถด�าเนินธุรกิจ รับมือ 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเน่ือง มีการจัดท�า 
แผนบรหิารภาวะวกิฤตจ�านวน 10 แผน และแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิจ�านวน 
5 แผน ร่วมกับแผนระงับเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานด้านความปลอดภัย

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559044
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูล Global Risk และประเมินความเส่ียงจากภัยคุกคามด้านต่างๆ 
พบว่าความเสี่ยงการก่อวินาศกรรมมีความถ่ีในการเกิดเป็นภัยคุกคามสูงข้ึน ดังน้ัน ในปี 2559 จึงจัดให้มี
การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รับมือเกิดวิกฤตเหตุขู่วินาศกรรม
ที่โรงกลั่น ที่ศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน และน�าผลที่ได้รับจากการซักซ้อมไปปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน 
จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งยังขยายขอบข่ายสู่บริษัทย่อย โดยสื่อสารให้บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความส�าคัญ และร่วม
เรยีนรูส้งัเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนเพือ่น�าไปพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิของบรษิทัย่อย
ให้มทีีม่ปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัแผนของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าหากเกดิเหตกุารณ์วกิฤตต่างๆ จะ
สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาด�าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีความมั่นคงและยั่งยืน 
เช่นเดียวกับบริษัทฯ 



046 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
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รายได้รวม Revenue

ล้านบาท
145,232

ก�าไรสุทธิ Net Profit

ล้านบาท
4,729

การจัดซื้อจัดจ้างภายใน
ท้องถิ่น (ประเทศไทย)

4,351
ล้านบาท

98%

EBITDA

ล้านบาท
11,363 

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น 
และการค้าน�้ามัน

50.6% 22.2% 22.5% 2.8%

1.9%

กลุ่มธุรกิจตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
สีเขียว

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ทรพัยากรธรรมชาติ 
และพฒันาธรุกจิใหม่

สัดส่วนของ EBITDA จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ
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รายได้

	 ในปี	 2559	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ	 144,705.29	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	
4,729.41	ล้านบาท	โดยเป็นก�าไรสทุธส่ิวนของบรษิทัฯ	4,502.30	ล้านบาท		รายได้จากการขายและบรหิารข้างต้นนอกจาก
จะมาจากธุรกิจโรงกลั่นและตลาดแล้ว	ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 ไม่ว่าจะเป็น
จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	ธุรกิจไบโอดีเซล	และธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	เป็นต้น	(G4-EC1)

	 บริษัทฯ	สามารถผลิต	ผลิตภัณฑ์น�้ามันแก๊สโซฮอล์และน�้ามันดีเซล	 ได้คุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐานยูโร	4	ของ
ภาครัฐ	 อีกทั้งบริษัทฯเป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์	 E20	มาตรฐานยูโร	 5	 ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	มี 
ค่าซัลเฟอร์ต�่ากว่า	10	ส่วนในล้านส่วน	นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานในกระบวนการผลิตด้วยการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าและไอน�า้จากโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม(Cogeneration	Power	Plant)	รวมถงึใช้ก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นพลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแทนการใช้น�้ามันเตา	พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น
น�้ามันด้วยโครงการ	3E	และ	YES-R	

	 ในปีนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการลดลง	4.26	%	เป็นผลมาจาราคาขายน�้ามันส�าเร็จรูป
ลดลงร้อยละ	4			ถงึแม้ว่าปรมิาณการจ�าหน่ายน�า้มนัส�าเรจ็รปูรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ	5		ค่าการกลัน่พืน้ฐาน	ปี	2559	อยูท่ี	่5.99	
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล	ลดลงจากปี	2558	เนื่องจาก	ส่วนต่างราคาน�้ามันเบนซิน(UNL95)	และน�้ามันดิบดูไบ	(DB)	ปรับ
ตวัลดลงอย่างมากจากอปุสงค์การน�าเข้าน�า้มนัเบนซนิของประเทศอนิโดนีเชยีชะลอตัว	และภาวะอปุทานน�า้มนัเบนซนิใน
ภูมิภาคล้นตลาด	แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีก�าไรจากสต๊อกน�้ามันประมาณ	590	ล้านบาท	และธุรกิจโรงกลั่นมีการเดิน
หน่วยกลั่นเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย	101.39	พันบาร์เรลต่อวัน		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีรายได้จากการขายและบริหารมาจากกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ซึง่ปัจจบุนัอยูภ่ายใต้บรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	บซีพีจี	ีจ�ากดั	(มหาชน)	มกี�าลงัการผลติและจ�าหน่าย
รวม	151	เมกะวัตต์	โดยมาจากโรงไฟฟ้าในประเทศไทย	118	เมกะวัตต์		จากความร่วมมือกับสหกรณ์ชุมชน	7		เมกะวัตต์		
และจากประเทศญี่ปุ่น	26	 เมกะวัตต์	 ในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซล	มีอัตราการผลิตเฉลี่ย	0.41	ล้านลิตรต่อวัน	และธุรกิจ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	มีรายได้จากการขาย	 1,503	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	 2558	 ร้อยละ	 36	ปริมาณการขาย 
ในปี	2559	ลดลง	287,423	บาร์เรล	เมื่อเทียบกับปี	2558	รวมถึงราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ	47.62	ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล	
ซึ่งลดลงจากปี	2558	ประมาณ	10.5	ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล

ค่าใช้จ่าย

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปี	2559	ลดลงจากปีก่อน	6,876.87	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขาย
ลดลงสอดคล้องกบัราคาน�า้มนัดบิทีป่รบัตวัลดลง	โดยทีร่าคาน�า้มนัดบิในปี	2559	เคลือ่นไหวอยูใ่นกรอบ	22	-	55	ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล	และมีราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่	41	ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล	ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี	2558	ซึ่งอยู่ที่	51	
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล	เนื่องจากตลาดน�า้มันดิบยงัคงประสบปัญหาอุปทานลน้ตลาดตลอดทัง้ปี	โดยในช่วงต้นปีตลาด
มีปริมาณน�้ามันดิบส่วนเกินถึงประมาณ	2	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ขณะที่ในปี	2559	ผู้ผลิตกลุ่มโอเปคยังเพิ่มก�าลังการผลิตอีก
ประมาณ	1.0	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ท�าให้อุปทานน�้ามันดิบโดยรวมยังคงเติบโตข้ึนจากปี	 2558	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ได้แก่	 
ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม	 โรงเรียนและชุมชนรวมถึงการบริจาคทั้งในรูปสิ่งของและเงิน	ประมาณ	76.70	 	ล้านบาท	ส�าหรับ 
ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี	 2558	ประมาณ	484.22	 ล้านบาท	 	 ในด้านของการ 
ช�าระภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	175	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯมีผลก�าไรทางภาษีจึงมีภาระที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	และในปีนี้บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผล	2,753.53	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2558

(G4-17)



049บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก 
บริษัทฯ	 	 อาทิ	 การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 สภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม	
ทรพัยากรทีล่ดลง	นโยบายภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลง	อาจส่งผลต่อ	ความ
ยั่งยืนขององค์กร	ดังนั้น	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	หรือ	Change	
Management	 จึงมีความจ�าเป็นเพื่อยกระดับความสามารถของ
องค์กรที่จะสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม	สร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัให้โดดเด่น	 เหนอืคูแ่ข่ง	บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	และ 
ค่านิยมขององค์กรใหม่	เป็น	Evolving	Greenovation	และค่านิยม	 
I	 AM	BCP	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	 โดยเชื่อว่าในโลก
อนาคตการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเรว็และ
การใช้นวตักรรมจะเพิม่ความได้เปรยีบเทยีบทางการแข่งขนั	

	 บรษิทัฯ	จงึจดัตัง้	ฝ่ายพฒันาการเปลีย่นแปลง
องค์กร	ท�าหน้าทีร่่วมกบักลุม่ธรุกจิหลกั	หน่วยงาน
จดัท�ากลยทุธ์	และหน่วยงานสนบัสนนุ	มุง่เน้นการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ	และค้นหาโอกาสในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการหลักทางธุรกิจ 
(Business	 Process	 Redesign)	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพองค์กรในทุกมิติอย่าง
ยัง่ยนื	 ได้แก่	การเน้นการลดระยะเวลาการท�างาน	
การลดขัน้ตอนท�างานทีซ่�า้ซ้อน	การลดค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงาน	 การเพิ่มรายได้	 การน�าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการท�างาน
ให้ง่าย	สะดวก	รวดเรว็	และถกูต้องส่งกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อให้สามารถและด�าเนินธุรกิจได้
อย่างยัง่ยนื

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

กลยุทธ์

ธุรกิจโรงกลั่น : 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติการของโรงกลัน่
ให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด

ธุรกิจตลาด : 
พฒันาสถานบีรกิาร	ขยาย	และต่อยอดธรุกจิ
ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความพึงพอใจ
ของลกูค้าสงูสดุ

ธุรกิจสนับสนุน :
พฒันากระบวนการสนบัสนนุต่างๆ	ให้รองรบัต่อ
ธรุกิจหลกัและลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน

เป้าหมายปี 2563

โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปี 2559

การลดระยะเวลาการหยุด
ซ่อมบ�ารงุโรงกลัน่เรว็ขึน้ 1 
วนั ท�าให้บรษิทัฯ มรีายได้
จากการกลัน่เพ่ิมขึน้
25 ล้านบาท

การลดระยะ เ วลาการ
สรรหาพนักงานเหลือ 43 
วัน ช่วยท�าให้มีพนักงาน
เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน
และขยายธรุกจิ

การปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
จดัซือ้จดัจ้างโดยใช้กระบวนการ
จดัหาเชงิกลยทุธ์ (Strategic 
Sourcing) ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถลดต้นทนุในการจดัหา
สนิค้าและบรกิาร
ลงได้ 20 ล้านบาท

การบริหารคลังน�้ามันดิบ
และการคดัเลอืกวตัถดุบิให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
34 ล้านบาท

การจดัตัง้และขยายธรุกจิค้าปลีก 
สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการ
ลงทุนในบริษัท บางจาก รีเทล 
จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิงานด้านค้าปลีก
โดยเฉพาะ 

	 อย่างไรกต็าม	บรษัิทฯ	ก�าหนดโครงการ

พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิ

ตามหลกัการบรหิารการเปลีย่นแปลง	จนถงึ

ปี	 2563	 คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

องค์กรมากกว่า	1,000	ล้านบาท	และใน	ปีนี้

บรษิทัฯ	กย็งัคงวเิคราะห์และหาโอกาสเพือ่

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

อย่างต่อเนือ่ง 

 โดยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

บรษัิท	หลกัการบรหิารการเปลีย่นแปลงให้

พร้อมการสร้างการยอมรับ	 ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติบวกให้พนักงาน	สร้างบรรยากาศ

กระตอืรนืร้นเตรยีมรบัการเปลีย่นแปลงจน

ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมตามค่านิยมใหม่

ของบรษัิท	I	AM	BCP

สร้างมลูค่าเพิม่
ในการด�าเนนิธรุกจิกว่า
1,000 ล้านบาท

“...บ้านเมอืงของเราก�าลงัต้องการการปรบัปรงุและพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเร่งรบี เพือ่ให้ได้รบั
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากก�าลังงาน 
ก�าลงัปัญญาของคนไทยทกุคน จะลงัเลหน่วงเหนีย่วให้ชกัช้าด้วยเหตผุลใดๆ ไม่ได้ เพราะจะท�าให้เสยี
ประโยชน์ทีจ่ะพงึได้ไปเปล่าๆ ซึง่ในยามนีจ้ะต้องถอืเป็นความเสยีหาย...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช  ๒๕๓๗
วันศุกร์ที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๓๖



050 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
	 ด้วย	คูค้่า	เป็นหนึง่ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีส�าคญัทีม่ส่ีวน
ร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโต	บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ส่ง
เสรมิคูค้่าในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืและสอดคล้องกบั
วถิกีารด�าเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทัฯ	และจดัท�า	“จรรยา
บรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”	ประกอบ
ด้วยการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคมและธรรมาภิ
บาล	(Environment,	Social	and	Governance;	ESG)	ซึ่ง
เป็นแนวทางสากลในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ
เชื่อว่า	 หากคู ่ค ้าของบริษัทฯ	 มีการด�าเนินธุรกิจด้วย 
ความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	 และด�าเนินงานตาม 

จรรยาบรรณฯ	คู่ค้า	5	ด้าน	อันได้แก่
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสังคม
จะส่งผลให้คูค้่าเตบิโตอย่างยัง่ยนืเช่นกนั	
	 บริษัทฯ	จึงพัฒนากระบวนการท�างานร่วมกับคู่ค้าอย่าง
เป็นรปูธรรมและมุง่มัน่ท่ีจะพฒันางานห่วงโซ่อปุทานและคู่ค้า	
สูก่ารเป็นพนัธมติรทางธรุกจิทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนืร่วมกนั	ดงันี้

กลยุทธ์

เป้าหมาย
ปี 2563

 	 ปรับปรุงระเบียบ/ตารางอ�านาจอนุมัติการจัดหาพัสดุให้ 

	 	 สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป		

 	 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเลคทรอนิกส	์ 

  SAP	SRM	ตามระเบยีบ/ตารางอ�านาจอนมุตักิารจดัหาพสัด ุ

  ที่ปรับปรุง	

  ปรบัปรงุวธิกีารและตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานให้สอดคล้อง
	 	 กับเป้าหมายองค์กร

ผลการด�าเนินงานปี 2559

  ปรับปรุงระเบียบ ปรับปรุงวิธีการจัดหา

 ด�าเนนิการ	โครงการยกระดบัเพือ่การจดัหาเชงิรกุ	(Strategic	Sourcing) 

ด้วยการปรบัปรงุกระบวนการ	จดัหาพสัดเุพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน	 รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุให้รอบรู้เรื่อง

สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป		
	 ฝึกอบรม	 เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 
เกี่ยวกับการจัดหาเชิงรุก	 (Strategic	 Sourcing)	 ที่ค�านึงถึง
ประสิทธิภาพทั้งด้านเวลา	ทรัพยากร	และต้นทุน	

	 จัดสมัมนาแก่พนกังาน	เพือ่พฒันาวธิกีารจัดท�าขอบเขตงาน		เพือ่
ระบุความต้องการของสินค้าและบริการได้ชัดเจน	 รวดเร็วต่อ 
การจัดหาที่ครบถ้วนถูกต้อง	 และน�าไปสู ่การท�ามาตรฐาน
ขอบเขตงานกลางของบริษัทฯ	 เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหาและ 
การเสนอราคาที่ถูกต้องเหมาะสมของคู่ค้า

ผลลัพธ์ : บริหารต้นทุน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Cost Reduction)
ได้กว่า 20 ล้านบาท

ผลลัพธ์ : บริหารระยะเวลา
ในการจัดหาพัสดุดีขึ้น  
สามารถลดงานที่จัดหาเกิน
ระยะเวลาที่ก�าหนดได้ 
ร้อยละของงานที่ใช้ระยะเวลา
เกินเกณฑ์ที่ก�าหนดลดลง
(เป้าหมาย 40 %)

24
2559

32
2558

ร้อยละของงานจัดหาที่เกินเวลา

 “...การทีจ่ะประกอบกจิใด ๆ ให้เจรญิเป็นผลดนีัน้ ย่อมต้องอาศยัความอตุสาหะพากเพยีร และความ
ซือ่สตัย์สจุรติเป็นรากฐานส�าคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผูม้จีติใจเมตตากรณุาไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ และ
พร้อมทีจ่ะบ�าเพญ็ประโยชน์ให้เกดิแก่ส่วนรวมตามโอกาสอกีด้วย...”

พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙

พัฒนาคู่ค้าส�าคัญทุกรายให้มีแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ด้วยจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุด้วย
การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อย 5% ของงบประมาณต่อปี

ส่งเสริมรายการสินค้า/บริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Procurement) อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

ปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยวิธีการ
จัดหาเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการปรับปรุงกระบวนการท�
จัดหาเชิงกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการท�
จัดหาเชิงกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท�ปรับปรุงกระบวนการท� การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

งานด้วยวิธีการ การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

งานด้วยวิธีการ การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

งานด้วยวิธีการ การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าด้วยการปรับปรุงกระบวนการท� งานด้วยวิธีการ
จัดหาเชิงกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการท� งานด้วยวิธีการ
จัดหาเชิงกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการท� งานด้วยวิธีการ
จัดหาเชิงกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการท� งานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการท� งานด้วยวิธีการงานด้วยวิธีการ

2 31

(ร้อยละ)

(G4-DMA)



051บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

เป้าหมาย

  การพัฒนาคู่ค้า  การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

  นวัตกรรมในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน    การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
   (Green Procurement)

 	 เป็นมาตรการที่หวังผลระยะยาว	 เพื่อการด�าเนินงานที ่
	 	 ยัง่ยนืร่วมกนัของทัง้บรษิทัฯ	และคูค้่า		บรษิทัฯ	ได้จดัท�า	 
	 	 “จรรยาบรรณคู่ค้า”	เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เพือ่เผยแพร่ 
	 	 ให้คู ่ค้าทราบ/ตอบรับและด�าเนินการตามแนวทาง 
	 	 ของจรรยาบรรณฯ	นี้	
 	 จัดล�าดับกลุ่มคู่ค้าส�าคัญ	ที่มีสัญญาซื้อขายเกิน	1	ล้าน 
	 	 ดอลล่าร์สหรัฐ	(35	ล้านบาท)	ต่อปี	(70	ราย)			เพื่อเข้า 
	 	 ร่วมสัมมนา	 ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ	และท�า 
	 	 แบบประเมนิตนเองเพือ่วดัผลการด�าเนนิงานด้านความ 
	 	 ยั่งยืน	 5	ด้าน	 	 โดยจะขยายการด�าเนินการไปยังกลุ่ม 
	 	 คู่ค้าที่มีสัญญาซื้อขายลดหลั่นลงมาในปีต่อไป	
 	 การเยีย่มชมโรงงาน/	ส�านกังานของคูค้่า	เพือ่เชือ่มความ 
	 	 สัมพันธ์	 ให้ค�าแนะน�าในการท�างานร่วมกัน	 และ 
	 	 ท�าความเข้าใจเรือ่งจรรยาบรรณคูค้่าฯและการท�าแบบ 
	 	 ประเมินตนเอง

	 จัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจในการท�างานของคู่ค้าเพื่อน�า
ผลประเมินมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการสรรหาคู่ค้าที่ดีใน
ครั้งต่อไป

	 จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อเยี่ยมคู่ค้า	เป็นการรับฟังความคิดเห็นการ
ท�างานร่วมกันระหว่างคู่ค้าและพนักงานบริษัทฯ	 เป็นการสุ่ม 
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงของคู่ค้าว่าสามารถปฏิบัติได้
ตามข้อบังคับบริษัทฯ/	จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	เช่น	การสวมอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล	 การดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้
ปลอดภัย	 เป็นต้น	 ท�าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงต่อไป	

	 มช่ีองทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีนจากคูค้่า	ตดิต่อได้ทัง้หน่วยงาน
จัดซื้อหรือส�านักตรวจสอบภายใน	ที่จะรับฟังความคิดเห็นและ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการตอบกลับคู่ค้า

ผลลัพธ์ :
 คู่ค้าที่ตอบรับจะปฏิบัติตาม

 จรรยาบรรณคู่ค้าฯ 

 คู่ค้าส�าคัญที่ประเมินตนเองเพื่อวัดผลการ
ด�าเนินงานตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

 (สัญญาซื้อขายเกิน 35 ล้านบาท/ปี)

ผลลัพธ์ :
ร้อยละความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อการ
ท�างานของคู่ค้า
เป้าหมายร้อยละ 80%

ริเร่ิมพัฒนา	 	 “ระบบประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ือการ

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนออนไลน์”			ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจ

แห่งแรกทีใ่ช้ระบบประเมนิออนไลน์และการจดัเกบ็เอกสารแนบ

 เพิม่รายการสนิค้า/บรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง		

	 จดัท�าคูม่อืและท�าเนยีบสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้วเสรจ็		

ผลลัพธ์ :
 ระบบแล้วเสร็จ คู่ค้าสามารถเข้าท�าแบบประเมินและ 

 ส่งเอกสารแนบในระบบได้เอง 
 ระบบสามารถค�านวณคะแนนและแสดงผลได้ทันที  

 ภายหลังการประเมินเสร็จสิ้น
 ลดปัญหาการส่งต่อข้อมลูปรมิาณมากทางอเีมล์ การจดัเกบ็ 

 ข้อมลูทีม่คีวามปลอดภยั สามารถตรวจสอบและตดิตาม 
 ผลการด�าเนินงานของคู่ค้าได้ทุกปี

 บรษิทัฯ และคูค้่าวางแผนปรบัปรงุกระบวนการท�างานใน 
 เรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดระยะเวลาในการ 
 ท�างานและลดการใช้ทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง 

ผลลัพธ์ : 
จ�านวนรายการสินค้า/บริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายรายการสินค้า
10 รายการ                                                               

ผลลัพธ์ : 
ร้อยละสัดส่วนการซื้อสินค้า 
และบริการภายในท้องถิ่น (G4-EC9)

68
ราย

2559

32
ราย

2559

2559
98%

83.6%
2559

(G4-DMA)

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม



052 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

การบริหารนวัตกรรม
	 เป็นทีย่อมรบักนัในปัจจบุนัว่า	นวตักรรมมคีวามส�าคัญต่อธรุกจิ	เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความยัง่ยนื	
บริษัทฯ	จึงก�าหนด	 “นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร”	และจัดโครงสร้างทางการบริหาร 
เพื่อเอื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการ	และการสร้างผลิตภัณฑ์/
ธุรกิจใหม่ในระดับบุคคล	 	 กลุ่มธุรกิจและองค์กร	ด้วยเครื่องมือต่างๆ	ตามความเหมาะสม	 โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
องค์กร	 (Organization	 Development	 Committee	 :	 OD	 Com)	 ท่ีประกอบไปด้วยผู ้บริหารระดับสูงจาก 
ทกุกลุม่ธรุกจิ	ท�าหน้าทีพ่จิารณาและกลัน่กรองการด�าเนนิงาน	และในปีนี	้บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้	ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์	
(RC)	ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center : BIIC) รับผิดชอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ		หรือการพัฒนาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอก

	 นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้มี	Innovation	Facilitators,	Innovation	Managers	และ	Innovation	Sponsors	ทุก
กลุม่ธรุกจิเพือ่ช่วยสือ่สารท�าความเข้าใจ	ปลกูฝังวฒันธรรมการเรยีนรู	้และปรบัปรงุงานในกลุม่ธรุกจิของตนเองให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายสูงสุดในการเป็น	Learning	Organization

BCP Corporate Innovation Structure

Roles / Responsibilities
• ประสานงานจัดกิจกรรมตามที่ Corporate Innovation  
 Committee ก�าหนด Theme / หัวข้อ / ช่วงเวลา ในแต่ละปี
• คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการ / จัดกลุ่ม
• ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

IBD (Secretariat Team)

QCC

Cascade, BCP The Entrepreneur

Kaizen, CoPs

Internship Innovation

Innovation 
Sponsor RFBG

SEVP

Manager Manager Manager Manager Manager Manager

MKBG
SEVP

BBBU
SEVP

RA
SEVP

AF
SEVP

MD
SEVP

Innovation 
Manager

Innovation 
Facilitator

Innovation 
Facilitator

Innovation 
Facilitator

Innovation 
Facilitator

Innovation 
Facilitator

Innovation 
Facilitator

Roles / Responsibilities
• เข้าร่วมการตดัสนิโครงการ
• สนับสนุนการด�าเนินการ 
 ตามแผนงานในสายงาน  
 ของ Innovation Facilitator

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้าน�้ามัน

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

บัญชีและการเงิน

บริหารและพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร

ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

In-house
R&D

Collaboration 
with Industrial 
or University

Incubator & 
Startup

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ 
(Bangchak Initiative and 
Innovation Center : BIIC)

RFBG
MKBG
BPBU
AF
MD
RA

RC

BIIC

“...ปัจจบุนันีว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความเจรญิของบ้านเมอืง เราจงึควรสนบัสนนุ
ให้มกีารค้นคดิเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับภาวะและความต้องการของประเทศขึน้ใช้เองอย่างจรงิจงั ถ้าเราสามารถ
ค้นคดิได้มากเท่าไรกจ็ะเป็นการประหยดัและช่วยให้สามารถน�าไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ยิง่ขึน้เท่านัน้...”

พระราชด�ารัส พระราชทานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและครบรอบ ๑๒๐ ปีหว้ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑

Organization Development 
Committee (OD Com)

Corporate Innovation Committee

Project Committee



053บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ	 ใช้เคร่ืองมือและโครงการหลากหลายตามความเหมาะสมในการคิดค้นนวัตกรรมของพนักงาน	แบบ	Cross	
Functional	Team	ดังนี้

  เครื่องมือ / โครงการ รายละเอียด กลุ่มพนักงาน

QCC

Kaizen

Cascade

Community of 
Practice (CoP)

Internship Innovation

เพื่อลดต้นทุน	เพิ่มประสิทธิภาพ	ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายด้าน

การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อลดต้นทุน	 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 หรือบริการรูปแบบ
ใหม่	 ตาม	 Project	 Theme	 	 ที่ก�าหนดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในแต่ละปี

การรวมกลุม่ตามวชิาชพี	เพือ่พฒันาองค์ความรูเ้ฉพาะทาง
CoP IT	 :	ท�ากิจกรรมผ่าน	IT	Share,	 IT	Talk,	 IT	Clinic	
และ	IT	Day
CoP Marketing Representatives	 :	 ส�าหรับผู้แทนการ
ตลาด	รวมกลุ่มกันปรับปรุงกระบวนการท�างาน	
CoP TQA	:	การประยกุต์ใช้เกณฑ์	TQA	และ	Management 
Tools

นักศึกษาฝึกงานรวมกลุ่มกันเพื่อคิดค้นโครงการปรับปรุง
การท�างาน	หรือธุรกิจใหม่

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน

ทั้งองค์กร

ทั้งองค์กร

ตามกลุ่มวิชาชีพ

นักศึกษาฝึกงาน
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	 โครงการในระดับต่างๆ	จะได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการโครงการนั้นๆ	 เช ่น	 คณะ
กรรมการ	Kaizen	คณะกรรมการ	QCC	 เป็นต้น	
ส�าหรับโครงการระดับธุรกิจจะมีคณะกรรมการ	
BIIC	 (Bangchak	 Initiative	 and	 Innovation	
Center	 :	 BIIC)	 ซึ่งประกอบไปด้วยผู ้บริหาร 
ที่เกี่ยวข้อง	 และผู ้ทรงคุณวุฒิเชิงวิชาการและ 
ภาคธุรกิจ	 และคณะกรรมการนวัตกรรมองค์กร	

Corporate Innovation Framework

Management Involvement
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(Corporate	Innovation	Committee)	ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบั
สูงของบรษิทัฯ	เป็นผูพ้จิารณาตามล�าดบั	เพือ่น�าไปด�าเนนิการในเชงิ
พาณชิย์ต่อไป

	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม	บริษัทฯ	ได้
ก�าหนดให้การเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเป็น	 KPIs	 ของพนักงาน	
และเข ้าร ่วมกับกิจกรรมและโครงการต ่างๆ	 ท้ังในช ่วงการ
ประชาสัมพันธ์	 การตัดสินโครงการและการชมเชยให้รางวัล	 เพื่อ 
เป็นตัวอย่างให้พนักงานเห็นความส�าคัญและปรบัเปล่ียนพฤติกรรม	
เกดิเป็นวฒันธรรมท่ีต้องการตาม	วสัิยทัศน์	พนัธกจิ	และค่านิยมหลัก	
ขององค์กร
 
	 องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมต่างๆ	จะถูกน�ามาบันทึก	เผย
แพร่	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และต่อยอดให้คงอยู่ในองค์กรผ่านระบบ	
BCP	Knowledge	Management	 (WeShare)	 ซึ่งพนักงานทุกคน
สามารถเข้าเรียนรู ้ได้ง่าย	 สะดวก	 ทุกที่	 ทุกเวลา	 (Anywhere	 
Anyplace	 Anytime)	 ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 และโทรศัพท์
เคลื่อนที่		พร้อมทั้งมี	Gamification	Function	เพื่อดึงดูดให้พนักงาน
เข้ามาร่วมกจิกรรมได้ตลอดเวลา		โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุ
ระบบ	WeShare	 ให้รองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีส�าคัญของ
หน่วยธุรกิจ	 และปรับปรุงระบบการบันทึกและอนุมัติโครงการ	 
Kaizen	 เพื่อให้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมีความ 
ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลการด�าเนินงานปี 2559

ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรม ระหว่างปี 2556 - 2559

ผลประโยชน์โครงการ
หน่วย : ล้านบาท

2556 2557 2558 2559
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าร

Quality Control Circle (QCC) Kaizen Cascade Project Internship Project Community of Practices

โครงการด้าน
Business Model
ที่ด�าเนินการ

รางวัลด้าน
นวัตกรรม

2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม
 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม
 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม
 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
1 Thailand ICT Award
 (TMA)

2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม
 (กระทรวงอุตสาหกรรม)
2 รางวัล จาก
 Thailand Kaizen Award

 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริหารและจัดการของบริษัทฯ	 มี 
แผนพัฒนาโครงการ	Cascade	 for	 Innovation	 สู่โครงการ	BCP  
The Entrepreneur	เพือ่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมพฒันาธรุกจิใหม่
ท่ีเกิดข้ึนได้จริง	 โดยก�าหนดผลตอบแทนเป็นส่วนแบ่งก�าไร	 (Profit	
Sharing)	 จาก	EBITDA	ปีแรกของโครงการ	 เป็นการกระตุ้นสร้าง
วัฒนธรรมด้านนวัตกรรม	 และฝึกฝนทักษะทางการบริหารและ 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในการผลักดันโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้แก่พนักงาน

แผนงานในอนาคต

2

2 1 1 1

4 2 3
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ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม



057บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
GHG emission 
(Equity Share)

การใช้พลังงานรวม

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

ของปรมิาณทีใ่ช้ทัง้หมด

ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่า

เทระจลู

1.3

15,320

2.1%

การจัดการ
ของเสียด้วย 
หลัก 3Rs

ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ของปริมาณของเสียทั้งหมด

น�้าทิ้ง 0.8
ล้าน ลบ.ม.

