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	 ในปีที่ผ่านมา	ถือเป็นปีแห่งการรวมพลังสามัคคีของคนไทยที่ต่างพร้อมใจร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	แห่งราชวงศ์จักรี	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และ 
พระอจัฉรยิภาพของพระองคท์ีท่รงพระราชทาน	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	อนัเปน็เสมอืนเขม็ทศิแหง่การพฒันาทีป่ฏบิตั ิ
ได้อย่างแท้จริงให้กับคนไทยทุกภาคส่วนได้น้อมนำาไปใช้เป็นหลักยึดในการดำารงชีวิต	พึ่งพาตนเองและนำาพาประเทศชาติให้ 
อยูร่อดอยา่งยัง่ยนื	บรษิทั	บางจาก	คอรป์อเรชัน่	จำากดั	(มหาชน)	เปน็องคก์รหนึง่ทีไ่ดน้ำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็กรอบ 
ในการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง		
 

	 ปี	 2560	นับได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ	 เริ่มจาก
การย้ายสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ	มาที่อาคารเอ็ม	ทาวเวอร์	 (M	Tower)	
ชั้น	8	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	 เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	ซึ่ง
สำานักงานใหญ่แห่งใหม่นี้อยู่ใกล้กับโรงกลั่นบางจากทำาให้สะดวกต่อการ
บริหารจัดการภายในองค์กร	 รวมถึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี	2560	แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน)	เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีความ 
หลากหลายและเนน้การพฒันาใหเ้กดินวตักรรมธรุกจิทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ตามวิสัยทัศน์ใหม่	(Evolving	Greenovation)	ที่จะเป็น	“กลุ่มบริษัทนวัตกรรม

สีเขียวชั้นนำาในเอเชียท่ีมีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำาเนินธุรกิจด้วย

แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน (To be the Leading Asian 

Greenovative Group, founded on Good Corporate Governance, 

through Inclusiveness and Sustainability)”	ด้วยยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ	
“3S	Strategy”	ได้แก่	ความมั่นคง	 เสถียรภาพ	และความยั่งยืน	 (Security	 
Stability	&	Sustainability)	อย่างต่อเนื่อง	พร้อมพัฒนาศักยภาพพนักงานให้
สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	ตาม
ค่านิยม	“I	AM	BCP”	ที่เน้นเรื่องนวัตกรรม	(Innovation)	และความคล่องตัว	
(Agility	&	Mobility)	
 
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้นำากลยุทธ์ความยั่งยืน	4	GREEN	(4Gs)	คือ	Green	
Business,	Green	Production,	Greenovative	Experience	และ	Green	Society 
มาเป็นกรอบคิดในการดำาเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อสานต่อแผนงานความ
ยัง่ยนืในระยะยาวขององคก์ร	โดยมผีลการดำาเนนิงานตามกลยทุธค์วามยัง่ยนื
ดังนี้
 
 1. Green Business : มุง่เนน้การลงทุนและสรา้งมลูค่าใหกั้บกจิการ

อยา่งยัง่ยนืและรบัผิดชอบดว้ยการลงทนุในธรุกจิพลังงานสเีขยีว กา้วสู่

การเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตำ่า 

  ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว	ผ่าน	บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	 (มหาชน) 
มีการเปิดกิจการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ทั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากสหกรณ์	 (โซลาร์สหกรณ์) 
ในประเทศไทย	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น	 รวมถึง 
การลงทุนใหม่ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์และ
พลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศอินโดนีเซีย	

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Disclosure	102-14)

004 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	มีการควบรวมบริษัท	(Amalgamation)	ระหว่างบริษัท	บีบีพี	โฮลดิ้ง	จำากัด	กับ	บริษัท	เคเอส
แอล	กรนี	อนิโนเวชัน่	จำากดั	เปน็บรษิทั บบีจีไีอ จำากดั	ในเดอืนตลุาคม	เพือ่เปน็บรษิทัผูผ้ลติและจำาหนา่ยเชือ้เพลงิชวีภาพทีใ่หญ ่
ที่สุดในประเทศไทย	เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในการดำาเนินธุรกิจ	เตรียมพร้อมสำาหรับการต่อยอด
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง																		
  เปิดตัว สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center: BiiC)	เพื่อใช้
นวตักรรมและการบม่เพาะ	Startup	ในการตอ่ยอดขยายธรุกจิพลงังานสเีขยีวและธรุกจิผลติภณัฑช์วีภาพทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
และทิศทางการพัฒนาธุรกิจตามแผน	5	ปี

 2. Green Production : มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	ธุรกิจโรงกลั่น
สามารถดำาเนินการผลิตอย่างปลอดภัย	มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งเดือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์	บริษัทฯ	ยังตั้งเป้าหมายลดการใช้
พลังงาน	นำ้าและสารเคมีต่อการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	อีกทั้งเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม	(Co-Generation	Plant)	ขนาด	12	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	3Es	(Efficiency,	Energy	and	Environment)	
ทำาให้โรงกลั่นบางจากฯ	มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าสูงยิ่งขึ้น	พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย	Process	Safety	
Management	(PSM)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำาคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสีย 
ทางธุรกิจภายในโรงกลั่นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	รวมถึงการขยายขอบเขตไปสู่การส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบ	จนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	ประจำาปี	2560	ระดับประเทศจากกระทรวงแรงงาน	และยังได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	
Industry)	ระดับ	5	(GI	5)	ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม	แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว	
โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
 
	 อาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่อาคารเอ็ม	ทาวเวอร์	ได้รับใบรับรองแห่งอาคารสีเขียวระดับนานาชาติ	หรือใบรับรอง	LEED	
(Leadership	 in	Energy	and	Environmental	Design)	ในระดับ	Platinum	โดยเป็นบริษัทฯ	ที่ได้รับใบรับรองในประเภท	LEED	for	
Commercial	Interior	(LEED	CI)	บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	สำาหรับงานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์	ตอกยำ้าถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจจากผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ	ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	ปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
บริหารจัดการอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

 3. Greenovative Experience : มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่	บริษัทฯ	พัฒนา
และขยายสถานบีรกิารนำา้มนัทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้	(Customer	Centric)	ตามการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวถิชีวีติ
คนไทยยคุใหม	่จงึพฒันาสถานบีรกิารทีส่รา้งสรรคป์ระสบการณแ์ละนวตักรรมสเีขยีว	ภาพใตร้ปูแบบ	“Greenovative	Experience”	
ทีม่ภีาพลกัษณท์นัสมยั	พรอ้มกบัการมสีว่นรว่มดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื	เชน่	พืน้ทีส่เีขยีว	การตดิตัง้	Solar	Roof	Top	เพือ่
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	ระบบการนำานำ้าฝนและนำ้าใช้แล้วมารดนำ้าต้นไม้	เป็นต้น	นำานวัตกรรมดิจิทัลระบบ	POS	Automation 
มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	พัฒนาบัตร	Fleet	Card	ในรูปแบบ	Prepaid	Card 
ภายใต้	“Prepaid	Plus”	พัฒนาระบบการชำาระเงิน	Smart	Payments	ผ่าน	QR	Code	เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่องจนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค	สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานีบริการ 
โดยมีคะแนนที่สะท้อนความพึงพอใจของลูกค้า	 (Net	Promotions	Score:	NPS)	ที่ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน	อีกทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่	“Hi	Premium	Diesel	S”	ซึ่งเป็นนวัตกรรมนำ้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม	ลดการปล่อยมลพิษ	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า		

005บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



 4. Green Society : มุ่งพัฒนาธุรกิจ/ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง	ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล	ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล	ส่งเสริม	สนับสนุนต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	มีเจตนารมณ์	ที่จะส่งเสริมหลักการนี้ไปยังคู่ธุรกิจ	ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบางจากฯ	ให้ร่วมนำาหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติใช้	(Supplier	Code	of	Conduct:	SCOC)
ปี	2560	บริษัทฯ	ส่งเสริมการจ้างผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ	โดยบรรจุผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ	เข้าเป็นพนักงานและสนับสนุน
แรงงานในท้องถิ่น	ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบโลกร้อนแก่สาธารณะ	อีกทั้งเป็นครั้งแรก
ที่มีการกำาหนดตัวชี้วัดผลสำาเร็จองค์กร	 เรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มให้ 
ไมน่อ้ยกวา่	150,000	ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	ผกูกบัผลการปฏบิตังิานประจำาปขีองผูบ้รหิารระดบัสูงเพือ่แสดงความมุง่มัน่ 
ขององค์กรที่จะตอบสนองต่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส	

	 บรษิทัฯ	กอ่ตัง้	มลูนธิใิบไมป้นัสุข	ขึน้	เพือ่ดำาเนนิกจิกรรมสง่เสรมิการศกึษาของเยาวชนและรว่มขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชน
ฐานรากผา่นโครงการบรหิารจดัการนำา้ตามศาสตรพ์ระราชากบักลุม่เกษตรกรในพืน้ทีลุ่ม่นำา้ปา่สกั	รวมถงึพฒันาผลติภณัฑท์างการ
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการดำาเนินงานของ	บริษัท	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด
และจัดจำาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ	ของบริษัทฯ

	 ภายใตก้ลยทุธม์ุง่ความยัง่ยนืขา้งตน้	บรษิทัฯ	ไดบ้รูณาการเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	หรอื	SDGs	เขา้กบัวถิกีารดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	โดยมุ่งเน้นที่	 9	 เป้าหมาย	ตามสมรรถนะหลักขององค์กร	สอดคล้องกับนโยบายและความสนใจของบริษัทฯ	 
แผนพัฒนาประเทศ	มีแผนงาน	ธุรกิจ	และโครงการเพื่อตอบสนองทั้ง	9	เป้าหมายในรูปแบบทั้งที่ทำาต่อเนื่อง	(ต่อเนื่อง)	ต่อยอด
จากของเดิม	(ต่อยอด)	แสวงหาโอกาสใหม่ในการทำางานต่อไป	(ต่อไป)	

	 ถงึกระนัน้กต็าม	ปทีีผ่า่นมาถอืเปน็เพยีงการเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงเพือ่นำาองคก์รสูว่สิยัทศันใ์หม	่ความทา้ทายทีส่ำาคญั
ประการหนึง่	คอื	การพฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพและความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้ระบบงานภายในและการขยายตวัไปสู ่
ธุรกิจใหม่	ซึ่งบริษัทฯ	ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

(นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บางจากฯ เป็นองค์กรเล็กๆ 

ที่ให้ความสำาคัญกับธุรกิจสีเขียว 

และมีความตั้งใจที่จะรักษาโลกใบนี้

ให้น่าอยู่ร่วมกับทุกคน

007บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



พื้นที่สัมปทาน
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง
พื้นที่สัมปทานที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ	1	แห่ง

เปิดบ้านบางจากฯ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน
:	จัดหานำ้ามันดิบทั้งในและต่างประเทศเข้ามา 
	กลั่นเป็นนำ้ามันสำาเร็จรูปที่ได้ตามมาตรฐาน
กำาลังผลิต
	มีกำาลังการผลิตสูงสุด	120,000	บาร์เรลต่อวัน
   ประเทศไทย
   พื้นที่ปฏิบัติการหลัก	1	แห่ง
   (Disclosure	102-4)

กลุ่มธุรกิจการตลาด
	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูปจาก
กระบวนการกลั่นนำ้ามันกว่าร้อยละ	 76	 แก่ 
ผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ	
ทั่วประเทศและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	มุ่งเน้น
จำ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์นำ้ ามั นที่ เป็ นมิ ต รต่ อ 
สิ่งแวดล้อม	อาทิ	นำ้ามันแก๊สโซฮอล์	91/95/	E20/	
E85	นำ้ามันไฮดีเซล	และไฮพรีเมียมดีเซล	เอส
	 นอกจากนี้	 ยังได้พัฒนารูปแบบและขยาย
สาขาสถานีบริการ	 และมีธุรกิจเสริมต่างๆ 
ในสถานีบริการ	อาทิ	 ธุรกิจมินิมาร์ทภายใต้
แบรนด์	“SPAR”	ธุรกิจจำาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคในร้านใบจาก	 ร้านเลมอนกรีน	 และ 
บิ๊กซีมินิ	(Disclosure	102-2	/	102-6)
กำาลังผลิต
• ธุรกิจนำ้ามัน :	 มีเครือข่ายสถานีบริการ 
	 มาตรฐานจำานวน	499	แห่ง	และสถานีบริการ 
	 ชุมชนจำานวน	615	แห่ง
• ขยายสาขาสถานีบริการ	 และพัฒนา 
	 รูปแบบสถานีบริการให้ทันสมัย	ปลอดภัย	 
	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ภายใต้รูปแบบ	 
	 “Greennovative	Experience”	
• ขยายธุรกิจเสริม	ได้แก่	ร้านกาแฟอินทนิล	 
	 และร้านกาแฟออแกนิคอินทนิลการ์เดน	 
	 มินิมาร์ท	SPAR	และร้านบิ๊กซีมินิ	ภายใต้ 
	 รปูแบบของ	One	Roof	Concept	ใหค้รอบคลมุ 
	 ในทำาเลหลัก
   ประเทศไทย
   สถานีบริการนำ้ามันบางจาก
		 	 1,114	แห่ง
   (Disclosure	102-4)

ธุรกิจของเรา (Disclosure	102-1)
บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น
จำากัด	(มหาชน)
ชื่อในตลาดหุ้น : BCP			
บริษัทฯ	ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม	
พลั ง ง านทดแทน 	 และนวั ต ก ร รม 
อันประกอบด้วย	5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

ธรุกจิโรงกลัน่และการคา้นำา้มนั ธรุกจิ

การตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว และ

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา 

ธุรกิจใหม่ บริษัทฯ	ได้ขยายการลงทุน 
ใ น ธุ ร กิ จ ห ลั ก ทั้ ง ใ น ป ร ะ เท ศ แ ล ะ 
ต่ างประ เทศ	 โดยมี เป้ าหมายที่ จะ 
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับ
ประเทศ	ขบัเคลือ่นประเทศดว้ยนวตักรรม	
และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
ความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย	
(Disclosure	102-2)
วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 
8	พฤศจิกายน	2527
สำานักงานใหญ่ (Disclosure	102-3)	:
เลขที่	2098	อาคารเอ็ม	ทาวเวอร์	ชั้น	8	
ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260
ผู้บริหารสูงสุด : 
นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : 
1,376,923,157	บาท	
จำานวนพนักงานประจำา :
1,240	คน	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560)

(Disclosure	102-7)	
ประเภทธุรกิจ : 
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

การเป็นสมาชิกองค์กร 

(Disclosure	102-13)
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พื้นที่ปฏิบัติการหลัก	1	แห่ง

สถานีบริการนำ้ามันบางจาก
1,114	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	11	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	2	แห่ง
	 	 พื้นที่สัมปทาน

ยังไม่ได้ดำาเนินการ	7	แห่งพื้นที่ปฏิบัติการ	3	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง
พื้นที่ระหว่างการพัฒนา	7	แห่ง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
	 ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิต 
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	ธุรกิจ 
ไบโอดีเซล	และธุรกิจเอทานอล	โดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดการขาดดุลการค้าจากการนำาเข้านำ้ามัน
เชื้อเพลิง	สนับสนุนเกษตรกร	รักษาสิ่งแวดล้อม	
และเสริมสร้างความมั่งคงทางพลังงานให้กับ
ประเทศ
กำาลังผลิต
	 บริษัท	บีบีจีไอ	จำากัด	จัดตั้งเพื่อดำาเนินธุรกิจ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	 และรองรับการ 
ปรับโครงสร้าง	 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย	 
ได้แก่
•	 บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จำากดั	ดำาเนนิธรุกจิ 
	 ผลติไบโอดเีซลดว้ยกำาลงัการผลติ	810,000	ลติร 
	 ต่อวัน		
•	 บรษิทั	อบุล	ไบโอ	เอทานอล	จำากดั	ดำาเนนิธรุกจิ 
	 ผลิตเอทานอลด้วยกำาลังผลิต	400,000	ลิตร 
	 ต่อวัน
•	 บริษัท	บางจากไบโอเอทานอล	(ฉะเชิงเทรา)	 
	 จำากัด	ผลิตเอทานอลด้วยกำาลังผลิต
	 150,000	ลิตร
•	 บริษัท	 เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น	จำากัด	 
	 (มหาชน)	 ผลิตเอทานอลด้วยกำาลังผลิต	 
	 350,000	ลิตรต่อวัน
  ประเทศไทย
   พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง
   (Disclosure	102-4)

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
	 ลงทนุและขยายธรุกจิพลงังานไฟฟา้สเีขยีวทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ	เชน่	ธรุกจิผลติไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิตย์	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม	รวมถึงลงทุนในโครงการพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ	 เพื่อความหลากหลายด้าน
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
กำาลังผลิต
•	 บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(BCPG)	ประกอบธุรกิจ 
	 และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
	 ในประเทศไทยและต่างประเทศรวม	 585	 
	 เมกกะวัตต์
  ประเทศไทย
 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	11	แห่ง
  ประเทศญี่ปุ่น
 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง
	 	 พื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	7	แห่ง
  ประเทศฟิลิปปินส์
 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง
  ประเทศอินโดนีเซีย
 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	3	แห่ง
  (Disclosure	102-4)

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่
ธุรกิจสำารวจและผลิต
	 ลงทนุในบรษิทั	Nido	Petroleum	Limited	ในการ 
สำารวจและผลิตนำ้ามันดิบจากแหล่งผลิต	Galoc	
และแหล่งผลิตอื่นๆ	 ในแถบเอเชียตะวันออก 
เฉยีงใตผ้า่นบรษิทั	BCP	Energy	International	Pte.
Ltd.	(BCP	Energy)	ในประเทศสิงคโปร์	เพื่อสร้าง
ความมั่นคง	และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
กำาลังผลิต
•	 บริษัท	Nido	 Petroleum	 Limited	มีกำาลัง 
	 การผลิตนำ้ามันดิบจากแหล่งผลิต	Galoc	และ	 
	 Nido	&	Matinloc	รวมประมาณ	4,350	บารเ์รล 
	 ต่อวัน
  ประเทศออสเตรเลีย
  ประเทศอินโดนีเซีย 
  ประเทศฟิลิปปินส์
  พื้นที่ปฏิบัติการ	2	แห่ง
	 	 พื้นที่สัมปทาน
	 	 ยังไม่ได้ดำาเนินการ	7	แห่ง
  (Disclosure	102-4)

ธุรกิจเหมืองลิเทียม
	 ลงทนุในบรษิทั	Lithium	Americas	Corporation	
ซึ่งผลิตลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียมไฮดรอก
ไซด	์เปน็วตัถดุบิสำาคญัทีใ่ชใ้นการผลติแบตเตอรี	่
ผ่านบริษัท	BCP	Innovation	Pte.	Ltd.	ในประเทศ
สิงคโปร์	 เพื่อดำาเนินธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับ
นวัตกรรมในต่างประเทศ		
กำาลังผลิต 
 บริษัท	 Lithium	 Americas	 Corporation 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
โตรอนโต	 แคนาดา	 และตลาดหลักทรัพย์
นวิยอรก์	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	มกีำาลงัการผลติ
ลิเทียมคาร์บอเนต	25,000	ตันต่อปี
  ประเทศแคนาดา
  ประเทศอาร์เจนตินา
 	 พื้นที่สัมปทาน
	 	 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	แห่ง
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง
	 	 พื้นที่สัมปทานที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ
	 	 1	แห่ง  
  (Disclosure	102-4)
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PetroWind Energy Inc.

BCPG Japan Corporation

BCPG Engineering Company

100.00%

40.00%

100.00%

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 1,376,923,157 บาท

กองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง

14.84%

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น

บมจ. บีซีพีจี บจก. บีบีจีไอ ธุรกิจสำารวจและผลิต ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

BCP Energy International Pte. Ltd. BCP Innovation Pte. Ltd.

Nido Petroleum Limited Lithium Americas Corp.

Nido Petroleum (China) Pty Ltd. Minera Exar S.A.

Lithium Nevada Corp.

RheoMinerals Inc.

Nido Management Pty Ltd.บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล

บจก. อุบล เกษตรพลังงาน

บจก. อุบล ไบโอก๊าซ

บจก. เอ็น พี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี บจก. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ 1) บจก. บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)
บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

BCPG Investment Holding Pte. Ltd.

Huang Ming Japan Company Limited

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

Nido Production
(Holding) Pty Ltd

Greenergy Holdings Pte.Ltd.

Greenergy Power Pte.Ltd.

BCPG Wind Cooperatief U.A.

บจก. บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1

บจก. บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2

Star Energy Group Holdings Pte.Ltd.

Nido Production
(Galoc) Pty Ltd

Nido Production
(GPC) Pty Ltd

BCP Trading Pte. Ltd.

บจก. บางจาก รีเทล

บจก. บางจากกรีนเนท

บจก. ขนส่งนำามันทางท่อ

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทอื่น

ณ ธันวาคม 2560

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

สำานักงาน
ประกันสังคม

13.59%

กระทรวง
การคลัง

9.98%
ปิดสมุดทะเบียน ณ 15 กันยายน 2560

ประชาชน

61.59%

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้านำ้ามัน

บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส

บจก.ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม

Nido Petroleum Indonesia
(Holding) Pty Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.86%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%
85.00%

100.00%
70.00%

100.00%

21.20%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33.38%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

70.27% 60.00%

100.00%

100.00%

100.00%

30.00%

49.00%

4.95%

40.00%

100.00%

100.00%

Nido Petroleum Indonesia
(Gurita) Pty Ltd

Nido Petroleum Indonesia
(Baronang) Pty Ltd

Nido Petroleum Indonesia
(Cakalang) Pty Ltd

Nido Petroleum Philippines Pty Ltd
100.00%

Galoc Production
Company W.L.L.

84.31% 15.69%

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Disclosure	102-5)

โครงสร้างองค์กร	(Disclosure	102-18,	102-20,	102-22,	102-23)

ณ ธันวาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้านำ้ามัน

กลุ่มธุรกิจ
การตลาด

กลุ่มธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนา

ศักยภาพองค์กร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

ฝ่ายกฎหมายและกำากับองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ
แผนงานงบประมาณ

ส่วนบริหารความมั่นคง 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

010 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



ห่วงโซ่คุณค่า (Disclosure	102-9)

ธุรกิจสำารวจและผลิต
สำารวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน
โรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ครบครันและทันสมัย 
ผลิตนำ้ามันสำาเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยหน่วยการกลั่นที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มมูลค่า 
รวมถึงกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเชื่อมโยงและสถานีบริการอย่างครบวงจร
กับโครงข่ายธุรกิจค้านำ้ามัน

กลุ่มธุรกิจการตลาด
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านสถานีบริการนำ้ามันที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศ 
อีกทั้งต่อยอดด้วย ธุรกิจ non-oil เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้ชีวิต ของผู้บริโภคทุกกลุ่มและ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ผลิตพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลและเอทานอล 
เพื่อลดการนำาเข้าและการใช้นำ้ามันฟอสซิล 
กระจายรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม
ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพลังงานสะอาด 

นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจต่างๆของบางจากฯ

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เพื่อสร้างสรรค์พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่
ที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นของโลก และลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ที่สร้างรายได้ที่แน่นอน
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สแกน	QR	Code	เพื่อรับชมภาพ

บางจากฯ สานต่อความดี “คิดดี ทำาดี ตามรอยพ่อ”
สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ 
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วิถีบางจากตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 จากภารกิจในวันก่อตั้งองค์กรที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย	บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินธุรกิจด้วยการน้อมนำา	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร	รชักาลที	่9	มาใชใ้นการบรหิารองคก์รและเผยแพรต่อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเปน็รปูธรรมมากขึน้	การตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 
ของทางสายกลางและความไม่ประมาท	โดยคำานึงถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	โดยมี
ความรู้	และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข	เป็นการยอมรับกำาไรในระดับพอประมาณ	อย่างมีเหตุมีผล	ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
รักษาสมดุลในการดำาเนินธุรกิจที่เคารพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณค่าของประเทศไทย		

	 โดยในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ร่วมกับพันธมิตรในการน้อมนำา	ศาสตร์พระราชา ภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้เป็นแนวทางดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัทฯ	จึงริเริ่มจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับบริษัทฯ	ก่อน	โดย
เฉพาะเครือข่ายเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดำาเนินธุรกิจสถานีบริการนำ้ามันชุมชนฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ก็ยังได้เริ่มต้น 
ทำางานร่วม	TEAM	D	กับเครือข่ายภาคประชาสังคม	(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	10	บริษัท	และภาคประชาชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ที่	 ต.แก่นมะกรูด	อ.บ้านไร่	 จ.อุทัยธานี	 โดยใช้ความรู้	 และศักยภาพของ 
แต่ละภาคส่วนในการทำางานสนับสนุนกัน	 เพื่อสร้างต้นแบบงานพัฒนาชุมชนที่ใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการในการพลิกฟื้นพื้นที่
สร้างความกินอยู่ที่ดีและพึ่งตนเองได้้ให้กับประชาชน

• มีวัฒนธรรมธุรกิจที่คำานึงถึงความสมดุล
• ส่งเสริมการผลิต/ธุรกิจพลังงานทดแทน
• ต้นแบบธุรกิจสถานีบริการนำ้ามันชุมชน

• มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้
 และใช้สมรรถนะหลักขององค์กร  
• ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร
• ส่งเสริมการแบ่งปัน การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม 
 และร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ
 ในการดำาเนินงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 

เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแข่งขันและปรับตัวได้เร็ว เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

• คัดเลือกบุคลากรที่ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” 
• ปลูกฝังจิตสำานึกการทำาประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมแก่พนักงานทุกคน
• ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดีและการต่อต้านทุจริต
• มีส่วนร่วมเผยแพร่แนวทางดำาเนินชีวิต/
 ธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
• ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบ มีเหตุผล 
• มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบ

• การบริหารความเสี่ยง/ การบริหาร
 ความต่อเนื่องทางธุรกิจและภาวะวิกฤต
• กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร
 อย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ 

ความพอประมาณ

เงื่อนไขความรู้

สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

เงื่อนไขคุณธรรม

ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
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173,378 
 6,405 2.15 13,663 

สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญ ปี 2560

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 

ปรับปรุงนโยบาย CG
ครั้งที่

รายได้รวม

สัดส่วนรายได้จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ  (Accounting EBITDA)

การจัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่น 
(ประเทศไทย)* 

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 (SCOC: Supplier Code of Conduct) 

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

260 ล้านบาท

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการส่งเสริมนวัตกรรม
ภายในองค์กร

กลุ่มธุรกิจ
โรงกลั่น  

55% 

ธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าสีเขียว

22% 

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ   

4%  

กลุ่มธุรกิจ
การตลาด   

17%

ธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2%

5,749

*Exclude Non Hydro Carbon Product

จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ 
(Bangchak Initiative and Innovation Center : BiiC) 

กำาไรสุทธิ

เงินปันผล EBITDA

ล้านบาท

ล้านบาท บาทต่อหุ้น ล้านบาท

ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าตอบรับนโยบายและทดสอบ
ความรู้การต่อต้านทุจริต

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ออนไลน์

จำานวนเหตุการณ์ที่เกิด
จากการทุจริต

รับการต่ออายุ
สมาชิก

คู่ค้าประกาศเจตนารมย์
เป็นแนวร่วม 
CAC

NO Gift Policy
ต่อเนื่องปีที่

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

ราย

14
CAC 

91 4
100ร้อยละ 100

ร้อยละ 0 กรณี

36.7 ล้านบาท 

 28 รายคู่ค้า  31 รายคู่ค้า

ตอบรับในจรรยาบรรณฯ รับการประเมินตนเอง
ตามจรรยาบรรณฯ

ล้านบาท

ร้อยละ 84 145 ล้านบาท

มี EBITDA จากสินค้า 
และบริการด้านนวัตกรรม
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1.02

80.5

TOP 2nd  
Ranking 

0

98%

15,612 EII = 103

ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (In harmony with Environment)

สร้างคุณค่าสู่สังคม (and Creating Values for Society) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์) 

ความปลอดภัย ลูกค้า พนักงาน สังคม

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(LWC) 

The Best 
Employer Score  

ชั่วโมงทำางานอาสาของ พนักงาน 

ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป
สู่สินค้าส่งเสริม
การขาย
ผ่านสถานีบริการ 

Employee 
Engagement 
Score  

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/คน/ปี)  

การจ้างงานคนพิการ

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) 

พนักงาน  

พนักงาน ชาย หญิง  

ผู้รับเหมา      

ผู้รับเหมา ชาย หญิง      

การใช้นำ้าใหม่
(นำ้าประปา) 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
(ความเสียหายต่อรถเกิน 1 ล้านบาท)

Greenovative Experience

ความพึงพอใจของลูกค้า

Green Product 
(Low Carbon Product) 

Green Power Business 
(Avoid Carbon Product)   

ปริมาณนำ้าใช้ซ้ำา/ นำ้ารีไซเคิล

นำ้าทิ้ง

จัดการของเสียด้วยหลัก
3Rs

การรั่วไหลของนำ้ามัน
และสารเคมี (กรณี)
(มากกว่า 100 บาร์เรล)  

NPS Score

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตามขอบเขตการปันส่วนทางกรรมสิทธิ์)

การใช้พลังงานรวม อัตราการใช้พลังงาน 
(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำาปี 2017 
ชนะเลิศรางวัลสูงสุด Asia’s Sustainability Reporting Award of the Year 2017 

และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมใน 3 หมวด ได้แก่ 
Asia’s Best Materiality Reporting / Asia’s Best Community Reporting / Asia’s Best Stakeholder Reporting 

จากงานประกวด Asia Sustainability Reporting Award (ASRA) 2017 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2.54 ล้าน ลบ.ม. 

ร้อยละ 

 0.9 ล้าน ลบ.ม.  
ของปริมาณ
ของเสียทั้งหมด

เทระจูล

จัดโดย CSR Work International Pte, Ltd ประเทศสิงคโปร์  โดยมี 69 บริษัท จาก 15 ประเทศที่เข้ารอบสุดท้าย.  

 1.19 ล้าน ลบ.ม.  

 32.58%  คิดเป็น

ของนำ้าใช้ทั้งหมด

ขยาย SPAR  27 แห่ง สถานีบริการนำ้ามันบางจาก สถานีบริการนำ้ามันชุมชน 

(เพิ่มขึ้น 53 แห่ง) (เพิ่มขึ้น 9 แห่ง)
กาแฟอินทนิล 
และอินทนิลการ์เดน

บิ๊กซีมินิ 2 แห่ง 

0 ครั้ง

0.74

0

0

0

0 ครั้ง

77 แห่ง 

499 แห่ง

61%

61%
13,460 ชั่วโมง

ก่อตั้ง

45

6 คน

615 แห่ง

0

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
96.8% 

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
0.4%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
2.7%

กลุ่มธุรกิจการตลาด
0.1%
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บางจากฯ และ ความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	มีการบริหารด้านความยั่งยืนองค์กรในทุกมิติ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ด้วยการพิจารณาปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก	อาทิ	ความรุนแรงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ประเด็นด้าน 
สทิธมินษุยชนทีเ่พิม่ขึน้	โดยคณะกรรมการดา้นความยัง่ยนื	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วไดอ้ยา่งมภีมูคิุม้กนั					
โดยมีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน	3	ระดับ	(Disclosure	102-19/	102-20/	102-22)	ได้แก่	

	 ซึ่งในปี	2559	บริษัทฯ	ได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ	(SDGs)	จำานวน	9	เป้าหมาย	โดยจัดลำาดับ
ความสำาคัญตามความสอดคล้องของสมรรถนะองค์กร	สภาพปัญหาของสังคมไทยและแนวโน้มสำาคัญของโลก	ประกอบกับอยู่
ในความสนใจของบริษัท	(ศึกษารายละเอียดการจัดลำาดับตามรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2559 หน้า 12)    

ระดับนโยบาย ระดับบริหารจัดการ ระดับโครงการ

คณะกรรมการนโยบาย
ความยั่งยืนองค์กร

(Sustainability Policy 
Committee : SPC)
(Disclosure	102-26)

กำาหนดนโยบาย	เป้าหมาย
ด้านความยั่งยืน	พร้อมทบทวน
การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย	

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความยั่งยืนองค์กร

(Sustainability 
Management 

Committee : SMC)
ดำาเนินตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่ถูกกำาหนดจากระดับนโยบาย
พร้อมวัดผลความก้าวหน้า	

คณะอนุกรรมการพัฒนา
โครงการความยั่งยืน
(Sub - Sustainability 

Management 
Committee : Sub SMC)

จัดตั้งเพิ่มในปี	2559	เพื่อตอบสนอง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ		มีหน้าที่

พิจารณาริเริ่ม/	ต่อยอดงานใหม่
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายฯ	

ทั้ง	9	เป้าหมาย	รวมถึงขยายการ
ดำาเนินงานให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม

บริษัทฯ	แบ่งออกเป็น
คณะอนุกรรมการฯ	4	ชุด*	ได้แก่	

1.	คณะอนุกรรมการด้านการ	
	 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
	 (Sub	SMC	-	Climate	Change)	
2.	คณะอนุกรรมการด้านการจัด
	 การนำ้า	(Sub	SMC	-	Water	
	 Management)
3.	คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา	
	 สังคมและการมีส่วนร่วม
	 	(Sub	SMC	-	Society	and	Inclusive	
	 Development)
4.	คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา	
	 และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
	 (Sub-SMC-Education	and	Human		
	 Resource	Development)	

คณะอนุกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
Sub SMC : 

Climate Change

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการนำ้า 

Sub SMC :
Water Management

*เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แห่งสหประชาชาติ	(SDGs)	ที่บริษัทฯ	เลือก

คณะอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาสังคม
และการมีส่วนร่วม

Sub SMC :
Society and Inclusive 

Development

คณะอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
Sub-SMC :

Education and Human 
Resource 

Development
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	 1)	 กระบวนการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
	 2)	 ระบบการรวบรวมข้อมูล	วัดผลลัพธ์และการรายงาน

 ซึ่ ง แบ่ งประ เด็นการพัฒนา เพื่ อปรับปรุ งผลงาน	 
6	หมวดสำาคัญ	มีความก้าวหน้า	ร้อยละ	91			

หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน	(Disclosure	102-16)

	 บริษัทฯ	มี	“นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	นโยบายย่อย	และแนวทางปฏิบัติ 
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน	8	ด้าน	อันได้แก่	การกำากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

สทิธมินุษยชนและการจา้งงานเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื การจดัการนำา้และสภาพภมูอิากาศ การผลติสนิค้า 

และบริการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน การลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด การมีส่วนร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและส่งเสริมนวัตกรรมย่ังยืน (ศึกษารายละเอียดนโยบายฯ 

นโยบายย่อย แนวปฏิบัติ/ เครื่องมือและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดูได้ที่รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2559 หน้า 13)	 โดยได้รับการ 
พัฒนาให้ทันสมัยตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง	ด้วยการจัดทำานโยบายเฉพาะเพิ่มเติมอีก	2	เรื่อง	ได้แก่	นโยบายความรับผิดชอบ

ทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและนโยบายภาษี เพื่อเฝ้าระวังและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับการดำาเนินกิจกรรม 
ทางธรุกจิตลอดหว่งโซค่ณุคา่ทีม่คีวามซบัซอ้นและเกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีห่ลากหลายขึน้	ชว่ยลดความเสีย่งในการดำาเนนิงาน 
ของทั้งบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

		 นอกจากนโยบายฯ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังใช้กรอบ/ 
เครือ่งมอื/	มาตรฐานอืน่ๆ	มาใชเ้พือ่เปน็แนวทางในการบรหิาร
ความยั่งยืน	 ได้แก่	ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)  

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ข้อตกลงโลกแห่ง 

สหประชาชาติ (UNGC) แนวปฏิบัติและมาตรฐาน 

ที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่ งยืนตามรูปแบบ
การใช้งานที่แตกต่างกัน	 แล้วนำาผลลัพธ์มาใช้ปรับปรุง 
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ	ซึ่งในปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้พัฒนาการดำาเนิน
งานด้านความยั่งยืนให้ดีขึ้นตามมติคณะกรรมการนโยบาย 
ความยั่งยืนองค์กร	(SPC)	ใน	2	เรื่อง	คือ				

Gap Analysis

ทรัพยากรบุคคล

การมุ่งเน้นลูกค้า

Assesement and Rating
	 DJSI
	 TQA

Guidance and Standards
	 UNGP
	 ISO

Joint Partner
	 SDGs
	 UNGC
	 CAC

Reporting
	 GRI	Standards

รูปแบบการใช้กรอบ/เครื่องมือ/มาตรฐานต่างๆ

การจัดการความรู้
และนวัตกรรม

การปรับปรุง
ระบบงานวัดผลลัพธ์

การนำาองค์กร

1

4

2

3

6

5

กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์

การนำาองค์กร 
(Leadership)ประเด็นการพัฒนา

เพื่อปรับปรุงผลงาน
ด้านความยั่งยืน*

การปรับปรุงระบบงาน/วัดผล
(Operational Improvement)

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning)

การจัดการความรู้และนวัตกรรม
(KM and Innovation) 

การมุ่งเน้นลูกค้า
(Customer Focus)

ทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)

•	 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท/		
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ	เพิ่มเติม		

•	 พัฒนาข้อมูลของกระบวนการทำางานทั่วทั้งองค์กร
•	 ยกระดับเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
	 และจัดให้มีการทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	
	 ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ			

•	 เพิ่มปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 และภาษีในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
	 และบริหารความเสี่ยง

•	 สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริม		
	 นวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ	

•	 จำาแนกกลุ่มลูกค้าและรวบรวมความต้องการ	  
	 ความคาดหวงัของลกูคา้เพิม่เตมิเพือ่บรหิารจดัการ/		
	 ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

•	 ค้นหาเครื่องมือการคำานวณการลงทุน
	 ด้านทรัพยากรบุคคลกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ	
•	 ใช้รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
	 ที่หลากหลาย

*	ประเดน็การพฒันาเพือ่การปรบัปรงุใน	6	หมวดสำาคญั	สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากเนือ้หาในบททีเ่กีย่วขอ้ง	

1

3

5

2

4

6
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	 นอกจากการพัฒนาผลดำาเนินงานด้านความยั่งยืนใน	6	หมวดสำาคัญข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ได้ทำาการประเมินการตอบสนอง 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	 ทั้ง	 17	 เป้าหมายจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 (SDGs	Mapping) 
พบวา่	การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ตอบสนองตอ่เปา้หมายดงักลา่วทกุเปา้หมาย	แตม่คีวามเขม้แขง็ในระดบัทีต่า่งกนั	จงึไดจ้ดัลำาดบั 
ความสำาคัญและเลือกเป้าหมายฯ	ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งความยั่งยืนขององค์กร	ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ	ได้	9	เป้าหมาย	มาดำาเนินการ	(รายละเอียดการจัดลำาดับเป้าหมายฯ รายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2559 หน้า 12)	โดย 
กำาหนดเป็นแผนงานซึ่งมีทั้งแผนงานเดิมที่บริษัทฯ	ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แผนงานเพื่อต่อยอด	และแผนงานที่ริเริ่มใหม่ 
อันมีการกำาหนดผลลัพธ์ในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง	9	เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน	ดังนี้	

ตารางแสดงการดำาเนินงานและเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs/

เป้าประสงค์

Co
re
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di
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na
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pp
le

m
en

ta
ry

แผนงาน
(ทำาต่อเนื่อง/ต่อยอด/ริเริ่มใหม่)

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

เป้าหมายปี 2563

7.2	/	7.3

6.3/	6.4/	6.6

12.2/	12.4/	12.5

13.1/	13.3

16.5

8.5

4.1/	4.6/	4.7

9.5

11.A

•	พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
•	ขยายกำาลังการผลิตของธุรกิจพลังงาน 
	 หมุนเวียน

•	 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นำา้และคุณภาพนำา้ท้ิง   
•	บริหารจัดการนำ้าด้วยหลัก
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(ลุ่มแม่นำ้าป่าสัก)	 

•	ลดการใช้นำ้า
•	ลดการใช้พลังงาน
•	จัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
	 ด้วยหลัก	3Rs
•	พัฒนาสถานีบริการต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

•	ลดการปล่อยคาร์บอนจากธุรกิจพลังงาน	
	 หมุนเวียน
•	 เผยแพร่ความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการ	
	 เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่เยาวชนผ่าน	
	 โครงการ	Thailand	Go	Green

•	 ให้ความรู้และสนับสนุนบริษัทย่อย/	
	 คู่ค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น	
	 และได้รับการรับรอง	CAC

•	จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

•	แก้ไขปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก	เขียนไม่ได้  
	 นักเรียนระดับประถมศึกษา
•	พัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษา	
•	สนับสนุน/	ร่วมจัดหลักสูตรระดับ	
	 ปริญญาตรี	ในหลักสูตรด้านพลังงาน/	
	 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

•	จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของบริษัทฯ	
	 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา	และธุรกิจใหม่
•	 ร่วมมือด้านงานวิจัยกับอุตสาหกรรม
	 และมหาวิทยาลัย
•	สร้างเวทีให้พนักงานมีโอกาสคิด
	 โครงการนวัตกรรม

•	สร้างชุมชนปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผน	
	 ฉุกเฉิน
•	จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ

•	ลดการใช้พลังงาน	
•	ลดต้นทุน
•	 เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้
	 ของธุรกิจ
•	สนับสนุนนโยบายของรัฐ	
	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน	
	 หมุนเวียน

•	มีนำ้าใช้อย่างเพียงพอ
	 ในกระบวนการผลิต	
•	ลดต้นทุน
•	ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
 

•	ลดการใช้ทรัพยากร
•	ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
•	ลดต้นทุนทรัพยากรและการ	
	 จัดการของเสีย
•	 เพิ่มมูลค่าและส่งเสริม
	 ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีบริการ	
	 นำ้ามัน

•	ป้องกันและลดผลกระทบ
	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจ	
	 กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
	 ของบริษัทฯ

•	ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ 
	 และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง	
	 เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
•	ความยั่งยืนของบริษัทฯ

•	สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการ	
	 จ้างงานคนพิการตามมาตรา	33

•	มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
	 ตามพันธกิจของบริษัทฯ
•	มีเยาวชนที่มีคุณภาพ
	 ตรงความต้องการของตลาด	
•	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	
	 สถาบันการศึกษาและบริษัทฯ

•	สร้างวัฒนธรรมการคิด	
	 นวัตกรรมให้พนักงาน
•	นวัตกรรมและ/หรือสินค้าใหม่	
	 เพื่อโอกาสทางธุรกิจ	
•	การสร้างพันธมิตรในงานวิจัย

•	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 
	 และความเชื่อมั่นให้กับชุมชน	

•	ลดการเกิดมลสารภาวะ	
•	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน	
	 หมุนเวียน
•	ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง	
	 ภูมิอากาศ

•	ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเรื่องนำ้า
•	แก้ปัญหานำ้าท่วม	นำ้าแล้ง
	 อย่างยั่งยืน	มีนำ้าเพียงพอ	
	 สำาหรับภาคเกษตรกรรมในพื้นที่
	 ลุ่มนำ้าป่าสัก
•	 เพิ่มพื้นที่ป่าในลุ่มแม่นำ้าป่าสัก

•	สร้างความยั่งยืน
	 ด้านสิ่งแวดล้อม

•	ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
	 ปอ้งกนัอณุหภมูโิลกไมใ่หส้งูเกนิ		
	 2	องศาเซลเซียส
•	 เยาวชนมีความรู้และมีส่วนร่วม	
	 ในการลดผลกระทบ
	 ด้านเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•	ลดปัญหาการคอร์รัปชั่น
	 และการทุจริตในสังคม

•	สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพ 
	 ให้กับสังคม

•	สังคมมีแรงงานคุณภาพ
	 ตรงตามความต้องการ
	 ของตลาดแรงงาน		
•	 เยาวชนมีโอกาสได้งานมากขึ้น
•	ลดอัตราการว่างงาน

•	ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 เพื่อการพัฒนาประเทศ

•	การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	
	 ของชุมชนในด้านอาชีพ	สภาพ	
	 แวดล้อมและความปลอดภัย

•	ดัชนีการใช้พลังงานของ
	 โรงกลั่น		EII	=	90
•	มีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์		
	 298	เมกกะวัตต์
•	มีธุรกิจมีธุรกิจพลังงานลม	
	 30	เมกกะวัตต์
•	มีธุรกิจไบโอดีเซล:	
	 935,000	ลิตรต่อวัน
•	มีธุรกิจไบโอเอทานอล:	
	 900,000	ลิตรต่อวัน

•	ลดการใช้นำ้าประปาลง	
	 ร้อยละ	15	
	 (เทียบกับปีฐาน	2558)
•	มีการจัดการนำ้าในแปลงเกษตร	
	 ให้เกษตรกรอย่างน้อย	50	ราย
	 เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บนำ้าและเพิ่มป่า

•	 ไม่มีของเสียฝังกลบ
	 (Zero	Waste	to	Landfill)	ใน	
	 บริษัทและบริษัทในกลุ่ม
•	สถานีบริการต้นแบบ
	 ด้านสิ่งแวดล้อม	25	แห่ง
•	 เช่ือมโยงกับเป้าหมายท่ี	6,	7,	13

•	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
	 สะสมลงได้ไม่น้อยกว่า	
	 ร้อยละ	60
•	มีนักเรียนที่ได้รับความรู้เรื่อง	
	 ภาวะโลกร้อน	ไม่น้อยกว่า
	 80,000	คน/ปี

•	 เป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
	 ต่อต้านทุจริตที่ได้รับ
	 การยอมรับ	

•	คนพกิารทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัฯ  
	 ไม่น้อยกว่า	13	คน

•	 เยาวชนระดับประถมศึกษา
	 ที่ร่วมโครงการอ่านออก	
	 เขียนได้	ง่ายนิดเดียว	800	คน/ปี
•	มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับ	
	 อาชีวศึกษา1	หลักสูตร	3	แห่ง
•	มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับ	
	 ปริญญาตรี	1	หลักสูตร	2	แห่ง

•	บุคลากรทางการวิจัย	8	คน

•	สร้างชุมชนปลอดภัย	11	ชุมชน 
	 ต้นแบบ	และขยายผล
•	จัดตั้งวิสาหกิจ	3	กลุ่มและ	
	 ขยายเครือข่าย

หมายเหตุ:	 1)	ความเข้มของสีพื้นหลังแสดงการเรียงลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายที่บริษัทฯ	ตอบสนอง	โดยใช้เกณฑ์สมรรถนะทางธุรกิจ/	ความสนใจของ 
	 	 	 อุตสาหกรรม	และนโยบายของประเทศมาเป็นตัวกำาหนด	(ระดับ	Core	/	ระดับ	Supplementary	ระดับ	Additional)	
	 	 2)	สีอักษรในแผนงานเป็นการระบุประเภทของแผนงาน	3	ประเภท	คือ	 เป็นแผนงานเดิมที่ทำาต่อเนื่อง	 /	ทำาต่อยอด	 /	ริเริ่มใหม่	 (ดูรายละเอียด 
	 	 	 แผนงานและเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จากบทกลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน)	

018 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560
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บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุ งกระบวนการวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่	 21	 โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทาง/ 
กรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์	ทั้งเรื่อง	
การสำารวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ	 (Business	Environment	
Scanning)	การจัดทำาฐานข้อมูล	(BIG	Data)	การประเมินภาพ
จำาลอง	 (Scenario)	และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ 
ผลเสยีอยา่งรอบดา้น	(Intelligent	Risks)	และในชว่งปลายป	ี2560	
มีการทบทวนการระบุและจัดลำาดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ
ขององคก์ร	ใหค้รบถว้นและครอบคลมุกบัการขยายกลุม่ธรุกจิ
ตลาดที่มากขึ้น	โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าและคู่ค้า	 เพื่อเตรียม
การเกบ็ขอ้มลูจากผูร้บัผดิชอบและนำาขอ้มลูมาใชป้ระกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในปีถัดไป	โดยมีกระบวนการดำาเนินงาน 
กับผู้มีส่วนได้เสีย	 ดังแผนภาพกรอบการดำาเนินงานกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียในหน้า	22	

	 อย่างไรก็ตามในผลการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้	 เป็นการดำาเนินงานตลอดปี	
2560	ที่บริษัทฯ	ยังคงใช้การจำาแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น	 
9	กลุ่มเช่นเดิม	 (Disclosure	102-40)	ได้แก่	พนักงาน คู่ค้า 

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน ส่ือมวลชน เจ้าหน้ี 

หน่วยงานราชการ และคู่แข่งทางการค้า	ซึ่งมีหน่วยงาน 
รับผิดชอบ	อัตรากำาลัง	อำานาจหน้าที่	ช่องทางในการสื่อสาร
และการตอบสนองทัง้เชงิกลยทุธร์ะยะยาว	และระดบัแผนงาน
ยอ่ยระยะสัน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแผนขององคก์รและสอดคลอ้ง
กับความสนใจ	ความคาดหวังและความต้องการ	 (Interest	
Concern	 and	Expectation)	ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
อย่างชัดเจน	ซึ่งในปี	2560	บริษัทฯ	ได้มีวิธีการดำาเนินงาน 
กับผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายรูปแบบ	ดังนี้	

สื่อมวลชน

คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่งทางการค้า
1.	 การติดตามผลการดำาเนินงานสภาพตลาดจากข้อมูล
	 กรมธุรกิจพลังงานจัดเป็นรายงานเสนอคณะผู้บริหาร
2.	 การศึกษาข้อมูลคู่แข่งผ่านรายงานทางการเงินและ
	 นำาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
3.	 การเข้าร่วม	Working	Team	ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
	 ในประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ
4.	 การติดตามข่าวสาร	และกิจกรรมทางการตลาด
5	 การให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบคู่แข่ง

เจ้าหนี ้
1.	 การประชุมนักวิเคราะห์	
2.	 การพบปะหารือ
3.	 การเยี่ยมชมกิจการ

หน่วยงานราชการ
1.	 การพบปะ	ชี้แจง	พูดคุย	
2.	 การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ
3.	 การเยี่ยมชมกิจการ
4.	 การเข้าร่วมคณะทำางาน	คณะกรรมการ
	 ในประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ	

สื่อมวลชน
1.	 การจัดแถลงข่าว/	Press	Release
2.	 การเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนทุกไตรมาส
3.	 Press	Tour
4.	 การจัดสัมภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ
	 ตามที่สื่อต้องการ

หน่วยงานราชการ
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คู่ค้า 
1.	 การพบปะ	ชี้แจง	พูดคุย
2.	 การสัมมนาประจำาปี/สัมมนา	คู่ค้าด้านการพัฒนา 
	 อย่างยั่งยืน
3.	 การสำารวจความพึงพอใจในการทำางาน	       
4.	 การเยี่ยมชมกิจการ
5.	 การสื่อสารผ่านหน้าเว็บไซต์

พนักงาน

ลูกค้า

ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

พนักงาน
1.	 โครงการ	Engagement	Ambassador	และกิจกรรม
	 เชื่อมความสัมพันธ์ในทุกกลุ่มธุรกิจ/	กลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง																																																																																																					
2.	 กิจกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ	พบพนักงานทุกไตรมาส																		
3.	 การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น	CEO	Box																																										
4.	 ระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร																																			
5.	 คณะกรรมการลูกจ้าง																																																															
6.	 การสำารวจความผูกพันพนักงาน	(B-Voice)	
	 และการสำารวจ	NEW	VMV			

สังคมและชุมชน
1.	 การลงพื้นที่	พูดคุย
2.	 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
3.	 การสัมมนาคณะกรรมการชุมชน	
4.	 การประเมินผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รายกิจกรรม/	รายปี 
5.	 ช่องทางสื่อสารอื่นๆ/	รับร้องเรียน	
				โทรศัพท์สายตรง/	ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์/	ไลน์กลุ่ม	
				เสียงตามสาย/	อีเมล์

สถานีบริการนำ้ามัน (ผู้ประกอบการสถานีบริการ/ 
สหกรณ์การเกษตร/ บจก. บางจากกรีนเนท) 
1.	 ผู้แทนการตลาด/	ผู้จัดการ	
2.	 การประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส	
3.	 การสัมมนาลูกค้าประจำาปี
4.	 การสำารวจความพึงพอใจผู้ประกอบการสถานีบริการ
5.	 Call	Center/	Web	Ordering/	Application	BCP	Link
6.	 การเข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์/
	 งานบริการเหนือความคาดหวัง/	ส่งเสริมยอดขาย

ลูกค้าอุตสาหกรรม 
1.	ผู้แทนการตลาด/	ผู้จัดการ	
2.	พนักงานบริการลูกค้า
3.	พนักงานบริการเทคนิค/ให้คำาปรึกษาผลิตภัณฑ์
4.	พนักงานซ่อมบำารุงอุปกรณ์	
5.	การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันประจำาปี	
6.	รายการส่งเสริมการตลาดต่างๆ

ผู้ถือหุ้น 
1.	 การประชุมสามัญประจำาปี/	Opportunity	day 
2.	 IR	website/	ข่าวสาร/	กิจกรรมทางการตลาด

ลูกค้า 
1.	 การสำารวจความต้องการ/	ความพึงพอใจของลูกค้า	
2.	 การสำารวจการเป็นสถานีบริการนำ้ามันที่ลูกค้าแนะนำา
	 บอกต่อยี่ห้อบางจาก	(Net	Promoter	Score)	
3.	 กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า/	กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
4.		Call	Center
5.	 BCP’s	Line	Official	&	Social	Media/	
	 BCP’s	Club	Card/	BCP’s	Mobile	Application	
6.	 พนักงานบริการหน้าลาน

สีของอักษรแสดงความถี่ในการดำาเนินงาน	(Disclosure	102-43)
-	 เป็นประจำา/สมำ่าเสมอ/ทุกเดือน	  
-	 รายไตรมาส
-	 รายปี			

วิธีการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure	102-43)		

ผู้มีส่วนได้เสีย
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ความคาดหวัง/
ความต้องการ

(Disclosure 102-44)

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง
ปี 2560

(Disclosure 102-43) 

ผลลัพธ์ ปี 2560

พนักงานประจำา* 

1.	 โอกาสทางอาชีพ
2.	 การจัดการคนเก่ง
	 และบุคลากร
3.	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร	 
	 (Leadership)
4.	 ระบบการประเมินผลงาน

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจำา

และเต็มเวลาเท่านั้น	ไม่มีการจ้างแบบ

ชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์	รวมถึงไม่มีการ

จ้างงานแบบ	Self-employed	และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตรากำาลังตามฤดูกาล

1.1	แต่งตั้งคณะทำางาน 
	 โครงการ	Career	Path		
	 and	Competency	
	 Management		
	 เพื่อดำาเนินการ	 
	 ปรับปรุงระบบ	Job		
	 Family	&	Career		
	 Group	ออกแบบ		
	 Track	ในการปรับ	
	 ระดับ	และออกแบบ		
	 Career	Path	ของแต่ละ	
	 กลุ่ม	Career	รวมถึง	
	 กำาหนด	Successor	 
	 ระดับผู้อำานวยการ
	 ขึ้นไปครบทั้งองค์กร
2.1	ใช้ระบบประเมินพฤติกรรม	
	 แบบ	360	องศากับระดับ
	 ผู้อำานวยการขึ้นไป 
	 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	2	
	 และบริหารจัดการ	
	 พนักงานกลุ่ม
	 ศักยภาพสูง	(Talent)	
3.1	จัดหลักสูตร	Certificate		
	 of	Top	Management		
	 (CoT)	เพื่อพัฒนา	
	 ทักษะที่จำาเป็นในโลก 
	 ธุรกิจในอนาคต		
	 และเสริมสร้างภาวะ
	 ผู้นำาของผู้บริหาร
	 ระดับสูง	โดย	
	 พัฒนาหลักสูตร
	 ร่วมกับ	Duke	CE
4.1	มีการปรับปรุงหัวข้อ
	 การประเมินพฤติกรรม	
	 การทำางาน/	การบริหารงาน	 
	 ให้สอดคล้องกับ
	 ค่านิยม	I	AM	BCP