85%



058 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์

“...ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการท�าความคิดความเห็นให้ถูก และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์
ของชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย. ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่
สาระลงให้ได้...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖

	 ปีนี	้บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีว	
ระดบั	5	เครอืข่ายสเีขียว	(Green	Industry	Level	5	:	
Green	 Network)	 ซึ่ ง เป ็นระดับสูงสุดจาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม	ครอบคลมุการด�าเนนิธรุกจิ
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 รวมถึง 
การขยาย/	ส่งเสรมิแนวทางจดัการด้านสิง่แวดล้อม
ที่ดีไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	 ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	ชุมชนและผู้บริโภค	 เพื่อผลักดันไปสู่การ
เป็นเครือข่ายสีเขียว	เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	

	 แม้จะมีการหยุดซ ่อมบ�ารุงใหญ่ในเดือน
กมุภาพนัธ์-มนีาคม	เป็นเวลา	45	วนั	แต่กลุม่ธรุกจิ
โรงกลั่นก็ยังสามารถรักษาก�าลังการกลั่นเฉลี่ย 
ได้สูงถึง	101,000	บาร์เรลต่อวัน

Green 
Industry 
Level 5

	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่	96,000	บาร์เรลต่อวัน	โดยบริษัทฯ	
ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในการด�าเนนิ
งานช่วงหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่	 จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันด้าน 
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั	โดยน�าวธิกีารท�าความสะอาดอปุกรณ์
แบบใหม่	 (Chemical	 Decontamination)	 มาใช้งานครอบคลุม 
ทุกพืน้ท่ีในโรงกล่ัน	เพือ่ท�าให้อปุกรณ์ล้างได้ง่าย	สะอาดและปลอดภยั
ต่อคนท�างานมากขึ้น	
	 นอกจากน้ียงัได้เพิม่มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างาน	
รวมถงึการสร้างวฒันธรรมและความตระหนกัด้านความปลอดภยัใน
พนกังานทกุระดบั	โดยการเริม่น�าระบบ	Process	Safety	Management	
(PSM)	มาใช้งานเป็นครั้งแรก
 
	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้จดัสรรการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่
ให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพาะในประเด็นส�าคัญในตัวชี้วัด
ด้านสิง่แวดล้อมทีส่นองต่อเป้าหมายองค์กรและสอดคล้องกบัความ
ต้องการ/	ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	จงึน�ามาสูก่ารด�าเนนิงาน
ที่มุ่งความยั่งยืน	ดังต่อไปนี้

Green Network

หยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่
โรงกลั่นน�้ามันก็ยังสามารถรักษาก�าลังการกลั่น 
เฉลี่ยได้สูงถึง 101,000 บาร์เรล/วัน
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การใช้พลังงาน 

	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต�่าที่สุด	 เนื่องจากในธุรกิจโรงกลั่นซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	
ถอืว่าเป็นอตุสาหกรรมทีม่กีารใช้พลงังานสงู	บรษิทัฯ	จงึตระหนกัถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานและเสถยีรภาพ
ในการผลิตของโรงกลั่นควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังเสาะหาการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่างๆ	เพื่อเพิ่ม
สดัส่วนการผลติพลงังานหมนุเวยีนแก่โลก	และควบคมุการเพิม่ของอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกให้ต�่ากว่า	2	องศาเซลเซยีส	ตาม
พันธะสัญญาปารีส	(Paris	Agreement)	

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
	 นอกจากการควบคุมการใช้พลังงานที่มีเป้าหมายระยะส้ันรายปีจากการการด�าเนินระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน	 ISO	 50001	 ซึ่งกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2557	 เพื่อลดการใช้พลังงานช่วย 
ลดก๊าซเรือนกระจก	แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีโครงการระยะกลางด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในโครงการพัฒนาด้าน 
ความสามารถในการผลิต	 (Yield	Optimization)	ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 (Energy	 Efficiency)	 ความปลอดภัย	
(Safety	Excellence)	และเสถยีรภาพของโรงกลัน่	(Reliability	Enhancement)	หรอื	YES-R+	เพือ่ให้สามารถกลัน่น�า้มนัได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งลงทุนในโครงการระยะยาวที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยส�าคัญที่เรียกว่า	
“โครงการส่งเสริมประสทิธภิาพ	พลงังาน	และสิง่แวดล้อม”	หรอื	“โครงการ	3Es”	(Efficiency,	Energy	and	Environment	
Improvement	Project)	

“...คือว่าต้องดูในวิธีการอันใดที่ไม่เพ่ิมคาร์บอนไดออกไซด์ คือไม่เพิ่มสิ่งที่กลัวส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
จะขยายแล้วก็ท�าให้มีคาร์บอนไดออกไซด์มากข้ึน ก็ต้องพยายามหาเทคโนโลยีในการที่จะปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง หรือปล่อยในที่ที่จะมีการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ปล่อยขึ้นไปใน
ส่วนบนที่ที่จะไปท�าลายการป้องกันไม่ให้ความร้อนหลุดออกไป...”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒

Yield Optimization

Safety Excellence

Energy Efficiency

Reliability Enhancement

YES-R+

	 การพัฒนาความสามารถการผลิต	 (Yield	 Optimization)	 :	 	 มีการติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ	 
(Advanced	Process	Control,	APC)	ที่หน่วยกลั่นที่	2	และ	4	ส่งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้	นอกจากนี้ยัง
ได้ด�าเนินการใช้สัญญาอนุพันธ์	(Roll	Month)	เพื่อลดต้นทุนการซื้อน�้ามันดิบลงได้อีกด้วย	

	 การใช้พลังงาน	(Energy	Efficiency)		:		การใช้พลังงานถือว่าเป็นต้นทุนส�าคัญในกระบวนการผลิต		บริษัทฯ	มีการใช้
พลังงานทั้งในส่วนที่เป็นพลังงานไม่หมุนเวียน	 (Non-Renewable	Energy)	และสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable	Energy)	บริษัทฯ	มีการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการต่างๆ	
อย่างต่อเนือ่ง	 โดยมกีารตัง้เป้าหมายการใช้พลงังานในแต่ละปี	 ตดิตามแผนงานและประสทิธภิาพการใช้พลงังานให้ใช้ 
อย่างคุม้ค่า

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม หรือ โครงการ 3Es
 ประกอบด้วย การติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม 
(Co-Generation) / หน่วย Continuous Catalyst Regeneration 
(CCR) และปรับปรุงหน่วยกลัน่ให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ลดการใช้พลงังาน
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะทยอยสร้างเสร็จในป ี
2561-2563

1. ดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index; EII)  น้อยกว่า 102.5  
(และน้อยกว่า 85 ระดับ Excellent ตาม Solomon Benchmarking ภายในปี 
2563)

2. การใช้พลงังานภายในหน่วยการผลติ ร้อยละ 5.92 ของ
พลงังานเทยีบเท่าน�า้มนัเตาต่อก�าลงัการผลติ (Fuel Oil 
Equivalent Barrel, %FOEB)

เป้าหมาย ปี 2559



060 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

ผลการด�าเนินงานปี 2559 

	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนกว่า	 80	ล้านบาท	ติดตั้งระบบบริหารการรับจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติแทนระบบเดิม	 เพื่อเพิ่มความ
มัน่คงของระบบจ่ายไฟฟ้า	ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิการหยดุการผลติโดยไม่คาดคดิ	(Unplanned	Shutdown)	ท�าให้สามารถ
ควบคมุและบรหิารการรบัจ่ายได้อย่างมเีสถยีรภาพมากขึน้	ปรบัเปลีย่นได้เรว็ทนัเวลา	ลดความเสีย่งการเกดิ	Unplanned	
Shutdown	จากเหตคุวามไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้า		ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึการด�าเนนิโครงการลดการใช้พลงังานและ
ประหยัดพลังงานในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น	 โดยในปี	 2559	 มีโครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ	 2	 โครงการ	 ช่วยลดการใช้ 
พลังงานได้กว่า		800	เทระจูล		กล่าวคือ	

ผลลัพธ์การใช้พลังงานในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
ดัชนีการใช้พลังงาน

(Energy Intensity Index; EII)

เป้าหมาย 6.00 5.89 6.07  5.92

ผลงาน  5.75   5.96 5.70 5.69 

   2556 2557*  2558 2559*

*มีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี

ในปีนี	้มกีารใช้พลงังานเป็นไปตามเป้าหมายที	่5.69	%FOEB		แต่ดชันกีารใช้พลงังาน	(EII)		103.1	ยงัสงูกว่าเป้าหมาย
เล็กน้อยเนื่องจากมีงานซ่อมบ�ารุงที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	 จึงต้องเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากหม้อ 
ต้มไอน�้า	(Boiler)	ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าทดแทน	

แผนงานในอนาคต
	 เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและเพิ่มเสถียรภาพด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้า		บริษัทฯ	ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วม	(Gas	Turbine	Generator)	เพิม่เตมิ		ซึง่มแีผนแล้วเสรจ็ในปี		2561	จะสามารถทดแทนการผลติไฟฟ้า
และไอน�า้จากหม้อต้มไอน�า้ซึง่มปีระสทิธภิาพต�า่กว่าและลดการใช้น�า้มนัเตาเป็นเชือ้เพลงิ	นอกจากนี	้ยงัมกีารด�าเนนิการ
โครงการต่างๆเพิ่มเติม	
	 1.	 การตดิตัง้ระบบส่งน�า้มนัแนฟทากลบัมากลัน่ใหม่	เพือ่ลดการใช้พลงังานทีเ่ตาเผาน�า้มนัดบิหน่วยกลัน่น�า้มนัดบิที	่3
	 2.	 การติดตั้งระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มเติมจากระบบน�้าของอุปกรณ์แยกเกลือของหน่วยกลั่นน�้ามันดิบที่	3
	 3.	 การตดิตัง้ระบบน�าน�า้ทิง้ของหม้อต้มไอน�า้มาผลติไอน�า้แรงดนัต�า่ที	่โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม	(Gas	Turbine	Generator)	
	 4.	 การตดิตัง้ระบบเพือ่ใช้งานไอน�า้แรงดนัต�า่ทดแทนการใช้ไอน�า้แรงดนัปานกลางทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานร่วม	 (Gas	Turbine	 
	 	 Generator) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน)

โครงการลดการใช้ไฟฟ้า 
การเปล่ียนชนิดวัสดุใบพัดของระบบ 
หล่อเยน็ด้วยอากาศของหน่วยกลัน่ที ่ 3  
โดยท�าการเปลี่ยนเป็นใบพัดเป็นชนิด
พลาสตกิแบบเสรมิเส้นใยไฟเบอร์กลาส 
(Fiber-Glass reinforced plastic) ซึง่
เป็นเทคโนใหม่ สามารถลดการใช้พลงังาน 
ของมอเตอร์

โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง 
โครงการ Heater Efficiency & Safety 
Improvement การเคลอืบผวิภายใน
ผนังเตาเผาหน่วยรีฟอร์เมอร์ที ่ 2 เพ่ือ
ลดการสญูเสยีความร้อนทีผ่นังเตาเผา 
ส่งผลให้การใช้พลังงานของเตาเผา 
ลดลง

เป้าหมาย 106  107  109   102.5

ผลงาน  109.8 114.4 105.8  103.1 

   2556 2557*  2558 2559*

การใช้พลังงานภายในหน่วยการผลิต
(ร้อยละของพลังงานเทียบเท่าน�้ามันเตาต่อก�าลังการผลิต %FOEB)

ผลลัพธ์การใช้พลังงานในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

	 ด้วยตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง		สร้างความเสียหายต่อ
ชีวิต	ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ	 	บริษัทฯ	จึงมีแนวทางเชิงรุกในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	นอกจาก 
การลดการใช้พลังงานอันเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว	บริษัทฯ	ยังก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จองค์กร	ในปี	2560	ในการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อแสดงเจตนารมย์ที่จะร่วมกันควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกไม่ให้สูงเกิน	2	องศาเซลเซียส

กลยุทธ์ เป้าหมาย ปี 2563

ขยายการลงทนุในธรุกจิ
พลังงานสะอาด มุง่เป็น
บรษิทัทีม่กีารปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต�า่ 

(Low Carbon 
Company)

1

4

2

3
เพ่ิมประสทิธภิาพ 
การใช้พลงังาน

ใช้พลงังานสะอาดใน
กระบวนการผลติ

จดัท�ารอยเท้า 
คาร์บอนผลติภณัฑ์ 

(Carbon Footprint)

ผลการด�าเนินงานปี 2559 
	 บริษัทฯ	 ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น		
การระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์ของบรษิทัย่อย	(บรษิทั	บซีพีจี	ีจ�ากดั	
(มหาชน)	 เพื่อด�าเนินงานด้านโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
และพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มก�าลังผลิตเป็น	 
1,000	เมกกะวัตต์ติดตั้ง		และการลงทุนเพิ่มก�าลังผลิตโรงงานผลิต
ไบโอดีเซลอีก	 520,000	 ลิตร/วัน	 	 และธุรกิจเอทานอลเพิ่มอีก 
150,000	ลิตร/	วนั	โดยมภีาพรวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของบริษัทดังนี้

ลดการปล่อยก๊าซเรือ
คาร์บอนไดออกไซด์จาก
การชดเชยคาร์บอน 
(Carbon Offset) จาก
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ของบริษัทในเครือได้

ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเตาใน
กระบวนการผลิต

ภาพรวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ 

ตามขอบเขตการควบคุมการด�าเนินการ 
(Operational Control Approach)

ตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ 
(Equity Share Approach)

CO
2
	emission

	1,129,362
CO

2
	emission	from 
Biogenic
	37,157/1

2558
(Exclude	biogas	consumption	at	UBE)

CO
2
	emission	

1,105,389
CO

2
	emission	from	
Biogenic
7,907/1

2558

CO
2
	emission

2,362,540
CO

2
	emission	from	
Biogenic*		
77,797,252/2

2559
(Include	biogas	consumption	at	UBE)

CO
2
	emission	

1,305,207	
CO

2
	emission	from	
Biogenic/2

16,555,277

2559

/1	ปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงชีวมวลเฉพาะ	บจ.อุบลไบโอเอทานอล	เท่านั้น	
/2	รายงานผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงชีวภาพ/ชีวมวลของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เป็นปีแรก		

เมือ่พจิารณาการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของบรษิทัฯในกลุม่ธรุกจิโรงกลัน่ฯ	ซึึง่เป็นธรุกจิหลกัใน		ปี	2559	เปรยีบเทยีบ
กับปีฐาน	 (2558)	พบว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ	 ในปี	2559	 	น้อยกว่าปีฐานร้อยละ	10	สาเหตุหลัก
เนือ่งจากมกีารซ่อมบ�ารงุใหญ่เพือ่บ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ของหน่วยกลัน่	ซึง่เมือ่เทยีบเป็นต่อหน่วยผลติต�า่กว่าปีฐานร้อยละ	8 
(ก�าลังการกลั่นเฉลี่ย	101.4	บาร์เรลต่อวันต�่ากว่าปีฐานร้อยละ	10)

(หน่วย	:	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)



062 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

“...เวลาเราอยูใ่นทีท่ีม่นี�า้ทีจ่ดัการเรยีบร้อยแล้ว เรากน็กึว่าเป็นของธรรมดา เราอาจจะลมืไปว่าการทีต่ัง้
โครงการส�าหรบัได้น�า้บรโิภคน�า้ใช้นี ้จะต้องล�าบากแค่ไหน ส�าหรบัการสร้างระบบขึน้มา ฉะนัน้ การทีท่่าน
ทัง้หลายช่วยในการทีจ่ะสร้างระบบให้แก่ชาวบ้านนัน้ แสดงให้เหน็ว่าท่านทัง้หลายทราบดว่ีามนัยากแค่ไหน...”

พระราชด�ารัส  ในโอกาสที่คณะกรรมการและสมาชิกของเภสัชพานิชสมาคม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้า ฯ  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
โครงการที่อ�าเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  ณ  พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๒๔

กลยุทธ์ส�าคัญ

เป้าหมาย  ปี 2563 

  ใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมการใช ้
  น�า้ใหม่ในกระบวนการผลติไม่เกนิ 54 m3/KB
 

 ใช้หลักการ 3Rs เพื่อ 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 การใช้น�้า 
  ลดการใช้น�้า
  น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่
  รีไซเคิล

 บริหารจัดการน�้าด้วย 
 เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ 
 ทันสมัย

น�้าใช้

	 ช่วง	 2-3	 ปี	 ที่ผ่านมานี้	 ประเทศไทยเผชิญกับภัยแล้งซึ่งเป็น 
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจน 
ส่งผลต่อทั้งภาคครัวเรือน	 เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม	บริษัทฯ	
ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีก่ารเป็นโรงงานอตุสาหกรรมในเมอืงใหญ่	
จึงให้ความส�าคัญในการลดใช้น�้า	 การจัดการปริมาณน�้าและ
คุณภาพน�้าทิ้งตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการก่อสร้างหน่วยผลิต	 โดยใน
ปี	 2558	 บริษัทฯ	 จัดตั้ง	 คณะท�างานบริหารจัดการน�้าโรงกล่ัน 
(Refinery	Water	Management	Taskforce)	เพื่อบริหารจัดการน�้า
อย่างคุม้ค่าเป็นระบบเพือ่รกัษาเสถยีรภาพในกระบวนการผลิตท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว	ไม่ให้ส่งผลต่อชุมชน	จากการลดน�้าใช้ตั้งแต่
ต้นทางและมาตรการต่างๆ	ท�าให้บริษัทฯ	ลดปริมาณน�้าใช้อย่างต่อ
เนื่อง	ซึ่งแผนการด�าเนินงานต่อไป	บริษัทฯ	คงต้องค้นหาเครื่องมือ/	
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	และพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการลงทนุ
อีกด้วย	เช่น	การศึกษาความเป็นไปได้ในการรับน�้าที่ผ่านการบ�าบัด

แล้วจากโรงควบคุมคุณภาพน�า้ของกรงุเทพมหานคร	
เพื่อน�ามาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมก่อนน�าเข้าใช้
ในหน่วยผลิตที่ไม่ต้องการคุณภาพน�้าที่สูงมาก

การด�าเนินงานส�าคัญในปี 2559 (G4-EN8)

	 บริษัทฯ	 ใช้น�้าดิบจากการประปานครหลวง	
2,302,777	ลกูบาศก์เมตรในกระบวนการผลติและ
แม่น�า้เจ้าพระยาเป็นแหล่งน�า้ธรรมชาตเิพือ่ส�ารอง
ใช้ในกรณีซ่อมถังน�้ามัน	 จ�านวน	 49,517	ลบ.ม.	
รวมใช้น�้าทั้งสิ้น	2,352,294	ลูกบาศก์เมตร		อัตรา
การใช้น�า้ต่อหน่วยการผลติคดิเป็น	0.061	ลกูบาศก์
เมตรต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้	ซึ่งลดลง
จากปีก่อน			

  ลดการใช้น�า้ประปาเพิม่อกีร้อยละ 15  
  เทยีบกบัปีฐาน (2558)

	 การด�าเนนิงานในปีนี	้คอื	การเดนิเครือ่งทีห่น่วย
ปรับคุณภาพน�้าท้ิง	 เพื่อให้ได้น�้าท่ีมีคุณภาพดี
เทียบเท่าน�้าประปามาใช้ในกระบวนการผลิตได้
ตลอดท้ังปี	 ลดปริมาณการใช้น�้า	และลดปริมาณ
น�้าทิ้งสู่สาธารณะ	จากการเดินเครื่องที่หน่วยปรับ
คุณภาพน�้าทิ้ง	ได้	73,177	ลูกบาศก์เมตร	คิดเป็น
ร้อยละ	2.1	ของน�้าใช้ทั้งหมด	และได้ท�าข้อตกลง
ความร่วมมือ	(MOU)	ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด ้ านพลังงานและ ส่ิงแวดล ้อม 	 (JGSEE)	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		เพื่อ
ศกึษาและจดัท�ารอยเท้าน�า้ของผลติภณัฑ์	(Water	
Footprint)	ร่วมกันภายใน	ปี	2559	–	2561	อันจะ
ท�าให้การจัดการน�้ามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น



063บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

Water Accounting

การน�าน�้าผ่านการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

แผนงาน ปี 2559 ผลการด�าเนินงาน

								1. น�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วจากหน่วยบ�าบัดน�้าทิ้ง	เข้ามา
ปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	
(Reverse	 Osmosis)	 ไปใช้หอหล่อเย็น	 (Cooling	 
Tower)

•	 ลดการใช้น�้า	73,177	ลบ.ม./ปี
	 (คิดเป็นร้อยละ	2.1)	 ของความต้องการน�้าท้ังหมด	 
 (G4-EN10) 

ผลลัพธ์

ลดการใช้น�้าประปาได้ 
73,177 ลบ.ม.

คิดเป็น ร้อยละ 2.1
ของความต้องการน�้าทั้งหมด

อัตราการใช้น�้าต่อ
กระบวนการผลิต

(เป้าหมาย 61.2 m3/KB)

การใช้น�้าที่ประหยัดได้ 
เทียบเท่าครัวเรือน* 

*ข้อมูลการใช้น�้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงในเขตพระโขนงท่ีต้ังโรงกลัน่	มสีมาชกิ
ครอบครัวละ	1.85	คน/ครัวเรือน	ปริมาณ
น�้าใช	้	0.56	m3/คน/วนั	หรือ	1.04	m3/ครัว
เรือน/วัน	(ข้อมลูจากการประปานครหลวง	
:	2558)

แผนงานในอนาคต

  เพิม่ก�าลงัการผลติทีห่น่วยปรบัปรงุคณุภาพน�้าด้วยระบบ 
	 	 รีเวอร์สออสโมซิส	(Reverse	Osmosis	System)	ควบคู่ 
	 	 กับหน ่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ าประปาด ้วยระบบ 
	 	 รีเวอร์สออสโมซิส	 (Reverse	Osmosis	 System)	และ 
	 	 ระบบก�าจัดไฟฟ้า	(Electro	De-Ionization	System)	เพือ่ 
	 	 ปรับปรุงน�้าดิบเบ้ืองต้นให้มีคุณภาพดีข้ึนก่อนเข้าระบบ 
	 	 ผลติน�า้ปราศจากแร่ธาต	ุDe-mineralization	System)	ที่ 
	 	 หน่วยพลังโรงงาน	(Power	Plant)

  จัดท�ารอยเท้าน�้า	(Water	Footprint)		เพื่อบริหารจัดการ 
	 	 น�้าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2561

2560

Water Footprint (phase II)

Water Footprint (phase I)

2558

2559

ครัวเรือน/ปี
192

25612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561256125612561

255925592559255925592559

73,177
ลบ.ม.
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“...แล้วก็ต้องท�าการเรียกว่าการกรองน�้า ให้ท�าน�้านั้นไม่โสโครกแล้วก็ปล่อยน�้าลงมาที่เป็นที่ท�าการเพาะ
ปลูกหรือท�าทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน�้าที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ท�าให้น�้านั้นเสีย...”

พระราชด�ารัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
น�าคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจ�าภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒

มลพิษทางน�้า
 
	 บริษัทฯ	มีการบ�าบัดน�้าทิ้งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิต
ด้วยระบบทางฟิสกิส์-เคม	ี(Physicochemical	treatment)	และระบบ
ทางชีวภาพ	 (Biological	 treatment)	จนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐาน
น�้าทิ้งที่ราชการก�าหนด	จากนั้นผ่านระบบถังกรอง	 (Filter	 system)	
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน�้าจนสามารถน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิตได้	 (Recycling)	 ตามล�าดับ	 ให้มีการตรวจวัด
คุณภาพน�้าทิ้งด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ	 ที่ขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	และได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล	ISO/IEC	17025	ตลอดจน	มหีน่วยงานรบัผดิชอบตรวจตดิตาม

ความพร้อมอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ต่อเน่ือง	 อีกทั้ง 
ยังมีโปรแกรมส่งสัญญาณข้อมูลคุณภาพน�้าทิ้ง
ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมไปยังห้องควบคุม	
(Control	 room)	 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 
รวมถึงจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ 
โรงกลั่นสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการและ
ชุมชนรอบโรงกล่ันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ
เชื่อมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 และที่
ผ ่านมาพบว่าคุณภาพน�้าท้ิงดีกว่ามาตรฐาน
ราชการก�าหนด

กลยุทธ์

ส่งเสริมองค์ความรู ้ ให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัระบบ
บ�าบัดน�้าทิ้ง (Knowledge 
Building)

สร้างและปรับปรุง
อปุกรณ์ให้สามารถ
ท�างานแบบอตัโนมตัิ

ส่งเสริมพนักงาน
ให ้ผู ้ปฏิบัติงาน
ประจ�าระบบบ�าบดั
มลพษิทางน�า้สามารถพฒันา
วิธีปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
(Method Building) 
    ภายใต้การดูแลของ
            วิศวกร

เป้าหมายปี 2563

 ผู้ปฎิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษทาง 
 น�้ามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลหน่วย 
 บ�าบัดได้อย่างเป็นระบบ 

 พัฒนากระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีให้เป็นระบบ  
 อตัโนมตั ิ(Automatic treatment system)  
 มากขึ้น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Equipment Building)



065บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2559 

	 ในปีนี้ 	 บริษัทฯ	 มีงานซ่อมบ�ารุงใหญ่	 (Turnaround	 
Maintenance)	ท�าให้คณุภาพน�า้ทิง้ทีเ่ข้าระบบบ�าบดัแตกต่าง
ไปจากช่วงปกติ	จึงจัดให้มีมาตรการเพิ่มเติม	ได้แก่	
	 1)		 การใช้ถังกรองทรายกรองตะกอนเบ้ืองต้นก่อนน�าน�้า

จากงานซ่อมบ�ารุงเข้าระบบบ�าบัดฯ		
	 2)	 ก�าหนดให้น�าสารเคมีเสื่อมสภาพหรือน�้าทิ้งที่มีความ

เข้มข้นสูงส่งไปก�าจัดภายนอก	
	 3)	 เตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบฯ	

เพิ่มเติมเพื่อการควบคุมดูแลระบบบ�าบัดมลพิษทาง
น�า้อย่างใกล้ชดิ	ส่งผลให้สามารถบ�าบดัน�า้ท้ิงได้ดีกว่า
มาตรฐานราชการก�าหนดอย่างต่อเน่ือง	 และมีการ
ระบายน�้าทิ้งออกสู ่สิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมด	
839,945	ลูกบาศก์เมตร	(G4-EN22)

	 นอกจากนัน้	เพือ่ทบทวนและเพิม่พนูความรูใ้ห้กบั	ผูป้ฏบิตัิ
งานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษทางน�้า	 จึงได้มีการจัดอบรม
หลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพน�้าทิ้ง	 (Wastewater	
Treatment	Techniques)	จ�านวน	2	รุน่	และได้พฒันาแนวทาง	
(Guideline)	 ในการจัดท�ารายงานประจ�าวัน	 (WWTU	Daily	
Report)	เพื่อสามารถติดตามข้อมุลน�้าและท�าการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาที่อาจกระทบต่อคุณภาพน�้าทิ้งต่อเนื่อง	

แผนงานในอนาคต

	 บรษิทัฯ	มโีครงการตดิตัง้ระบบแยกตะกอนจากระบบบ�าบดัทางกายภาพทดแทนการใช้บ่อตากตะกอน	ช่วยลดไอระเหย
ของสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	ที่อาจกระทบต่อสุขภาพของคนท�างาน	และเพิ่มความต่อเน่ืองในการระบายตะกอน
ก้นถังน�้ามัน	(Bottom	Sludge)	เพื่อเสถียรภาพของระบบบ�าบัดฯและความสะดวกในการจัดการ		ใช้งบลงทุนกว่า	26	ล้าน
บาท	คาดว่าจะแล้วเสร็จปี	2560



066 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

มลพิษทางอากาศ 

กลยุทธ์และเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่า	 คุณภาพอากาศที่ปล่อยเป็นเรื่องท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อชมุชนบรษิทั	จงึใช้เช้ือเพลงิทีส่ะอาดทีส่ดุในการผลติ	
ได้แก่	 ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ	 ท�าให้อากาศที่ปล่อยสู่
บรรยากาศนั้นดีกว่ามาตรฐานมาก	และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังจึงมี
การตรวจตดิตามคณุภาพอากาศอย่างต่อเนือ่งผ่านอปุกรณ์ตรวจวดั
ออนไลน์	ร่วมกบัการสุม่ตรวจสอบโดย	Third	Party	เป็นระยะเพือ่ให้

การติดตามควบคุมคุณภาพอากาศ
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้	 (Total	
Volatile	Organic	Compounds)	ในพืน้ทีท่�างานแบบออนไลน์		
จ�านวน	5	จดุ	ครอบคลมุพืน้ทีผ่ลติ	ลานถงั	และระบบบ�าบดัน�า้ทิง้ 

มั่นใจว่าคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงกลั่นผ่าน
มาตรฐานตลอดเวลา	สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบจะถูก
สืบสวนหาสาเหตุและก�าหนดมาตรการป้องกัน
การเกิดซ�้า	 ซึ่งจะได้รับการทบทวนจากคณะผู้
บริหารกลุ่มธุรกิจโรงกล่ัน	ตามข้ันตอนของระบบ
มาตรฐาน	ISO	14001

การลดผลกระทบต่อชมุชนจากการระบายก๊าซ
ในกระบวนการผลิต

 ด�าเนินโครงการก่อสร ้างหอเผาระบบปิด 
(Enclosed	Ground	Flare)	เพื่อลดผลกระทบ
ต่อชุมชน	จากการระบายก๊าซออกทางหอเผา
ทิ้ง	คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี	2561

การสื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ
อย่างโปร่งใส	
	 ติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่ม	
จ�านวน	2	จุด	ได้แก่	

	 1)	มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 
ติดถนนสรรพาวุธ	และ	

	 2)	ประตูด้านทิศตะวันตกของโรงกลั่น	 ติด 
ถนนทางรถไฟสายเก่าเขตบางนา	 ท�าให้
ปัจจุบันมีจอแสดงผลคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ติดตั้งรอบโรงกลั่นเพิ่มเป็น	6	จุด

ติดตามควบคุมคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย พื้นที่ท�างานและ 

บรรยากาศรอบโรงกลั่นให้ได้ 
มาตรฐานอย่างเข้มงวด

การสื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ลดผลกระทบต่อชุมชนจาก 
การระบายก๊าซในกระบวนการผลิต

ไปเผาทิ้งในช่วงหยุดเดินเครื่อง
หน่วยกลั่น

หรือกรณีฉุกเฉิน

เป้าหมายปี 2563
 ข้อร้องเรียนด้านมลพิษทาง

อากาศเป็นศูนย์
 ติดตั้งหอเผาใหม่ ชนิด
Enclosed Ground

Flare ส�าเร็จ2 3

1

ผลการด�าเนินงานปี 2559
	 ปี	 2559	มีการลงทุนอุปกรณ์ให้สามารถตรวจติดตามมลพิษทางอากาศได้อย่างต่อเนื่องเพื่อน�าไปสู่การป้องกันตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	ดังนี้

 ติดตั้ งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ	(AQMs	:	Air	Quality	Monitoring	
System)	ด้านทศิใต้ของโรงกลัน่	เป็นสถานทีี ่3	
เพิม่เตมิจากด้านทศิเหนอืและทศิตะวนัออก 



067บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	 บริษัทฯ	
ได้ริเริ่มโครงการใหม่	 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	 (จส.)	กลุ่ม
ผู ้รับเหมา	 มุ ่งสร ้างความรู ้และการมีส ่วนร ่วมด้าน 
สิ่ งแวดล ้อมให ้กับผู ้ รับเหมา	 TAM	 (Turnaround 
Maintenance)	ซึ่งเป็นผู้รับเหมากลุ่มใหญ่ที่ท�างานในช่วง
หยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท
ผู้รับเหมาในการเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม 
ของบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบข้อมูล	 ข่าวสาร	การจัดกิจกรรม 
และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม		รวมถึงเข้าร่วมตรวจ
สอบ	(Audit)	พื้นที่ท�างานร่วมกันเป็นประจ�าทุกวัน	
	 หากพบเหตกุารณ์ทีไ่ม่ถกูต้อง	ทมีเจ้าหน้าทีส่ิง่แวดล้อม
จะร่วมกันสืบสวนหาสาเหตุ	ก�าหนดมาตรการป้องกันการ
เกิดซ�้า	 และแจ้งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมให้ประสานงาน
ภายในบริษัทของผู้รับเหมาเพื่อด�าเนินการ	 แก้ไขทันท ี
ซึ่งนอกจากจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ท�างาน	ยังสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย 
ลดโอกาสเกดิอุบตัเิหต	ุและช่วยให้การควบคมุการปฏบิตังิาน
ของผู้รับเหมาให้สอดคล้องตามกฎหมายอีกด้วย

	 บรษิทัฯ	ยงัได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน	ISO	14001:	
2015		และได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่	19	ยิ่งกว่านั้น	
ยังได้รับการรับรอง	Green	 Industry	 Level	 5	 (Green	
Network)	ซึง่เป็นใบรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัสงูสดุ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนงานในอนาคต
 การควบคุมการปล่อยสารอินทรีย์ระเหย	 (Fugitive	 
	 VOCs)

 การน�าผลตรวจวัดคุณภาพอากาศออนไลน์	 ใช้เป็น 
	 ฐานข ้อมูลประมวลผลผ ่านโปรแกรมพยากรณ์	 
	 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในชุมชนรอบโรงกลั่น

ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ

ได้รับการรับรองจาก

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย Third Party

2 เรื่อง
2558

3 เรื่อง
2559

(เป้าหมาย = 0 เรื่อง)

(เข้มงวดกว่ากฎหมายที่ก�าหนดไม่เกิน 500 ppm)

ควบคุมการปลดปล่อย Fugitive VOCs ทุกจุดตรวจวัด

100% อยู่ในค่ามาตรฐาน 

อย่างต่อเนื่อง

ได้รับการรับรอง 

	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุก บริษัทฯ
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กากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

	 	 การจัดการของเสียเป็นเรื่องที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ	
นอกจากด�าเนนิการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัยงัมุง่จดัการของเสยี
ตามหลกั	3Rs	คอื	การลดปรมิาณของเสยี	(Reduce)	การน�ากลบัมา
ใช้ซ�า้	(Reuse)	และการน�ากลบัมาใช้ใหม่	(Recycle)	เพือ่ลดปรมิาณ
ของเสียที่ส่งก�าจัดให้เหลือน้อยที่สุดและมีการจัดการของเสียให้
เหมาะสมตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ตามของเสีย	 และมีเป้า
หมายน�าของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์อย่าง 
ต่อเนื่อง	 ยกเว้นของเสียที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นในการจัดการ	อาท	ิ
ฉนวนกันความร้อน	

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2563

  จัดการของเสียตามกฎหมายและยึดหลัก 3Rs

 ลดปริมาณของเสียส่งก�าจัดให้
เหลือน้อยที่สุด

 ของเสียจากกระบวนการผลิตไป 
ฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to 
Landfill)

	 ปี	 2559	แม้จักมีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี	
ซึ่งท�าให้เกิดของเสียมากกว่าปกติ	 แต่ด้วยการ
จดัการของเสยีตามหลกั	3Rs	ปรมิาณของเสยีทีส่่ง
ก�าจัด	 คิดเป็นร้อยละ	 85	 ของปริมาณของเสีย
ทั้งหมด

ผลลัพธ์

2558 2559

  จัดการของเสียตามหลัก 3Rs
ของปริมาณของเสียทั้งหมด (ร้อยละ)

  ของเสียจากระบวน
การผลิตไปฝังกลบ
เป็นศูนย์*

*ยกเว้นของเสียท่ีเป็นฉนวนกนัความรอ้นส่งฝังกลบและสง่
ไปเชือ้เพลงิผสมเพือ่เผาในเตาปนูซเีมนต์	(ได้รบัอนญุาตจาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรม)

ของเสียอันตราย

ของเสียไม่อันตราย

  ร้อยละของกากของเสีย

77% 85%

 
Zero

Waste
to Landfill
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การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน 
	 เพือ่ให้สถานบีรกิารน�า้มนับางจาก	เป็น	The	Most	Admired	Brand	ของคนไทยและสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์กร	
บรษิทัฯ	จงึก�าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันารปูแบบกจิกรรมและการด�าเนนิธรุกจิทีต่อบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	
(Customer	Centric)	ซึ่งรวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภค(End	User)	ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน(Dealer)	
สถานีบริการน�้ามันชุมชน(CO-OP)	และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ตรง	อาทิ	โรงงานอุตสาหกรรม	ธุรกิจขนส่งและก่อสร้าง	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	ยังค�านึงถึงการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการในสถานีบริการ
น�า้มนับางจาก	ทีเ่ป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่	ีภายใต้แนวคดิ	“Bangchak	Greenovative	
Experience”	โดยบรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารวดัประสทิธผิลของการส่งมอบประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้าด้วยเครือ่งมอืมาตรฐาน
สากลที่เรียกว่า	Net	Promoter	Score	(NPS)	ร่วมกับคะแนนความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ	(Brand	Loyalty)	
และความพงึพอใจของลกูค้า(Customer	Satisfaction)	ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในตดิตามการด�าเนนิงาน	การควบคมุคณุภาพ
การบรกิาร	ร่วมกบัโครงการ	Mystery	Shopper	(การส่งตวัแทนบรษิทัฯ	เข้าไปสุม่ตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิาร	(Service	
Audits)	ขั้นตอนการบริการ	การดูแลสภาพสถานีบริการโดยไม่เปิดเผยตัว)	และการใช้	Mobile	Training	&	Lab	(รถตรวจ
สอบคุณภาพงานบริการ	และคุณภาพน�้ามันเคลื่อนที่	ณ	สถานีบริการบางจากทั่วประเทศ)	ในการตรวจติดตามคุณภาพ
ของน�้ามัน	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค

	 จากการวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่ผ่านมา	พบว่า	การให้บริการที่ดี	รวดเร็ว	และท�าเล
ของสถานีบริการที่สะดวกและมีปริมาณมากเพียงพอ	 ความหลากหลายของธุรกิจเสริม	 เช่น	 ร้านสะดวกซื้อ	 
ร้านอาหาร	ฯลฯ	รวมถึงการมีห้องน�้าที่สะอาดและเพียงพอส�าหรับลูกค้า	คุณภาพของผลิตภัณฑ์	เหล่านี้ล้วนเป็น
ประเด็นส�าคัญล�าดับต้นๆ	ที่ลูกค้าให้ความสนใจและคาดหวัง	บริษัทฯ	จึงได้วางกลยุทธ์	แผนงานและก�าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นในด้านธุรกิจการตลาด	

กลยุทธ์

Customer Centric

Service ExcellenceGreenovative Experience

The Most 
Admired 
Brand

ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม 

และสงัคม

การพฒันาธรุกจิ
นอนออยล์ ทีต่อบสนอง

ความต้องการลกูค้า 
โดยค�านงึการเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนืร่วมกบัสงัคม

การขยายธรุกจิ เพิม่ยอด
ขายผลติภณัฑ์ และ
พฒันาภาพลกัษณ์

สถานบีรกิาร

การพฒันางานบรกิาร
และระบบบรหิารงาน

ทีเ่ป็นเลศิ

Green Product
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เป้าหมายปี 2563

Bangchak Greenovative Experience 
คอื การสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวตักรรมสเีขียว เพ่ือรองรบัวถิชีวีติยคุใหม่ของคนไทย ทีใ่ช้ชวีติไปพร้อมกบัการมส่ีวนร่วมดแูล
รกัษาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน ลูกค้าจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการดแูลสงัคม สิง่แวดล้อมผ่านแนวทางการท�าธุรกจิของบรษิทัฯ

Net Promoter Score (NPS) 
คอื ดชันชีีว้ดัความพงึพอใจของลูกค้าท่ีได้รับการยอมรับจากธุรกจิชัน้น�าทัว่โลก โดยหลกัการของ Net Promoter Score (NPS) อยู่
ภายใต้ความเชือ่ทีว่่าถ้าลูกค้าแนะน�าสนิค้าหรือบริการของบรษิทัฯ ให้กบัผูอ้ืน่ๆ กแ็สดงว่าธุรกจิสามารถส่งมอบประสบการณ์ทีด่ใีห้กบั
ลกูค้าได้ 

มุ่งสู่แบรนด์สถานีบริการน�้ามัน
อั นดับที่ หนึ่ ง ในใจผู ้ บ ริ โภค 
(The	Most	Admire	Brand)	โดย
ใช ้เครื่องมือ	 Net	 Promoter	
Score	และตัวชี้วัดผลด้านต่างๆ	
ที่ได้รับการยอมรับ	 มาก�าหนด
ความส�าเร็จ

พฒันาธรุกจินอนออยล์	(Non	Oil	
Business)	และบริการเสริมต่าง
ในสถานีบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	

ผลกัดนัยอดขายพลงังานทดแทน
ผ่านสถานีบริการมากกว่า	 500	
ล้านลิตร/เดือน	 (จาก	 300	ล้าน
ลิตร/เดือน	ในปัจจุบัน)	

ขยายสถานีบริการมาตรฐานให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 มากกว่า	
700	 สาขา	 ทั่วประเทศ	 (จาก
ปัจจุบัน	460	สาขา)	

มุง่พฒันางานบรกิาร	สถานบีรกิาร
น�้ามัน	 และธุรกิจนอนออยล ์ 
ภายใต้แนวคิด	 การสร้างสรรค์
ประสบการณ์และนวตักรรมสเีขยีว	
Bangchak	 Greenovat ive 
Experience	รองรบัวถิชีวีติยคุใหม่
ของคนไทย	พร้อมกบัการมส่ีวนร่วม
ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	

พฒันาและยกระดับสถานีบรกิาร
น�้ามันชุมชนบางจาก	 ให้เทียบ
เท่ากบัสถานบีรกิารมาตรฐาน	
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ผลการด�าเนินงานในปี 2559

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมน�้ามันสูตรใหม	่
บางจาก	Green	S	Revolution	ทกุผลติภณัฑ์ 
แก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการ	 เหมาะสมกับ
เครือ่งยนต์เบนซนิทีม่กีารพฒันาเทคโนโลยใีหม่	
(DIG	หรอื	Direct	Injection	Gasoline	Engine)	
และยงัคงรองรบัระบบปัจจบุนั	 ด้วยสารชะล้าง
ท�าความสะอาด	 เพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน 
เชือ้เพลงิเผาไหม้สมบรูณ์	ลดการปล่อยมลพษิ	
สารลดแรงเสียดทาน	 เพิ่มความหล่อลื่นให้กับ
การท�างานของเครื่องยนต์	ท�าให้เครื่องยนต์มี
ก�าลงัเพิม่ขึน้แต่ช่วยประหยดัน�า้มนัมากข้ึนด้วย	

	 สนับสนุนสินค้าชุมชน	มาเป็นสินค้าส่งเสริม 
การขาย	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกร
ไทยในช่วงสนิค้าเกษตรล้นตลาด	ราคาตกต�า่

การขยายธุรกิจ เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ
	 ขยายสถานีบริการมาตรฐานใหม่อีก	24	สาขา	(ในปี	2559)
	 การปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการให้ทันสมัย	 มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งด้านโครงสร้างและงานบริการ	 
(Renovate,	Bright	&	Clean,	Refresh)	จ�านวน	311	แห่งบนถนนสายหลัก

	 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันบางจาก	 รูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่	 สร้างประสบการณ์ที่
แตกต่างให้กับผู้บริโภค

	 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันชุมชนทีมีศักยภาพ	และมีความพร้อม	ด้วยการต่อยอดธุรกิจและบริการเสริมอย่างครบถ้วน	 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านโครงการ	CO-OP	Turn	Pro	
และ	CO-OP	Coaching

	 เพิ่มเครือข่ายลูกค้าบัตร	Fleet	Card	เพิ่มขึ้น	เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายผ่านสถานีบริการน�้ามันบางจาก	
	 ขยายฐานลกูค้าอตุสาหกรรมใหม่	และดแูลฐานลกูค้าเดมิ	โดยใช้โปรแกรมส่งเสรมิการขายและการให้บรกิารหลงัการขาย
	 ขยายธุรกิจนอนออยล์ในสถานีบริการน�้ามันเพิ่มขึ้นจากเดิม	อาทิ

 	 ร้านกาแฟอินทนินและอินทนินการ์เด้น	41	สาขา
 	 ร้าน	SPAR	6	สาขา
 	 บิ๊กซีมินิ	12	สาขา
	 การพฒันาพนัธมติรทางธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ	เข้ามาให้บรกิารแก่ลกูค้าภายในสถานบีรกิารน�า้มนับางจาก	เพือ่เตมิเตม็บรกิาร
ให้ครบวงจรยิง่ขึน้	เช่น	ร้านอาหาร	A&W,	Burger	King,	McDonalds	เป็นต้น
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การออกแบบสถานีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

LED
ใช้หลอดไฟส่องสว่าง
LED ประหยัดพลังงาน
ทั้งสถานีบริการ 

Solar Roof Top
หลังคาผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หรือ Solar Roof Top น�าไฟฟ้าที่ผลิดได้มา
ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์มือถือ 
ภายในอาคาร Single One Roof

Green S 
Revolution
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ
เช่น ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง 
สูตรใหม่ Green S 
Revolution

สินค้า
ทางการเกษตร
สินค้าทางการเกษตร
จากเกษตรกรกลุ่ม
ต่างๆ ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนา 
เพื่อน�ามาใช้เป็นสินค้า
ส่งเสริมการขายหรือ
จ�าหน่าย

DIMMER
ใช้ DIMMER ประหยัดไฟฟ้า
ติดตั้งริมผนังกระจกภายในร้าน

EV Charger 
จุดให้บริการชาร์จ
ไฟฟ้าส�าหรับ
รถยนต์ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
EV (Electric 
Vehicles)

Nature
ออกแบบช่องระบายอากาศด้านบนช่วย
ระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ

Roof Top
ออกแบบช่องเปิดบนหลังคา
และฝ้าเพดาน
เพื่อใช้แสงธรรมชาติ
ให้ความส่องสว่างภายใน
อาคารห้องน�้า

Eco Firendy Inverter
ใช้เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ที่ช่วย
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 20-30%
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การพัฒนาธุรกิจนอนออยล์เพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้า

แนวคิด One Roof 
บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า	สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านการใช้บริการธุรกิจนอนออย์ต่างๆ	ภายใต้

อาคารธุรกิจนอนออยล์เดียวกัน	 เพื่อสร้างความสะดวกสบายของลูกค้าการเข้าใช้บริการ	อาทิ	 ร้านสะดวกซื้อ	 “SPAR”	 ร้านกาแฟ	

“อินทนิล”	ร้านอาหารพันธมิตรต่างๆ	อีกทั้งในบางสาขายังมีบริการ	Co	Working	Space	ส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วย		

 จัดตั้ง	บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนิน

งานธุรกิจนอนออยล์	 ทั้งในส่วนธุรกิจค้าปลีก	 ใน

แบรนด์	SPAR	ธรุกจิร้านกาแฟ	อนิทนลิ	และธรุกจิ 

ทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	โดยเฉพาะเพือ่เพิม่ความคล่องตวั

ในการบริหารจัดการธุรกิจนอนออยล์

 พัฒนาธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์	 SPAR	

จากประเทศเนเธอร์แลนด์	ด้วยแนวคดิ	Fresh	&	Easy	

Food	Market	โดยได้เปิดด�าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น	

6	 สาขา	 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 เพื่อมุ่ง

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	โดย	SPAR	ยงั

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและสินค้าโอท็อป	

ตามนโยบายของบริษัทฯ	 รวมถึงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์	 SPAR	 โดยคาดว่า

ภายใน	5	ปีจะมีสัดส่วนประมาณ	50%	ของสินค้า

ทัง้หมดทีม่กีารจ�าหน่ายใน	SPAR	โดยในส่วนของ

รูปแบบเนเบอร์ฮูดสโตร์	 และซูเปอร์มาร์เก็ต	 จะมี

การจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็น	Co	Working	พร้อม

ให้บริการฟรีไวไฟ	(Free	Wifi)	และขยายสาขาให้

ครบ	400	แห่งภายในปี	2563
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การพัฒนางานบริการและระบบบริหารงานที่เป็นเลิศ

 ขยายการติดตั้งระบบ	Automation	 (Point	 of	 Sale:	

POS)	ให้กับสถานีบริการทุกประเภท	เพื่อช่วยพัฒนา

ศักยภาพของผู ้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน

บางจาก	ให้สามารถบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

งานบรกิารหน้าลานรวดเรว็ขึน้	จ�านวนเงนิถกูต้อง	และ

ป้องกันน�้ามันสูญหายและการทุจริต	ข้อมูลการขายที่

ได้จากระบบ	 POS	 ยังสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์

พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า	 เพื่อพัฒนาการให้

บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไปใน

อนาคต

 บริษัทฯ	จัดท�า	Standard	Operation	Procedure	เพื่อ

ศกึษาความต้องการของผูใ้ช้บรกิารสถานบีรกิารน�า้มนั	

และน�ามาออกแบบมาตรฐานงานบริการรูปแบบใหม่

ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภค	และได้จัดการอบรม

พนกังานหน้าลานจากสถานบีรกิารกว่า	700	แห่ง	(กว่า	

4,000	 คน)	 เพ่ือให้เข้าใจมาตรฐานงานบริการและ

ปรับปรุงทัศนคติในงานบริการของพนักงานให้มีการ

บริการที่ดีเลิศ

 การติดตามและประเมินผลงานด้านการบริการ	ผ่าน

โครงการ	Mystery	Shopper	 (การส่งตัวแทนบริษัทฯ	

เข้าไปตรวจสอบภายในสถานีบริการโดยไม่เปิดเผย

ตัว)	Mobile	Training	&	Lab	(รถตรวจสอบคุณภาพ

งานบริการ	 และ	คุณภาพน�้ามันเคล่ือนที่	ณ	 สถานี

บริการ)	 และการตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ	 

(Service	Audits)

 ยกระดับการบริหารงานและการบริการของสถานี

บริการน�้ามันชุมชน	 ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสถานี

บริการน�้ามันมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	 ผ่านโครงการ	 

CO-OP	Coaching

 จัดตั้งโครงการเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการ	อาทิ	

 	 จดัรายการส่งเสรมิการขายต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้ยอด

ขายลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	 เช่น	 สถานีบริการชุมชน	

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต	

ธกส.	(G4-16) ขณะทีล่กูค้าในเขตเมอืง	จดัรายการ

ส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิตชั้นน�า	เป็นต้น

 	 น�าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบปัญหา

ราคาตกต�า่มาจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีส่ถานี

บริการ

 	 จดัตัง้หน่วยงานเข้ามาดแูลพฒันาธรุกจินอนออยล์	

ในสถานีบริการ	 เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มราย

ได้ของผู้ประกอบการ
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CO-OP
(สถานีชุมชน)

สวนแบงการตลาดคาปลีก

คะแนนการแนะนำบอกตอยี่หอบางจาก

การขยายสถานีบร�การน้ำมัน

+ 24 แหง

+ 13 แหง

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

กาจงาบอห่ียอตกอบำนะนแรากนนแะค

นัมำ้นราก�รบีนา

งหแ 42 +

งหแ 31 +

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

ผลลัพธ์

สวนแบงการตลาดคาปลีก

คะแนนการแนะนำบอกตอยี่หอบางจาก

การขยายสถานีบร�การน้ำมัน

+ 24 แหง

+ 13 แหง

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

กาจงาบอห่ียอตกอบำนะนแรากนนแะค

นัมำ้นราก�รบีนา

งหแ 42 +

งหแ 31 +

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

สวนแบงการตลาดคาปลีก

คะแนนการแนะนำบอกตอยี่หอบางจาก

การขยายสถานีบร�การน้ำมัน

+ 24 แหง

+ 13 แหง

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

กาจงาบอห่ียอตกอบำนะนแรากนนแะค

นัมำ้นราก�รบีนา

งหแ 42 +

งหแ 31 +

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

สวนแบงการตลาดคาปลีก

คะแนนการแนะนำบอกตอยี่หอบางจาก

การขยายสถานีบร�การน้ำมัน

+ 24 แหง

+ 13 แหง

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

กาจงาบอห่ียอตกอบำนะนแรากนนแะค

นัมำ้นราก�รบีนา

งหแ 42 +

งหแ 31 +

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

สวนแบงการตลาดคาปลีก

คะแนนการแนะนำบอกตอยี่หอบางจาก

การขยายสถานีบร�การน้ำมัน

+ 24 แหง

+ 13 แหง

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

กาจงาบอห่ียอตกอบำนะนแรากนนแะค

นัมำ้นราก�รบีนา

งหแ 42 +

งหแ 31 +

SS

COOP

2556 2557 2558 2559

 113  150 139  162

ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก 
(เป้าหมาย 15.5%)

ผู้น�าพลังงานทดแทน E85 (Market Share E85) 
(เป้าหมาย อันดับที่ 1)

ค่าเฉลี่ยยอดขายต่อสถานีบริการเพิ่มขึ้น
(เป้าเหมาย 457 พันลิตร/เดือน/สถานี)

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
จากบัตรสมาชิกแก๊สโซฮอล์และดีเซลคลับ

การขยายสถานีบริการน้�ามัน

(สถานี
มาตรฐาน)ลดปริมาณการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทุกการเติมน้�ามันผ่าน 
บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ 
และบางจากดีเซลคลับช่วยลด 
CO

2
 ได้ โดยในปี 2559 

บางจากช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยถึง 162 ล้านกิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

2558

2558 2558

25582559

2559 2559

2559
เป็นอันดับที่ 3 เป็นอันดับที่ 2

คะแนนการแนะน�าบอกต่อยี่ห้อบางจาก (NPS Score)
(เป้าหมาย อันดับ 2 ของตลาด)

MR Consultant (Smart MR) 
คือ	 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้แทนการตลาดของบริษัทฯ	

ให้สามารถแนะน�าแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นแก่ผูป้ระกอบการสถานี

บรกิารน�า้มนั	ในด้านการบรหิารจดัการสถานบีรกิารน�า้มนัอย่าง

มีประสิทธิภาพ	โดยมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการสามารถ	บริหาร

จัดการสถานีบริการอย่างมีมาตรฐาน	ช่วยเพิ่มรายได้จากการ

ประกอบธุรกิจสถานีบริการ	และ	ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

จากการด�าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

15.0%

52%

15.1%

49% 435 KL. 473 KL.

+24

+13

SS

Market	Share	
สะสมผ่าน
สถานีบริการ

เดือน	ม.ค.	–	พ.ย.

Market	Share	
สะสมผ่าน
สถานีบริการ

เดือน	ม.ค.	–	พ.ย.
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นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการ

โครงการพัฒนาระบบ Fuel Automation Point of Sale และระบบ Tag Attendant 
	 เดิมบางสถานีบริการน�้ามันบางจาก	มีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมดูแลการท�างาน	(Automation	Point	Of	Sale;	POS)	ไม่

ครอบคลุมทุกตู้จ่ายน�้ามัน	ท�าให้การเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกการท�ารายการ	(Transaction)	เมื่อเกิดปัญหาเงินขาด	เงินหาย	หรือ

การทุจริต	ก็จะยากต่อการตรวจสอบ	ท�าให้พนักงานบริการหน้าลานมีอัตราการลาออกสูง	(Turn	Over	Rate)	

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบ	Fuel	Automation	System	โดยน�าระบบ	POS	เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลการขาย	ข้อมูล

การจ่ายเงนิ	ข้อมลูสมาชกิ	การใช้บรกิารและการช�าระเงนิของลกูค้า	และข้อมลูสตอ็กน�า้มนั	เพือ่ดขู้อมลูความเคลือ่นไหวต่างๆ	ของ

ธุรกิจในสถานีบริการน�้ามัน	ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ท�าให้ลดปัญหาลงได้มาก	ส�าหรับระบบ	Tag	

Attendant	คือ	 ระบบ	Tag	ประจ�าตัวพนักงานหน้าลานเพื่อบ่งชี้การท�าธุรกรรมต่างๆ	ของพนักงานหน้าลาน	 เช่น	 เมื่อลูกค้ามาใช้

บรกิารเตมิน�า้มนั	พนกังานต้องแตะ	Tag	ทีอ่ปุกรณ์ตดิตัง้ทีตู่จ่้าย	เพือ่แสดงว่าเป็น	ผูเ้ตมิน�า้มนั	และรบัผดิชอบตลอดการท�ารายการ	

ในการเริม่ให้บรกิารจนถงึการรบัช�าระเงนิของลกูค้า	เพือ่ให้สามารถตรวจสอบได้เมือ่เกดิความผดิพลาดหรอืไม่ถกูต้องทางบญัช	ีซึง่

ช่วยป้องกันปัญหาเงินขาด	ลดขั้นตอนการท�างานและตรวจสอบได้	เกิดความโปร่งใส	และลดความกังวลของพนักงานขณะท�างาน	

ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานบริการหน้าลานลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	(จากเดิมร้อยละ	25	เหลือเพียงร้อยละ	10)	พร้อมทั้ง

สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการและจัดท�ากิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	

การพัฒนา Application : BCP Link 
	 การบรหิารจดัการเครอืข่ายสถานบีรกิารทัว่ประเทศนัน้	การทีม่รีะบบในการตดิต่อสือ่สาร

ที่ฉับไวเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ	บริษัทฯจึงได้พัฒนาช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่าง 

บริษัทฯกับผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน	หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการท�างาน	 รวมถึง

ธุรกิจอื่นๆ	ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ	ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่รองรับมือถือ	

ในระบบ	Android	และ	IOS	เพือ่ใช้ส�าหรบัการเผยแพร่	แลกเปลีย่น	ข้อมลู	ข่าวสาร	กจิกรรม	

หรือโครงการต่างๆ	ของบริษัท	ในการบริหารธุรกิจ	ได้อย่างรวดเร็ว	และใช้ต้นทุนที่ต�่าลง

นวัตกรรมน�้ามันสูตรใหม่ บางจาก กรีน S Revolution  
	 น�า้มนัแก๊สโซฮอล์สตูรทีอ่อกแบบให้เหมาะสมกบัการท�างาน

ของเคร่ืองยนต์เบนซินรุ่นใหม่	 Direct	 Injection	Gasoline 

Engine	 (DIG	Engine)	และเครื่องยนต์เบนซินระบบเดิม	 โดย

เพิม่สารท�าความสะอาด	ป้องกนัหวัฉดีอดุตนั	ท�าให้เชือ้เพลงิเผา

ไหม้สมบรูณ์	ลดการปล่อยมลพษิ	และยงัมสีารลดแรงเสยีดทาน	

เพือ่เพิม่ความหล่อลืน่ในกระบอกสบู	ให้ก�าลงัเครือ่งยนต์เพิม่ขึน้

และประหยัดน�้ามันมากขึ้น	จึงให้เครื่องยนต์แรงเต็มศักยภาพ

การพัฒนาระบบ Professional Franchise Scheme
	 เป็นโครงการศึกษาข้อมูลการบริหารสถานีบริการน�้ามัน		และน�ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานีบริการน�้ามัน	รวมถึง

การสนับสนุน	 การดูแล	 ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามันบางจากอย่างเหมาะสม	 ให้สามารถบริหารสถานีการฯ	 	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และ	ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
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บัตร Fleet Card แบบ Pre-Paid คือ 
	 อีกขั้นของนวัตกรรมบัตร	Bangchak	Prepaid	Card	และ	Bangchak	Prepaid	Card	Plus	 	บัตรเติมน�้ามันส�าหรับธุรกิจ 

ขนาดกลางถึงเล็ก	SMEs	ที่มีความประสงค์จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการเติมน�้ามัน	ที่ไม่จ�าเป็นต้องรออนุมัติเครดิตจากธนาคาร	

ด้วยวธิกีารสมคัรง่ายกว่า	Fleet	Card	ทัว่ไปโดยลกูค้าสามารถน�าเงนิเข้าบตัรและสามารถน�าไปใช้งานได้เลย	พร้อมเปิดตวัไตรมาส	

2	ของปี	2560

บางจากปันน�้าใจช่วยเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว 
	 หนึ่งในโครงการสนับสนุนชุมชนของบริษัทฯ	ที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยในช่วงปลายปี	 2559	ประเทศไทย

ประสบปัญหาราคาข้าวตกต�า่	บรษิทัฯจงึได้จดัซือ้ข้าวสารของกลุม่เกษตรกรผูเ้ดอืดร้อนมาน�ามาจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าโดย

บริษัทสนับสนุนส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่มาซื้อ	 และบริษัทได้น�าข้าวสารบรรจุถุงมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย	 เพื่อ

บรรเทาความเดอืดร้อนของเกษตรกรในช่วงภาวะสนิค้าเกษตรล้นตลาด	ราคาตกต�า่	โดยโครงการครัง้นีบ้รษิทัฯ	รบัซือ้ข้าว

หอมมะลจิากเกษตรกรโดยตรง	มาจ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภคผ่านสถานบีรกิาร	รวมกว่า	300	ตนั	เป็นเงนิกว่า 10.5		ล้านบาท	

กระจายรายได้ให้กับชาวนากว่า	24,000	ครัวเรือนในพื้นที่ภาคอีสาน

โครงการ CO-OP Coaching
	 แม้ว่าธุรกิจสถานีบริการน�้ามันชุมชน	 (ปั๊มสหกรณ์	 หรือ	CO-OP)	 จะมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 แต่บริษัทฯ 

พบว่าผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามันชุมชนบางแห่งยังขาดความมั่นใจ	และความเชี่ยวชาญในการท�าธุรกิจสถานีบริการน�้ามัน		

บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ความจ�าเป็นในการพฒันาความรูผู้บ้รหิารสหกรณ์โดยอาศยัความเชีย่วชาญ	จาก	บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากดั	