1.	 อัตราการลาออก	ร้อยละ	4			
2.	 คะแนนความผูกพัน	
	 พนักงาน	ร้อยละ	61		
	 ลดลงจากปีก่อนอย่าง
	 มีนัยสำาคัญ	เนื่องจากเป็น 
	 ช่วงปรับเปลี่ยน	(Transform)		
	 ของบริษัทฯ
3.	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร	
	 ประสิทธิภาพสูงจึงปรับปรุง	
	 พัฒนาระบบการบริหาร		
	 ทรัพยากรบุคคล	และ
	 การบริหารองค์กรโดยรวม		
	 ใน	3	มิติ	มีความก้าวหน้า		
	 ร้อยละ	70
4.	 อัตราการเลื่อนตำาแหน่ง 
	 ภายใน	ร้อยละ	13.96

กรอบการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุผู้มีส่วนได้เสีย
และจัดลำาดับความสำาคัญ 

(Disclosure 102-42)

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ
จัดลำาดับจาก 3 เกณฑ ์         

•	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสร้าง	
	 ผลกระทบต่อบริษัทฯ
•	 บริษัทฯ	สร้างผลกระทบ	
	 ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
•	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
	 มีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบ	
	 ระยะยาวกับบริษัทฯ

การดำาเนินงาน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

•	 กำาหนดส่วนงาน
	 ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
	 ผู้มีส่วนได้เสีย
•	 กำาหนดวิธีการ	/วิธีการ 
	 ส่ือสาร/	ความถ่ีดำาเนินงาน
•	 รวบรวมข้อมูล
	 ความต้องการ/	
	 ความคาดหวัง

คัดเลือกประเด็นสำาคัญ                          
•	 พิจารณาข้อมูลความ	 	
	 ต้องการ/ความคาดหวัง
	 ของผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ
	 เพื่อกำาหนดแนวทาง
	 ตอบสนอง	ทั้งในระดับ	 	
	 กลยุทธ์องค์กร/	แผนงาน	 	
	 หลัก/	แผนงานย่อย	หรือ	 	
	 ตอบสนองได้ทันที	
	 ในภาระงานประจำา
	 ของส่วนงานนั้นๆ

การนำาไปใช้ 
•	 เสนอผลต่อคณะกรรมการ	
	 นโยบายความย่ังยืนองค์กร
	 เพื่อกำาหนดทิศทาง
	 การดำาเนินงานด้านความ 
	 ยั่งยืนและเป็นข้อมูล	
	 ประกอบการจัดทำา
	 กลยุทธ์องค์กรปีถัดไป
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ความคาดหวัง/
ความต้องการ

(Disclosure 102-44)

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง
ปี 2560

(Disclosure 102-43) 

ผลลัพธ์ ปี 2560

1.1	ยกระดับมาตรฐาน
	 ระบบความปลอดภัย	(PSM)	
1.2.จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพ	 	
	 ประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัย
	 เริ่มที่ชุมชนบ้านสวนพัฒนา
	 ที่ใกล้พื้นที่โรงกลั่นที่สุด
	 (เป็นชุมชนแห่งแรก
	 ที่กรุงเทพมหานครได้จัดซ้อมอพยพ)	
	 และนำาผลดำาเนินงานมา  
	 ปรับปรุงเพื่อจัดทำาเป็นคู่มือให้กับ  
	 ชุมชนอื่นๆ	ต่อ	โดยร่วมกับ
	 สถานีดับเพลิงพระโขนง	สำานักงาน  
	 เขตพระโขนง	
1.3.จัดให้มีสายด่วนคุณภาพสิ่งแวดล้อม		 	
	 สายตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 รวมถึงการเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพ
	 สิ่งแวดล้อม		
1.4.ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับ	 	
	 กระบวนการผลิตและเปิดบ้าน
	 เยี่ยมชมโรงกลั่นกับทุกกลุ่ม
	 เป้าหมายที่อาศัยใกล้พื้นที่โรงกลั่น		
2.1	สื่อสารทาง	(ไลน์)	กับผู้นำาชุมชน	
	 เพื่อแจ้งข่าว/ข้อมูลได้เร็วขึ้น	และ
	 การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางเสียง
	 ตามสาย	และป้ายประชาสัมพันธ์
2.2	พัฒนาและซ่อมบำารุงระบบเสียง
	 ตามสายของโรงกลั่นถึงชุมชนสมำ่าเสมอ	
3.1	จัดให้มีการซ้อมซ้อมดับเพลิง
	 การอพยพ	ร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
	 ได้แก่	ชุมชน/	โรงเรียน/	กลุ่มครอบครัว			
	 คอนโดมิเนียม	
4.1	จัดโครงการให้ชุมชน	8	ด้าน	ได้แก่		 	
	 ด้านการศึกษา	ด้านสิ่งแวดล้อม	
	 ด้านความปลอดภัย	ด้านคุณภาพชีวิต			
	 ด้านเศรษฐกิจ	ด้านกีฬา	
	 ด้านความสัมพันธ์	และ
	 ด้าน	สาธารณประโยชน์	
	 ครอบคลุมทุกช่วงวัย

1.	 สถิติความปลอดภัยของพนักงาน
	 และผู้รับเหมาเป็นศูนย์	(ดีขึ้นเมื่อเทียบ
	 กับปีก่อน)	
2.	 ไม่มีข้อร้องเรียนทาง
	 ด้านมลพิษทางอากาศ	(ปี	2559	3	ครั้ง)	
	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากเหตุการณ์
	 ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นวงกว้าง	
	 ดีขึ้น	
3.	 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	251	ครั้ง
4.	 ผลประเมินงานชุมชนสัมพันธ์
	 ในมิติต่างๆ	
   	 ความพึงพอใจ	ร้อยละ	98		
   	 ความผูกพัน	ร้อยละ	86			
	 	 ประเมินความเป็นมิตร	
	 	 เป็นประโยชน์	ปลอดภัยของบริษัทฯ		 	
	 	 กับชุมชนรอบโรงกลั่น	คิดเป็นร้อยละ
	 	 85,	84,	85	ตามลำาดับ	

ชุมชนและสังคมระยะใกล้ 

1.	 การดำาเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2.	 การสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณี
	 เหตุฉุกเฉิน
3.	 การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตน
	 ในเหตุฉุกเฉิน
4.	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม	 	
	 ชุมชนสัมพันธ์
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ความคาดหวัง/
ความต้องการ

(Disclosure 102-44)

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง
ปี 2560

(Disclosure 102-43) 

ผลลัพธ์ ปี 2560

ชุมชนและสังคมระยะไกล (เยาวชน)
1.	 การจัดกิจกรรม/	โครงการ
	 ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนอย่าง
	 ต่อเนื่อง
2.	 การศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์	 	
	 เรียนรู้ที่หลากหลาย

คู่ค้า (ผู้รับเหมา / ผู้ส่งมอบ) 
1.	 ความชัดเจนของงาน-สินค้า
	 และบริการที่ต้องการ
2.	 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	โปร่งใส		 	
	 ตรวจสอบได้	
3.	 การพัฒนาคู่ค้าให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและ	 	
	 เติบโตไปพร้อมกับ	บมจ.	บางจากฯ
	 ได้อย่างยั่งยืน
4.	 ปรับปรุงกระบวนการจัดหาให้เหมาะสม		
	 และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
5.	 การชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ
	 ตรงเวลา

1.1	จัดโครงการสิ่งแวดล้อม	Thailand		 	
	 Go	Green	ปีที่	10	ในหัวข้อ
	 “เมืองไทยไร้ขยะ	ร่วมใจสู่
	 เป้าหมายอุณหภูมิโลกเพิ่มไม่เกิน		 	
	 2	องศาเซลเซียส”

 

1.1	จัดประชุมกลุ่มย่อยกับพนักงาน	
	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งผลตอบกลับปัญหา	 	
	 ของคู่ค้าและปรับปรุงการเขียน		 	
	 TOR	ให้ชัดเจน
1.2	เชิญคู่ค้ามาประชุมชี้แจง
	 รายละเอียด	ความต้องการสินค้า	 	
	 และบริการ	ในงานซื้อ/จ้างที่มี
	 รายละเอียดซับซ้อน	รวมทั้งเปิด	 	
	 โอกาสให้ซักถามจนเข้าใจตรงกัน
	 ทุกฝ่ายก่อนให้คู่ค้าเสนองาน
2.1.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอ	 	
	 ราคา	สามารถตรวจสอบได้
2.2	จัดสัมมนา	จรรยาบรรณคู่ค้าฯ		 	
	 และการให้ความรู้เรื่อง	Dynamic
	 Procurement	ตลอดจน
	 แนวนโยบายธุรกิจของบริษัท	
	 และเปิดโอกาสให้ชี้แจง
	 ความต้องการ/	ความคาดหวัง/		 	
	 ปัญหาที่พบระหว่างทำางานร่วมกัน
2.3	จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนกรณี	 	
	 พบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
	 และ/หรือไม่เป็นธรรม	โดยออก	 	
	 จดหมายสื่อสาร	เรื่องการจัดซื้อ	 	
	 จัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
	 ถึงคู่ค้าทุกราย	โดยให้ช่องทาง
	 ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัย	 	
	 โดยตรงที่ผู้อำานวยการฝ่าย
3.1	พัฒนาคู่ค้า	โดยใช้แบบประเมิน	 	
	 จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนา
	 ธุรกิจอย่างยั่งยืน	มี	5	หมวด		 	
	 (คะแนนเต็ม	500	คะแนน)
	 และติดตามชี้แจง/	เยี่ยมคู่ค้า		
3.2	มีการทบทวน	Pre-Qualification
	 ของคู่ค้าทุกปี	เพื่อนำาไปสู่การ
	 ขึ้นทะเบียนรายชื่อคู่ค้า
3.3	ประเมินความเสี่ยง
	 ด้านความยั่งยืนบนห่วงโซ่อุปทาน	 	
	 กับคู่ค้า	Tier	1	และ	Non	Tier	1		 	
	 ในบางกลุ่มสินค้า	

1.	 จำานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
	 70		แห่ง	มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า	
	 130,000	คน

1.	 ความพึงพอใจในการประเมินผล
	 การปฏิบัติงานของคู่ค้า	ร้อยละ	86.31
2.	 บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ		 	
	 (Cost	Reduction)	ได้	409	ล้านบาท
3.	 คู่ค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าการค้ากับบริษัทฯ			
	 ตั้งแต่	1,000,000	เหรียญ	สรอ.	ขึ้นไป		 	
	 สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า		 	
	 ได้	63	ราย
4.	 ลดระยะเวลาการจัดหาพัสดุให้เร็วขึ้น		 	
	 สามารถลดร้อยละของงานจัดหา
	 ที่เกินเวลาลงได้	จากร้อยละ	24	
	 เป็น	ร้อยละ	22	
5.	 มีข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใส	
	 ในกระบวนการจัดหาฯ
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คู่ค้าขนส่งนำ้ามันทางรถยนต์ 
1.	 มีรายได้จากปริมาณงานจัดส่ง
	 ที่เหมาะสม	สมำ่าเสมอ	เป็นธรรม	
	 เพื่อความมั่นคง
2.	 การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
3.	 มีคุณภาพชีวิตในการทำางานที่ดี

ลูกค้า
สถานีบริการนำ้ามัน	
 	 ผู้ประกอบการ
	 สถานีบริการ	(Dealer)	
 	 สหกรณ์การเกษตรฯ		
 	 บจ.	บางจากกรีนเนท
1.	 ยอดขาย/	ผลประกอบการที่ดีขึ้น	

4.1	เปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานจัดหา
	 พัสดุ	ตามหมวดของสินค้า	13	ประเภท			
	 ช่วยลดความซำ้าซ้อน	ลดระยะเวลา	
4.2	ยกระดับเพื่อการจัดหาเชิงรุก
	 ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ	
5.1	ปรับปรุงวิธีการวางบิลและ
	 ชำาระเงินโดยส่วนงานโดยตรง	
	 ช่วยลดระยะเวลาการเบิกจ่าย

1.1	พัฒนาโปรแกรมแบ่งงานจัดส่ง
	 ให้เท่าเทียมกันของคลังบางจาก
	 ที่มีคู่ค้าขนส่งหลายราย	และ
	 จัดโซนการจัดส่งให้มีระยะทาง	 	
	 เฉลี่ยต่อเที่ยวใกล้เคียงกันของคู่ค้า
	 ขนส่งคลังบางปะอิน
1.2	เน้นแผนการจัดส่งด้วยรถขนาดใหญ่	 	
	 และแผนการจัดส่ง	24	ชั่วโมง	
	 รวมถึงการขนส่งเที่ยวกลับ	
	 (Backhaul)	
2.1	พัฒนาระบบข้อร้องเรียนออนไลน์			 	
	 (E-Complaint)	และปรับปรุงระบบ	 	
	 บริหารงานจัดส่ง	(Transportation
	 Management	System:TMS)	ที่มีอยู่	 	
	 ให้ดีขึ้น
2.2	จัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจ
	 ในการทำางานร่วมกัน	
2.1	เชื่อมความสัมพันธ์	โดยการ
	 จัดกิจกรรมปรับปรุงสถานีบริการ	 	
	 นำ้ามันร่วมกันระหว่างบริษัท	คู่ค้า		 	
	 และลูกค้าสถานีบริการนำ้ามัน	
3.1	ปรับปรุงคลังนำ้ามัน	ห้องทำางาน  
	 ผู้รับเหมาขนส่ง	คลังกรุงเทพและ
	 ลานจอด	โรงอาหาร	
3.2	ดำาเนินมาตรการด้านความปลอดภัย  
	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.1	พัฒนารูปแบบ	และ	ขยายสาขา	 	
	 สถานีบริการและธุรกิจอื่น	(Non	Oil		 	
	 Business)	เพื่อสร้าง
	 รายได้เพิ่ม	และรายการส่งเสริม	 	
	 การตลาดอย่างต่อเนื่อง	
2.1	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/
	 สถานีบริการ	ประกอบด้วย
				ออกแบบขั้นตอนมาตรฐาน
	 งานบริการ	Standard	Operating		 	
	 Procedure	(SOP)		
 

1.	 สัดส่วนรถขนาดใหญ่ในการจัดส่งได้	 	
	 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	30
2.	 ข้อร้องเรียนด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์
	 ลดลง	
3.	 ไม่มีอุบัติเหตุจากรถขนส่งผลิตภัณฑ์
	 (ที่มีมูลค่าเกิน	1	ล้านบาท)	
4.	 บริหารสัญญาคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ		
	 และเป็นธรรมต่อทุกราย
	 คิดเป็น	ร้อยละ	76	
5.	 ลดการสูญเสียด้วยการขนส่งเอทานอล
	 เที่ยวกลับ	(Backhaul)	ได้กว่า	489	เที่ยว	
	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบได้			
	 0.85	ล้านบาท	

1.	 ยอดจำาหน่ายผ่านสถานีบริการขยายตัว	  
	 ทำาให้ยอดขายเฉลี่ยต่อสถานีสูงขึ้น
	 ร้อยละ	4.8	
2.	 ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก	อันดับ	2		 	
	 และเป็นผู้ค้านำ้ามันรายหลักที่มีส่วนแบ่ง
	 การตลาดเพิ่มขึ้นในปี	2560	
	 จาก	ร้อยละ	15.0	เป็น	15.4
3.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้ามันพรีเมียมดีเซล	 	
	 ที่ช่วยให้ลูกค้ามีสินค้าครอบคลุมตามที่
	 ลูกค้าต้องการ	ทำาให้ยอดขายสูงขึ้น	
	 จนมีส่วนแบ่งการตลาดนำ้ามันพรีเมียม	 	
	 ดีเซลเป็นอันดับที่	4
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ลูกค้าสถานีบริการนำ้ามัน 
2.	 การสนับสนุนและดูแลมาตรฐาน
	 สถานีบริการให้มีความพร้อม
	 ในการแข่งขัน
3.	 การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.	 โปรแกรมส่งเสริมการขาย	การโฆษณา
	 ที่มีประสิทธิภาพ
5.	 การบริการจัดส่งนำ้ามันตรงเวลา
	 ครบถ้วน	ไม่สูญหาย

กลุ่มสหกรณ์ฯ	
6.	 ต้องการชื่อเสียง/	สร้างความน่าเชื่อถือ 
	 ให้กับสหกรณ์	หรือเป็นประโยชน์
	 ต่อสมาชิก	

ลูกค้าทั่วไป
1.	 งานบริการที่ดี	รวดเร็ว
2.	 ทำาเลที่สะดวก	
3.	 มีร้านอาหาร	มีร้านสะดวกซื้อและ
	 ห้องนำ้าสะอาด	
4.	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ/ดีต่อสิ่งแวดล้อม	
5.	 ส่วนลดต่างๆ	เมื่อเข้าใช้บริการ

2.2	จัดทำา	โครงการบางจากสดใส	  
	 จูงใจให้รักษาคุณภาพงานบริการ/
	 โครงการรางวัลบริการเหนือความ	 	
	 คาดหวัง	สำาหรับพนักงานบริการ	
2.3	จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน	 	
	 หน้าลาน	พัฒนางานบริการ
	 ผ่านโครงการ	Coaching,	Mystery		 	
	 Shopper
2.3	โครงการ	Refresh/	ปรับโฉม	
	 Renovate	สถานีบริการ	ให้ทันสมัย	 	
	 มากขึ้น	
3.1	ขยายการติดตั้งเครื่อง	EDC	
	 เพื่อรองรับฟลีทการ์ดให้กับสถานี
	 บริการนำ้ามันสหกรณ์ฯ	
	 เพื่อให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น
3.2	นำาระบบ	AOS	(Automatic	Order	  
	 System)	มาใช้ประกอบการนำา
	 คำาสั่งซื้อที่มีมาใช้บริหารปริมาณ  
	 นำ้ามันของสถานีบริการ
4.1	จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ	 	
	 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนอง
	 ความต้องการของลูกค้า	ในกลุ่ม	 	
	 ผลิตภัณฑ์พรีเมียมดีเซล/	
	 หัวเชื้อนำ้ามันมอเตอร์ไซค์/	
	 นำา้มันแก๊สโซฮอล์	E20	E85	เป็นต้น
5.1	ติดตั้ง	Point	Of	Sale	(POS)	Automation		
	 ของสถานีบริการนำ้ามัน	
	 เพื่อดูแล	ควบคุมสินค้า	
	 ระบบบัญชีและการบริหารจัดการ	
6.1	จัดทำาโครงการ	Green	Partnership	  
	 Award	เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
	 สถานีบริการนำ้ามันดำาเนินธุรกิจ
	 อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน
6.2	ทำาความเข้าใจและส่งเสริม
	 ความผูกพันของกลุ่ม
	 ผู้ประกอบการและรักษาฐาน
	 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์

1.1	ปรับปรุงงานบริการให้เป็น	 	
	 มาตรฐาน	ด้วย	Standard
	 Operation	Procedure	(SOP)	และ	 	
	 บริการทันใจใน	3	นาที	ในหลาย
	 พื้นที่ที่มียอดขายดี	และอยู่ใน
	 ทำาเลหลัก
2.1	ขยายสถานีบริการนำ้ามันบางจาก	 	
	 มาตรฐานในทำาเลที่ยังไม่เพียงพอ
2.2	พัฒนา	Flagship	Service	Station		 	
	 Standard	4	สาขา
3.1	ขยายสาขาธุรกิจเสริมและบริการ		 	
	 Non-Oil	กับพันธมิตรใหม่ๆ

4.	 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
	 ร้อยละ	80.5
5.	 ขยาย	POS	Antomation
	 เพิ่มขึ้น	363	แห่ง	ครอบคลุม	641	แห่ง	
6.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	27	สาขา	
	 ร้านกาแฟอินทนิล	77	สาขา		 	
		 บิ๊กซีมินิ	2	สาขา
7.	 คะแนน	Mystery	Shopper	ลดลงเล็กน้อย
	 จาก		ร้อยละ	92.1	เป็น	88.6	เนื่องจาก	 	
	 ขยายการสำารวจมากขึ้น
8.	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันสหกรณ์
	 การเกษตรฯ	ได้	9	แห่ง	และ
	 ผู้ประกอบการ	53	แห่ง

1.	 การเป็นสถานีบริการที่ลูกค้าแนะนำา  
	 บอกต่อยี่ห้อบางจาก	(NPS	Score)
	 เป็นอันดับที่	2	ในปี	2560	และลด
	 ช่อง	ว่างกับอันดับ	1	ให้น้อยลง
	 จากร้อยละ	15.2	เป็น	ร้อยละ	2.0	
2.	 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า	80.5
3.	 ร้อยละความภักดีต่อแบรนด์บางจาก		 	
	 (Brand	Loyalty)	81.1	
4.	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันสหกรณ์การ	 	
	 เกษตรฯ	ได้	9	แห่ง	และผู้ประกอบการ			
	 53	แห่ง
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ลูกค้าอุตสาหกรรม 
1.	 ราคาสินค้าและบริการที่ดีเหมาะสม
	 กับผลิตภัณฑ์
2.	 การบริการจัดส่งที่ตรงเวลาและ
	 ครบถ้วน
3.	 การบริการเสริม/ให้คำาปรึกษา
	 หลังการขาย	ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์
	 และการซ่อมบำารุง/	การให้ยืมอุปกรณ์
	 การซ้อมแผนฉุกเฉิน
4.	 การขอสนับสนุนของขวัญในเทศกาล	 	
	 ต่างๆ

หน่วยงานราชการ
1.	 การปฏิบัติตามหรือดีกว่ากฎหมาย
2.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
	 สิ่งแวดล้อม	การอยู่ร่วมกับชุมชน
	 อย่างยั่งยืน
3.	 ระบบการจัดการความปลอดภัย
	 และสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน
4.	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
	 อย่างรวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการ	 	
	 ของหน่วยงานราชการ

3.2	พัฒนามินิมาร์ท	SPAR
4.1	ตอบสนองความต้องการ
	 ของลูกค้า	(Customer	Centric)
	 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	 การบริการที่ดี	ภาพลักษณ์
	 ของสถานีบริการเพื่อสร้าง
	 ประสบการณ์	Greenovative	Experience	
4.2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
	 ให้ตรงความต้องการ	เช่น	
	 ไฮพีเมียมดีเซล	เอส
5.1	เพิ่มสิทธิประโยชน์ของ	BCP	Club	Card			
	 เช่น	การแลกแต้มสมาชิก/	
	 เพิ่มพันธมิตรใหม่/	พัฒนาระบบ	
	 Line	Business	Connection

1.1	ไม่ปรับขึ้นราคาทันที	กรณีมี
	 การขึ้นภาษีสรรพสามิตของ
	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มนำ้ามันเครื่อง	
	 5.50	บ.	ในช่วงต้นปี	2560
1.2	กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ
2.1	จัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและ
	 ครบถ้วนโดยกำาหนดเป็นตัวชี้วัด  
	 ของส่วนงาน	
3.1	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
	 สินค้า/	การจัดอบรมแผนฉุกเฉิน/	
	 การให้บริการหลังการขาย/	 	
	 สนับสนุนอุปกรณ์/	ตรวจเช็คระยะ
	 เช่น	ซ้อมแผนฉุกเฉิน/	ดูแลรักษา	 	
	 ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร		
3.2	เพิ่มอัตรากำาลังของ
	 เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิค
	 ที่มีความเชี่ยวชาญ	
4.1	กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน
	 กับลูกค้าเพิ่มเติม	เช่น	การเล่นเกม		 	
	 การท่องเที่ยวประจำาปี

1.1	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	
	 ข้อบังคับ	ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
	 การดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	โปร่งใส		
1.2	ควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า	 	
	 มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด	
2.1	มีการจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย	
	 ค้นหาความคาดหวังและ
	 ตอบสนองกับทุกกลุ่ม	รวมถึง	 	
	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 	
	 อย่างสมำ่าเสมอ	ต่อเนื่อง

5.	จำานวนสถานีบริการที่ได้รับการปรับปรุง
	 97	แห่ง	/	การขยายสาขาร้าน	SPAR	
	 27	แห่ง	/	ร้านกาแฟอินทนิลและ
	 อินทนิล	การ์เดน	77	แห่ง	

1.	 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
	 กลุ่มอุตสาหกรรม	88.8
2.	 ความพึงพอใจของลูกค้า
	 กลุ่มอุตสาหกรรมต่องานบริการ
	 หลังการขาย	ร้อยละ	89.1

1.	 หน่วยงานราชการอนุญาต
	 ให้ประกอบกิจการโรงงานต่อเนื่อง
2.	 ไดร้บัการรบัรอง	Green	Industry	Level	5		
	 ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นระดับสูงสุด	
	 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.	 ควบคุมคุณภาพอากาศได้อยู่ในเกณฑ์
	 มาตรฐานและในปี	2560	ไม่มีข้อ
	 ร้องเรียนจากชุมชนเรื่องมลพิษ
	 ทางอากาศ
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ผู้ถือหุ้น
1.	 ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(Capital	Gain)
2.	 การจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ	 	
	 และสมำ่าเสมอ	
3.	 เห็นผลประกอบการที่ดี	และเติบโต	 	
	 อย่างต่อเนื่อง	มั่นคง	
4.	 ให้บริษัทฯ	มีความเป็นเลิศในธุรกิจ	 	
	 ปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักก่อน	
5.	 ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยาย	 	
	 ธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคตที่ชัดเจน

3.1	มีระบบการจัดการความปลอดภัย	 	
	 และสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	นำาระบบ
	 PSM,	Carbon	Footprint,	Water
	 Footprint,	3Rs	มาใช้
4.1	ชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ
	 ที่กำากับดูแลอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว
4.2	ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม	 	
	 การดำาเนินโครงการที่เป็นมิตรกับ
	 สิ่งแวดล้อม		
4.3	เข้าร่วมเป็นคณะทำางาน/	
	 คณะกรรมการเกี่ยวข้อง	
	 ในประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ	
	 เช่น	คณะกรรมขับเคลื่อน	 	
	 การปฏิรูปประเทศ

1.1	บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการ
	 ให้โรงกลั่นมีอัตราการผลิตเฉลี่ย
	 อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง	
2.1	จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
	 อย่างเหมาะสม	และมีอัตรา
	 การจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคียง
	 กับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน	
3.1	เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้น	 	
	 ได้ติดตามและรับทราบข้อมูล
	 ของบริษัทฯ	มากขึ้น	
3.3	ปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุน	 	
	 สัมพันธ์ให้มีความทันสมัย
	 ข้อมูลครบถ้วน	ใช้งานง่าย
3.4	จัดทำา	Factsheet	เพื่อเป็นข้อมูล
	 ให้กับผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนได้รู้จัก	 	
	 ธุรกิจของบริษัทฯ	และ
	 ผลประกอบการของบริษัทฯ	
	 ในแต่ละไตรมาส
4.1	ขยายการลงทุนในธุรกิจสถานี	 	
	 บริการนำ้ามันเพิ่มขึ้น	พร้อมทั้ง
	 ธุรกิจเสริมต่างๆ	ที่ตอบสนอง
	 ความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น
5.1	จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบ
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(นักลงทุนสถาบัน)
5.2	เพิ่มความถี่ในการพบนักลงทุน
	 ไม่ว่าจะเป็นการจัด	Roadshow	
	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
	 การเข้าร่วม	Conference	หรือ		 	
	 Event	ต่างๆ	เช่น	Analyst	Meeting
	 ทุกไตรมาส
5.3	จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้
	 เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ	ที่บริษัทฯ
	 และบริษัทย่อยเข้าไปลงทุน
	 ให้กับนักลงทุนสถาบัน

•	 บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	Asian	Excellence			
	 Recognition	Awards	2017	-	Best
	 Investor	Relations	Company,	
	 Best	CEO
•	 ได้รับการเชิญให้ไป	Roadshow	
	 จากหลักทรัพย์ต่างๆ	มากขึ้น
	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 เนื่องจากหุ้นได้รับความสนใจจาก
	 นักลงทุน
•	 ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากราคาปิด
	 เมื่อสิ้นปี	2559	ที่	33.50	บาท/หุ้น	
	 มาอยู่ที่ระดับ	40.75	บาท/หุ้น	
	 ณ	สิ้นเดือน	ธ.ค.	2560
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1.1	จัดแถลงข่าวและจัดทำาข่าวแจก	  
	 (Press	Release)	อย่างสมำ่าเสมอ	
1.2	ตอบสนองต่อความต้องการ
	 ของสื่อในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์	 	
	 ต่อบริษัทและส่วนรวม	
2.1	สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน
	 ที่ทำาเพื่อส่วนรวม	และสนับสนุน  
	 เนื่องในโอกาสวันครบรอบของสื่อ
	 เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน	

1.1	ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
	 เงินกู้และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด
1.2	ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
	 สถาบันการเงินซึ่งออกโดย
	 หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
1.3	ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่	 	
	 วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้
	 อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
1.4	พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ	ในผลการ	 	
	 ดำาเนินงานและความสัมพันธ์อันดี
	 กับสถาบันการเงิน

1.1	ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบ
	 คู่แข่ง	และดำาเนินธุรกิจภายใต้
	 การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี

สื่อมวลชน
ครอบคลุมสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย
หนังสือพิมพ์	/	นิตยสาร	/	โทรทัศน์	/	
วิทยุ	/	สื่อออนไลน์
1.	 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของบริษัท
	 และข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานในภาพรวม
2.	 การสัมภาษณ์พิเศษเพื่อให้ได้ประเด็น	 	
	 เฉพาะที่สื่อนั้นๆ	ต้องการทำาสกู๊ป
	 เพื่อให้มีข่าวเดี่ยวที่แตกต่าง
	 เพ่ือสร้างความโดดเด่นในการนำาเสนอข่าว	
3.	 ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ให้ข้อมูล		
	 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในข่าว	และ	 	
	 สร้างแรงจูงใจในการติดตามข่าวสาร

เจ้าหนี้ 
สถาบันการเงิน/	ผู้ถือหุ้นกู้
1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
	 ตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

คู่แข่งทางการค้า
บริษัทพลังงาน/	บริษัทค้านำ้ามันอื่น
1.	 ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้  
	 การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม

1.	 ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
	 ในสื่อต่างๆ	อย่างสมำ่าเสมอ	ซึ่งแสดง	 	
	 ให้เห็นถึงการดำาเนินงานกับสื่อมวลชน
	 ได้อย่างเหมาะสมและผูกพันกัน

1.	 เกิดความมั่นใจในผลการดำาเนินงานและ 
	 ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

1.	 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสาร
	 ด้านลบในการแข่งขันกับคู่แข่ง
2.	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วน
	 ของการค้าขายอย่างไม่เป็นธรรม
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	มีการระบุประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	 (Sustainable	Development	Goals)	 เกณฑ์ประเมินองค์กรดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Index)	ซึ่งเป็นข้อมูลระดับสากล	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความต้องการ/	
คาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี	แผนธรุกจิของบรษิทัฯ	การบรหิารความเสีย่งองคก์ร	และโอกาสในการปรบัปรงุจากการประเมนิตา่งๆ	
ด้วยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ	 (Materiality)	ตามมาตรฐานของ	GRI	หรือ	GRI	Sustainability	Reporting	Standards	
(Disclosure	102-40)

•	 ผู้บริหารองค์กร
•	 การบริหารความเสี่ยง
•	 กระบวนการกำาหนด
 กลยุทธ์

พิจารณาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

•	 รายงานแนวโน้ม
 ด้านความยั่งยืน
•	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
•	 การสำารวจ/การวิจัยกับ
 ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร

หลักการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ (Materiality) 

1. การระบุประเด็นสำาคัญ (Identification) ของกลุ่มผู้มี 

 ส่วนได้เสียและองค์กร  

	 บริษัทฯ	 รวบรวมข้อมูลสำาคัญทั้งจากปัจจัยภายใน 
	 (เป้าหมายและแผนธุรกิจ)	และปัจจัยภายนอก	(ทิศทาง 
	 และแนวโนมการเปลีย่นแปลงของโลก	ความคาดหวงัของ 
	 ผู้มีส่วนได้เสีย)	ที่อาจส่งผลกระทบด้านความยั่งยืนของ 
	 องค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	ดังนี้
  ข้อมูลภายในองค์กร	 (เป้าหมายและแผนธุรกิจ)	 
	 	 ประเด็นสำาคัญจากการระดมสมองของผู้บริหารในการ 
	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 จัดทำากลยุทธ์	 (Brainstorm	 
	 	 Workshop)	และความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลต่อ 
	 	 ความยั่งยืนองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  ข้อมูลภายนอกองค์กร	 (แนวโน้มด้านความยั่งยืน 
	 	 และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี)	ทบทวนแนวโนม้ 
	 	 และทิศทางด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
	 	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก	(SDGs)	เกณฑ์ประเมิน 
	 	 องค์กรดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(DJSI)	เกณฑ์สำาคัญ 
	 	 ของ	UNGC	(United	Nations	Global	Compact)	แผนพฒันา 
	 	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และความคิดเห็น 
	 	 คาดหวงัของผู้มสีว่นไดเ้สยีจากการสำารวจความคดิเหน็/ 
	 	 ความคาดหวังทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 
	 	 อาทิ	การหารือ	พูดคุย	ประชุม	สัมมนา	หรือสัมภาษณ์ 
	 	 อยา่งไมม่โีครงสรา้งตามความเหมาะสมของแตล่ะกลุม่ 
	 	 ร่วมกับการประชุมกับส่วนงานผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วน 

	 ได้เสีย	9	กลุ่ม	จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนจัดลำาดับความสำาคัญ	 
	 เพ่ือกำาหนดการดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสม

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization) 

	 เปน็การนำาประเดน็ทีม่นียัสำาคญัตอ่องคก์รและตอ่ผูม้สีว่น 
	 ได้เสียมาเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็นและ 
	 ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน	GRI	ซึ่งปีนี้	พบว่ามีเรื่องที่ผู้มีส่วน 
	 ได้เสียคาดหวังต่อบริษัทฯ	ถึง	52	ประเด็น	เมื่อนำามาจัด 
	 กลุ่มได้	32	ประเด็น	จากนั้นให้ค่าคะแนนพิจารณาลำาดับ 
	 ความสำาคัญใน	2	 เกณฑ์แล้วกำาหนดประเด็นลงตาราง	 
	 Materiality	Matrix		
  แกนนอน :	เป็นประเด็นที่สำาคัญต่อองค์กร	พิจารณา 
	 	 ผลกระทบ	โอกาส/ความเสี่ยงจะที่อาจเกิดต่อองค์กร 
	 	 ในระยะสั้นและระยะยาว
  แกนตัง้ :	เปน็ประเดน็ทีส่ำาคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในการ 
	 	 ตัดสินใจใดๆ	ต่อองค์กร	 โดยพิจารณาจากระดับ 
	 	 ผลกระทบและความสำาคัญที่อาจเกิดขึ้นจากองค์กร 
	 	 ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3. การให้เหตุผล (Validation) 

	 ประเดน็สำาคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห	์พจิารณาและเหน็ชอบ 
	 จากคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร	 (SPC)	 
	 (Disclosure	102-32)	 โดยเฉพาะประเด็นจากกลุ่มลูกค้า 
	 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสินค้าและ 
	 บริการมากขึ้น	รวมถึงแนวโน้มของโลกด้านความยั่งยืน 
	 ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานที่ผลักดันให้บริษัทฯ	เติบโต 
	 ดว้ยธรุกจินวตักรรมและพลงังานสเีขยีว	บรษิทัฯ	จงึกำาหนด 
	 แนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ	 
	 ตามระดับความสำาคัญและเหมาะสมใน	4	ระดับ	ได้แก่	 
	 ระดับแผนงานโครงการ (Initiative Base) มุ่งเน้น 

 เชิงกลยุทธ์ (Strategic Focus) มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ  

 (Mission Driven) และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำา(Sustainability  

 Leader)	 รวมถึงกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ 
	 ทั้งในระดับองค์กรส่วนงาน	โครงการ	และเชื่อมโยงกับ 
	 ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
	 ในสัดส่วนที่เหมาะสม(Disclosure	102-28)	 เพื่อเป็นการ 
	 กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร	 
	 อยา่งไรกต็าม	จากการทบทวนความต้องการ/	ความคาดหวัง 
	 ของผู้มีส่วนได้เสียน้ี	พบว่า	มีประเด็นด้านความยั่งยืน 
	 ในปี	2560	ดังนี้	

030 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560
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กระบวนการภายใน 

•	คณะกรรมการนโยบาย	
	 ความยั่งยืนองค์กร	(SPC)	
•	กระบวนการวางกลยุทธ์/		
	 การบรหิารความเสีย่งองคก์ร
•	กระบวนการวางแผนใน	
	 แต่ละกลุ่มธุรกิจ/	สายงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย 

•	ผลกระทบ/	การพึงพิงปัจจัยนั้น
•	ความสำาคัญในพื้นที่
•	ความหลากหลายของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
•	ความคาดหวังต่อการจัดการ

กระบวนการภายนอก 

•	เทียบเคียงผลการดำาเนินงาน 
	 กับอุตสาหกรรมเดียวกัน	
•	การทวนสอบการจัดทำา/	
	 ตัวชี้วัดจาก	Third	Party	
•	การประเมินดัชนีความยั่งยืน	
	 ดาวโจนส์
•	การส่งประกวดรางวัล
	 รายงานความยั่งยืน
	 ระดับประเทศนานาชาติ

ทบทวน : กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

เรียงลำาดับความสำาคัญ (Prioritise) 
เกณฑ์พิจารณาหลัก (Key Criteria) Materiality Matrix

Materiality Matrix Analysis

สำา
คัญ

ต
่อผ

ู้มีส
่วน

ได
้เส

ีย

สำาคัญต่อองค์กร

ที่มา
Primary Source

•	การสำารวจความผูกพันพนักงาน
	 (B-Voice)/CEO	BOX	
•	การประชุม/สัมมนาพนักงาน
	 ในกลุ่มธุรกิจ/สายงาน
•	กิจกรรมEngagement	Ambassador
•	ประชุมร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม
•	การลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน
•	การประชุม/สัมมนากับคู่ค้า
•	การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
•	การวิจัยทางการตลาด
•	การประชุมหน่วยงานภาครัฐ
•	กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ	
•	ฯลฯ

Secondary Source 
•	ตดิตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั		
	 แนวปฏิบัติในการกำากับกิจการและ 
	 กฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
•	ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
•	ทบทวนแนวทางความยั่งยืน
•	ทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจและ
	 ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม/โลก
•	ฯลฯ

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 32 ประเด็น
(Disclosure	102-47)

  พนักงาน
•	 โอกาสทางอาชีพ
•	 การจัดการคนเก่งและบุคลากร																	
•	 ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร	(Leadership)
•	 ระบบการประเมินผลงานประจำาปี

  ชุมชนและสังคม
•	 การดำาเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
•	 การสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีเหตุฉุกเฉิน
•	 การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนในเหตุฉุกเฉิน
•	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

  คู่ค้า
•	 ความชัดเจนของงาน-สินค้าและบริการ
	 ที่ต้องการ
•	 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี	โปร่งใส
	 ตรวจสอบได้	
•	 การพัฒนาคู่ค้าให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและ	
	 เติบโตไปพร้อมกับ	บมจ.	บางจากฯ	
	 ได้อย่างยั่งยืน
•	 มีรายได้จากปริมาณงานที่เหมาะสม
	 สมำ่าเสมอ	เป็นธรรม	เพื่อการพัฒนาธุรกิจ	
	 ร่วมกัน

 

  ผู้ถือหุ้น
•	 ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(Capital	Gain)
•	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ที่น่าพอใจ		
	 และสมำ่าเสมอ	
•	 เห็นผลประกอบการที่ดี	และเติบโต
	 อย่างต่อเนื่อง	มั่นคง	
•	 บรษิทัฯ	มคีวามเปน็เลศิในธรุกจิปโิตรเลยีม	
	 ซึ่งเป็นธุรกิจหลักก่อน	
•	 ตอ้งมเีปา้หมายและทศิทางการขยายธรุกจิ	
	 ของบริษัทฯ	ที่ชัดเจน

  ลูกค้าอุตสาหกรรม
•	 ยอดขาย/	ผลประกอบการที่ดีขึ้น	
•	 การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานี	
	 บริการให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
•	 การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•	 โปรแกรมส่งเสริมการขาย	การโฆษณา
	 ที่มีประสิทธิภาพ
•	 การบริการจัดส่งนำ้ามันตรงเวลา	ครบถ้วน	

  ลูกค้า
•	 ราคาสินค้าและบริการ
•	 การบริการจัดส่งที่ตรงเวลาและครบถ้วน

  สื่อมวลชน
•	 การสัมภาษณ์พิเศษเพื่อให้ได้ประเด็น
	 เฉพาะที่สื่อนั้นๆ	เพื่อให้มีข่าวเดี่ยว
	 ที่แตกต่าง	เพื่อสร้างความโดดเด่น

การตัดสินใจ 

•	ปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
	 ของสากลมากขึ้น	
•	ดำาเนินโครงการต่อเนื่อง/	ต่อยอด	และริเริ่มโครงการใหม่
•	ปรับเป้าหมายการดำาเนินงานให้ท้าทายขึ้น	โดยเฉพาะตัวชี้วัด
	 สิ่งแวดล้อม
•	พัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานที่ครอบคลุมมากขึ้น	

องค์กร 

•	โอกาสเกิด/ความรุนแรงของผลกระทบ
•	ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ
•	ความเสี่ยง/โอกาสทางธุรกิจ

  คู่แข่งทางการค้า
•	 ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
	 ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม

  ลูกค้าทั่วไป
•	 งานบริการที่ดี	รวดเร็ว
•	 ทำาเลที่สะดวก	
•	 มีร้านอาหาร	มีร้านสะดวกซื้อและ
	 ห้องนำ้าสะอาด	
•	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ/ดีต่อสิ่งแวดล้อม	
•	 ส่วนลดต่างๆ	เมื่อเข้าใช้บริการ

  หน่วยงานราชการ
•	 การปฏิบัติตามหรือดีกว่ากฎหมาย
•	 ระบบวามรับผิดชอบต่อสังคมและ
	 สิ่งแวดล้อม	การอยู่ร่วมกับชุมชน
	 อย่างยั่งยืน
•	 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
	 ที่ดี	(ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม	:	
	 พลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	การใช้นำ้า
	 การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่	การปล่อยมลพิษ	
		 หอเผา	การจัดการของเสีย)	
•	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
	 อย่างรวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการของ	
	 หน่วยงานราชการ

บรรษัทภิบาล (4 ประเด็น) 
1. การปฏิบัติตามหรือดีกว่า 
 กฎหมาย
2. บรรษัทภิบาล : มีความเป็นเลิศ 
 ในธุรกิจหลักก่อน
3. บรรษัทภิบาล : มีเป้าหมาย/ 
 ทิศทางการขยายธุรกิจที่ชัดเจน 
4.	การดำาเนินธุรกิจ
	 ด้วยความโปร่งใส	

ด้านเศรษฐกิจ (5 ประเด็น)
1. ผลประกอบการที่ดี ต่อเนื่อง 
2. ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
 และสมำา่เสมอ (Capital Gain)
3. การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน
4.	การจัดจ้างที่ดี	ขอบเขตงาน	
	 ชัดเจน	โปร่งใส	
5.	การบริหารสัญญาคู่ค้า
	 อย่างเป็นธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม (9 ประเด็น)
1. การใช้พลังงาน
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. การพัฒนาสินค้าเกรดพรีเมี่ยม
4.	การใช้นำ้า/การขนส่งผลิตภัณฑ์
5.	การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ 
6.	หอเผาทิ้ง	
7.	การปล่อยมลพิษ 
8.	การจัดการของเสีย/การรั่วไหล 

ด้านสังคม (14 ประเด็น) 
1. การดำาเนินธุรกิจ
 ด้วยความปลอดภัย/
 การสื่อสารอย่างรวดเร็ว/  
 ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 
2. บริการที่ดีรวดเร็ว/สถานีบริการ
 ในทำาเลที่สะดวก/การปรับปรุง 
 สถานีบริการที่พร้อมให้บริการ- 
 แข่งขันได้/มีธุรกิจเสริม
 ที่หลากหลาย/โปรแกรม
 ส่งเสริมการขาย/ 
 การโฆษณาสินค้า
3. การจัดการคนเก่งและบุคลากร 
4.	การให้ความรู้ในการปฏิบัติตน
	 ในเหตุฉุกเฉิน	
5.	การมีส่วนร่วมงานชุมชนสัมพันธ์	
	 รอบโรงกลั่น
6.	โอกาสทางอาชีพของพนักงาน	
7.	การประเมินผลพนักงาน

                   Materiality Matrix Legend

		Reporting																					 Partially	 Fully

		Data	assured	by	3rd	party						 No	 Yes
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Mission 
Driven

Mission 
Driven

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

ด้าน ประเด็นสำาคัญ
(Disclosure 102-47) ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ความสำาคัญ
ของประเด็นนี้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

การปฏิบัติตามหรือดีกว่ากฎหมาย

บรรษัทภิบาล	:	มีความเป็นเลิศ
ในธุรกิจหลักก่อน

บรรษัทภิบาล	:	มีเป้าหมาย/
ทิศทางการขยายธุรกิจที่ชัดเจน	

การดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	

ผลประกอบการที่ดี	ต่อเนื่อง

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	และ
สมำ่าเสมอ	(Capital	Gain)

การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน

การจัดจ้างที่ดี
ขอบเขตงานชัดเจน

การบริหารสัญญาคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม

การใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การพัฒนาสินค้าเกรดพรีเมียม

การใช้นำ้า

การขนส่งผลิตภัณฑ์

การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่

หอเผาทิ้ง

การปล่อยมลพิษ

การจัดการของเสีย

บรรษัท
ภิบาล

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

BCP

BCP

BCP/	BCPG/	
BBF/	UBE/	BGN

BCP

BCP/	BCPG/	
BBF/	UBE/	BGN

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP/	BCPG/	
BBF/	UBE/	BGN

BCP/	BCPG/	
BBF/	UBE/	BGN

BCP

BCP

BCP/	BGN

BCP

BCP

BCP

BCP

ชุมชนสังคม	
หน่วยงานราชการ

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	
คู่แข่งทางการค้า	

ผู้ถือหุ้น	/	ผู้ประกอบ
การสถานีบริการ

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

คู่ค้า

คู่ค้า

หน่วยงานราชการ

คู่หน่วยงานราชการ

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน

หน่วยงานราชการ
ชุมชนสังคม

ลูกค้าสถานีบริการ
นำ้ามัน/	ลูกค้า
อุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ
ชุมชนสังคม

หน่วยงานราชการ
ชุมชนสังคม

หน่วยงานราชการ
ชุมชนสังคม

หน่วยงานราชการ
ชุมชนสังคม

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่ละเมิด
ต่อกฎหมาย	ส่งผลให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อรักษารายได้จากธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งกลุ่มธุรกิจที่ถือว่าเป็น 
รายได้หลักขององค์กร

มีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคต
ที่ชัดเจน	และลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

มีแนวปฏิบัติที่ดี	ต่อต้านทุจริต	เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมตรวจสอบ	สอดคล้องกับ	
SDG	16

เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจ	กระจายรายได้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
และรักษาเสถียรภาพการดำาเนินงาน

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม	และมีอัตราการจ่าย
เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน

ยกระดับการดำาเนินงานของคู่ค้ากลุ่มสำาคัญ	เพื่อนำาไปสู่
การดำาเนินงานที่ปลอดภัย	มีคุณภาพ	และสอดคล้องกับการ
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ	SDG	12

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ	สามารถจัดหาได้อย่าง
ถูกต้อง	รวดเร็วทันต่อความต้องการและบริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อกระจายงานขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
สร้างความเชื่อมั่น	ไม่เลือกปฏิบัติ

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเรื่องส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและตอบสนองต่อเป้าหมาย	SDG	7

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเรื่องการมุ่งสู่องค์กรลดการปล่อย
คาร์บอน	ส่งเสริมการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงไม่เกิน	2	ำC	
ตอบสนองต่อเป้าหมาย	SDG	7	และ	13

พัฒนาสินค้าคุณภาพดี	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพิ่มสัดส่วน
รายได้ให้กับสถานีบริการ	และตอบสนองกับความต้องการ
ของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้ามันใสในเกรดพรีเมี่ยม	
 
บริหารจัดการนำ้าใช้ให้ดีขึ้น	ด้วยการทำาโครงการศึกษาเรื่อง	
Water	Footprint	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

บริหารงานขนส่งและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านขนส่งและไม่มีอุบัติเหตุ

บริหารจัดการนำ้าใช้ให้ดีขึ้น	ด้วยการทำาโครงการศึกษาเรื่อง	
Water	Footprint	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

มีมาตรการลดผลกระทบจากหอเผาทิ้งที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน

ควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีกว่ามาตรฐานกำาหนด

จัดการของเสียตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย	รวมถึง
ใช้หลัก	3Rs

032 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



Topic-Specific เนื้อหาที่รายงานGRI Topic หน้า

GRI	419
Socioeconomic	Compliance

GRI	201
Economic	Performance

GRI	201
Economic	Performance

GRI	205	Anti-Corruption

GRI	201	Economic
Performance

Product	and	service	development

GRI	201:	Economic	
Performance

GRI	308:	Supplier	
Environmental	Assessment
GRI	414:	Supplier	Social	

Assessment

Sustainable	Supplier
Development

ประสิทธิภาพในการบริหาร
สัญญาคู่ค้า

GRI	302:	Energy

GRI	305:	Emissions

Product	and	service
Development

GRI	303:	Water

Transport

GRI	303:	Water

GRI	305:	Emissions

GRI	305:	Emissions

GRI	306:	Effluents	and	Wasted

 การกำากับกิจการที่ดี
 การต่อต้านทุจริต
 บางจากกับความยั่งยืน
 การจัดการมลพิษทางอากาศ	

 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 การกำากับกิจการที่ดี
 การต่อต้านทุจริต

 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

 การขนส่งผลิตภัณฑ์

 การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

 นำ้าใช้

 การขนส่งผลิตภัณฑ์

 นำ้าใช้

 การจัดการมลพิษทางอากาศ

 การจัดการมลพิษทางอากาศ

 การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

419-1	Non-compliance	with	laws	and	regulations
in	the	social	and	economic	area

201-1	Direct	economic	value	generated
and	distributed

201-1	Direct	economic	value	generated
and	distributed

GRI	205-2	Communication	and	training	about
anti-corruption	policies	and	procedures

205-3	Confirmed	incidents	of	corruption	and	actions	taken

201-1	Direct	economic	value	generated	and	distributed	
BCP	Indicator	:	ยอดขายเฉลียต่อสถานี	

						บริการนำ้ามัน

201-1	Direct	economic	value	generated	and	distributed

308-2	Negative	environmental	impacts	in	the	supply	chain	
and	actions	taken	

414-2	Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	
actions	taken

BCP	Indicator	:	การบริหารระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ	
และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

BCP	Indicator:	
ร้อยละประสิทธิในการบริหารสัญญาคู่ค้าขนส่ง

302-1:	
Energy	consumption	within	the	organization

305-1	Direct	(Scope1)	GHG	emissions
305-2	Energy	indirect	(Scope2)	GHG	emissions

BCP	Indicator:	
ออกผลิตภัณฑ์	ไฮดีเซล	พรีเมียม	เอส 

303-1
Water	withdrawal	by	source

BCP	Indicator:	
ร้อยละสัดส่วนการขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วย

รถขนาดใหญ่	/	จำานวนข้อร้องเรียนงานบริการขนส่ง

303-3
Water	recycled	and	reused	

OGSS	6	-	Flaring

305-7	Nitrogen	oxides	(NOx),	sulfur	oxides	(SOx),	and	
other	significant	air	emissions

306-2	Waste	by	type	and	disposal	method
306-3	Significant	Spills

44
45

16-18
75-76

54,	124

37-43
54,	124

44
45

54,	124
78-87

54,	124

57-59

57-59

88-90

67-69

67-69
119-120,	
125

78-87

70-72

88-90

70-72

75-76,
126

75-76,
126

77
126-127
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Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Initiative 
Base

	 นอกจากประเด็นความต้องการความคาดหวังข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังเพิ่มเติมประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร	
จากการนำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ	 (SDGs)	ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	 (Dow	Jones	Sustainability 
Index)	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์องค์กร	Evolving	Greenovation	และค่านิยม	I	AM	BCP 

ด้านสังคม

การดำาเนินธุรกิจด้วย
ความปลอดภัย

การสื่อสารอย่างรวดเร็ว

ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร

บริการที่ดีรวดเร็ว

สถานีบริการในทำาเลที่สะดวก/

การปรับปรุงสถานีบริการ
ที่พร้อมให้บริการ-แข่งขันได้

มีธุรกิจเสริมที่หลากหลาย

โปรแกรมส่งเสริมการขาย/	
การโฆษณาสินค้า

การจัดการคนเก่งและบุคลากร

การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนใน
เหตุฉุกเฉิน

การมีส่วนร่วมงานชุมชนสัมพันธ์
รอบโรงกลั่น

โอกาสทางอาชีพของพนักงาน

การประเมินผลพนักงาน

BCP

BCP

BCP

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

คู่ค้า/	ชุมชนสังคม/	
หน่วยงานราชการ

คู่ค้า/	ชุมชนสังคม/	
หน่วยงานราชการ/

สื่อมวลชน/

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน/	ลูกค้า

อุตสาหกรรม

ลูกค้า

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน

ลูกค้า/	ลูกค้าสถานี
บริการนำ้ามัน

ชุมชนสังคม/	หน่วย
งานราชการ

ชุมชนสังคม/	หน่วย
งานราชการ

ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
และผู้รับเหมา	รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง	

สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะใน
กลุ่มชุมชนสังคมรอบข้าง	ด้วยที่ตั้งในพื้นที่เมือง	มีการเตรียมพร้อม
รับมือกับเหตุฉุกเฉิน

ความท้าทายในการนำาองค์กรในช่วงปรับเปลี่ยน/พลิกโฉมจากธุรกิจ
เดิมไปสู่ธุรกิจใหม่

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience	

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการท่ีตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience	

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการท่ีตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience		

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการท่ีตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience

พัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมและเติบโตไป
กับองค์กร	ส่งเสริมการเกิด	High	Performance	Culture

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

สร้างประโยชน์กับชุมชน	สังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น

พัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานตนเองทั้งสายวิชาชีพและทั่วไป
เพื่อ	จูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กร	เพราะพนักงานทุกคนมีบทบาท
สำาคัญต่อการสร้างผลสำาเร็จขององค์กร

ปรับรูปแบบประเมินผลแบบ	360	องศากับพนักงานในระดับผู้
อำานวยการขึ้นไป 

การดำาเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ	 เพื่อออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง	 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจ	จัดงานเป็นครั้งๆ	มีเป้าหมาย 
ระยะสั้นวัดผลลัพธ์ครั้งเดียว	

การดำาเนินงานร่วมกันเป็นคณะทำางานหรือคณะ
กรรมการ	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์ของ

องค์กร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ	มีเป้าหมาย
ระยะกลางและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

ระดับการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้าน ประเด็นสำาคัญ
(Disclosure 102-47)

ความสำาคัญ
ของประเด็นนี้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
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Mission 
Driven