ซึ่งดูแลสถานีบริการน�้ามันบางจาก	 กว่า	 190	 สาขา	 	 ด้วยการจัดตั้งทีมดูแลสถานีบริการ	 ครูฝึก	 เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจ 

ในการดูแลสถานีบริการถึงที่สถานีบริการ	และแนะน�าแนวทางในการเพิ่มยอดขาย		โดยในปี	2559	มีสถานีบริการน�้ามันที่เข้าร่วม

กว่า	24	แห่ง

แผนงานส�าคัญในปีถัดไป  
	 ในปี	 2560	บริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวให้กับผู้บริโภค

อย่างต่อเนื่อง	โดยแผนในการขยายสถานีบริการน�้ามันมาตราฐานเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า	100	แห่ง	

และพัฒนาธุรกิจร้านสะดวกซื้อโฉมใหม่แบรนด์	 SPAR	 เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการได้ง่ายขึ้น	

นอกจากนีบ้รษิทัฯมแีผนทีจ่ะตอกย�า้ความเป็นผูน้�าด้านนวตักรรมสเีขยีวด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์

น�้ามันเครื่องและน�้ามันใสตัวใหม่

บัตร Fleet Card แบบ Pre-Paid คือ 
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1. จัดแผนการขนส่งน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยค�านึงถึงต้นทุนเวลาและความปลอดภัยสูงสุด
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมัย
3. การพัฒนาพนักงานขับรถให้มืออาชีพ

กลยุทธ์

การขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วย
รถขนาดใหญ่  (กึ่งพ่วง) 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2/ ป ี

ขนส่งน�้ามันไปยังลูกค้าได้
ตามแผนการจ�าหน่าย 
ของบริษัทฯ ในอนาคต 
(ค�านวณจากอัตราการ

ขยายสถานี)

บริการเพิ่มขึ้น 350 แห่ง
ในปี 2563

อุบัติเหตุในการ
ขนส่งเป็นศูนย์ 

(Zero Accident)

ข้อร้องเรียนจากการขนส่ง

ไม่เกิน 3.5 เรื่อง/
หนึ่งพันเที่ยววิ่ง

โครงการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง)  
การบริหารจัดการรถขนส่งโดยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว	2	คัน	 เป็นรถกึ่งพ่วงขนาดใหญ่	 (40,000	ลิตร)	 	นอกจากช่วยลด
ต้นทนุการขนส่งได้แล้ว	ยงัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกช่วยลดผลกระทบด้านสง่ิวดล้อมและลดโอกาสเสีย่งจากการเกดิ
อุบัติเหตุ	 	โดยบริษัทฯ	ได้ผลักดันอย่างจริงจัง	โดยให้สิทธิส่วนลดแก่ลูกค้าสถานีบริการในกรณีขนส่งน�้ามันด้วยรถขนาด
ใหญ่	 (กึ่งพ่วง)	ท�าให้สัดส่วนการใช้รถขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงสุด	ถึงร้อยละ	5	 	ช่วยลดค่าต้นทุนการขนส่งลงได้
กว่า	38	ล้านบาท	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	3,000	tCO

2
e

แผนขนส่งน�้ามัน 24 ชั่วโมง
	 บริษัทฯ	พัฒนากระบวนการวางแผนขนส่งน�้ามัน	 ให้สามารถด�าเนินการได้
ตลอด	24	ชั่วโมง	ด้วยการเพิ่มพนักงานขับรถจาก	1	คน	เป็น	2	คน	โดยใช้จ�านวน
รถคงเดมิ		เพือ่ให้เกดิประโยชน์ทัง้กบับรษิทัฯ		คูค้่า	และลกูค้าผูป้ระกอบการสถานี
บรกิารน�า้มนั		จากประโยชน์ทีช่่วยให้บรษิทัฯ	ส่งน�า้มนัให้กบัลกูค้าผูป้ระกอบฯ	ได้
ทันเวลามีน�้ามันขายตลอดเวลา	จึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า		และยังเพิ่ม
รายได้ให้กับคู่ค้าจากการเพิ่มจ�านวนเทีย่ววิง่ของรถขนส่งโดยใช้จ�านวนรถเท่าเดมิ

การขนส่งผลิตภัณฑ์ 

	 นอกจากการขนส่งผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้าสถานบีรกิารและลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรม
อย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ตรงเวลา	และปลอดภัย	ผ่านหลายช่องทางทั้งทางท่อ	ทางรถ	
และทางเรือตามความต้องการของลูกค้าแล้ว		บริษัทฯ	เล็งเห็นว่า	การพัฒนาแนวทาง
การท�างานของคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ	 จะช่วย
ยกระดบักระบวนการขนส่งผลติภณัฑ์ร่วมกบัคูค้่า	(ผูร้บัเหมาขนส่ง)	ให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น	 อีกทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แข็งแกร่งร่วมกันอย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	
จึงได้ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	(Supplier	Code	of	Conduct)	ขึ้นเพื่อให้คู่ค้าปฏิบัติ
ได้สอดคล้อง	อันจะท�าให้เกิดความยั่งยืนในการท�าธุรกิจ	อีกทั้งยังช่วยปรับปรุง	สภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมผ่านการสมัมนา	อบรม	และจดักจิกรรมเชือ่มความ
สมัพนัธ์	เพือ่พฒันาให้คูค้่าของบรษิทัฯ	มคีวามรู	้สามารถท�างานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ

เป้าหมายปี 2563
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Smart Transportation
	 เป็นโครงการปรบัปรงุระบบบรหิารงานขนส่ง	(Transportation	Management	System:	
TMS)	ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น	โดยปัจจุบันสามารถติดตามแผนการขนส่งรถน�้ามันและพฤติกรรม
ของพนักงานขับรถ	ความเร็วในการขับขี่	เส้นทางการเดินรถ	เวลาในการขนส่ง		ด้วยการ
ใช้กล้องวงจรปิด	(CCTV)	และระบบ	GPS		ที่ติดตั้งประจ�ารถขนส่งน�้ามัน		ซึ่งข้อมูลจะถูก
ส่งตรงมายงัห้องควบคมุทีม่พีนกังานของบรษิทัฯ	ประจ�า	ตลอด	24	ชัว่โมง		สามารถตรวจ
สอบรถขนส่งผ่านระบบแจ้งเตอืนเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตแุละป้องกนัการทจุรติในการขนส่ง		
และในปีนี้	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในรถน�้ามันผ่าน 
Application	บน	Smart	Phone	เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน	สามารถ
ตดิตามภาพจรงิแบบเรยีลไทม์	และติดตามพกิดัของรถน�า้มนัได้ต้ังแต่ออกจากคลังน�า้มนั	
ท�าให้ทุกฝ่ายทราบถึงสถานะการขนส่งได้พร้อมกัน	 สร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบ
และพึงพอใจ	ลดข้อร้องเรียนในการขนส่งลงได้อีกทางด้วย

ผลลัพธ์
สัดส่วนการขนส่งน�้ามันใส รถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) ลดการปล่อย GHG

(เป้าหมาย: เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี) 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย : tCO

2
e) 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ (G4-EN30)

หน่วย	:	เรื่อง/	พันเที่ยววิ่ง

จ�านวนข้อร้องเรียนในการขนส่ง
(เป้าหมาย : ≤ 3.5 เรื่องต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)
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สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง*
(เป้าหมาย : อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

*กรณีที่มีความเสียหายต่อรถเกิน	1	ล้านบาท

โครงการอบรมพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ
 โดยเพิม่เตมิความรูข้องมาตรการด้านความปลอดภยัในการขบัขี	่การดบัเพลงิทีถ่กูต้อง	การปฎบิตังิานภายในคลงัน�า้มนั		
การใช้ระบบ	 TMS	และการบริหารข้อมูลผ่านระบบ	 SAP	 เพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน 
ขับรถทุกคน	ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีแก่ลูกค้าผู้ประกอบการสถานี
บริการ
	 การด�าเนินงานตามกลยุทธ์หลักส่งผลให้มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น	กล่าวคือ	บริษัทฯ	สามารถบริหารสัญญาขนส่ง
ของคู่ค้าทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ร้อยละ	 80	 โดยค�านวนจากศักยภาพในการวิ่งงานของแต่ละรายกับปริมาณ 
เที่ยววิ่งจริงที่คู่ค้าท�าได้	เพื่อเป็นการประเมินผลงานและการกระจายงานอย่างเป็นธรรมให้กับคู่ค้าอีกทางหนึ่ง

0
2557

1
2558

1
2559



080 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	 หรือ	 Eco-efficiency 
ตัวชี้วัดสัดส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ	 ต่อ 
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	ซ่ึงตวัช้ีวดัการเตบิโตคอืผลการ
ด�าเนินงานด้านการเงิน	เช่น	รายได้	ก�าไร	เป็นต้นในขณะ
ที่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	คือ	ปริมาณทรัพยากรท่ีใช	้
หรือปริมาณของเสียที่ปล่อยออก	 ขึ้นกับความเหมาะสม
ของธุรกิจ	 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่สูงกว่า	
แสดงถงึการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า	ส�าหรบับรษิทัฯ	
ใช้	 EBITDA	 สะท้อนผลการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ซึ่งเป็นประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสะท้อน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	พบว่าปี	2559	มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกว่าปี	2558	ด้วย

นวัตกรรมในงานขนส่งผลิตภัณฑ์
ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ	 (Auto	Ordering	System	 :	AOS)	 :	
เพื่อให้การรับค�าสั่งซื้อน�้ามันจากสถานีบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถวางแผนขนส่งได้ทันเวลา	 บริษัทฯ	 ได้
พัฒนาระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติให้ผู้ประกอบการสถานีบริการ
สามารถค�านวนข้อมูลยอดขายน�้ามันและปริมาณน�้ามันคงเหลือใน
ถังแต่ละวัน	 สามารถสร้างค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติและส่งมายัง
บรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้สถานบีรกิารสามารถบรหิารการส�ารอง
ปรมิาณน�า้มนัให้เพยีงพอต่อการขาย	สามารถบรหิารแผนงานขนส่ง
และปรมิาณรถขนส่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	ซ่ึงปีนีเ้ริม่ด�าเนนิ
การกับสถานีบริการน�้ามันบางจากที่บริหารโดยบริษัท	 บางจาก 
กรีนเนท	จ�ากัด	จ�านวนกว่า	200	สถานี	ทั่วประเทศ	

ระบบข้อร้องเรยีนออนไลน์	(E-Complaint)	: บรษิทัฯ	ได้พฒันาระบบ
การรับร้องเรียนออนไลน์เฉพาะงานขนส่งขึ้น	เพื่อให้การบริหารและ
ติดตามข้อร้องเรียนด้านการขนส่งเป็นไปอย่างมีระบบ	 สามารถ
ติดตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและด�าเนินการปิดข้อร้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในปี	 2560	 จะเชื่อมระบบ 
ข้อร้องเรยีนออนไลน์กบัระบบจ่ายเงนิค่าบรกิารขนส่งผ่านระบบ	SAP	
เพื่อค�านวนค่าปรับอัตโนมัติ	 กรณีที่คู่ค้า	 (ผู้รับเหมาขนส่ง)	 ได้รับ 
การร้องเรียนที่มีผลกระทบจนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ ์
ของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นอกีแนวทางทีจ่ะรกัษามาตรฐานงานบรกิารขนส่ง	
เนื่องจากมีการก�าหนดเป็นบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อกระท�าผิด	

โครงการขนส่งเที่ยวกลับ	(Backhaul)	
	 โดยท่ัวไป	 การขนส่งน�้ามันผลิตภัณฑ์ไปยัง
สถานบีรกิารน�า้มนัหรอืลกูค้าอตุสาหกรรม	จะเกดิ
การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการว่ิงรถเปล่า 
ในเที่ยวกลับมายังคลังน�้ามัน	 บริษัทฯ	 จึงริเริ่ม
โครงการรถน�้ามันขนส่งเที่ยวกลับโดยการรับ 
เอทานอลจากโรงงานผู้ผลิตในเส้นทางเดียวกัน
กลับมายังบริษัทฯ	 เพื่อส ่ง เข ้าเป ็นวัตถุดิบ 
ในกระบวนการผลิตของโรงกลั่น	 มิให้เกิดการ 
สูญเปล ่าทางธุรกิจจากการเดินรถเปล ่าใน 
เที่ยวกลับ	ซึ่งปีนี้ได้เริ่มด�าเนินการกว่า	170	เที่ยว	
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบได้กว่า	 
0.5	ล้านบาท	

แผนงานในอนาคต 
 ก า รป รั บ ป รุ ง ห ้ อ ง ค วบคุ ม ก า ร ขนส ่ ง	 
(Transportation	Management	 System)	 
ใ ห ้ ผู ้ รั บ เ ห ม า ขนส ่ ง ทุ ก ร า ย ส าม า ร ถ 
ร ่วมติดตาม	 ตรวจสอบการด�าเ นินงาน	 
ผ่านกล้องวงจรปิดตลอดเวลา	24	ชั่วโมง

 จัดหาระบบป้ องกันการหลับในของพนักงาน
ระหว่างขับรถ	 ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถ 
แจ้งเตอืนพนกังานขบัรถในห้องโดยสารและยงั
ส่งข้อมูลมายังพนักงานประจ�าห้องควบคุม 
ที่คลังน�้ามันได้อีกด้วย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ  
(พันบาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า)

25572556 2558 2559

11.40

6.85

11.09
11.49
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	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าและพัฒนาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม	
(Environmental	Cost	Accounting)	ครอบคลุมกระบวนการผลิต
น�า้มนั	คลงัน�า้มนับางจากและคลงัน�า้มนับางปะอนิ	ได้มกีารน�าเสนอ
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภายนอกและ 
นักลงทุนได้ทราบ	 ผ่านบทค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ	 (MD&A)	 และ	 จดหมายข่าวนักลงทุน	 (IR	 Newsletter) 
ทุกไตรมาสตลอดมา	 นอกจากนี้	 ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักศึกษา	และหน่วยงานอื่นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
 
	 ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมรวมปี	2559	ลดลงจากปี	2558	ประมาณ	
19,707.41	ล้านบาท	หรือร้อยละ	21	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	99)	มาจาก
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ลดลง	 19,672.31	ล้านบาท	
เนื่องจากราคาน�้ามันโลกที่ลดลงจากปีก่อนอย่างมากถึงร้อยละ	 16	
และการหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่หน่วยกลั่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม	 เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

(หน่วย	:	ล้านบาท)

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (G4-EN31) 2557 2558 2559
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์
	 น�้ามันดิบ	(Crude	Feed)	 106,781.94 		 79,314.43 		 60,029.81  
	 เอทานอล	(Ethanol)	 7,043.31 		 6,872.01 		 6,668.93  
	 ไบโอดีเซล	(บี100)	 3,993.63 		 4,407.44 		 4,966.32  
	 น�้ามันพืชใช้แล้ว	 18.70 		 19.92 		 12.93  
	 สารเคมี	 41.28 		 106.08 		 145.04  
	 น�้าใช้ในการผลิต	 29.48 		 33.02 	 25.45  
	 พลังงานที่ใช้ในการผลิต	 3,779.22 	 2,278.92 	 1,511.03  
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์
	 น�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ	(SLOP	OIL)	 142.98 	 32.49 	 65.50  
	 ตะกอนน�้ามันจากถังน�้ามันดิบ/น�้ามันเตา	 0.25 	 - 	 -
	 น�้าทิ้ง	 8.14 		 9.64 		 10.97  
	 สารเคมีที่มากเกินพอจากน�้าบ่อปรับเสถียร	 0.34 		 0.26 		 0.21  
	 ก�ามะถันไม่ได้คุณภาพ	 0.04 		 0.05 		 0.59  
ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
	 ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 53.38 	 30.34 	 38.82  
	 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	 240.94 	 354.00 	 245.44  
	 ค่าบ�าบัดน�้าทิ้ง	 6.71 	 7.38 	 8.81  
	 ค่าก�าจัดของเสีย	 12.72 	 6.11 	 21.48  
	 ค่าธรรมเนียมและภาษีด้านสิ่งแวดล้อม	 N.A.	 N.A.	 N.A.
	 ค่าปรับ	 - 	 - 	 -	  
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม
	 ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด	 16.73 	 11.10 	 24.58  
	 ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย	 0.21 	 0.13 	 0.13  
	 ค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินระบบจัดการ	 0.23 	 0.30 	 0.23  
	 ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 0.00 	 0.30 	 0.26  
ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่
	 ก�ามะถันเหลว	 (8.64)		 (13.30)	 (10.18)
	 กลีเซอรีน	 (0.38)		 (0.52)	 (0.33)
	 เศษเหล็ก-อลูมิเนียม	 (10.27)		 (3.42)		 (5.11)
	 กระดาษ	 - 	 - 	 -

เพิม่ขึน้	34.82	ล้านบาท	ตามปรมิาณน�า้มนัทีไ่ม่ได้
คณุภาพทีเ่พิม่ขึน้ซึง่มมีลูค่า	33.01	ล้านบาท	ขณะ
ท่ีค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	 ลดลง	
83.29	ล้านบาท	หรือ	ร้อยละ	21	ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษท่ีลดลง	
108.56	ล้านบาท	ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกนั
สิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้เลก็น้อย

	 ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของ
เสียมาใช้ใหม่	 ลดลง	1.64	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
9.52	 เน่ืองจากราคาก�ามะถันเหลวและกลีเซอรีน	
ลดลง	 3.32	 ล้านบาท	 ในขณะท่ีเศษเหล็กและ 
อลูมิเนียมที่เหลือใช้และสามารถจ�าหน่ายได้	เพิ่ม
ขึ้น	 1.68	 ล้านบาท	 อันเนื่องจากการซ่อมบ�ารุง
ประจ�าปี

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
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สร้างคุณค่าสู่สังคม
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จัดตั�ง
Social Enterprise

บร�ษัท ออมสุข ว�สาหกิจเพ�่อสังคม จำกัด

สนับสนุนสินค�าชุมชน
(ข�าว)

10.5 
ล�านบาท

ชั�วโมงทำงานอาสา
ของพนักงาน

11,673 ชั�วโมง
คิดเป�นเง�น 3.55 ล�านบาท

ความปลอดภัย
จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)

พนักงาน 0  ผู้รับเหมา 1
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
 พนักงาน ชาย 3.0 หญิง 1.65
 ผู้รับเหมา ชาย 1.7 หญิง 4.09

ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

Net Promoter Score 

 2nd
 
Ranking

Best Employer Score

 ร้อยละ 68
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

44 ชั่วโมง/คน/ปี

พนักงาน



084 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

	 เรือ่งความปลอดภยัถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุของธรุกจิปิโตรเลยีม	ไม่เพยีงต่อบรษิทัฯ	เท่านัน้	หากส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	
อันได้แก่	 พนักงาน	 ผู้รับเหมาและชุมชน	 อีกด้วย	 บริษัทฯ	 จึงมี	นโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และ 
อาชวีอนามยั	ก�าหนดให้พนกังานและผูร้บัเหมามหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบด้านความปลอดภยัทัง้ต่อตวัเองและเพือ่นร่วม
งาน	ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัของบรษิทัฯ	 โดยมโีครงสร้างการบรหิารด้านความปลอดภยั	ความมัน่คง 
อาชวีอนามยั	สิง่แวดล้อมและพลงังาน	(SHEE)	และมาตรฐานด้านความปลอดภยั	TIS/OHSAS	18001	มาบรหิารกระบวนการ
ด้านความปลอดภยัฯ	นอกจากนั้น	 ยังด�าเนินการตามระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety 
Management: PSM) โดย	บรษิทั	ดปูองท์	จ�ากัด	(DuPont)	ต่อเนือ่งมาจากปี	2558	และจดัให้มคีณะท�างาน	PSM	Governance	
Committee	(PSM	GC)	ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล�าดับ	

	 ในปีนี	้เนือ่งจากมกีารซ่อมบ�ารงุใหญ่ประจ�าปี	บรษิทัฯ	จงึมกีจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัเพิม่ขึน้	อาทิ	
  	 ผู้บริหารเดินให้ก�าลังใจและความห่วงใยพนักงานและผู้รับเหมา	พนักงานในพื้นที่
  	 กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องความปลอดภัยฯ	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา
  	 การสื่อสารเป้าหมายด้านความปลอดภัยในช่วงซ่อมบ�ารุงใหญ่ผ่านป้ายประกาศ
  	 การมอบประกาศนยีบตัร	(Certificate)	ให้กับบรษิทัผูร้บัเหมา	ทีท่�างานอย่างปลอดภยั	ไม่มกีารบาดเจบ็หรอืเกดิอบุตัเิหตุ	
   การมอบรางวลัแก่ผูร้บัเหมาทีป่ฏบิตังิานตามหลกัความปลอดภยั	เช่น	สวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุลครบถ้วนถกูต้อง

ค่านิยมปลอดภัย 3Es
 Everyone goes home safely every day : 

 ทกุคนท�างานอย่างปลอดภยั กลบับ้านปลอดภยัทุกวัน

 Efficient and Reliable Operation :

 ด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพและเสถยีรภาพ

 Environment and Asset are protected :

 ร่วมกันดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

3Es

Everyone goes 
home safely 
every day

Efficient
and

Reliable

Environment
and

Asset are protected
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ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

 การสร ้ า งวัฒนธรรมและความตระหนั กด ้ าน 
	 ความปลอดภัยในพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	ผ่าน 
	 โครงการ	Felt	Leadership	(FL)	การแสดงตนและปฏบิตัติน 
	 เพือ่เป็นผูน้�าในด้านความปลอดภยัการประเมนิความเสีย่ง 
	 ในพื้นที่	(Field	Risk	Assessment	:	FRA)	

 การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจของ
 ผูป้ฏบิตังิานต่ออนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่น�ามาสูก่ารป้องกนั 
	 ก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งสร้างมาตรฐาน 
	 ความปลอดภัยในการท�างานได้แก่	 มาตรฐาน	LOTO 
	 (Lock	Out	Tag	Out),LB	(Line	Break),	HW	(Hot	Work)

	 ตรวจสุขภาพพนักงานต้ังแต่เริ่มเข้างาน	 ระหว่างงาน	และ 
	 เมื่อออกจากงาน
	 ดแูลสขุภาพพนกังานด้วยการตรวจสขุภาพประจ�าปี	ทัง้การ 
	 ตรวจสุขภาพทั่วไป/	 ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้าน
	 อาชวีอนามยัโดยมแีพทย์อาชวีเวชศาสตร์และนกัอาชวีอนามยั 
	 ของบริษัทฯร่วมกันก�าหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัย 
	 เสี่ยง	 วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากปัจจัย 
	 ภายในและภายนอกสถานที่ท�างาน	หากพบว่าพนักงานม ี
	 ผลตรวจสขุภาพผดิปกตจิะต้องเข้าพบแพทย์และรบัค�าแนะน�า 
	 ในการดแูลสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง
	 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบติดตามสอดคล้อง 
	 ตามมาตรฐานสากล	 และก�าหนดเกณฑ์/แนวทางปฏิบัต ิ
	 ล่วงหน้าส�าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง	 ผู ้ที่มีผลการตรวจสอบ 
	 ผิดปกติทั้งระดับเล็กน้อย	ปานกลาง	และสูง
	 จัดมาตรการด้านอาชีวอนามัยของผู้รับเหมา	เช่น	จัดเตรียม 
	 พืน้ทีป่ฏบัิติงาน	ขัน้ตอน	อปุกรณ์ป้องกนัและส่งเสรมิให้ความรู้	
	 จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เพ่ือให้ทีม 
	 ช่วยเหลือของบริษัทฯ	และทีมช่วยเหลือของโรงพยาบาลใน 
	 สัญญาได้มีการฝึกซ้อมและท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่	 
	 เกดิความคล่องตวัในการประสานงานร่วมกนั	และมปีระสิทธภิาพ 
	 มากยิง่ขึน้

	 จดัท�าข้อมลูความปลอดภยัในกระบวนการผลติ	(Process	 
	 Safety	 Information	 :	PSI)	 เป็นการรวบรวมข้อมลูความรู ้
	 พื้นฐานที่จะต้องรู้ในกระบวนการผลิต	ซึ่งจ�าเป็นในการ 
	 บ่งชีแ้ละเข้าใจถงึอนัตรายทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการผลติ
	 การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการผลิต	(Process	 
	 Hazard	Analysis	:	PHA)	เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ 
	 อนัตรายท่ีมอียู่ในกระบวนการผลิตพร้อมท้ังหาวธิป้ีองกนั 
	 อันตรายที่เหมาะสม
	 การสบืสวนอบุตักิารณ์	(Incident	 Investigation	 :	 II) เป็น 
	 ขัน้ตอนในการวเิคราะห์หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิของอบุตักิารณ์และ 
	 น�าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการก�าหนดมาตรป้องกนัในเชงิระบบ

	 จัดจ ้างผู ้ เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานด้าน 
	 อาชีวอนามัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	 อาทิ 
	 OSHA,	ACGIH,	NIOSH	เป็นต้น	

ผลการดำาเนินงานด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย 
	 บรษิทัฯ	ยงัคงใช้กระบวนการด้านอาชวีอนามยัเชงิรกุ	จดัให้มกีารประเมนิ
ความเสีย่งด้านสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน	(Health	Risk	Assessment)	ควบคุม
อนัตรายจากแหล่งก�าเนดิ	พร้อมทัง้ตรวจสอบ	ตดิตามสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกัน	แก้ไขได ้
อย่างเหมาะสม	รวมทัง้การออกแบบและปรบัปรงุพืน้ทีท่�างานให้มสีภาพการ
ท�างานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	และมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ	

โครงการเดิม ทำาต่อเนื่อง ริเริ่มโครงการใหม่

โครงการเดิม ทำาต่อเนื่อง ริเริ่มโครงการใหม่
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แผนงานในอนาคต
ด้านความปลอดภัย	มีแผนด�าเนินงานระบบ	Process	SafetyManagement	(PSM)		ต่อเนื่อง	3	เรื่องได้แก่

   การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	(Management	of	Change	-	Technology	:	MOC-T)
   การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์	เครื่องจักร	(Management	of	Change	-		Facilities	:	MOC-F)
   การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง	(Pre-Startup	Safety	Reviews	:	PSSR)	
	 จากการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานท้ังพนักงานและผู้รับเหมา	 ส่งผลให้ในปีน้ี	 บริษัทฯ	มีผลการ
ด�าเนินงานดีขึ้นแม้จะมีการซ่อมบ�ารุงใหญ่	 กล่าวคือ	 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	 (Injury	 Frequency	Rate:	 IFR)	 
อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ	 (Injury	Severity	Rate:	 ISR)	และอัตราการบาดเจ็บรวม	(Total	Recordable	 Injury	
Rate:	TRIR)	ของพนักงานและผู้รับเหมาลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

สถิติด้านความปลอดภัย 2557 2558 2559
ชาย หญิง

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
 พนักงานและผู้รับเหมาประจ�า	
 ผู้รับเหมา

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR) 
 พนักงานและผู้รับเหมาประจ�า	
 ผู้รับเหมา

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
 พนักงานและผู้รับเหมาประจ�า	
 ผู้รับเหมา	

1.4
2.7

18.1
16.1

3.9
9.4

1.3
39.2

8.6
300.0

5.2
39.2

0
0.59

0
27.09

3.0
1.77

	 0
0

 
0
0

1.65
4.09
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การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ด�าเนินธุรกิจด้านการตลาดที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า	(Customer	Centric)	เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายในการเป็น	The Most Admired Brand 
บริษัทฯ	 จึงพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ	 ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ	 เพื่อปรับ
ความสมัพนัธ์สูร่ะดบัความภกัด	ี(Loyalty)	ระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัทฯ	อย่างยั่งยืน
	 บริษัทฯ	 จึงมีการจ�าแนกและวิเคราะห์ลูกค้า
แต่ละกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังได้
อย่างเหมาะสม	แบ่งเป็น	4	กลุ่มส�าคัญ

เป้าหมายสู่การเป็น: The Most Admired Brand

การพัฒนากลไกการสื่อสาร
สองทิศทาง ระหว่างลูกค้าและบริษัท

การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์

การจัดการความสัมพันธ์เพื่อรักษา
ลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มลูกค้าใหม่

1. ค้นหาข้อมลู Seeking Information
  การพฒันาสือ่สงัคมออฟไลน์/ออนไลน์
	 	 อย่างต่อเนื่อง	ได้แก่
   Facebook
   Website
   Email
   Line
   Mobile	Application
  Net	Listening	Software	ค้นหาข้อมลู 
	 	 ลกูค้าจากสือ่สงัคมออนไลน์
  ผู้แทนการตลาด
  Call	center
2. ช่องทางทำาธรุกรรม Obtaining  
 Services
  พัฒนาช่องทางสั่งซื้อน�้ามันผ่านศูนย ์
	 	 บริการลูกค้า	 (Call	Center)	มาตั้งแต่ 
	 	 ปี	 2550	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ 
	 	 กับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ/	 สถานี 
	 	 บริการน�้ามันชุมชน	 	 สามารถสั่งซื้อ 
	 	 น�้ามันได้ทุกช่องทางตลอด	24	ชั่วโมง	 
	 	 และสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง	Web	 
	 	 Ordering	และ	Mobile	Application	
3. วดัผลลพัธ์ Feedback
  การวจิยัทางการตลาดประจ�าปี
  การจัดท�า	 Focus	Group	 เพื่อค้นหา 
	 	 ความต้องการและความพึงพอใจของ 
	 	 ลกูค้า

	 พัฒนาระบบ	 Customer	 Relation 
	 Management	 (CRM)	 ให้สามารถ 
	 รองรบัคณุลกัษณะ(Feature)	ใหม่ๆ	โดย 
	 เปิดตวัโปรแกรมการตลาดใหม่ให้ลกูค้า 
	 สามารถแลก	(Redeem)	แต้มสมาชกิแลก 
	 ของหรือแต้มแลกส่วนลดร้านดังต่างๆ	 
	 รายการส่งเสรมิการขาย
	 การติดตั้งระบบ	Automation	Point	 of	 
	 Sale	 (POS)	 ของสถานีบริการเพื่อการ 
	 บริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่	

ผู้บริโภค
 	 สมาชกิบตัรบางจาก	และสทิธปิระโยชน์จาก 
	 	 การแลกคะแนนเป็นส่วนลดต่างๆ	
 	 รายการส่งเสริมการขาย	เช่น
  	 คูปอง	100	ปี	สหกรณ์
  	 Happy	Friday	4	เมนลูด	50%	เฉพาะ 
	 	 	 วนัศกุร์
  	 ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นกับอินทนิล
   ท้ายสลปิ	E85	ลดอนิทนลิ	30	บาท
 	 สินค้าส่งเสริมการขาย	 เช่น	น�้าดื่ม	น�้า 
	 	 มะขามป้อม		น�า้มะเขอืเทศ		ล�าไยอบแห้ง 
	 	 ข้าวหอมมะล	ิช่วยเกษตรกร
ผู้ประกอบการสถานีบริการนำ้ามัน/
สถานีบริการนำ้ามันชุมชน 
 	 เพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจส�าหรับ 
	 	 ผูป้ระกอบการด้วยหลกัสตูรการบรหิาร	 
	 	 Triple	M	
 	 พฒันาระบบ	Professional	Franchise	 
	 	 Scheme	 ให้การบริหารสถานีบริการ 
	 	 ประสทิธภิาพมากขึน้
 	 ให้ความรูเ้พือ่พฒันาบคุลากรของสถานี 
	 	 บรกิารเช่น	ผลติภณัฑ์	งานบรกิาร	
 	 พฒันา	Program	CO-OP	Turn	Pro	ให้ 
	 	 สถานีบริการชุมชนที่มีศักยภาพและ 
	 	 ความพร้อม	มธีรุกจิและบรกิารเสรมิทีค่รบถ้วน
 	 พฒันา	Program	CO-OP	Coaching	ให้ 
	 	 ความรู้ในการบริหารสถานีบริการโดย 
	 	 พนกังานจากบรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากดั	 
	 	 ทีม่ปีระสบการณ์ในการดแูลสถานบีรกิาร
ลูกค้าอุตสาหกรรม
 	 ให้ความรูด้้านต่างๆ	 ได้แก่ผลิตภัณฑ์/ 
	 	 	การอบรมแผนฉกุเฉนิ	/การบรกิารหลงั 
	 	 การขาย/สนับสนุนอปุกรณ์/	 ตรวจเชค็ 
	 	 ระยะอปุกรณ์	ดแูลรกัษาเครือ่งจักร

ผู้บริโภค

(End User)

ลูกค้าอุตสาหกรรม

สถานีบริการ

นำ้ามันชุมชน (CO-OP)

ผู้ประกอบการ

สถานีบริการนำ้ามัน (Dealer)
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	 การพฒันาช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนเป็นโอกาส
ให้บริษัทฯ	สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ดีขึ้น	ส่งผลให้
สามารถรับรู้ความต้องการ/คาดหวังของลูกค้าได้มาก
ขึ้น	ในปีนี้จึงมีผลลัพธ์ข้อร้องเรียนสูงขึ้นเล็กน้อย	โดย
มกีารแจ้งข้อร้องเรยีนจากช่องทางสือ่ออนไลน์	Facebook	
ในสดัส่วนทีม่ากขึน้	และยงัคงสามารถปิดข้อร้องเรยีน
ได้ตามเป้าหมาย	คือ	ไม่เกิน	2.5	วัน/เรื่อง	

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจต่อ

การตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

(เป้าหมาย 90%)

87%
2558

93%
2558

94%
2559

 ประเมินการกลับมาใช้บริการ

(เป้าหมาย 95%)

นวัตกรรมจากเสียงของลูกค้าในปี 2559 

 บริษัทฯ	 จึงได้มีการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบัน 
	 การศึกษาที่มีช่ือเสียง	 เข้ามาช่วยปรับปรุง
	 รูปแบบงานบริการให้มีความรวดเร็วและมี 
	 คณุภาพขึน้	เช่น	โครงการบรกิารมะรมุมะตุม้  
	 ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า	 เป็นอีก 
	 ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คะแนน	 Net	 Promoter	 
	 Score	สูงขึ้น	

	 ยิง่กว่าน้ัน	ในกรณท่ีีมคีวามเสียหายเกดิข้ึนแก่ลูกค้า	บรษิทัฯ	
ยังสามารถให้การชดเชยในส่ิงท่ีลูกค้าพอใจและสะดวกใช้
บริการอย่างเหมาะสมและยังคงกลับมาใช้บริการโดยมีการ
วิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อน�าไปวางแผนผ่านคณะท�างานปรับปรุง
กระบวนการและการค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมจาก
เสียงของลูกค้า	 (Voice	of	Customer	Committee	 :	 VOCC)	
และก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ในงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

86%
2559

Call Center 1651
ร้อยละ 80.5

สื่อสังคมออนไลน์หลัก

ร้อยละ 16

เว็บไซด์
ร้อยละ 3

กระทู้ต่างๆ 
ร้อยละ 0.5

ช่องทาง

ติดต่อ

สินค้าและโปรโมชั่น  
ร้อยละ  13

อื่นๆ
ร้อยละ 8

การให้บริการ
ร้อยละ 79

สื่อสังคมออนไลน์หลัก

ข้อร้องเรียน
1,227

เรื่อง
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“ในการปฏบิตัริาชการนัน้ ขอให้ท�าหน้าทีเ่พือ่หน้าที ่อย่านกึถงึบ�าเหนจ็รางวลัหรอืผลประโยชน์ให้
มาก ขอให้ถือว่าการท�าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท�าให้บ้าน
เมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง” 

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓    

การดูแลพนักงาน

	 ในปี	 2559	ถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับงานทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 “Evolving	
Greenovation”	และค่านยิมใหม่ทีม่	ี “I	AM”	ซึง่เป็นเรือ่งใหม่	 ร่วมกบั 
ค่านิยมเดิม	“BCP”	
	 บรษิทัฯ	มกีารทบทวนและปรบัโครงสร้างการบรหิารให้เกดิความ
คล่องตัวทางการบริหารงานในทุกกลุ่มธุรกิจ	 โดยยังคงกลยุทธ	์ 
“การเป็นสดุยอดนายจ้างดเีด่น (The Best Employer)” ซึง่สามารถ
ตอบสนองต่อค่านิยมใหม่	 การเติบโตของธุรกิจอย่างทันเวลา	 

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้	มีการออกแบบและก�าหนดระบบงาน
ทรพัยากรบคุคล	ตามแนวทางของสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	 ร่วมกบั	บรษิทั	 เอออน 
ฮิววิท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลชื่อดังของโลก)	โดยมุ่งเน้น 4 ด้านส�าคัญ ได้แก่ 
Compelling Employer Brand, High-Performance Culture, Effective Leadership และ High Employee 
Engagement 

วัฒนธรรมภายในที่ 
ขับเคลื่อนองค์กรอย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
(High- Performance 

Culture)

 การบริหารค่าตอบแทน
 และการรักษาพนักงาน
 การพัฒนาพนักงาน

ประสทิธผิลความเป็นผู้นำา
(Effective Leadership)

 การพัฒนาผู้น�า

การเป็น The Best Employer

ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร
(High Employee 

Engagement)

 ความผูกพันพนักงาน

ความมีชื่อเสียงของ
นายจ้าง

(Compelling 
Employer Brand)

 วางแผนก�าลังคนและ 
 สรรหา
 การสร้างภาพลักษณ์ 
 ที่ดี

HR
Goal
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	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรและการบริหาร (Management Development Sub  
Committee-Sub MDC) ประจ�ากลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อกล่ันกรอง
เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนน�าเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร  
(Management Development Committee-MDC)	 ช่วยเพิ่ม
ประสิทธภิาพการดูแลพนักงานได้รวดเรว็และตรงตามความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น	 ส่งผลต่อการวางแผนอัตราก�าลังที่
เหมาะสม	สอดคล้องไปกับกลยุทธ์	และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	

เป้าหมาย: มุ่งสู่การเป็น The Best Employer ในปี 2563

 สำารวจสภาพปัจจุบัน
 ปรับปรุงตามแนว BE

 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 ประเมินผลภายใน
 เปรียบเทียบองค์กร
  ที่ใกล้เคียงใน BE

 รักษาระดับ
 ปรับปรุงจุดอ่อนต่อเนื่อง
 ประเมิน BE ครั้งที่สาม

 ปรับปรุงจุดอ่อนต่อเนื่อง
 ประเมิน BE ครั้งที่สอง

 ปรับปรุงจุดอ่อนต่อเนื่อง
 ประเมินผลภายใน

 ปรับปรุงจุดอ่อนต่อเนื่อง
 ประเมิน BE ครั้งแรก

เกณฑ์ประเมิน The Best Employer

Ta
rg

et

Compelling 
Employer Brand

High Performance 
Culture

High Employee 
Engagement

Effective 
Leadership

Roadmap to The Best Employer (BE)

นอกจากนั้น	 ยังมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การพัฒนาบุคลากร	และการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชน	ซึ่งมีการถ่ายทอดไปยังบริษัทย่อย	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานอยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง	 เหมาะสมไม่ละเมิด
ต่อกฎ	ระเบียบและข้อกฎหมายด้านแรงงาน	อีกด้วย

ผ
ล
ป

ระ
เม

ิน

65%
2557

68%

70%
2558

70%

72%
2559

68%

68.5%
2560

69%
2561

70%
2562
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e
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e
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m
p
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r



091บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
(High Employee Engagement)
ความผูกพันพนักงาน

	 ปัจจัยด้านความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร	(High	Employee	Engagement)	เป็นด้าน
หนึ่งที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการ
ด�าเนินงาน	และมีการวัดผลโดยส�ารวจความคิด
เหน็พนกังานประจ�าปีเพือ่น�าปัจจยัและโอกาสทีจ่ะ
ปรับปรุงในมิติต่างๆ	มาก�าหนดแผนงานปรับปรุง
และยกระดับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้
เทียบเคียงได ้ กับบริษัทช้ันน�าและบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน	 ซ่ึงเกณฑ์การส�ารวจตาม
แนวทาง	“The	Best	Employer”	นี้ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร	 ประสิทธิภาพความเป็นผู ้น�า	 ความมี 
ชื่อเสียงของนายจ้างหรือภาพลักษณ์องค์กร	และ
วัฒนธรรมภายในที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป้าหมาย
การเป็น	The	Best	Employer	ในปี	2563

	 จากผลการส�ารวจความผูกพันพนักงานในป	ี
2558	บรษิทัฯ	ได้ท�าการวเิคราะห์เพือ่ค้นหาโอกาส
ในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กร	พบว่า	ปัจจยัทีค่วรปรบัปรงุใน	3	อนัดบัแรก	
ได้แก่	การบรหิารคนเก่งและบคุลากร การเรยีน
รูแ้ละพฒันา และโอกาสทางอาชพี	น�ามาซึง่การ
พฒันางานบรหิารบคุคลในมติต่ิางๆ	ของ	The	Best	
Employer

วัฒนธรรมภายในที่ขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมปีระสทิธภิาพ
(High - Performance Culture)
การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

	 การบริหารค ่ าตอบแทนและการรักษา
พนกังานทีด่จีะส่งเสรมิพนกังานทีม่คีวามสามารถ	
(Talent)	ช่วยขบัเคลือ่นองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เพื่อมุ่งสู่การสร้าง	High-	Performance	Culture	
ตามแนวทาง	The	Best	Employer	และดึงดูด
ให้พนักงานที่เก่งและดีอยู ่กับบริษัทฯ	(Talent	
Attraction	 and	 Retention)	 บริษัทฯ	 จึงได้
ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบ
เคียง	 (Benchmark)	 ภายในอุตสาหกรรม
ป ิโตรเลียมและอุตสาหกรรมใกล ้ เคียงเป ็น

อัตราการลาออกพนักงาน (เป้าหมายปี 2559 :  < 3% ) 

อัตราการเลื่อนตำาแหน่ง (ร้อยละ)

0.88 : 1 0.92 : 1 1 : 0.78

สัดส่วนค่าตอบแทนต่อพนักงาน (หญิงต่อชาย)

พนักงานระดับ 
ผู้จัดการขึ้นไป

พนักงานระดับ
บริหาร

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์

ประจ�าทุกปี	เพื่อน�ามาทบทวนและปรบัปรงุหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
ให้เหมาะสม	รวมถงึศกึษาแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนทีส่อดคล้อง
กบัความคาดหวงัของพนกังานรุน่ใหม่และการจ่ายค่าตอบแทนระยะ
ยาว		ทัง้นี	้ความแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการก�าหนดค่าตอบแทน
และการเลื่อนต�าแหน่งของพนักงาน	

	 ในปี	2559	ได้มกีารปรบัปรงุระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน	 โดยศึกษาการประเมิน	 Competency	 แบบ	 360	
องศา	เพือ่ให้การบรหิารผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนกังานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมาและส่ือความหมายในการ
ประเมินผลตามความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อพนักงานในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจนข้ึน	 เริ่มน�าร่องทดลองประเมินผลงานในผู้บริหาร
ระดับผู้อ�านวยการเทียบเคียงไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบเดิมเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือและความเหมาะสม

3.47
2557

3.26
2559

2.67
2558

14.95
2559

18.25
2558

15.02
2557
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การพัฒนาพนักงาน
 
	 ในแต่ละปี	บริษัทฯ	จะวางแผนและพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพในทุกระดับและมองเห็นถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน	ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์บริษัทฯ		ที่จะมุ่งสู่การสร้าง	High-Performance	
Culture	ตามแนวทาง	The	Best	Employer

สิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัฯ	มกีารแสดงเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้าน
สิทธิมนุษยชน	ด้วยการประกาศอยู่ในนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ในหมวดที่	3	เรื่อง	สิทธิมนุษยชนและ
การจ้างงานเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื	ซ่ึงบรษิทัฯ	ได้ใช้แนวทาง
การปฏบิตัต่ิอข้อตกลงโลก	(UN	Global	Compact)	โดยสนับสนุนและเคารพ
ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	 
เป็นธรรม	ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น	ผู้ด้อยโอกาสและคนพกิาร	
โดยในปี	2559	บรษิทัฯ	 ได้เตรียมแผนการจ้างงานคนพิการเข้ามาเป็น 
พนักงานบริษัทฯ	 โดยมีเป้าหมายการจ้างคนพิการในสัดส่วน	 ร้อยละ	1	
ของพนกังาน	ภายในปี	2563	ซึง่เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายที	่8	ของ	 
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ	(UN	SDG)	ด้วย

กลยุทธ์

บริหาร 
ความก้าวหน้า

ทางอาชีพ

พัฒนา 
ผู้เชี่ยวชาญและ 

ผู้สืบทอดตามเส้นทาง
ในสายอาชีพ

พัฒนา Application 
ระบบการบริหารงาน

บุคคล

พัฒนาหลักสูตร
ในแต่ละระดับให้ 

เหมาะสมกับการเตบิโต
ทางธุรกิจและการ
สร้างภาวะผู้นำา

ในองค์กร

การเจรจาต่อรอง

	 บริษัทฯ	มีสหภาพแรงงานพนักงานตาม 
กฏหมาย	มีสมาชิกคิดเป็นร้อยละ	 20	 ของ
พนกังานทัง้หมด	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ยงัจดัให้
มีคณะกรรมการลูกจ้าง	 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการท่ีมาจากการเลือกต้ังของพนักงาน
รวม	13	คน	โดยปีนี้ได้หารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง	 เรื่องดูแลสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน	น�ามาสู่การปรับปรุง	
1	เรื่อง	คือ	เพิ่มอายุบุตรที่ได้รับสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

จัดท�าความก้าวหน้าทาง

อาชีพครบทุกสายงาน 

เป้าหมายปี  2563 

มีแผนการสืบทอด

ต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่ง

งานว่าง และผู้สืบทอด

ต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่ง

งานใหม่ของธุรกิจใหม่ 

มหีลกัสตูรส�าหรบัพนกังาน

ที่มีศักยภาพสูง (Talent 

Program) เพื่อรองรับ

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ทั้งในบริษัทฯ และธุรกิจใหม่

มีหลักสูตร Mandatory 

ทุกระดับเพื่อยกระดับพนักงาน

ไปสู่การรองรับธุรกิจใหม่ 

สอดคล้องกับค่านิยม AM : 

Agility& Mobility เพื่อเตรียม

ตัวเป็นผู้น�าในรุ่นต่อไป 
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  การเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัว 
	 	 ทางธุ รกิ จและการ เกษียณอายุ ของ 
	 	 พนักงานในต�าแหน่งงานผู้บริหารที่ส�าคัญ	 
	 	 (ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป)	 บริษัทฯ	 ได้มี 
  โครงการ ผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor) 
  โดยผูบ้รหิารจะได้รบัการประเมนิศกัยภาพ 
	 	 ผ ่านศูนย์การประเมิน	 (Assessment	 
	 	 Center)	 90-Degree	 Assessment	 
	 	 (Self	 &	 Boss)	 แบบทดสอบบุคลิกภาพ	 
	 	 (ADEPT)	 และในปีนี้ได้เพิ่มการประเมิน 
	 	 เรื่องของประเด็นร่วมสมัย	 (ความรู้ทั่วไป)	 
	 	 และแบบทดสอบ	EQ	 ซ่ึงผู้บริหารที่อยู่ใน 
	 	 กลุ่มการพิจารณา	(Potential	Successor)	 
	 	 ต้องมคีณุลกัษณะสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ 
	 	 ผูน้�าบางจาก	(Leadership	DNA)			“5	ให้”	

  การพัฒนาผู ้ เชี่ยวชาญและผู ้สืบทอด	 (Specialist	 &	 
	 	 Successor)	 ส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่งท่ีต้องการความ 
	 	 เชี่ยวชาญเฉพาะ	 เช่น	 ธุรกิจโรงกล่ัน	 เป็นต้น	บริษัทฯ	 ได้ตั้ง	 
  “ส่วนพฒันาศกัยภาพบคุลากรโรงกลัน่”	 	ซึง่มภีารกจิสร้าง
	 	 ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านและเตรยีมผู้สืบทอดต�าแหน่งในแต่ละ 
	 	 สาขาหลักอย่างเป็นระบบโดยใช้เส้นทางความก้าวหน้าใน 
	 	 สายอาชีพ	(Technical	career	ladder	development)	ตาม 
	 	 มาตรฐานสากลของบริษัทน�้ามัน	 (International	 Oil	 
	 	 Company)	 ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับศักยภาพกลุ่มวิศวกร	 
	 	 หัวหน้าควบคุมโรงงาน	(Shift	Superintendent)		หัวหน้าหน่วย	 
	 	 (Unit	Superintendent)	และหวัหน้าช่างซ่อมบ�ารงุ	(Supervisor)	 
	 	 ทีม่ปีระสบการณ์สงู		ให้มีระดับความรู้	ความสามารถต่อการ 
	 	 ปฏิบั ติงานในความเชี่ ยวชาญเฉพาะตามหมวดหมู ่	 
	 	 (Competency	 Area) 	 ได ้แก ่ 	 หมวดการเผาไหม ้	 
	 	 (Combustion)	หมวดการปฏิบัติการของหน่วยแตกโมเลกุล	 
	 	 (HCU	Operation)	หมวดกระบวนการของหน่วยแตกโมเลกลุ	 
	 	 (HCU	Process)	หมวดวสัดุศาสตร์	(Metallurgy)	หมวดไฟฟ้า	 
	 	 (Electrical)	หมวดเครื่องจักรกล	(Rotating	Machine)	และ 
	 	 หมวดอุปกรณ์ควบคุม	(Instrument)	ฯลฯ	ทั้งนี้	มีแผนขยาย 
	 	 ให้ครอบคลมุสาขาอืน่ๆ	ทัง้ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	 
	 	 และสิ่งแวดล้อมต่อไป

การบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development)

  บริษัทฯ	 มีเป้าหมายให ้ผู ้บริหารและ 
	 	 พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจในการบรหิาร 
	 	 ความก ้าวหน้าในอาชีพและสามารถ 
	 	 ก�าหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าของ 
  พนักงาน (Career Path) ลงใน	Career	 
	 	 Passport	ได้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดอบรมให้ 
	 	 กบัผูบ้รหิารระดบัผูจั้ดการข้ึนไปเพือ่ให้เกดิ 
	 	 ความเข้าใจและสามารถสือ่สาร	สร้างความ 
	 	 เข ้าใจกับพนักงานในบังคับบัญชาจน 
	 	 สามารถสร้าง	Career	Path	ร่วมกันได้

 ผู้นำาบางจาก Leadership DNA

ต้องมีคุณลักษณะ 5 ให ้
ให้ทิศทาง ให้แบบอย่าง ให้โอกาส ให้เวลา ให้คุณค่า 
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ผลการดำาเนินงานในปี 2559
นอกจากหลักสูตรใน	5	ระดับแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมในปี	2559	ได้แก่
  หลักสูตร Bi-ChEPs	 โครงการเสริมความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีให้แก่พนักงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
	 	 พระจอมเกล้าธนบุรี	เพื่อพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานควบคุมโรงงาน	(Shift	Superintendent)	หัวหน้าหน่วย	 
	 	 (Unit	Superintendent)	หวัหน้าช่างซ่อมบ�ารงุ	(Supervisor)	ให้มศีกัยภาพเพิม่ขึน้ด้วยการเสรมิความรูด้้านเทคนคิ	 
	 	 และเทคโนโลยีผนวกกับประสบการณ์ท�างานเดิม	
  หลักสูตรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ จาก	บริษัทคอสโม	ออยล์	 (Cosmo	Oil)	และ	 
	 	 Japan	Cooperation	Center	Petroleum	(JCCP)	ประเทศญี่ปุ่น		และ	SK	Group	ประเทศเกาหลี	ท�าให้เพื่อเพิ่ม 
	 	 ประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีเสถียรภาพสูงและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  หลกัสตูร Refresh Marketing ร่วมกบัสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	เพือ่พฒันาความรูพ้นกังานในกลุม่ธรุกจิ 
	 	 การตลาดให้มีความรู้ด้านการตลาดที่ทันสมัย	สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้า	และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี 
	 	 เปลี่ยนไป	รวมถึงการริเริ่มโครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	งานบริการ	และสร้าง	Greenovation	Experience	 
	 	 อย่างก้าวกระโดดที่ตรงใจผู้บริโภคได้มากขึ้น	

การพัฒนาหลักสูตร

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง	 จึงก�าหนดแผนการ 
ฝึกอบรมระยะยาว	(Training	Roadmap)	ส�าหรับพนักงานทุกกลุ่ม	โดยอบรมความรู้	ทักษะจ�าเป็นส�าหรับการเติบโตทาง
ธุรกิจในอนาคตอย่างเหมาะสม	และทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ	(Managerial	Skills	Development)	ได้แก่	
แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Plan)	ที่สอดคล้องกับ	Leadership	DNA	โดยผู้บริหารต้อง
เข้าอบรมกับสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 ขีดความรู้ความสามารถตอบรับต่อการเติบโตของ 
บรษิทัฯ	และสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิให้บรษิทัฯ	อกีด้วย	หลกัสตูรบงัคบัส�าหรบัพนกังานทกุระดบั (Mandatory Courses)  
โดยเน้นการให้ความรู้ทางธุรกิจและการพัฒนาภาวะผู้น�า	ซึ่งแบ่งเป็น	5	หลักสูตรตามระดับงาน	หลักสูตรพัฒนาขีดความ
สามารถของพนักงาน	 (Competency	Courses)	 เป็นการวางแผนพัฒนาพนักงานตามความสามารถ	 (Competency	
Based	Development)	 ทั้งการพัฒนาความรู้เชิงธุรกิจ	 เน้นให้พนักงานมีมุมมองการบริหารแบบ	 Entrepreneurship 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ	 	 (English	Skills	Development	Program)	 เพื่อให้รองรับต่อการขยายธุรกิจไปยัง 
ต่างประเทศ		การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี	(Smart	Technology	Program)	เพื่อรองรับต่อแนวโน้มของ	Thailand	4.0	
และ	Industrial	4.0	ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในธุรกิจอนาคต

หลักสูตรบังคับสำาหรับพนักงานทุกระดับ (Mandatory Courses)
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ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ(โลก)

Global Business Management

การนำาองค์กร

Leading Organization

Certificate of Top Executive 

Program (CoT)

ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ(สูง)

Advanced Business Management

การนำางาน

Leading Function
Certificate of Management 

Program (CoM):

ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ(กลาง)

Intermediate Business Management

การนำาทีม

Leading Team
Certificate of Supervisor 

Program (CoS)

ความรู้ทางการบริหารธุรกิจ (พื้นฐาน)

Fundamental Business 

Management

การนำาตนเองและผู้อื่น

Leading Yourself & Others
Certificate of Professional 

Program (CoP):

แนวคิดทางธุรกิจ

Business Concept

การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

Understanding Yourself & 

Others

Certificate of Individual 

Program (CoI)
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นวัตกรรมในงานพัฒนาพนักงาน
 พัฒนาโปรแกรม Engineering Career Ladder (ECL)		ช่วย
วิเคราะห์และแสดงภาพรวมความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	
(Proficiency	 level)	 ได้อย่างครอบคลุมตามหมวดหมู่และระดับท่ี
องค์กรคาดหวัง	เป็น	5	ระดับ	ดังนี้	
	 1)	ตระหนักรู้	(Awareness)		
	 2)	สามารถท�าได้	(Can	do/	Functional)		
	 3)	สามารถท�าได้ด้วยตนเอง	(Competent)	
	 4)	สามารถท�าและสอนผู้อื่นได้	(Advance)		
	 5)	มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ	(Expert)

  ทุนการศึกษาส�าหรับพนักงาน (BCP Scholarship)	 ส�าหรับศึกษาต่อท้ังในประเทศ	 (สาขาบริหารธุรกิจและ 
	 	 วิศวกรรม)	 และต่างประเทศ	 (เน้นสาขาท่ีต่อยอดจากธุรกิจเดิม	พลังงานหมุนเวียน	หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	และ 
	 	 การจัดการนวัตกรรม)	ซึ่งในปี	2559	ริเริ่มที่จะมอบทุนแก่พนักงานจ�านวน	4	ทุน

2558 2558 2558 25582559 2559 2559 2559

38

100

57

44100

0

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
(ชม./ปี/คน) พนักงานที่ได้รับการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

พนักงานที่มีการจัดทำา 
แผนพัฒนาศักยภาพ

คะแนนการเรียน 
และพัฒนาของพนักงาน

ซึ่งจะใช้เป็น	Guide	Book	 ส�าหรับพัฒนาความ
สามารถของพนักงานไปสู่เป้าหมายและผู้บริหาร
เห็นได้ชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
บันไดอาชีพ(Technical	career	ladder	develop-
ment)	 และการท�าแผนผู้สืบทอด	 (Succession	
Planning)	 ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ 
ต่อไป 

ผลลัพธ์

โครงการ Engagement Ambassador 	เป็นการจดัต้ังกลุ่มตัวแทนพนักงานจากทุกกลุ่มธรุกจิในสัดส่วน	5%	ของพนักงาน
ในแต่ละสายงานเพือ่ให้เป็นศนูย์การสือ่สารข้อมลู	ป้อนกลบัจากพนกังานในแต่ละกลุม่ธรุกจิ	และจดัโครงการหรอืกจิกรรม
ต่างๆ	สร้างความผูกพันพนักงานในสายงานต่อองค์กรให้มีมากขึ้น	ทั้งนี้	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในทุกกลุ่มธุรกิจเป็น	
Sponsor	ให้กับ	Engagement	Ambassador	เพื่อสนับสนุนให้โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวประสบความส�าเร็จ

100 100 100

54
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แผนงานในอนาคต 

 การสร้างความร่วมมือกับสมาคม/ชุมชน 
	 	 ผู้เชี่ยวชาญ	 (Professional	Association/	 
	 	 Expert	Community)	ต่างๆ	เพือ่เรยีนรู	้สร้าง 
	 	 ประสบการณ์	 ในระดับสากล	 	 อันจะ 
	 	 ผลักดันให้พนักงานระดับผู้เช่ียวชาญ	 ได ้
	 	 ฝ ึกฝนเป็นวิทยากร	 สามารถถ่ายทอด 
	 	 ความรู้ให้พนักงานใหม่หรือบุคคล/องค์กร 
	 	 ภายนอกในหัวข้อที่ เชี่ยวชาญเป็นการ 
	 	 แบ่งปันความรู ้ระหว่างกัน	 เพื่อพัฒนา 
	 	 พนักงานในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น	 ให้สามารถ 
	 	 ปฏิบัติและถ่ายทอดความรู ้ให้ผู ้ อ่ืนได	้ 
	 	 (Advance)		

การจัดการความรู้

	 บริษัทฯ		ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานระดับ
บุคคล	 โดยก�าหนดให้การถ่ายทอดและแบ่งปัน
ความรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของการประเมนิผลปฏบิตังิาน
ของพนกังานประจ�าปี	พร้อมทัง้จัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กร	 (Organization	 Development	
Committee)	เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดแนวทางด�าเนนิ
งานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	 ส่งเสริม 
ผลกัดนัให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการเรยีนรู	้ รวมถงึ
ติดตามประเมินผล	 และปรับปรุงกระบวนการ 
จัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

ส่งเสริมให้การเรียนรู้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผลักดันการพัฒนา
องค์ความรู้สู่การ
ต่อยอดทางธุรกิจ

ขยายการจัดการความรู้
ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
บริษัทฯ

พฒันารปูแบบ/เครือ่งมือ
ในการบริหารข้อมูลเพื่อ

การจัดการความรู้
องค์กร

  การพัฒนา	Application	ส�าหรับระบบการบริหารงานบุคคล		 
	 	 (Digital	HR)	เพือ่ความสะดวกในการใช้งานและบรหิารข้อมลู 
	 	 ส่วนบุคคลของพนักงานเอง	 เป็นการรับการเติบโตทางธุรกิจ 
	 	 ของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ	Big	D	Project	(BCP	is	in	Digital)	 
	 	 และตอบสนองต่อการเตบิโตของประเทศไทย	(Thailand	4.0)	

	 เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้มกีาร
จัดการองค์ความรู้ในกลุ่มบริษัทฯ
และบรษิทัย่อย	 เพือ่เพิม่มลูค่าและ
ลดความเส่ียง	 น�าไปสู่การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายปี 2563 



097บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

โรงกลั่น
(Refinery)

การตลาด 
(Marketing)

ธุรกิจใหม่ 
(New 

Business)

ทรัพยากรบุคคล
 (Human Resource)

สารสนเทศ 
(IT)

บัญชีและการเงิน 
(Accounting and 

Finance)

การจัดซื้อ 
(Procurement)

เครื่องมือในการ
บริหารงาน

(Management 
Tools)

สนับสนุนองค์กร
(Corporate 
Support)

	 โดยปี	2559	บรษิทัฯ	ได้พฒันาระบบการจดัการ
ความรู้	(We	Share)	มาใช้ทดแทนระบบเดิม	เพื่อ
ใช้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน�าความ
รูใ้นการท�างานทีส่�าคญัไปพฒันาต่อยอด	พนกังาน
สามารถแลกเปลี่ยน	แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการ

ท�างานจากประสบการณ์การท�างาน	(Experience)	การลองถูกลอง
ผิด	 (Trial	 and	 Error)	 บทเรียนที่เคยได้รับมาก่อน	 (Lessoned	
Learned)	และเทคนิควิธีท�างานต่างๆ	(Tips	and	Tricks)	โดยแบ่ง
ชดุความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัออกเป็น	9	กลุม่	(BCP	
Knowledge)	คือ