Sustainability 
Leader

ทีป่รบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณโ์ลกทีเ่ปลีย่นแปลง	มกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รและรบัพนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ที่เหมาะสมกับธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์องค์กร	รวมทั้งกำาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและภาษีเพิ่มเติม	 เพื่อให้สอดรับกับการ
เติบโตของธุรกิจที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายขึ้น	ดังนั้น	จึงมีการรายงานเรื่อง	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	
การบริหารนวัตกรรม	รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน	ตามรายละเอียดในหน้า	55,	60,	113	ตามลำาดับ		

GRI	403:	Occupational	
Health	and	Safety

Emergency	Preparedness

Labor	and
Management	Relations

Product	and	service	
Development

Product	and	service	
Development

Product	and	service	
Development

Product	and	service
	Development

GRI	417	Marketing	and	
Labeling

Employment

Emergency	Preparedness

GRI	413:	Local	Communities

GRI	401:	Employment

GRI	404	Training	and	
Education

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 การบริหารความเสี่ยง
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 การบริหารความเปลี่ยนแปลง	
 การดูแลพนักงาน

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน
 การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน
 การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 การดูแลพนักงาน

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 การดูแลพนักงาน

 การดูแลพนักงาน

403-2	Types	of	injury	and	rates	of	injury,	occupational	
diseases,	lost	days	and	absenteeism,	and	number	of	

work-related	fatalities

OGSS	:	Emergency	Preparedness

BCP	Indicator	:	BEST	EMPLOYER	SCORE
by	AON	Hewitt

BCP	Indicator	:	การเป็นสถานีบริการที่ลูกค้าแนะนำาบอก
ต่อยี่ห้อบางจาก	(NPS	Score)	/	ความพึงพอใจของลูกค้า

BCP	Indicator	:	จำานวนการขยายสาขาของสถานีบริการ

BCP	Indicator	:	จำานวนสถานีบริการที่ได้รับการปรับปรุง

BCP	Indicator	การขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ/
ร้านกาแฟ/	ร้านอาหาร

417-3	Incidents	of	non-compliance	concerning
marketing	communications

BCP	Indicator	:		BEST	EMPLOYER	SCORE
by	AON	Hewitt

OGSS	:	Emergency	Preparedness

413-1	Operations	with	local	community	
engagement,	impact	assessments,	and	

development	programs

GRI	401-1	New	employee	hires	and
employee	turnove

404-3	Percentage	of	employees	receiving	regular	
performance	and	career	development	reviews

การดำาเนินงานที่มีโครงสร้างเดียวกับคณะกรรมการ
บริหาร	สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ

ธุรกิจ ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
มกีารบูรณาการเปา้หมายรว่มกนัเพือ่สรา้งมลูคา่ใหก้บั
องค์กรและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	

การดำาเนินงานที่มีการบริหารจัดการในระบบธุรกิจ 
พึง่ตนเองไดม้ศีกัยภาพในการบรหิารจดัการดว้ยตนเอง
และเปน็ผูน้ำาในวงการ	มเีปา้หมายระยะยาว	สรา้งมูลคา่
ให้กับองค์กรและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	ควบคู่ไป
กับประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน			

เนื้อหาที่รายงานGRI Topic หน้าTopic-Specific 

96-98
130

46-51
96-98
114-115

55-56
101-112

78-87
99-100

83

80

80

100

101-112

96-115

114-119

112,	128

108
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสเปลี่ยนชื่อบริษัทและเปิดสำานักงานใหญ่

แห่งใหม่ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

	 อาคารสำานักงานใหญ่	ได้รับการรับรองจาก	LEED	(Leadership	 in	Energy 

and	Environment	Design)	ของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา	ในระดับสูงสุด 

(Plat inum)	 โดยเป็นอันดับ	 1	 ในประเทศไทยที่ ได้รับใบรับรองประเภท 

งานตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์	 (LEED	 for	Commercial	 Interior	 :	 LEED	CI) 

บนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ซึ่งมีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม	 โดยคำานึงถึงการประหยัดพลังงาน	นำ้า	คุณภาพอากาศและการ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิต	 เป็นกำาลังสำาคัญเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กร 

แห่งความยั่งยืน
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3S

กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

	 บรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัตอ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร	ยกระดบัความเปน็เลศิในการบรหิารจดัการสูร่ะดบัมาตรฐานโลก	
พร้อมน้อมนำา	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	ที่การได้มาซึ่งกำาไรจะไม่เป็นการแสวงหา 
กำาไรจนเกินควร	ตลอดจนคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	บริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์องค์กร 
มุ่งสู่กลุ่มธุรกิจ	“นวัตกรรมสีเขียวช้ันนำาในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำาเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วม 

และยั่งยืน”	หรือ	“Evolving Greenovation”	ตลอดจนเป้าหมายทางธุรกิจ	สิ่งแวดล้อมและสังคม
 
ยุทธศาสตร์ 3S : Security Stability Sustainability	ยังคงเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญ	สอดรับกับการเติบโต
ของธุรกิจ	ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก	ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ 

Security :
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้

กับประเทศ 

	 ดำาเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการ
ตลาด	เพื่อจัดหา	ผลิตและจัดจำาหน่าย 
นำ้ามันให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ของภาคธุรกิจและประชาชน	วางแผน
จัดหาและสั่งซื้อนำ้ามันดิบจากแหล่ง
นำ้ามันดิบทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศที่ให้ได้ค่าการกลั่นในระดับสูง	
รวมถึงขยายการลงทุนในนวัตกรรม
ด้านพลังงานใหม่ๆ	 เช่น	 เหมืองแร่
ลิเทียม	ซึ่งเป็นวัสดุหลักสำาคัญในการ
ผลิตแบตเตอรี่ เป็นการรองรับความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลง	และเทคโนโลยี
ด้านพลังงานในอนาคต	 เช่น	อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา	และรถยนต์

Stability :
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการ

กระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้

มั่นคง 

	 สร้างมูลค่าให้กับองค์กรอย่าง
ยั่ งยืน	 โดยเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
ธุ รกิ จใหม่ด้ วยการลงทุนในธุ รกิ จ
พลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และธุรกิจอื่นๆ	รวมถึงพัฒนาต่อยอด 
ผลิ ต ภัณฑ์ ให้ เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่ มี  
มูลค่าสูง	 เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มี
รายได้สมำ่าเสมอและมีความเสี่ยงจาก
ปจัจยัภายนอกตำา่ทัง้ในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ	อาทิ	 โรงไฟฟ้าพลังงาน 
สีเขียว	และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

Sustainability :
พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

	 เป็นการพัฒนาธุรกิจ/	 กิจกรรม 
ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกิจการใน 
ระยะยาวมุ่ งมั่ นที่ จะสร้ างผลการ
ดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมอย่ างสมดุล	 บริษัทฯ 
ยึดมั่นว่าการรักษาแนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนนี้จะทำาให้องค์กรเติบโต
ได้อย่ างมีภูมิคุ้ มกันและยั่ งยืน	 มี
แผนงานสำาคัญที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดี
อย่างมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต	ทำาให้องค์กรสามารถปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มสำาคัญของ
โลก	และผลักดันให้องค์กรขยายธุรกิจ
พลังงานสีเขียวได้อย่างรวดเร็ว	มุ่งมั่นสู่
การเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำาพลังงานสีเขียว
ในเอเชีย	โดยมีกลยุทธ์ย่อย	4	Greens	
เป็นตัวขับเคลื่อน				
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Green
กลยุทธ์4 

Green Business

Green Production

Greenovative 
Experience

Green Society

1. Green Business 
 มุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนนอกจากเป็นการเพิ่ม
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้ว	ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ธุรกิจพลังงาน
สะอาดและธุรกิจอื่นๆ	เพื่อมุ่งเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตำ่า	
(Low	Carbon	Company)	อาทิ	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลมและ
พลงังานใตพ้ภิพ	พลงังานชวีภาพ	ไบโอดเีซลและเอทานอล	ฯลฯ	และเนน้การลงทนุ
ในธุรกิจที่มีรายได้ที่สมำ่าเสมอ	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกตำ่าทั้งในและต่าง
ประเทศ

2. Green Production
 มุง่เนน้การใชท้รพัยากรอยา่งมเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพ	โดยเฉพาะนำา้และ
พลังงาน	จึงได้มีการจัดทำารอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้านำ้า	 (Carbon	and	Water	
Footprint)	ด้วยคำานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	
Change)	ตาม	Paris	Agreement	การประชุม	COP21	ที่พยายามควบคุมอุณหภูมิ
โลกให้ร้อนขึ้นไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส	รวมถึงแนวโน้มความรุนแรงของภาวะขาด
แคลนนำ้าในภูมิภาค	ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	และของเสียด้วยระบบการ
จัดการตามมาตรฐาน	ISO	14001	/	ISO	50001	รวมถึงมีการยกระดับการบริหาร
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากระบบมาตรฐาน	OSAS	18001	สู่การ
จัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ	Process	Safety	Management	(PSM)	

“ พืชพลังงานเป็นพลังงานสีเขียว ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบ
จากปัญหา Global Warming ด้วยเหตุนี้ BBGI จึงได้รับ

การจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ที่ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาพลังงานทดแทนที่ได้จากพืชพลังงาน เช่น 

Ethanol และ Biodiesel นอกจากนั้น BBGI ยังมีภารกิจ
ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากวัสดุและสินค้าเหลือใช้

ทางการเกษตรจากขบวนการผลิต เพื่อผลิต
Second Generation Ethanol, Bioplastic

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ

การดำาเนินธุรกิจด้วยแนวทาง
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ของบางจากฯ ”

คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บีบีจีไอ จำากัด

038 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



4. Green Society
 Green	 Society	 เป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลักท่ีบริษัทฯ	 ได้ 
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม	การมี 
สว่นรว่มพฒันาชวีติและความเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ของสงัคมไทย	โดย
เฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	
รวมทั้งเกษตรกรให้มีอาชีพที่สร้างรายได้	 ร่วมสร้างชุมชนให้
ยั่งยืน	และส่งเสริมให้สังคมมีการผลิตและการบริโภคอย่างรับ
ผิดชอบ	สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ	(SDG)	ที่	11	และ	12	ด้วยรูปแบบต่างๆ	ได้แก่
• CSR in Process	บริษัทฯ	ร่วมดำาเนินธุรกิจสถานีบริการ

นำา้มนักบัสหกรณก์ารเกษตร	จดัโปรโมชัน่ตา่งๆ	เพือ่ใหก้าร
สนับสนุนกิจการ	รวมทั้งจัดโครงการเพื่อยกระดับสถานี
บรกิารนำา้มนัชมุชนทีม่ศีกัยภาพขึน้เปน็สถานบีรกิารระดบั
มาตรฐาน	โดยให้การฝึกสอน	 (Coaching)	ผู้บริหารของ 
สหกรณฯ์	เพิม่ความรูค้วามสามารถ	อกีทัง้ยงัคงการรบัซือ้
สนิคา้เกษตรทีผ่ลติโดยชมุชนมาเปน็สนิคา้สง่เสรมิการขาย
ของบริษัทฯ	เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด	สร้างโอกาส
ให้สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภค	 โดยเฉพาะในช่วงสินค้า
เกษตรตกตำ่า	ล้นตลาด			

• CSR after Process	บริษัทฯ	มุ่งเน้นการดูแลชุมชนและ
สงัคมอยา่งตอ่เนือ่งผา่นกจิกรรม	8	ดา้น	ไดแ้ก	่การศกึษา	
ความปลอดภัย	การกีฬา	คุณภาพชีวิต	สิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์	สาธารณประโยชน์	และเศรษฐกิจ

• CSR as Process	มีการจัดตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุขเป็น 
หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการทำางานสังคมด้าน 
การศึกษาของเยาวชน	 รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย		ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง 
ของบริษัทฯ	ที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการทำางาน 
เพื่อสังคมที่มีขอบเขตกว้างขึ้น	นอกเหนือไปจากภารกิจ 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพและจุดแข็งขององค์กรที่ผ่านมา						

• การขยายเครอืข่ายเพือ่สรา้งสงัคมสเีขียวอยา่งยัง่ยนื
ผ่านคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจให้
ยัง่ยนื	บรษิทัฯ	จงึพฒันาจรรยาบรรณคูค่า้เพือ่การพฒันา
ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	(Supplier	Code	of	Conduct:	SCOC)		และ
ขยายแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ไปยังคู่ค้าให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

• การต่อยอดการทำาธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	
ด้วยการจัดตั้งบริษัท	ออมสุข	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์	 โดย	ท่าน	ว.	วชิรเมธี	
ประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร	 ข้าวและพืชอินทรีย์ 
เพื่อแปรรูป	ทำาการตลาด	จัดจำาหน่ายและวิจัยพัฒนา	

3. Greenovative Experience 
 มุ่ งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสี เขียว 
รปูโฉมใหม	่Bangchak	Greenovative	Experience	รองรบัวถิชีวีติ
ยุคใหม่ของคนไทยที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ทั้งยังสอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์	4.0	ในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	ดังเช่น
• Greenovative Product	บริษัทฯ	พัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ดา้นการใชง้านและสิง่แวดลอ้ม	มาโดยตลอด	ปนีี	้บรษิทัฯ	
ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 “Hi Premium Diesel S” 
นวตักรรมดเีซลเกรดพรเีมยีมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าที่ต้องการนำ้ามันดีเซลคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	ลดการใช้สารเคมี	ลดการใช้ทรัพยากร	และ
ลดปริมาณขยะ	ส่งเสริมการรักษาป่าโดยการใช้เมล็ด
กาแฟออร์แกนิกส์ในร้านกาแฟ	Inthanin	Garden	และใช้
แก้วกาแฟย่อยสลายได้	ในร้านกาแฟ	Inthanin	ทุกร้าน	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคใส่ใจต่อ 
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดราคาเครื่องดื่มเมื่อลูกค้านำาแก้ว
มาเองอีกด้วย	

• Greenovative Service Station	พัฒนารูปแบบสถานี
บริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	ด้วยกระบวนการ	
4Rs	คือ	Renewable	Recycle	Reuse	และ	Reduce	ได้แก่	
การตดิตัง้	Solar	Roof	Top	เพือ่ผลติไฟฟา้จากแสงอาทติย	์
สถานี	EV	Charger	ระบบการนำานำ้าฝนและนำ้าใช้แล้วมา
ใช้รดนำ้าต้นไม้	การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มรื่น	การออกแบบห้องนำ้าตอบโจทย์
สงัคมผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร	และการออกแบบอาคารธรุกจิ
เสรมิแบบ	One	Roof	Concept	คอื	มธีรุกจิเสรมิตา่งๆ	รวม
ไว้ภายใต้อาคารเดียวกันเพื่อสร้างความสะดวกสบายใน
การเข้าใช้บริการ		ก้าวสู่	The	Most	Admired	Brand		และ
พัฒนาธุรกิจด้านอาหารรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด	All	 in	One	Food	Station	
นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังเปิดร้านสะดวกซื้อในแบรนด์	
SPAR	‘FRESH	&	EASY	FOOD	MARKET’	ซูเปอร์มาร์เก็ต
จากเนเธอรแ์ลนด	์	ใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความแตกตา่ง	คอื	
อาหารสด	 ใส่ใจคุณภาพและบริการและมีจำาหน่าย
ผลติภณัฑจ์ากชมุชนและมแีผนตอ่ยอดพฒันาผลติภณัฑ์
จากชมุชนในแบรนด	์SPAR	เพือ่จำาหนา่ยทัง้ในประเทศไทย
และส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

• Greenovative Service	พัฒนางานบริการด้วยระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลลูกค้า	และการบริการที่
รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	ขยายการติดตั้งระบบ	Point	of	
Sale	Automation	ในสถานีบริการให้ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาระบบ	Application	ที่ช่วยอำานวยความสะดวกใน
การใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ	 เช่น	การพัฒนาระบบ	
Professional	Franchise	Scheme	Application	BCP	Link	
ระบบคำาสั่งซื้อนำ้ามันอัตโนมัติ	(Auto	Ordering	System	:	
AOS)	 เพื่อช่วยพัฒนางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

039บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



7.2 9.5

แผนงาน เป้าหมายปี  2565  (2022)ผลการดำาเนินงาน

1.1	พัฒนาธุ รกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ	 โดยขยายสู่ผู้ผลิตระดับ 
เอเชีย

1.2	พัฒนาธุรกิจผลิตไบโอดีเซลกำาลังผลิต 
รวม	810,000	ลิตร/วัน

1.3	พัฒนาธุรกิจผลิตเอทานอลกำาลังผลิต 
รวม	900,000	ลิตร/วัน

1.4	พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	และ
โอกาสทางธุรกิจ

•	สามารถผลติและจำาหนา่ยไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์รวม	169	เมกะวัตต์		(พื้นที่ในไทย	
139	เมกะวัตต์/	พื้นที่ในญี่ปุ่น	30	เมกะวัตต์)	

•	ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม	 ในประเทศฟิลิปปินส์	 กำาลัง
ก า ร ผลิ ต ต ามสั ด ส่ ว นก า ร ถื อ หุ้ น 	 2 0 
เมกะวัตต์	 (ดำาเนินการแล้ว	14	 เมกะวัตต์) 
และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ	 ในประเทศอินโดนีเซีย	กำาลัง
การผลิ ตตามสั ดส่ วนการถื อหุ้ น 	 1 82 
เมกะวัตต์	(ดำาเนินการแล้ว	158	เมกะวัตต์)

•	 เดินหน่วยผลิตไบโอดีเซลกำาลังการผลิตรวม	
810,000	ลิตรต่อวัน	และมีอัตราการใช้กำาลัง
ผลิตเฉลี่ย	83%	(บจ.	บางจากไบโอฟูเอล)

•	 เดินหน่วยผลิตเอทานอล	(บจ.	บางจากไบโอ
เอทานอล)	มกีำาลงัการผลติ	150,000	ลติร/	วนั
และมีอัตราการใช้กำาลังผลิตเฉลี่ย	90%	รวม
กับ	บจ.	อุบลไบโอเอทานอล	ที่มีกำาลังผลิต	
400,000	ลติร/วนั	และมอีตัราการใชก้ำาลงัผลติ
เฉลี่ย	93%	เป็น	550,000	ลิตร/วัน

•	ควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท	บีบีพี	 โฮลดิ้ง	
จำากัด	 (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)	กับ	บริษัท	
เคเอสแอลจีไอ	จำากัด	 (บริษัทย่อยของบริษัท	
นำ้าตาลขอนแก่น	จำากัด	(มหาชน))	เป็นบริษัท	
บีบีจีไอ	จำากัด	 เพื่อขยายฐานวัตถุดิบสู่อ้อย
และกากนำ้าตาล	 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	 โดย
ทำาให้บริษัทฯ	มีกำาลังการผลิตเอทานอลเพิ่ม
อีก	350,000	ลิตร/วัน	จากบริษัท	เคเอสแอล	
กรีนอินโนเวชั่น	จำากัด	(มหาชน)	(บริษัทย่อย
ของบริษัท	นำ้าตาลขอนแก่น	จำากัด	(มหาชน)

•	ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองลิเทียม	42.5	
ล้านเหรียญแคนาดา	หรือเทียบเท่า	1,099.2	
ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ	
16.1	 (ต่อมาผู้ถือหุ้นบางส่วนใช้สิทธิแปลง 
สภาพออปชั่นเป็นหุ้นสามัญ	ทำาให้ปัจจุบัน	
BCPI	มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	15.86)	

•	 เปิดตัว	สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	
(Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center:	
BiiC)	และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วม
มอืทางวชิาการและพฒันาสนบัสนนุการสรา้ง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ	Startup	กับสถาบัน
เทคโนโลยแีหง่เอเชยี	(AIT)	และลงทนุในธรุกจิ
นวัตกรรม/	Incubator	และ	Startup	2.8	ล้าน
เหรียญ	สรอ.		และมี	EBITDA	จากสินค้าและ
บริการนวัตกรรม	36.7	ล้านบาท	

•	มีบุคลากรทางการวิจัยภายในบริษัท	3	คน

•	เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานหมุนเวียนเป็น	1,000	เมกะวัตต์	

•	 เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลเป็น	935,000	ลิตร/วัน

•	พัฒนาธุรกิจชีวภาพ	โดยจัดตั้ง	Bio-Complex 
เพื่ อต่อยอดธุรกิจ เชื้ อ เพลิงชีวภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง	 (High	Value	Bio	
Product)	ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	รวมถึงส่ง
เสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะ
ปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์	 ได้แก่	 อ้อย 
มันสำาปะหลัง	ปาล์มนำ้ามัน	และสาหร่าย	
มีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

•	เพิ่มการผลิตเอทานอลเป็น	1,200,000	ลิตร/
วัน

•	ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม/	 Incubator	 และ 
Startup	 โดยมุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้าน
พลังงานสีเขียว	(Green	Energy)	ได้แก่	ระบบ
กกัเกบ็พลงังาน	และดา้นชวีภาพ	(Bio	Based)	
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	สรา้งผลกำาไรจากผลติภณัฑน์วตักรรมไมน่อ้ย
กว่า	ร้อยละ	1	ของ	EBITDA	องค์กร

•	 เพิ่มบุคลากรทางการวิจัยภายในบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่า	8	คน

ความก้าวหน้าในการพัฒนาและดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1. มุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ
  (Green Business) 

040 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560
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แผนงาน เป้าหมายปี  2565  (2022)ผลการดำาเนินงาน

2.1	 ลงทนุในธรุกจิพลงังานหมนุเวยีน	(เหมอืนขอ้	1.1-1.3)
2.2	 การใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ (พลังงานสะอาด)	แทนการใช้

นำ้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง		
2.3	 การลงทุนในโครงการเพิ่มเสถียรภาพการผลิตและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			
2.4	 ผลิตไฟฟ้ าและไอนำ้ าจากโรงไฟฟ้ าพลั งงาน 

ความร้อนร่วม
2.5	 เผยแพร่ความรู้/	สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อ

สนบัสนนุอณุหภมูโิลกไมใ่หสู้งเกนิ	2	องศาเซลเซยีส

2.6	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าประปาในกระบวนการ
ผลิตด้วยการลดนำ้าใช้	การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่และ
การรีไซเคิล		

2.7	 จัดทำาเส้นทางรอยเท้านำ้า	 (Water	Footprint)	 เพื่อ
บริหารจัดการนำ้าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

2.8	 วางรากฐานระบบ	Process	Safety	Management	
(PSM)	ในสถานประกอบกิจการ	และขยายขอบเขต
การส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดลอ้มใหค้รอบคลมุชมุชนโดยรอบสถานประกอบ
การ			

•	 เหมือนข้อ	1.1	-	1.3
•	 กำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จขององค์กรที่จะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม	(CO

2
e.)	ด้วยการชดเชย

คาร์บอนของบริษัทฯและบริษัทในเครือ	ซึ่งผูกกับผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง	จำานวน	150,000	
ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	โดยสิน้ป	ี2560	ลดได	้
339,500	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	30	โดยประมาณ

•	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้นำ้ามันเตาได้ร้อยละ	95	
ของการใช้พลังงานทั้งหมด		

•	 ดำาเนินโครงการ	YES-R+	เพื่อพัฒนาด้าน	Yield	Energy	
Efficiency	Safety	and	Reliability	ให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อ
ลดการสูญเสียผลิตภาพ	

•	 ดำาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โรงกลัน่	(Refinery	:	Energy	Intensity	Index	(EII	=	103.1)	

•	 เริม่เดนิเครือ่งโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่มหนว่ยที	่3	
ขนาด	12	MW.	เพิ่มเสถียรภาพในการผลิตได้ต่อเนื่อง	

•	 ดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ	3E	เป็นไปตามแผน	
 •	 หนว่ย	Continuous	Catalyst	Regeneration	Unit	(CCR)		
 •	 การปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น			
	 (Debottlenecking)		

•	 ดำาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และสร้างความ
ตระหนักให้กับสาธารณะ	ผ่านหลากหลายกิจกรรม	
เช่น	โครงการ	Thailand	Go	Green	มีกลุ่มเยาวชนที่มี 
ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า	1.3	แสนคน	การจัดสัมมนา
วิกฤติ	2	องศา	วิกฤติเศรษฐกิจ	วิกฤติสังคม	เป็นต้น	

•	 ลดการใช้นำ้าประปาลง	ร้อยละ	3.42	 (เทียบกับปีฐาน	
2558)	

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นำ้าต่อหน่วยการผลิตดีขึ้น
เล็กน้อยเป็น	60.5	ลบ.ม./	พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วย
การผลิต

•	 ดำาเนินงานต่อเนื่องในการศึกษาการบริหารจัดการนำ้า
ในโรงงานด้วยวิธีการจัดทำาเส้นทางรอยเท้านำ้า	(Water	
Footprint	 of	 products)	 ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เพื่อการ
บรหิารจดัการนำา้ตอ่ผลติภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

•	 จัดให้มีคณะทำางาน	PSM	Governance	Committee	
(PSM	GC)	เพื่อสนับสนุนและดำาเนินงาน

•	 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้ครบทุก
กระบวนการตามระบบ	Process	Safety	Management 
(PSM)	ตามแผน	3	เรือ่ง	ไดแ้ก	่การจดัการการเปลีย่นแปลง 
ในกระบวนการผลติดา้นเทคโนโลย	ีและดา้นเครือ่งจกัร	
(Management	 of	 Change	 Technology-Facilities:	
MOC-T,F)	และการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
กระบวนการผลิต	(Pre-Startup	Safety	Review:	PSSR)

•	 ดำาเนินกิจกรรมและซักซ้อมแผนงานด้านความ
ปลอดภัย	 เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินร่วม
กับชุมชนรอบข้างโรงกลั่น	 โดยจัดซ้อมแผนอพยพ
เสมือนจริงในชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา	ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	สำานักงานเขตพระโขนงและ
สถานีดับเพลิงพระโขนง	 ซึ่งเป็นชุมชนแห่งแรกใน
กรุงเทพมหานครที่จัดซ้อมอพยพ	อีกทั้งมีการนำาผล
มาปรับปรุงแผนและจัดทำาเป็นคู่มือในการฝึกซ้อมให้
กับชุมชนอื่นๆ	ได้	รวมเป็น	8	ชุมชน		

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อ 
ร้องเรียนเป็นวงกว้าง

•	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์	ทั้งจาก
ปล่องระบาย	พื้นที่ทำางาน	และบรรยากาศรอบโรง
กลั่นให้ดีกว่าที่กฎหมายกำาหนด	และไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านมลพิษทางอากาศ	

•	 ดำาเนินการจัดการของเสียโรงกลั่นของตามหลัก	3Rs 
ได้	ร้อยละ	98	ของปริมาณของเสียทั้งหมด	

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการชดเชยคาร์บอน	
(Carbon	Offset)	จากธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนของบรษิทั
ในเครือได้	ร้อยละ	60	ภายในปี	2563	และลดลงเหลือ	
0	(Carbon	Neutral	Company)	ภายในปี	2573	

•	 ดำาเนินโครงการ	YES-R+	เพื่อพัฒนาด้าน	Yield	Energy	
Efficiency	Safety	and	Reliability	ใหม้ัน่คงและยัง่ยนื	เพือ่
ลดการสูญเสียผลิตภาพได้สำาเร็จ	

•	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	โรงกล่ัน	:	Refinery	
Energy	Intensity	Index	(EII)	=	90	ในปี	2563	และ	EII	
88	ในปี	2565)		

•	 ดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ	3E	เป็นไปตามแผน	
•	 หน่วย	Continuous	Catalyst	Regeneration	Unit	(CCR)		
แล้วเสร็จในปี	2563

•	 ปรบัปรงุหนว่ยกลัน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ	(Debottlenecking)	
แล้วเสร็จในปี	2563

•	 จำานวนเยาวชนที่ร่วมโครงการ	80,000	คน/ปี

•	 ลดการใช้นำ้าประปาลง	ร้อยละ	15	
	 (เทียบกับปีฐาน	2558)	(เป้าหมายปี	2563)

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นำ้าต่อหน่วยการผลิต 
54	ลบ.ม./	บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต	(เป้าหมาย
ปี	2563)

•	 พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย	เพื่อสร้างความไว้
วางใจและผกูพนัในกลุม่ผู้มสีว่นไดเ้สยีขององคก์รอยา่ง
ต่อเนื่อง	

•	 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ครบทั้ง	 14	 เรื่อง	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมและพัฒนา
ระบบ	Software	เข้ามาช่วย		

•	 ชุมชนปลอดภัยจากการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	จำานวน	11	ชุมชน	
(เป้าหมายปี	2563)

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อร้อง
เรียนเป็นวงกว้าง		(เป้าหมายปี	2563)

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ	(เป้าหมายปี	
2563)

•	 ผลักดันให้บริษัทในกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช้
หลัก	3Rs	ในการจัดการของเสียจนได้รับรางวัล	3Rs	
Award	และ	Zero	Waste	to	Landfill	(เป้าหมายปี	2563)

กลยุทธ์ 2. มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  (Green Production)

041บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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แผนงาน

กลยุทธ์ 3. มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ 
  (Greenovative Experience) 

เป้าหมายปี  2565  (2022)ผลการดำาเนินงาน

3.1	พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า	 (Customer 
Cen t r i c ) 	 ด้ วยการปรับปรุ งแนวคิด / 
ภาพลักษณ์	พัฒนาการบริการ	ธุรกิจเสริม
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า	

•	Greenovative	Product	ออกผลิตภัณฑ์ใหม่	
“บางจาก	Hi	Premium	Diesel	S”	นำ้ามัน 
ดีเซลเกรดพรีเมียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	ยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อสร้างความ
พงึพอใจสงูสดุใหล้กูคา้	คะแนน	Net	Promoter	
Score	ดีขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำาคัญ		

•	Greenovative	Service	Station	พัฒนารูปแบบ
สถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
ดว้ยกระบวนการ	4	R	คอื	Renewable	Recycle	
Reuse	และ	Reduce	จำานวน	2	แห่ง	และ
การออกแบบอาคารธุรกิจเสริม	แบบ	One	
Roof	Concept	ที่มีการปรับปรุงสภาพสถานี
บริการ	ในปี	2560	จำานวน	97	แห่ง	รวมเป็น 
1,057	แห่ง

•	Greenovative	 Service	ปรับปรุงมาตรฐาน
งานบริการใหม่และจัดฝึกอบรม	ทั่วประเทศ		
ขยายการใชร้ะบบ	POS	Automation	ไดม้ากขึน้ 
และพฒันาระบบไอทเีพือ่ใชบ้รหิารฐานขอ้มลู
ลูกค้า	 เพื่อนำามาสู่ประสิทธิภาพในการให้
บริการ	เกิดความรวดเร็ว	และลูกค้าพึงพอใจ		

•	อยู่ระหว่างการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
สถานีบริการนำ้ามันต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เชื่อถือได้		

•	มุ่งสู่การเป็น	The	Most	Admired	Brand	
•	พัฒนาสถานีบริการนำ้ ามันต้นแบบด้าน 
สิ่งแวดล้อม	 ครอบคลุมด้านการจัดการ
พลังงาน	นำ้า	 ขยะ	 ไม่น้อยกว่า	 25	 แห่ง 
ทั่วประเทศ	(เป้าหมายปี	2563)

042 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



6.6 11.A4.74.64.4

แผนงาน

กลยุทธ์ 4. พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  (Green Society)

เป้าหมายปี  2565  (2022)ผลการดำาเนินงาน

4.1	พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม	และ	
พัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน	(CSV)	

4.2	พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาของประเทศมากขึ้น				

•	พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก	9	แห่ง

•	ป รั บป รุ ง สถานี บ ริ ก า รนำ้ า มั นชุ ม ชนที่
มีศักยภาพและยกระดับงานบริการผ่าน
โปรแกรมพัฒนาสถานีบริการนำ้ามันชุมชน		
COOP	Coaching		จำานวน	14	แหง่	และ	COOP	
Turn	Pro	15	แห่ง

•	ขยายเครือข่ายด้านความยั่งยืนไปยังคู่ค้าที่มี
ยอดสัญญาซ้ือขายเกิน	5	แสน	-	1	ล้านเหรียญ	
สรอ.	ดว้ยการเผยแพรจ่รรยาบรรณคูค่า้ฯ	และ
จัดให้คู่ค้าประเมินตนเองตามจรรยาบรรณ		
จำานวน	31	ราย

•	จัดตั้ง	 Social	 Enterprise	บริษัท	ออมสุข	
วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด	 เพื่อต่อยอดการ
ทำาธุรกิจร่วมกับเกษตรกร	โดยใช้องค์ความ
รู้ด้านธุรกิจ	 และช่องทางการตลาดเพื่อ
ยกระดับสินค้าสินค้าเกษตรข้าวและพืช
อินทรีย์ให้กับเกษตรกร	รวมถึงการดำาเนิน
งานร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายมูลนิธิพุทธ
เศรษฐศาสตร์ในจังหวัดเชียงราย		

•	พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นชุมชน
สุขภาพดี	 น่าอยู่และยั่งยืน	 ในพื้นที่รอบ 
โรงกลั่นนำ้ามัน	จำานวน	251	กิจกรรม	และ
ดำาเนินงานต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน	ด้วย	วิสาหกิจชุมชน	“คุณแจ๋ว	
คลีนเซอร์วิส”		

•	จัดตั้ง	มูลนิธิใบไม้ปันสุข	 เป็นหน่วยงานที่มี
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะดา้นสงัคมทีจ่ะพฒันาการ
ศึกษาของเยาวชนไทย	และพัฒนาความเป็น
อยู่ที่ดี	สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรไทย		
ด้วยอยู่ในระยะเริ่มต้น	จึงสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายได้บางข้อ	กล่าวคือ		

 •	 การพัฒนาเยาวชนระดับประถมวัยให้ 
	 อ่านออกเขียนได้	591	คน	

 •	 ยั ง ไ ม่ มี ก า ร พั ฒน า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ 
	 อาชีวศึกษาและปริญญาตรี	

 •	 พัฒนา เกษตรกรตามหลั กกสิ ก ร รม 
	 ธรรมชาติ	 และออกแบบพื้นที่พร้อมทั้ง 
	 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการนำ้า 
	 ในลุ่มป่าสัก	จำานวน	14	ราย	

•	ส่ง เสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าจากกลุ่ม
เกษตรกรมาจำาหนา่ยในรา้นสะดวกซือ้	SPAR	
ทั้งในประเทศและส่งออก	รวมถึงนำามาเป็น
สินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการนำ้ามัน
บางจากเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี

•	พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง	

•	ยกระดับสถานีบริการนำ้ามันชุมชนให้มีงาน
บริการที่มีศักยภาพ

•	 คู่ค้าทุกรายตอบรับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
และร่วมทำาแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ	

•	พัฒนาโครงการสำ าคัญในเขตระ เบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ที่ผลัก
ดนัประเทศไทยสู	่Thailand	4.0	และการพฒันา
อย่างยั่งยืน	สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
ฐานราก	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติ	
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมุ่งเน้น
ในธรุกจินวตักรรมชวีภาพและพลงังานสเีขยีว

•	ประเมินถึงความเป็นมิตร	 เป็นประโยชน์	
ปลอดภัยและความผูกพันของชุมชนที่มีต่อ
บรษิทั	รอ้ยละ	85		สง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้กลุม่
วิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอย่างน้อย 
3	กลุ่ม	(เป้าหมายปี	2563)	

•	 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทาง
วิชาการในแต่ละช่วงวัย	(เป้าหมายปี	2563)

 •	 พัฒนา เ ย า วชนอ่ า นออก 	 เ ขี ยน ได้ 	 
	 ไมน่อ้ยกวา่	800	คน/	ป	ี	(เปา้หมายป	ี2563)

 •	 พัฒนาหลักสูตรระดับอาชี วศึกษาที่  
	 ตอบสนองตลาดแรงงานและไทยแลนด	์4.0	 
	 จำานวน	1	หลักสูตร	(เป้าหมายปี	2563)

 •	 ร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
	 ในด้านที่สอดคล้องกับธุรกิจ/สิ่งแวดล้อม 
	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 จำานวน	 1	 
	 หลักสูตร

 •	 จำานวนเกษตรกรในพืน้ทีเ่กษตรกรรมยัง่ยนื	 
	 (ที่ได้รับการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ 
	 เพื่อการบริหารจัดการนำ้า)ไม่น้อยกว่า 
	 50	ราย	(เป้าหมายปี	2563)

หมายเหตุ:	1)	กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานในปี	2563	(2020)/	2565	(2022)	บริษัทฯ	ได้ปรับการนำาเสนอเป็น	2	ช่วงเวลา	เพื่อให้สอดคล้องกับ 
	 	 	 รอบการวางแผนกลยุทธ์องค์กร	ระยะยาว	5	ปี	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)
	 	 2)				หมายถงึ	เปน็ผลการดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัการประเมนิผลปฎบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ในปี	2560	(Disclosure	102-28)		

	 ทัง้นีใ้นการตอบสนองตอ่เปา้หมายดา้นธรรมาภบิาล	(SDG	16)	และการบรหิารทรพัยากรบคุคล	(SDG	8)	ตดิตามรายละเอยีด

จากบทการกำากับดูแลกิจการที่ดี	การต่อต้านคอรัปชั่น	และ	การดูแลพนักงาน

043บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



การกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 การกำากบัดแูลกจิการทีด่ถีอืเปน็รากฐานสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ	บรษิทัฯ	จงึไดก้ำาหนด	“นโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่”ี 

(Disclosure	102-16)	อันเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบได้
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ	โดยมี	“คณะกรรมการบรรษัทภิบาล”	(Corporate	Governance	Committee)	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	
4	ท่าน	ทำาหน้าที่กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามมาตรฐานสากลเป็นประจำาทุกปี	โดยในปี	2560	มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในด้านต่างๆ	ดังนี้	(Disclosure	102-17)

	 นอกจากนี	้ยงัมกีารประเมนิคณะกรรมการชดุยอ่ยเปน็รายคณะ	รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจำาป	ี2560	หวัขอ้	โครงสรา้ง
การจัดการ

	 เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดให้มีการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ยปลีะครัง้	เพือ่รว่มกนัพจิารณาผลงานและปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป	โดยมกีารประเมนิผล	ใน	3	รปูแบบ 
ดังนี้

ปรับปรุงนโยบาย

1.ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	95.36

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2.ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม)
กรรมการ	3	-	4	คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ

ประเมินกรรมการ	1	คน
คะแนนร้อยละ	96.65
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. ประเมินทั้งคณะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	96.67

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

แบ่งปันแนวคิด ยืนหยัดเจตนารมณ์

ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
ครั้งที่	14	อาทิ
•	 เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่กรรมการ	อาทิ 
	 การนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
	 จัดสรรทรัพยากร	เป็นต้น
•	 เพิ่มเติมเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควร 
	 และไม่ควรดำาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
•	 เพิ่มเติมนโยบายความหลากหลายของ 
	 กรรมการ

•	 ให้พนักงานทุกคนตอบรับและทำาแบบ 
	 ทดสอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี 
	 ประจำาปี
•	 ใหพ้นกังานทกุคนแจง้ขอ้มูลความขดัแยง้ 
	 ทางผลประโยชน์ประจำาปี	 (Conflict	 of 
	 interest)	
•	 จัดกิจกรรม	CG	Day	ประจำาปี	 2560	 
	 (ปีที่	13)	โดยมีการบรรยายหัวข้อ	“การ 
 เป็นคนดีตามหลักธรรม หลักทำา 
 ตามรอยพระยุคลบาท”	โดย	ดร.สุเมธ	 
	 ตันติเวชกุล	เลขาธิการ	มูลนิธิชัยพัฒนา
•	สื่อสารนโยบายงดการรับของขวัญ	 (No	 
	 Gift	Policy)	ในช่วงเทศกาลและในโอกาส 
	 อื่นใดไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ 
	 บริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

•	 แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เกี่ ยวกับ 
	 การกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้าน 
	 คอร์รัปชันกับหน่วยงานภายนอก	อาทิ	 
	 บริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จำากัด	 
	 ( มหาชน ) , 	 นั กศึ กษาจากสถาบั น 
	 พระปกเกล้า	เป็นต้น
•	 จัดสัมมนาคู่ค้าประจำาปี	 และสัมมนา 
	 คู่ค้าเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ 
	 รับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 
	 (CAC)	 (รายละเอียดปรากฎในบทการ 
	 ต่อต้านทุจริต	หน้า	45)

95.36 96.65 96.67

“......พระองค์ท่านอธิบายว่า ‘ธรรม’ คือ ความดีและความถูกต้อง 
ขอให้สังเกตว่าสองคำานี้ต้องมาด้วยกัน หลายคนบอกว่า ‘ผมทำาแต่ความดี’ 
‘ผมทำาแต่สิ่งที่ถูกกฏระเบียบและถูกกฎหมาย’  ไม่พอ เพราะ
ถูกกฏระเบียบกฎหมายบางทีมันไม่ดี ...เพราะฉะนั้น ‘ธรรม’ 
ต้องดีและถูกต้องด้วย มันต้องมาคู่กัน...” 

การบรรยายหัวข้อ
“การเป็นคนดีตามหลักธรรม

หลักทำาตามรอยพระยุคลบาท” 
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา

กิจกรรม CG Day ประจำาปี 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

044 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



การต่อต้านการทุจริต

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	เป็น	1	ใน	22	บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	
(CAC:	Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อปี	2559 
(ใบประกาศมีอายุ	3	ปี)	

 ในด้านการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ	ดังนี้

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับ
การนำานโยบายฯ ไปปฏิบัติและเรียนรู้

จนผ่านการทดสอบความรู้
(Disclosure 205-2)

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ออนไลน์
ผ่านระบบบริหารบุคลากร e-HR
(Disclosure 102-25)  

จำานวนเหตุการณ์
การที่เกิดจากการทุจริต
(Disclosure 205-3)

ตอบรับนโยบาย
ร้อยละ

ทดสอบความรู้
ร้อยละ

100100

100

0

  ร้อยละ

กรณี

44
ราย

22
ราย

58
ราย

91
ราย

ปี 2559ปี 2558ปี 2557 ปี 2560

• สื่อสารและให้ความรู้ : บริษัทฯ	 ใช้ช่องทางการเรียนรู้ 
	 ผ่านออนไลน์	WeShare	 สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน 
	 เข้าเรียนรู้และทำาแบบทดสอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
	 ทีด่	ีซึง่จะชว่ยใหพ้นกังานเขา้ใจนโยบายทีถ่กูตอ้ง	ทำาใหเ้กดิการ 
	 เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน:	 สื่อสาร	“นโยบายงดการ 

 รับของขวัญ”	 (No	Gift	Policy)	 (Disclosure	102-16) ในช่วง 
	 เทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน	บริษัทย่อยและ 
	 ผู้เกี่ยวข้องภายนอกเพื่อตอกยำ้าความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	ในการ 
	 สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำาเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
	 อย่างยุติธรรม
• แบ่งปันแนวคิด:	จัดสัมมนาคู่ค้าประจำาปีเตรียมความพร้อม 
	 เข้าสู่กระบวนการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
	 เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	จำานวน	2	ครั้ง 
	 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจตามแนวทางจรรยาบรรณ 
	 สร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน	และสนับสนุนให้คู่ค้า 
	 เป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ	“แนวร่วม 
	 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	 (CAC) 
	 ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่4	ในปนีีม้คีูค่า้ประกาศเจตนารมณเ์ปน็แนวรว่ม 
	 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจำานวน	91	ราย	 
	 รวมถงึบรษิทัยอ่ยของบรษิทั	บางจากฯ	3	ราย	ซึง่ในปนีี	้บรษิทัยอ่ย 
	 คือ	บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	ได้ผ่านการรับรอง	เมื่อวันที่	 
	 18	สิงหาคม	2560จำานวนคู่ค้าที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

“...ทำางานกับพระเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ท่านทรงเน้นเรื่อง 
“ความดี” มาก ความเก่งความอะไรต่ออะไร 

พระองค์ท่านทรงเก็บไว้ทีหลัง เพราะถ้าเก่งแล้วมันไม่ดี
มันทำาลายชาติบ้านเมืองยิ่งๆ กว่าคนไม่เก่งอีก 

เพราะมันจะวางอย่างสลับซับซ้อนทีเดียว...” 

การบรรยายหัวข้อ 
“การเป็นคนดีตามหลักธรรม 
หลักทำา ตามรอยพระยุคลบาท” 
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
กิจกรรม CG Day ประจำาปี 2560
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

045บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



สายการรายงาน

	 Functional
	 Risk	Communication

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน	การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วย 
ในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
สากล	COSO	ERM	และ	 ISO	31000	 เข้ามาประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร	 (Disclosure	102-11)	 ได้แก่	 ระดับ 
การดำาเนนิงานใหบ้รรลเุปา้หมายองคก์ร	กลุม่ธรุกจิ/กลุม่งาน	สว่นงาน	กระบวนการทำางาน		และการจดัทำาแผนจดัการความเสีย่ง 
ของโครงการลงทนุในทกุๆ	โครงการ		ตลอดจนถา่ยทอดไปยงักลุม่ธรุกจิใหด้ำาเนนิงานตามระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่ปน็มาตรฐาน	
โดยจัดวางโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มฯ	จะสามารถบรรลุผล
ตามเปา้หมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรว่มกนั	และสอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดลอ้ม
และสังคม

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

	 กรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหารและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร	 (Enterprisewide	Risk	Management	Committee,	ERMC)	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กร	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำาเนินการที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ	ผู้บริหาร	พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีส่งผลกระทบต่อองค์กร	โดยมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(Risk	Management	Sub-Committee	-	RMC)	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก
กลุม่ธรุกจิ	กลุม่งานและสายงานตา่งๆ	ทำาหนา้ทีต่ดิตามผลการดำาเนนิงานและพฒันาระบบการจดัการดา้นการบรหิารความเสีย่ง
ทั้งองค์กร	รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน	(Price	and	Finance	Risk	Management	Committee	
-	PRMC)	เพื่อดูแลและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยเสี่ยงด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมำ่าเสมอ	ทั้งนี้	
ทุกกลุ่มธุรกิจ	กลุ่มงาน	และบริษัทในกลุ่มได้กำาหนดให้มีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการความเสี่ยง	(Risk	Manager)	และ 
ผูป้ระสานงานความเสีย่ง	(Risk	Coordinator)	ทำางานรว่มกบัสว่นยทุธศาสตรแ์ละบรหิารความเสีย่งองคก์รในการสง่เสรมิพนกังาน
ในฝ่ายและส่วนงานให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง	สร้างความมั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท 

(MANCOM)

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน       

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ด้านราคาและการเงิน
(PRMC) 

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ/	รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและ

การค้านำ้ามัน

Risk	Manager

Risk	Coordinator

ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด/	รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจการตลาด

Risk	Manager

Risk	Coordinator

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	บีซีพีจี	
จำากัด	(มหาชน)

Risk	Manager

Risk	Coordinator

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	บีบีจีไอ	จำากัด

Risk	Manager

Risk	Coordinator

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

Risk	Manager

Risk	Coordinator

รองประธาน
กรรมการใหญ
กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

Risk	Manager

Risk	Coordinator

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานบริหารและ
พัฒนาศักยภาพองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานวางแผน
ยุทธศาสตร์และพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
และบริหารการลงทุน	

(CP)

ส่วนยุทธศาสตร์และ
บริหารความเสี่ยงองค์กร	

(CSD)

Risk	Manager Risk	Manager

Risk	Coordinator Risk	Coordinator

 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร (RMC)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ต่อองค์กร (RMC)

หมายเหตุ

Risk	Manager	-	ผู้อำานวยการตำาแหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย

Risk	Coordinator	-	มอบหมายหน้าที่โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

046 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร    

 ข้อหนึ่งในนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร นั่นคือ “ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยง

เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียง”	นอกจากที่บริษัทฯ	ได้จัด 
ให้มีกระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	พร้อมจัดทำา 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับที่เป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องแล้ว	เพื่อเป็นการเน้นยำ้าให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญ	 
บริษัทฯ จึงกำาหนดให้การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลดำาเนินงานของผู้บริหารในระดับส่วนงาน 
ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ส่วนงานบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 และส่งผลต่อเนื่อง 
ไปยังเป้าหมายในระดับองค์กรต่อไป	อีกทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านต่างๆ	
รวมถงึการวเิคราะหโ์อกาสและความเสีย่งทางธรุกจิแกผู่บ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง	การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังาน 
ทกุคนในองคก์รเขา้ใจถงึความสำาคญัของความเสีย่ง	และศกึษาความรูข้อ้กำาหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหเ้ปน็
มาตรฐานเดียวกันผ่านการศึกษาคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ได้บริหารจัดการความเสี่ยงหลักขององค์กร	ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์	การปฎิบัติการ	การเงินและ 
ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร	อันอาจเกิดขึ้นจากด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	สังคมและชุมชน	รวมถึงการ
ปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย		ในป	ี2560	บรษิทัฯ	ไดพ้จิารณาทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ	ทัง้ทาง
ด้านความผันผวนของราคานำ้ามันและอัตราแลกเปลี่ยน	การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม	ภาวะเศรษฐกิจ	และการเติบโตทาง
ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมตา่งๆ	ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ	ไดแ้ก	่เทคโนโลยดีา้นพลงังานทดแทนและการกกัเกบ็ 
พลงังาน	(Energy	Storage)		ความกา้วหนา้ในการพฒันารถพลงังานไฟฟา้	(Electric	Vehicle	:	EV)	และนโยบายของภาครฐั	แนวโนม้ 
และความเสี่ยงของโลก	(Megatrend)	จาก	The	Global	Risks	Report	2017	ของ	World	Economic	Forum	รวมถึงความต้องการ
และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร	มารว่มวเิคราะหผ์ลกระทบและแนวโนม้ทศิทางในอนาคตเพือ่จดัทำาแผนบรหิาร
ความเสี่ยงและหาโอกาสทางธุรกิจ	
 
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น	การบริหารความเส่ียงองค์กร การบริหารความเสี่ยงโครงการ

ลงทุน  และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)	เพื่อให้สามารถประเมิน
และจัดแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสมกับสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นความเสี่ยง

1)	 ความเสี่ยงความผันผวนของ
	 ราคานำ้ามันและราคาวัตถุดิบ
	 ที่ใช้ในการผลิต
 ผลกระทบ :	ความไม่แน่นอน
	 ของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม	
	 และรายได้ธุรกิจอื่นๆ	ขององค์กร

2)	 ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
	 และห่วงโซ่อุปทาน
 ผลกระทบ :	ความไม่ต่อเนื่อง
	 ทางธุรกิจ/	ผลกระทบต่อต้นทุน	
	 ทางการผลิต

3)	 ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง
	 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
	 พลังงาน
 ผลกระทบ :	รายได้จากธุรกิจ	
	 พลังงานปิโตรเลียมมีการเติบโต
	 ที่ลดลง

บริษัทฯ	มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับความผันผวนของราคานำ้ามันและราคา
วัตถุดิบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ดังนี้
•	 ติดตามความเคลื่อนไหวราคานำ้ามันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
	 ด้านราคา	และส่วนต่างราคานำ้ามันดิบและราคานำ้ามันสำาเร็จรูป	ในรูปแบบใหม่อย่าง 
	 สมำา่เสมอ	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นราคาและการเงนิจะทำาการพจิารณา 
	 เพื่อตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงนี้
•		สำารองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่ 
	 เหมาะสมและสามารถทำากำาไรให้กับธุรกิจได้	อีกทั้งมีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ 
	 ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่ธุรกิจ
•	 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสมำ่าเสมอ	โดยขยายการลงทุนสู่ 
	 ธรุกจิผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน	(Green	Power)	ผา่นการลงทนุของ	บรษิทั	บซีพีจี ี
	 จำากัด	 (มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ขยายการลงทุนและดูแลธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและ 
	 พลังงานหมุนเวียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•	 จัดตั้งบริษัท	บีบีจีไอ	จำากัด	ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ	มีกำาลัง 
	 การผลิตรวมมากกว่า	1,710,000	ลิตรต่อวัน	แบ่งเป็นเอทานอลรวม	900,000	ลิตรต่อวัน	 
	 และไบโอดีเซล	810,000	ลิตรต่อวัน	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่ง 
	 ในการดำาเนินธุรกิจ	อีกทั้งสามารถกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 
	 วัตถุดิบหลัก	ประกอบด้วย	มันสำาปะหลัง	กากนำ้าตาล	นำ้ามันปาล์มดิบ	พร้อมเป็นการ 
	 สนับสนุนในด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกัน		

•	 ทำาสัญญาจัดซื้อนำ้ามันดิบในระยะยาว	(Term)	ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ	เพื่อ 
	 รองรับปริมาณการกลั่นได้อย่างสมำ่าเสมอ	
•	 จัดหานำ้ามันดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่ดีเพื่อ 
	 เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ
•	 จัดกลุ่มผู้ขาย	(Supplier)	วัตถุดิบ	สินค้า	และบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อประเมินความเสี่ยง 
	 ด้านความเพียงพอของผู้ขาย	และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม 
	 ต่อองค์กรจากกลุ่มผู้ขาย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

•	 เพิม่การลงทนุในหุน้เหมอืงแรล่เิทยีม	โดยปจัจบุนัไดเ้ขา้ถอืหุน้ของบรษิทั	Lithium	Americas	 
	 Corp.	จำานวนรอ้ยละ	16.1	เพือ่ขยายธรุกจิดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละนวตักรรมพลงังาน	 
	 รองรับการเติบโตด้านพลังงานทดแทนที่ใช้แบตเตอรี่ในอนาคต
•	 เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center	หรือ	 
	 BiiC	 โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อสร้างระบบนิเวศสำาหรับ 
	 นวัตกรรมสีเขียว	 (Green	Ecosystem)	ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ	ที่สนับสนุน 
	 การกา้วกระโดดของพลงังานสเีขยีวและผลติภณัฑช์วีภาพ	นำามาตอ่ยอดธรุกจิใหเ้กดิการ 
	 เปลี่ยนแปลง	(Breakthrough)	ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การบริหารจัดการ

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

	 เป็นการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	รวมถึงแนวโน้มในอนาคต	(Future	Trend)	ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure	102-29)		
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ประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

4)	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
	 ที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม	
 ผลกระทบ :	ความเชื่อมั่น
	 ของชุมชนและสังคม
	 ต่อการดำาเนินธุรกิจ

•	 บรหิารความเสีย่งในการทำางานผา่นระบบ	Safety	Integrity	Level	(SIL),	Reliability	Centered	 
	 Maintenance	 (RCM)	และ	Risk-Based	 Inspection	 (RBI)	อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม 
	 ทัง้อปุกรณแ์ละกระบวนการ	เพือ่วางแผนซอ่มแซมอปุกรณต์า่งๆ	ไดล้ว่งหนา้อยา่งถกูตอ้ง	 
	 ลดการเกิดอุบัติเหตุ
•	 พัฒนาระบบความปลอดภัย	ตามมาตรฐาน	มอก./OHSAS	18001	มีการทำาประเมิน 
	 เพื่อบ่งชี้อันตรายจากการทำางาน	 (Hazard	And	Operability	Studied	 :	HAZOP)	และ 
	 วางระบบการบริหารความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น 
	 (Process	Safety	Management	System:	PSM)	
•	 ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ	บริเวณ 
	 รอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียง	จำานวน	6	แห่ง	ได้แก่	มูลนิธิสายใจไทย	ถนนสรรพาวุธ	 
	 บริเวณหน้าโรงกลั่นบางจากฯ	ทั้ง	2	ฝั่ง	คือ	ฝั่งถนนทางรถไฟสายเก่าและซอยสุขุมวิท	 
	 64	บรเิวณศนูยก์ฬีา	สนง.ปลดักระทรวง	และบรเิวณชมุชนหนา้และชมุชนหลงัวดับญุรอด 
	 ธรรมาราม	เขตพระโขนง	และมีแผนขยายติดตั้งเพิ่มเติมไปยังพื้นที่บางกระเจ้า	ริมฝั่ง 
	 แม่นำ้าเจ้าพระยาตรงข้ามกับโรงกลั่นฯ	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่ 
	 ใกล้เคียงได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ	สร้างความมั่นใจแก่สังคมในวงกว้าง	
•	 ดำาเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด	 (Enclosed	Ground	Flare)	 เพื่อลดผลกระทบ 
	 ต่อชุมชนจากการระบายก๊าซออกทางหอเผาทิ้ง	คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี	2562
•	 จดักจิกรรมใหค้วามรู	้ความเขา้ใจ	และปลกูจติสำานกึดา้นความปลอดภยัใหก้บัชมุชนรอบ 
	 โรงกลัน่	ทัง้โรงเรยีน	วดั	คอนโดมเินยีม	ดว้ยการอบรมความรูเ้รือ่งการอพยพ	และดบัเพลงิ	 
	 รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารและเตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง	การเชิญตัวแทนจากชุมชน 
	 ร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure	102-29)		