	 นอกจากการเรียนรู้ผ่านระบบ	We	Share	ในภาพใหญ่แล้ว	กลุ่ม
ธรุกจิโรงกลัน่	ได้จดัท�าระบบ	Technical	Development	Center	เพือ่
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการปฏิบัติการโรงกลั่นทั้งจาก
ภายในและภายนอก	มาถ่ายทอดและแบ่งปันภายในองค์กร	 ซึ่งใน 
ปี	 2559	 ได้จัดหาเครื่องมือ	Goldfire	 (Search	Engine	ที่ช่วยท�า 
การสบืค้นและวเิคราะห์ข้อมลูจ�านวนมากจากสถาบนัด้านปิโตรเลยีม 
ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื	และคดัเลอืกเนือ้หาส่วนทีผู้่สืบค้นต้องการค้นหา
ให้ได้มากที่สุด)	 เพิ่มเติมในระบบเพื่อการสืบค้นข้อมูลภายนอก	
(Knowledge	Content)		ที่รวดเร็วและได้ข้อมูลที่เหมาะสมมาใช้ใน
การแก้ปัญหาของการปฏบิตังิานตามหลกัการ	Root	Cause	Analysis	 
จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของกลุ่ม
วิศวกรสายผลิตของธุรกิจโรงกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ส�าหรับการเรียนรู้นอกเหนือจากระบบที่จัดเตรียมไว้	บริษัทฯ	ยัง
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้วยการตั้งกลุ ่มชุมชนนักปฏิบัต ิ
(Community	of	Practice	หรือ	CoP)	ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน
ทีม่คีวามรู	้ความสนใจในเรือ่งเดยีวกนัมาแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งนัน้ๆ	
ร่วมกัน	 เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ	 (Knowledge	Asset)	น�าไป
ทดลองใช้กบัการท�างานและน�าผลทีไ่ด้มาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
กัน	ซึ่งในปี	2559	นี้	ได้มีการจัดตั้ง	CoP	ขึ้นมาใหม่อีก	3	กลุ่ม	(จาก
เดิม	15	กลุ่ม	รวมเป็น	18	กลุ่ม)	ได้แก่

 ระบบ Technical 
Development Center 

เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมลูความรู้ด้านการ
ปฏิบัติการโรงกลั่น

ทัง้จากภายในและภายนอก 
มาถ่ายทอดและแบ่งปัน

ภายในองค์กร 
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CoP MR 

(Marketing Representative)

เพือ่แลกเปลี่ยนความรู้เกีย่วกบังานตลาดค้าปลกี	รวมถงึพฒันาเปน็องค์ความรูท้ี่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท�างานของ	MR	และองค์กร	ท�าให้เกิดผลงานที่
น�ามาใช้จริงในปีนี้	คือ	โปรแกรมตรวจสอบการสนับสนุนภาษีป้าย

CoP TQA

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง	 การประยุกต์เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	และถ่ายทอด	ความรูเ้กีย่วกบั
แนวคิดในการพัฒนาองค์กร	Management	 Tools	
ต่างๆ	ไปยงับรษิทัย่อย	ท�าให้	บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	
จ�ากัด	ได้ร่างแนวทางในการด�าเนินงานขององค์กรออกมา

CoP IT

เพือ่แลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัเรือ่ง
เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศให ้ แก ่
พนักงานในองค์กร	ผ่านกิจกรรม	IT	
Share,		IT	Talk,	IT	Clinic	และ	IT	
Day	CoP	IT

ผลลัพธ์

การมีส่วนร่วมของพนักงานในระบบ 
We Share

ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
We share

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

2558 2558

 2558

2559 2559

 2559

ร้อยละ 

70

 2559

18
กลุ่ม

 2558

15
กลุ่ม

(เป้าหมาย ร้อยละ 80) (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

ร้อยละ 
86

ร้อยละ 

86

CoP MR 

CoP TQA 

CoP IT 

ร้อยละ 
75
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ความมีชื่อเสียงของนายจ้าง (Compelling Employer Brand)

การวางแผนกำาลังคนและการสรรหา
	 บริษัทฯ	วางแผนอัตราก�าลังพนักงานระยะสั้น	(1	ปี)	และระยะกลาง	(3	ปี)	ตามกลยุทธ์บริษัทฯ	โดยเตรียมพนักงานที่
มศีกัยภาพและความสามารถ	(Talent)	ให้สามารถเตบิโตได้ในสายบรหิารและสายอาชพี	มโีอกาสโยกย้าย/ปรบัเปลีย่นงาน	
เพื่อให้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ท ้าทายมากขึ้น	 (Internal	 Promotion)	 ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการ	 
ความคาดหวังของพนักงานด้านความก้าวหน้าในงานได้	ท�าให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการท�างานมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากการจดัเตรยีมก�าลงัคนจากภายในแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัสรรหาและคัดเลือกบคุคลจากภายนอกเข้ามาร่วมงาน	โดย
พจิารณาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	เป็นทัง้	“คนเก่งและคนดี”	ตามวฒันธรรมองค์กร	และเพือ่ให้การจดัเตรยีมก�าลังคนเป็น
ไปตามก�าหนดเวลา	บริษัทฯ	จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	กระบวนการ
และอัตราก�าลัง	 จนสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	 (Recruitment	Cycle	 Time) 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	(น้อยกว่า	45	วัน)

ผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี 2559 

 การทบทวนโครงสร้างการบริหารและปรับปรุงโครงสร้าง 
	 องค์กรขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหารงานใน 
	 ทุกกลุ่มธุรกิจ	และสอดรับต่อทิศทางองค์กรในอนาคต

 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร	 
	 (Management	Development	Sub	Committee	–	Sub	MDC)		 
	 ในทุกกลุ ่มธุรกิจ/สายงาน	 	 เพื่อรวบรวม	 กล่ันกรอง	 และ 
	 หาแนวทางพัฒนางานด้านบุคลากร	 ได้แก่	 การจัดโครงสร้าง 
	 การวางแผนก�าลังคน	 การสรรหา	 การโยกย้าย	 การพัฒนา 
	 บุคลากร	การประเมินผล	การปรับเงินเดือน	สวัสดิการพนักงาน	 
	 การก�าหนดแนวปฏิบัติ	 การสร้างทัศนคติที่ดี	 และวัฒนธรรม 
	 บรษิทั	ซ่ึงการมคีณะอนกุรรมการพฒันาบคุลากรและการบรหิาร	 
	 จะท�าให้สามารถเข้าใจความต้องการและปรบัเปลีย่นการบรหิาร 
	 งานบุคคลได้ตรงตามความคาดหวังของพนักงานทุกกลุ่ม	 
	 และสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคต

เป้าหมายปี 2563 

ลดระยะเวลาสรรหาลงเหลือ	30	วัน
	(Recruitment	Cycle)	

กลยุทธ์

วางแผนกำาลังคนให้สอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯในระยะ 3 ปี 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร (Branding) ผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่
เข้ามาร่วมงานในบริษัทฯ

นำาเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดเวลาในการทำางาน
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  กิจกรรม	Campus	Tour	และ	กิจกรรม	Open	House	เปิด 
	 	 บ้านบางจาก	 	 เป็นกระบวนการสรรหาพนักงานเชิงรุก	ผ่าน 
	 	 การเชือ่มความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษา	ท้ังมหาวทิยาลัย 
	 	 และวทิยาลยัอาชีวศกึษา	เพื่อให้นกัศึกษาได้มีโอกาสมารูจ้ัก 
	 	 บริษัทฯ	 ก่อนการเลือกสมัครงาน	 เป็นการเรียนรู ้ 	 เพิ่ม 
	 	 ประสบการณ์การท�างาน	รู้จักอาชีพ	วิธีการท�างานในองค์กร	 
	 	 และเปิดโอกาสทางอาชีพร่วมกับบริษัทฯ	

  การพัฒนาหลักสูตรโครงการฝึกงาน	 (Talent	 Internship	 
	 	 Program)		ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	3		เข้าฝึกงานในส่วนงาน 
	 	 ต่างๆ	ของบรษิทัฯ	เป็นการสร้างโอกาสในการเรยีนรู	้การปรบั 
	 	 ตัวให้พร้อมเข้าสู่การท�างานจริงเมื่อจบการศึกษา	ในปี	2559 
	 	 	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	ทั้งสิ้นกว่า	70	คน

  โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษา	ครอบคลมุค่าเล่าเรยีน	ค่าใช้ 
	 	 จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	 และค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น 
	 	 ในการครองชีพระหว่างการศึกษา	 ส�าหรับนักศึกษาคณะ 
	 	 วศิวกรรมศาสตร์	ทีเ่รยีนด	ีความประพฤตดิ	ีแต่ขาดแคลนทนุ

  โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค	ี
สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาค	ี
(ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3)	 	 โดยพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
(ปวส.)	ชัน้ปีที	่1	เข้าฝึกอาชพีทีโ่รงกลัน่เป็นเวลา	
1	ปี	 และสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง	 สวัสดิการและ
ค่าเดินทางตลอดระยะเวลาฝึกอาชีพ	ภายหลัง
จบโครงการฯ	บริษัทฯ	พิจารณารับนักเรียนที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมเป็นพนักงานตามเกณฑ์ของ 
บริษัทฯ	 ซึ่ ง ท่ีผ ่านมาสามารถรับนักเรียน
อาชีวศึกษาจากโครงการฯ	รุ่นที่	1-2	 (ปี	2557-
2558)	 เข้าเป็นพนักงานรวมทั้งสิ้น	17	คน	 (คิด
เป็น	ร้อยละ	63	ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ)

  ประสิทธิผลความเป็นผู้นำา  
  (Effective Leadership)

	 บริษัทฯ	 	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ 
ผูบ้รหิารทกุระดบัตามแนวทาง	The	Best	Employer	
ซึ่งเน้น	ให้พัฒนาประสิทธิผลดังนี้
 	 ผูบ้รหิารสามารถมองเหน็ทศิทางในอนาคต 
	 	 ขององค์กร	(Future	Vision),	
 	 การมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน
	 	 (Valuing	People)
 	 การเข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นเลิศ	 
	 	 (Business	 Excellence)	 ดังน้ันบริษัทจึง 
	 	 จดัท�าแผน	Executive	Development	Program	 
	 	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	 ความสามารถของ 
  ผูบ้รหิารเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางดงักล่าว	 
  รวมทัง้ช่วยพฒันาในด้านการสร้างเครอืข่าย 
	 	 กับองค์กรภายนอกด้วย

ระยะเวลาสรรหาตำาแหน่งงานใหม่  

(เป้าหมายปี 2559 : 45 วัน)

การรับพนักงานใหม่  (คน) 

ผลลัพธ์

64
2557

121
2559

43 วัน
2559

112
2558

แผนงานในอนาคต 

 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก	ด้วยการ 
	 น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
	 และความรวดเร็ว	 เช ่น	 ระบบสมัครงาน	 
	 Applicant	Tracking	System		ระบบการสอบ 
	 คัดเลือกแบบออนไลน์		
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกเหนอืจากการผลติสนิค้าและบรกิารด้วยความ
รับผิดชอบแล้ว	 ภารกิจส�าคัญอีกประการหนึ่ง 
ของบริษัทฯ	คือ	การมีส่วนในการร่วมสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของสังคมไทย	 โดยน�าใช้แนวทาง
สากลของ	 ISO	26000	และเป้าหมายการพัฒนา
ความยั่งยืนของโลกด้านการบริหารชุมชนและ
เมืองอย่างยั่งยืน	(SDG	11)	บริษัทฯ	ก�าหนดความ
รบัผดิชอบต่องานด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม
ออกเป็น	2	พื้นที่	ได้แก่

  การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	
  การพัฒนาสังคมระดับประเทศ	

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2563

จัดกิจกรรมที่ตรงกับความ
ต ้องการของชุมชนอย ่าง 
ต่อเนื่อง สร้างความเป็นมิตร 
เป็นประโยชน์ และปลอดภัย 

เรือ่งร้องเรยีน
จากชุมชน 
ในวงกว้าง  
0 ครั้ง

ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กจิกรรมชมุชน
สัมพันธ์
 ร้อยละ ≥90

ผลประเมิน
ความผูกพัน
ของชุมชน 
ร้อยละ 85

การประเมิน
ความเป็นมิตร
เป็นประโยชน์ 
ปลอดภัย 
ร้อยละ ≥85

การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ (งานชุมชนสัมพันธ์) 
	 บริษัทฯ	จัดกลุ่มเพื่อนบ้านรอบพื้นที่ปฏิบัติการรอบโรงกลั่นและ
คลงัน�า้มนัทีอ่�าเภอบางปะอนิ	ออกเป็น	4	กลุม่เพือ่การตอบสนองต่อ
ความต้องการ/	ความคาดหวงัของแต่ละกลุม่ได้อย่างเหมาะสม	ได้แก่	
กลุ่มชุมชน	กลุ่มโรงเรียน	กลุ่มครอบครัว	และกลุ่มคอนโดมิเนียม	มี
การประเมนิผลและน�าผลการวเิคราะห์ความต้องการ/	ความคาดหวงั
ของเพือ่นบ้านแต่ละกลุม่มาเป็นเป็นแนวทางในการก�าหนดกจิกรรม
ซึ่งครอบคลุม	 7	 ด้าน	 ด้วยกัน	 ได้แก่	 ด้านการศึกษา	 ด้านความ
ปลอดภัย	ด้านกีฬา	ด้านคุณภาพชีวิต	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเสริม
สร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	 และด้าน
เศรษฐกิจ	 โดยในปี	 2559	จัดกิจกรรมกว่า	 200	ครั้ง	 และมีผู้ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมกว่า	27,000	ราย

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ
พึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน...”

พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันศุกร์  ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๗
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ผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี 2559 
 โครงการด้านความปลอดภยั : การซ้อมแผนอพยพ
ประชาชนกรณเีกดิอุบตัภิยั	เป็นการให้ความรูแ้ก่ชมุชน
รอบโรงกลั่น	 ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและ
เพื่อนบ้าน	 อีกทั้งอพยพได้อย่างปลอดภัยเม่ือเกิด
อบุตัภิยัในชมุชน	ด้วยความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ	กบั	
ส�านักงานเขตพระโขนง	และสถานีดับเพลิงพระโขนง
ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉนิแบบบนโต๊ะ	(Table	Top	Exercise:	
TTX)	 ร่วมกับ	 8	 ชุมชน	 มีการทบทวนแผนอพยพกับ
ชุมชนน�าร่อง	อันได้แก่	ชุมชนบ้านสวนพัฒนา	ซึ่งจะมี
การฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่ชุมชนบ้านสวนในปี	 2560	
เพื่อน�าผลมาปรับปรุงแผนและจัดท�าเป็นคู่มือในการ
ฝึกซ้อมให้กับชุมชนอื่นๆ	ต่อไป	

 โครงการเยาวชนคนดีบางจาก	 เป็นโครงการแบบ
สมัครใจโดยมีพนักงานของบริษัทฯ	ผู้น�าชุมชนและผู้
ปกครอง	ด�าเนินโครงการ	ติดตาม	และดูแลเยาวชน
ร่วมกัน	 พัฒนาศักยภาพ/	 ส่งเสริมพัฒนาการของ
เยาวชนในทุกด้าน	 มีระยะเวลา	3	ปี	 โดยปี	 2559	มี
เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ	34	คน	และจากการประเมนิ
พฒันาการด้านจติใจ	ความคดิ	บคุลกิภาพและผลการ
เรียนในรูปแบบ	Focus	Group	ร่วมกัน	พบว่าเยาวชน
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ	95

          ชุมชน    ครอบครัว    โรงเรียน     คอนโด

ประชากรโดย

ประมาณ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(จำานวน/ร้อยละ) 

ในปีที่ผ่านมา

การลงทุนทางสังคม

17 ล้านบาท

(งบพฒันา/งบบรจิาค)

10 ชุมชนในเขตบางนา/

พระโขนง/ 1 แฟลตทหาร/ 

1 ต. บางน�า้ผ้ึงอ.พระประแดง

17,416  คน

11,454 คน

ร้อยละ 66

ร้อยละ 54

ร้อยละ 12 

5,342 ครวัเรอืน ทีเ่ป็นสมาชกิ

จลุสารครอบครวัใบไม้

5,342  คน

5,342 คน

ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 11 

14 โรงเรยีนเขตบางนา พระโขนง 

และ ต.บางน�า้ผึง้ 

8,916 คน

8,916  คน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 20

4 โครงการรอบโรงกลัน่ 

9,944 คน

583 คน

ร้อยละ 5.86

ร้อยละ 3

กลุ่มเป้าหมายในงานชุมชนสัมพันธ์ (G4-SO1)

 โครงการชมุชนพอเพยีง (วสิาหกจิชมุชนคณุแจ๋ว คลนีเซอร์วสิ) 

เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ	ได้น้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใช้มาเป็นหลกัในการออกแบบโครงการด้วยเลง็เหน็ถงึปัญหา
ปากท้องและภาวะหน้ีสินนอกระบบของคนในชุมชน	 โครงการ
ชุมชนพอเพียง	เริ่มต้นมาตั้งแต่	ปี	2558	ด้วยการให้ความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัการวางแผนการเงนิของครวัเรอืนและ	ส่วน
บุคคลมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตและวางแผนเกษียณอายุ	 รวม
ถงึการสร้างโอกาสในชวีติด้วยการหารายได้เพิม่	เป็นผลให้ม	ีการ
จดัต้ัง	วสิาหกจิชมุชนคณุแจ๋ว คลนีเซอร์วิส เป็นการรวมกลุ่ม
เพือ่ท�าวสิาหกจิชมุชนงานให้บรกิารงานแม่บ้านท�าความสะอาด
ในคอนโดมเินยีมรอบโรงกลัน่	โดยบรษิทัฯ	ได้จดัหาวทิยากรจาก
สถาบันอบรมแม่บ้านมืออาชีพมาให้การอบรม	และสร้างการมี
ส่วนร่วมให้สมาชิกในวิสาหกิจได้ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ออกแบบรูป
แบบของธุรกิจ	แบ่งหน้าที่บริหารงาน	และการเงินของกลุ่มเป็น
แนวทางท่ีจะท�าให้กลุ่มพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	และจากการ
ประเมนิผลโครงการ	พบว่า	ครวัเรอืนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ทัง้หมด	
สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนและมีเงินออม	หลุดพ้นจากภาระ
หนี้นอกระบบ	สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
มีเป้าหมายในชีวิตและครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
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ผลลัพธ์การประเมินผลงานชุมชนสัมพันธ์ (พื้นที่รอบโรงกลั่น)

ชั่วโมงรวมการทำางานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น (ชั่วโมง)

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น (ร้อยละ)

เป็นประโยชน์ รู้สึกปลอดภัย ความเชื่อมั่นสะท้อนความเป็นมิตร ความผูกพันกับบางจาก

ร้อยละ

50

0

100

2558 2558 2558 2558 25582559 2559 2559 2559 2559

2557

2558

2559

6,395 ชั่วโมง
(คิดเป็นเงิน 1.19 ล้านบาท)

6,723 ชั่วโมง 
(คิดเป็นเงิน 1.59 ล้านบาท)

11,673 ชั่วโมง
(คิดเป็นเงิน 3.55 ล้านบาท)

98.0
97.0
98.2
98.7

2557

2556

2558

2559
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โครงการที่ทำางานต่อเนื่อง 

ด้าน       ความมุ่งหวัง       โครงการที่ทำาต่อเนื่อง

การศึกษา

ความปลอดภัย

การกีฬา

คุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์และอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

เศรษฐกิจ

•	 เยาวชนเรียนรู้และพัฒนา 
	 ตามช่วงวัย	ปลูกฝังจิตส�านึก 
	 ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

•	 เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของ 
	 โรงกลั่น	
•	 มีภูมิคุ้มกันด้านความ 
	 ปลอดภัยสามารถรับมือกับ 
	 ภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ ์
	 หรือภัยพิบัติต่างๆ	ได้
•	 เยาวชนแข็งแรง	สุขภาพดี	 
	 ไกลยาเสพติดสามารถสร้าง 
	 รายได้	มีโอกาสทางการ 
	 ศึกษาที่ดีจากการเล่นกีฬา
•	 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

•	 ตระหนกัถงึปัญหาสิง่แวดล้อม 
	 และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

•	 กระชับความสัมพันธ์อันดี 
	 ระหว่างโรงกลั่นและชุมชน 
	 ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

•	 สร้างรายได้และเปิดโอกาส 
	 ให้กบัคนในชุมชนได้ใช้ความรู้	 
	 ความสามารถในการ 
	 สร้างสรรค์งานที่เป็น 
	 ประโยชน์ต่อตนเองและ 
	 ครอบครัว

•	 โครงการเยาวชนคนดีบางจาก	ปี	2
•	 โรงเรียนของหนู	(พี่บางจากสอนน้อง)	ปีที่	15
•	 เปิดโลกการเรียนรู้กับบางจากฯ	ปี	7
•	 โครงการสร้างส�านึกพลเมือง	ปีที่	7
•	 โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก	ปี	12
•	 โครงการอ่านออก	เขียนได้	ง่ายนิดเดียว	ปี	3
•	 อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับ 
	 โรงเรียน	/ชุมชน	/คอนโดมิเนียมใกล้เคียง
•	 มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง
	 (ศึกษางานพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
	 โรงกลั่นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มี 
	 ส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่หัวข้อ	“ความปลอดภัย”)
•	 ฟุตซอลเยาวชนบางจาก	ปี	13
•	 สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก	ปี	10

•	 โครงการครอบครัวเดียวกัน	ปี	23
•	 โครงการชุมชนสุขภาพดี	ปี	7
•	 “ทอดผ้าป่า	รักษาต้นน�้า”	จ.ชัยภูมิ	ปีที่	12	
•	 โครงการรับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบ 
	 โรงกลั่น	ปี	5
•	 โครงการเส้นทางหิ่งห้อย	วิถีแห่งการอนุรักษ์	 
	 ปี	3
•	 ปลูกป่าชายเลน	บางปู	ปี	1
•	 โครงการชุมชนพอเพียง	ปี	2
•	 คัดเลือกอาหารและขนมจากร้านในชุมชน 
	 เพื่อกระจายรายได้	สู่ชุมชนกว่า	1	แสนบาท
•	 พิจารณาคนในชุมชนเข้าท�างานตามความรู้	 
	 ความสามารถ
•	 เปิดโอกาสให้ร้านอาหารในชุมชนมาบริการ 
	 ผู้รับเหมาช่วงซ่อมบ�ารุงประจ�าปี
	 เพื่อสร้างรายได้	สู่ชุมชนกว่า	5.3	ล้านบาท	

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ ์

	 จากการส�ารวจความต้องการและความคาดหวังของชุมชน	 ในโครงการประเมินงานชุมชนสัมพันธ์ปี	 2559	ยังคงเน้น
ประเด็นด้านการศึกษาของเยาวชนเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	จึงเตรียมแผนงานส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับครูและอาจารย์	
ตามแนวทาง	 “การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	 21”	ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์
และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป	โดยใช้	7	Habits	และ	STEM	Education	
	 นอกจากนี	้ยงัพบว่า	ชมุชนมคีวามต้องการ/	ความคาดหวงัด้านการส่งเสรมิสขุภาพอนามยัภายในชมุชนเพิม่ขึน้	บรษิทัฯ	
จึงเตรียมแผนงานที่จะตอบสนอง	เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	(กายและใจ)	เพื่อให้ 
ผูส้งูอายใุนชมุชนมคีวามตระหนกัในการดแูลสขุภาพเชงิป้องกนั	มสุีขภาพจติท่ีดี	มคีวามสุขและมคุีณภาพชวีติท่ีดีขึน้	เพิม่
เติมในปี	2560	
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การพัฒนาสังคมระดับประเทศ 

	 การพฒันาสงัคมระดบัประเทศ	บรษิทัฯ	ได้ออกแบบกจิกรรมท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนและเกษตรกร	
เน้นรูปแบบกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	โดยมีกลยุทธ์	และเป้าหมาย	กล่าวคือ

 ร่วมสนับสนุนเกษตรกร/ สงัคม

ไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่าน

การส่งเสริมการขยายสถานี

บรกิารนำา้มนัชมุชนและกจิการ

เพื่อสังคม

 ขยายสถานีบริการนำ้ามันชุมชน 20 แห่ง/ ปี 

 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม

ภายในสถานบีรกิารนำา้มนัชมุชน ≥ 30 แห่ง/ ปี 

 จัดตั้ง SE : บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นต้น

แบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย ปี 2563

ผลการดำาเนินงานในปี 2559 
กลุ่มเยาวชน
บริษัทฯ	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กระทรวงศึกษาและกรมควบคุมมลพิษ	 จัดการประกวดโครงการ	
Thailand	Go	Green	ปีที	่10	ในหวัข้อ	“เมอืงไทยไร้ขยะ	ร่วมใจสูเ่ป้าหมาย 
อุณหภูมิโลกเพิ่มไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส”	เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา
หาความรู	้และสร้างนสิยัการการผลติและการบรโิภคทีย่งัยนืเพือ่ลดขยะ	 
ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ	มีโรงเรียน 
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด	70	 โรงเรียน	มีนักเรียนได้รับความรู้จาก
โครงการฯ	 กว่า	 1.3	 แสนคน	และยังสมารถใช้เป็นกิจกรรมเสริม 
ตามนโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูข้องกระทรวงศกึษาธกิารอกีด้วย

“...การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและ
คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน ได้อย่างครบถ้วนล้วน
พอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ�ารง
รักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...”

พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ 
ณ  ศาลาดุสิดาลัย  วันจันทร์  ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๒๔

กลยุทธ์

 การผนวกการจัดกิจกรรม

ด้านสิง่แวดล้อมเข้ากบันโยบาย

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 เยาวชนมคีวามรูด้้านสิง่แวดล้อมและ

ภาวะโลกร้อน ≥ 80,000 คน/ ปี
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  โครงการ	Green	Partnership	Award	นอกจากการขยายเครือข่ายสถานีบริการน�้ามันชุมชนแล้ว	ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจแล้ว	บริษัทฯ	ได้จัดโครงการ	Green	Partnership	Award	เพื่อยกระดับการ
บริหารงานและการส่งเสริมการท�ากิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับสหกรณ์การเกษตรตาม
แนวทาง	Created	 Share	 Value	 (CSV)	 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยใช้ศักยภาพหรือความสามารถของ 
สหกรณ์ฯไปท�าประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก	ลูกค้า	ชุมชนและสังคม	ในรูปแบบ	CSR-in-
Process)	ไปพร้อมกับการด�าเนินธุรกิจ	ในปี	2559	มีสหกรณ์การเกษตร/	ผู้ประกอบการสถานีบริการที่เข้าร่วม
โครงการฯ	39	แห่ง	ทั่วประเทศ	

กลุ่มเกษตรกร และชุมชน
  การเพิม่จ�านวนสถานบีรกิารน�า้มนัชมุชน	ผลจากความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ	และสหกรณ์การเกษตรใน
การ	จัดตั้ง	สถานีบริการน�้ามันชุมชน	ตั้งแต่ปี	2535	นอกจากเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิงแล้ว	ยังท�าให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มที่แน่นอนจากเงินปันผล	และเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ	 รวมถึงสวัสดิการต่างๆ	 ในฐานะสมาชิก
สหกรณ์	บรษิทัฯ	จงึก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะขยายสถานีบรกิารน�้ามนัชมุชนทุกปี	(20	แห่ง/	ปี)	เพือ่เป็นอกีช่องทางใน
การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรกว่า	 1	ล้านครัวเรือน	 โดยคาดว่าจะเพิ่มเป็น	 1.12	ล้านครัวเรือน
ภายในปี	2564
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8 โครงการ
การดูแลพนักงาน

13 โครงการ
การดูแลลูกค้า/คู้ค้า

12 โครงการ
การดูแลสิ่งแวดล้อม

15 โครงการ
การดูแลสังคม

 ส่งเสรมิศกัยภาพธรุกจิจากสถานบีรกิารน�า้มนัชมุชน	ไปสูโ่ซล่าร์ฟาร์ม	ด้วยบรษิทัฯ	เหน็ว่า	สหกรณ์การเกษตรหลาย
แห่งมศีกัยภาพ	จงึได้เสรมิศกัยภาพให้แก่สหกรณ์ฯ	เหล่านัน้ด้วยการร่วมลงทนุกบัสหกรณ์ฯ	ในการด�าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทติย์	(Solar	Farm)	ท�าให้สหกรณ์การเกษตรฯ	มรีายได้เพิม่ปีละ	3	ล้านบาท	ในสหกรณ์การเกษตร	3	แห่ง	ได้แก่	
สหกรณ์การเกษตรวเิศษไชยชาญ	จงัหวดัอ่างทอง		สหกรณ์การเกษตรพระนครศรอียธุยา	และสหกรณ์การเกษตรบางปะอนิ	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แห่งละ	5	เมกะวัตต์	มีอายุสัญญา	25	ปี	ราคารับซื้อไฟฟ้า	(Fit)	5.66	บาท	ต่อหน่วย		ท�าให้
สหกรณ์การเกษตรฯ	มีรายได้เพิ่มปีละ	3	ล้านบาท		

 การจดัตัง้	บรษิทั ออมสขุ วสิาหกจิเพือ่
สังคม จ�ากัด (Social	Enterprise)	สืบเนื่องจาก
ปี	2557-2558		บริษัทฯ	ได้สนับสนุนการซื้อข้าว
ของโรงเรยีนชาวนา	ของมลูนธิพิทุธเศรษฐศาสตร์		
พระมหาวุฒิชัย	 วชิรเมธี	 	 มาเป็นสินค้าส่งเสริม
การขายที่สถานีบริการน�้ามันบางจาก	 และ
ต้องการส่งเสริมให้การเนินการดังกล่าวมีความ
ยัง่ยนืและสามารถพึง่พาตนเองได้	บรษิทัฯ	จึงได้
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ฯ	จัดตั้ง	บริษัท	
ออมสุข	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 จ�ากัด	 ประกอบ 
ธรุกจิซือ้สนิค้าเกษตรจากสมาชิก	ผูป้ลกูข้าว	และ
พชือนิทรย์ีอืน่ๆ	เพือ่แปรรปู	ท�าการตลาด	และจดั
จ�าหน่าย	รวมถึงวิจัยพัฒนา		และในอนาคตจะ
เป็นต้นแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านเกษตร
อินทรีย์ที่ยั่งยืน	 เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่ท�า
เกษตรอินทรีย์	200	ครัวเรือน

แผนงานในอนาคต 
บรษิทัฯ	จะค้นหาเครือ่งมอืทางสงัคมในรปูแบบต่างๆ	มาขบัเคลือ่นงานด้านเศรษฐกจิชมุชนและการพฒันาการศกึษาอย่าง
ยั่งยืน	โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะเพื่อดูแลงานในขอบเขตที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของบริษัทฯ		ซึ่งถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ	ในการ
แสดงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทยตามภารกิจขององค์กรตั้งแต่วันก่อตั้งและตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค	Thailand	4.0



สถิติผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ (G4-17)

รายได้ของกิจการ	 	หน่วย	 2013	 2014	 2015	 2016

	 หน่วย	 2013	 2014	 2015	 2016

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	(G4-EC9)	 หน่วย	 2013	 2014	 2015	 2016

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล		 หน่วย	 2016

รายได้จากการขายและการให้บริการ	

รายได้รวม	

ก�าไรสุทธิ

EBITDA	

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

144,705.29		

145,232.40	

4,729.41

11,363

183,286.49		

186,150.64	

	3,971.58	

9,348

178,300.35		

181,876.03	

	296.10	

5,192

	151,140.36	

	151,683.24	

	4,097.38

11,081

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	

ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม	

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน	

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น		

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

บาท/หุ้น

ล้านบาท

175,868.10

989.22

1,118.50

35.91

18.14

2,065.05

1.50

1,337.33

	176,384.23	

	1,293.81	

	51.50	

	25.52	

	22.73	

	1,858.80	

1.35	

1,341.58	

	139,686.22	

	1,614.56	

	647.32	

	37.45	

	57.62	

	2,039.44	

1.40	

2,419.60		

การจดัซือ้สนิค้าและบรกิารภายในท้องถิน่	

สดัส่วนการจดัซือ้สนิค้าและบรกิารภายในท้องถิน่

ประเทศไทย	

	4,707	

	91	

N.A.

N.A.

341.53

	5,407	

	93	

	4,351.18	

98	

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

หมายถึง	การจัดซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย		ไม่รวมการจัดซื้อน�้ามันดิบ		

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	
(G4-EC1)

132,809.35

1,483.80

822.32

38.88

37.82	

2,753.52

1.80

2,903.82

(เฉพาะ	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม)
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/1	การรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยอ้อม	ใช้เครื่องมือการค�านวณของ	บมจ.	ปตท.	ซึ่งอ้างอิงมาจาก	IPCC	2006

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (G4-EN15),	(G4-EN16) 
(หน่วย	:	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจาก	
	 กระบวนการผลติ	(ขอบเขต	1)
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก			
	 	 Biogenic	CO2

	 •	มีเทน			CH4	
	 •	ไนตรัสออกไซด์		N2O	
•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก	
	 การซื้อไฟฟ้าและไอน�้า	(ขอบเขต	2)
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	

รวม

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจาก	
	 กระบวนการผลิต	(ขอบเขต	1)
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก		
	 	 Biogenic	CO2

	 •	มีเทน			CH4	
	 •	ไนตรัสออกไซด์		N2	O	
•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก	
	 การซื้อไฟฟ้าและไอน�้า	(ขอบเขต	2)
	 •	คาร์บอนไดออกไซด์		CO2

	 	 	 	
รวม

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันต่อตันวัตถุดิบ)	

819,846	

	

818,556	

	

807	

	483	

	171,528	

	

171,528	

		991,374	

	

819,846	

	818,556	

	

807	

	483	

	171,528	

	

171,528	

	991,374	

	0.17

	753,078	

	

751,876	

	

738	

	464	

	157,173	

	

157,173	

		910,251	

	

753,078	

	

751,876	

	738	

	464	

	157,173	

	

157,173	

	910,251	

	0.15	

	999,297	

	

997,689	

	

1,044	

	564	

	84,793	

	

84,793	

	1,084,090	

	

999,297	

	

997,689	

	

	1,044	

	564	

	84,793	

	

84,793	

	1,084,090	

	0.17	

	989,258	

	

987,722	

	25	

	

990	

	546	

	15,540	

	

15,540	

1,004,798	

	

989,258	

	987,722	

	25	

	990	

	546	

	15,540	

	15,540	

	1,004,798	

0.21

ธุรกิจโรงกลั่น	

11,010	

	

11,010	

	11,010	

	5,395	

	5,395	

	

5,395	

	8,591	

	

8,591	

	8,591	

	

	4,210	

	

4,210	

	

4,210	

10,424	

	

10,424	

	10,424	

	5,108	

	5,108	

	

5,108	

9,649	

	9,649	

	9,649	

	

4,728	

	

4,728	

		

4,728	

ธุรกิจการตลาด

	8,937	

	

8,907	

	

9	

	21	

	1,818	

	1,818	

		10,755	

	6,255

	

	6,235	

	6	

	14	

	1,272	

	

1,272	

	7,527	

	9,757	

	

9,748	

	

2	

	7	

	2,479	

	

2,479	

		12,236	

	6,832	

	

6,824	

	3	

	5	

	1,735	

	1,735	

	8,567	

	48,063	

	

10,882	

	37,157	

	6	

	18	

	20,662	

	20,662	

	68,725	

	

15,145	

	

7,227	

	7,907	

	4	

	7	

	5,624	

	5,624	

	20,769	

	1,322,219	

	12,745	

77,797,225	

	

35,628

1,273,845	

	24,588	

	24,588	

	1,346,807	

	

287,097	

	8,439		

16,555,250

	

	7,584	

	271,074

	7,676	

	

7,676	

	

294,773

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

	24	

	22	

	

1	

	1	

	147	

	

147	

	171	

	24	

	

22	

	1	

	1		

	147	

	147	

	

171	

	68	

	

66	

	

1	

	1	

	2,572	

	

2,572	

	2,640	

	

68	

	

66	

	1	

	1	

	2,572	

	

2,572	

	

2,640	

	63	

	62	

	

1	

	2,585	

	

2,585	

	2,648	

	63	

	

62	

	

	1	

	2,585	

	

2,585	

	

2,648	

	66	

	

65	

	2	

	

0	

	1	

	1,219	

	

1,219	

	1,285	

	46	

	

46	

	2	

	0.7	

	853	

	

853	

	

899	

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

รายงานตามขอบเขตการควบคุมการด�าเนินการ	(Operational		Control		Approach)

รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์	(Equity	Share	Approach)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

ปี	2556	ไม่มีการแยประเภทการใช้วัตถุดิบ	,	ปี	2557	รายงานวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต	ได้แก่น�้ามันดิบ	สารเติมแต่ง	สารเคมี	และบรรจุภัณฑ์			

รายการ

การใช้วัตถุดิบ		(หน่วย	:	ตัน)
	 วัตถุดิบหมุนเวียน
	 วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม  
(หน่วย : พันลิตร)

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจโรงกลั่น	

0
3

3
0
3

0
4

156,799

N.A.

162,967
2,065

N.A.

490,584
6,098

N.A.

434,836
5,681

268,751

5,864,844

9,421

334,348
5,492,211

9,324

360,650
6,109,564

10,329

305,374
5,358,267

8,618

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

/1	ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่า	Conversion	Factor	ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
การใช้พลังงาน/1 (เทระจูล)	(G4-EN3)
• การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน
	 เชื้อเพลิงในการผลิต
	 •	ก๊าซเชื้อเพลิง	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
	 •	ก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิง
	 •	ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าและไอน�้า
	 •	น�้ามันเตา
ไฟฟ้าและไอน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต
	 •	ไฟฟ้า	
	 •	ไอน�้า		Steam	
น�้ามันเชื้อเพลิง			
• การใช้พลังงานหมุนเวียน
	 •		ไฟฟ้าจากพลงังานลม	เซลล์แสงอาทติย์
	 •	เชื้อเพลิงและก๊าซชีวภาพ	
• การจ�าหน่ายพลังงาน (Energy)   
	 •	พลังงานหมุนเวียน:	ไฟฟ้าจากเซลล์แสง	
	 	 อาทิตย์
อัตราการใช้พลังงานในกระบวนการ
กลั่นต่อหน่วยการผลิต (EII)	(G4-EN5)

ธุรกิจโรงกลั่น	

	12,875.6	
	12,875.6	

	
7,129.8	
	2,626.4	

	-			
	1,028.8	

	552.8	
	1,537.7	

	0.1	
	-			
	-			
	-			

	242.4	
	242.4

N.A.	

	11,786.5	
	11,786.5		

6,163.2	
	2,612.8	

	-			
	1,075.0	

	
505.7	

	1,424.0	
	5.8	
	-			
	-			
	-			

252.4	
	252.4

N.A.	

	14,501.5	
	14,501.4	

	
6,924.4	
	3,937.4	
	1,620.3	
	1,040.0	

	327.8	
	646.9	
	4.6	
	0.1	
	0.1	
	-			

	251.0	
	251.0	

	105.8	

	13,561.3	
	13,561.3	

	
6,589.8	
	3,227.1	
	2,719.6	
	913.4	

	102.8	
	-			

	8.4	
	0.1	
	0.1	
	-			

	-			

	103.1	

ธุรกิจการตลาด

76.6	
	76.6	

		
-		
		-		
		-		
		-		
	

76.6	

	59.7	
	59.7	

	
	-		
		-		
		-		
		-		

	59.7	

	72.4	
	72.4	

	72.4	

	63.8	
	63.8	

	63.8	

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

	4.5	
	4.5	

		
-		
		-		
		-		
		-		
	

3.6	
	-			

	0.9	
	-			
	-			
	-			

	699.1	
		699.1	

	8.9	
	8.9		

	
-		
		-		
		-		
		-		
	

8.0	
		-		

	0.9	
	-			
	-			
	-			

	914.4	
	914.4	

	1.0	
	1.0	

		
-		

		-		
	-			

	1.0	
		-		
		-		
	-			
	-			
	-			

	214.2	
	214.2	

	4.2	
	4.2	

		
-		
	-			
		-		

	
3.2	
		-		

	1.0	
	-			
	-			
	-			

	580.2	
	580.2	

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

	128.8	
	128.8		

	-		
		-		
		-		

	116.2	

	12.6	
		-		
		-		
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

	199.8	
	199.8	

	
	-		

	173.8	
		-		

	9.7	
	

16.3	
		-		
		-		
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	

	1,149.1	
	323.5	

		
-		

	179.8	
		-		
		-		

	143.7	
		-		
		-		

	825.6	
	-			

	825.6	
-
	-			
	

	1,686.6	
	386.1	

		
-		

	208.5	
		-		

	162.7	
		-		

	14.9	
	1,300.5	

	-			
	1,300.5	

	-			
	-			

ด้านสิ่งแวดล้อม



/	1	ไม่รวม	SO2	ที่ระบายออก	Acid	Flare,	 		/	2			ไม่รวม	Inventory	VOCs	แต่รวมหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ซื้อเพิ่มมาจาก	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 											เป้าหมาย
/	3	ค�านวณจากก�าลังการผลิตโดยใช้ค่าตรวจวัจากบริษัทภายนอก	 /	4	เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ					 /	5	รวมไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ใน	Plant	2,	3	และ	4	

111บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

	ตนั
ตนั/	1พนัตนัน�า้มนัดบิ

	ตนั
ตนั/	1พนัตนัน�า้มนัดบิ

ตนั	(Ton)
ตนั/	1พนัตนัน�า้มนัดบิ

	ตนั	(Ton)
ตนั/	1พนัตนัน�า้มนัดบิ

	ตนั	(Ton)
ตนั/	บาร์เรล	Ton/Barrel

กโิลลติร	(KL)
ตนั	ลบ.ม.(ก๊าซ)
ตนั	ลบ.ม.(ก๊าซ)

521
0.11
205
0.01
20

0.00
0.03
0.00
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

451
0.11
25

0.04
8

0.00
7.08
0.00
2.53/2

N.A
4,548.05
1.2505

N.A

399
0.07
51/1

0.01
8

0.00
0.47
0.00
4.91/2

0
1,934.87	
0.6686

N.A

349
0.07
35

0.01
17

0.00
0.36
0.00
2.99

0
1,892.1	
0.2047

N.A

1,946

3,141

479

133

	 -
	 396
	 581
	 109
	 -
	 185
	 -
 1,271

	 -
	 -
	 21
	 -
	 41
	 161
	 99
 322

		 -
		 1,137	
		 4,281	
		 901	
		 -			
	 	318	
		 	-		
		 6,637 

			 -
		 16	
	 	235	
	 	-			
		 11	
	 	-			
		 1,204	
		 1,466 

/1	ปริมาณจากใบแจ้งหนี้			 /2	ปริมาณจากมิเตอร์				 /3	ปรับปรุงข้อมูลอัตราการใช้น�้าย้อนหลัง	ด้วยปรับการค�านวณผลรวมของปริมาณน�้ามันท่ีผลิตได้	(บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)		
/4	ปริมาณจากการค�านวนสมดุลน�้าและค่าตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม			
/5		ปี	2016	:	คือผลรวมของน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่จากการน�าน�้าควบแน่น	(Condensate	Water)	คุณภาพดีมาใช้ซ�้าที่หม้อต้มไอน�้าและภ่ายในหน่วยกลั่นที่	4		รวมกับการน�าน�้าจากหน่วยบ�าบัดน�้าทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	

	2.37
N.A.
0.11
N.A.

66.85
9.38
2.35

18.76
2,181.31

0.47
0.00

2.38
N.A.
0.97

0.072
66.33
10.73
2.26

14.31
1,465.15

0.32
0.00

2.81
1.06
0.87

0.066
48.28
7.40
3.08

10.53
1,121.80

0.47
0.00

2.36	
	1.1	
	0.84	
	0.061	
	42.00	
	5.96	
	1.68	
	10.92	

	1,321.23	
	0.29	
0.00

2013 2014 2015 2016

น�้าใช้ในการผลิต		/1	(G4-EN8)			
	น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่	/2	/5	(G4-EN10)	
น�้าทิ้ง	(G4-EN22)	
อัตราการใช้น�้า	(ลบ.ม.	ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)	/3	
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า	(COD)	(หน่วย	:	ตัน)	/4

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า	(BOD)	(หน่วย	:	ตัน)	/4		
ไขและน�้ามัน		(หน่วย	:	ตัน)	/4	
ของแข็งแขวนลอย		(หน่วย	:	ตัน)	/4	
ของแข็งละลายน�้า	(หน่วย	:	ตัน)	/4	
ซัลไฟด์	(หน่วย	:	ตัน)	/4	
ปรอท	(หน่วย	:	ตัน)	/4	

น�้า	(หน่วย	:	ล้านลูกบาศก์เมตร)
ธุรกิจโรงกลั่น

ออกไซด์ของไนโตรเจน	(จากการเผาไหม้)	/3

Intensity	Nox
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์	(จากการเผาไหม้	และจากหน่วยผลติและบ�าบัดก�ามะถัน)	/3	SO

2

Intensity	SO
2
	

ฝุ่นละออง	(จากการเผาไหม้)	/3

Intensity	TSP	
ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(จากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)	/3

Intensity	H
2
S	

สารอินทรีย์ระเหย		(Fugitive	VOCs)	/4	

สารอินทรีย์ระเหย		
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้	/5	
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้	/5	
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก

การปล่อยมลพิษทางอากาศ	(G4-EN21)/(G4-OG6) หน่วย 2013 2014 2015 2016

ของเสียจากงานประจ�าวัน		
	 	 ของเสียอันตราย /1

	 	 ของเสียไม่อันตราย	/1

ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจ�าวัน
	 	 ของเสียอันตรายจากเหตุน�้ามัน/สารเคมีรั่วไหล	/2

	 	 ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง	/2

	 	 ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	
	 	 ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	/2

รวม

ของเสีย	(ตัน	:	ร้อยละ)	(G4-EN23) 

Hazardous	
Waste

Non-Hazardous	
Waste

Hazardous	
Waste

Non-Hazardous	
Waste

การก�าจัดของเสีย	(ตัน) (G4-EN23) 

	 	 ใช้ซ�้า	
	 	 น�ากลับมาใช้ใหม่	
	 	 การน�ากลับคืน	รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง		
	 	 เผาท�าลาย		
	 	 ฝังกลบ		
	 	 จัดเก็บในพื้นที่	
	 	 อื่นๆ	(ถมที่หลุม)	

รวม  

	
	 1,253	(48)
	 1,363	(52)

	 N.A.
	 N.A.

	 2,616	(100)

	
	 3,261	(83)
	 644	(16.5)

	 1.1
	 N.A.

	 3,905	(100)

		
	 1,268	(88.5)	
	 62	(4.3)

	 3	(0.2)
	 99	(6.9)

	 1,432	(100)

			
	 1,573	(20.2)	
	 179	(2.3)

	 0
	 1,204	(15.5)
	 4,745	(61)
	 84	(1)
	 7,785	(100)

2013 2014 2015 2016

/1	น�้าหนักจากเอกสารก�ากับการขนส่งของเสีย						/2	ประมาณการน�้าหนักของเสียที่เกิดขึ้นจากการค�านวณค่าเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์กับจ�านวนที่บรรจุ	

2015 2016



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559112

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจ�า	และเต็มเวลาเท่านั้น	ไม่มีการจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์	รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ	Self-employed	และ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลังตามฤดูกาล

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ	
(มากกว่า	150	ลิตร/ครั้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี	(กรณี)	(G4-EN24)

คู่ค้ารายใหม่/	คู่ค้าส�าคัญที่ได้รับการคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม	/	ความยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(ร้อยละ)	

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิด
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

การปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	(G4-EN29)

1.	การจ้างงาน

753
276

1,029

98

462

469

296
661

72

135
809

11
54
12

8

73.18
26.82

100

9.52

44.9

45.58

28.77
64.24

7.00

13.12
78.62

1.07
5.25
1.17
0.78

762
290

1,052

101

494

457

287
699

66

112
855

10
57
10

8

72.43
27.57

100

9.60

46.96

43.44

27.28
66.44

6.27

10.65
81.27

0.95
5.42
0.95
0.76

822
307

1,129

116

557

456

305
739

85

131
934

8
37
11

8

72.81
27.19

100

10.27

49.34

40.39

27.02
65.46

7.53

11.60
82.73

0.71
3.28
0.97
0.71

847
349

1,196

135
91
44

616
373
243
445
382

63

303
791
102

159
972

39
9

10
7

หญิง
0.88
0.92
1.00

70.82
29.18

100

11.29
67.41
32.59
51.51
60.55
39.45
37.21
85.84
14.16

25.33
66.14

8.53

13.29
81.27

3.26
0.75
0.84
0.59

ชาย
1.00
1.00
0.78

• จ�าแนกตามเพศ
	 	 	 ชาย	Male						 	 	
	 	 	 หญิง	Female	 	 	

รวม
• จ�าแนกตามระดับ
	 •	 ผู้จัดการขึ้นไป	(Level	10-14)
	 	 	 ชาย
	 	 	 หญิง	
	 •	 พนักงานระดับบริหาร	(Level	5-9:	Manager	up)				
	 	 	 ชาย
	 	 	 หญิง
	 •	 พนักงานระดับปฏิบัติการ	(Level	1-4	:	Practitioner)	
	 	 	 ชาย		Male	
	 	 	 หญิง		Female	
• จ�าแนกตามอายุ
   อายุต�่ากว่า	30	ปี	 	 	 	
	 		 	 ระหว่าง	30-50	ปี	(Between	30-50)	 	
	 	 	 อายุเกิน	50	ปี		(More	than	50)			
	
• จ�าแนกตามพื้นที่
	 	 	 ส�านักงานใหญ่	(Head	office)	
	 	 	 โรงกลั่น	(Refinery)	 	 	
	 	 	 ภาคเหนือ	(North	District)
   ภาคกลาง	(Central	District)		 	
	 	 	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(North-East	District)
	 	 	 ภาคใต้	(South	District)	 	 	
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย)
• จ�าแนกตามระดับ
	 	 	 ผู้จัดการขึ้นไป	(Level	10-14:	Executive	up)		
	 	 	 พนักงานระดับบริหาร	(Level	5-9:	Manager	up)			
	 	 	 พนักงานระดับปฏิบัติการ	(Level	1-4	:	Practitioner)	
	 	

พนักงาน*	(G4-10)/	(G4-LA1) จ�านวน ร้อยละ
2013 2014 2015 2016

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ด้านสังคม

/1	ปี	2558	เตรียมการสู่กระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามจรรยาบรรณการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม	3	มิติ	
/2	ปี	2559	จ�านวนคู่ค้าส�าคัญที่ท�าการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

0 0 0 0

2013 2014 2015 2016

N.A. 2 N.A./1 32/2

2013 2014 2015 2016

0 0 0 0

2013 2014 2015 2016
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N.A.
4.26	(Score	5)

0

66.00
66.00

0

70.00
69.00

0

68.00
69.00

0

31
9

20
19

2

35
9

43
1
0

5
5

3.31

77.5
22.5

48.78
46.34

4.88

79.55
20.45

97.73
2.27
0.00

N.A.
N.A.

32
5

25
8
4

44
21

61
4
0

8
8

3.46

86.49
13.51

67.57
21.62
10.81

67.69
32.31

93.85
6.15
0.00

N.A.
N.A.

13
9

7
13

2

84
29

88
23

2

6
6

2.67

59.09
40.91

31.82
59.09

9.09

74.34
25.66

77.88
20.35

1.77

0.53
0.53

35
17

32
18

2

64
57

99
21

1

5
5

3.20

67.31
32.69

61.54
34.62

3.85

52.89
47.11

81.82
17.36

0.83

0.42
0.42

พนักงานพ้นสภาพ
•	อัตราการลาออกจากองค์กร
	 •	จ�าแนกตามเพศ
	 	 ชาย
	 	 หญิง	
	 •	จ�าแนกตามอายุ
	 	 อายุต�่ากว่า	30	ปี	
	 	 ระหว่าง	30-50	ปี
	 	 อายุเกิน	50	ปี
พนักงานใหม่
• จ�าแนกตามเพศ
	 •	ชาย
	 •	หญิง	
• จ�าแนกตามอายุ
	 •	อายุต�่ากว่า	30	ปี	
	 •	ระหว่าง	30-50	ปี
	 •	อายุเกิน	50	ปี		
การลาคลอดบุตร
•	พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร	 	
•	พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร

พนักงาน	(G4-LA1) จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

2.	การพัฒนาพนักงาน

39.16

38.94
39.75

79.51
39.01
30.44

46.67
48.00
42.20
21.68
44.67
69.11
41.14

	
44.86

	 	
42.62
50.87

60.20
54.30
29.44

63.18
50.06
43.25
24.82
52.55
58.87
54.00

43,304
44.86

36.42
43.53

58.07
47.44
22.23

53.34
44.58
37.25
20.21
44.98
51.56
52.18

53,741
44.92

41.10
53.90

62.00
59.20
20.10

52.90
58.20
53.90
43.67
39.80
62.20
47.30

2013 2014 2015 2016

• จ�านวนชั่วโมงทั้งหมด   
• จ�านวนเฉลี่ยทั้งหมด   
• จ�าแนกตามเพศ
	 •	ชาย
	 •	หญิง	 	 	
• จ�าแนกตามระดับ
	 •	ผู้จัดการขึ้นไป	(Level	10-14:	Executive	up)	
	 •	พนักงานระดับบริหาร	(Level	5-9:	Manager	up)			
	 •	พนักงานระดับปฏิบัติการ	(Level	1-4	:	Practitioner)	
• จ�าแนกตามสายงาน
	 •	สายกรรมการผู้จัดการใหญ่	(PS)	
	 •	บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	(MD)	
	 •	บัญชีและการเงิน	(AF)	
	 •	กลุ่มธุรกิจการตลาด	(MKBG)	
	 •	กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน	(RFBG)	
	 •	ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่	(BD)	
	 •	กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	(BPPU)

การฝึกอบรม	(G4-LA9)

คะแนน	Best	Employer		(ร้อยละ)		 	 	 	
คะแนนความผูกพันพนักงาน	Employee	Engagement		(ร้อยละ)		 	
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	(กรณี)

Best	Employer	(Employee	Engagement)

3.	ความผูกพันพนักงานและสิทธิมนุษยชน

2013 2014 2015 2016



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559114

ร้อยละ

ร้อยละ	

RANKING

กรณี	

กรณี

84

91

N.A.

0

N.A.

N.A.

95

N.A.

0

N.A.

81.2

N.A.

ล�าดับที่	3

0

N.A.

79.4

90.3

ล�าดับที่	2

0

0

4.	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 	

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

0
0

4.4
0

0.8
0

13.5
0

0
0
	

0.88
0

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

0
0

3.2
9.4

1.4
2.7

18.1
16.1

0
0

0.90
0

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

N.A.
N.A.

0
0

5.2
39.2

1.3
39.2

8.6
300

0
0

0.90
0

	 4,423,247.80
	 1,697,877.00

	 3
	 3

	 0
	 1
	
	 0	
	 0
	
	 3.0	
	 1.77

	 0
	 0.59

	 0
	 27.09

	 N/A
	 N/A

0.83

	
	 1,215,312.80
	 244,628.00

6
7
	
	 2
	 1

	 0
	 0

	 0
	 0

	 1.65
	 4.09

	 0
	 0

	 0
	 0

	 N/A
	 N/A

0
0

การบาดเจ็บ	การเจ็บป่วย	การเสียชีวิต	
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	(G4-LA6)

2016

• ชั่วโมงการท�างานรวม Total work hour  (ชั่วโมง: hr) 													 	
	 •	 พนักงานทั้งหมด	
	 •	 ผู้รับเหมา		
• จ�านวนเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ Near miss  report (กรณี: case)  
 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)   
 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)   
 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatalities)   
 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) (คน	ต่อ	1	ล้าน	ชม.ท�างาน)	 	
	 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) (คน	ต่อ	1	ล้าน	ชม.ท�างาน)		
	 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) (วัน	ต่อ	1	ล้าน	ชม.ท�างาน)		
	 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�างาน    
 •	 พนักงานทั้งหมด			
	 •	 ผู้รับเหมา		
• อัตราการขาดงาน (ร้อยละ)
	 •	 พนักงานทั้งหมด		(Employee)		
• จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 1
• จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 2

2013 2014 2015
ชาย หญงิ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	
 

ความพึงพอใจของลูกค้า		(G4-PR5)

ความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม	 	 	

Net	Promoter	Score	 	 	 	

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล

การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาด	(G4-PR7)

หน่วย 2013 2014 2015 2016
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	
ทีม่าของรายงาน
	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อแสดงผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	
เป็นประจ�าทกุปี	เป็นปีที	่12			มีรอบการรายงานตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2559		ซึง่ใช้แนวทางการรายงานตาม
ดชันชีีว้ดัของ	Global	Reporting	Initiatives	Guideline		Version	4.0	(GRI-G4)	Oil	&	Gas	Sector	Supplement	(OGSS)	ใน
ระดบัตวัชีว้ดัหลกั	(Core	Option)	และองค์กรทีป่ฏบิติัตามเกณฑ์ข้ันสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	
Global	Compact:	Advance	Level)	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัวเิคราะห์	เชือ่มโยงการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องและรเิริม่โครงการ
ใหม่ทีต่อบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืของโลก	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		เพือ่แสดงให้เหน็
ความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนทีส่ร้างคุณค่าสู่สังคม	ส่ิงแวดล้อมควบคู่กบัการด�าเนินธรุกจิ	ทัง้นี	้ในการตอบสนอง
ต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยีและเป้าหมายส�าคญัในการพฒันาความยัง่ยนืของโลก	ซึง่มหีลกัการดงันี	้

ขอบเขตของรายงาน	(G4-17,	G4-20)		
	 รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานในปี	2559	ครอบคลมุกจิกรรมของทกุกลุม่ธรุกจิของบรษิทั	(BCP)	ทีด่�าเนนิ
การในประเทศไทย	 	แต่มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น	 	 ยกเว้นข้อมูลตัวชี้วัดด้านพลังงานและการปล่อย	
ก๊าซเรอืนกระจกทีบ่รษิทัให้ความส�าคญั	จงึก�าหนดให้มกีารรวบรวมข้อมลูการใช้พลงังาน	และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปถงึ	
บรษิทัย่อยทีถื่อหุน้มากกว่าร้อยละ	20*	(G4-21)	อนัได้แก่		

	 	 	 บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จ�ากัด	(BGN)	
	 	 	 บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จ�ากัด	(BBF)	
	 	 	 บรษิทั	บีซีพจีี	จ�ากัด	(มหาชน)	(BCPG)	และ	บรษิทั	บางจากโซลาร์เอน็เนอร์ย	ีจ�ากดั	(BSE)
	 	 	 บรษิทั	อุบลไบโอเอทานอล	(UBE)	

	 ส่วนข้อมูลการจัดการของเสยี	และข้อมูลอัตราการบาดเจบ็ท่ีแสดงเป็นผลการด�าเนินงานเฉพาะพืน้ท่ีส�านักงานและโรงกลัน่ฯ	
ณ	ซอยสขุมุวทิ	64	เท่านัน้เนือ่งจากเป็นพืน้ทีป่ฏบิตังิานส�าคญัของบรษิทัฯ	โดยเป็นปีแรกทีแ่ยกรายงานจ�าแนกตามเพศ	และ
เก็บข้อมูลชั่วโมงการท�างานของนักศึกษาฝึกงานมาร่วมด้วย	 รวมทั้งเริ่มรายงานข้อมูลการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก	
ไบโอจนีกิของบรษิทัฯ	อีกด้วย	(G4-23)

	 นอกจากนัน้	บรษิทัฯ	 ได้มกีารปรบัปรงุข้อมลูอตัราการขาดงานของพนกังาน	ค�านวนผลรวมของวนัลาป่วยของพนกังาน	
ย้อนหลงัทัง้	4	ปี	อัตราการใช้น�า้ต่อหน่วยการผลติ	ค�านวนผลรวมปรมิาณการผลติย้อนหลงั	(Barrel	oil	equivalent)	และการ
ระบวุธิกี�าจัดของเสยีไม่อันตราย	(คอนกรตีจากการรือ้ถอน)	จากวธิใีช้ซ�า้	(Reuse)	ทีร่ายงานในปี	2558	เป็นการน�าไปถมทีด่นิ	
(Land	Reclamation)	เพือ่ให้มีความชัดเจนย่ิงขึน้ถงึลกัษณะการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ	(G4-22)	

การให้ความเชือ่มัน่ต่อรายงาน
	 รายงานฉบบันีม้กีารทบทวนเนือ้หาส�าคญัโดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธรุกิจ/	 สายงาน	 (G4-48)	 เพือ่ให้เช่ือมัน่ว่า
ข้อมลูทีร่ายงานนัน้ครอบคลมุการตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	ครบถ้วนและถกูต้อง	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้จดัให้มกีารตรวจ
รบัรองรายงานฯ	และตวัช้ีวดัผลการปฏิบัตงิานทีส่�าคญัโดยหน่วยงานภายนอก	(Third	party)	ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการตรวจ
รบัรองและให้ความเชือ่มัน่อย่างอสิระต่อผลปฏบิติังานท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจประเภทน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติเพือ่ความน่าเชือ่
ถอืและโปร่งใส	ให้สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ	GRI-G4	ดงัรายละเอยีดการรบัรองความเชือ่มัน่ในหน้า	127-128

	 ในปี	2559	เป็นปีที	่บรษิทัฯ	ขยายธรุกิจต่อยอดเพือ่สร้างความแขง็แกร่ง	ทัง้ด้านพลงังานหมนุเวยีน	การค้าน�า้มนั	การขนส่ง	
และการตลาด	ซึง่ภายหลงัการก่อตัง้/	ควบรวมกจิการแล้ว	บรษิทัฯ	 ได้เตรยีมถ่ายทอดแนวทางการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืน	
ไปยังบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ดังกล่าว	 อีกท้ังเตรียมการขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม	
ของแต่ละบรษิทัให้ครบถ้วนมากย่ิงข้ึนในปี	2560	

	 การสอบถามข้อมลู	(G4-31)	
	 หากมข้ีอสงสยัหรอืข้อแนะน�าเพิม่เตมิกรณุาตดิต่อ	ฝ่ายพฒันาความยัง่ยนืองค์กร	บมจ.	บางจากปิโตรเลยีม
	 E-mail:	chongprode@bangchak.co.th	โทรศพัท์	0-2335-4608-9		

	*ยกเว้นการรายงานข้อมูลบริษัทตั้งใหม่/	ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า	2	ปี	อย่างไรก็ตาม	ได้เตรียมแผนงานเพื่อขยายการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	(น�้าใช้	การปล่อยมลพิษ	น�้าเสีย	

การจัดการของเสีย)	และด้านสังคม	(ความปลอดภัย)	ของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น	ในปี	2560	ดังแสดงในตาราง		“บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงานฯ	หน้า	116”
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No. Company % equity Production Energy GHG Water Waste Air Waste Safety 
       use water Emission

	 1	 Bangchak	Petroleum	Plc	 	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /

			Refining business

	 1	 BCP	Trading	Pte.	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 2	 Bongkot	Marine	Service	Co.,	Ltd.		 30	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 3	 Fuel	Pipeline	Transportation	Co.,	Ltd.	 4.95	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

  Marketing business 

	 1	 Bangchak	Retail	Co.,	Ltd.		 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 2	 Bangchak	Green	Net	Co.,	Ltd.			 49	 NR	 /	 /	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 3	 Oam	Suk	Social	Enterprise	Co.,	Ltd.	 40	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

  Power generation / renewable energy business          

	 1	 BCPG	Plc	 70.35	 			 	 	 	 	 	 	

	 2	 Bangchak	Solar	Energy	Co.,	Ltd.	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 3	 Bangchak	Solar	Energy	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Chaiyaphum	1)	Co.,	Ltd.	