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure	102-29)		

วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอาจส่งกระทบต่อการดำาเนินงานของธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้บริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือทั้งในระยะฉับพลันและมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ดังนี้
•	 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	เช่น	สถานการณ์ 
	 นำ้าท่วม	โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับตามระดับความรุนแรงเพื่อสร้างความมั่นใจ 
	 ว่าธุรกิจสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
•	 ใช้ไฟฟ้าและไอนำ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Cogeneration	Power	Plant)	ที่ 
	 ใชก้า๊ซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิแทนการใชน้ำา้มนัเตา	ในป	ี2560	ไดเ้ริม่ดำาเนนิงานโรงไฟฟา้ 
	 พลังงานความร้อนร่วม	(Cogeneration	Power	Plant)	หน่วยใหม่	ขนาดกำาลังผลิต	12	 
	 เมกะวัตต์	ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลั่นฯ	และลดการปล่อย 
	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
•	 ใหก้ารดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคมเปน็วฒันธรรมขององคก์ร	มุง่เนน้การประหยดัพลงังาน 
	 และการดแูลสิง่แวดลอ้ม	โดยโรงกลัน่บางจากฯ	ไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที	่5	 
	 เครือข่ายสีเขียว	(Green	Network)	และ	อาคารสำานักงานใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
	 การออกแบบอาคารทีส่นบัสนนุการใชผ้ลติภณัฑป์ระหยดัพลงังานและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	 
	 ระดับสูงสุด	LEED	Platinum	
•	 พฒันาธรุกจิพลงังานสเีขยีว	โดยขยายธรุกจิดา้นพลงังานไฟฟา้จากพลงังานทดแทน	ผา่น 
	 บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	และ	ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ	ผ่าน	บริษัท	 
	 บีบีจีไอ	จำากัด	ซื่งผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอล	
•	 ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา	“เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
	 โรงกลั่นที่ยั่งยืน”	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งมีการประเมินในรูปแบบ	Carbon	 
	 Footprint	ก้าวสู่มาตรฐาน	ISO	14067	เพื่อลดภาวะโลกร้อน

5)	 ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน
 ผลกระทบ :	สภาพภูมิอากาศ	
	 เปลีย่นแปลง/	ภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิ	
	 กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
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2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน  

	 นอกจากการพิจารณาถึงความสอดคล้องของทิศทางกลยุทธ์องค์กร	และผลตอบแทนของธุรกิจแล้ว	การบริหารความเสี่ยง
ของโครงการลงทนุนบัเปน็เรือ่งสำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่การดำาเนนิธรุกจิ	โดยตอ้งมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งโครงการใหช้ดัเจน
อย่างเป็นระบบในแต่ช่วงระยะเวลาในการดำาเนินโครงการ	ดังนี้	
	 1.	 ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ	(Development	Phase	Risk)
	 2.	ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ	(Construction	Phase	Risk)	
	 3.	ความเสี่ยงในช่วงดำาเนินโครงการ	(Operation	Phase	Risk)	ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	 	 และภาษีตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน	ความเสี่ยงด้านธุรกิจ	และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	อีกทั้งเพิ่มเติม 
	 	 การพิจารณา	
	 4.	ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต	ิ(Natural	Disaster	Risk)	เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่โครงการลงทนุจะเกดิผลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย 
	 	 ที่ตั้งไว้	ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคมและชุมชน	
	 	 โดยต้องได้รับความเห็นชอบแผนจัดการความเสี่ยงของโครงการจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรก่อน 
นำาเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้	การพิจารณาความเสี่ยงได้แยกตามแต่ละช่วงเวลาในการดำาเนินโครงการ	
และคำานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน	รวมถึงความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติอีกด้วย	

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure	102-29)		

6)	 ความเสี่ยงจากภาวะ
	 การขาดแคลนนำ้า
 ผลกระทบ :	มีนำ้าใช้ไม่เพียงพอ
	 ต่อกระบวนการผลิต

7)	 ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
	 ระบบนิเวศวิทยา
 ผลกระทบ :	การขนส่งนำ้ามัน
	 ทางเรืออาจส่งผลกระทบ
	 ต่อระบบนิเวศ	หากเกิดรั่วไหล

•	 มีคณะทำางานบริหารจัดการนำ้าโรงกลั่น	 (Refinery	Water	Management	 Taskforce) 
	 เพื่อค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการนำ้าอย่างคุ้มค่าเพื่อรักษาเสถียรภาพในกระบวน 
	 การผลิต	มีมาตรการที่ลดการใช้นำ้า	การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยี 
	 รเีวอรส์ออสโมซสิ	โดยในป	ี2560	ทำาใหผ้ลการลดนำา้ใชใ้นปนีีไ้มต่า่งจากปกีอ่นนกั	คดิเปน็	 
	 ร้อยละ	3.42	เมื่อเทียบจากปีฐาน	(2558)
•	 เริ่มจัดทำารอยเท้านำ้า	 (Water	 Footprint)	 เพื่อการบริหารจัดการนำ้าตลอดวัฎจักรชีวิต 
	 ผลิตภัณฑ์	 (Gate	 to	Gate)	และหามาตรการที่เหมาะสมในการลดการปล่อยนำ้าทิ้งและ 
	 การใช้นำ้า		
•	 ส่งเสริมให้บริษัทในเครือลดการใช้นำ้าในกระบวนการผลิต	เริ่มจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ 
	 ชีวภาพได้นำานำ้าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่	นอกจากนี้ยังจัดทำาโครงการขุดบ่อ 
	 นำ้าดิบเพื่อสำารองนำ้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

•	 ป้องกันนำ้ามันรั่วไหลในแม่นำ้า	 โดยกำาหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งนำ้ามันให้เป็นเรือที่มี 
	 เปลือกสองชั้น	(Double	Hull)	ทั้งเรือขนส่งนำ้ามันดิบและเรือขนส่งนำ้ามันสำาเร็จรูป
•	 มมีาตรการเตรยีมความพรอ้มดา้นอปุกรณฉ์กุเฉนิ	อปุกรณข์จดัคราบนำา้มนั	และการซอ้ม 
	 แผนฉุกเฉินในการจัดการกรณีนำ้ามันรั่วไหลและไฟไหม้ของเรือขนส่ง	และเรือจัดเก็บ 
	 นำ้ามันดิบ	(Floating	Storage	Unit)
•	 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย	สำาหรับอุปกรณ์	ระบบ	และเครื่องมือ 
	 ต่างๆ	ของท่าเรืออย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องตาม	Oil	Company	International	Marine	 
	 Forum	(OCIMF)	อาท	ิการปรบัปรงุระบบดบัเพลงิทีท่า่เรอืใหท้นัสมยัยิง่ขึน้	การพฒันาระบบ 
	 การเทยีบจอดเรอืใหเ้ปน็แบบ	Quick	Release	Hook	และตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิเพิม่เตมิ	 
	 เป็นต้น

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการ

050 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

	 บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ISO	22301:	2012	ครอบคลุมสำานักงานใหญ่	โรงกลั่น
นำ้ามันบางจากและศูนย์จ่ายนำ้ามันบางจาก	สำานักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายนำ้ามันบางปะอินตั้งแต่ปี	2556	ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่	 5	ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ	มีระบบในการเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต	และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มี
ประสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล	และสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่บรษิทัฯ	จะสามารถรบัมอืและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์
วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
 
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยเพิ่มแผนฯ	ที่เกี่ยวเนื่องกับสำานักงานใหญ่ใหม่	รวมถึง
การจัดตั้งและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม	นอกจากการจัดทำาแผนฯ	บริษัทฯ	ได้ทำาการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และแผนรับมือภาวะฉุกเฉินนำ้ามันรั่วไหลลงทะเลร่วมกับเรือบงกช	สตาร์	ของบริษัท	บงกช	มารีน	เซอร์วิส	จำากัด	ที่ให้บริการเรือ
สำาหรับเก็บนำ้ามันดิบ	(Floating	Storage	Unit)	ให้เหตุการณ์สมมติเป็นการจัดส่งนำ้ามันดิบในภาวะวิกฤต	ครอบคลุมถึงการซ้อม
การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งบรษิทัในกลุม่	เพือ่นำาผลทีไ่ดจ้ากการซอ้มฯ	ไปปรบัปรงุขัน้ตอนการดำาเนนิงาน	จดัหาทรพัยากรเพิม่เตมิ 
ให้กลุ่มบริษัทมีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ	
แล้วจะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	

051บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



6,405 173,378

13,663

กำาไรสุทธิ รายได้รวม

EBITDA

ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล
และหน่วยงานท้องถิ่น

ล้านบาท544



การเติบโตทางเศรษฐกิจ



รายได้ (Disclosure	201-1)		

ค่าใช้จ่าย

	 ในปี	 2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายและการให้บริการ	172,138	ล้านบาท	และมีกำาไรสุทธิ 
6,404	ล้านบาท	โดยรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น	 
18.96%	มาจากหลายกลุ่มธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็น	ธุรกิจโรงกลั่น	
ธุรกิจตลาด	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
แต่สาเหตุหลักมาจากธุรกิจโรงกลั่น	เนื่องจากราคาขายเฉลี่ย 
นำ้ามันสำาเร็จรูป	และค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	นอกจากนี้ 
ราคานำ้ามันดิบเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลให้บริษัทฯ 
มีกำาไรจาก	สต๊อกนำ้ามันประมาณ	834	ล้านบาท	อีกทั้งธุรกิจ
โรงกลัน่สามารถเดนิหนว่ยกลัน่เตม็ประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
เฉลี่ย	111.37	พันบาร์เรลต่อวัน
 

	 ในส่วนของธุรกิจตลาดบริษัทฯ	 ยังคงสามารถรักษา 
ส่วนแบ่งการตลาดในอันดับที่	 2	ได้อย่างต่อเนื่อง	มีจำานวน
สถานีบริการเพิ่มขึ้น	รวมทั้งสิ้นในปี	2560	 เป็น	1,114	แห่ง	
และมีปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันสำาเร็จรูปรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 4.5	 เป็นไปในทางเดียวกับปริมาณการใช้นำ้ามัน 
เชื้อเพลิงในประเทศที่สูงขึ้น	
 
	 สำาหรับรายได้จากการขายและบริหารของกลุ่มธุรกิจ
พลังงานทดแทนนั้นมาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทย่อยคือ	บริษัท	บีซีพีจี	
จำากัด	 (มหาชน)	และมีกำาลังการผลิตและจำาหน่ายรวม	160 
เมกะวตัต	์มรีายได	้3,322	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากปกีอ่น	238	ลา้น
บาท	อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	749	
ล้านบาท	เป็นของโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ในประเทศฟิลิปปินส์	
341	ล้านบาท	และส่วนแบ่งกำาไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ	ในประเทศอินโดนีเซีย	408	ล้านบาท	ในส่วน
ของธรุกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	ได้มีการควบรวมระหว่างบริษัท 
บบีพี	ีโฮลดิง้	จำากดั	(บรษิทัยอ่ยของบรษิทั	บางจาก	คอรป์อเรชัน่	
จำากัด	(มหาชน))	กับบริษัท	เคเอสแอลจีไอ	จำากัด	(บริษัทย่อย
ของบริษัท	นำ้าตาลขอนแก่น	จำากัด	 (มหาชน))	 เป็น	บริษัท 
บีบีจีไอ	จำากัด	มีรายได้ในปี	 2560	 รวม	8,073	ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น	 980	ล้านบาท	สำาหรับธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 
บริษัท	Nido	Petroleum	Limited	มีรายได้	1,510	ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	7	ล้านบาท

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการในปี	2560	เพิ่มขึ้น 
25,786	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น	
เนื่องจากราคานำ้ามันดิบดูไบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 เฉลี่ย	11.71	
เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	ตามอุปทานที่ลดลงจากการ 
ลดกำาลังผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนำ้ามัน	 (OPEC)	และ
นอก	OPEC	
	 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม	โรงเรียน	
และชมุชน	รวมถงึการบรจิาคทัง้ในรปูสิง่ของและเงนิ	ประมาณ	
106.59	 ล้านบาท	 เป็นเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวม	สถาบันวิทยสิริเมธี	 อาคารศูนย์รักษาพยาบาล
รวมสภากาชาดไทย	 เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาว่ายนำ้า 
แห่งประเทศไทย	 เงินบริจาคเข้าสมาคมกีฬามวยสากล 

แหง่ประเทศไทย	คา่ใชจ้า่ยกจิกรรม	100	ป	ีแหง่จฬุาฯ	เงนิบรจิาค
ในโครงการรวมพลงัประชารฐั	ชว่ยผูป้ระสบภยั	และสมทบทนุ
การศึกษาต่างๆ	เช่น	ทุนการศึกษาเยาวชนบางจากปี	2560		
ทุนการศึกษา	AIT	ตามโครงการของ	BiiC-	สถาบันนวัตกรรม
และบ่มเพาะธุรกิจ	 เป็นต้น	สำาหรับค่าจ้างและค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ประมาณ 
373	ลา้นบาท	ในดา้นของการชำาระภาษใีหแ้กร่ฐับาลและหนว่ย
งานทอ้งถิน่ลดลง	278.16	ลา้นบาท	เนือ่งจากบรษิทัฯ	ไดร้บัเงนิ
คืนภาษีเงินได้ของปี	2550,	2552	และ	2553	จำานวนเงิน	897	
ล้านบาท	แต่ชำาระภาษีเพิ่มขึ้น	619	ล้านบาทเมื่อเทียบจาก 
ปีก่อน	 และในปีนี้บริษัทฯและบริษัทในเครือ	 มีการจ่าย
เงินปันผล	3,310	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2559

ในปีนี้ บริษัทฯ มีการประกาศใช้ นโยบายภาษี
เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีแนวทาง
การบริหารจัดการ ด้านภาษีอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย และมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านภาษีที่สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตลอดจนสร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุด

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำานึงถึงความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม

(สามารถดูรายละเอียดนโยบายภาษี ได้ที่เว็บไซต์

http://www.bangchak.co.th)
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การบริหารความเปลี่ยนแปลง

	 เป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องจากปีก่อน	ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กรทำาให้ส่งผลกระทบทั้ง 
ด้านบวกและลบ	บริษัทฯ	จึงได้นำากระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ	ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อองค์กร	 โดยให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ใน	2	แนวทาง	มี	ฝ่ายพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร	ทำาหน้าที่หลักในการวางแผน	ประสานงาน	ให้คำาแนะนำา	ติดตามผล 
การดำาเนินงาน	และรายงานความก้าวหน้า	โอกาส	รวมถึงอุปสรรคการดำาเนินงานต่างๆ	ต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรง	ได้แก่

ผลการดำาเนินงานปี 2560 

	 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ	(Business	Process	Redesign)	ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการทำางานสูงสุดลดค่าใช้จ่าย	และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในปีที่ผ่านมากกว่า	260	ล้านบาท	ซึ่งมีโครงการสำาคัญที่ประสบความสำาเร็จในปีนี้	ได้แก่	

 เป้าหมาย ปี 2565* แนวทาง

1.	การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ	
	 (Business	Process	Redesign)	
2.	การปรับกระบวนทำางานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี 
	 สมรรถนะสูง	(High	Performance	Organization)	

•	 สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายจากการ 
	 พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิ จ 
	 กว่า	1,000	ล้านบาท

(ขยายเวลาการบรรลุเป้าหมายให้สอดคล้อง

กับแผนปรับปรุงกระบวนการ) 

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ

บริหารคลังนำ้ามันดิบ	
โดยสามารถลดต้นทุน
การจัดเก็บนำ้ามันดิบ

ลงได้

การบริหารต้นทุน
การขนส่งนำ้ามัน

ทั้งทางเรือ	และทางรถ
บรรทุก	โดยสามารถ
ลดต้นทุนค่าขนส่ง

ลงได้

การปรับปรุง
คุณภาพนำ้ามัน
Heavy	Naptha	

โดยสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้กระบวนการ
จัดหาเชิงกลยุทธ์

โดยสามารถลดต้นทุน
การจัดหาลงได้

การปรับปรุง
การวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลและ
ไบโอดีเซล	

โดยสามารถลดต้นทุน
ค่าวัตถุดิบลงได้

27 ล้านบาท

78 ล้านบาท

22 ล้านบาท

28 ล้านบาท

35 ล้านบาท

055บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังขยายเวลาการบรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทางธรุกจิกวา่	1,000	ลา้นบาท	จากเดมิป	ี2563	ออกไปเปน็ป	ี2565	เพือ่ใหส้อดคลอ้งตอ่แผนการปรบัปรงุกระบวนการ 
ในโครงการทีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ	อนัไดแ้ก	่การขยายรอบระยะเวลาการหยดุซอ่มบำารงุโรงกลัน่	(Turnaround	Management	Cycle	 
Extension)	 เนื่องจากต้องทำาการศึกษารายละเอียดเชิงลึก	 รวมทั้งการรวบรวมคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัย

การมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีการทำางานและพฤติกรรมพนักงานที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ใหม่	Evolving	Greenovation	 เป็นองค์กรที่เน้นยำ้าและให้ความสำาคัญกับการทำางานที่ตรงกับเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ 
ที่ชัดเจน	และสนับสนุนให้พนักงานพร้อมปฏิบัติงานตามความสามารถได้อย่างเต็มที่	บริษัทฯ	ได้ร่วมกับ	บริษัท	เอออน	ฮิววิท	
(ประเทศไทย)	จำากัด	ทำาการวิเคราะห์ความคล่องตัว	การสนับสนุนและความเชื่อมโยงของกระบวนการทำางานต่างๆ	ภายใน
องค์กรใน	9	มิติ	อันได้แก่

Program/ Policy

Process
Improvement

Integrated
Technology

Customers

Strategy

Change
Management

Leadership

Engagement and 
Culture

People

“การทำา Business Process Redesign หรือ 
BPR เป็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการหลัก

ทางธุรกิจ และในธุรกิจเอทานอล บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงการบริหารต้นทุนการผลิต กล่าวคือ 
ใช้การเปรียบเทียบความคุ้มทุนของการการเลือก

ใช้วัตถุดิบในการผลิตในแต่ละช่วงเวลา
ว่าควรเป็นมันสำาปะหลังแบบสด หรือ 

แบบเส้น ทำาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้

ในปีที่ผ่านมา (2560) 
ได้กว่า 13.8 ล้านบาท 

จึงส่งผลให้มีผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ดีขึ้น”

“ผมรู้สึกได้ทำาในสิ่งที่แปลกใหม่
และท้าทาย การเป็นตัวแทนของส่วนงาน

เข้ามาอยู่ในทีม Change Agent 
ทำาให้ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาตัวเอง

ได้้กล้าพูด กล้าทำาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในทางที่ดีขึ้นและ ได้แชร์ประสบการณ์ความสำาเร็จ
ด้านสุขภาพให้กับเพื่อนๆ ในองค์กร ผมได้เป็น
ส่วนหนึ่งของ Change Agent จึงมุ่งมั่นสร้าง
แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ทุกคนพร้อมใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ นวัตกรรมต่างๆ
ในอนาคต และให้พนักงานตระหนักเรื่องสุขภาพ

หันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจัง
หากคนในองค์กรแข็งแรง ทุกคนก็จะ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่

ที่จะเกิดขึ้นครับ”
คุณธนากร วงษ์สุนทร 
หัวหน้าหน่วยกลั่นอาวุโส

คุณเบญจมาภรณ์ อ่อนเคร็ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร 
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา) จำากัด (BBE)

	 โดยฝ่ ายพัฒนาการ เปลี่ ยนแปลงองค์กร 
ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	ได้ริเริ่มพัฒนา
กระบวนการทำางานใน	3	มติ	ิไดแ้ก	่มติกิารเตรยีมความ
พร้อมด้านการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management) 
มิติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำางานตามค่านิยม
องคก์รใหม	่(Engagement	and	Culture)	มติพิฒันาการ
ทรัพยากรบุคคล	 (People)	 โดยเกิดผลสำาเร็จจาก 
ความก้าวหน้าของแผนดำาเนินงานในโครงการต่างๆ	
กว่าร้อยละ	 70	 (รายละเอียดผลการดำาเนินงาน	
ติดตามได้ที่บทดูแลพนักงาน)	
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

	 การดำาเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น	ต้องมีการบริหารความสัมพันธ์และกระบวนการทำางานร่วมกับ	คู่ค้า	ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญของบริษัทฯ	

 บรษิทัฯ	ไดจ้ดัสมัมนาคูค่า้เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัประเดน็ทีส่ง่ผลตอ่ความยัง่ยนืขององคก์ร	และ	สง่เสรมิใหคู้ค่า้ทกุรายปฏบิตัิ
ตาม	จรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	(BCP-	Suppliers	Code	of	Conduct)	มาตั้งแต่ปี	2559	เพื่อให้คู่ค้า 
ที่ดำาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ	มีความเข้าใจ	และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	เพื่อความยั่งยืน	โดยบริษัทฯ	มุ่งหวังให้คู่
ค้าทุกรายได้รับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและเป็นคู่ค้าธุรกิจที่แข็งแกร่งในระยะยาวกับบริษัทฯ	ได้แบ่งออกเป็น	5	หมวด	ได้แก่		
 •	 ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	
 •	 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	
 •	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
 •	 สิ่งแวดล้อม	
 •	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ทำาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 
ห่วงโซ่อุปทาน	เพื่อประเมินความเสี่ยงอันเนื่องมาจากคู่ค้า	ไม่
ว่าจะเป็นคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ	กลุ่มขนส่ง	และกลุ่มสินค้า
และบริการ	 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คู่ค้าสำาคัญ	และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	
ตลอดจนกำาหนดมาตรการลดความเสีย่งนัน้		โดยมกีระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทานดังแผนภาพ	

 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ทำาการวิเคราะห์คู่ค้าจำานวน 
798	ราย	และพบว่าเป็นคู่ค้าสำาคัญทั้งสิ้น	97	ราย	และมี 
ความเสี่ ยงจากการดำา เนินงานของคู่ ค้ า 	 ในประเด็น 
ด้านเศรษฐกิจ	 (จากความเสี่ยงเกี่ยวกับการส่งของล่าช้า/ 
ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ	ทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก)	รองลงมา
คือ	ด้านสังคม	 (จากความเสี่ยงเกี่ยวกับถูกชุมชนร้องเรียน
เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง)	และด้านสิ่งแวดล้อม (จาก
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารเคมีและนำ้ามัน)	คิดเป็น
ร้อยละ	13,	 8,	 7	ของคู่ค้าทั้งหมดตามลำาดับ	ซึ่งบริษัทฯ 
มีมาตรการลดความเสี่ยงที่หลากหลายกับคู่ค้าที่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยง	เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบและโอกาส
เกิดความเส่ียงน้ัน	(ร้อยละ	100)	และไม่มีการยุติ	การดำาเนินงาน
กับคู่ค้าในรายที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงนั้น	(ร้อยละ	100)
(Disclosure	308-2	/	414-2)

 ประกอบกับการประกาศใช้	จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและระบบประเมินจรรยาบรรณฯ	จะ
เป็นปัจจัยประเมินด้านความยั่งยืนที่ใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต้น 
ในการพจิารณาคูค่า้ทัง้รายเดมิและรายใหม	่ทีเ่ปน็การคดักรอง	
และเป็นเครื่องมือพัฒนาการดำาเนินงานของคู่ค้าที่จะมาเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะควบคุม
การดำาเนินงานและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ	ที่อาจเกิดจาก 
คูค่า้ไดอ้ยา่งชดัเจน	นอกจากนีย้งัเปน็การขยายเครอืขา่ยธรุกจิ
ไทยให้ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน	โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคู่ค้า
สำาคัญของบริษัทฯ	ทุกรายภายในปี	2563	ด้วย

 วิเคราะห์คู่ค้าสำาคัญ

ประเมินความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงบนห่วงโซ่อุปทาน

เกณฑ์ในการวิเคราะห์
•	 เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง		
	 (จำาแนกตามกลุ่มคู่ค้า)	
•	 เป็นคู่ค้าที่จำาหน่ายวัตถุดิบ	สินค้า 
	 และบริการที่สำาคัญกับกระบวนการ 
	 ทางธุรกิจของบริษัทฯ
•	 เป็นคู่ค้าทีมีน้อยรายในตลาด		

	ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย

	(ในความเสี่ยงระดับวิกฤตและสูง)

จัดลำาดับความเสี่ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่เกิดขึ้น
ออกเป็น	4	ระดับ	ได้แก่	(วิกฤต/	สูง/	ปานกลาง/	ตำ่า)

ระบุ
ผลกระทบ

ด้าน
เศรษฐกิจ	

เยี่ยมชมโรงงาน

กำาหนด
แผนงานแก้ไข

ติดตามตรวจสอบ

ปรับปรุง
ผลการดำาเนินงาน

ร่วมกัน

ระบุ
ผลกระทบ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม			

ระบุ
ผลกระทบ

ด้าน
สังคม
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ผลการดำาเนินงานปี 2560 

 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและวิธีการจัดหา

•	 ปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารการจัดหาพัสดุจากการจัดหา 
	 พัสดุตามหน่วยธุรกิจเป็นการจัดหาพัสดุตามประเภท 
	 สินค้าและบริการ
•	 ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการจัดหาเพื่อให้ 
	 สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์	 -	 ลดปริมาณงานที่จัดหาเกินระยะเวลาที่กำาหนดได้ร้อยละ	22	ซึ่งดีกว่าเป้าหมายกำาหนด	(เป้าหมาย	ร้อยละ	40)		
	 	 -	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุได้	 ร้อยละ	7.6	คิดเป็น	409	ล้านบาท	ของงบประมาณในปี	 2560	 
	 	 	 (เป้าหมาย	ร้อยละ	5)				

•	 พัฒนาวิธีการจัดหาพัสดุตามการจัดหาเชิงกลยุทธ์ 
	 (Strategic	Sourcing)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	
•	 อบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หนา้ทีจ่ดัหาพสัดแุละผูใ้ชง้าน	เรือ่ง 
	 การจัดหาเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Sourcing)	และการจัดหา 
	 สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
•	 แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำางานระหว่าง 
	 เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ	ด้วยการจัดตั้ง	COP	Procurement	

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการจัดหา

 การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน	เป็นงานที่ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	2	ด้วยบริษัทฯ	เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนา 
คูค่า้สำาคญัทกุรายใหส้ามารถดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ	จงึใช	้จรรยาบรรณคูค่า้เพือ่การพฒันาธรุกิจ 

อยา่งยัง่ยนื	เปน็กรอบในการพฒันา	โดยใหคู้ค่า้ตอบรบัและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแนวทางของจรรยาบรรณฯ	ซึง่มกีารจดั
ลำาดับคู่ค้าสำาคัญที่มีสัญญาซื้อขายสูงไล่ลำาดับลงมา	โดยในปี	2560	มีคู่ค้าที่มีสัญญาซื้อขายเกิน	5	แสน	-	1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
ที่เข้าร่วมตอบรับและประเมินผลการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณฯ	ได้น้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	(31	ราย	จาก	33	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	94)	อย่างไรก็ตาม	ภายในปี	2563	บริษัทฯ	จะดำาเนินงานนี้กับคู่ค้าสำาคัญทุกราย

68   ราย 28   ราย
  2559     2560 

ผลลัพธ์	คู่ค้าที่ประเมินผลการดำาเนินงานและมีแผนพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณคู่ค้า

ผลลัพธ์ คู่ค้าที่ได้รับความรู้และตอบรับจะปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	

32   ราย 31   ราย
  2559   

คู่ค้าที่มีสัญญา
ซื้อขายเกิน

1	ล้านเหรียญสหรัฐ
(70	ราย)

คู่ค้าที่มีสัญญาซื้อขาย
5	แสน	-	1	ล้านเหรียญสหรัฐ	

(33	ราย)							

  2560 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ปี 2563

แผนงานพัฒนาคู่ค้าประจำาปี 2560

1.	พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ
2.	พัฒนากระบวนการทำางานด้วยวิธีการจัดหาเชิงกลยุทธ์
	 (Strategic	Sourcing)	และเพ่ิมช่องทางในการรับฟังเสียงของคู่ค้า
3.	จดัตัง้กลุม่	COP	Procurement	เพือ่สง่เสรมิการทำางานระหวา่ง 
	 เจ้าหน้าท่ีจัดหาพัสดุของบริษัทฯ	บริษัทในกลุ่ม	และผู้ใช้งานหลัก	 
	 ก่อให้เกิด	Best	practice

1.	พัฒนาคู่ค้าสำาคัญทุกรายให้มีแนวทางการดำาเนินธุรกิจ 
	 อย่างยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	
2.	ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัหาพสัดดุว้ยการบรหิารตน้ทนุอยา่งม ี
	 ประสิทธิภาพอย่างน้อย	5%	ของงบประมาณต่อปี
3.	ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/	บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
	 (Green	Procurement)	อย่างต่อเนื่อง

•	 จัดลำาดับกลุ่มคู่ค้าที่มีสัญญาซื้อขายต่อปี		ตั้งแต่	5	แสน	- 
	 1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(17	-	35	ล้านบาท)	
•	 ให้ความรู้และตอบรับ	“จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนา 
	 ธุรกิจอย่างยั่งยืน”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2			
•	 คู่ค้าเข้าล็อกอินใน	“ระบบประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อ 
	 การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนออนไลน์”	 เพื่อประเมินตนเอง 
	 ด้านความยั่งยืนตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	ทั้ง	5	ด้าน		
•	 คู่ค้าได้รับผลการประเมินของตนเองและพิจารณาผล 
	 การดำาเนินงานที่ควรปรับปรุง
•	 บริษัทฯ	ติดตาม	 เยี่ยมโรงงานและสำานักงานของคู่ค้า 
	 เพื่อให้คำาแนะนำาและทำาความเข้าใจในการทำางานร่วมกัน 
	 ตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	
•	 คู่ค้ามีแผนพัฒนาตนเองและปรับปรุงผลการดำาเนินงาน 
	 เพื่อตอบสนองต่อจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	ของบริษัทฯ

058 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้าง	 (COP 
Procurement)	ซึ่งรวมเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุของกลุ่มบริษัทฯ	และ
ตัวแทนผู้ใช้งานหลักจากหน่วยงานต่างๆ	วัตถุประสงค์เพื่อทำา 
ความเข้าใจแนวทางบริหารและการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง	
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการทำางานร่วมกันอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ	มีกิจกรรม	
 •	 จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ	การเจรจาตอ่รอง	จรรยาบรรณ	และ 
	 	 ธรรมาภิบาล	
 •	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานจัดหาเชิงกลยุทธ์	

จำานวนรายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส
และเป็นธรรม	 สามารถตรวจสอบได้ 	 บริษัทฯ	 ได้จัด
สัมมนาเพื่อให้ความรู้คู่ค้าเรื่อง	Dynamic	 Procurement 
และแนวทางการทำางานของฝ่ายบริหารการจัดการพัสดุ	
เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม
ข้อสงสัย	 รวมถึงจัดให้มีการสำารวจความพึงพอใจในการ
ทำางานระหว่างคู่ค้าและผู้ใช้งาน	 และคู่ค้ากับเจ้าหน้าที่
จัดซื้อ	 อีกทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้า	
ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้องในการตอบกลับคู่ค้าเพื่อนำา 
ผลประเมนิและขอ้คดิเหน็มาปรบัปรงุกระบวนการทำางานตอ่ไป		
	 นอกจากนี	้ยงัมกีารทำาความเขา้ใจกบัผูใ้ชง้านภายในเพือ่
ปรับปรุงกระบวนการทำางานร่วมกันทั้งคู่ค้า	 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	
และผู้ใช้งาน	รวมถึงยังมีการพัฒนาระบบบริหารสัญญาจ้าง	
(Contract	Management	System)	เพื่ออำานวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งานและผู้บริหารสามารถตรวจสอบสัญญาที่อยู่ในความ
ดูแลของสายงานทั้งหมด	วันเริ่มต้น	-	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงิน
สัญญาและวงเงินที่ใช้ไปแล้ว	 เพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	มีการจัดทำาคู่มือและทำาเนียบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดหาสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		

ร้อยละ
92

ร้อยละ 
85

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ	อยู่ในระดับ
ดีมาก

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อการทำางานของผู้รับเหมาอยู่ในระดับ 
ดีมาก

ผลลัพธ์

“จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ของบางจากฯ มีส่วนช่วยให้ส่งเสริมให้บริษัท
มีมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งทำาให้พนักงานใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด และไม่กระทำาการใดๆ 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ”

“การทำางานร่วมกับบางจากฯ  ทำาให้เราพัฒนา Feature
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับพลังงานเพิ่ม ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ Meet in Touch ก้าวหน้ามากขึ้น 
เราได้ทำางานร่วมกันใกล้ชิดและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ระหว่างกัน และการที่บางจากฯ มุ่งมั่นว่าจะต้องเข้ารับรอง 
ในมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum ก็ยิ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
ให้กับเรา เพราะไม่ใช่แค่ส่งเสริมตามมาตรฐาน 
ในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ต้องมีนวัตกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบางจากฯ
ด้วยอีกเรื ่องหนึ่ง คือ ทีมงานของบางจากฯ
ก็ทำางานกับทีมของเราเหมือนเป็นทีมเดียวกัน
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงาน
กับทีมงานที่มีคุณภาพเช่นนี้ครับ”   

คุณชัยศิริ จันทะสิม
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ส่วนดูแลลูกค้าองค์กร 
บริษัท โฟลว์โก้ จำากัด

คุณจอมทรัพย์  สิทธิพิทยา
CEO บริษัท เอ็กซ์ซี จำากัด

12 21
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การบริหารนวัตกรรม

โครงสร้างการทำางานเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
	 1.	 ในทุกกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก	บริษัทฯ	กำาหนดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	 (ดังภาพ)	ซึ่งจะวิเคราะห์ 
	 	 โอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเพื่อกำาหนดเป็นโครงการ	แผนงาน	และขออนุมัติงบประมาณตามกระบวนการจัด 
	 	 ทำาแผนกลยุทธ์ทุกปี
	 2.	 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	(Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center	:	BiiC)	ทำาหน้าที่แสวงหาโอกาส	และ 
	 	 ความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ประกอบด้วยหน่วยงาน	3	กลุ่มดังนี้
	 	 2.1	 กลุ่มงานการวิจัยและพัฒนา	(Research	&	Development)	สร้างความร่วมมือ	สนับสนุนงบประมาณกับสถาบันวิจัย	 
	 	 	 และองค์กรภายนอกเพื่อค้นหางานวิจัยใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ	 เพื่อโอกาสในการได้รับ 
	 	 	 ส่วนแบ่งกำาไร	และได้รับสิทธิบัตรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต
	 	 2.2	 กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย	(Technology	Acquisition	&	Networking)	สร้างความร่วมมือกับ	Startup	ทั้งภายใน 
	 	 	 และต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่	ทั้งธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
	 	 	 บริษัทฯ	
	 	 2.3	 กลุม่งานการบม่เพาะธรุกจิ	(Incubation	&	Startup)	มคีณะกรรมการ	Startup	(Startup	Committee)		ทีป่ระกอบไปดว้ย 
	 	 	 ผู้บรหิารระดบัสงูจากกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้ๆ	จากฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT)	รวมถงึนกัธรุกจิ	และ 
	 	 	 ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก	ทำาหนา้ทีก่ลัน่กรองโครงการซึง่ดูมคีวามเปน็ไปไดใ้นเชงิธรุกจิ	เพือ่พจิารณาในการรว่มลงทนุ 
	 	 	 และแบ่งปันผลกำาไรในอนาคตต่อไป	หรืออาจประยุกต์งานของ	Startup	เพื่อมาช่วยการทำางานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ 
	 	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
		 3.	 ส่วนพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมองค์กร	ทำาหน้าที่ในการออกแบบ	 เครื่องมือและระบบงาน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
	 	 วัฒนธรรมในการพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม	

	 เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า	นวัตกรรมมีความสำาคัญต่อธุรกิจ	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน 
ซึง่บรษิทัฯ	ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันานวตักรรมในองคก์ร	เปน็ทีม่าของการปรบัเปลีย่นวสิยัทศันแ์ละคา่นยิม	(Corporate 
Vision	และ	Value)	ในปี	2559	เป็น	Evolving	Greenovation	และ	 	ตามลำาดับ	ซึ่ง	 	มาจากคำาว่า	 Innovation	คือ 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรมในการทำางาน	จึงกำาหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนา 
บคุคลากร	พรอ้มทัง้จดัโครงสรา้งทางการบรหิารเพือ่เอือ้ใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคน์วตักรรมทัง้ในดา้นการพฒันา
กระบวนการและการสร้างผลิตภัณฑ์/ธุรกิจใหม่ในระดับบุคคล	กลุ่มธุรกิจ	และองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆ	

	 ยิง่กวา่นัน้	บรษิทัฯ	ยงัมุง่เนน้สรา้งวฒันธรรมของการเปน็องคก์รแหง่นวตักรรม	ไดก้ำาหนดใหม้	ีInnovation	Facilitators	Innovation 
Managers	และ	Innovation	Sponsors	ทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อช่วยสื่อสารทำาความเข้าใจ	ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้และปรับปรุงงาน 
ในกลุ่มธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดในการเป็น	Learning	Organization	และมีการกำาหนดตัวแทนการ
เปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	เพื่อช่วยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องกับ 
ค่านิยม	“I	AM	BCP”	อีกด้วย	ซึ่ง	Change	Agent	 เป็นผู้มีทัศนคติดี	 ไม่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรค	และมีพฤติกรรม
สอดคล้องกับ	I	AM	BCP	เป็นต้น	

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารการตลาดต่างประเทศ 
(OBD)

ส่วนพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมองค์กร (IBD)

In-house R&D Collaboration 
with Industries 
or University

Incubator & 
Startup

Business Units

บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น

จำากัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน (RFBG)

กลุ่มธุรกิจการตลาด (MKBG)

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (AF)

สายงานทรัพยากรธรรมชาติ (NT)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (MD)

กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (CG)

บมจ. บีซีพีจี (BCPG)

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC)

บจ. บีบีจีไอ (BBGI)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนจัดหานำ้ามัน (SG)

ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการตลาด (MS)

ฝ่ายพัฒนาการผลิต (RD)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก (RP)

Departments / Divisions that perform
Innovation Development Functions
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BCP Corporate Innovation Structure     

Corporate Innovation Committee

Organization Development Committee
(OD Com)

IBD (Secretariat Team)

QCC

Roles / Responsibilities
•	 เข้าร่วมการตัดสินโครงการ
•	 สนบัสนนุการดำาเนนิการตามแผนงาน	
	 ของ	Innovation	Facilitator

Project Committee

Roles / Responsibilities (Innovation Facilitators)
•	 ประสานงานจัดกิจกรรมตามที่	Corporate	Innovation		
	 Committee	กำาหนด	Theme	/	หัวข้อ	/	ช่วงเวลาในแต่ละปี
•	 คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการ	/	จัดกลุ่ม
•	 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

RFBG SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

MKBG SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

NT SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

BiiC SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

AF SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

MD SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

CG SEVP

Manager

Innovation
Facilitator

Innovation 
Sponsor

Innovation 
Manager

BCP The Entrepreneur

Kaizen, CoPs

Internship Innovation

“บางจากฯ ไม่ได้ทำาเพื่อกำาไรอย่างเดียว 
Green Ecosystem ของเรา จะพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”งานเปิดสถาบันนวัตกรรม
และบ่มเพาะธุรกิจ (BIiC) 
คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 บทบาทหน้าที่ของ	Change	Agent	ได้แก่	
 •	 สรา้งเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ระหวา่งพนกังานภายในบรษิทัฯ	เพือ่ใหเ้กดิ 
	 	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	I	AM	BCP
 •	 เป็นสื่อกลางในการสื่อสารผลลัพธ์	อุปสรรค	และโอกาสในการ 
	 	 ปรับปรุงพัฒนา	 ระหว่างผู้บริหารระดับสูง	คณะทำางาน	และ 
	 	 พนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

ภาพรวมการจัดการนวัตกรรมขององค์กร 

Management Involvement
Business
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Innovation project Follow UP / Utilization

Show & Share in BCP KM (WeShare)
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	 บริษัทฯ	กำาหนดโครงการนวัตกรรมหลากหลาย	เพื่อความเหมาะสม	ตามกลุ่มพนักงาน	โดยมีรายละเอียดของโครงการ 
ดังต่อไปนี้

Kaizen

QCC 

(Quality Control Circle)

BCP 

The Entrepreneur

Community of Practice 

(CoP)

Internship Innovation

การปรบัปรงุกระบวนการทำางานเพือ่ลดตน้ทนุ	เพิม่ประสทิธภิาพ	ปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อมการทำางานแบบง่ายๆ	เป็นรายบุคคล

โครงการเพื่อลดต้นทุน	เพิ่มประสิทธิภาพ	ซึ่งมีความซับซ้อนและ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหลายด้าน

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการรูปแบบใหม่	
ตาม	Project	Theme	ที่กำาหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละปี

การรวมกลุ่มตามวิชาชีพ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง

นักศึกษาฝึกงานรวมกลุ่มกันเพื่อคิดค้นโครงการปรับปรุงการทำางาน	
หรือธุรกิจใหม่

ทั้งองค์กร

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้านำ้ามัน

ทั้งองค์กร

ตามกลุ่มวิชาชีพ

นักศึกษาฝึกงาน

เครื่องมือ / โครงการ กลุ่มพนักงานรายละเอียด

	 โครงการในระดบัตา่งๆ	จะไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการของโครงการนัน้ๆ		เชน่	คณะกรรมการ	Kaizen	คณะกรรมการ	
QCC	เป็นต้น	และมีคณะกรรมการนวัตกรรมองค์กร	 (Corporate	 Innovation	Committee)	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ	เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่	เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอดหรือดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
	 นอกจากนี	้เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุวฒันธรรมดา้นนวตักรรม	บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดใหก้ารเขา้รว่มโครงการนวตักรรมเปน็	KPIs	
ของพนักงาน	ผู้บริหารระดับสูงยังให้ความสำาคัญโดยเข้าร่วมกับกิจกรรมตลอดโครงการตั้งแต่ช่วงการประชาสัมพันธ์	ช่วงการ
ตัดสินและการมอบรางวัล	เพื่อเป็นตัวอย่างให้พนักงานเห็นความสำาคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ต้องการ
ตามค่านิยมใหม่ขององค์กร	
 
	 องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมต่างๆ	จะถูกนำามาบันทึก	เผยแพร่	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และต่อยอดให้คงอยู่ในองค์กรผ่าน
ระบบ	BCP	Knowledge	Management	(WeShare)	ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่าย	สะดวก	ทุกที่	ทุกเวลา	(Anywhere	
Anyplace	Anytime)	ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์เคลื่อนที่	พร้อมทั้งมี	Gamification	Function	เพื่อดึงดูดให้พนักงานเข้า
มาร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลา	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงระบบ	WeShare	ให้รองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำาคัญของหน่วยธุรกิจ	
และปรับปรุงระบบการบันทึกและอนุมัติโครงการ	Kaizen	เพื่อให้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมีความทันสมัย	และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ปี	2559
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ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรม 2556 - 2560 

โครงการด้าน 
Business Model 

ที่ดำาเนินการ
2

2

1

4

1

2

1 -

3 4รางวัล
ด้านนวัตกรรม

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

ผลประโยชน์โครงการ
หน่วย : ล้านบาท

จำานวนโครงการ / ผลประโยชน์

2556
Quality Control Circle (QCC)

- 2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม  
 (ก.อุตสาหกรรม)

- 2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม  
 (ก.อุตสาหกรรม)
- 2 รางวัลจาก 
 (Thailand Kaizen Award)

- 2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม  
 (ก.อุตสาหกรรม)

- 2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม
 (ก.อุตสาหกรรม)
- 1 Thailand ICT   
 Excellence Award

- 2 รางวัล QCC ยอดเยี่ยม  
 (ก.อุตสาหกรรม)
- 2. Thailand ICT   
 Excellence Award

Kaizen Cascade Project /... Internship Project Community of Practices

2557 2558

9 ล้านบาท

2559

125 ล้านบาท

2560

145 ล้านบาท

	 ปี	2560	บริษัทฯ	ริเริ่มโครงการ	BCP	The	Entrepreneur	ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถดำาเนินการ 
ได้จริงด้วยความสมัครใจ	ซึ่งนอกเหนือจากเงินรางวัลจากการประกวดโครงการแล้ว	ยังเป็นได้เพิ่ม	 Implementation	Reward	 
เป็นส่วนแบ่งกำาไร	(Profit	Sharing)	5-10%	จาก	EBITDA	ของโครงการซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการ	ในปีแรกนี้	มีโครงการทั้งสิ้น 
34	โครงการ	จากพนักงาน	20	กลุ่ม	และมีการคัดเลือกเป็นรอบ	ได้แก่	รอบนำาเสนอแนวความคิด	(Pitching)	และรอบนำาเสนอ
รายละเอียดในรูปโมเดลทางธุรกิจ	(Business	Model)	มีนักธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ	Startup	มาร่วมตัดสินกับผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ		
 
	 ไม่เพียงเท่านั้น	บริษัทฯ	ยังได้ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการทำางานรายบุคคล	โดยได้ให้มีการประกวด	Kaizen	ทั้งองค์กร	
(Corporate	Kaizen	Project)	และสามารถเสนอโครงการผ่านระบบ	e-Kaizen	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	Knowledge	Management 
System	โดยผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติโครงการผ่านระบบได้ทันที	และเป็นระบบเปิดที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้
โครงการ	Kaizen	ของเพือ่นๆ	เพือ่ตอ่ยอดองคค์วามรูไ้ด	้	อกีทัง้ม	ีFunction	ของ	Social	Media	สามารถสง่ความเหน็ในรปูแบบ	Like	 
Comment	และ	Share	โครงการที่น่าสนใจไปให้กับผู้อื่นได้	และสามารถเข้าถึงระบบนี้ผ่านอุปกรณ์	Mobile	Device	ได้ทุกรูปแบบ	
ไม่ว่าจะเป็น	Tablet,	Mobile	Phone	เพื่ออำานวยความสะดวกให้พนักงานเข้ามาเรียนรู้นั่นเอง	ซึ่งระบบ	e-Kaizen	นี้ได้ผ่านการ 
คัดเลือกรอบแรกในการประกวดรางวัล	Thailand	ICT	Excellence	Award	ซึ่งเป็นรางวัลที่ส่งเสริมการใช้	Information	Technology 
ในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร	
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การจัดการของเสีย
ตามหลัก

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

การนำานำ้ามาใช้ใหม่

การใช้นำ้า (นำ้าประปา)

ของปริมาณของเสียทั้งหมด

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

เทระจูล

ร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ

ล้าน ลบ.ม.