	 4	 Bangchak	Solar	Energy	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Nakhonratchasima)	Co.,	Ltd.

	 5	 Bangchak	Solar	Energy	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Nakhonratchasima)	Co.,	Ltd.

	 6	 Bangchak	Solar	Energy	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Buriram	1)	Co.,	Ltd.

	 7	 Bangchak	Solar	Energy		 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Buriram)	Co.,	Ltd.	

	 8	 				•	Huang	Ming	Japan	Co.,	Ltd.	 100	 	 	 	     
	 9	 Bangchak	Solar	Energy	 100	 /	 /	 /	 ×	 ×	 NR	 NR	 NR

	 	 (Prachinburi)	Co.,	Ltd.

	 10	 				•	BSE	Energy	Holdings	Pte	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 11	 				•		BCPG	Japan	Corporation	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 12	 				•	BCPG	Engineering	Co.,	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 13	 BCPG	Investment	Holding	Pte	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 14	 				•	Greenergy	Holdings	Pte	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 15	 				•	Greenergy	Power	Pte	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 16	 BCPG	Biopower	1	Co.,	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 17	 BCPG	Biopower	2	Co.,	Ltd.		 100	 	 	 	 	 	 	 	

  Biofuel business	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 1	 Bangchak	Biofuel	Co.,	Ltd.		 70	 /	 /	 /	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×

	 2	 Ubon	Bio	Ethanol	Co.,	Ltd.		 21.28	 /	 /	 /	 ×	 ×	 ×	 ×	 ×

	 3	 				•	Ubon	Agricultural	Energy	Co.,	Ltd.	 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 4	 				•	Ubon	Biogas	Co.,	Ltd.	 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 5	 				•	NP	Bio	Energy	Co.,	Ltd.		 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 6	 Bangchak	Bioethanol	 85	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 (Chachoengsao)	Co.,	Ltd.

  Oil and gas exploration

	 1	 BCP	Energy	International	Pte	Ltd.	 100	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 2	 Nido	Petroleum	Co.,	Ltd.	 96.98	 	 	 	 	 	 	 	

	 3	 Nido	Management	Pty	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 Nido	Petroleum	Philippines	Co.,	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

	 5	 Nido	Petroleum	Indonesia	Holding	Ltd.	 100	 	 	 	 	 	 	 	

  Other businesses 

	 1	 BCP	Innovation	Pte.	Ltd.		 100	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 2	 Lithium	Americas	Corp.		 6.73	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 3	 				•	Minera	Exar	S.A	 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 4	 				•	Lithium	Nevada	Corp.	 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

	 5	 				•	Hectatone	Inc.	 	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR

บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน

บริษัทตั้งใหม่/	ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า	2	ปี		บริษัทตั้งใหม่/	ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศน้อยกว่า	3	ปี
เป็นอาคารส�านักงาน	ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัย	
	/	มีข้อมูลเผยแพร่ในรายงาน	X	ยังไม่มีการเก็บข้อมูล	Non	Relevance	(NR)	ข้อมูลไม่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและไม่กระทบต่อภาพรวมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย		คือ		ถือหุ้นมากกว่า	ร้อยละ	50
บริษัทร่วม	คือ	ถือหุ้น	ร้อยละ	20	–	50			
บริษัทอื่น
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รายละเอียดเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ	SDG	
ที่บริษัทฯ	คัดเลือกมาด�าเนินโครงการ

 SDG Goals and Targets

สิ่ง
แว
ดล
้อม

สัง
คม

เศ
รษ
ฐก
ิจ

ธร
รม
าภ
ิบา
ล

	 เป้าหมาย
ที่	6

เป้าหมาย
ที่	7

เป้าหมาย
ที่	12

เป้าหมาย
ที่	13

เป้าหมาย
ที่	4

เป้าหมาย
ที่	11

เป้าหมาย
ที่	8

เป้าหมาย
ที่	9

เป้าหมาย
ที่	16

สร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารจดัให้มนี�า้และสขุอนามยัส�าหรบัทกุคนและมกีารบรหิารจดัการทีย่ัง่ยนื	
Target	6.3	 ยกระดบัคณุภาพน�า้	โดยลดมลพษิ	ขจดัการทิง้ขยะและลดการปล่อยสารเคมแีละวสัดอุนัตราย	ลดสดัส่วน	
	 	 	 น�า้เสยีทีไ่ม่ผ่านกระบวนการลงครึง่หนึง่และเพิม่การน�ากลบัมาใช้ใหม่ทัว่โลก	ภายในปี	2573	
Target	6.4	 เพิม่ประสทิธภิาพการใช้น�า้ทกุภาคส่วนและสร้างหลกัประกันวาจะมกีารใช้น�า้และจดัหาน�า้ทีย่ั่งยืนเพือ่แก้ไข	
	 	 	 ปัญหาการขาดแคลนน�า้	ลดจ�านวนประชาชนทีป่ระสบทกุข์จากการขาดแคลนน�า้ภายในปี	2573
Target	6.6	 ปกป้องและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งน�า้	รวมถงึภเูขาป่าไม้	พืน้ทีชุ่ม่น�า้	แม่น�า้	ชัน้หนิอุม้น�า้	และ	
	 	 	 ทะเลสาบ	ภายในปี	2563	
สร้างหลกัประกนัว่าทกุคนเข้าถงึพลงังานสมยัใหม่ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได้	เชือ่ถอืได้และยัง่ยนื	
Target	7.2	 เพิม่สดัส่วนของพลงังานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลงังานของโลกภายในปี	2573	
Target	7.3	 เพิม่อตัราการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานของโลกให้เพิม่ขึน้	2	เท่า	สร้างหลกัประกนัให้มรีปูแบบ	
	 	 	 การผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื
Target	12.2	 บรรลกุารจดัการทีย่ัง่ยนืและใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ	ภายในปี	2573	
Target	12.4	 บรรลเุรือ่งการจดัการสารเคมแีละของเสยีทกุชนดิตลอดวงจรชวีติของสิง่เหล่านัน้	
Target	12.5	 ลดการเกดิของเสยีโดยให้มกีารป้องกัน	การลดปรมิาณ	การใช้ซ�า้	และการน�ากลบัมาใช้ใหม่	ภายในปี	2573
ด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้	
Target	13.1	 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง	
	 	 	 กบัภมูอิากาศ			
Target	13.3	 การพฒันาการศกึษา	การสร้างความตระหนกัรูแ้ละขดีความสามารถของมนษุย์และของสถาบนัในเรือ่งการ	
	 	 	 ลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การปรบัตวั	การลดผลกระทบ	การเตอืนภยั		

สร้างหลักประกนัว่าทุกคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
Target	4.1	 สร้างหลกัประกนัว่าเดก็ชายและเดก็หญิงทกุคนส�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทีม่ี	
	 	 	 คณุภาพเท่าเทยีมและไม่มค่ีาใช้จ่าย	น�าไปสูผ่ลลพัธ์ทางการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพภายในปี	2573	
Target	4.4	 เพิม่จ�านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะทีจ่�าเป็นรวมถงึทกัษะทางเทคนคิและอาชพีส�าหรบัการจ้างงาน	การ	
	 	 	 มงีานทีด่	ีและการเป็นผูป้ระกอบการภายในปี	2573
Target	4.7	 สร้างหลกัประกนัว่าผูเ้รยีนทกุคนได้รบัความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื			
	 	 	 รวมไปถงึการศึกษาส�าหรบัการพฒันาและการมวิีถีชวีติท่ีย่ังยืน	สทิธมินษุยชน	ความเสมอภาคระหว่างเพศ		
	 	 	 การส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งความสงบสขุ	และไม่ใช้ความรนุแรง	การเป็นพลเมอืงของโลกและความนยิมใน	
	 	 	 ความหลากหลายทางวฒันธรรมและในส่วนร่วมของวฒันธรรมต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ภายในปี	2573	
ท�าให้เมอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์มอีย่างทัว่ถงึ	ปลอดภยั	มภีมูต้ิานทานและยัง่ยนื	
Target	11.1	 สร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารเข้าถงึทีอ่ยูอ่าศยัและบรกิารพืน้ฐานทีเ่พยีงพอปลอดภยั	และในราคาทีส่ามารถ
	 	 	 จ่ายได้และยกระดบัชมุชนแออดั	ภายในปี	2573			

ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนือ่ง	ทัว่ถึงและย่ังยืน	มกีารจ้างงานอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธผิล	และเหมาะสม
ส�าหรบัทกุคน	
Target	8.5	 บรรลกุารจ้างงานเตม็ทีแ่ละมผีลติภาพ	และการมงีานทีส่มควรส�าหรบัหญงิและชายทกุคน	รวมถงึเยาวชน
	 	 	 และผูม้ภีาวะทพุพลภาพ	และให้การจ่ายทีเ่ท่าเทยีมส�าหรบังานทีม่คีณุค่าเท่าเทยีมกนั
สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่คีวามทนทาน	ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยัง่ยนื	และส่งเสรมินวตักรรม	
Target	9.5	 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม		
	 	 	 โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันา	และภายในปี	2573	มกีารส่งเสรมินวตักรรมและให้เพิม่จ�านวนผูท้�างานวจิยั	
	 	 	 และพฒันาต่อประชากร	1	ล้านคน	และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวจิยัและพฒันาให้	
	 	 	 มากขึน้	

ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและทัว่ถงึเพือ่การพฒันาท่ีย่ังยืน	ให้ทุกคนเข้าถึงความยุตธิรรมและสร้างสถาบันท่ีมปีระสทิธผิล	
รบัผดิชอบและครอบคลมุในทกุระดบั	
Target	16.5	:	ลดการทจุรติในต�าแหน่งหน้าทีแ่ละการรบัสนิบนทกุรปูแบบ	

Targets
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G4-24 List	of	stakeholder	groups	engaged	by	the	organization. 14/	16-21 Yes

G4-25 Iidentification	and	selection	of	stakeholders 14 Yes

G4-26 The	organization’s	approach	to	stakeholder	engagement 16-21 Yes

G4-27 Stakeholders’	topics	and	concerns 16-21 Yes

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting	period 115

G4-29 Date	of	most	recent	previous	report 115

G4-30 Reporting	cycle 115

G4-31 Contact	point	for	questions 115

G4-32 GRI	Content	Index	 118-124

G4-33 External	assurance	for	the	report 127-128	

GENERAL STANDARD DISCLOSURES Page Number (or Link)
External 

Assurance

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



119บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Sdgs	&	Gri	Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 1 : End poverty in all its forms everywhere

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Procurement	Practices
			SDG 1 - Economic Inclusion

50-51

G4-EC9 Proposition	of	spending	on	local	suppliers. 109

     SDG 2 : End hunger, achieve food security, and improved nutrition and promote sustainable agriculture      

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Economic	Performance 48

G4-EC1 Direct	economic	value	generated	and	distributed
  SDG 2 - Infrastructure Investment 

109

     SDG 3 : Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Emissions 61/	66-67

G4-EN15 Direct	GHG	emissions	(SCOPE	1)
			SDG 3 - Air Quality

110 Yes	

G4-EN16 Indirect	GHG	emissions	(SCOPE	2)
		 SDG 3 - Air Quality

110 Yes	

G4-EN21
OGSS

NOx,SOx,	And	other	significant	air	emissions
				SDG 3 - Air Quality

111 SO2	from	acid	flare	and	
other	VOC	emissions	
apart	form	Fugitive	
VOCs	emission

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be
available	in	2020

Yes

	G4-OG6 Volume	of	flared	and	vented	hydrocarbon
				SDG 3 - Air quality

111 Volume	of	continuously	

flared	hydrocarbon	

Volume	of	vented	

hydrocarbon

The	information	is	

currently	unavailable

The	information	is	not	

applicable

BCP	is	planning	to	install	

instrument	for	capture	gas	

flared	at	plant	4,	2and	3	in

2018,2020	respectively

GENERAL STANDARD DISCLOSURES Page Number (or Link)
External 

Assurance

GOVERNANCE

G4-34 The	governance	structure 8

G4-35 Process	for	delegating	authority	 8

G4-36 A	position	with	responsibility	for	sustainability 11

G4-38 	Composition	of	highest	governance	body 8

G4-40 Nomination	and	selection	processess	for	the	highest	governance	body	 36

G4-41 Processess	for	the	highest	governance	body	to	ensure	conflicts	of	interest	are	
avoided	and	managed	

37

G4-42 Highest	governance	body’s	role	in	setting	purpose,	values	and	strategy 11/	13

G4-44 Processess	for	evaluation	of	the	highest	governance	body’s	performance 11

G4-45 The	highest	governance	body’s	role	indenfication	and	management	of	risk	and	
opportunities

39

G4-48 The	highest	committee	or	position	reviews	and	approves	sustainability	report 115

G4-49 The	process	for	communicating	critical	concerns 14-15

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 The	organization’s	values,	principles,	standards	and	norms. 12-13

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559120

SDG	&	GRI	Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 3 : Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Effluent	and	waste 64

G4-EN22 Total	water	discharge	by	quality	and		
destination	
		SDG 3 - Water quality

65

G4-DMA Effluent	and	waste 68

G4-EN23 Total	weight	of	waste by	type	and	disposal	
method
  SDG 3 - Waste

111 Yes

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills
  SDG 3 - Spills

112

G4-DMA 	Occupational	Health	and	Safety 84-86

G4-LA6 Type	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	
diseases,	lost	days	and	absenteeism
  SDG 3 - Occupational Health and Safety

114 Contractor:	

Absence	rate

The	information	is	

currently	unavailable

The	data	will	be	available	

in	2020
Yes

     SDG 4 : Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Training	and	Education 92-95

G4-LA9 Average	hours	of	training	per	year	per	
employee		
SDG 4: Employee training & Education

113 Yes

     SDG 5 :Achieve gender equality and empower all women

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA 	Employment 89-100

G4-LA1 Total	number	and	rates	of	new	employee	hires	
and	employee	turnover	
				SDG 5 : Gender equity

112-113

G4-DMA Training	and	Education 92-95

G4-LA9 Average	hours	of	training	per	year	per	
employee
					SDG 5 : Gender equility

113 Yes

     SDG 6 : Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Water 62

G4-EN8 Total	water	withdrawal	by	source	
				SDG 6 - Sustainable water withdrawals

62 Water	Withdrawal	from	

river	in	case	of	fire	drills

The	information	is	

currently	unavailable

The	data	will	be	

available	in	2018
Yes

G4-EN10 Percentage	and	total	volume	of	water	
recycled	and	reused
    SDG 6   - Water efficiency 
                    - Water recycling & reuse

63 Yes

G4-DMA Effluent	and	waste 64

G4-EN22 Total	water	discharge	by	quality	and	
destination
   SDG 6 - Water quality
                 - Water-related ecosystem and biodiversity

65

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



121บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

SDG	&	GRI	Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 6 : Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Effluent	and	waste 68

G4-EN23 Total	weight	of	waste	by	type	and	disposal	
method
    SDG 6 - Waste

111 Yes

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills 
    SDG 6 - Spills

112

     SDG 7 : Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Energy 59

G4-EN3
OGSS

Energy	consumption	within	the	organization
				SDG 7 - Energy efficiency

110 Yes

G4-EN5 Energy	intensity
			SDG 7 - Energy efficiency 

110

     SDG 8 : Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-10 Employee	by	categories.
					SDG 8 - Employment

112

G4-DMA Occupational	Health	and	Safety 84-86

G4-LA6 Type	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	
diseases,	lost	days	and	absenteeism
				SDG 8 - Occupational Health and Safety

114 Contractor:	
Absence	rate

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be	
available	in	2020

Yes

G4-DMA Emergency	Preparedness 84-86/	102

G4-DMA Labor	Management	Relations	 89

Best	Employer	Score	by	Aon	Hewitt 113

G4-DMA Training	and	Education 92-95

G4-LA9 Average	hours	of	training	per	year	per	employee
					SDG 8 : Employee training & Education

113 Yes

G4-DMA Sustainable	Supplier	Development 50-51

Number	of	suppliers	the	were	self-assessed	
using		SCOC	criteria

112

G4-DMA Efficiency	of	supplier	contract	management	 78-80

Percentage	of		efficiency	in	supplier	contract	
management

80

     SDG 9 : Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Overall 81

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	
and	investment	type
			SDG 9 - Environmental investments 
                 - Reserch & Development

81

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559122

SDG	&	GRI	Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 10 : Reduce inequality within and among countries

-

     SDG 11 : Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Transport 78-80

G4-EN30 Significant		environmental	impacts	of	
transporting	products.
				 SDG 11 - Sustainable transportation

79

G4-DMA Local	communities 101-108

G4-SO1 Local	community	engagement,impact	
assessments	and		development	programs

102

     SDG 12 : Ensure sustainable consumption and production patterns

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-EN10 Percentage	and	total	volume	of	water		
recycled	and	reused
			 SDG 12   - Water efficiency

63 Yes

G4-DMA Emissions 61/	66-67

G4-EN15 Direct	GHG	emissions	(SCOPE	1)
		 SDG 12 - Air Quality

110 Yes

G4-EN16 Indirect	GHG	emissions	(SCOPE	2)
		 SDG 12 - Air Quality

110 Yes

G4-EN21
OGSS

NOx,SOx,	And	other	significant	air	emissions
  SDG 12- Air Quality

111 SO2	from	acid	flare	
and	other	VOC	
emissions	apart	
form	Fugitive	VOCs	
emission

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be
available	in	2020

Yes

G4-OG6 Volume	of	flared	and	vented	hydrocarbon
			SDG 12 - Air quality

111 Volume	of		
continuously	flared	
hydrocarbon	
Volume	of	vented	
hydrocarbon

The	information	is	
currently	unavailable

The	information	is	not	
applicable

BCP	is	planning	to
install	instrument	for
capture	gas	flared	at
	plant	4,	2and	3	in
2018,2020	respectively

G4-DMA Effluent	and	waste 68

G4-EN23 Total	weight	of	waste	by	type	and	disposal	
method
				SDG 12 - Waste

111 Yes

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills	
		SDG 12 - Spills

112

G4-DMA Transport 78-80

G4-EN30 Significant		environmental	impacts	of		
transporting	products.
		SDG 12 - Transport

79

G4-DMA Overall 81

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	
and	investment	type
			SDG 12 - Environmental investments

81

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



123บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

SDG	&	GRI	Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 12 : Ensure sustainable consumption and production patterns

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Product	and	Service	Labelling 69-77

G4-PR5 Results	of	surveys	measuring	customer	
satisfaction

114

     SDG 13 :  Take urgent action to combat climate change and its impact

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Energy 59

G4-EN3
	

Energy	consumption	within	the	organization
				SDG 13 - Energy efficiency

110 Yes

G4-DMA Emissions 61/	66-67

G4-EN15 Direct	GHG	emissions	(SCOPE	1)
			SDG 13 - GHG Emissions

110 Yes

G4-EN16 Indirect	GHG	emissions	(SCOPE	2)
		 SDG 13- GHG Emissions

110 Yes

G4-DMA Transport 78-80

G4-EN30 Significant		environmental	impacts	of		
transporting	products.

79

G4-DMA Overall 81

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	
and	investment	type
				 SDG 13 - Environmental Investments

81

     SDG 14 :  Conserve and sustainability use the oceans, seas and marine resource for sustainable development

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-DMA Emissions 61/	66-67

G4-EN15 Direct	GHG	emissions	(SCOPE	1)
			SDG 14 - Ocean acidification

110

G4-EN16 Indirect	GHG	emissions	(SCOPE	2)
			SDG 14 - Ocean acidification

110

G4-EN21
	OGSS

NOx,SOx,	And	other	significant	air	emissions
   SDG 14 - Ocean acidification

111 SO2	from	acid	flare	and	

other	VOC	emissions	apart	

form	Fugitive	VOCs	emission

The	information	is	

currently	unavailable

The	data	will	be

available	in	2020
Yes

G4-DMA Effluent	and	waste 64

G4-EN22 Total	water	discharge	by	quality	and	destination
   SDG 14 - Water discharge to oceans

65

G4-EN24 Total	number	and	volume	of	significant	spills	
				SDG 14 - Spills

112

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2559124

SDG	&	GRI		Specific	Standard	Disclosures Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	
Assurance

     SDG 15 :  Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forestes, combat desertification, and halt  
     and reservse land degradation and halt biodiversity loss

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-EN15 Direct	GHG	emissions	(SCOPE	1)
   SDG 15 - Forest degradation

110 Yes

G4-EN16 Indirect	GHG	emissions	(SCOPE	2)
			SDG 15 - Forest degradation

110 Yes

G4-EN21
	OGSS

NOx,SOx,	And	other	significant	air	emissions
   SDG 15 - Forest degradation

111 SO
2
	from	acid	flare	and	other	

VOC	emissions	apart	form	

Fugitive	VOCs	emission

The	information	is	

currently	unavailable

The	data	will	be

available	in	2020
Yes

G4-DMA Overall 81

G4-EN31 Total	environmental	protection	expenditures	
and	investment	type
     SDG 13 - Environmental investment

81

     SDG 16 :  Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, combat  
     desertification, and halt and reservse land degradation and halt biodiversity loss 

MATERIAL ASPECT & GRI INDICATOR

G4-34 The	governance	structure
			SDG 16 - Grievance mechanism
                    - Inclusive decision making

8

G4-41 Processess	for	the	highest	governance	
body	to	ensure	conflicts	of	interest	are	
avoided	and	managed	
			SDG 16 - Effective, accountable and  
  transparent governance

37

G4-45 The	highest	governance	body’s	role	
indenfication	and	management	of	risk	and	
opportunities
   SDG 16 - Inclusive  decision making 

39

G4-56 The	organization’s	values,	principles,		
standards	and	norms
			SDG 16- Ethical and lawful behavior

12-13

G4-DMA Compliance 36/	64/	66

G4-EN29 Monetary	valueof	significant	fines	and	total		
number	of	non-monetary	sanctions	for	
non-compliance	with	environmental	laws	
and	regulations	
   SDG 16 - Compliance with law and regulations

112

G4-DMA Anti-corruption 37-38

G4-SO4 Communication	and	training	on	anti-corruption	
policies	and	procedures
			SDG 16 - Anti-corruption

38 Percentage	of	supplier	
by	category

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be
available	in	2017

G4-DMA Marketing	Communications 87

G4-PR7 Total	number	of	incidents	of	non-compliance	
with	regulations	and	voluntary	codes	
concernig	marketing	communications	
			SDG 16 - Compliance with law and regulations

114

     SDG 17 :  Strenghthen the mean of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

-

Fully	Reported Partially	Reported

Green	text	BCP	indicator SDG Mapping linkage to disclosureItalic text 



125บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงของ	UN	Global	Compact

	 หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด	 สิ่งที่ด�าเนินการ 	 เปิดเผยที่ขอบเขตและหลกัการ
GC 

ขอบเขต: 
ใช้หลัก	 10	 ประการในกลยุทธ์
และการด�าเนินงานขององค์กร

หลักการ 1:
สนับสนุนและเคารพในเรือ่งการ
ปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่ระกาศ
ในระดับสากล	 ตามขอบเขต
อ�านาจที่เอื้ออ�านวย
หลักการ 2:
หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน

กลยุทธ์	บรรษัทภิบาล	และการมีส่วนร่วม

สิทธิมนุษยชน

1.	 อธิบายการบูรณาการสู่องค์กร	 สายงานและ	
	 หน่วยธุรกิจ	

2.	 อธิบายการด�าเนินงานห่วงโซ่อุปทาน

3.	 อธิบายความมุ่งมั่น	 กลยุทธ์หรือนโยบายใน	
	 ด้านสิทธิมนุษยชน

4.	 อธบิายถงึระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธผิล	
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

5.	 อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังท่ี	
	 มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

•	 บางจากและความยั่งยืน
•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

•	 เปิดบ้านบางจาก
•	 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
•	 การขนส่งผลิตภัณฑ์

•	 บางจากและความยั่งยืน/	 นโยบายการ	
	 พัฒนาธุรกิจฯ
•	 การดูแลพนักงาน		

11-13
26-33

6-7
50-51
78-80

11-11

89-100

หลักการ 3:
ส่งเสรมิสนับสนุนเสรภีาพในการ	
รวมกลุ ่มของแรงงานและการ
รับรองสิทธิในการร ่วมเจรจา	
ต่อรองอย่างจริงจัง

หลักการ 4:
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์	 และ
แรงงานทีใ่ช้การบงัคบัในทุกรูปแบบ

หลักการ 5:
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่าง
จริงจัง

หลักการ 6:
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จ้างแรงงานและการประกอบ
อาชีพ

หลักการ 7:
สนับสนุนแนวทางการระแวด
ระวังในการด�าเนินงานที่อาจ	
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 8 :
อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 9:
ส ่งเสริมการพัฒนาและการ	
เผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

6.	 อธบิายความมุง่มัน่	กลยทุธ์หรอืนโยบายในด้าน	
	 แรงงาน

7.	 อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล		
	 ซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

8.	 อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี	
	 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

9.	 อธิบายถึงความมุ่งมั่น	 กลยุทธ์หรือนโยบาย	
	 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

10.	อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล	
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม	

11.	อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที	่
	 มีประสิทธิผลซ่ึงค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ	
	 สิ่งแวดล้อม
	

•		 บางจากและความยั่งยืน/	 นโยบายการ	
	 พัฒนาธุรกิจฯ
•	 การด� า เนิ น งานกับผู ้ มี ส ่ วน ได ้ เ สี ย		
	 (พนักงาน)
•	 ความปลอดภัยฯ	
•	 การดูแลพนักงาน	

•	 บางจากและความยั่งยืน/	 นโยบายการ	
	 พัฒนาธุรกิจฯ
•	 ผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื	(ควบคู่	
	 ไปกับสิ่งแวดล้อม)
•	 การพัฒนาสินค้าและบริการ
•	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
•	 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
•	 สถิติผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม	
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	 หลักเกณฑ์ขัน้สูงสุด	 สิ่งที่ด�ำเนินกำร 	 เปิดเผยที่	ขอบเขตและหลกักำร
GC 

หลักการ 10:
ด�าเนินงานในทางต่อต้านการ
ทุจริต	 รวมท้ังการกรรโชก	 และ
การให้สินบนในทุกรูปแบบการ

ขอบเขต:
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	
ความเป็นผู้น�า

ขอบเขต:
สนับสนุนการด�าเนินงานตาม	
เป้าหมายสหประชาชาติและข้อ
ตกลงต่างๆ

ต่อต้านทุจริต

การบริหารองค์กร

เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง

12.	อธิบายถึงความมุ่งมั่น	กลยุทธ์หรือนโยบายว่า	
	 ด้วยการต่อต้านการทุจริต	

13.	อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล	
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้านการทุจริต

14.	อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี	
	 ประสิทธิผลซึ่ งค�านึงถึงหลักการต ่อต ้าน	
	 การทุจริต

19.	อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้น�าของ	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)
	

20.	อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและการ	
	 ก�ากับดูแล

21.	อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

15.	อธิบายถึ งการสนับสนุนของธุ รกิ จหลั ก	
	 ส�าหรับเป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ	 แห่ง	
	 สหประชาชาติ	

16.	อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์และ	
	 การบริการสังคม

17.	อธิบายถึ งนโยบายความช ่วยเหลือและ	
	 สนับสนุนมีส่วนร่วมของสาธารณะ

18.	อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการท�างานเป็น	
	 หมู่คณะ

•	 บางจากและความยั่งยืน/	 นโยบายการ	
	 พัฒนาธุรกิจฯ
•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การต่อต้านทุจริต
•	 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

•	 สารจากประธานฯ
•	 หลกัการและกรอบแนวคดิด้านความยัง่ยนื
•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน	

•	 บางจากและความยั่งยืน/	 โครงสร้างด้าน	
	 ความยั่งยืน
•	 การก�ากับดูแลกิจการ

•	 บางจากและผู้มีส่วนได้เสีย

•	 บางจากและความยั่งยืน/หลักการและ	
	 กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน
•	 เป้าหมายและเป้าประสงค์ของ	SDG

•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

•	 บางจากและความยั่งยืน/	 นโยบายการ	
	 พัฒนาธุรกิจฯ
	

•	 หลักการและกรอบแนวคิดด้านความ	
	 ยั่งยืน
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บร�ษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร ชั�น 8 ถนนสุขุมว�ท แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท : 0 2335 8888  โทรสาร : 0 2335 8000

www.bangchak.co.th