(เมื่อเทียบกับปีฐาน)

3Rs

1.02

15,612

32.58

2.54

3.42

ร้อยละ 98

การใชัพลังงานรวม



ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม



การจดัสรรทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพเพือ่อรรถประโยชน์สงูสดุ (Operational Eco Efficiency)  

	 ในปี	 2560	กลุ ่มธุรกิจโรงกลั่นมีก�ำลังกำรกลั่นเฉลี่ย
อยู่ที่	 111,400	บำร์เรลต่อวัน	ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่	
111,000	บำร์เรลต่อวนั	และเนื่องจำกปัญหำสภำพภูมอิำกำศ
เปลี่ยนแปลงรวมถงึกำรขำดแคลนทรพัยำกรธรรมชำตทิี่เพิ่มขึ้น
ทั่วโลก	บรษิทัฯจงึให้ควำมส�ำคญัต่อกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ
ในกระบวนกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำเพื่อก�ำลังกำรผลิตสูงสุดแต่
เกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุด	ด้วยเหตุนี้	บริษัทฯ	จึงได ้
ปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในกระบวนกำรผลิต	และได้น�ำเครื่องมือด้ำนสิ่งแวดล้อม	 
Carbon	Footprint	มำใช้เพื่อค้นหำโอกำสในกำรปรบัปรงุกำรใช้
พลังงำนในกระบวนกำรผลิตยิ่งกว่ำนั้นยังได้ยกเลิกกำรหน่วย
ผลิตไฟฟ้ำและไอน�้ำที่มีประสิทธิภำพต�่ำและใช้น�้ำมันเตำเป็น
เชื้อเพลงิมำใช้โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติ
แทนเป็นกำรเพิ่มเสถยีรภำพกำรผลติ	และเป็นกำรลดกำรเกดิ
ก๊ำซเรอืนกระจก	นอกจำกนี้	บรษิทัฯ	ยงัลดปรมิำณกำรใช้น�้ำ
ด้วยกำรปรบัปรงุหน่วยกำรผลติและน�ำเทคโนโลยลีดกำรใช้น�้ำ
มำใช้	ตลอดจนได้น�ำเครื่องมอื	Water	Footprint	มำประยกุต์ใช้ 
เพื่อค้นหำโอกำสในกำรลดกำรใช้น�้ำต่อไป
 
	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรของเสียด้วยหลัก	3Rs	ได้ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดกำรใช้ทรพัยำกรลดกำรเกดิของเสยี 
จำกกระบวนกำรผลติและยงัคงมกีำรน�ำของเสยีไปฝังกลบัเป็น
ศนูย์	(Zero	Waste	to	Landfill)	และด�ำเนนิกำรขยำยกำรจดักำร
ของเสยีด้วยหลกั	3Rs	ไปยงับรษิทัย่อยในกลุม่บรษิทัฯ	อกีด้วย

	 นอกจำกกำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติ	ที่ให้ควำมส�ำคญั
ด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยเป็นอันดับ 
สูงสดุแล้ว	บรษิทัฯ	มแีผนลงทนุในเทคโนโลยดีจิทิลัและระบบ
สำรสนเทศที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อน�ำ
มำใช้เพิ่มประสิทธิภำพและเสถียรภำพของกระบวนกำรผลิต 
รวมถึงเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร	ซึ่งได้แก่	กำรจัดท�ำระบบ
จ�ำลองกำรควบคุมกระบวนกำรกลั่นที่ส�ำคัญเพื่อใช้ในกำร 
ฝึกอบรมและทบทวนของพนกังำนปฏบิตักิำร	(Operator	Training 
Simulator	 :	OTS)	ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	กำรจัดท�ำระบบ 
สำรสนเทศและระบบเชื่อมโยงข้อมลู	เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถ
ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล	ตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลติ	ข้อมูลกำร
ผลติ	จนถงึกำรได้ผลติภณัฑ์เพื่อส่งมอบ	และแสดงโอกำสกำร
เพิ่มประสิทธิภำพและลดกำรสูญเสียในกระบวนกำรผลิตได้
อย่ำงรวดเร็วทันต่อปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ	ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
จะเริ่มใช้งำนในส่วนของข้อมูลกำรผลติในปี	2561	

	 ในด้ำนข้อมูลทำงวิศวกรรมกำรตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุง	
บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรจดักำรข้อมลูดงักล่ำวและให้ผูป้ฏบิตังิำน
สำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้อย่ำงถกูต้อง	รวดเรว็	โดยจะเริ่มใช้งำน
ในปี	2561	ก่อนจะด�ำเนินโครงกำรเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกบัเสถยีรภำพของโรงกลั่นในด้ำนอื่นๆ	ต่อไป	

	 บรษิทัฯ	ยงัคงได้รบักำรรบัรองอตุสำหกรรมสเีขยีว	ระดบั	
5	เครอืข่ำยสเีขยีว	(Green	Industry	Level	5	:	Green	Network)	
อย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็นกำรรบัรองอตุสำหกรรมสเีขยีวระดบัสูงสดุ
จำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม	ครอบคลมุกำรด�ำเนนิธรุกจิโดย 
เฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	รวมถึงกำรขยำยและ 
ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมไปยังผู้มีส่วนได้
เสยีตลอดห่วงโซ่อปุทำน	ชมุชนและผู้บรโิภค	เพื่อผลกัดนัไปสู่
กำรเป็นเครอืข่ำยสเีขยีว	(Green	Network)	และเป็นกำรแสดง
ถึงควำมมุ่งมั่นพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	
 

บาร์เรล / วัน
111,400
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ผลการดำาเนินงานปี 2560 

	 ในป	ี2560	บรษิทัฯ	ไดด้�ำเนนิกำรเดนิเครือ่งหนว่ยผลติไฟฟำ้
ควำมร้อนร่วมหน่วยที่	3	หรือ	Co-Generator	3	ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ	พลังงำน	และสิ่งแวดล้อม	(3Es)	
ช่วยเพิ่มเสถียรภำพด้ำนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำส�ำหรับ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตท�ำให้สำมำรถยกเลิกกำรใช้หน่วยผลิต
ก�ำลัง	(Boiler)	เดิมที่มีประสิทธิภำพต�่ำกว่ำได้	นอกจำกนั้น	ยังมี
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	2	โครงกำร	คือ

การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 กำรใช้พลังงำน	นอกจำกเป็นต้นทุนส�ำคัญในกระบวนกำรผลิตแล้วยังเป็นแหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	บริษัทฯ	จึงให้ 
ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	จึงมีระบบกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน	 ISO	50001	ที่ด�ำเนินกำรมำ 
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ป	ี2557	ควบคมุกำรใช้พลงังำนที่มเีป้ำหมำยระยะสั้นรำยปี	อกีทั้งมโีครงกำรระยะกลำงปรบัปรงุกระบวนกำร
ผลิตในโครงกำรพัฒนำด้ำนควำมสำมำรถในกำรผลิต	 (Yield	Optimization)	ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน	(Energy	Efficiency) 
ควำมปลอดภยั	(Safety	Excellence)	และเสถยีรภำพของโรงกลั่น	(Reliability	Enhancement)	หรอื	YES-R	เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ
กำรใช้พลังงำนและสำมำรถกลั่นน�้ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง	ยิ่งไปกว่ำนั้น	บริษัทฯ	ยังมีกำรลงทุนในโครงกำร
ระยะยำวที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญที่เรียกว่ำ	“โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ	พลังงำน	และสิ่งแวดล้อม” 
หรอื	”โครงกำร	3Es”	(Efficiency,	Energy	and	Environment	Improvement	Project)

เป้าหมายการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ปี 2560  :
	 บริษัทฯ	มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนในแต่ละปี	ติดตำมแผนงำนและประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน	โดยมีเป้ำหมำย 
ปี	2560	ดงันี้	

ดัชนีการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII) 

การใช้พลังงาน
ภายในหน่วยการผลิต 

โครงการลดการใช้ไฟฟ้า 

โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง 

ของพลังงานเทียบเท่า
นำ้ามันเตาต่อกำาลังการผลิต

(และมีเป้าหมายให้น้อยกว่า 90 
ตาม Solomon Benchmarking 

ภายในปี 2563)

(Fuel Oil Equivalent Barrel, %FOEB)

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ ในพื้นที่หน่วยการผลิต
ที่ 2-3 ลานถังและในอาคารควบคุมต่างๆ 
เป็นหลอด LED ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โครงการเปลี่ยนจุดส่งนำ้ามันแนฟทาเข้าหอกลั่น
หน่วยการผลิตที่ 3 เพื่อลดการใช้พลังงานของ
เตาเผา 

101.5 5.84น้อยกว่า
ร้อยละ

ผลลัพธ์ของธุรกิจโรงกลั่น

ดัชนีการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII)

(Disclosure	302-3)

การใช้พลังงานภายในหน่วยการผลิต
(ร้อยละของพลังงานเทียบเท่านํ้ามันเตาต่อกําลังการผลิต %FOEB)

ผลงาน   ผลงาน   

เป้าหมาย เป้าหมาย

2557*   2557*   

114.4   5.96

107   5.89

2558   2558   

105.8   5.70

109   6.07   

2559*   2559*   

103.1   5.69

102.5   5.92

2560 2560

103.1   5.43

101.5   5.84

*มกีำรซ่อมบ�ำรงุใหญ่ประจ�ำปี
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	 ในปีนี้	กำรใช้พลงังำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่	5.43	%FOEB	แต่ดชันกีำรใช้พลงังำน	(EII)	103.1	ยงัสูงกว่ำเป้ำหมำยเลก็น้อย
เนื่องจำกมงีำนซ่อมบ�ำรงุที่โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วมหน่วยที่	1	และ	2	จงึต้องเพิ่มก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำและไอน�้ำจำกหม้อ
ต้มไอน�้ำ	(Boiler)	ซึ่งมปีระสทิธภิำพน้อยกว่ำทดแทน	

แผนงานในอนาคต

	 เพือ่ลดกำรใชพ้ลงังำน	และเพิม่ประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำนในป	ี2561	บรษิทัฯ	มแีผนกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรตำ่งๆ	เพิม่เตมิ
ดังนี้	
	 1.	โครงกำรเคลือบผนังภำยในเตำหน่วยแตกโมเลกุลและหน่วยผลิตไฮโดรเจน
	 2.	โครงกำรปรับปรุงคุณสมบัติของไอน�้ำควำมดันต�่ำจำกระบบพลังงำนควำมร้อนร่วมเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่
	 3.	โครงกำรน�ำไอน�้ำควำมดันต�่ำจำกหน่วยกลั่นที่	3	ทดแทนไอน�้ำควำมดันสูงที่โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วม
	 4.	โครงกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนส�ำหรับแลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกน�้ำทิ้งของหน่วยก�ำจัดเกลือใน	 
	 	 หน่วยกลั่นที่	2
	 5.	โครงกำรติดตั้งระบบลดอุณหภูมิที่ท่อไอน�้ำควำมดันต�่ำก่อนส่งเข้ำส่วนพำควำมร้อนของเตำหน่วยกลั่นสูญญำกำศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

	 ด้วยควำมตระหนักถึงปัญหำสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง	กำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่สร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิต	
ทรพัย์สนิและทรพัยำกรธรรมชำติ	บรษิทัฯ	จงึก�ำหนดแนวทำงเชงิรกุในกำรกระบวนกำรทำงธรุกจิที่จะช่วยลดและหลกีเลี่ยงกำร
ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอย่ำงเหมำะสม	เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลติ	กำรขนส่งผลติภณัฑ์	กำรจดัหำพสัด	ุงำนส�ำนกังำน	รวมถงึกำร
ขยำยกำรเตบิโตขององค์กรด้วยกำรลงทนุธรุกจิพลงังำนหมนุเวยีน	นวตักรรมพลงังำนสเีขยีวด้วยควำมรอบคอบ	และเพื่อแสดง
เจตนำรมย์ที่จะร่วมกนัควบคมุอณุหภูมเิฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกนิ	2	องศำเซลเซยีส	ตลอดจนตอบสนองต่อ	SDG	เป้ำหมำยที่	13	
Climate	Action	บรษิทัฯ	ได้ก�ำหนดให้กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสะสม	ด้วยกำรชดเชยคำร์บอนภำยในกลุ่มบรษิทัฯ	เป็น 
ตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2563

• ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด 
 มุ่งเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำา
• ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต
• จัดทำารอยเท้าคาร์บอนผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการชดเชยคาร์บอน
 จากธุรกิจพลังงานของบริษัทในกลุ่มได้ ร้อยละ 60 
• ใช้ก๊าซธรรมชาติแทนนำ้ามันเตาในกระบวนการผลิต ร้อยละ 100

	 นอกจำกนี้	กลุม่ธรุกจิโรงกลั่น	ยงัได้ด�ำเนนิกำรโครงกำรรอยเท้ำคำร์บอน	(Carbon	Footprint)	ร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยโีลหะและ
วสัดแุห่งชำต	ิ(MTEC)	สถำบนัพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต	ิ(สวทช.)	เพื่อประเมนิประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำนและ
กำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกในกระบวนกำรผลติโดยมขีอบเขตกำรประเมนิแบบ	Gate	to	Gate	คอื	ประเมนิตั้งแต่กำรรบัวตัถดุบิ
เข้ำมำในกระบวนกำรผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนกำรผลิต	 เพื่อค้นหำโอกำสในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและกำร 
ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอย่ำงต่อเนื่อง		
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“ การทําโครงการ Carbon Footprint ช่วยให้บางจากฯ ทราบถึงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะให ้

ผลตอบแทนทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
และต่อโลกโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ”

คุณเฉลิมชัย อุดมเรณู
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ธรุกจิโรงกลั่น

ผลการดำาเนินงานปี 2560 

	 เพื่อต่อยอดกำรบริหำรด้ำนพลังงำนให้มีประสิทธิภำพควบคู่ไปกับ
มิติด้ำนสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้เพิ่มเกณฑ์ประเมินควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทนุดว้ยกำรก�ำหนดรำคำคำรบ์อน	(Internal	Carbon	Pricing)	ในขัน้ตอน
กำรพิจำรณำโครงกำรลงทุนของบริษัทฯ	ควบคู่กับกำรวัดประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นด้ำนเศรษฐกิจ	ส�ำหรับโครงกำรสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำรบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้นัเปน็เครือ่งมอืหนึง่ในกำรบญัชดีำ้นสิง่แวดลอ้ม	
(Environmental	Management	Accounting)	

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้เกือบ		
339,500	ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	จำกกิจกรรมชดเชยคำร์บอน

ที่ค�ำนวณโดยใช้กำรลงทุนกลุ่มธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำสีเขียว	ของ	บมจ.	บีซีพีจี	และโครงกำรลดกำรใช้งำนอุปกรณ์ท�ำควำมร้อน	
(Reboiler)	 เพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์	Unconverted	Oil	และ	โครงกำรกำรใช้ก๊ำซทิ้งแรงดันต�่ำจำกหน่วยแตกโมเลกุล 
มำใช้เป็นสำรตั้งต้นส�ำหรับผลิตไฮโดรเจนของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
 
	 กำรทีบ่รษิทัฯ	สำมำรถยกเลกิกำรใชห้นว่ยหนว่ยผลติก�ำลงัซึง่ใชน้�ำ้มนัเตำ	ดว้ยกำรเดนิเครือ่งหนว่ยผลติไฟฟำ้ควำมรอ้นรว่ม
หน่วยที่	 3	หรือ	Co-Generator-3	ซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติ	 ส่งผลให้กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของธุรกิจโรงกลั่นปี	 2560 
เปรียบเทียบกับปีฐำน	(ปี	2558)	ลดลงร้อยละ	10

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังได้พัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 
ทุกสูตรและน�้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม	ซึ่งอันเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งกำรพัฒนำสถำนีบริกำร 
น�้ำมันรูปแบบใหม่ที่ค�ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	ด้วยกำร
ออกแบบอำคำรและกำรใชว้สัดปุระหยดัพลงังำนในอำคำรในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนั	พรอ้มทัง้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค
ในอนำคต	มีพื้นที่สีเขียว	มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม	ทันสมัยด้วยกำรน�ำร่องติดตั้งสถำนีชำร์จไฟฟ้ำส�ำหรับรถขับเคลื่อนด้วย 
พลังงำนไฟฟ้ำ	(EV	Charger)	อีกด้วย	

 ในปี 2560 บริษัทฯ กำาหนด
ราคาคาร์บอนภายใน (Internal Carbon Pricing) 
ที่ 112 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
ซึ่งจะบันทึกผ่านระบบ e-Budgeting

ก่อนเริ่มต้นกระบวนการพิจารณางบลงทุน
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นํ้าใช้

	 วิกฤตน�้ำ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกิดภัยแล้ง	กำรขำดแคลนน�้ำหรือน�้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นส�ำคัญที่ทั่วโลกจับตำมอง	รวมถึง
ประเทศไทยทีน่บัวนัปญัหำเหลำ่นีเ้ริม่ทวคีวำมรนุแรง	อนัเปน็ผลกระทบมำจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและกำรบรหิำร
จดักำรน�ำ้สง่ผลตอ่ทัง้ภำคครวัเรอืน	เกษตรกรรม	และอตุสำหกรรม	ท�ำใหท้กุภำคสว่นตระหนกัถงึควำมส�ำคญัเรือ่งของกำรรณรงค์
ลดกำรใช้น�้ำเพื่อลดสัดส่วนกำรใช้น�้ำช่วยลดผลกระทบต่อกำรใช้น�้ำในภำคส่วนอื่นๆ	

	 บรษิทัฯ	ตระหนกัดถีงึกำรเปน็	โรงกลัน่ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส�ำคญัของประเทศ	มสีดัสว่นกำรใชน้�ำ้สูง	จงึไดก้�ำหนดคณะทำางาน

บริหารจัดการนำ้าโรงกลั่น (Refinery Water Management Taskforce)	ตั้งแต่ปี	2558	เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรใช้น�้ำ 
อยำ่งคุม้คำ่และรกัษำเสถยีรภำพในกระบวนกำรผลติ	เริม่ศกึษำรอยเทำ้น�ำ้ของผลติภณัฑ	์(Water	Footprint)	เพือ่หำโอกำสในกำร
ปรับปรุงได้อย่ำงถูกต้องมำกขึ้น

ผลการดำาเนินงานในปี 2560

	 บรษิทัฯ	ใชน้�ำ้ดบิจำกกำรประปำนครหลวง	2,433,646	ลกูบำศกเ์มตร	และแมน่�ำ้เจำ้พระยำเปน็แหลง่น�ำ้ธรรมชำตเิพือ่ส�ำรอง
ใชใ้นกรณซีอ่มบ�ำรงุถงัน�ำ้มนั	จ�ำนวน	108,689	ลบ.ม.	รวมใชน้�ำ้ทัง้สิน้	2,542,335	ลกูบำศกเ์มตร	(Disclosure	303-1)	คดิเปน็	0.061	
ลูกบำศก์เมตรต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้เท่ำกับปีก่อน	โดยในปี	2560	นี้	บริษัทฯ	ยังคงใช้มำตรกำรลดปริมำณกำรใช้น�้ำ
และลดปริมำณน�้ำทิ้งสู่สำธำรณะด้วยมำตรกำรเดิมอย่ำงต่อเนื่อง*	โดยบริษัทฯ	คำดหวังว่ำ	 เมื่อผลกำรศึกษำจำกโครงกำร 
เสน้ทำงรอยเทำ้น�ำ้	(Water	Footprint	of	Products)	จะท�ำใหบ้รษิทัฯ	มทีำงเลอืกในกำรพจิำรณำมำตรกำรลดกำรใชน้�ำ้ในกระบวนกำร
ผลิตได้เพิ่มเติมอีก	

	 ถึงกระนั้นก็ตำม	ในปี	2560	นี้	บริษัทฯ	ได้ลดปริมำณกำรใช้น�้ำจำกมำตรกำรเดิม*	รวมทั้งสิ้น	1,195,506	ลูกบำศก์เมตร	คิด
เป็นร้อยละ	32.58	ของน�้ำใช้ทั้งหมด	(เมื่อเทียบกับปีฐำน	2558	สำมำรถลดกำรใช้น�้ำประปำเพิ่มได้อีกร้อยละ	3.42)	ด้วยโครงกำร 
ต่อไปนี้		

กลยุทธ์ เป้าหมาย

1. ใช้หลักการ 3Rs 
 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้นำ้า
 ลดการใช้นำ้า นำานำ้ากลับมาใช้ใหม่
 รีไซเคิลนำ้า
2. บริหารจัดการนำ้าด้วยเครื่องมือ/ 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัย

•	 ใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อควบคุมการใช้นำ้าใหม่
 ในกระบวนการผลิตไม่เกิน 54 ลบ.ม. 
 ต่อพันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต
•	 ลดการใช้นำ้าประปาเพิ่มอีกร้อยละ 15
 เทียบเท่าปีฐาน 2558

ใช้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำประปำด้วยระบบกรอง
ละเอยีดระดบัไมครอน	(Micro-filtration	System)	และระบบรเีวอร์ส 
ออสโมซิส	 (Reverse	Osmosis	System)	ควบคู่กับหน่วยเพิ่ม 
คณุภำพน�้ำด้วยระบบรเีวอร์สออสโมซสิ	และระบบก�ำจดัไอออน
ในน�้ำด้วยไฟฟ้ำ	 (Electro	De-Ionization	System)	เพื่อปรับปรุง 
น�้ำดบิเบื้องต้นให้มคีณุภำพดขีึ้นก่อนเข้ำระบบผลติน�้ำปรำศจำก
แร่ธำตุ	(Demineralization	System)	ที่หน่วยพลงัโรงงำน	(Power	
Plant)	ต่อไป

ลดการใช้นำ้า 42,719 ลบ.ม./ปี
(คดิเป็นร้อยละ	1.16	ของควำมต้องกำรน�้ำ
ทั้งหมด	และคดิเป็น	1,018	ลูกบำศก์เมตร
ต่อล้ำนบำร์เรลเทยีบเท่ำน�้ำมนัที่ผลติได้)

ลำาดับ

การลดการใช้นำ้า (Water Reduction)

ผลการดำาเนินงานแผนงานปี 2560

1
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ลำาดับ ผลการดำาเนินงานแผนงานปี 2560

น�ำน�้ำควบแน่น	 (Condensate	Water)	 ที่มีคุณภำพดีจำก
กระบวนกำรผลติมำใช้แทนน�้ำส�ำหรบัใช้งำนหม้อต้มไอน�้ำ	

น�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรไล่ก�ำมะถันออกแล้ว	 (Stripped	Water)	จำก
หน่วยก�ำจัดก�ำมะถันในน�้ำ	 (Sour	Water	Stripping	Unit)	และ
น�้ำทิ้งจำกระบบกำรไล่ก๊ำซเบำด้วยไอน�้ำ	(Stripping	Steam)	ของ
หน่วยกลั่นที่	3	มำใช้แทนน�้ำประปำในหน่วยก�ำจดัเกลอืจำกน�้ำ
มนัดบิ	(Desalter)

น�ำน�้ำควบแน่น	 (Condensate	Water)	ที่ปนเปื้อนเล็กน้อยใน
หน่วยกลั่นที่	4	(Plant	4)	มำปรบัปรงุคณุภำพเพื่อใช้ซ�้ำในระบบ
ผลติไอน�้ำ	(Boiler	Feed	Water)

น�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำทิ้ง	 เข้ำมำ
ปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติม	 ด้วยระบบกรองละเอียดระดับ
ไมครอน	(Micro-filtration	System)	และระบบรีเวอร์สออสโมซิส	
(Reverse	Osmosis	System)	 เพื่อน�ำน�้ำไปใช้ในกระบวนกำร
หล่อเยน็

ลดการใช้นำ้า 587,938 ลบ.ม./ปี
(คดิเป็นร้อยละ	16.02	ของควำมต้องกำรน�้ำ
ทั้งหมด	และคดิเปน็	14,023	ลกูบำศก์เมตร
ต่อล้ำนบำร์เรลเทยีบเท่ำน�้ำมนัที่ผลติได้)

ลดการใช้นำ้า 50,496 ลบ.ม./ปี
(คดิเป็นร้อยละ	1.38	ของควำมต้องกำรน�้ำ
ทั้งหมด	และคดิเป็น	1,204	ลูกบำศก์เมตร
ต่อล้ำนบำร์เรลเทยีบเท่ำน�้ำมนัที่ผลติได้)

ลดการใช้นำ้า 438,444 ลบ.ม./ปี
(คดิเป็นร้อยละ	11.95	ของควำมต้องกำรน�้ำ
ทั้งหมด	และคดิเปน็	10,457	ลกูบำศก์เมตร
ต่อล้ำนบำร์เรลเทยีบเท่ำน�้ำมนัที่ผลติได้)

ลดการใช้นำ้า 75,907 ลบ.ม./ปี
(คดิเป็นร้อยละ	2.07	ของควำมต้องกำรน�้ำ
ทั้งหมด	และคดิเป็น	1,810	ลูกบำศก์เมตร
ต่อล้ำนบำร์เรลเทยีบเท่ำน�้ำมนัที่ผลติได้)

การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่  (Water Reuse)

การนำานำ้าผ่านการรีไซเคิลเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)

*เทียบข้อมูลจำกปีฐำน	2558	จำกผลรวมของน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่จำกกำรน�ำน�้ำควบแน่น	 (Condensate	Water)	คุณภำพดีมำใช้ซ�้ำที่หม้อต้มไอน�้ำและภำยใน 

หน่วยกลั่นที่	4	รวมกับกำรน�ำน�้ำจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำมันทิ้งมำปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	และกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกหน่วย 

บ�ำบดัน�้ำทิ้งมำปรบัปรงุคณุภำพเพิ่มเตมิด้วยระบบรเีวอร์สออสโมซสิไปใช้ที่หอหล่อเยน็	

2

3

4

5

ผลลัพธ์

ควบคุมปริมาณการใช้นำ้า
ต่อกำาลังผลิต

(เป้าหมายไม่เกิน

61.2 ลบ.ม. / 

พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามัน

ที่ผลิตได้) 

ร้อยละของการลดการใช้นำ้าประปาใหม่เทียบกับความ
ต้องการใช้นำ้าในปีนั้นๆ

	(ร้อยละ	และ	ปรมิำณน�้ำที่ลดได้)
(Disclosure	303-3) 

ความต้องการใช้นำ้า

การใช้นำ้าที่ประหยัดได้
เทียบเท่าครัวเรือน 

*ข้อมูลกำรใช้น�้ำในเขตกรงุเทพมหำนคร	

ซึ่งในเขตพระโขนงที่ตั้งโรงกลั่น	มสีมำชกิ

ครอบครวัละ	1.85	คน/ครวัเรอืน	ปรมิำณน�้ำ

ใช้	0.56	ลบ.ม./คน/วนั	หรอื	1.04	ลบ.ม./ครวั

เรอืน/วนั	(ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวง:	

2558)
  2558   2559 2560

ลบ.ม./พันบาร์เรล

3.92
ล้าน ลบ.ม.   

ร้อยละ
28.60

ลดใช้นำ้าใหม่ได้

1.12 ล้านลบ.ม.

ร้อยละ
32.97

ลดใช้นำ้าใหม่ได้

1.15 ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ
32.58

ลดใช้นำ้าใหม่ได้

1.19 ล้าน ลบ.ม.

3.51
ล้าน ลบ.ม.   

3.66
ล้าน ลบ.ม.   

ครัวเรือน*
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แผนการดำาเนินงานในอนาคต 

•	 เพิม่ก�ำลงักำรผลติทีห่นว่ยปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้ดว้ยระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ	(Reverse	Osmosis	System)	ควบคูก่บัหนว่ยปรบัปรงุ 
	 คุณภำพน�้ำประปำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	(Reverse	Osmosis	System)	และระบบก�ำจัดไอออนในน�้ำด้วยไฟฟ้ำ	(Electro	 
	 De-Ionization	System)	เพื่อปรับปรุงน�้ำดิบเบื้องต้นให้มีคุณภำพดีขึ้นก่อนเข้ำระบบผลิตน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุ	(De-mineralization	 
	 System)	ที่หน่วยพลังโรงงำน	(Power	Plant)
•	 ด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในโรงงำนด้วยวิธีกำรจัดท�ำเส้นทำงรอยเท้ำน�้ำ	 (Water	Footprint	of	 
	 Products)	ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำต่อผลิตภัณฑ์ 
	 ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด

“Water is an extremely important resource 
for all human activities; this has also been underlined by the SDGs 2, 6 and 14. 

Though Thailand is a tropical country,
the distribution of water across the country varies spatially and seasonally;

these variations will only be exacerbated due to climate change. 
Thus, it is imperative that the private sector in Thailand turns proactive 

on water footprint projects. One of the frontrunners on this has been 
the Bangchak Corporation  Public Company Limited.

Having a long-term vision on sustainability, Bangchak has already started
to look at the water use of their  operations which will help 

prepare for physical,  regulatory as well 
as reputation risks vis-a-vis water”

 “ด้วยสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก วิกฤตนํ้า (Water Crisis) 
นับเป็นปัญหาระดับโลก และเป็นความเสี่ยงหนึ่ง (Global Mega Trend) ในการดําเนินธุรกิจ 
บริษัท บางจากฯ จึงได้มีการบริหารจัดการนํ้าภายในกระบวนการผลิตด้วยการจัดทํา
รอยเท้าของนํ้า (Water Footprint) เพื่อการบริหารจัดการนํ้า อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 14046 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นต้นแบบ 
ของภาคธุรกิจที่ดําเนินงานด้านนี้ รวมถึงถ่ายทอดความรู้สู่หน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย”

Prof. Shabbir H. Gheewala (Ph.D)
The Joint Graduate School 
of Energy and Environment 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

คุณประภาศรี พันธุจริยา
ผู้จดัการส่วนวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเทคนคิและความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิ่งแวดล้อม
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มลพิษทางนํ้า 

	 น�้ำทิ้งจำกโรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก	ได้รับกำรแยกน�้ำมันด้วยระบบทั้งทำงกำยภำพและเคมี	ตำมด้วยกำรบ�ำบัดควำมสกปรก
อื่นด้วยระบบชีวภำพ	จำกนั้น	น�้ำทิ้งบำงส่วนจำกระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งจะถูกส่งมำปรับปรุงคุณภำพด้วยถังกรองทรำย	ถ่ำนกัมมันต์	
และซีโอไลท์	เพื่อให้มีคุณภำพสำมำรถน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรผลิตด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	หรือ	R.O.	ต่อไปได้ 
น�้ำทิ้งส่วนที่เหลือถูกส่งไปบ่อพักน�้ำทิ้งที่	 1	และได้รับตรวจสอบคุณภำพเพื่อมั่นใจว่ำคุณภำพน�้ำที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนดโดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
เป็นห้องวิเครำะห์คุณภำพเอกชนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล	ISO/IEC	17025 
ควบคู่ไปกับอุปกรณ์วัดค่ำซีโอดีออนไลน์ก่อนปล่อยสู่คลองสำธำรณะ	และในปีนี้มีกำรระบำยน�้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก	
903,980	ลูกบำศก์เมตรซึ่งสำมำรถสื่อสำรข้อมูลไปยังหน่วยงำนรำชกำรและชุมชนรอบโรงกลั่นได้และด้วยบริษัทฯ	มีพื้นที่ติด 
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	จึงมีมำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในน�้ำด้วยกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
ปีละ	3	ครั้ง	

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้เพิ่มกำรตรวจวัดสี	 (Color)	ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่องก�ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน�้ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม	นิคมอุตสำหกรรม	และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม	ที่มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่	6	มิถุนำยน	2560	ซึ่งพบว่ำมีค่ำดีกว่ำมำตรฐำนฯ	อีกทั้งยังมีกำรจัดอบรมเรื่อง	สำรเคมีและอุปกรณ์เติมสำรเคมี 
ที่ระบบบ�ำบัดทำงฟิสิกส์-เคมี	(Physico-chemical	treatment)	ให้กับผู้ปฏิบัติงำนประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษทำงน�้ำเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้มำกขึ้น

เป้าหมายปี 2563

Knowledge building :
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับระบบบำาบัดนำ้าเสีย

• ผู้ปฎิบัติงานประจำาระบบบำาบัดมลพิษทางนำ้า
 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลหน่วยบำาบัด
 ได้อย่างเป็นระบบ
• ปรับปรุงกระบวนการบำาบัดนำ้าเสีย
 ให้เป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic treatment system)
 มากขึ้น

Method building :
จัดทำาวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานประจำาระบบบำาบัดมลพิษทางนำ้า

Equipment building :
สร้างและปรับปรุงอุปกรณ์

ให้สามารถทำางานแบบอัตโนมัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 
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การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรท�ำงำน	รวมถึงกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ	
ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม	ตัง้แตก่ำรขนสง่น�ำ้มนัดบิทำงน�ำ้จำกเรอืขนสง่น�ำ้มนัดบิขนำดใหญจ่นถงึเรอืล�ำเลยีง
ขนำดเลก็ทีใ่ชข้นถำ่ยน�ำ้มนัดบิมำยงัโรงกลัน่	ในกระบวนกำรกลัน่จนถงึกำรขนถำ่ยน�ำ้มนัผลติภณัฑไ์ปยงัคลงัน�ำ้มนัทีส่มทุรสำคร
และสุรำษฎร์ธำนีและลูกค้ำ	อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น	จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรลดควำม
เสีย่งทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัและควำมสำมำรถบรหิำรจดักำรหำกเกดิเหตกุำรณร์ัว่ไหล
อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว	ได้แก่
 
 • คัดเลือกเรือขนส่งน�ำ้มันท่ีมีระบบกำรตรวจสอบและประเมินเรือท่ีมีข้อก�ำหนดและมำตรฐำนเทียบเท่ำกลุ่มอุตสำหกรรมน�ำ้มัน		
 • มีแผนป้องกันและระงับเหตุจำกกำรรั่วไหลของน�้ำมัน	ครอบคลุมถึงกำรซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปี	
 • มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ฉุกเฉิน	อุปกรณ์ขจัดครำบน�้ำมัน	รวมถึงเปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ 
	 	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น		
 • พฒันำศกัยภำพของบคุลำกรในกำรตอบสนองตอ่เหตกุำรณด์ว้ยกำรเขำ้รว่มอบรมและฝกึปฏบิตัริว่มกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
	 	 ทั้งหน่วยงำนรำชกำรและบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง	
 • พฒันำและปรบัปรงุเทคโนโลยดีำ้นควำมปลอดภยัของอปุกรณ	์ระบบ	และเครือ่งมอืตำ่งๆ	อยำ่งตอ่เนือ่งใหส้อดคลอ้งตำม	 
	 	 Oil	Company	International	Marine	Forum	(OCIMF)	อำทิ	กำรปรับปรุงระบบดับเพลิงที่ท่ำเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและติดตั้ง 
	 	 ระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
 • มีกำรออกแบบถังน�้ำมัน	และท่อน�้ำมัน	รวมทั้งกำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ	ตำมมำตรฐำนสำกล
 • มีขั้นตอนกำรท�ำงำน	และจัดอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 • มีระบบ	แผนงำน	และกำรตรวจสอบอุปกรณ์	(PM)	ตำมรอบเวลำที่เหมำะสม	

	 นอกจำกกำรรำยงำนตอ่คณะควำมปลอดภยัดำ้นปฏบิตักิำรแลว้	ยงัมกีำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตอ่	คณะท�ำงำนตดิตำม
กำรด�ำเนินงำนและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�ำทุกเดือน	
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ	มีควำมมุ่งมั่นให้กำรบริหำรมีคุณภำพและปลอดภัย	จำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	ในกำรป้องกัน 
และจัดกำรกำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมีในพื้นที่ปฏิบัติกำรเป็นอย่ำงดี		จึงท�ำให้ไม่มีกำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมีที่มี 
นัยส�ำคัญเกิดขึ้น	ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมควำมปลอดภัยและกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่อำศัยใกล้ 
โรงกลั่นและท่ำเรือ

การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี (กรณี)  
Number of significant oil and chemical spills (more than 100 Barrels)

2558

0 0 0

2559 2560
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การจัดการมลพิษทางอากาศ

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่ำ	คุณภำพอำกำศที่ปล่อยสู่บรรยำกำศอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน	จึงเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอำดที่สุดใน
กำรผลิต	ได้แก่	ก๊ำซเชื้อเพลิงและก๊ำซธรรมชำติ	ท�ำให้อำกำศที่ปล่อยสู่บรรยำกำศนั้นดีกว่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศจำกปล่อง	
(Emission	Standard)	มำก	และเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง	บริษัทฯ	จึงมีกำรตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนอุปกรณ์
ตรวจวดัออนไลนท์ีป่ลอ่งระบำย	พืน้ทีท่�ำงำน	และบรรยำกำศรอบโรงกลัน่	รว่มกบักำรสุม่ตรวจสอบโดย	หนว่ยงำนภำยนอก	(Third	
Party)	ตำมระยะเวลำ	เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่	คณุภำพอำกำศบรเิวณรอบโรงกลัน่ผำ่นมำตรฐำนคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศตลอดเวลำ	
หำกพบสิ่งผิดปกติจะถูกสืบสวนหำสำเหตุและก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดซ�้ำ	และได้รับกำรทบทวนจำกคณะผู้บริหำร 
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นตำมขั้นตอนของระบบมำตรฐำน	ISO	14001	อันน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้ดีขึ้นตำมนโยบำย 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงานในปี 2560

	 ปี	2560	บริษัทฯ	ไม่มีข้อร้องเรียนจำกชุมชนซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจติดตำมมลพิษอำกำศ	และมีแผนป้องกันตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	ดังนี้
 1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย พื้นที่ทำางาน และบรรยากาศรอบโรงกลั่น

	 	 1.1	ติดตั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ	(AQMs	:	Air	Quality	Monitoring	System)	ที่มูลนิธิสำยใจไทย 
	 	 	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	ถนนสรรพำวุธ	 เขตบำงนำ	ซึ่งเป็นด้ำนทิศใต้ของโรงกลั่นและเป็นสถำนีที่	 3	 เพิ่มเติมจำก 
	 	 	 ด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออกแล้วเสร็จ	และ	มีแผนติดต้ังสถำนีเพ่ิมด้ำนทิศตะวันตกของโรงกล่ัน	ท่ีต�ำบลบำงกะเจ้ำ	 
	 	 	 อ�ำเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปรำกำรอันจะเป็นสถำนีที่	4	ในปี	2561-2562
	 	 1.2	จัดจ้ำงจ้ำงผู้เชี่ยวชำญส�ำรวจปล่องระบำยทั้งหมดของโรงกลั่นเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในกำรเจำะปล่องติดตั้งอุปกรณ์ 
	 	 	 ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ	รวมถึงกำรคัดเลือกเทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์มลพิษอำกำศที่เหมำะสม	สอดคล้องตำม 
	 	 	 มำตรฐำนและกฎหมำยจำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว	บริษัทฯ	มีแผนด�ำเนินกำรต่อไป	ดังนี้
	 	 	 1.2.1	 เพิ่มควำมแม่นย�ำของอุปกรณ์	CEMs	ที่ใช้ตรวจวัดมลพิษอำกำศจำกปล่อง	HRSG1	และ	HRSG2	ด้วยกำร 
	 	 	 	 เปล่ียนเทคนิคตรวจวิเครำะห์ใหม่	และแยกอุปกรณ์ตรวจวัดเป็นรำยปล่องแทนกำรใช้งำนร่วมกัน	ภำยในปี	2561
	 	 	 1.2.2	 ท�ำกำรเจำะปล่องในช่วงหยุดซ่อมบ�ำรุงใหญ่	ปี	2561
	 	 	 1.2.3	 มีแผนทยอยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดออนไลน์เพิ่มเติม	 เพื่อสำมำรถตรวจติดตำมคุณภำพอำกำศ	และอัตรำ 
	 	 	 	 กำรระบำยมลพิษได้อย่ำงครบถ้วน	ตั้งแต่ปี	2562	เป็นต้นไป
	 	 1.3	จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย	(VOCs	:	Volatile	Organic	Compounds)	ให้แก่พนักงำนระดับ 
	 	 	 วิศวกรและระดับปฏิบัติกำร	ในปี	2561	
	 	 1.4	ปรับปรุงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน�้ำมันเป็นระบบปิดเพื่อควบคุมกำรปล่อยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพื้นที่ท�ำงำน

กลยุทธ์ 

เป้าหมายปี 2563

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์ 
 ทั้งจากปล่องระบายพื้นที่ทำางาน และบรรยากาศรอบโรงงาน

• ปรับลดเป้าหมายการระบายมลพิษจากปล่องระบาย
 ควบคุมภายในที่ 80% ของค่ามาตรฐาน

• สื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์แก่สาธารณชน
 อย่างไปร่งใส ตรวจสอบได้

• ข้อร้องเรียนด้านมลพิษอากาศเป็นศูนย์

• ติดตั้งหอเผาใหม่ ชนิด Enclosed Ground Flare สำาเร็จ

075บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



 ISO14001 Green	Industry	
Level	5

	 	 1.5	จัดทีมสำยตรวจสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบพื้นที่ 
	 	 	 ชมุชนตำมเสน้ทำงทีก่�ำหนดทกุวนัจนัทร	์พธุ	และเสำร	์ชว่ยสรำ้ง 
	 	 	 ควำมเชือ่มัน่ใหก้บัชมุชนในกำรด�ำเนนิงำนดำ้นโรงกลัน่และกำร 
	 	 	 ดูแลสิ่งแวดล้อมและท�ำงำนร่วมกับทีมสำยตรวจสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 ภำยในโรงกลั่นเพื่อทวนสอบควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำ 
	 	 	 ที่ลงตรวจพื้นที่	 ยิ่งกว่ำนั้น	บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดให้ผู้รับเหมำ 
	 	 	 ทกุรำย	ตอ้งมเีจำ้หนำ้ทีส่ิง่แวดลอ้ม	(จส.)	ปฏบิตังิำนเปน็ทมีรว่ม 
	 	 	 กับเจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
	 	 	 ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในช่วงหยุดซ่อมบ�ำรุงใหญ่	

ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ

(เป้าหมาย = 0 เรื่อง)

ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรอง

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย
Third Party อยู่ในค่ามาตรฐาน

  2559  2560

 3 เรื่อง 
 0 เรื่อง 

ควบคุมการปล่อย

Fugitive VOCs ทุกจุดตรวจวัด

ไม่เกิน
(เข้มงวดกว่ากฎหมาย 
ซึ่งกำาหนดไม่เกิน 500 ppm)

200 ppm

 2. การลดผลกระทบต่อชุมชนจากการระบายอากาศในกระบวนการผลิต

	 	 2.1	ยกเลกิกำรใชง้ำนหมอ้ตม้ไอน�ำ้เดมิทีม่ปีระสทิธภิำพต�ำ่	หลงังำนกอ่สรำ้งและเดนิเครือ่งหนว่ยผลติพลงังำนควำมรอ้น 
	 	 	 ร่วมหน่วยใหม่	(Cogeneration)	แล้วเสร็จในช่วงปลำยปี	2560	และใช้ก๊ำซเชื้อเพลิงสะอำดในกำรเผำไหม้	ท�ำให้กำร 
	 	 	 ระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองลดลง	
	 	 2.2	ปรับลดเป้ำหมำยกำรระบำยมลพิษจำกปล่องระบำยเป็นกำรควบคุมภำยในที่ร้อยละ	80	ของค่ำมำตรฐำนฯ	ซึ่ง 
	 	 	 ท้ำทำยขึ้น	แต่มีประโยชน์ในกำรผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
	 	 2.3	ปรับปรุงโปรแกรมกำรรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศออนไลน์จำกปล่องระบำย	ให้มีกำรแจ้งเตือน	2	ระดับ	 
	 	 	 1)	ก่อนถึงค่ำควบคุมภำยใน	และ	2)	ก่อนถึงค่ำควบคุมตำมกฎหมำย	เพื่อสำมำรถตรวจสอบและแก้ไขได้ทันท่วงที	
	 	 2.4	มีกำรตั้งงบประมำณส�ำหรับปี	2561	 เพื่อเปลี่ยนหัวเผำ	 (Burner)	ของหน่วยผลิตไอน�้ำส�ำรอง	 (Auxiliary	Boiler1) 
	 	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ให้สมบูรณ์มำกขึ้น	ลดกำรระบำยฝุ่นละออง

 3. การสื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะอย่างโปร่งใส 

	 	 3.1	ติดตั้งจอแสดงผลคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพิ่ม	จ�ำนวน	2	จุด	ได้แก่	1)	มูลนิธิสำยใจไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์	ติดถนน 
	 	 	 สรรพำวุธ	และ	2)	ประตูด้ำนทิศตะวันตกของโรงกลั่น	ติดถนนทำงรถไฟสำยเก่ำ	 เขตบำงนำ	ท�ำให้ปัจจุบันมี 
	 	 	 จอแสดงผลคุณภำพสิ่งแวดล้อมติดตั้งรอบโรงกลั่นเพิ่มเป็น	6	จุด
	 	 3.2	ปี	2561-2562	มีแผนติดตั้งจอแสดงผลคุณภำพสิ่งแวดล้อม	จ�ำนวน	1	จุด	ที่ต�ำบลบำงกะเจ้ำ	อ�ำเภอพระประแดง	 
	 	 	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	รวมเป็น	7	จุด
                   
	 บรษิทัฯ	ยงัไดร้บักำรรบัรองระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำมมำตรฐำน	ISO	14001:	2015		และไดร้บักำรรบัรองตอ่เนือ่ง
เป็นปีที่	20		อีกทั้ง	ยังคงได้รับกำรรับรองในระดับ	Green	Industry	Level	5	(Green	Network)	ซึ่งเป็นใบรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว
ระดับสูงสุดจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

100%

อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
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การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้น 
โดยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	
นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังได้ยึดถือและมุ่งเน้นกำรจัดกำรของเสีย
ตำมหลกั	3Rs	อย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งประกอบด้วย	กำรลดปรมิำณ
ของเสยีโดยลดกำรใช้	(Reduce)	กำรน�ำกลบัมำใช้ซ�้ำ	(Reuse)	
และกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	 (Recycle)	 เพื่อลดปริมำณของเสีย
ที่ต้องก�ำจัด	อีกทั้งยังเป็นกำรและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังมีเป้ำหมำยและได้รับกำรรับรองใน
กำรน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไปก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบ
เป็นศูนย์	(Zero	waste	to	landfill)	อย่ำงต่อเนื่อง	ยกเว้นฉนวน
กนัควำมร้อนที่เป็นของเสยีที่ยงัไม่มเีทคโนโลยใีนกำรจดักำร	

	 ปี	2560	บรษิทัฯ	ด�ำเนนิกำรจดักำรของเสยีตำมหลกั	3Rs	
ได้ถงึ	ร้อยละ	98	ของปรมิำณของเสยีทั้งหมด	เนื่องจำกมกีำร
จัดกำรของเสียที่มีประสิทธิภำพและไม่มีกำรซ่อมบ�ำรุงใหญ	่
และมกีำรจดักำรของเสยีที่มปีระสทิธภิำพ	นอกจำกนี้	บรษิทัฯ	
ยังคงบรรลุเป้ำหมำยของเสียจำกกระบวนกำรผลิตไปฝังกลบ
เป็นศูนย์อย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 

เป้าหมายปี 2563

ผลการดำาเนินงานปี 2560

3Rs
• การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  
• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
ปริมาณของเสียทั้งหมด (ร้อยละ)

ของเสียอันตราย

ของเสียไม่อันตราย 

• ลดปริมาณของเสียที่ส่งกำาจัด
 ให้เหลือน้อยที่สุด  
• ของเสียจากกระบวนการผลิต
 ไปฝังกลบเป็นศูนย์ 

83%

17%

77% 85% 98%

  2558    2559    2560

Reduce

ReuseRecycle

Zero waste 
to landfill
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การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน    

	 ภำยใต้เป้ำหมำยที่จะสร้ำงสถำนบีรกิำรน�้ำมนับำงจำก	ให้เป็น	The Most Admired Brand	ของคนไทยและสอดคล้องกบั 
วสิยัทศัน์ขององค์กร	บรษิทัฯ	จงึก�ำหนดกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ	(Customer	Centric) 
ซึ่งรวมถงึลกูค้ำในกลุม่ผูบ้รโิภค	(End	User)	ลกูค้ำกลุม่ผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนั	(Dealer)	สถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	(COOP) 
และลูกค้ำกลุ่มผู้ใช้ตรง	อำท	ิโรงงำนอตุสำหกรรม	ธรุกจิขนส่งและก่อสร้ำง	เป็นต้น	โดยค�ำนงึถงึกำรคดิค้นนวตักรรม	เทคโนโลย ี
ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์
ที่ดีภำยใต้แนวคิด	“Bangchak Greenovative Experience”	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีกำรวัดประสิทธิผลของกำรส่งมอบ
ประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำด้วยเครื่องมือมำตรฐำนสำกลที่เรียกว่ำ	Net	Promoter	Score	(NPS)	ร่วมกับคะแนนควำมภักดีต่อ
ผลติภณัฑ์ต่ำงๆ	ของบรษิทัฯ	(Brand	Loyalty)	และควำมพงึพอใจของลกูค้ำ	(Customer	Satisfaction)	ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในตดิตำม
กำรด�ำเนินงำน	กำรควบคุมคุณภำพกำรบริกำรร่วมกับโครงกำรตรวจสอบมำตรฐำนงำนบริกำร	 (Service	Audits)	แบบสุ่มโดย 
ตัวแทนบริษัทฯ	แบบไม่เปิดเผยตัว	 (Mystery	Shopper)	ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนกำรบริกำร	กำรดูแลสภำพสถำนีบริกำร	และ 
กำรใช้รถตรวจสอบคณุภำพงำนบรกิำร	และคณุภำพน�้ำมนัเคลื่อนที่	ณ	สถำนบีรกิำรบำงจำกทั่วประเทศ	(Mobile	Training	&	Lab)	
ในกำรตรวจตดิตำมคณุภำพของน�้ำมนั	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบรษิทัฯ	ได้ส่งมอบผลติภณัฑ์ที่มคีณุภำพถงึมอืผู้บรโิภค

	 จำกผลกำรส�ำรำจและกำรวเิครำะห์ควำมคำดหวงัและควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ผ่ำนมำ	พบว่ำการให้บริการที่ดี รวดเร็ว 

และทำาเลของสถานีบริการที่สะดวกและมีปริมาณมากเพียงพอ ความหลากหลายของธุรกิจเสริม	เช่น	ร้ำนสะดวกซื้อ 
ร้ำนอำหำร	ฯลฯ	รวมถงึกำรมหี้องน�้ำที่สะอำดและเพยีงพอส�ำหรบัลูกค้ำ	คณุภำพของผลติภณัฑ์	เป็นประเดน็ส�ำคญัล�ำดบัต้นๆ	
ที่ลูกค้ำยงัคงให้ควำมสนใจและคำดหวงัต่อบรษิทัฯ	จงึน�ำมำสู่กำรวำงกลยทุธ์	แผนงำนและก�ำหนดเป้ำหมำยที่ชดัเจน	ส่งผลให้
บรษิทัฯ	มผีลกำรด�ำเนนิงำนที่โดดเด่นในด้ำนธรุกจิกำรตลำดในปี	2560	

The Most Admired Brand
กลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และสังคม

Green
Product Greenovative Experience

Service
Excellence

การพัฒนาธุรกิจ
ที่มิใช่นำ้ามัน (Non- oil)

ที่ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า โดยคำานึงการเติบโต

อย่างยั่งยืน

การพัฒนางานบริการ
และระบบบริหารงาน

ที่เป็นเลิศ

การพัฒนาสถานีบริการ
โดยนำานวัตกรรม

ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

กลยุทธ์ 
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เป้าหมายปี 2563

มุ่งสู่แบรนด์สถำนีบริกำรน�้ำมัน
น�้ำมันอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค	
(The	Most	Admire	Brand)

โดยใช้เครื่องมือ	Net	Promoter	Score	
และตัวชี้วัดผลด้ำนต่ำงๆ	ที่ได้รับกำร

ยอมรับมำก�ำหนดควำมส�ำเร็จ

พัฒนำธุรกิจนอน-ออยล์	และบริกำร
เสริมต่ำงๆ	ในสถำนีบริกำรน�้ำมันเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค

ผลักดันยอดขำยพลังงำนทดแทน 
ผ่ำนสถำนีบริกำรน�้ ำมันมำกกว่ำ 
500	ล้ำนลิตร/เดือน	 (จำก	315	ล้ำน
ลิตร/เดือน	ในปัจจุบัน)

ขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันมำตรฐำน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	มำกกว่ำ 
700	สำขำ	ทั่วประเทศ	 (จำกปัจจุบัน	
500	สำขำ)

มุ่งพัฒนำงำนบริกำร	สถำนีบริกำร 
น�้ำมัน	น�้ำมัน	 และ	 ธุรกิจ	Non-oil 
ภำยใต้ แนวคิด 	 กำรสร้ ำ งสรรค์
ประสบกำรณ์และนวัตกรรมสีเขียว	
(Bangchak	Greenovative	Experience)	
รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย	
พร้อมกับกำรมีส่วนร่วมดูแลรักษำ 
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

พัฒนำและยกระดับสถำนีบริกำร 
น�้ำมัน	น�้ำมันชุมชนบำงจำกให้เทียบ
เท่ำกับสถำนีบริกำรน�้ำมันมำตรฐำน	

การดำาเนินงานในปี 2560

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

•	 พัฒนำผลิตภัณฑ์	นวัตกรรมน�้ำมันพรีเมียมดีเซลอนำคต	
บางจาก Hi-Premium Diesel S	ด้วยเทคโนโลย ี
กำรกลั่นขั้นสูงที่ให้เนื้อน�้ำมันใสบริสุทธิ์	 องค์ประกอบ
ระดับพรีเมียมให้พลังที่เหนือกว่ำด้วยค่ำ	Cetane	สูงสุด
ถึง	 70	 ช่วยประหยัดน�้ำมันได้ถึงร ้อยละ	 4.3	 สมดุล
เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อม	 เหมำะสมกับเครื่องยนต ์
ดีเซลสมรรถนะสูงทั้งยุโรปและเอเชีย	 มีสำรชะล้ำง
ท�ำควำมสะอำด	 (Hi-Active	Cleansing)	 ช่วยให้หัวฉีด
สะอำดขึ้นกว่ำร้อยละ	40	พร้อมพลังปกป้องเครื่องยนต์
รักษำอำยุเครื่องยนต์ให ้ยำวนำนยิ่งขึ้น	 ทั้งยังดีต ่อ 
สิ่งแวดล้อมด้วยมำตรฐำนระดับโลก	Euro	 5	ที่ลดค่ำ
ก�ำมะถนัลดลงกว่ำ	5	เท่ำเมื่อเทยีบกบั	Euro	4

•	 พัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยใน
ปี	 2560	บริษัทฯ	 ร่วมกับทีมแข่ง	Manor	พัฒนำสูตร 
น�้ำมันหล่อลื่นสูตรที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และยืดอำยุ 
กำรใช้งำนเครื่องยนต์	 แม้เครื่องยนต์ท�ำงำนต่อเนื่อง 
24	ชั่วโมง	ในสนำมแข่งรถยนต์ระดบัโลกภำยใต้ชื่อแบรนด์	
FURiO	ที่ได้เริ่มจ�ำหน่ำยในช่วงปลำยปีที่ผ่ำนมำ
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•	 พัฒนำผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน�้ำมันรถจักรยำนยนต์	S-ULTRA	
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมผู ้ใช ้รถจักรยำนยนต์พบว่ำ
ลูกค้ำต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้อง	และท�ำควำม
สะอำดเครื่องยนต์	บริษัทฯจึงได้พัฒนำหัวเชื้อน�้ำมันรถ
จักรยำนยนต์	S-ULTRA	สุดเทคโนโลยีหัวเชื้อส�ำหรับน�้ำ
มันมอเตอร์ไซค์	ประกอบด้วยสำรชะล้ำงท�ำควำมสะอำด
ห้องเผำไหม้ที่เข้มข้น	 เพื่อให้กำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ 
มปีระสทิธภิำพสูง

•	 สนับสนุนสินค้ำชุมชนและสินค้ำเกษตรอินทรีย์มำเป็น
สินค้ำส่งเสริมกำรขำยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย	และ
ส่งเสริมกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดกำรใช้
ยำฆ่ำแมลงอันจะน�ำมำซึ่งสุขภำพที่ดีของเกษตรกรและผู้
บริโภค	โดยในปี	2560	บริษัทฯ	ร่วมกับ	บริษัท	ออมสุข
วิสำหกิจเพื่อสังคม	จ�ำกัด	น�ำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ข้ำวกล้องมำเป็นสนิค้ำส่งเสรมิกำรขำยเพื่อขอบคณุลูกค้ำ 
ที่ใช้บรกิำร

การขยายธุรกิจ เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ 

และพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการนำ้ามัน

•	 ขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันมำตรฐำนใหม่อีก	 53	สำขำ	 
(ในปี	2560)	

•	 กำรปรับปรุงภำพลักษณ์สถำนีบริกำรน�้ำมันให้ทันสมัย 
มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันทั้งด้ำนโครงสร้ำงและงำน
บรกิำร	(Renovate,	Bright	&	Clean,	Refresh)	จ�ำนวน	311	แห่ง 
บนถนนสำยหลกั

•	 พัฒนำสถำนีบริกำรน�้ ำมันบำงจำก	 รูปแบบใหม ่
ที่ใช้นวัตกรรมกำรก่อสร้ำงด้วยเทคโนโลยีใหม่	 สร้ำง
ประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงให้กบัผู้บรโิภค

•	 พฒันำสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชนทมีศีกัยภำพ	และมคีวำม
พร้อมด้วยกำรต่อยอดธรุกจิและบรกิำรเสรมิอย่ำงครบถ้วน	
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค	
เพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัผ่ำนโครงกำร	CO-OP	Turn	Pro	
และ	CO-OP	Coaching

“ ทุกวันนี้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย หน้าที่ของเราคือต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ไม่เพียงแค่มีรูปแบบที่สวยงามเท่านั้น 
แต่ยังต้องเป็นมิตรและใช้งานง่ายอีกด้วย เราพยายามตกแต่งอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จัดวางรูปแบบของอาคารต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้หมดอย่างครบวงจร 
และสร้างสภาพแวดล้อมของความเป็นธรรมชาติที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน 
เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ Greenovative ให้กับผู้บริโภคอย่างดีที่สุด ”

 คุณศุภิสรา  กิ่งพิกุล 
ผู้บรหิารสถานบีรกิารนํ้ามนับางจาก 
บรษิทั วธินทรพัย์ จาํกดั จ.สระบรุี

•	 เพิ่มเครอืข่ำยลูกค้ำบตัร	Fleet	Card	เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ยอดขำยผ่ำนสถำนบีรกิำรน�้ำมนับำงจำก

•	 พฒันำรปูแบบธรุกจิจำกเสยีงของลกูค้ำในกลุม่ธรุกจิขนำด
เล็กที่มีควำมต้องกำรควบคุมและตรวจสอบกำรใช้น�้ำมัน	
แต่ไม่สะดวกในกำรขอวงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อ
เปิดบัญชีลูกค้ำ	Fleet	Card	บริษัทฯ	จึงพัฒนำบัตร	Fleet	
Card	ในรูปแบบ	Prepaid	Card	ในชื่อ	“Prepaid	Plus”	

•	 ขยำยธรุกจิ	Non-oil	ในสถำนบีรกิำรน�้ำมนัเพิ่มขึ้นจำกเดมิ
เพื่อควำมสะดวกของลูกค้ำ	อำทิ

 •	 ร้ำนกำแฟอนิทนลิและอนิทนลิกำร์เดน	77	สำขำ
 •	 ร้ำน	SPAR	27	สำขำ
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•	 กำรพัฒนำพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีศักยภำพมำให้บริกำร
แก่ลูกค้ำภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	เพื่อเติมเต็ม
บริกำรให้ครบวงจรยิ่งขึ้น	เช่น	ร้ำนอำหำร	A&W,	Burger	
King,	McDonalds	เป็นต้น

•	 พฒันำระบบกำรช�ำระเงนิ	Smart	Payments	ผ่ำน	QR	Code	
ส�ำหรับลูกค้ำที่มำใช้บริกำรในร้ำน	SPAR	และ	ร้ำนกำแฟ	
Inthanin

•	 พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ในสถำนีบริกำร 
น�้ำมนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ภำยใต้รปูแบบธรุกจิใหม่	อำท ิ
เช่น	Food	Kiosk	Food	Truck	และ	ตู้รับสินค้ำอัตโนมัต ิ
ให้สอดคล้องกบักำรขยำยตวัของ	E-Commerce	

•	 พฒันำ	BCP	Mobile	Application	และ	websites	Bangchak	
Marketplace	เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถงึข้อมลู	ได้ง่ำยดำย
ยิ่งขึ้น

•	 ร่วมกับ	 Line	พัฒนำ	BCP	 Line	 Business	 Connect 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกลูกค้ำที่เป็นสมำชิก	Line	Official	
บำงจำก	โดยเสนอบริกำรและสิทธิประโยชน์พิเศษต่ำงๆ	
ให้กบัสมำชกิ	Line

•	 ร่วมกบัพนัธมติรต่ำงๆ	ในกำรพฒันำบตัร	BCP	CRM	Card	
ในรปูแบบ	Exclusive	ตำม	Life	Style	ของผูบ้รโิภค	อำทเิช่น	
บตัร	Bangchak	X	Cat	Radio	ส�ำหรบัลูกค้ำที่ชอบฟังเพลง	
หรือ	บัตร	Bangchak	Khonkean	FC	Bangchak	Bangkok	
Glass	FC	ส�ำหรบัลูกค้ำที่ชอบกฬีำฟตุบอล

Bangchak Greenovative Experience  

คอื การสรา้งสรรคป์ระสบการณ์และนวัตกรรมสเีขยีวเพือ่รองรบั 
วิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทยพร้อมกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษา 
สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื ลูกคา้จะไดเ้ป็นสว่นหน่ึงในการดูแลสงัคม  
สิ่งแวดล้อมผ่านแนวทางการทำาธุรกิจของบริษัทฯ
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การพัฒนางานบริการและระบบบริหารงานที่เป็นเลิศ

•	 พฒันำมำตรฐำนงำนบรกิำร	“ทนัใจใน	3	นำท”ี	เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์งำนบรกิำรที่รวดเรว็ตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ

•	 ก�ำหนดมำตรฐำนงำนบรกิำร	Flagship	Stations	ที่น�ำเสนอ
ประสบกำรณ์อกีระดบั	ทั้งงำนบรกิำร	เช่น	ใช้มำตรฐำนงำน
บริกำรทันใจ	3	นำที	และมำตรฐำนกำรท�ำควำมสะอำด
ห้องน�้ำ	โดยให้มีพนักงำนท�ำควำมสะอำดคอยดูแลอย่ำง 
สม�่ำเสมอ	

การพัฒนาธุรกิจนอนออยล์ (Non-oil) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

•	 พัฒนำธุรกิจค้ำปลีกภำยใต้กำรบริหำรงำนของ	บริษัท	บำงจำก	รีเทล	จ�ำกัด	โดยด�ำเนินงำนธุรกิจ	Non-oil	ทั้งในส่วนธุรกิจ
ค้ำปลกีในแบรนด์	SPAR	ธรุกจิร้ำนกำแฟ	อนิทนลิ	และธรุกจิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	โดยเฉพำะเพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรบรหิำร
จดักำรธรุกจินอนออยล์

•	 พัฒนำธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อภำยใต้แบรนด์	 SPAR	จำก
ประเทศเนเธอร์แลนด์	ด้วยแนวคิด	Fresh	&	Easy	Food	
Market	 โดยปัจจุบันได้เปิดด�ำเนินกำรไปแล้ว	33	สำขำ	
เพื่อมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	โดย	SPAR	ยัง
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกชุมชนและสินค้ำโอท็อป	ตำม
นโยบำยของบริษัทฯ	 รวมถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ภำย
ใต้แบรนด์	 SPAR	 โดยคำดว่ำภำยใน	5	ปีจะมีสัดส่วน
ประมำณ	 50%	 ของสินค ้ำทั้งหมดที่มีกำรจ�ำหน่ำย 
ใน	SPAR	โดยในส่วนของรูปแบบเนเบอร์ฮูดสโตร์	และ 
ซเูปอร์มำร์เกต็	จะมกีำรจดัพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็น	Co	Working 
พร้อมให้บรกิำรฟรไีวไฟ	(Free	Wifi)	และขยำยสำขำให้ครบ	
400	แห่งภำยในปี	2563

•	 พฒันำรปูแบบร้ำน	SPAR	อย่ำงสม�่ำเสมอ	ให้เหมำะกบัท�ำเล	
และลักษณะของลูกค้ำในแต่ละสถำนีบริกำร	โดยก�ำหนด
เป็นรปูแบบร้ำนเป็น	เอก็เพรส็	เนเบอร์ฮดูสโตร์	และซปูเปอร์
มำร์เกต็	ซึ่งจะมคีวำมแตกตำ่งในประเภทสนิคำ้และบรกิำร
ที่ให้กบัลูกค้ำ

•	 พฒันำ	Products	Champion	เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงของร้ำน	
SPAR	ในปี	2560	ได้พฒันำสนิค้ำ	อำท	ิเครื่องดื่มน�้ำอ้อยสด 
มำเป็น	เครื่องดื่มน�้ำอ้อยมะนำว	เพื่อให้บรกิำรกบัลูกค้ำ

•	 ขยำยกำรติดตั้งระบบ	(Point	of	Sale:	POS	Automation)	ให้กับสถำนีบริกำรน�้ำมันทุกประเภทเพื่อช่วยพัฒนำศักยภำพของ 
ผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนับำงจำกให้สำมำรถบรหิำรงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	งำนบรกิำรหน้ำลำนรวดเรว็ขึ้น	จ�ำนวน
เงนิถกูต้อง	และป้องกนัน�้ำมนัสญูหำยและกำรทจุรติ	ยิ่งกว่ำนั้น	ยงัสำมำรถน�ำข้อมลูกำรขำยที่ได้จำกระบบ	POS	Automation 
มำใช้วเิครำะห์พฤตกิรรมกำรใช้บรกิำรของลูกค้ำเพื่อพฒันำกำรให้บรกิำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อไป
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ผลลัพธ์

ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก (เป้าหมาย ร้อยละ 15.3)  
คะแนนการแนะนําบอกต่อยี่ห้อบางจาก

(NPS Score เป้าหมาย ลดช่องว่าง จากผู้นําให้แคบลง)

ค่าเฉลี่ยยอดขายต่อสถานีบริการเพิ่มขึ้น
 (เป้าหมาย 489 พันลิตร/เดือน/สถานี)

การขยายสถานีบริการนํ้ามัน

+53 แห่ง
(เป็น 499 แห่ง)

+9 แห่ง
(เป็น 615 แห่ง)

สถานีบริการนำ้ามันชุมชน
475
พันลิตร

507
พันลิตร

2559

ร้อยละ15.1

2559

2559 2560

BCP 
60.9

BCP 
77.5

2560

2560

ร้อยละ15.4 เป็นอันดับที่ 2 เป็นอันดับที่ 2

สถานีบริการนำ้ามันมาตรฐาน

•	 จัดท�ำ	Standard	Operation	Procedure	 เพื่อศึกษำควำม
ต้องกำรของผู ้ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	และน�ำมำ
ออกแบบมำตรฐำนงำนบริกำรรูปแบบใหม่ให้เหมำะกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค	และได้จัดกำรอบรมพนักงำนหน้ำลำน
จำกสถำนีบริกำรน�้ำมันกว่ำ	700	แห่ง	 (กว่ำ	4,000	คน)	
เพื่อให้เข้ำใจมำตรฐำนงำนบริกำรและปรับปรุงทัศนคติใน 
งำนบรกิำรของพนกังำนให้มกีำรบรกิำรที่ดเีลศิ

•	 ติดตำมและประเมินผลงำนด้ำนกำรบริกำร	ผ่ำนโครงกำร	
Mystery	Shopper	และ	Mobile	Training	&	Lab	

•	 ยกระดับกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรของสถำนีบริกำร
น�้ำมันชุมชนให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสถำนีบริกำรน�้ำมัน
มำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น	ผ่ำนโครงกำร	COOP	Coaching

•	 ด�ำเนนิโครงกำรเพิ่มรำยได้ของผู้ประกอบกำร	อำท	ิ
 •	 จดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ยอดขำย 

	 ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม	 เช่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
	 ร่วมกบับตัรเครดติ	ธกส.ให้แก่สถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	 
	 ขณะที่	จัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกับบัตรเครดิต 
	 ชั้นน�ำให้แก่ลูกค้ำในเขตเมอืง	เป็นต้น

 •	 น�ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสหกรณ์ที่ประสบปัญหำรำคำ 
	 ตกต�่ำมำจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยที่สถำนบีรกิำร

 •	 จดัตั้งหน่วยงำนดูแลพฒันำธรุกจิ	Non-oil	ในสถำนบีรกิำร 
	 น�้ำมัน	 เพื่อเป ็นทำงเลือกในกำรเพิ่มรำยได ้ของ 
	 ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะ
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บริษัทฯ  ร่วมถวายความไว้อาลัยร่วมกับประชาชนไทย ด้วยการลดราคานำ้ามันใส 
ทุกผลิตภัณฑ์ 1.50 บาท ในวันท่ี 26 ตุลาคม เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 
ในการเดินทางไปร่วมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 ทกุกำรเตมิน�ำ้มนัผำ่นบตัรบำงจำกแกส๊โซฮอลบ์ำงจำกและดเีซลคลบัชว่ย
ลดกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซดไ์ด	้โดยในป	ี2560	บำงจำกชว่ยลดปรมิำณกำรปลอ่ย
ถงึ	186,240	ตนัคำรบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทำ่จำกกำรเตมิน�ำ้มนัของลกูคำ้ทีบ่นัทกึ
ผ่ำนบัตรแก๊สโซฮอล์บำงจำกและบัตรดีเซลคลับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการในปี 2560

นวัตกรรมนำ้ามันสูตรใหม่ Hi-Premium Diesel S

	 นวัตกรรมดีเซลพรีเมียมแห่งอนำคต	ใช้เทคโนโลยีกำรกลั่นขั้นสูง	The	Next	
Generation	Green	Cetane	ที่คัดเนื้อน�้ำมันใสบริสุทธิ์	 และสำรเพิ่มคุณภำพที่
พัฒนำร่วมกับบริษัทวิจัยชั้นน�ำระดับโลก	ส่งผลให้น�้ำมันพรีเมียมดีเซลมีค่ำ 
ซีเทนสูงสุดถึง	70	 (มำตรฐำนกรมธุรกิจพลังงำนค่ำซีเทนขั้นต�่ำ	50)	นอกจำกนี้
ยังช่วยให้หัวฉีดสะอำดขึ้นกว่ำร้อยละ	70	ปกป้องเครื่องยนต์	และช่วยจุดระเบิด 
เผำไหม้ได้เตม็ประสทิธภิำพ	รกัษำอำยขุองเครื่องยนต์	และเป็นน�้ำมนัที่ผ่ำนมำตรฐำน
ระดบัโลก	Euro	5	เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

นำ้ามันหล่อลื่นแบรนด์ “FURiO”

	 ในเดือนพฤศจิกำยน	 2560	 บริษัทฯ	 เป ิดตัวผลิตภัณฑ์น�้ำมันหล่อลื่น
แบรนด์	 “FURiO”	 ที่พัฒนำสูตรน�้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียม	 มีเทคโนโลยี
ในกำรสร้ำงโมเลกุลเคลือบยึดเกำะ	ลดกำรสึกหรอ	ช่วยปกป้องเครื่องยนต ์
ทุกสภำวะกำรใช้งำน	โดยร่วมทดสอบกับทีมรถแข่ง	CEFC	MANOR	TRS	RACING	
ในกำรแข่ง	FIA	Word	Endurance	Championship	2017	ณ	สนำมแข่งเมอืงเลอม๊อง	
ประเทศฝรั่งเศสด้วยระยะทำง	5,000	กม.	ต่อเนื่อง	24	ชั่วโมง

อัตราส่วนที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
เมื่อลูกค้าเติมนำ้ามัน 1 ลิตร

ผลรวมตลอดปี 2560 
(ที่ลูกค้าบางจากช่วยลดได้)

(หน่วย	:	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ)

หน่วย	:	กรมัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ

หน่วย	:	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ

100

25,042.6

200

39,875.6

850 50

94,853.7 24,468.3

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
จากบัตรสมาชิกแก๊ซโซฮอล์และบัตรดีเซลคลับ

2558 2559 2560
139,000 162,000 186,240
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การพัฒนาระบบ Professional Franchise Scheme

	 เป็นโครงกำรศึกษำข้อมูลกำรบริหำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	
และน�ำมำพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	
รวมถงึกำรสนบัสนนุ	กำรดแูล	ผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนั 
บำงจำกอย่ำงเหมำะสม	 ให้สำมำรถบริหำรสถำนีบริกำรฯ	 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	และได้รบัผลตอบแทนที่เหมำะสม

การพัฒนา Application : BCP Link 

	 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสถำนีบริกำรทั่วประเทศนั้น	กำรที่มีระบบในกำร
ติดต่อสื่อสำรที่ฉับไวเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญ	บริษัทฯ	จึงได้พัฒนำช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัทบำงจำกฯ	กับผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	หรือผู้
มหีน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรท�ำงำน	รวมถงึธรุกจิอื่นๆ	ภำยใต้ตรำสนิค้ำของบรษิทัฯ	ผ่ำน
ระบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่รองรับมือถือทั้งในระบบ	Android	และ	IOS	เพื่อใช้
ส�ำหรบักำรเผยแพร่/	แลกเปลี่ยน	ข้อมูล/	ข่ำวสำร/	กจิกรรม	หรอืโครงกำรต่ำงๆ	ขอ
งบรษิทัฯ	ในกำรบรหิำรธรุกจิ	ได้อย่ำงรวดเรว็	และต้นทนุต�่ำ

Line Business Connect

	 โซเชียลมีเดียยังคงเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในประเทศไทย	มีผู้ใช้งำนออนไลน	์
เป็นประจ�ำทกุวนั	ซึ่ง	LINE	ถอืได้ว่ำเป็น	Application	ที่ได้รบัควำมนยิมเป็นอย่ำงสูง	
และสื่อสำรถงึลูกค้ำโดยตรง	ดงันั้น	เพื่อให้ตอบรบัยุคดจิทิลั	4.0	บรษิทัฯ	จงึได้มกีำร
ร่วมเปิดตวั	Line	Business	Connect	ท�ำให้บรษิทัฯ	สำมำรถตดิต่อสื่อสำรและให้ข้อมูล
แก่ลูกค้ำได้สะดวกมำกขึ้น	นอกจำกนี้	ยงัมกีจิกรรมภำยใน	Line	Business	Connect	
เช่น	เช็คอินที่สถำนีบริกำรบำงจำกเพื่อสะสมแต้มแลกรับของรำงวัล	เป็นกำรช่วย
สร้ำงควำมผกูพนักบัลกูค้ำและช่วยเพิ่ม	Traffic	ภำยในสถำนบีรกิำรน�้ำมนัให้มำกขึ้น	
รวมไปถงึลูกค้ำสำมำรถกดสมคัรสมำชกิและค้นหำสถำนบีรกิำรโดย	ตรงจำก	LINE	
ได้เลย	ท�ำให้ช่วยประหยดัเวลำของลูกค้ำ	จ�ำนวนสมำชกิใน	LINE	Official	Account	
มำกกว่ำ	21	ล้ำนคน

 บัตร Fleet Card แบบ Pre-Paid คือ

	 อกีขั้นของนวตักรรม	Bangchak	Prepaid	Card	และ	Bangchak	Prepaid	Card	Plus		
บัตรเติมน�้ำมันส�ำหรับธุรกิจขนำดกลำงถึงเล็ก	SMEs	ที่มีควำมประสงค์จะควบคุม
ดูแลค่ำใช้จ่ำยในกำรเตมิน�้ำมนัที่ไม่จ�ำเป็นต้องรออนมุตัเิครดติจำกธนำคำร	
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Flagship Service Station 

	 ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ	ได้ยกระดบักำรให้บรกิำรของพนกังำน	หน้ำลำน
เป็นระดับพรีเมี่ยม	เพื่อเน้นย�้ำถึงมำตรฐำนงำนบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงจำกสถำนี
บรกิำรน�้ำมนัของคูแ่ข่งขนัรำยอื่นๆ	ในตลำด	โดยมำตรฐำนงำนบรกิำรดงักล่ำวจะช่วย
ให้ลูกค้ำรับรู้ที่แตกต่ำง	เกิดควำมประทับใจในมำตรฐำนงำนบริกำรระดับพรีเมี่ยม 
พร้อมบอกต่อหรือแนะน�ำให้ผู้อื่นให้มำใช้บริกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	และ 
น�ำไปสู ่ควำมเป็นหนึ่งในใจของผู ้ใช ้บริกำร	ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 4	 แห่ง	 ได้แก  ่
สถำนบีรกิำรน�้ำมนัสำขำรำชพฤกษ์	2	วภิำวดรีงัสติ	กำญจนำภเิษก	บำงบอน	และ
เอกมยั

โครงการ “แจกผักให้แก่ผู้ใช้บริการสถานีบริการนำ้ามันบางจาก” 

	 กำรสนบัสนนุให้พนกังำนในสถำนบีรกิำรน�้ำมนัร่วมปลูกพชื	ผกั	และผลไม้แบบ
เกษตรอินทรีย์ที่เอื้ออ�ำนวยต่อสภำพพื้นที่และภูมิอำกำศ	บนพื้นที่ว่ำงของสถำนี
บริกำรน�้ำมันและพื้นที่โดยรอบที่สะอำด	ปลอดภัย	มีพนักงำนในสำขำดูแลตั้งแต่
ขั้นตอนกำรปลูกตลอดจนเมื่อผักเติบโตเต็มที่และได้ผลผลิตแล้วจึงเก็บและน�ำมำ
แจกจ่ำยให้กับเพื่อนพนักงำนได้รับประทำน	รวมทั้งมอบให้กับลูกค้ำ	ผู้บริโภคและ
ประชำชนโดยรอบที่มำใช้บรกิำรในสถำนบีรกิำรฯ	น�ำกลบัไปรบัประทำน	ดต่ีอสขุภำพ
และประหยดัค่ำใช้จ่ำยในครอบครวั

Bangchak Mobile Application

	 บรษิทัฯ	ได้พฒันำ	Application	ส�ำหรบัผู้ขบัขี่รถยนต์และสมำชกิบตัร	Bangchak	
Gasohol	Club	และ	Diesel	Club	มีกำรที่ใช้งำนที่ง่ำยขึ้น	และมีฟังก์ชั่นหลำกหลำย 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน	เช่น	ค้นหำสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก 
ร้ำนค้ำและบริกำร,	 แสดงโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้ำ	 วำงแผนกำรเดินทำง 
เช็คคะแนนสะสมบัตรสมำชิกบำงจำก	สิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่ำงๆ	 เช็ครำคำ 
น�้ำมนั	และระบบแจ้งเตอืนเมื่อปรบัรำคำรองรบัทั้ง	Smart	Phone	และ	Tablet

พัฒนามาตรฐานงานบริการ “ทันใจใน 3 นาที”

	 งำนบรกิำร	ถอืเป็นหวัใจหลกั	ดงันั้นเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์งำนบรกิำรที่รวดเรว็
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรส่งมอบคุณภำพ
กำรงำนบริกำรให้แก่ผู้ใช้บริกำร	บริษัทฯ	จึงได้พัฒนำมำตรฐำนงำนบริกำร	ทันใจ 
ใน	3	นำที	ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ	มสีถำนบีรกิำรที่เข้ำร่วมทั้งหมด	182	แห่ง	เป็นสถำนี
บรกิำรที่บรหิำรโดยบรษิทั	บำงจำกกรนีเนท	จ�ำกดั	จ�ำนวน	105	แห่ง	และสถำนบีรกิำร
ที่บรหิำรโดยผู้ประกอบกำรจ�ำนวน	77	แห่ง			

COOP Turn Pro 

	 ปรับปรุงสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชนที่มีศักยภำพพอที่จะแข่งขันกับสถำนีบริกำร
มำตรฐำนของคู่แข่ง	โดยปรบัปรงุทั้งรปูลกัษณ์ของสถำนบรกิำรฯ	ให้มคีวำมสวยงำม	
รวมไปถงึส่วนของกำรจดัหำธรุกจิ	Non-oil	ที่เหมำะสมให้อกีด้วย	ในปี	2560	ที่ผ่ำนมำ 
มสีถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชนเข้ำร่วม	17	แห่ง
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โครงการอบรม Triple M 

	 จัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรยุคใหม่ให้แก่ผู้บริหำรสถำนบริกำรน�้ำมันชุมชน	
เพื่อพัฒนำศักยภำพ	 เครือข่ำยสถำนบริกำรน�้ำมันชุมชนให้แข่งขันในธุรกิจตลำด 
ค้ำปลีกได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคตตลอดจนสนับสนุนกลยุทธ์กำรบริหำรสถำนี
บริกำรน�้ำมัน	พร้อมก้ำวสู่กำรเป็นสถำนีบริกำรน�้ำมันอันดับหนึ่งในใจผู้ใช้บริกำร 
ในปี	2560	มสีถำนบีรกิำรที่เข้ำร่วมอบรมทั้งหมด	43	แห่ง

โครงการร้านกาแฟ “ยกล้อ by Inthanin” สำาหรับสถานีบริการนำ้ามันชุมชน

	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำธุรกิจสถำนบริกำรน�้ำมันชุมชน
ของบำงจำกปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้น�ำรูปแบบร้ำนกำแฟอินทนิลเดิมมำศึกษำและ
ปรบัปรงุร่วมกบัผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	จนเกดิเป็นรปูแบบร้ำนกำแฟ	
“ยกล้อ	by	Inthanin”	ในสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	ปรบัรสชำตขิองเครื่องดื่มให้เหมำะ
กับพฤติกรรมลูกค้ำที่ต้องกำรกำแฟรสชำติเข้มข้นขึ้นในระดับรำคำที่สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มผู้บรโิภคที่มำใช้บรกิำรสถำนบรกิำรน�้ำมนัชมุชนมำกขึ้น

บางจากฯ ปันนำ้าใจ ช่วยเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว 

	 หนึ่งในโครงกำรสนับสนุนชุมชนของบริษัทฯ	ที่ด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ในปี	2560	นี้	บริษัทฯ	ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยข้ำวกล้องป๊อปจำก	บริษัท 
ออมสขุ	วสิำหกจิเพื่อสงัคม	จ�ำกดั	(โดยบรษิทั	บำงจำกฯ)	ที่น�ำข้ำวอนิทรย์ีจำกชำวนำ
ในโครงกำรพทุธเศรษฐศำสตร์มำผลติเป็นข้ำวกล้องป๊อปเพื่อสมนำคณุแก่ลกูค้ำที่มำ
ใช้บรกิำรในสถำนบีรกิำรฯ	น�้ำมนับำงจำก	ตั้งแต่วนัที่	1-25	ธนัวำคม	2560	และจะ
น�ำไปจ�ำหน่ำยในร้ำน	SPAR	Supermarket	ร้ำนกำแฟอนิทนลิทั่วประเทศเพื่อส่งเสรมิ
รำยได้ให้แก่เกษตรกรและวสิำหกจิชมุชน

โครงการ CO-OP Coaching

	 แม้ว่ำธรุกจิสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	(ป๊ัมสหกรณ์	หรอื	COOP)	จะมคีวำมเข้มแขง็ 
และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	แต่บริษัทฯพบว่ำผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน
บำงแห่งยังขำดควำมมั่นใจและควำมเชี่ยวชำญในกำรท�ำธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมัน		
บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ควำมจ�ำเป็นในกำรพฒันำควำมรู้ผู้บรหิำรสหกรณ์ฯ	ด้วยกำรจดั
ตั้งทีมดูแลสถำนีบริกำร	ครูฝึกจำก	บริษัท	บำงจำกกรีนเนท	จ�ำกัด	ซึ่งดูแลสถำนี
บริกำรน�้ำมันบำงจำกกว่ำ	190	สำขำ	เพื่อเข้ำไปให้ควำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำรดูแล 
สถำนีบริกำรฯ	และแนะน�ำแนวทำงในกำรเพิ่มยอดขำย	ซึ่งปี	2560	มีสถำนีบริกำร
น�้ำมนัที่เข้ำร่วมกว่ำ	60	แห่ง	

แผนงานสำาคัญในปีถัดไป  
	 ในปี	2561	บริษัทฯยังมุ่งเน้นในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และนวัตกรรมสีเขียวให้กับผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมีแผนในกำร
ขยำยสถำนบีรกิำรน�้ำมนัมำตรฐำนเพิ่มขึ้นอกีกว่ำ	80	แห่ง	สถำนบีรกิำรน�้ำมนัสหกรณ์อกี	20	แห่ง	และขยำยธรุกจิรำ้นสะดวกซื้อ
โฉมใหม่แบรนด์	SPAR	เพิ่มอกี	20	สำขำ	รวมถงึขยำยร้ำนกำแฟใน	Brand	Inthanin	อกี	200	สำขำ	นอกจำกนี้บรษิทัฯ	ยงัมแีผน 
ที่จะตอกย�้ำควำมเป็นผูน้�ำด้ำนนวตักรรมสเีขยีวด้วยกำรพฒันำผลติภณัฑ์น�้ำมนัเครื่องและผลติภณัฑ์น�้ำมนัใส	รวมถงึร่วมพฒันำ
นวตักรรมอนรุกัษ์พลงังำนที่ใช้เทคโนโลยใีหม่เช่น	Internet	of	Things	หรอืกำรตดิตั้งระบบเซน็เซอร์มำเพิ่มศกัยภำพกำรใช้พลงังำน	
ช่วยอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมภำยในสถำนบีรกิำร	เพื่อตอบสนองต่อ	SDG	เป้ำหมำยที่	12	อกีด้วย
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การขนส่งผลิตภัณฑ์

	 นอกจำกกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำสถำนีบริกำรน�้ำมันและลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงครบถ้วน	ถูกต้อง	ตรงเวลำ 
และปลอดภัยผ่ำนหลำยช่องทำงทั้งทำงท่อ	ทำงรถ	และทำงเรือตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้ว	บริษัทฯ	 เล็งเห็นว่ำ 
กำรพัฒนำแนวทำงกำรท�ำงำนของคู่ค้ำให้เป็นไปตำมแนวทำงและมำตรฐำนเดียวกันกับบริษัทฯ	จะช่วยยกระดับกระบวนกำร
ขนส่งผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้ำ	 (ผู้รับเหมำขนส่ง)	 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจให้แข็งแกร่ง 
ร่วมกนัอย่ำงยั่งยนื	บรษิทัฯ	จงึได้ก�ำหนดจรรยำบรรณคู่ค้ำ	(Supplier	Code	of	Conduct)	ขึ้นเพื่อให้คู่ค้ำปฏบิตัใิห้สอดคล้อง	อนัจะ
ท�ำให้เกดิควำมยั่งยนืในกำรท�ำธรุกจิ	อกีทั้งยงัช่วยปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้เหมำะสมผ่ำนกำรสมัมนำ	อบรม	และ 
จดักจิกรรมเชื่อมควำมสมัพนัธ์เพื่อพฒันำให้คู่ค้ำของบรษิทัฯ	มคีวำมรู้	สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเตม็ศกัยภำพ

เป้าหมายปี 2563

ขนส่งผลิตภัณฑ์
ด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย

อุบัติเหตุในการขนส่ง
เป็นศูนย์

โครงการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง)  
	 บรษิทัฯ	บรหิำรจดักำรรถขนส่งด้วยกำรเปลี่ยนจำกรถเดี่ยว	2	คนั	เป็นรถกึ่งพ่วงขนำดใหญ่	(40,000	ลติร)	นอกจำกช่วยลด
ต้นทนุกำรขนส่งได้แลว้	ยงัลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกต่อหน่วยน�้ำมนัและลดโอกำสจำกกำรเกดิอบุตัเิหตุ		มกีำรผลกัดนัอย่ำง
จรงิจัง	ด้วยกำรให้สทิธิส่วนลดแก่ลูกค้ำสถำนีบริกำรน�ำ้มนัในกรณีขนส่งน�ำ้มนัด้วยรถขนำดใหญ่	 (กึ่งพ่วง)	ท�ำให้สัดส่วนกำรใช้
รถขนำดใหญ่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนสูงสดุ	ถงึร้อยละ	5	ดกีว่ำเป้ำหมำย	ช่วยลดค่ำต้นทนุกำรขนส่งลงได้กว่ำ	36	ล้ำนบำทในปี	2560	
ลดก๊ำซเรอืนกระจก	3,945	ตนั	คำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำและลดอบุตัเิหตลุง

แผนขนส่งนำ้ามัน 24 ชั่วโมง
	 บรษิทัฯ	พฒันำกระบวนกำรวำงแผนขนส่งน�้ำมนัให้สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตลอด 
24	ชั่วโมง	ด้วยกำรเพิ่มพนกังำนขบัรถจำก	1	คน	เป็น	2	คน	โดยใช้จ�ำนวนรถคงเดมิ		
ท�ำให้เกดิประโยชน์กบัผู้ประกอบฯ	คอื	มนี�้ำมนัขำยตลอดเวลำ	เพิ่มโอกำสในกำรรบั
ลูกค้ำ	เกดิประโยชน์ต่อคู่ค้ำผู้ขนส่งน�้ำมนั	เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กบัคู่ค้ำจำกกำรเพิ่ม
จ�ำนวนเที่ยววิ่งของรถขนส่งโดยใช้จ�ำนวนรถเท่ำเดิม	และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
สำมำรถส่งน�้ำมนัให้กบัลูกค้ำฯ	ได้ทนัเวลำ

ร้อยละ 2/ ปี
เพิ่มขึ้น 

420 แห่ง
ระหว่างปี 2559-2565

3.5 เรื่อง/
(ต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)

กลยุทธ์ 1. จัดแผนการขนส่งนำ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงต้นทุน เวลาและความปลอดภัยสูงสุด 

ขนส่งนำ้ามันไปยังลูกค้าได้
ตามแผนการจำาหน่าย
ของบริษัทฯ ในอนาคต 

(คำานวณจากอัตราการขยาย
สถานีบริการนำ้ามัน

ข้อร้องเรียนจากการขนส่ง
ไม่เกิน

(Zero Accident)
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กลยุทธ์ 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

Smart Transportation

	 เป็นโครงกำรปรบัปรงุระบบบรหิำรงำนขนส่ง	(Transportation	Management	System:	TMS)	ที่มอียูใ่ห้ดขีึ้น	โดยปัจจบุนัสำมำรถ 
ติดตำมแผนกำรขนส่งรถน�้ำมันและพฤติกรรมของพนักงำนขับรถ	ควำมเร็วในกำรขับขี่	 เส้นทำงกำรเดินรถ	เวลำในกำรขนส่ง
ด้วยกำรใช้กล้องวงจรปิด	(CCTV)	และระบบ	GPS	ที่ติดตั้งประจ�ำรถขนส่งน�้ำมัน	ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งตรงมำยังห้องควบคุม
ที่มีพนักงำนของบริษัทฯ	ประจ�ำตลอด	24	ชั่วโมง	สำมำรถตรวจสอบรถขนส่งผ่ำนระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ป้องกันกำรทุจริตในกำรขนส่ง	และในปีนี้	บริษัทฯ	ได้พัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดในรถน�้ำมันผ่ำน	Application 
บน	Smart	Phone	เพื่อให้ลกูค้ำผูป้ระกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนั	สำมำรถตดิตำมภำพจรงิแบบเรยีลไทม์	และตดิตำมพกิดัของรถน�้ำมนั 
ได้ตั้งแต่ออกจำกคลังน�้ำมัน	ท�ำให้ทุกฝ่ำยทรำบถึงสถำนะกำรขนส่งได้พร้อมกัน	สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรตรวจสอบและ 
พงึพอใจ	ลดข้อร้องเรยีนในกำรขนส่งลงได้อกีทำงด้วย

ระบบคำาสั่งซื้อนำ้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System : AOS) :	 เพื่อให้กำรรับค�ำสั่งซื้อน�้ำมันจำกสถำนีบริกำร 
น�้ำมันเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถวำงแผนขนส่งได้ทันเวลำ	บริษัทฯ	ได้พัฒนำระบบค�ำสั่งซื้อน�้ำมันอัตโนมัติให้ 
ผู้ประกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนัสำมำรถค�ำนวณข้อมูลยอดขำยน�้ำมนัและปรมิำณน�้ำมนัคงเหลอืในถงัแต่ละวนั	สำมำรถสร้ำง	
ค�ำสั่งซื้อน�้ำมันอัตโนมัติและส่งมำยังบริษัทฯ	อย่ำงสม�่ำเสมอให้กับสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำกที่บริหำรโดยบริษัท	บำงจำก 
กรีนเนท	จ�ำกัด	จ�ำนวนเกือบ	200	แห่ง	ทั่วประเทศ	ท�ำให้สถำนีบริกำรสำมำรถบริหำรกำรส�ำรองปริมำณน�้ำมันให้เพียงพอ 
ต่อกำรจ�ำหน่ำย	สำมำรถบรหิำรแผนงำนขนส่งและปรมิำณรถขนส่งได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึ้น		

ระบบขอ้รอ้งเรยีนออนไลน์ (E-Complaint) :	บรษิทัฯ	ไดพ้ฒันำระบบกำรรบัรอ้งเรยีนออนไลนเ์ฉพำะงำนขนสง่ขึน้	เพือ่ใหก้ำร
บริหำรและติดตำมข้อร้องเรียนด้ำนกำรขนส่งเป็นระบบ	สำมำรถติดตำมขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำและด�ำเนินกำรปิดข้อร้องเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	นอกจำกนี้	ยังอยู่ระหว่ำงเชื่อมระบบข้อร้องเรียนออนไลน์กับระบบจ่ำยเงินค่ำบริกำรขนส่งผ่ำน
ระบบ	SAP	เพื่อค�ำนวณค่ำปรับอัตโนมัติ	กรณีที่คู่ค้ำ	 (ผู้รับเหมำขนส่ง)	ได้รับกำรร้องเรียนที่มีผลกระทบจนเกิดควำมเสียหำย 
ต่อภำพลักษณ์ของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นอีกแนวทำงในกำรรักษำมำตรฐำนงำนบริกำรขนส่ง	เนื่องจำกมีกำรก�ำหนดเป็นบทลงโทษที่
ชัดเจนเมื่อกระท�ำผิด	

โครงการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) 

	 โดยทั่วไป	กำรขนส่งน�้ำมันผลิตภัณฑ์ไปยังสถำนีบริกำรน�้ำมันหรือลูกค้ำอุตสำหกรรม	จะเกิดกำรสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
จำกกำรวิ่งรถเปล่ำในเที่ยวกลับมำยังคลังน�้ำมัน	บริษัทฯ	จึงด�ำเนินกำรโครงกำรรถน�้ำมันขนส่งเที่ยวกลับโดยกำรรับเอทำนอล 
จำกโรงงำนผู้ผลิตในเส้นทำงเดียวกันกลับมำยังบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อส่งเข้ำเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตของโรงกลั่น 
มใิหเ้กดิกำรสญูเปลำ่ทำงธรุกจิจำกกำรเดนิรถเปลำ่ในเทีย่วกลบั	ซึง่ปนีีไ้ดเ้ริม่ด�ำเนนิกำรกวำ่	489	เทีย่ว	ลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขนสง่
วัตถุดิบได้กว่ำ	0.85	ล้ำนบำท	
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จำานวนข้อร้องเรียนในการขนส่ง
(เป้าหมาย : ≤ 3.5 เรื่องต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)

สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง*
 (เป้าหมาย : อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

*กรณีมีความเสียหายต่อรถ
เกิน 1 ล้านบาท
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แผนงานในอนาคต 
•	 กำรปรบัปรงุหอ้งควบคมุกำรขนสง่	(Transportation	Management	System)	ใหผู้ร้บัเหมำขนสง่ทกุรำยสำมำรถเขำ้มำรว่มตดิตำม	 
	 ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน	ผ่ำนกล้องวงจรปิดตลอดเวลำ	24	ชั่วโมง
 

สัดส่วนการขนส่งนำ้ามันใสด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
(เป้าหมาย: เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้การลดจำานวนเที่ยววิ่งของรถขนาดเล็ก)

ปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
(tCO

2
e	:	ตนั	คำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ)

การพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพ

	 จัดโครงกำรอบรมพนักงำนขับรถอย่ำงมืออำชีพด้วยกำรเพิ่มเติมควำมรู้เกี่ยว
กับมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขับขี่กำรดับเพลิงที่ถูกต้อง	กำรปฎิบัติงำน 
ภำยในคลงัน�้ำมนั	กำรใช้ระบบ	TMS	และกำรบรหิำรข้อมลูผ่ำนระบบ	SAP	เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจและควำมเป็นมืออำชีพให้กับพนักงำนขับรถทุกคน	ส่งผลให้สำมำรถ
ควบคมุคณุภำพกำรปฏบิตังิำนขนส่งให้เกดิประสทิธภิำพที่ดแีก่ลกูค้ำผูป้ระกอบกำร 
สถำนบีรกิำรน�้ำมนั

	 กำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์หลักส่งผลให้มีผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่น	 
กล่ำวคือ	บริษัทฯ	 สำมำรถบริหำรสัญญำขนส่งของคู ่ค้ำทุกรำยได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ	(ร้อยละ	76)	
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-efficiency)

	 กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และกำรรกัษำสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัเพื่อ
มุง่สู่กำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื	ดงันั้น	บรษิทัฯ	จงึได้ใช้ประสทิธภิำพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ	หรือ	Eco-efficiency	ซึ่งแสดงกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	 เป็น
ดชันชีี้วดั	บรษิทัฯ	ได้ใช้รำยได้ก่อนหกัดอกเบี้ย	ภำษ	ีค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตดัจ่ำย	(EBITDA)	สะท้อนกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ	
และใช้ปรมิำณกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งเป็น
ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของอุตสำหกรรมปิโตรเลียม
สะท้อนผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม	ค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจที่สูงจะแสดงถึงกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงและมี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต�่ำ	

2557

5.67

2558

10.22

2559

11.31

2560

13.7

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : พันบาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(Eco-efficiency : THB thousand/ tCO
2
e)

	 ส�ำหรับประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ปี	2560	พบว่ำ 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2559	 เนื่องจำกบริษัทฯ	มีทั้งรำยได้
จำกกำรผลิตน�้ำมันเพิ่มขึ้นและลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำลง	แสดงให้เห็นว่ำ	บริษัทฯ	
เตบิโตขึ้นพร้อมไปกบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ลดลง

หมายเหตุ : EBITDA	และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นขอบเขต	1	และ	2
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บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ได้จัดท�ำและพัฒนำบัญชีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม	
(Environmental	Cost	Accounting)	ครอบคลุมกระบวนกำรผลิต 
น�ำ้มนั	คลงัน�ำ้มนับำงจำกและคลงัน�ำ้มนับำงปะอนิ	โดยไดม้กีำรน�ำ
เสนอบญัชคีำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัหนว่ยงำนภำยนอกและ
นักลงทุนได้ทรำบ	ผ่ำนบทค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย
จัดกำร	 (MD&A)	และ	จดหมำยข่ำวนักลงทุน	 (IR	Newsletter) 
ทุกไตรมำสตลอดมำ	นอกจำกนี้	ยังมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
นักศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่สนใจอย่ำงต่อเนื่อง
 
	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยรวมปี	2560	เพิ่มขึ้นจำกปี	2559	
ประมำณ	21,595	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	29	สำเหตุหลักมำจำก 
ค่ำใช้จ่ำยวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	21,622	ล้ำนบำท	
นอกจำกสำเหตทุีร่ำคำน�ำ้มนัดบิทีเ่พิม่ขึน้จำกปกีอ่นรอ้ยละ	21	แลว้	
ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นจำก	101.4	พันบำร์เรล/วัน	ในปี	2559	
เป็น	111.4	พันบำร์เรล/วันในปี	2560	ส่วนค่ำใช้จ่ำยวัตถุดิบที่ไม่ติด
ไปกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น	15.92	ล้ำนบำท	มำจำกปริมำณน�้ำมันที่
ไม่ได้คุณภำพที่เพิ่มขึ้นจำกกำรหยุดกลั่น	(Planned	and	Unplanned	
Shutdown)	หลำยครั้ง	ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ลดลง	35.37	ล้ำนบำท	หรือ	ร้อยละ	11	ส่วนใหญ่มำจำกค่ำบ�ำรุง
รกัษำอปุกรณด์ำ้นสิง่แวดลอ้ม	คำ่เสือ่มรำคำอปุกรณค์วบคมุมลพษิ	
เนื่องจำกในปี	2559	มีกำรซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ใหญ่	 (Turnaround)	
ท�ำใหอ้ปุกรณม์อีำยกุำรใชง้ำนไดน้ำนขึน้	สง่ผลใหค้ำ่บ�ำรงุอปุกรณ์
และค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์ลดลง	และมำจำกค่ำก�ำจัดของเสีย 

ที่ลดลง	11	ล้ำนบำท	อันเป็นเพรำะในปี	2559	มีกำรล้ำงบ่อพัก 
น�ำ้ทิง้ท�ำใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก�ำจดัของเสยีสงูกวำ่ปกต	ิเชน่เดยีวกบั
ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมลดลง	7.87	หรือร้อยละ	31 
มำจำกค่ำใช้จ่ำยกำรติดตำมและตรวจวัดที่ลดลง	10	ล้ำนบำท	
เนื่องจำกไม่มีกำรซ่อมบ�ำรุง	 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรด�ำเนิน
ระบบจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีกำรต่ออำยุกำร 
รับรองระบบฯ
 
	 ส�ำหรบัประโยชนข์องผลผลติพลอยไดแ้ละกำรน�ำของเสยีมำใช้
ใหม่ลดลง	3.35	ล้ำนบำท	หรือร้อยละ	21	ส่วนใหญ่มำจำกปริมำณ
เศษเหล็กและอลูมิเนียมที่เหลือใช้ลดลง	3.64	ล้ำนบำท	เนื่องจำก
ไม่มีงำนซ่อมบ�ำรุงใหญ่	ในขณะที่ปริมำณก�ำมะถันเหลวที่สำมำรถ
จ�ำหน่ำยได้เพิ่มขึ้น	0.46	ล้ำนบำท	

	 นอกจำกนี้	ในปี	2560	บริษัทฯได้มีกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
กำรหลักสูตร	“กำรบัญชีสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management	
Accounting:	 EMA)”	 ให้แก่พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงกำรลงทุนต่ำงๆ	โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และควำมจ�ำเป็นของ
กำรบญัชสีิง่แวดลอ้มทีจ่ะชว่ยบรูณำกำรปจัจยัดำ้นสิง่แวดลอ้มเขำ้
กับกำรคิดต้นทุนและกำรประเมินโครงกำรลงทุนได้อย่ำงถูกต้อง	
สอดคล้องกับแนวโน้มกำรกำรประเมินโครงกำรลงทุนของโลกและ
ดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์	 (DJSI)	 เพื่อกำรพัฒนำโครงกำรอย่ำง 
เหมำะสมและยั่งยืน	 โดยได้น�ำรำคำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(Internal	Carbon	Pricing)	มำใช้ในกำรประเมินโครงกำรฯ	ด้วย

092 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 2558 2559 2560

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

	 น�้ำมนัดบิ	(Crude	Feed)	 79,314.43		 60,029.81		 80,433.78	

	 เอทำนอล	(Ethanol)	 	6,872.01		 	6,668.93		 	7,648.60	

	 ไบโอดเีซล	(บ1ี00)	 	4,407.44		 	4,966.32		 	4,607.19	

	 ไบโอดเีซล	(บ1ี00)-Premium	 -	 -	 	28.37	

	 น�้ำมนัพชืใช้แล้ว	 19.92		 12.93		 6.37	

	 สำรเคม	ี 106.08		 145.04		 162.45	

	 น�้ำใช้ในกำรผลติ	 33.02	 25.45	 26.52	

	 พลงังำนที่ใช้ในกำรผลติ	 	2,278.92	 1,511.03	 2,068.72	

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

	 น�้ำมนัที่ไม่ได้คณุภำพ	(SLOP	OIL)	 32.49	 65.50	 81.68	

	 ตะกอนน�้ำมนัจำกถงัน�้ำมนัดบิ/น�้ำมนัเตำ	 -	 -	 -

	 น�้ำทิ้ง	 	9.64	 10.97	 11.20	

	 สำรเคมทีี่มำกเกนิพอจำกน�้ำบ่อปรบัเสถยีร	 	0.26	 0.21		 0.31	

	 ก�ำมะถนัไม่ได้คณุภำพ	 	0.05	 0.59	 -			

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

	 ค่ำบ�ำรงุรกัษำอปุกรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 30.34	 38.82	 26.65	

	 ค่ำเสื่อมรำคำอปุกรณ์ควบคมุมลพษิ	 354.00	 245.44	 233.90	

	 ค่ำบ�ำบดัน�้ำทิ้ง	 7.38	 8.81	 8.15	

	 ค่ำก�ำจดัของเสยี	 6.11	 21.48		 10.48	

	 ค่ำธรรมเนยีมและภำษดี้ำนสิ่งแวดล้อม	 N.A.	 N.A.	 N.A.

	 ค่ำปรบั	 -		 	-				 -			

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

	 ค่ำใช้จ่ำยกำรตดิตำมและตรวจวดั	 11.10	 24.58		 14.58	

	 ค่ำเสื่อมรำคำพื้นที่เกบ็กำกของเสยี	 	0.13	 0.13	 0.13	

	 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อด�ำเนนิระบบจดักำร	 	0.30	 0.23	 2.57	

	 ค่ำบ�ำรงุรกัษำอปุกรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 	0.30	 0.26		 0.04	

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการนำาของเสียมาใช้ใหม่

	 ก�ำมะถนัเหลว	 (13.30)	 (10.18)	 (10.63)	

	 กลเีซอรนี	 (0.52)	 (0.33)	 (0.16)	

	 เศษเหลก็-อลูมเินยีม	 (3.42)		 (5.11)	 (1.47)	

	 กระดำษ	 -		 	-				 -			

		(หน่วย	:	ล้ำนบำท)
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พนักงาน สังคม

ร้อยละ

ร้อยละ

ชั่วโมง/คน/ต่อปี

Best Employer Score ชั่วโมงทำางานอาสาของพนักงาน

ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนในวงกว้าง

การจัดตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุข

โครงการ Green Partnership 
Awardอัตราการเลื่อนตำาแหน่งภายใน

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

13.96

ชั่วโมง

โครงการ

ความปลอดภัย

พนักงาน

พนักงาน

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางาน (TRIC) 

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)

61 13,460

47

คิดเป็นเงิน ล้านบาท4.20

45

1

0.74

0

0

0

0

0

0



สร้างคุณค่าสู่สังคม



 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 ควำมปลอดภัย	และอำชีวอนำมัยถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม	ไม่เพียงต่อบริษัทฯ	 เท่ำนั้น	หำกส�ำคัญต่อ 
ผู้มสี่วนได้เสยี	อนัได้แก่	พนกังำน	ผู้รบัเหมำและชมุชน	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบำยด้ำนควำมมั่นคง	ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั	
ก�ำหนดให้พนกังำนและผูร้บัเหมำมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบด้ำนควำมปลอดภยัทั้งต่อตวัเองและเพื่อนร่วมงำน	โดยมโีครงสร้ำง
กำรบรหิำรด้ำนควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยั	สิ่งแวดล้อมและพลงังำน	(SHEE)	และมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยั
และควำมปลอดภัย	OHSAS	18001	มำบริหำรกระบวนกำรด้ำนควำมปลอดภัย	นอกจำกนั้นแล้ว	ยังมีกำรด�ำเนินงำนเพื่อวำง
รำกฐำนระบบบรหิำรควำมปลอดภยักระบวนกำร	(Process	Safety	Management:	PSM)	โดย	บรษิทั	ดปูองท์	จ�ำกดั	(DuPont)	และ
จดัให้มคีณะท�ำงำน	PSM	Governance	Committee	(PSM	GC)	โดยมแีผนงำนต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี	2558	ท�ำให้ผลกำรด�ำเนนิงำน
ด้ำนควำมปลอดภยัดขีึ้นตำมล�ำดบั	และในปีนี้บรษิทัฯ	ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิด้ำนควำมปลอดภยัทั้งภำยในงำน	และภำยนอกงำน 
หรือเรียกว่ำ	Safety	 24	ชั่วโมง	 โดยกิจกรรมดังกล่ำวส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับ	 รวมทั้งผู ้รับเหมำทุกคน	มีจิตส�ำนึก 
ด้ำนควำมปลอดภยั	มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ	และมุ่งมั่นปฏบิตังิำนอย่ำงปลอดภยัในทกุๆ	วนั	(OGSS	:	Emergency	Preparedness) 
 

ค่านิยมด้านความปลอดภัย 3Es   

Everyone goes 
home safely every day: 
ทุกคนทำางานอย่างปลอดภัย

กลับบ้านปลอดภัยทุกวัน

Efficient
and Reliable Operation

ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ

Environment 
and Asset are protected: 

ร่วมกันดูแลและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

	 กจิกรรมส่งเสรมิควำมปลอดภยัภำยในงำน	ได้แก่
 •	 กำรส ่งเสริมกำรสร ้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย	 (Safety	 Cul ture 
	 	 Transformation)	ผ่ำนกิจกรรม	Line	Walk	ของผู้บริหำรในพื้นที่ปฏิบัติงำน 
	 	 เพื่อแสดงออกถึงกำรให้ควำมส�ำคัญเรื่องควำมปลอดภัย	และควำมห่วงใย 
	 	 กำรท�ำงำนของผู้ปฏบิตังิำน	และ	Field	Risk	Assessment	(FRA)	ให้พนกังำน 
	 	 ค้นหำอนัตรำยและควำมสี่ยงเพื่อเป็นกำรป้องกนัล่วงหน้ำ
 •	กิจกรรมกำรรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยอย่ำงปลอดภัยด้วยกำรใช้สำยรัดคำง 
	 	 ทกุครั้งขณะท�ำงำน
 •	กำรสร้ำงจติส�ำนกึและให้ควำมรูผ่้ำนช่องทำงต่ำงๆ	ได้แก่	Outlook	ป้ำยประกำศ	 
	 	 เสียงตำมสำย	 (Safety	Radio	Channel)	ทั้งในรูปแบบของข่ำวสำร	ควำมรู ้
	 	 ป้ำยเตอืนกระตกุควำมคดิ	และเกมส์ต่ำงๆ	
 •	 กำรประชมุและร่วมตรวจพื้นที่ควำมปลอดภยั	ร่วมกบัเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั 
	 	 ของบรษิทัผู้รบัเหมำทกุเดอืน

	 ส�ำหรับกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยภำยนอกงำน	 ได้แก่	กำรรณรงค์ให้
พนักงำนทุกคนขับขี่อย่ำงปลอดภัย	 โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขี่
จกัรยำนยนต์	และคำดเขด็ขดันริภยัทกุครั้งก่อนออกเดนิทำง	
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ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย

ผลการดำาเนินงานด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย  

 บริษัทฯ	ยังคงใช้กระบวนกำรด้ำนอำชีวอนำมัยเชิงรุก	จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน	(Health	
Risk	Assessment)	ควบคุมอันตรำยจำกแหล่งก�ำเนิด	พร้อมทั้งตรวจสอบ	ติดตำมสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อให้สำมำรถก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน	แก้ไข	ได้อย่ำงเหมำะสม	รวมทั้งกำรออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ท�ำงำนให้มีสภำพกำร
ท�ำงำนที่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพ	ดังนี้

•	 กำรจัดท�ำข้อมูลควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต	 
	 (Process	Safety	Information	:	PSI)	เป็นกำรรวบรวมข้อมูล 
	 ควำมรู้พื้นฐำนที่จะต้องรู้ในกระบวนกำรผลิต	ซึ่งจ�ำเป็น 
	 ในกำรบ ่ งชี้และเข ้ำใจถึ งอันตรำยที่ เกี่ยวข ้องใน 
	 กระบวนกำรผลติ
•	 กำรวเิครำะห์อนัตรำยในกระบวนกำรผลติ	(Process	Hazard	 
	 Analysis	 :	PHA)	 เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์อันตรำย 
	 ที่มอียู่ในกระบวนกำรผลติ	พร้อมทั้งหำวธิป้ีองกนัอนัตรำย 
	 ที่เหมำะสม
•	 กำรสบืสวนอบุตักิำรณ์	(Incident	Investigation	:	II)	เป็นขั้นตอน 
	 ในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่แท้จริงของอุบัติกำรณ์	และ 
	 น�ำข้อมลูที่ได้มำใช้ในกำรก�ำหนดมำตรป้องกนัในเชงิระบบ

•	 กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนกำรผลิต 
	 ด้ำนเทคโนโลยีและด้ำนเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิต	 
	 (Management	of	Change	Technology-Facilities	:	MOC-T,F)	 
	 เป็นกระบวนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนกำร 
	 ผลิตให้มีควำมปลอดภัยผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรที่มี 
	 ประสิทธิภำพ	เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
	 ได้รบักำรประเมนิ	และทบทวนควำมเสี่ยงจำกผู้เชี่ยวชำญ 
	 ในส่วนงำนที่เกี่ยวข ้องอย่ำงเหมำะสมและสื่อสำร 
	 ท�ำควำมเข้ำใจกบัผูป้ฏบิตังิำนที่เกี่ยวข้องทกุคน	เพื่อช่วย 
	 ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น
•	 กำรทบทวนควำมปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนกำรผลิต 
	 (Pre-Startup	Safety	Review	:	PSSR)	เป็นกำรตรวจสอบ 
	 อุปกรณ์และกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร 
	 ผลิตให้เกิดควำมปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนกำรผลิต 
	 ภำยหลงัจำกที่มกีำรหยดุเดนิเครื่องของกระบวนกำรผลติ 
	 และกำรซ่อมบ�ำรุงใหญ่	 ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของ 
	 อนัตรำยที่อำจเกดิขึ้นจำกกำรเริ่มกระบวนกำรผลติ

โครงการเดิมทำาต่อเนื่อง ริเริ่มโครงการใหม่
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โครงการเดิมทำาต่อเนื่อง ริเริ่มโครงการใหม่

•	 ตรวจสขุภำพพนกังำนตั้งแต่เริ่มเข้ำงำน	ระหว่ำงงำน	และ 
	 เมื่อออกจำกงำน
•	 ดูแลสุขภำพพนักงำนด้วยกำรตรวจสุขภำพประจ�ำป	ี 
	 ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป/	ตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง 
	 ด้ำนอำชีวอนำมัยโดยมีแพทย์อำชีวเวชศำสตร์และ 
	 นักอำชีวอนำมัยของบริษัทฯ	 ร่วมกันก�ำหนดรำยกำร 
	 ตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง	วิเครำะห์ผลตรวจสุขภำพ 
	 ของผู้ปฏิบัติงำนจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกสถำน 
	 ที่ท�ำงำน	หำกพบว่ำพนักงำนมีผลตรวจสุขภำพผิดปกต ิ
	 จะต้องเข้ำพบแพทย์และรับค�ำแนะน�ำในกำรดูแลสุขภำพ 
	 อย่ำงต่อเนื่อง
•	 มขีั้นตอนกำรปฏบิตังิำน	กำรตรวจสอบตดิตำมสอดคล้อง 
	 ตำมมำตรฐำนสำกล	และก�ำหนดเกณฑ์/แนวทำงปฏิบัต ิ
	 ล่วงหน้ำส�ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยง	ผู้ที่มีผลกำรตรวจสอบ 
	 ผดิปกตทิั้งระดบัเลก็น้อย	ปำนกลำง	และสูง
•	 จดัมำตรกำรด้ำนอำชวีอนำมยัของผูร้บัเหมำ	เช่น	จดัเตรยีม 
	 พื้นที่ปฏิบัติงำน	ขั้นตอน	อุปกรณ์ป้องกันและส่งเสริม 
	 ให้ควำมรู้	
•	 จัดให้มีกำรฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์เพื่อให้ทีม 
	 ช่วยเหลือของบริษัทฯ	และทีมช่วยเหลือของโรงพยำบำล 
	 ในสัญญำได้มีกำรฝึกซ้อมและท�ำควำมเข้ำใจบทบำท 
	 หน้ำที่	เกดิควำมคล่องตวัในกำรประสำนงำนร่วมกนั	และ 
	 มปีระสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น

แผนงานในอนาคต

 ด้านความปลอดภัย	ในปีหน้ำบริษัทฯ	มีแผนด�ำเนินงำนระบบ	Process	Safety	Management	(PSM)	ต่อเนื่อง	2	เรื่อง	ได้แก่
  •	กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในกระบวนกำรผลิต	ด้ำนบุคคล		(Management	of	Change	Personnel)
  •	กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของผู้รับเหมำ	(Contractor	Safety	Management)
	 จำกกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนท้ังพนักงำนและผู้รับเหมำ	ส่งผลให้ในปีน้ี	บริษัทฯ	มีผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	กล่ำวคือ	ตัวชี้วัด	ได้แก่	อัตรำกำรบำดเจ็บรวม	(Total	Recordable	Injury	Rate:	TRIR)	ของพนักงำนและ
ผู้รับเหมำ	อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ	(Injury	Frequency	Rate:	 IFR)	และอัตรำควำมสำหัสของกำรบำดเจ็บ	(Injury	Severity	
Rate:	ISR)

สถิติด้านความปลอดภัย 2558
ชาย

2559 2560
ชายหญิง หญิง

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)

 •	 พนกังำน		 5.38	 1.8	 0	 0.74	 0
 •	 ผู้รบัเหมำ	 6.18	 0.67	 2.96	 0	 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)

 •	 พนกังำน		 0.54	 0	 0	 0	 0
 •	 ผู้รบัเหมำ				 3.09	 0.22

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
 •	 พนกังำน		 2.69	 0	 0	 0	 0
 •	 ผู้รบัเหมำ				 21.65	 10.24	 0	 0	 0

•	 จัดจ ้ำงผู ้ เชียวชำญประเมินควำมสอดคล ้องด ้ำน 
	 อำชวีอนำมยัฯ	ต่อเนื่อง	ได้แก่
 •	 โปรแกรมกำรตรวจร่ำงกำยและเฝ้ำระวงัทำงกำรแพทย์	 
	 	 (Medical	Examination	and	Surveillance	Program)
 •	 กำรรำยงำน	กำรสอบสวน	และกำรบันทึกอุบัติกำรณ ์
	 	 ด้ำนกำรแพทย์และกำรเจ็บป่วย	(Medical	and	Health	 
	 	 Related	Incident	Reporting,	Investigating	and	Recording)	
 •	 โปรแกรมสุขศำสตร์อุตสำหกรรม	(Industrial	Hygiene	 
	 	 Program)	
•	 จดัจ้ำงแพทย์ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนอำชวีอนำมยัในกำรประเมนิ	 
	 และปรับปรุงโปรแกรมกำรตรวจสุขภำพทั่วไปและกำร 
	 ตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเสี่ยง
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 การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

	 บริษัทฯ	มีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับ
ลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ	ตำมกลยทุธ์ในกำรพฒันำกำรด�ำเนนิธรุกจิกำรตลำดที่ 
มุ ่งเน้นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและลูกค้ำเป็น
ศูนย์กลำง	(Customer	Centric)	ซึ่งรวมถงึลูกค้ำในกลุม่ผู้บรโิภค	(End	user)	
ลูกค้ำกลุ่มผู้ประกอบกำรสถำนบีรกิำรน�้ำมนั	(Dealer)	และสถำนบีรกิำร
น�้ำมนัชมุชน	(CO-OP)	รวมทั้งลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรมเพื่อยกระดบัควำม
สมัพนัธ์สูร่ะดบัควำมภกัด	ี(Loyalty)	ระหว่ำงลกูค้ำกบับรษิทัฯ	มุง่สูเ่ป้ำหมำย 
กำรเป็น	The	Most	Admired	Brand

ผู้บริโภค (End User)

สถานีบริการนํ้ามันชุมชน 
(COOP)

กลุ่มผู้ประกอบการสถานี
บริการนํ้ามัน (Dealer)

กลุ่มอุตสาหกรรม

การพัฒนากลไกการสื่อสารสองทิศทาง
ระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ

เป้าหมายสู่การเป็น: The Most Admired Brand
การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์
การจัดการความสัมพันธ์เพื่อรักษา
ลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มลูกค้าใหม่

1. ค้นหาข้อมูล 
 (Seeking Information)
 •	 พฒันำสื่อสงัคมอ๊อฟไลน์/
	 	 ออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง	ได้แก่
  •	ผู้แทนกำรตลำด
  •	Call	center	1651
  •	Facebook
  •	Website
  •	Email
  •	Line
  •	Mobile	Application
 •	 เพิ่มช่องทำงกำรตดิต่อลูกค้ำทำง		
	 	 Line	Official	และ	Live	Chat
 •	 Net	Listening	Software	
	 	 ค้นหำข้อมลูลกูค้ำจำกสื่อสงัคมออนไลน์	
2. ช่องทางทำาธุรกรรม 
 (Obtaining Services)
 •	 พัฒนำช ่องทำงสั่ งซื้ อน�้ ำมันผ ่ ำน 
	 	 ศนูย์บรกิำรลกูค้ำ	(Call	Center)	มำตั้งแต่ 
	 	 ปี	2550	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
	 	 ลูกค้ำกลุ่มผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำร 
	 	 น�้ำมันชุมชน	สำมำรถสั่งซื้อน�้ำมันได้ 
	 	 ทุกช่องทำงตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และ 
	 	 สำมำรถสั่งซื้อผ่ำนช่องทำง	Web	ordering 
	 	 และ	Mobile	Application		
3. วัดผลลัพธ์ Feedback
 •	 ประเมินควำมพึงพอใจผู ้บริโภคที่ใช ้
	 	 บริ ก ำ ร 	 และท� ำ ร ำยงำนสรุ ปข ้ อ 
	 	 ร้องเรียน	ข้อสอบถำม	ค�ำชมเชย	และ																																	 
	 	 ค�ำแนะน�ำบริกำร	 เป็นประจ�ำทุกเดือน	 
	 	 ส่งไปยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำร 
	 	 น�ำไปปรบัปรงุกำรบรกิำร
 •	 กำรวจิยัทำงกำรตลำดประจ�ำปี
 •	 กำรจัดท�ำ	 Focus	Group	 เพื่อค้นหำ 
	 	 ควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของลกูค้ำ
 •	 บนัทกึค�ำชมเชยของลกูค้ำ	เพื่อให้รำงวลั 
	 	 แก่พนกังำนที่ปฏบิตังิำนดเีป็นขวญัและ 
	 	 ก�ำลงัใจต่อผู้ปฏบิตังิำน

ผู้บริโภค
•	 สมำชิกบัตรบำงจำก	และสิทธิประโยชน์ 
	 จำกกำรลงทะเบียนบัตรสมำชิก	และจำก 
	 กำรแลกคะแนนเป็นส่วนลด	หรอื	แลกสนิค้ำ 
	 ต่ำงๆ	ได้ด้วยตวัเอง
•	 สินค ้ำส ่ง เสริมกำรขำย	 เช ่น	 น�้ำดื่ม 
	 น�้ำมะขำมป้อม	น�้ำมะเขอืเทศ	ล�ำไยอบแห้ง	 
	 ข้ำวหอมมะลิ	 และข้ำวกล้องป๊อปเพื่อ 
	 ช่วยเหลอืเกษตรกร
•	 ประชำสัมพันธ์ภำพกิจกรรมกำรสร้ำง 
	 ควำมสัมพันธ์กับสมำชิกบัตรบำงจำก 
	 ที่ไปท่องเที่ยวตำมสถำนที่ต ่ำงๆ	 เพื่อ 
	 สบืสำนภูมปิัญญำชำวบ้ำน
•	 กิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ	 เช่น 
	 ปลกูป่ำชำยเลน	และกำรเยี่ยมชมศูนย์กำร 
	 เรยีนรู้วถิชีวีติและจติวญิญำณชำวนำไทย
•	 กำรเล่นเกมส์ผ่ำนช่องทำง	Facebook	และ	 
	 Line	Official
•	 ชดเชยลกูค้ำที่ได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำร 
	 ใช้บริกำรตำมข้อก�ำหนดด้วยกำรเพิ่ม 
	 คะแนนในบตัรสมำชกิ
กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการนำ้ามัน/
สถานีบริการนำ้ามันชุมชน 
•	 เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรธุรกิจส�ำหรับ 
	 ผู ้ประกอบกำรด้วยหลักสูตรกำรบริหำร	 
	 Triple	M	
•	 พัฒนำระบบ	Professional	 Franchise	 
	 Scheme	 ให้กำรบริหำรสถำนีบริกำรม ี
	 ประสทิธภิำพมำกขึ้น
•	 ให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำบุคลำกรของสถำน ี
	 บรกิำรเช่น	ผลติภณัฑ์	งำนบรกิำร	โปรโมชั่น	
•	 พฒันำ	Program	CO-OP	Turn	Pro	ให้สถำน ี
	 บรกิำรชมุชนที่มศีกัยภำพและควำมพร้อม	 
	 มธีรุกจิและบรกิำรเสรมิที่ครบถ้วน
•	 พัฒนำ	 Program	 CO-OP	 Coach ing 
	 ให้ควำมรู้ในกำรบริหำรสถำนีบริกำรโดย 
	 พนักงำนจำกบริษัท	บำงจำกกรีนเนท	 
	 จ�ำกัด	ที่มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลสถำน ี
	 บรกิำร
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
•	 ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ	 ได้แก่	ผลิตภัณฑ์/ 
	 กำรอบรมแผนฉุกเฉิน/	กำรบริกำรหลัง 
	 กำรขำย/สนบัสนนุอปุกรณ์/	ตรวจเชค็ระยะ 
	 อปุกรณ์	ดูแลรกัษำเครื่องจกัร

•	 พฒันำระบบ	Customer	Relations	Management	 
	 (CRM)	 ให ้สำมำรถรองรับคุณลักษณะ 
	 (Feature)	 ใหม่ๆ	 โดยเปิดตัวโปรแกรม 
	 กำรตลำดใหม ่ ให ้ลูกค ้ำสำมำรถแลก 
	 (Redeem)	แต้มสมำชิกแลกของ	หรือแต้ม 
	 แลกส่วนลดร้ำนดังต่ำงๆ	รำยกำรส่งเสริม 
	 กำรขำย
•	 ตดิตั้งระบบ	Point	of	Sale	Automation	ของ 
	 สถำนบีรกิำร		
•	 เพิ่มระบบกำรจดักำรข้อร้องเรยีน
•	 เก็ บข ้ อมู ลจ� ำนวนวั นที่ ใ ช ้ ในกำรป ิ ด 
	 ข้อร้องเรียน	และตั้งเป็นตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ 
	 ในกำรท�ำงำนในกำรปิดข้อร้องเรียนไม่เกิน 
	 2	วนั/	ข้อร้องเรยีน
•	 เพิ่มช่องทำงกำรตดิต่อ	ข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบั 
	 บตัรสมำชกิทำง	Line	Group	และ	Live	Chat
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	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรลูกค้ำได้อย่ำงรวดเรว็	ถูกต้อง	เหมำะสมในปีนี้บรษิทัฯ	
จงึได้เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์	Line	Official	และ	Live	Chat	รวมถงึระบบจดักำรข้อร้องเรยีน	เพื่อช่วยให้กำรตดิตำมข้อ
ร้องเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	และได้มีกำรตั้งเป้ำหมำยจ�ำนวนวันในกำรปิดข้อร้องเรียนเป็น	ไม่เกิน	2	วันต่อข้อร้องเรียน	
ให้เป็นตวัชี้วดัควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำน	นอกจำกนี้ในกรณทีี่เกดิควำมเสยีหำยขึ้นกบัลูกค้ำจำกกำรใช้บรกิำร	บรษิทัฯ	สำมำรถ
ชดเชยให้แก่ลูกค้ำตำมข้อก�ำหนดอย่ำงเหมำะสม	เช่น	กำรเพิ่มคะแนนในบตัรสมำชกิเพื่อรกัษำลูกค้ำให้ยงัคงกลบัมำใช้บรกิำร

	 ในอีกด้ำนหนึ่ง	บริษัทฯ	ได้มีกำรบันทึกค�ำชมเชยของลูกค้ำและส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รำงวัลแก่พนักงำน 
ที่ปฏบิตังิำนด	ีเป็นขวญัและก�ำลงัใจต่อผู้ปฏบิตังิำน

	 นอกจำกนี้บริษัทฯได้ประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำร	และจัดท�ำรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน	ข้อสอบถำม 
ค�ำชมเชย	และค�ำแนะน�ำเป็นประจ�ำทุกเดือน	 เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำน	และส่งต่อไปยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำร
ปรบัปรงุกระบวนกำรกำรบรกิำรและค้นหำโอกำสในกำรพฒันำนวตักรรมจำกเสยีงของลูกค้ำ	(Voice	of	Customer	Committee	:	
VOCC)	และก�ำหนดเป็นตวัชี้วดัควำมส�ำเรจ็ในงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์ 
Call Center 1651

ร้อยละ 92.5

การให้บริการ 

ร้อยละ 79

สินค้าและโปรโมชั่น

ร้อยละ 7
อื่นๆ

ร้อยละ 14

เว็บไซต์ 

ร้อยละ 1

สื่อสังคมออนไลน์หลัก

ร้อยละ 6
กระทู้ต่างๆ 

ร้อยละ 0.5

ช่องทาง
ติดต่อ

จํานวน 
2,146  เรื่อง 

 ความพึงพอใจต่อการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

(เป้าหมาย 90%)

87% 

86%

90% 

93% 

2558

2559

2560

ประเมินการกลับมาใช้บริการ
(เป้าหมาย 95%) 

ปี 2560 ไม่มีการละเมิดต่อกฎหมายด้านการสื่อสารทางการตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ (Disclosure	417-3)

2558 2559 2560

94% 96% 

100 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



การดูแลพนักงาน

	 พนกังำนถอืเป็นทรพัยำกรที่มคีณุค่ำและมคีวำมแตกต่ำงกนัของควำมคำดหวงั	ตำมรุน่	ตำมวยัและเพศ	กำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลจึงเป็นเรื่องท้ำทำยของทุกองค์กร	โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	จำกกำรเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรมำเป็น	 
Evolving	Greenovation	และเพิ่มค่ำนยิมใหม	่	“I	AM	BCP”	ที่ได้เพิ่มเรื่อง	“I	AM”	(Innovation,	Agility	and	Mobility:	ร่วมสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่	และพร้อมใจเปลี่ยนแปลง)	อีกทั้งมีเป้ำหมำยสู่กำรเป็นสุดยอดนำยจ้ำงดีเด่น	(The	Best	Employer)	ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	
บรษิทัฯ	จงึต้องพฒันำบคุคลำกรเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและเป้ำหมำยขององค์กร	พร้อมกำรพฒันำกระบวนกำรท�ำงำน
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร	ควำมคำดหวงัของพนกังำนในปี	2559	โดยเฉพำะประเดน็เรื่อง	โอกาสทางอาชพี การจดัการคนเก่ง

และบคุลากร ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร และระบบการประเมนิผลงาน	ซึ่งล้วนแต่เป็นประเดน็ส�ำคญัและจ�ำเป็นต้องด�ำเนนิงำน 
อย่ำงรดักมุ	เกี่ยวข้องกบัหลำยฝ่ำย	จงึต้องใช้ระยะเวลำผลกัดนัให้เกดิผลลพัธ์ที่ดสี�ำหรบัองค์กรและพนกังำน

	 ในช่วงที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินงำนเพื่อมุ่งกำรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพสูง	 (High	Performance	Organization)	
และสู่กำรเป็นสดุยอดนำยจ้ำงดเีด่น	(The	Best	Employer)	โดยร่วมกบับรษิทัที่ปรกึษำด้ำนกำรบรหิำรงำนบคุคล	บรษิทั	เอออน 
ฮวิวทิ	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	โดยได้ท�ำกำรส�ำรวจข้อมลูและค้นหำปัจจยัที่ยงัสำมำรถปรบัปรงุพฒันำ	(Effective	Improvement	Gap)		
เพื่อด�ำเนนิกำรแก้ไข	ปรบัปรงุและพฒันำระบบกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล	รวมไปถงึระบบกำรบรหิำรองค์กรโดยรวม	โดยมมีติิ
ในกำรด�ำเนนิงำนครอบคลมุ	9	มติิ	ประกอบด้วย

	 ซึ่งจำกผลกำรส�ำรวจและวิเครำะห์ควำมคล่องตัว	กำรสนับสนุนและควำมเชื่อมโยงของกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ 
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	ในปี	2560	บริษัทฯ	คัดเลือกมิติเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ	จ�ำนวน	3	มิติ	 	ก�ำหนดเป็นแผนและ 
โครงกำรต่ำงๆ	เพื่อปรบัปรงุเป็นเวลำ	3	ปี	โดยควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร	คดิเป็นร้อยละ	70

Program/ Policy

Process
Improvement

Integrated
Technology

Customers

Strategy

Change
Management

Leadership

Engagement and 
Culture

People

(กำรมนีโยบำย	หลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	
ที่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิให้มี
ควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนั	และ
บรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลอย่ำง

มปีระสทิธภิำพ)

(กำรปรบัปรงุกระบวนกำร
ท�ำงำนให้มปีระสทิธภิำพและ

สอดคล้องกนัองค์กร)

(กำรพฒันำระบบงำนด้วยเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกนัทั้งองค์กร)

(กำรตอบสนองลูกค้ำ
ทั้งภำยนอก

และภำยในองค์กร)

(กำรมกีลยทุธ์ทำงธรุกจิและกลยทุธ์
ทรพัยำกรบคุคลที่สอดคล้อง
และสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ให้มคีวำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนั)

(กำรจดัให้มกีระบวนกำร
บรหิำรจดักำรผู้มสี่วนได้เสยี
ในทกุกำรเปลี่ยนแปลง
กระบวนกำรทำงธรุกจิ)

(กำรพฒันำผู้บรหิำรระดบัสูง
ให้มคีณุสมบตั/ิ	ทกัษะ/

ภำวะผู้น�ำในกำรขบัเคลื่อนองค์กร)

(กำรเสรมิสร้ำงควำมผูกพนัของ
พนกังำนในองค์กรและกำรสร้ำง
วฒันธรรมองค์กรให้เป็นรูปธรรม)

(กำรเสรมิสร้ำงทศันคติ	ค่ำนยิม
และพฤตกิรรมกำรท�ำงำนที่ดี	

ที่มุ่งควำมเป็นเลศิ	สำมำรถปรบัตวั
พร้อมกบักำรเปลี่ยนแปลง	

รวมถงึกำรรกัษำคนเก่งไว้กบัองค์กร)
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มิติการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 •	 ท�ำควำมเขำ้ใจเรื่องกำรบรหิำรกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรกบักลุ่มผูบ้รหิำรและนกัวำงแผน 
	 	 ที่ดูแลรบัผดิชอบงำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ซึ่งเป็นหวัใจหลกัในกำรสร้ำงควำมยั่งยนื 
	 	 ให้กับกระบวนกำรท�ำงำนในอนำคต	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรน�ำเครื่องมือเทคโนโลยี 
	 	 สำรสนเทศเข้ำมำประยกุต์ใช้ในทกุกระบวนกำรท�ำงำนจะเกดิควำมส�ำเรจ็สูงสดุ	

	 ส�ำหรบักำรมุง่ไปสูก่ำรเป็นสดุยอดนำยจ้ำงดเีด่น	(The	Best	Employer)	ในปี	2560	บรษิทัฯ	ใช้แนวทำงที่มุง่เน้นผลกำรด�ำเนนิ
งำนใน	4	ด้ำนส�ำคญั	ได้แก่						

มิติการส่งเสริมพฤติกรรมการทำางานตามค่านิยมองค์กรใหม่ (Engagement and Culture)

มิติพัฒนาการทรัพยากรบุคคล (People)

	 ยกระดับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ทันสมัยรองรับกับทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร 
มำกยิ่งขึ้น	และเชื่อมโยงค่ำนยิม	I	AM	BCP	เข้ำกบัทกุกระบวนกำรท�ำ
 •	 กำรสรรหำบคุลำกรที่มคีณุลกัษณะที่สอดคล้อง
 •	 กำรพฒันำและจดัอบรมหลกัสูตรที่ตรงกบัทศิทำงธรุกจิ	
 •	 จดัท�ำเส้นทำงอำชพีที่องค์กรพงึมใีนอนำคต	
 •	 กำรประเมินผลงำนและกำรให้ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมตรงตำมผลกำรปฏิบัติงำนและ 
	 	 พฤตกิรรมที่แสดงออก	
 •	 กำรบรหิำรควำมผกูพนัธ์องค์กรเพื่อสร้ำงวฒันธรรมกำรท�ำงำนที่ดแีละมคีวำมสขุร่วมกนั		

	 ปลกูฝังค่ำนยิม	I	AM	BCP	เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรท�ำงำนที่สอดคล้องต่อเปำ้หมำยและ
วสิยัทศัน์องค์กร	และสร้ำงทศันคตเิชงิบวกในกำรท�ำงำนอย่ำงร่วมมอืทั้งองค์กร	และส�ำรวจกำร
รบัรูแ้ละแนวทำงปฏบิตัค่ิำนยิมองค์กร	โดยจะน�ำผลลพัธ์ที่ได้มำวำงแผนพฒันำกำรด�ำเนนิงำน
ในปีถดัไป

The Best Employer

ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร
(High Employee 
Engagement) 

• ความผูกพัน
 ของพนักงาน
 ต่อองค์กร

วัฒนธรรมภายในที่
ขับเคลื่อนองค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพ
(High-Performance 

Culture

• การบริหารค่าตอบแทน 
 และการรักษาพนักงาน
• การพัฒนาพนักงาน

ความมีชื่อเสียงของ
นายจ้าง

(Compelling
Employer Brand) 

• วางแผนกำาลังคน
 และสรรหา
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ประสิทธิผล
ความเป็นผู้นํา
(Effective 

Leadership) 

• การพัฒนาผู้นำา
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
(High Employee Engagement)

ความผูกพันพนักงาน 
	 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน 
เป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อน�ำควำมคิดเห็นที่ได้มำพัฒนำกำร 
ด�ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพันพนักงำน	ซึ่งปี	2560	มี
พนักงำนร่วมตอบแบบส�ำรวจควำมคิดเห็นสูงที่สุดถึงร้อยละ	
99.75	สะท้อนให้เห็นว่ำพนักงำนให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเสนอ
แนวทำงในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของบริษัทฯ	
จำกผลกำรส�ำรวจจะได้รับคะแนนลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับ 
ที่เทียบเคียงกับอุตสำหกรรมเดียวกันได้	 โดยคะแนนควำม
ผกูพนัองค์กร	(Overall	Engagement	Score)	ร้อยละ	61	น้อยกว่ำ
กลุ่ม	Thailand	Oil	Gas	&	Consumable	Fuel	และกลุ่ม	APAC	
Oil	Gas	&	Consumable	Fuel	ร้อยละ	2	และ	3	ตำมล�ำดับ	
ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของสำเหต ุ
ที่คะแนนลดลงว่ำ	อำจเป็นเพรำะในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทฯ 
มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและโยกย้ำยผู้บริหำร	พนักงำน 
อยูห่ลำยครั้ง	เพื่อให้กำรบรหิำรงำนภำยในมคีวำมคล่องตวัและ
รองรับต่อกำรขยำยธุรกิจได้	ย่อมอำจส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจ 
และควำมรู ้สึกของพนักงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงได้ยำก	อีกทั้ง
ประเด็นเรื่องที่พนักงำนต้องกำรเป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลำ 
ในกำรด�ำเนนิงำนเพื่อผลกัดนัให้เกดิผลลพัธ์ที่ดสี�ำหรบัองค์กร
และพนกังำนเอง	
 
	 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ	ได้พยำยำมสื่อสำรทิศทำงธุรกิจ	
ควำมเคลื่อนไหวในองค์กรและข่ำวสำรต่ำงๆ	 ให้พนักงำน 
ทรำบเป็นระยะผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย	รวมถึงกำรสื่อสำร
ตรงจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
ที่ปรบัรปูแบบเป็น	CEO	Town	Hall	ที่เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ของทศิทำงธรุกจิ	กำรเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกดิขึ้นและกำรสร้ำง
แรงบนัดำลใจให้กบัพนกังำนในกำรท�ำงำน	

ผลลัพธ์

คะแนน The Best Employer
(เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 68.5)

  คะแนนความผูกพันองค์กร
(Overall Engagement Score)

2558

2558

2559

2559

2560

2560

  ร้อยละ

  ร้อยละ

70

69

68

69

61

61

	 นอกจำกนั้น	บรษิทัฯ	ยงัด�ำเนนิกำรโครงกำร	Engagement	
Ambassador	ต่อเนื่องจำกปี	2559	โดยคัดเลือกพนักงำนใน
แต่ละกลุ่มธุรกิจ	 เป็นตัวแทนท�ำกิจกรรมสร้ำงควำมผูกพัน
ของแต่ละกลุ ่มธุรกิจ	 เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูล	
นโยบำยระหว่ำงบริษัทกับพนักงำนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	รวม
ทั้งท�ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับจำกพนักงำนกลุ่ม
ย่อยไปสู่ผู ้บริหำรระดับสูงให้ทรำบถึงข้อคับข้องใจหรือข้อ
ค�ำถำมเพิ่มเติมจำกพนักงำน	อีกทั้งร่วมจัดท�ำแผนกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมผูกพันองค์กร	และปรับปรุงแผนงำนตำม
ปัจจัยที่เป็นควำมต้องกำรของพนักงำนและสอดคล้องกับ
ทิศทำง	 นโยบำยของบริษัทฯ	 และได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกคณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำร 
(Management	Development	Sub	Committee	 -	Sub	MDC)	
ของแต่ละกลุ่มธรุกจิ	
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วัฒนธรรมภายในที่ขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(High-Performance Culture)

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

	 เพื่อให้เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภิำพสงู	(High-Performance	
Culture)	ตำมแนวทำงของ	The	Best	Employer	บรษิทัฯ	ยงัคงให้
ควำมส�ำคญักำรรกัษำพนกังำนที่มคีวำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	
(Talent	Attraction	and	Retention)	อันเป็นควำมต้องกำรของ
องค์กรควบคู่ไปกับ	กำรบริหำรค่ำตอบแทน	กำรพัฒนำและ
กำรวำงแผนเส้นทำงอำชพีที่เป็นควำมต้องกำรของพนกังำน			

	 ในแต่ละปีบริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรเทียบเคียง	 (Benchmark)	 ระหว่ำงอุตสำหกรรม
ปิโตรเลียมและอุตสำหกรรมใกล้เคียงเป็นประจ�ำ	เพื่อน�ำมำ 
ทบทวนและปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนให้เหมำะสม	รวม
ถึงศึกษำกำรบริหำรค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ควำมต้องกำรของพนักงำนรุ่นใหม่และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ระยะยำว	ส่งผลให้มกีำรปรบัโครงสร้ำงเงนิเดอืน	และมคีวำม
ยืดหยุ่นมำกขึ้นในปีนี้	 โดยปฏิบัติเท่ำเทียมกันทั้งหญิงและ
ชำย		ทั้งนี้	ควำมแตกต่ำงทำงเพศไม่ส่งผลต่อกำรก�ำหนดค่ำ
ตอบแทนและกำรเลื่อนต�ำแหน่งของพนกังำน	

	 ส�ำหรับกำรเลื่อนต�ำแหน่ง	นอกจำกผลงำนย้อนหลัง
แล้ว	บรษิทัฯ	ยงัคงพจิำรณำถงึศกัยภำพในกำรเตบิโต	ควำม
สำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ์	กำรมภีำวะผูน้�ำ	และต้องผ่ำน
หลักสูตรบังคับส�ำหรับพนักงำนตำมระดับที่บริษัทฯ	ก�ำหนด	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ	ได้ดูแลพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จรงิ	ซึ่งจะเป็นก�ำลงัส�ำคญัของบรษิทัฯ	ต่อไป					

ผลลัพธ์

รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงาน
พนักงาน (ร้อยละของพนักงาน)

อัตราการลาออกพนักงาน
(เป้าหมายปี 2560 : น้อยกว่าร้อยละ3) 

สัดส่วนค่าตอบแทนต่อพนักงาน (หญิงต่อชาย) 

อัตราการเลื่อนตําแหน่งภายใน (ร้อยละ) 

KPI + พฤติกรรม

2558

พนักงาน
ระดับผู้จัดการทั่วไป

2558
2559

พนักงาน
ระดับบริหาร 

2559
2560

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ    

2560

2.67

1 : 1

18.25
3.20

0.93 : 1

14.954.00

1 : 0.77

13.96

ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ประยกุต์ใช้กำรประเมนิพฤตกิรรมแบบ		
แบบ	360	องศำ	เพิ่มอกีหนึ่งปัจจยัมำใช้ส�ำหรบัประเมนิผลกำร 
ปฏิบัติงำนกับผู้บริหำรระดับผู้อ�ำนวยกำรขึ้นไป	ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ	3.4	ของพนกังำนทั้งหมด	(หลงัจำกมกีำรทดลองใช้ครั้ง
แรกเมื่อปี	2559	โดยประเมนิคู่ขนำนกบักำรประเมนิแบบเดมิ)		
เพื่อให้พนักงำนได้รับมุมมองจำกเพื่อนร่วมงำน	ผู้ใต้บังคับ
บญัชำและผูบ้งัคบับญัชำหน่วยงำนอื่น	นอกเหนอืจำกผูบ้งัคบั
บัญชำโดยตรงของพนักงำนเอง	ท�ำให้พนักงำนได้รับทรำบ 
จุดแข็งหรือจุดที่ต้องพัฒนำซึ่งตนเองอำจไม่เคยรับทรำบ
มำก่อน	 รวมทั้งผู ้บังคับบัญชำของพนักงำนยังได้มุมมอง
จำกหลำยฝ่ำย	ท�ำให้กำรประเมินและกำรวำงแผนพัฒนำมี
ประสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้นอกีด้วย	อย่ำงไรกต็ำมในกลุม่พนกังำน
ในระดบัอื่นๆ	ใช้วธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัแิบ่งเป็น	2	ปัจจยั
เท่ำนั้น	คอื	คะแนนผลกำรท�ำงำนส่วนบคุคล	(KPI)	ในสดัส่วน
ร้อยละ	50	และคะแนนพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์ที่
ประเมนิโดยหวัหน้ำงำนโดยตรงในสดัส่วนร้อยละ	50	เนื่องจำก
มองว่ำหัวหน้ำงำนโดยตรงของพนักงำน	มีควำมใกล้ชิดกับ
พนักงำนมำกที่สุด	จึงมอบหมำยให้เป็นผู้ประเมินพฤติกรรม
โดยตรง

96.6

KPI + พฤติกรรม
+ 360 องศา

3.4
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การเจรจาต่อรอง :

	 บรษิทัฯ	มสีหภำพแรงงำนพนกังำนตำมกฎหมำย	สมำชกิคดิเป็นร้อยละ	20	ของพนกังำนทั้งหมดและคณะกรรมกำรลูกจ้ำง
ที่มำจำกกำรเลอืกตั้งของพนกังำนจ�ำนวน	13	คน	(Disclosure	102-41)	พฒันำสวสัดกิำรของพนกังำนร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร	ท�ำให้
พนกังำนมสีวสัดกิำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรอย่ำงเหมำะสม	โดยปีนี้บรษิทัฯ	ได้ปรบัหลกัเกณฑ์เรื่องอำยขุองบตุรพนกังำนที่จะได้
รบัสวสัดกิำรค่ำรกัษำพยำบำลแบบผูป่้วยนอก	(OPD)	และสวสัดกิำรค่ำทนัตกรรม	กำรเพิ่มค่ำเสี่ยงภยัในพื้นที่	3	จงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้และพื้นที่เสี่ยงภยัในจงัหวดัสงขลำ	

การพัฒนาพนักงาน

	 กำรวำงแผนและพัฒนำพนักงำนในปีนี้	ยังคงตั้งต้นจำกผลส�ำรวจควำมผูกพันพนักงำนในปี	 2559	โอกาสทางอาชีพ 

การบริหารคนเก่งและบุคลากร รวมถึงภาวะผู้นำาของผู้บริหาร	ยงัคงเป็นประเดน็หลกัที่บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัและด�ำเนนิ
งำนอย่ำงเป็นขั้นตอนเพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวังของพนักงำนอันจะท�ำเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร	
สอดคล้องกับทิศทำงกำรขยำยตัวขององค์กร	มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตำมแนวทำง	The	Best	Employer	ซึ่งในปี	2560	
ได้วำงแผนและเตรียมกำรพัฒนำพนักงำนเพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในทุกระดับและมองเห็นถึงควำมก้ำวหน้ำใน 
สำยอำชพีของตน	

บริหารความก้าวหน้า
ทางอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับ
ให้เหมาะสมกับ

การเติบโตทางธุรกิจ
และการสร้าง

ภาวะผู้นำาในองค์กร

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
และผู้สืบทอดตามเส้น

ทางในสายอาชีพ

พัฒนา Application
ระบบการบริหาร

งานบุคคล

กลยุทธ์ 

เป้าหมาย 2563

จัดทำาความก้าวหน้าทางอาชีพครบทุกสายงาน 

มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับตำาแหน่งงานว่าง
และผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาหรับตำาแหน่งงานใหม่
ของธุรกิจใหม่

มีหลักสูตรสำาหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Program) 
เพื่อรองรับแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งในบริษัทฯและธุรกิจใหม่ มีหลักสูตร 
Mandatory ทุกระดับเพื่อยกระดับพนักงานไปสู่การรองรับธุรกิจใหม่ 
สอดคล้องกับค่านิยม  I AM BCP เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นำาในรุ่นต่อไป

พัฒนา Application ด้านระบบการบริหารงานบุคคล 
(Digital HR) เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบริหารข้อมูล
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การบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ 
(Career Development)

•	 ต่อเนื่องจำกปีก่อนบริษัทฯ	 ได้มีกำรศึกษำและทบทวน
นโยบำยต่ำงๆ	เพื่อจัดท�ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงสำย
อำชีพ	ซึ่งบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญที่จะสร้ำงโอกำสและ
สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนในองค์กรอย่ำงต่อ
เนื่อง	 โดยกำรพัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีศักยภำพใน
ทุกระดับไว้กับองค์กร	 เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม
สำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอเหมำะสมกับกำร
วำงแผนสบืทอดต�ำแหน่ง	(Succession	Plan)	รวมทั้งยงัเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่จะจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพเข้ำมำ 
สร้ำงอนำคตร่วมกบับรษิทัฯ	

•	 ในปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดประเภทของเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำให้พนักงำนสำมำรถเติบโตด้ำนงำนบริหำร 
(Management	 Track)	หรือเป็นผู ้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 
(Specialist	Track)	รวมถึงได้ศึกษำและก�ำหนดประเภทของ
กลุ่มงำนในบรษิทัฯ	ทั้งหมด	ระดบัควำมก้ำวหนำ้ของแต่ละ
กลุ่มงำน	พร้อมทบทวนเกณฑ์กำรปรับระดับงำน/เลื่อน
ต�ำแหน่ง	ทั้งนี้	 เนื่องจำกบริษัทฯ	ได้มีกำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรครั้งใหญ่	ท�ำให้มีลักษณะงำนใหม่ๆ	 เพิ่มเติม	และ
ลักษณะงำนในบำงต�ำแหน่งได้เปลี่ยนแปลงไป	จึงท�ำให้
ต้องทบทวนและพจิำรณำใหม่อกีครั้ง	รวมถงึก�ำหนดเกณฑ์
อื่นๆ	เพิ่มเตมิตำมแผนงำน	ก่อนสื่อสำรให้พนกังำนรบัทรำบ
และน�ำมำใช้จรงิ	

•	 นอกจำกนี้	บรษิทัฯ	ได้มแีผนจะเปลี่ยนแปลงระบบ	Software	
ของ	e-HR	ใหม่	ในปี	2561	ซึ่งจะมกีำรศกึษำในขั้นต่อไปเพื่อ
น�ำระบบ	IT	มำใช้ในกำรบริกำรควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 
ของบรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธภิำพยิ่งขึ้นด้วย	

•	 เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรขยำยตวัทำงธรุกจิ
และกำรเกษียณอำยุของพนักงำนในต�ำแหน่งงำนผู้บริหำร
ที่ส�ำคัญ	(ระดับผู้อ�ำนวยกำรขึ้นไป)	บริษัทฯ	ได้มีโครงกำร	

ผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Successor)	ซึ่งผู้บริหำรจะได้รับ
กำรประเมินศักยภำพผ่ำนศูนย์กำรประเมิน	 (Assessment	
Center)	90-Degree	Assessment	(Self	&	Boss)	แบบทดสอบ
บคุลกิภำพ	(ADEPT)	โดยในปีนี้ได้เพิ่มกำรประเมนิเรื่องของ
ประเด็นร่วมสมัย	 (ควำมรู้ทั่วไป)	และแบบทดสอบ	EQ	ซึ่ง
ผู้บริหำรที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภำพ	(Potential	Successor) 
จกัต้องมคีณุลกัษณะสอดคล้องกบัคณุลกัษณะผูน้�ำบำงจำก	
(Leadership	DNA)	“5	ให้”	

• การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู ้สืบทอด	 (Specialist	&	
Successor)	ส�ำหรับกำรสืบทอดต�ำแหน่งที่ต้องกำรควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะ	อำทิ	 ธุรกิจโรงกลั่น	 เป็นต้น	บริษัทฯ 
ได้ตั้ง	“ส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงกล่ัน” ซึ่งม ี
หน้ำที่สร้ำงบุคลำกรในธุรกิจโรงกลั่นให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในเรื่องที่ส�ำคัญเพื่อสำมำรถสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้ 
มีควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	ชุมชนรอบข้ำงมีควำมเชื่อมั่น	
จึงได้พัฒนำ	ระบบบันไดอำชีพ	(Technical	Career	Ladder	
Development)	ที่วำงโครงสร้ำงกำรพฒันำบคุลำกรในสำขำ
ต่ำงๆ	ตำมหมวดหมู่และระดับที่องค์กรคำดหวัง	5	ระดับ	
คอื	1)	ตระหนกัรู้	(Have	Awareness)	2)	สำมำรถท�ำได้	(Can	
do/	Functional)		3)	สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง	(Competent)	
4)	สำมำรถท�ำและสอนผู้อื่นได้	(Advance)	และ	5)	มคีวำม
เชี่ยวชำญเฉพำะ	(Expert)		ให้พนกังำนมรีะดบัควำมรู	้ควำม
สำมำรถที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในแต่ละระดับ	อีกทั้ง
ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเป็น	Guide	Book	ส�ำหรบัตนเอง	
เพื่อให้พนกังำนได้เข้ำใจถงึเส้นทำงในกำรพฒันำตนเองตำม
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในแต่ละหมวดหมู่	และผู้บริหำรจะ
เห็นภำพรวมของระดับควำมรู้	ควำมสำมำรถของพนักงำน
ในแต่ละสำขำว่ำต้องเร่งพัฒนำสำขำใดเพิ่มเติม	รวมถึง 
ใช้ข้อมูลส�ำหรบัก�ำหนดผู้สบืทอดในแต่ละสำขำด้วย
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การพัฒนาหลักสูตร
 
	 บริษัทฯ	ได้จัดท�ำมีกำรจัดท�ำ	แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร	(BCP	Development	Guideline)	และก�ำหนดแผนกำรฝึกอบรม 
ระยะยำว	 (Training	Roadmap)	ส�ำหรับพนักงำนทุกกลุ่มเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถพนักงำนให้เป็น
มอือำชพีอย่ำงต่อเนื่อง	ครอบคลมุควำมรู้	ทกัษะจ�ำเป็นส�ำหรบักำรเตบิโตทำงธรุกจิในอนำคตอย่ำงเหมำะสม	และทกัษะควำม
สำมำรถในกำรบรหิำรจดักำร	(Managerial	Skills	Development)	ได้แก่	

แผนพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง

(Executive
Development Plan)

หลักสูตร
บังคับสำาหรับพนักงาน
ทุกระดับ (Mandatory 

Courses)

หลักสูตร
เพิ่มขีดความสามารถหลัก

(Core Competency 
Courses)

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการ
(Management)

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางาน 
(Efficiency Work)

สอดคล้องกบั
Leadership	DNA	

โดยผู้บรหิำรต้องเข้ำ
อบรมกบัสถำบนั
ทั้งภำยในและต่ำง
ประเทศ	เพื่อพฒันำ
ศกัยภำพ	ขดีควำมรู้
ควำมสำมำรถตอบรบั

ต่อกำรเตบิโต
ของบรษิทัฯ	และสร้ำง
เครอืข่ำยทำงธรุกจิให้

บรษิทัฯ	อกีด้วย

โดยเน้นกำรให้
ควำมรู้ทำงธรุกจิและ
กำรพฒันำภำวะผู้น�ำ	
ซึ่งแบ่ง	5	หลกัสูตร
ตำมระดบัพนกังำน

ระบบห้องสมุดและระบบ E-Library
บรษิทัฯ	สนบัสนนุกำรเรยีนรู้ด้วยตนเองและผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ	ตำมรูปแบบกำรเรยีนรู้	70:	20:	10

(ได้ลงมอืท�ำ:	เหน็ผู้อื่นท�ำ	:	เรยีนในห้องเรยีน) 
จงึได้ออกแบบกจิกรรมสร้ำงสรรค์และระบบกำรจดักำรในห้องสมดุ	ณ	ส�ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่เพื่อกระตุ้นกำรมสี่วนร่วมของ

พนกังำน	ผ่ำนระบบ	E-Library		E-Book		E-Magazine	ให้กบัพนกังำนของบรษิทัและบรษิทัในกลุ่มได้เข้ำมำใช้บรกิำร

เป็นกำรวำงแผน
พฒันำพนกังำน

ตำมควำมสำมำรถ	
(Competency	Based	
Development)	ทั้งกำร
พฒันำควำมรู้เชงิธรุกจิ	
เน้นให้พนกังำนมมีมุ
มองกำรบรหิำรแบบ	
Entrepreneurship	

เน้นพฒันำศกัยภำพ
ด้ำนกำรบรหิำรและ
สร้ำงควำมรู้	ควำม

เข้ำใจทำงธรุกจิภำยใต้
ควำมเปลี่ยนแปลง

เพื่อสร้ำงมำตรฐำน
กำรท�ำงำนให้กบั

องค์กร	เพื่อให้รองรบั
ต่อกำรขยำยธรุกจิ
ไปต่ำงประเทศ	เช่น
หลกัสูตรภำษำ

องักฤษ	ภำษำจนี	และ
หลกัสูตรพฒันำทกัษะ
ด้ำนเทคโนโลย	ี(Smart	
Technology	Program)
เพื่อรองรบัต่อแนวโน้ม
ของ	Thailand	4.0

ผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี 2560  

 บริษัทฯ	ยังมีหลักสูตรกำรเรียนรู้เพิ่มเติมที่น่ำสนใจ	ได้แก่
	 •	หลักสูตร Bi-ChEPs	 เป็นโครงกำรต่อเนื่องในปีที่	 2	ที่ต้องกำรเสริมควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมเคมีให้แก่พนักงำนระดับ 
	 	 หวัหนำ้งำนควบคมุโรงงำน	(Shift	Superintendent)	หวัหนำ้หนว่ย	(Unit	Superintendent)	หวัหนำ้ชำ่งซอ่มบ�ำรงุ	(Supervisor)	 
	 	 ให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้นด้วยกำรเสริมควำมรู้ด้ำนเทคนิค	และเทคโนโลยีผนวกกับประสบกำรณ์ท�ำงำนเดิม	โดยจะเรียนรู้ 
	 	 ผ่ำนกรณีศึกษำที่เป็นปัญหำหรือต้องกำรปรับปรุงงำน/	พัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	ซึ่งในปี	 2560	มีโครงกำร 
	 	 ที่น่ำสนใจจำกหลักสูตรนี้ถึง	7	โครงกำร	และหำกมีกำรน�ำไปปฏิบัติจริงจะสร้ำงประโยชน์ให้บริษัทฯ	ได้ถึง	168	ล้ำนบำท			
	 •	หลักสูตรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ	จำก	บริษัทคอสโม	ออยล์	 (Cosmo	Oil)	และ	Japan 
	 	 Cooperation	Center	Petroleum	(JCCP)	ประเทศญี่ปุ่น	เกี่ยวกับโครงกำรพัฒนำ	พัฒนำหน่วยผลิตไฮโดรเจน	และระบบ 
	 	 ผสมและขนถ่ำยน�้ำมัน	(HPU	Improvement	และ	Oil	Movement	and	Blending	System	และ	SK	Group	ประเทศเกำหลี 
	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้มีเสถียรภำพสูงและปลอดภัยยิ่งขึ้น	

107บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



ผลลัพธ์

พนักงานที่ได้รับการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน

(เป้าหมาย : ร้อยละ 100)
(Disclosure 404-3)

ร้อยละของตำาแหน่งงาน
ที่มีผู้สืบทอดตำาแหน่ง

(Successor) 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 2.27) 

2558 2559 25602560

100 100 100 2.27

ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน

ร้อยละความคุ้มค่า
ในการลงทุนด้านการฝึกอบรม

(เฉพาะหลักสูตร Bi-Cheps) *

2558 2559 25602560

38 44 ร้อยละ 5245

*เป็นปีแรกที่น�ำร่องกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกำรลงทุน	 (ROI)	ในโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น	 เฉพำะหลักสูตร	Bi-Cheps	โดยค�ำนวณจำกงบประมำณที่ใช้ในกำรอบรม 

และผลลัพธ์จำกกำรศึกษำในโครงกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	ทั้ง	7	โครงกำร	อย่ำงไรก็ตำมในปี	2561	บริษัทฯ	วำงแผนที่จะด�ำเนินงำนเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อควำม 

ครบถ้วน	สมบูรณ์ยิ่งขึ้น)		

  แผนงานในอนาคต 

 •	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสมำคม/	ชุมชนผู้เชี่ยวชำญ	(Professional	Association/	Expert	Community)	ต่ำงๆ	เพื่อเรียนรู้	 
	 	 สรำ้งประสบกำรณ	์ในระดบัสำกล	อนัจะผลกัดนัใหพ้นกังำนระดบัผูเ้ชีย่วชำญ	ไดฝ้กึฝนเปน็	วทิยำกร	เพือ่พฒันำพนกังำน 
	 	 ในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น	ให้สำมำรถปฏิบัติและถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อื่นได้	(Advance)		
 •	 กำรพัฒนำ	Application	ส�ำหรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคล	(Digital	HR)	เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำนและบริหำรข้อมูล 
	 	 ส่วนบุคคลของพนักงำนเอง	เป็นกำรรับกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	Big	D	Project	 (BCP	 is	 in	 
	 	 Digital)	และตอบสนองต่อกำรเติบโตของประเทศไทย	(Thailand	4.0)	คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี	2561			

โครงการลดการสูญเสียไฮโดรเจนในระบบ โดย

ศึกษาการผลิตและการใช้งานก๊าซไฮโดรเจนจาก

หน่วยผลิตที่ 2, 3 และ 4

ความเป็นมาของโครงการ

	 ก๊ำซไฮโดรเจน	(Hydrogen	rich	gas)	ที่ถูกผลติขึ้น
จำกหน่วยผลติที่	2,	3	และ	4	จะถกูส่งไปใช้ในหน่วยกลั่น
ที่ต้องกำร	ก๊ำซไฮโดรเจนที่ถูกผลติเกนิควำมจ�ำเป็น	ที่
จะถูกส่งไปยงัระบบก๊ำซเชื้อเพลงิ	(Fuel	Gas	System)	
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเตำเผำในโรงกลั่น	ดังนั้น
กำรลดปรมิำณกำรสูญเสยีจำกกำรผลติก๊ำซไฮโดรเจน 
เกินควำมจ�ำเป็นนั้น	ต้องใช้กำรจัดกำรระบบกำร
ผลิตและกำรใช้ก๊ำซไฮโดรเจนของแต่ละหน่วยกลั่น 
อย่ำงเหมำะสมซึ่งปัจจุบันมีกำรด�ำเนินกำรอยู่แล้ว 
แต่หำกมีจัดกำรระบบโดยรวม	ด้วยวิธีกำรลดกำร
ระบำยก๊ำซไฮโดรเจนเข้ำสู่ระบบก๊ำซเชื้อเพลงิ	และวธิี
กำรน�ำก๊ำซจำกหน่วยบ�ำบัดก๊ำซเชื้อเพลิงของหน่วย
ผลิตที่	2	และหน่วยผลิตน�้ำมันรีฟอร์เมทของหน่วย
ผลติที่	3	กลบัเข้ำหน่วยผลติก๊ำซไฮโดรเจน	จะสำมำรถ 
ลดค่ำใช้จ่ำยได้	135	ล้ำนบำทต่อปี

“ การเข้าร่วมโครงการ Bi-Cheps ได้รับประโยชน์
ที่เด่นชัดที่สุด คือ  “ความรู้” ความรู้ที่ได้รับ

เป็นความรู้ ที่อยู่เหนือจาการศึกษาเดิม มากกว่า
ความรู้ที่ได้จากการทํางานประจํา ถึงแม้จะเป็นการ
ศึกษาที่เร่งรัด แต่กลับทําให้เข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับงานที่ทํามากขึ้น สามารถที่จะมองปัญหาได้ลึกขึ้น 
ช่วยให้ทํางานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมทําให้พนักงาน
ได้พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา 

เช่น การทําโครงการลดการสูญเสียไฮโดรเจน
ในระบบจากหน่วยผลิตที่ 2, 3 และ 4 ”

คุณจักรพันธ์ วงษ์แดง
พนกังานผู้เข้าร่วมโครงการ Bi-Cheps
แผนกหน่วยกลั่นที่ 4 พื้นที่ 2  
ส่วนการกลั่น
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	 ควำมรู้	 287	 562	 66	 40	 175	 190	 53	 52	 181
	 ในงำน

 บทเรยีน	 29	 12	 0	 0	 0	 0	 1	 8	 0	 	
	 ที่เคยได้รบั
	 มำก่อน
	 (Lesson	
	 Learned)

 รวม (เรื่อง) 316 574 66 40 175 190 54 60 181

การจัดการความรู้

	 บริษัทฯ	ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของพนักงำนระดับบุคคล	โดยก�ำหนดให้กำรถ่ำยทอดและแบ่งปันควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมนิผลปฏบิตังิำนของพนกังำนประจ�ำปี	พร้อมทั้งจดัตั้ง	คณะกรรมกำรพฒันำองค์กร	(Organization	Development	Committee) 
เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร	ส่งเสริมผลักดันให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ 
รวมถงึตดิตำมประเมนิผล	และปรบัปรงุกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	

	 บรษิทัฯ	มรีะบบกำรจดักำรควำมรู้	(WeShare)	มำใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรบัแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และน�ำควำมรู้ในกำรท�ำงำนที่ส�ำคญั	
ให้พนกังำนสำมำรถเข้ำมำแลกเปลี่ยน	แบ่งปันควำมรู้เกี่ยวกบักำรท�ำงำนจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	(Experience)	กำรลองถูก
ลองผดิ	(Trial	and	Error)	บทเรยีนที่เคยได้รบัมำก่อน	(Lessoned	Learned)	และเทคนคิวธิที�ำงำนต่ำงๆ	(Tips	and	Tricks)	โดยแบ่ง
ชดุควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัออกเป็น	9	กลุ่ม	(BCP	Knowledge)	ในปี	2559-2560	มพีนกังำนเข้ำมำบนัทกึควำมรู้ 
จำกกำรท�ำงำนกว่ำ	1,900	เรื่อง

ส่งเสริมให้การเรียนรู้
สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผลักดันที่จะพัฒนาองค์ความรู้
สู่การต่อยอดทางธุรกิจ

พัฒนารูปแบบ/เครื่องมือ
ในการบริหารข้อมูล

เพื่อการจัดการความรู้องค์กร 

ขยายการจัดการความรู้ให้
ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ

กลยุทธ์ 
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ประเภท
ความรู้

โรงกลั่น 
(Refinery)

การตลาด 
(Marketing)

ธุรกิจใหม่ 
(New 

Business)

ทรัพยากร
บุคคล

 (Human 
Resource)

สารสนเทศ
(IT)

บัญชีและการเงิน 
(Accounting 
and Finance)

การจัดซื้อ 
(Procurement)

เครื่องมือ
ในการ

บริหารงาน
(Management 

Tools)

สนับสนุน
องค์กร

(Corporate 
Support)

• เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการ 
 องค์ความรู้ในกลุ่มบริษัทบางจากและบริษัทย่อย 
• เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความเสี่ยง 
 นำาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 อย่างยั่งยืน
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	 นอกเหนอืจำกระบบที่จดัเตรยีมไว้	บรษิทัฯ	ยงัสนบัสนนุให้มกีำรจดักจิกรรมกำรพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนด้วยกำรตั้งกลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	of	Practice	หรือ	CoP)	ซึ่งเป็นกำรรวมตัวของกลุ่มคนที่มีควำมรู้	ควำมสนใจในเรื่องเดียวกันมำ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนั้นๆ	ร่วมกัน	เพื่อได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ๆ	 (Knowledge	Asset)	น�ำไปทดลองใช้กับกำรท�ำงำนและน�ำ
ผลที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่ำงกนั	ซึ่งในปี	2560	นี้	ได้มกีำรจดัตั้ง	CoP	ขึ้นมำใหม่อกี	3	กลุ่ม	(จำกเดมิ	18	กลุ่ม	รวมเป็น 
21	กลุ่ม)	ได้แก่

	 อกีทั้งยงัมกีำรถอดบทเรยีนควำมรู้จำกผู้บรหิำรที่เกษยีณอำยใุนปี	2560	จ�ำนวน	3	ท่ำน	เป็นกำรสกดัควำมรู้ที่มอียู่ในตวัคน	
(Tacit	Knowledge)	สูค่วำมรูท้ี่ชดัแจ้ง	(Explicit	Knowledge)	จำกผู้มปีระสบกำรณ์ที่ยำวนำนให้แก่พนกังำนรุน่ใหม่เพื่อใช้ประกอบกำร 
ท�ำงำนโดยไม่ต้องเริ่มจำกศูนย์

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
งำนตรวจสอบอปุกรณ์เครื่องจกัรในกลุ่มอตุสำหกรรม
โรงกลั่นน�้ำมนั	ท�ำให้เกดิผลงำนที่น�ำมำใช้จรงิในปีนี้	
คอื	กำรใช้น�้ำปรำศจำกแร่ธำตทุ�ำควำมสะอำด

ผวิท่อสแตนเลสของหน่วยแตกโมเลกลุ	 
ช่วยลดปรมิำณคลอไรด์จำกฉนวนกนัควำมร้อนก่อน

ขดัผวิชิ้นงำนเพื่อตรวจสอบโครงสร้ำงจลุภำค	

พฒันำควำมรู้	ควำมสำมำรถ
และทกัษะในกำรสื่อสำรแบบมอือำชพี 

รวมถงึปรบัปรงุวธิกีำร	กำรจดัรำยกำรเสยีงตำมสำย	
กำรให้ข้อมูลข่ำว	และกำรประชำสมัพนัธ์ให้แก่พนกังำน

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน
งำนเลขำนกุำร	พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำองักฤษ	และปรบัปรงุกำรท�ำงำนให้

มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น

CoP Inspection

CoP Bangchak Channel Radio

CoP Secretary

ผลลัพธ์

ความพึงพอใจในการใช้
ระบบ WeShare

(เป้าหมาย ร้อยละ 60)

จํานวนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่ม)
(เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 3 กลุ่ม/ปี)

2558 25582559 25592560 2560

75 1570 1870 21

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในระบบ WeShare

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)

2558 2559 2560

9986

“...ได้เข้าไปเรียนรู้เรื่อง “บางจากกับความยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ” ผ่านระบบ KM-WeShare ได้รับความรู้เพิ่มเติมและเห็นถึง

ความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการดําเนินงานด้านความยั่งยืนตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร แม้ในระดับบุคคล บริษัทฯ ก็ยังกระตุ้นให้

พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการเเรียนรู้ – ทําแบบทดสอบผ่านระบบ และแสดง
เจตนารมย์ที่จะสนับสนุน SDGs  ในเป้าหมายที่ตนเองสามารถตอบสนองได้ 

เป็นเหมือน Commitment ที่เราจะดูแลโลกอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะ”
คุณปวีณา พึ่งแพง 
นกัวเิคราะห์อาวโุส 
ส่วนพฒันาระบบงานและนวตักรรมองค์กร  
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ความมีชื่อเสียงของนายจ้าง (Compelling Employer Brand)

การวางแผนกำาลังคนและการสรรหา

บริษัทฯ	ได้วำงแผนก�ำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	 โดยพัฒนำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ	และมีศักยภำพ	(Talent)	
รวมทั้งกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรจำกภำยนอกเข้ำมำร่วมงำนกบัองค์กร	โดยพจิำรณำผู้ที่เป็นทั้ง	“คนเก่งและคนด”ี	ในปี
ที่ผ่ำนมำมกีลยทุธ์และผลกำรด�ำเนนิงำนที่ส�ำคญั	ดงันี้

วางแผนกำาลังคนให้สอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ในระยะ 3 ปี

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ผ่านสื่อ Online ต่างๆ

เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก 
และอยากร่วมงานกับองค์กร

การจ้างงานอย่างมีคุณค่า
และเท่าเที่ยม เปิดโอกาส
ในการจ้างงานคนพิการ

นำาเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดระยะเวลา
ในการดำาเนินงาน

กลยุทธ์ 

 เป้าหมายปี 2563

มีกำาลังคนที่มีศักยภาพเพียงพอ
ต่อการดำาเนินธุรกิจ

ติดอันดับ 1 ใน 10 
จากการสำารวจองค์กรที่คนรุ่นใหม่

อยากร่วมงานด้วย

จ้างงานคนพิการ
ในสัดส่วน ร้อยละ 1
ของพนักงานทั้งหมด

ลดระยะเวลาสรรหา
ลงเหลือ 30 วัน

“ บริษัท บางจากฯ เลือกที่จะสร้าง “โอกาส” ให้กับผู้พิการ
ตาม “โครงการการจ้างงาน เพื่อโอกาสไม่รู้จบ” ด้วยมุ่งหวังการให้โอกาสและการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยการรับผู้พิการเข้าทํางานเป็นพนักงานบริษัทฯ แทน
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนั้น การจ้างงานฯ ดังกล่าว เปรียบเสมือน กุญแจ

สําคัญเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง
ตลอดจนเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการทํางาน

ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า
เป็นการจ้างงานที่มีคุณค่า และเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ” 
คุณนพชัย นุตสติ
ผู้อาํนวยการ
ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล

ผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี 2560

•	 กำรจำ้งงำนคนพกิำรเขำ้มำท�ำงำนภำยในบรษิทัฯ	6	คน	มมีตเิหน็ชอบใหจ้ำ้งงำนคนพกิำรตำมมำตรำ	33	ของพระรำชบญัญตั ิ
	 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร	พ.ศ.	2550	โดยสรรหำและคัดเลือกคนพิกำรที่มีศักยภำพเข้ำท�ำงำนในต�ำแหน่ง 
	 ที่เหมำะสม	อีกทั้งเป็นกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยที่	8	ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(SDGs)	

“ ผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทบางจากฯ ทุกคนให้การต้อนรับ
และดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่มาสมัครงาน ผมได้ทํางานออกแบบที่ผมรัก 
ได้เรียนรู้งานออกแบบที่หลากหลาย มีเพื่อนร่วมงานที่มีนํ้าใจ
มีผู้บริหารที่คอยให้คําแนะนําที่ดีและเปิดโอกาสรับคนพิการเข้ามาทํางาน
มองเห็นศักยภาพและความสามารถของผม.
ผมมีความสุขที่ได้ทํางานที่นี่ครับ ” คุณศราวุฒ  พรมภักดิ์

พนกังานออกแบบ  
ส่วนโฆษณาและส่งเสรมิการตลาด
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ผลลัพธ์

การรับพนักงานใหม่
(Disclosure 401-1)

2558 2559 2560

112 121 104

ระยะเวลาสรรหาตําแหน่งงานใหม่ 
(เป้าหมายปี 2560: 45 วัน) 

2558 2560

43 วัน  43 วัน

การจ้างงานคนพิการ
(เป้าหมายปี 2560 : 6 คน)

2560

6

อัตราส่วน
ของการจ้างงานสําเร็จ

(ร้อยละ 89.5 )

2558 2560

91.80 91.80

•	 โครงกำรฝึกงำน	(Talent	Internship	Program)	มีกำรเปิดรับ 
	 นักศึกษำฝึกงำนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ	 เข้ำร่วมใน 
	 โครงกำรฝึกงำนประจ�ำปี	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	 เรียนรู้ 
	 ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในองค์กร	 รวมทั้งได้เรียนรู้ 
	 วฒันธรรม	เพือ่เตรยีมพรอ้มสูช่วีติกำรท�ำงำนจรงิในอนำคต	 
	 โดยมีนิสิตนักศึกษำชำวไทยและชำวต่ำงชำติเข้ำร่วม 
	 โครงกำรฯ	ทัง้สิน้	72	คน	ชว่ยสง่เสรมิภำพลกัษณท์ีด่ดีงึดูด 
	 ให้คนรุ่นใหม่รู้จักและอยำกร่วมงำนกับบริษัทฯ	

•	 จัดท�ำ	Recruitment	Center	ช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรกับผู้มำติดต่อ	รวมทั้งเป็นสถำนที่ใช้สอบคัดเลือกบุคลำกร 
	 เข้ำท�ำงำน	และพัฒนำเว็บไซต์กำรรับสมัครงำน	รวมทั้ง	Facebook/	BangchakCareer	เพื่อสื่อสำรในกลุ่มคนรุ่นใหม่	เกี่ยวกับ 
	 กำรรับสมัครงำน	รวมทั้งกิจกรรมต่ำงๆ	ด้ำนกำรสรรหำพนักงำน	เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	ให้เป็นที่รู้จัก 
	 ในกลุ่มคนรุ่นใหม่มำกยิ่งขึ้น
•	 กำรจัดท�ำข้อสอบคัดเลือกผ่ำนระบบออนไลน์	 เพื่อช่วยให้กำรสรรหำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 โดยลดระยะเวลำในกำรตรวจ 
	 ข้อสอบ		

•	 โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 
	 (ปวส.)	บริษัทฯ	สนับสนุนทุนกำรศึกษำ	ซึ่งครอบคลุมค่ำ 
	 เล่ำเรียน	อุปกรณ์กำรเรียน	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	และที่พักระหว่ำง 
	 ฝึกงำนที่บริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับ 
	 นักศึกษำสำยวิชำชีพที่มีผลกำรเรียนดี	ควำมประพฤติดี	 
	 แตข่ำดแคลนทนุทรพัย	์รวมทัง้เพือ่เปน็กำรสรำ้งบคุลำกรที ่
	 มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	พร้อมที่จะรองรับกำรเติบโต 
	 ของบริษัทฯ	รวมทั้งบริษัทในเครือต่อไป	

“ รู้สึกประทับใจบริษัทบางจากฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษา
หาความรู้ควบคู่กับการเรียนรู้ประสบการณ์จริง จากบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ ผ่านหลากหลายกิจกรรม ทั้งการทัศนศึกษา
การฝึกงานภาคฤดูร้อน รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา

แสดงถึงความจริงใจของบริษัทฯ ที่ร่วมพัฒนาเยาวชนระดับอาชีวศึกษา
ให้มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”คุณประเสริฐ แสงโป๋  

ครูชาํนาญการพเิศษ 
หวัหน้างานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน
วทิยาลยัเทคนคิพระนครศรอียธุยา

ประสิทธิผลความเป็นผู้นำา (Effective Leadership)

	 บริษัท	บำงจำกฯ	ให้ควำมส�ำคัญพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้น�ำแก่ผู้บริหำรทุกคน	โดยเฉพำะผู้บริหำรระดับสูง	โดยได้มี
กำรอนุมัติเป็นกรอบกำรอบรมจำก	MDC	(Management	Development	Committee)	ซึ่งเน้นให้ผู้บริหำรสำมำรถมองเห็นทิศทำง
ในอนำคตขององค์กร	 (Future	Vision),	กำรมองเห็นคุณค่ำในตัวพนักงำน	 (Valuing	People)	และกำรเข้ำใจธุรกิจขององค์กร
อย่ำงเป็นเลิศ	 (Business	Excellence)	ดังนั้นบริษัทจึงจัดท�ำแผน	Executive	Development	Program	เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทำงดงักล่ำว	รวมทั้งช่วยพฒันำในด้ำนกำรสร้ำงเครอืข่ำยกบัองค์กรภำยนอก
ด้วย
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สิทธิมนุษยชน

	 ด้วยสภำพเศรษฐกิจ	สังคมและกำรเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	
ประกอบกับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มที่กระจำยอยู่ใน
ภูมภิำคต่ำงๆ	ส่งผลให้เกดิกจิกรรมทำงธรุกจิตลอดห่วงโซ่คณุค่ำที่มคีวำมซบัซ้อน
และเกี่ยวข้องกบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีที่หลำกหลำย	ในปี	2560	บรษิทัฯ	จงึจดัท�ำ 
นโยบายความรับผิดชอบทางธรุกจิต่อการเคารพสทิธมินุษยชน	โดยยดึกำร
ปฏบิตัติำมข้อตกลงโลก	(UN	Global	Compact)	แนวทำงสำกลด้ำนควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม	(ISO	26000)	ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	(Universal	Declaration 
of	Human	Rights;	UDHR)	หลักกำรชี้แนะว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชำชำต	ิ(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human 
Rights;	 UNGP)	 เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจที่เคำรพสิทธิมนุษยชน	 โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ให้คณะ
กรรมกำร	ผู้บรหิำรและพนกังำนทกุระดบัยดึถอืปฏบิตัิ	
 
	 ภำยหลังกำรประกำศใช้นโยบำยฯ	บริษัทฯ	เตรียมแผนงำนที่จะตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน	ในพื้นที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้ำ 
น�้ำมนัและส�ำนกังำนใหญ่	รวม	2	แห่ง	ที่เป็นพื้นที่ปฏบิตักิำรส�ำคญัของบรษิทัฯ			
ให้แล้วเสรจ็ภำยในไตรมำสที่	1	ของปี	2561	
 
	 อย่ำงไรก็ตำม	กำรประเมินเพื่อตรวจสอบด้ำนสิทธิมนุษยชนในกลุ่มคู่ค้ำ 
ของบริษัทฯ	ได้มีกำรใช้ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำตำมจรรยำบรรณคู่ค้ำ
เพื่อพฒันำธรุกจิอย่ำงยั่งยนื	ในหมวดกำรปฏบิตัดิ้ำนแรงงำนและสทิธมินษุยชน 
ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั	และสิ่งแวดล้อม	มำใช้ประกอบกำรตรวจสอบ
ด้ำนสทิธมินษุยชนในกลุ่มคู่ค้ำอกีด้วย	

	 ทั้งนี้	 เมื่อบริษัทฯ	ท�ำกำรประเมินแล้วเสร็จ	จะรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่งยืนองค์กร	และเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต ์
ต่อไป	

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5 

จดัท�ำและประกำศนโยบำย
เป็นข้อผูกพนัเชงินโยบำย
(Policy	Commitment)	

กำรเฝ้ำระวงัเพื่อตรวจสอบ
สทิธมินษุยชนอย่ำงรอบด้ำน
(Human	Rights	Due	Diligence)
จดัท�ำแบบประเมนิเพื่อตรวจสอบ
ด้ำนสทิธมินษุยชนอย่ำงรอบด้ำน

กำรประเมนิผลกระทบ
ในทกุขั้นตอนของกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ที่ส่งผลกระทบต่อสทิธมินษุยชน

(Human	Rights	Impact	Assessment)
หำรอืกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กร
เพื่อก�ำหนดกลุ่มอ่อนไหว/ระบปุระเดน็/	
ประเมนิควำมเสี่ยง/ช่องทำงกำรร้องทกุข์/	

หำวธิบีรรเทำควำมเสี่ยง
ด้ำนสทิธมินษุยชนที่อำจเกดิขึ้นจำกผลก

ระทบในกจิกรรมของธรุกจิ

ก�ำหนดกลไกเยยีวยำเมื่อกระท�ำ
หรอืมสี่วนร่วมในกำรกระท�ำให้เกดิ
ผลกระทบเชงิลบด้ำนสทิธมินษุยชน

(Access	to	Remedies)	รวมถงึกำรประเมนิ
ควำมเสี่ยงและจดัท�ำตวัชี้วดั	(Indicators)
ใช้กระบวนกำรมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้
เสยีในกรณทีี่ต้องกำรกำรเยยีวยำหำกได้

รบัผลกระทบนั้น	

ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน
รำยงำนต่อผู้บรหิำรและเปิดเผย

ต่อสำธำรณะ
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

	 บริษัทฯ	ได้ด�ำเนินธุรกิจตำมภำรกิจครั้งก่อตั้งในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ทั้งสงัคมใกล้	(ระดบัพื้นที่)	และสงัคมใกล้	(ระดบัประเทศ)	ด้วยรปูแบบที่ช่วยแก้ปัญหำสงัคมและตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของ
ชมุชน/สงัคม	ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ขบัเคลื่อนงำนทั้ง	2	ระดบัพื้นที่	ดงันี้		
	 	 1.	 กำรพฒันำสงัคมระดบัพื้นที่	
	 	 2.	 กำรพฒันำสงัคมระดบัประเทศ	

การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่รอบสถานประกอบการ (Disclosure	413-1) 
	 ด้วยโรงกลั่นน�้ำมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติกำรส�ำคัญของบริษัทฯ	 (ร้อยละ	90)	กำรด�ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ได้มีกำรจ�ำแนกกลุ่ม 
เป้ำหมำยผู้อำศัยที่อยู่รอบพื้นที่ออกเป็น	4	กลุ่มย่อย	เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร/	ควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มอย่ำง 
เหมำะสม	ซึ่งควำมคำดหวงัส่วนใหญ่เป็นเรื่อง	การดำาเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย สื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและให้ความรู้ด้านการการปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	บริษัทฯ	จึงก�ำหนดกลยุทธ์ในงำนชุมชนสัมพันธ์	และจัดท�ำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครอบคลุม 
8	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนควำมปลอดภัย	ด้ำนกำรศึกษำด้ำนกีฬำ	ด้ำนคุณภำพชีวิต	ด้ำนสิ่งแวดล้อม	ด้ำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ	์
ด้ำนอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณี	ด้ำนเศรษฐกจิ	และด้ำนสำธำรณประโยชน์	โดยในปี	2560	จดักจิกรรมกว่ำ	251	ครั้ง	และมผีู้ได้
รบัประโยชน์จำกกจิกรรมกว่ำ	24,774	รำย	

จัดกิจกรรมที่ตรงกับ
ความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเป็นมิตร 
เป็นประโยชน์ และ

ปลอดภัย

เรื่องร้องเรียน
จากชุมชน
ในวงกว้าง

0 ครั้ง 

ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์
    ร้อยละ ≥ 90

ผลประเมิน
ความผูกพัน
ของชุมชน

ร้อยละ ≥ 85 

การประเมิน
ความเป็นมิตร,
เป็นประโยชน์,

ปลอดภัย
ร้อยละ ≥ 85 

กลยุทธ์
งานชุมชนสัมพันธ์

เป้าหมาย ปี 2563

ประชำกรโดย
ประมำณ

ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม
(จ�ำนวน/ร้อยละ)

กำรลงทนุทำงสงัคม	
18	ล้ำนบำท

(งบพฒันำ/งบบรจิำค)

10	ชมุชนในเขต
บำงนำ/พระโขนง
1	แฟลตทหำร	
1	ต.	บำงน�้ำผึ้ง	
อ.พระประแดง
15,196	คน
7,731	คน

ร้อยละ	50.88
งบด้ำนกำรพฒันำ
ร้อยละ	52.86	
งบด้ำนบรจิำค
ร้อยละ	9.22

5,342	ครวัเรอืน
ที่เป็นสมำชกิจลุสำร
ครอบครวัใบไม้

5,342	คน

5,793	คน
ร้อยละ	100

งบด้ำนกำรพฒันำ	
ร้อยละ	9.91

14	โรงเรยีนเขตบำงนำ	
พระโขนง

และ	ต.บำงน�้ำผึ้ง	
10,610	คน

10,610	คน
ร้อยละ	100

งบด้ำนกำรพฒันำ	
ร้อยละ	16.68		
งบด้ำนบรจิำค
ร้อยละ	5

14	โครงกำร
รอบโรงกลั่น	
9,023	คน

640	คน
ร้อยละ	7.09

งบด้ำนกำรพฒันำ	
ร้อยละ	1.44

ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด 

114 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



ผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี 2560

• ด้านความปลอดภัย : การซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณี 

เกิดอุบัติภัย	 เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของชุมชน	และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ	 (SDG)	
เป้ำหมำยที่	11	กำรพฒันำชมุชนและเมอืงอย่ำงยั่งยนื	บรษิทัฯ	ได้จดัซ้อม
แผนอพยพเสมือนจริงในพื้นที่ชุมชนบ้ำนสวนร่วมพัฒนำด้วยควำมร่วม
มอืระหว่ำงบรษิทัฯ	ส�ำนกังำนเขตพระโขนงและสถำนดีบัเพลงิพระโขนง 
ซึ่งเป็นชุมชนแห่งแรกในกรุงเทพมหำนครที่จัดซ้อมอพยพ	อีกทั้งมี
กำรน�ำผลมำปรับปรุงแผนและจัดท�ำเป็นคู่มือในกำรฝึกซ้อมให้กับชุม
ชนอื่นๆ	ต่อไป	ภำยหลังจำกซ้อมแล้ว	ชุมชนได้มีกำรปรับปรุง	และ
เตรยีมควำมพร้อมของอปุกรณ์ที่ใช้ระงบัเหตฉุกุเฉนิในชมุชนมำกขึ้นโดย	
จดัหำอปุกรณ์ให้เพยีงพอกบัครวัเรอืนและตดิตั้งตำมจดุที่ได้ระบใุนแผน
อพยพชมุชนที่จดัท�ำในกำรซ้อมฯ	และมกีำรตรวจสอบอปุกรณ์ให้พร้อม 
ใช้งำนอยู่เป็นประจ�ำ	(OGSS	:	Emergency	Preparedness)

“ จากการเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินที่ผ่านมา ทําให้ชาวชุมชนได้รู้และเข้าใจวิธีการอพยพในกรณีที่
มีเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการจัดผู้นําการอพยพในส่วนต่างๆ

ของชุมชน การจัดการจราจรเพื่อการเข้าถึงชุมชน การอํานวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
รถพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ทําให้ปัจจุบัน
ชุมชนมั่นใจกับการดําเนินการในเรื่องการให้ความปลอดภัยกับชุมชนใกล้เคียงโรงกลั่นบางจากฯ 
มากกว่าในอดีตที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเสียงตามสาย ในกรณีมีเหตุผิดปกติ เช่น
มีเสียง มีแฟลร์ ให้ชาวชุมชนทราบถึงสาเหตุและการแก้ไขประกอบกับกระบวนการผลิตปัจจุบัน

มีระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล 
ทางชุมชนบ้านสวนพัฒนายินดีร่วมมือสนับสนุน เพราะเมื่อชุมชนปลอดภัย

การดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชุมชนก็จะดีขึ้นตามมา “

คุณเสน่ห์  นุชพุ่ม
ประธานชมุชนบ้านสวนพฒันา

•	 ด้านเศรษฐกิจ : วิสาหกิจชุมชนคณุแจ๋ว คลนีเซอร์วิส เป็นโครงกำร 
ที่ด�ำเนนิกำรต่อเนื่องตั้งแต่	ป	ี2558	เริ่มจำกโครงกำรชมุชนพอเพยีงที่ให้ 
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรเงินของครัวเรือนและส่วนบุคคล 
กำรตั้งเป้ำหมำยในชีวิต	กำรสร้ำงโอกำสในชีวิตด้วยกำรหำรำยได้เพิ่ม	
และกำรวำงแผนเกษียณอำยุ	ได้พัฒนำมำจนเป็นกำรจัดตั้ง	วิสำหกิจ
ชุมชน	“คุณแจ๋ว	คลีนเซอร์วิส”	ที่เป็นกำรรวมกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชน
เพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่ม	ด้วยกำรให้บริกำรงำนแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำด
ในคอนโดมิเนียมรอบโรงกลั่น	 โดยบริษัทฯ	 ได้พัฒนำศักยภำพของ
แม่บ้ำนด้วยกำรจัดอบรม	สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้สมำชิกในวิสำหกิจ
ได้ร่วมคิด	ร่วมท�ำ	ออกแบบธุรกิจ	 เรียนรู้กำรบริหำรงำนและกำรเงิน
ของกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยตนเอง	และสร้ำงรำยได้หมุนเวียน 
ในกลุ่มกว่ำ	20,000	บำท/	 เดือน	ท�ำให้สมำชิกมีรำยได้เพิ่มเติมและ 
มคีวำมสขุในครอบครวัมำกขึ้น	
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•	 ด้านการศึกษา : การพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 และ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศยุค 4.0 บรษิทัฯ	พฒันำศกัยภำพ
ครูและนักเรียนทำงวิชำกำร	ได้น�ำร่องใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนบน
พื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำตำมแนวทำง	STEM	(Science	Technology	 
Engineering	and	Mathematics)	กบัโรงเรยีนพระโขนงพทิยำลยั	รวมถงึ 
น�ำร ่องกำรพัฒนำอุปนิสัยเพื่อยกระดับควำมเป็นผู ้น�ำ	 ควำมมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล	(7	Habits	for	Highly	Effective	People)	และ
แนวทำงผู้น�ำในตวัฉนั	(The	Leader	in	Me)	กบัโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 
วดัธรรมมงคล	นอกจำกนี้ยงัมกีำรพฒันำศกัยภำพครใูนกำรออกแบบสื่อ
กำรเรยีนรูแ้บบใหม่ในหลกัสตูร	Google	for	Education	เพื่อกำรสร้ำงสรรค์
สื่อที่มีประสิทธิภำพ	ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของเยำวชนได้อย่ำง 
มคีณุภำพ	รองรบักบักำรศกึษำในศตวรรษที่	21	

•	 ด้านสิ่งแวดล้อม : โครงการรับซื้อนำ้ามันพืชใช้แล้วเพื่อผลิต 

ไบโอดเีซล บรษิทัฯ	รบัซื้อน�้ำมนัพชืใช้แล้วเพื่อผลติเป็นไบโอดเีซลอย่ำง
ต่อเนื่อง	 เป็นปีที่	12	โดยรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น
และจำกพันธมิตร	ได้แก่	มหำวิทยำลัย	โรงแรม	ศูนย์ประชุมในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร	เป็นกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกที่มุ่งสร้ำงจิตส�ำนึกเรื่องกำร
ใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้คำ่	เพิ่มมลูคำ่เพิ่มของน�้ำมนัพชืใชแ้ล้วให้สำมำรถ
น�ำกลับมำผลิตเป็นส่วนประกอบของไบโอดีเซล	ช่วยลดปริมำณกำร
ใช้น�้ำมันดิบ	ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมจำกกำรไม่ทิ้งน�้ำมันพืชใช้แล้วลง
แหล่งน�้ำหรือท่อระบำยน�้ำในครัวเรือน	ไม่ท�ำให้ท�ำให้น�้ำเน่ำเสียและ 
ท่ออุดตัน	อีกทั้งส่งเสริมสุขภำพดีจำกกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้น�้ำมันพืช 
ทอดซ�้ำ	บรษิทัฯ	จะมพีนกังำนจติอำสำเปิดจดุรบัซื้อน�้ำมนัพชืใช้แล้วใน
ชมุชนเป็นประจ�ำทกุเดอืน	ผลกำรด�ำเนนิงำนในปี	2558	-	2560	รบัซื้อ
น�้ำมนัพชืได้กว่ำ	94,600	กโิลกรมั	น�ำมำเป็นส่วนผสมเพื่อผลติไบโอดเีซล
ได้	80,450	ลติร		ช่วยลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้มนัดบิ	ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจกได้	63	ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ

 “ โครงการ STEM ของ บริษัท บางจากฯ ทําให้ครูผู้สอนได้เข้าใจกระบวนการวิธีการ
สอนแบบ STEM โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนากระบวนการคิดใหม่ๆ
โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ และการคิดสร้างสรรค์ผลงานโครงงาน
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน่าพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

จนเกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในที่สุดต่อไปค่ะ”

คุณอรทัย  พรโกศลสิริเลิศ
รองผู้อาํนวยการกลุ่มบรหิารวชิาการ
และงบประมาณ
โรงเรยีนพระโขนงพทิยาลยั
สาํนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรงุเทพมหานคร
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ผลลัพธ์

ชั่วโมงรวมการทํางานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น (ชั่วโมง/บาท)

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น (ร้อยละ)
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ร้อยละ

สะท้อนความเป็นมิตร  เป็นประโยชน์   รู้สึกปลอดภัย ความเชื่อมั่น ความผูกพันกับบางจาก
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2560

2560
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97.0 98.21 98.72 98.86

6,395
6,723 11,673

13,459

คิดเป็นเงิน
1.19 ล้านบาท

คิดเป็นเงิน
1.59 ล้านบาท

คิดเป็นเงิน
3.55 ล้านบาท

คิดเป็นเงิน
4.20 ล้านบาท

ชั่วโมง
ชั่วโมง

ชั่วโมง
ชั่วโมง
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โครงการที่ทำางานต่อเนื่อง

•	เยำวชนเรยีนรู้และ	
	 พฒันำตำมช่วงวยั
	 ปลูกฝังจติส�ำนกึให้เป็น	
	 ทั้งคนดแีละคนเก่ง

•	เชื่อมั่นต่อควำมปลอดภยั
	 ของโรงกลั่น
•	มภีูมคิุ้มกนัด้ำนควำม	
	 ปลอดภยั	สำมำรถรบัมอื	
	 กบัภำวะฉกุเฉนิ
	 จำกสถำนกำรณ์
	 หรอืภยัพบิตัติ่ำงๆ	ได้	

•	เยำวชนแขง็แรง	สขุภำพดี	
	 ไกลยำเสพตดิสำมำรถ	
	 สร้ำงรำยได้	มโีอกำส	
	 ทำงกำรศกึษำที่ดจีำก
	 กำรเล่นกฬีำ

•	เสรมิสร้ำงคณุภำพชวีติ	
	 สขุภำพกำย	สขุภำพใจ

•	ตระหนกัถงึปัญหำ
	 สิ่งแวดล้อมและ 
	 ใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

•	กระชบัควำมสมัพนัธ์อนัด	ี
	 ระหว่ำงโรงกลั่นและชมุชน	
	 ผู้อยู่อำศยัใกล้เคยีง

•	สร้ำงรำยได้และเปิด
	 โอกำสให้คนในชมุชน
	 ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ	
	 ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
	 ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
	 และครอบครวั

การศึกษา

ความปลอดภัย

การกีฬา

คุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี

เศรษฐกิจ

•	โครงกำรสร้ำงส�ำนกึพลเมอืง	ปีที่	8
•	โครงกำรทนุกำรศกึษำเยำวชนบำงจำก	ปี	13
•	โครงกำรอ่ำนออก	เขยีนได้	ง่ำยนดิเดยีว	ปี	4
•	โครงกำรเตมิควำมรู้เตม็ถงักบัโรงกลั่นน�้ำมนับำงจำก	ปี	12	

•	อบรมซ้อมแผนฉกุเฉนิและฝึกดบัเพลงิให้กบัโรงเรยีน	/ชมุชน	คอนโดมเินยีม
	 ใกล้เคยีง
•	มอบอปุกรณ์และถงัดบัเพลงิ
	 (กรณุำดูกำรพฒันำด้ำนควำมปลอดภยัของโรงกลั่นเพื่อตอบสนอง
	 ควำมคำดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่มที่หวัข้อ	“ควำมปลอดภยั”)

•	ฟตุซอลเยำวชนบำงจำก	ปี	14
•	สโมสรฟตุบอลเยำวชนบำงจำก	ปี	11

•	โครงกำรครอบครวัเดยีวกนั	ปี	24
•	โครงกำรชมุชนสขุภำพดี	ปี	7
•	โครงกำรผู้สูงวยัใส่ใจสขุภำพ	ปี	1	
•	โครงกำรเยำวชนคนดบีำงจำก	ปี	2

•	โครงกำร	“ทอดผ้ำป่ำ	รกัษำต้นน�้ำ”	จ.ชยัภูมิ	ปีที่	13
•	โครงกำรรบัซื้อน�้ำมนัพชืใช้แล้วในชมุชนรอบโรงกลั่น	ปี	6
•	โครงกำรเส้นทำงหิ่งห้อย	วถิแีห่งกำรอนรุกัษ์	ปี	4
•	โครงกำรเยำวชนรกัษ์โลก	ปี	3
•	โครงกำรรวมพลงัครอบครวัใบไม้	ปี	13
•	โครงกำรครอบครวัสญัจร	ปี	9

•	โครงกำรชมุชนสญัจร	ปี	9
•	จลุสำรครอบครวัใบไม้	ปี	13	และสำรรอบรั้ว	ปี	12
•	วนัเดก็บำงจำก	ปี	33
•	รดน�้ำด�ำหวัผู้สูงอำยใุนชมุชนวนัสงกรำนต์	ปี	15
•	เยี่ยมชมุชนวนัส�ำคญั	เช่น	วนัแม่	วนัปีใหม่	ปี	15
•	ชวนน้องดูหนงั	ปี	10
•	กจิกรรมเพื่อนบ้ำนคอนโด	ปี	7

•	โครงกำรชมุชนพอเพยีง	ปี	3	ให้ควำมรู้และส่งเสรมิกำรท�ำบญัชคีรวัเรอืน			
	 ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืนได้ร้อยละ	70	ของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด
•	วสิำหกจิชมุชน	“คุณแจ๋วคลีนเซอร์วิส”	สนบัสนนุกำรจดัตั้งกลุ่มวสิำหกจิ	
	 ชมุชน	แม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดคอนโด	โดยอบรมควำมรู้ด้ำนกำรท�ำ
	 ควำมสะอำด	กำรท�ำบญัช	ีกำรตลำด	โดยให้ชมุชนบรหิำรงำนกนัเอง
	 อย่ำงเป็นระบบ	ท�ำให้แม่บ้ำนในชมุชนมรีำยได้เพิ่มขึ้น	มสีงัคม	มทีกัษะ	 	
	 และควำมสำมำรถในกำรท�ำธรุกจิเพิ่มขึ้น	ช่วยแบ่งเบำภำระครอบครวั
	 และพึ่งพำตนเองได้	ปัจจบุนัสำมำรถสร้ำงรำยได้กว่ำ	20,000	บำท	/	เดอืน
•	สนบัสนนุสนิค้ำและบรกิำรจำกผู้ประกอบกำรในชมุชนมำใช้ในกจิกรรม
	 ของบรษิทัเพื่อกระจำยรำยได้	สู่ชมุชนกว่ำ	500,000	บำท
•	เปิดโอกำสให้ร้ำนอำหำรในชมุชนมำขำยอำหำรในโรงอำหำรส�ำนกังำนใหญ่			
	 โดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย	เพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชมุชนวนัละกว่ำ	1,000	บำท/ร้ำน/วนั

ด้าน วัตถุประสงค์ โครงการที่ดำาเนินการอยู่
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แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ์ 

 จำกผลส�ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของชุมชนประจ�ำปี	ยังต้องกำรให้บริษัทฯ	 ร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น	มีสภำพแวดล้อมที่ดี	บริษัทฯ	จึงมีแผนงำนที่จะขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้ศำสตร์ 
พระรำชำเพื่อพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมและภำวะโลกร้อนภำยในชุมชน	อีกทั้งเป็นกำร
สำนต่อแนวพระรำชด�ำริ	ปลูกจิตส�ำนึกของเยำวชนให้รักษำแผ่นดิน	รักษำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การพัฒนาสังคมระดับประเทศ
	 บริษัทฯ	ขยำยกำรด�ำเนินงำนระดับประเทศในรูปแบบกิจกำรเพื่อสังคม	 เพื่อให้มีขอบเขตกำรด�ำเนินงำนในที่ครอบคลุม 
กับควำมต้องกำร	ควำมคำดหวังของกลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนได้เสียทั้งในฐำนะลูกค้ำและประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
โดยบริษัทฯ	ยังคงใช้กำรต่อยอดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยผ่ำนกำร
ศึกษำและกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในช่องทำงกำรด�ำเนินงำนและธุรกิจของบริษัทฯ	อย่ำงรอบคอบ	แม้ในเรื่องที่มีอยู่
นอกเหนือจำกควำมเชี่ยวชำญของบริษัทฯ	แต่บริษัทฯ	ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศและ 
กำรควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน	2	องศำเซลเซียส	ผนวกกับกำรน�ำเป้ำหมำยที่	13	กำรด�ำเนินกำรเพื่อปรับตัวและ
บรรเทำผลกระทบกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 เป้ำหมำยที่	 12	ส่งเสริมกำรบริโภคที่ยั่งยืน	และเป้ำหมำยที่	 6	 
กำรจดักำรน�ำ้	ดว้ยตระหนกัวำ่	กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศมคีวำมส�ำคญั	จงึไดผ้นกึกบัเครอืขำ่ยทีม่ศีกัยภำพและขบัเคลือ่น
งำนร่วมกันในพื้นที่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ	ด�ำเนินงำนด้วย	ควำมตั้งใจน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำเป็นแนวทำงขับเคลื่อน	
โดยยดึประโยชนส์ำธำรณะและกำรแกไ้ขปญัหำปำกทอ้งของประชำชนสว่นใหญข่องประเทศเปน็ส�ำคญั	ประกอบกบัมกีำรวำงแผน 
ต่อยอด	SDG	เป้ำหมำยที่	8	เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ	กำรจ้ำงงำน	เพื่อให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน	และเป้ำหมำยที่	9	กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมนวัตกรรมให้วิสำหกิจขนำดเล็กอีกด้วย	

	 ในปีที่ผ่ำนมำ	มีกำรเพิ่มรูปแบบในกำรพัฒนำสังคมระดับประเทศที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
สหประชำชำต	ิSDGs	และกลุม่เปำ้หมำยทีเ่ปน็เยำวชนและเกษตรกร	โดยเนน้รปูแบบกจิกรรมสรำ้งควำมตระหนกัตอ่สิง่แวดลอ้ม	
สังคมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก	โดยมีกลยุทธ์และเป้ำหมำย	กล่ำวคือ

ร่วมสนับสนุนเกษตรกร/ สังคมไทยมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการส่งเสริม
การขยายสถานีบริการนำ้ามันชุมชน
และกิจการเพื่อสังคม

การผนวกการจัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของกระทรวงศึกษาธิการ

•	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันชุมชน  20 แห่ง/ ปี 
•	 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ภายในสถานีบริการนำ้ามันชุมชน ≥ 30 แห่ง/ ปี 
•	 มีกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 เป็นต้นแบบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน 
•	 เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนผ่านการทำางานร่วมกับ 
 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ไม่น้อยกว่า 50 ราย

•	 เยาวชนมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 และภาวะโลกร้อน ≥ 80,000 คน/ ปี

กลยุทธ์ เป้าหมาย 2564

1.

2.
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ผลการดำาเนินงานในปี 2560 

กลุ่มประชาชน : เสวนา “วิกฤต 2 องศา วิกฤตเศรษฐกิจ 

วิกฤตสังคม”	 เพื่อเป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ด้ำนสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตโลกร้อนที่ 
ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อระบบนิเวศ	 และสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองมำยังกำรด�ำรงชีวิตของมนุษยชน	ควำมม่ันคง
ทำงอำหำร	กำรเพำะปลูก	พฤติกรรมกำรบริโภค	และภำวะ 
โรคระบำด	 ส่ิงเหล่ำน้ีท�ำให้บริษัทฯ	 ต้องปรับตัวและมุ่งม่ัน 
ที่พัฒนำธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน	และคำดหวังให้คนไทยมี
ควำมตระหนักและให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
จริงจัง		

กลุ่มเยาวชน : Thailand Go Green ปีที่ 10 ในหัวข้อ 

“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมใจสู่เป้าหมายอุณหภูมิโลกเพิ่มไม่

เกิน 2 องศาเซลเซียส”	บริษัทฯ	ร่วมกับส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และ	กรมควบคุมมลพิษ		
ด�ำเนนิโครงกำรกำรลดขยะทีต่น้ทำงตำมเปำ้หมำยกำรพฒันำ
ที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่	 12	กำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	 โดยให้
เยำวชนไทยเสนอกิจกรรมรณรงค์ลดกำรเกิดขยะในบ้ำน 
ในโรงเรียนและชุมชน	มีโรงเรียนส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด 
70	โรงเรียน	กว่ำ	1.3	แสนคน	ผลงำนที่โดดเด่นได้แก่	เยำวชน
จำกโรงเรียนบุญวำทย์ เสนอกำรใช้หนอนท�ำลำยโฟม 
ที่ใส่อำหำร	เยำวชนจำกโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัยได้
จัดกิจกรรมรณรงค์	“แยก แลกของ”	 ในตลำดเมืองใหม่ 
แขวงนครพงิค	์จงัหวดัเชยีงใหม	่เพือ่ใหพ้อ่คำ้แมค่ำ้หดัแยกขยะ
ก่อนทิ้ง	พร้อมท�ำคลิปรณรงค์ขยำยผลทำง	Social	Media	

“ตลอด 8 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green กับ บริษัทบางจากฯ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการคิดค้น นวัตกรรม

สีเขียวเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้น คือ พฤติกรรมการ 
ใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียน ในด้านต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด คือ 

ด้านการใช้พลังงาน รู้จักช่วยกันประหยัดพลังงาน ปิดนํ้า-ปิดไฟ ก่อนออกจากห้อง
ด้านพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจําวัน ตักอาหารแต่พอดี รับประทานอาหาร
หมดจานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ทุกคนให้ความร่วมมือ

ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยทิ้งขยะถูกถังตามประเภทขยะที่โรงเรียนกําหนด
เห็นความสําคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจิตอาสาร่วมมือกันอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่”คุณนพดล  ธีร์ตระกูล 
ผู้อาํนวยการ 
โรงเรยีนเดก็ดพีทิยาคม จ.เชยีงราย

กลุ่มเกษตรกรและชุมชน

•	 การเพิม่จำานวนสถานบีริการนำา้มนัชมุชน	ผลจำกควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ	
และสหกรณ์กำรเกษตรในกำร	จดัตั้งสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชน	ตั้งแต่ปี	2535	นอกจำก
เป็นกำรลดต้นทนุเชื้อเพลงิแล้ว	ยงัท�ำให้เกษตรกรมรีำยได้เพิ่มที่แน่นอนจำกเงนิปันผล
และเงนิเฉลี่ยคนืตำมส่วนธรุกจิ	รวมถงึสวสัดกิำรต่ำงๆ	ในฐำนะสมำชกิสหกรณ์	บรษิทัฯ	
จงึก�ำหนดเป้ำหมำยที่จะขยำยสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชนทกุปี	(20	แห่ง/	ปี)	เพื่อเป็น 
อีกช่องทำงในกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรกว่ำ	 1	ล้ำนครัวเรือน 
โดยคำดว่ำจะเพิ่มเป็น	1.12	ล้ำนครวัเรอืนภำยในปี	2564		นอกจำกนี้	ยงัมกีำรต่อยอด
ศกัยภำพให้แก่สหกรณ์ฯ	ด้วยกำรร่วมลงทนุกบัสหกรณ์ฯ	เพื่อกำรดำาเนินธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์ (Solar Farm)	ท�ำให้สหกรณ์กำรเกษตรฯ	มรีำยได้เพิ่ม	โดย
ปี	2560	มสีหกรณ์กำรเกษตร	3	แห่ง	ได้แก่	สหกรณ์กำรเกษตรวเิศษไชยชำญ	จงัหวดั
อ่ำงทอง	สหกรณ์กำรเกษตรเมืองพระศรีอยุธยำ	และสหกรณ์กำรเกษตรบำงปะอิน	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	แห่งละ	5	เมกะวตัต์	มอีำยสุญัญำ	25	ปี	รำคำรบัซื้อไฟฟ้ำ	
(FIT)	5.66	บำทต่อหน่วย	ท�ำให้สหกรณ์กำรเกษตรฯ	มรีำยได้เพิ่มปีละ	3	ล้ำนบำท		
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การดูแลคู่ค้า/
สมาชิก

การดูแล
พนักงาน

การดูแล
สิ่งแวดล้อม

การดูแล
สังคม

ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์

นวัดกรรม
CSR

การบริหารจัดการ
เกษตรสู้โลกร้อน

อย่างยั่งยืน

•	 โครงการ Green Partnership Award	สถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชนถอืเป็นช่องทำง 
ธรุกจิของบรษิทัฯ	ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศกว่ำ	600	แห่ง	ซึ่งนอกจำกจะด�ำเนนิงำน 
ร่วมกันทำงธุรกิจแล้ว	ยังถือว่ำเป็นช่องทำงของบริษัทฯ	ที่จะส่งมอบคุณค่ำที่ด ี
ให้กบัสงัคม	บรษิทัฯ	จงึจดัโครงการ Green Partnership Award	เพื่อยกระดบั 
กำรบริหำรงำน	กำรท�ำกิจกรรมเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้กับสหกรณ์
กำรเกษตรตำมแนวทำง	Created	Share	Value	 (CSV)	สร้ำงคุณค่ำต่อสังคมโดย
ใช้ศักยภำพหรือควำมสำมำรถของสหกรณ์ฯ	 เพื่อท�ำประโยชน์และตอบโจทย์ 
ควำมต้องกำรของสมำชิก	ลูกค้ำ	ชุมชนและสังคม	ในรูปแบบ	CSR-in-Process	 
ไปพร้อมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ	ในปี	2560		มสีหกรณ์กำรเกษตร/	ผู้ประกอบกำรสถำนี
บรกิำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	39	แห่งทั่วประเทศ	มี	47	โครงกำร	ใน	7	สำขำ	ได้แก่		

	 ในสำขำกำรบรหิำรจดักำรเกษตรสูโ้ลกร้อนอย่ำงยั่งยนื	ด้วยเกษตรกรเป็นภำคที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภมูอิำกำศ	ส่งผลกระทบเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำร	ผลผลติทำงกำรเกษตรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย	บรษิทัฯ	จงึได้ส่งเสรมิ
ให้สหกรณ์กำรเกษตร	ฯ	ที่ท�ำธรุกจิสถำนบีรกิำรน�้ำมนัชมุชนกบับรษิทัฯ	หนัมำให้ควำมสนใจกบักำรส่งเสรมิกำรท�ำเกษตรอนิทรย์ี	
และกำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรสู้โลกร้อนอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกปัญหำดังกล่ำว	และส่งเสริมประสิทธิภำพ 
ภำคกำรเกษตร	โดยมหีลำยโครงกำรที่น่ำสนใจ	กล่ำวคอื

ตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรฯ และโครงการที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ 

สหกรณ์ โครงการ

สหกรณ์กำรเกษตรดอนตูม	จ.นครปฐม

สหกรณ์กำรเกตรทุ่งวดัสงิห์	จ.ชยันำท

สหกรณ์กำรเกษตรล�ำพระเพลงิ	จ.นครรำชสมีำ

สหกรณ์กำรเกษตร	คูเมอืง	จ.บรุรีมัย์และ
สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนเชี่ยวหลำน	จ.สรุำษฏร์ธำนี

สหกรณ์กำรเกษตรหนองไผ่	จ.เพชรบูรณ์

ส่งเสริมกำรปลูกและกำรท�ำตลำดข้ำวอินทรีย์ให้กับชำวนำ 
เครอืข่ำยที่จงัหวดัรำชบรุแีละก�ำแพงเพชร

สนบัสนนุให้สมำชกิปลูกข้ำวขำวเจ๊กปลอดภยัมำตรฐำน	GAP

ส่งเสรมิเกษตรสมำชกิให้สมำชกิข้ำวต้นเดี่ยวแหนแดง	ปลูกข้ำว
ด้วยกำรปักด�ำ	ใช้น�้ำน้อยในกำรเพำะปลูกและใช้แหนแดงและ
ปุ๋ยพชืสดในกำรปรบัปรงุดนิและเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี

ผลิตและจ�ำหน่ำยปุ ๋ยอิ นทรีย์ให้สมำชิกแทนกำรใช้ปุ ๋ยเคม ี
ช่วยลดต้นทนุในกำรเพำะปลกูและฟ้ืนฟคูณุภำพดนิให้กลบัคนืมำ

ส่งเสรมิกำรปลูกพชืน�้ำน้อยเช่น	ปลูกถั่วเขยีว

•	 การจัดตั้ง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด (Social Enterprise) 

บริษัทฯ	ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธเศรษฐศำสตร์ฯ	จัดตั้ง	บริษัท ออมสุข วิสาหกิจ 

เพื่อสังคม จำากัด	ขึ้น เมื่อปลำยปี	2559	มีบทบำทในกำรด�ำเนินธุรกิจซื้อสินค้ำ
เกษตรจำกสมำชิก	ผู้ปลูกข้ำว	และพืชอินทรีย์อื่นๆ	เพื่อแปรรูป	ท�ำกำรตลำด	และ
จัดจ�ำหน่ำย	รวมถึงวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	 ในปี	2560	ได้น�ำข้ำว
อินทรีย์มำผลิตเป็น	ข้าวกล้องป๊อป	 เพื่อสมนำคุณให้กับลูกค้ำที่มำใช้บริกำร
ในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	 รวมถึงจ�ำหน่ำยผ่ำนร้ำน	 SPAR	Supermarket 
ร้ำนกำแฟอินทนิล	ช่วยเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรเป็นกำรเพิ่มรำยได้ 
ให้แก่เกษตรกร	บรรเทำปัญหำสินค้ำเกษตรตกต�่ำจำกภำวะล้นตลำด	 โดยใช ้
ข้ำวกล้องกว่ำ	10	ตนั	ในกำรผลติ
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•	 “โครงการบริหารจัดการนำ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกำรจัดตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย	ในปี	2560	มูลนิธิฯ 
ได้ขับเคลื่อนงำนกับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำป่ำสักซึ่งเป็นลุ่มน�้ำส�ำคัญในภำคกลำงและ
เป็นลุม่น�้ำที่บรหิำรจดักำรน�้ำยำกที่สดุ	โดยตั้งต้นที่กำรแก้ไขปัญหำปำกท้องของเกษตรกรและกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำเพื่อบรรเทำปัญหำ 
น�้ำท่วม	น�้ำแล้งในลุม่น�้ำป่ำสกั	ร่วมกบัมลูนธิกิสกิรรมธรรมชำตแิละสถำบนัเศรษฐจิพอเพยีง	ด�ำเนนิ	“โครงการบรหิารจดัการนำา้

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”	เพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลกิโฉมในพื้นที่ท�ำกนิของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ให้มี
กำรออกแบบพื้นที่เพื่อบรหิำรจดักำรน�้ำใหเ้พยีงพอตอ่กำรปลกูพชื	กำรเพิ่มพื้นที่ปำ่	กำรใชห้ลกักสกิรรมธรรมชำตเิพื่อขยำยพื้นที่
เกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน	และมีเป้ำหมำยที่จะขยำยกำรด�ำเนินงำนกับเกษตรกรที่อำศัยในลุ่มแม่น�้ำป่ำสักอย่ำงต่อเนื่อง	ถือว่ำ 
ท�ำประโยชน์ให้กบัสงัคม	ชมุชน	และ	สิ่งแวดล้อม	แบ่งปันควำมสขุให้ทกุคนได้ประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงไม่สิ้นสดุ

“...ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ มีโครงการพัฒนาเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในหลายรูปแบบ
ทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรม
งดการใช้สารเคมี และเมื่อได้เข้าร่วม โครงการบริหารจัดการนํ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับมูลนิธิใบไม้ปันสุข มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และบริษัทบางจากฯ ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดงาน
ที่ยอดเยี่ยม มีการจัดอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การติดตามเยี่ยมบ้านเกษตรกร การออกแบบพื้นที่เป็น
โคก หนอง นา เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ทั้งปี การปรับวิถีจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นปลูกพืชผสมผสาน 
และการทําปุ๋ยใช้เอง โดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการทํางาน ที่จะรักษาสมดุลของดิน
นํ้า ป่าและคนไว้ด้วยกัน ถือว่าเป็นโครงการฯ ที่ต้องใช้แรงกายและกําลังใจอย่างหนัก
การจะเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมจึงใช้ความมานะ มุ่งมั่นและศรัทธาของเกษตรกรเป็นสําคัญ 
ถือว่าเป็นโชคดีของเกษตรกรชาวโคกตูมที่ได้มีส่วนร่วมและผลักดันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งหวังว่าเกษตรกรจะพึ่งตนเองได้ในที่สุด 
สหกรณ์ฯ เอง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของชุมชนก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างเกษตรกร
และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน...” 

คุณอารีวัลย์ เอี่ยมจันทร์ 
ประธานสหกรณ์นคิมสร้างตนเองเขตโคกตูม 

อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี

“...นํ้า มีความสําคัญต่อภาคเกษตรกรรม หากเกษตรกรสามารถ 
จะกักเก็บนํ้าในพื้นที่ของตนเองได้ ก็เท่ากับสร้างความมั่นคงให้อาชีพของตนเอง...

ช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาทั้งนํ้าท่วมและนํ้าแล้งรุนแรง หรือแม้แต่ภาครัฐที่ประกาศให้
ชาวนางดการทํานาปรังและรณรงค์ปลูกพืชที่ใช้นํ้าน้อย ก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อน ไม่มีรายได้จุนเจือ

ครอบครัว การอพยพจากถิ่นฐานไปขายแรงงานต่างถิ่นจึงเป็นวิถีทางที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
ดังนั้น การใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่และการทําเกษตรกรกรรม 

จะเป็นทางออกให้เกษตรกรได้ ด้วยการสละพื้นที่บางส่วนมาขุดหนอง คลองไส้ไก่ 
เพิ่มแหล่งกักเก็บนํ้าในพื้นที่ตนเอง ไม่ต้องรอชลประทาน โดยใช้วัฒนธรรมของคนไทย

ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มาร่วมลงแรง ลงแขก ในการปรับปรุงพื้นที่ เกิดพลังแห่งความสามัคคี
และเป็นเครือข่ายการทํางานร่วมกันในชุมชน/ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าที่แข็งแรง อีกทั้งเป็น

การสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เมื่อเก็บนํ้าในพื้นที่ตนเองได้
ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องนํ้าแล้ง หรือในช่วงที่นํ้ามากก็จะไม่ท่วม ไม่เป็นภาระกับพื้นที่ลุ่มตอนล่าง
เพราะนํ้าจะถูกกักเก็บไว้แล้วเหมือนมีเขื่อนขนาดเล็กกระจายอยู่ตลอดลุ่มนํ้า และการที่ได้ทํางาน

ร่วมกับบางจากฯ เป็นเรื่องที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพราะเราทํางานกับเกษตรกรโดยตรง 
การขับเคลื่อนงานร่วมกัน ช่วยให้งานก้าวหน้าขึ้น และบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เร็วขึ้น” 

อาจารย์บุญล้อม  เต้าแก้ว 
วทิยากร 
มูลนธิกิสกิรรมธรรมชาตแิละสถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีง
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แผนงานในอนาคต 

 บริษัทฯ	 อนุมัติแผนงำน	 “ไทยยั่งยืนด้วยศำสตร์พระรำชำ 
ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนไม่เกิน	2	องศำเซลเซียส”	โดยก�ำหนด
กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนตำมศำสตร์พระรำชำ	ผ่ำน	4	กลไกที่ท�ำงำน
ด้ำนสังคมของบริษัทฯ	ผ่ำนกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญ	คือ	 เยำวชน	
เกษตรกรและประชำชนทั่วไป	โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงคนไทยที่มี
จติส�ำนกึ	สรำ้งสิง่แวดลอ้มทีด่	ีรกัษำสมดลุของดนิ	น�ำ้	ปำ่	ขยำยพืน้ที่
กำรท�ำเกษตรแบบยั่งยืน	ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ
สังคม	และกำรขยำยผลเป็นธุรกิจเพื่อสังคมในกำรแก้ไขปัญหำในมิติ
อื่นๆ	ของประเทศได้	

คุณทวี  วัยเจริญ 
ผู้อาํนวยการ
โรงเรยีนวดัดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฏร์)  
อ.สนามชยัเขต จ. ฉะเชงิเทรา
และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการฯ 

อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน 
คือ โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว  เป็นการดําเนินงานร่วมกับ 6 โรงเรียน

ในพื้นที่ อ. พนมสารคาม อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา และ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี  

“...เราเริ่มต้นการทํางานด้วยกันตั้งแต่ วันที่ 23 พ.ค. 2560 ซึ่งเริ่มจากการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ก็พบว่า โรงเรียนมีปัญหา เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อยู่  จึงได้ตัดสินใจเดินหน้าทํา โครงการอ่านออก เขียนได้ง่ายนิดเดียว 

ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 ภาคี คือ มูลนิธิใบไม้ปันสุข ทุ่งสักอาศรม และบริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด  
ตลอด 8 เดือน ที่พวกเราทุ่มเท ทั้งลงทุน ลงแรง และกําลังใจ ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งการจัดเวลาเรียน

ตัดลดบางกิจกรรม เพื่อเปิดทางอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
และการป้องกันปัญหานี้กับนักเรียนระดับอนุบาลและ ป. 1 อย่างยั่งยืน เราทําโดยไม่หวังชื่อเสียง

แต่ทําโดยยึดประโยชน์กับเด็กเป็นสําคัญ เพราะหากมาเป็นครูแล้ว สอนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ 
เราคงละอายใจต่ออาชีพครู โครงการทําให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมที่ร่วมกันสู้ ร่วมคิด ร่วมทํา

ได้มีเทคนิคและสื่อการสอนที่ดีเยี่ยม ทําให้สอนง่ายขึ้นมาก เป็นความรู้สึก พวกเรามั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งครูและเด็กมีความตั้งใจสูงมากพอๆกัน ครูได้ทําตามแนวทางได้เรียนรู้

และฝึกฝนไปพร้อมๆ กับเด็ก ซึ่งมันน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ต้องขอบคุณพันธมิตรทั้ง 3 ภาคี ที่มอบของขวัญดีๆ

ให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดดอนท่านา...”  
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สถิติด้านความยั่งยืน       

ประเทศที่จัดเก็บภาษี

รายได้ของกิจการ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1) 2557

2557

2557

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2560

2560

2560

สรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ     178,300.35  151,140.36  144,705.29 172,138.24
รายได้รวม 181,876.03  151,683.24  145,232.40 173,378.94
กำาไรสุทธิ 296.10  4,097.38   4,729.41 6,404.94
EBITDA 5,162.00  11,081.00  11,363.00 13,663.00

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) 
(Disclosure 201-1)

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ล้านบาท) (Disclosure 204-1)

รายงานการจ่ายภาษีของกลุ่มบริษัทจำาแนกตามประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 176,384.23  139,686.22  132,809.35 158,595.55  
 ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน  1,293.81  1,614.56  1,483.80 1,452.28
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 51.50 647.32 822.32 544.16
เงินสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ  - - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม         25.52  37.45  38.88 32.98
บริจาคให้สังคม/ โรงเรียน 22.73  57.62  37.82 73.61
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท) 1,858.80  2,039.44  2,753.52 3,310.75
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/ หุ้น)   1.35  1.40  1.80 2.15 
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน  1,341.58         2,419.60      2,903.82 3,277.33

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น*      4,707  5,407  4,351 5,749
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น* (ร้อยละ) 91 93 98 84

*คือ การจัดซื้อสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย

 ปี
รายได้

กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รายได้รวม

ภาษีเงินได้
ค้างจ่าย

ภาษีเงินได้
ค้างจ่าย

กำาไร / (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเงินได้

ประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศญี่ปุ่น

42,901

7,465

17

18

167,622

5,262

1,515

533

210,523

12,727

1,532

571

7,508

470

(1,995)

(347)

264

6

28

-

680

4

-

6

 2560
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รายการ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
2557 2557 25572558 2558 25582559 2559 25592560 2560 2560

สรุปผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

รายการ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

2557 2558 2559 2560

การใช้พลังงาน/1 (เทระจูล : TJ) 11,786.5 14,501.5    13,561.3  13,903.0 59.7  72.4  63.8 60.6 199.8  1,149.1  1,686.6 1,683.7 4.2  4.5  8.9  10.4 
(Disclosure 302-1)
การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน 11,786.5 14,501.4    13,561.3 13,903.0 59.7  72.4  63.8 60.6 199.8  323.5  386.1 613.0 4.2  4.5  8.9 10.4 
- เชื้อเพลิงในการผลิต:   
 • ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,163.2 6,924.4 6,589.8      6,776.3    - - - -    -    -   - -    -    -    -   - 
 • ก๊าซธรรมชาติสำาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (NG)       2,612.8 3,937.4 3,227.1  3,457.0 -  - - - 173.8  179.8  208.5  386.2 -    -    - -
 • ก๊าซธรรมชาติสำาหรับผลิตไฟฟ้าและไอนำ้า - 1,620.3  2,719.6 2,814.5 -   - - -  -    -    -   - -    -    - -
 • นำ้ามันเตา  1,075.0 1,040.0 913.4  744.0  -   - - - 9.7   -   - -  -    -    - -
- ไฟฟ้าและไอนำ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
  • ไฟฟ้า   505.7 327.8 102.8 103.1  59.7 72.4 63.8 60.6 16.3  143.7 162.7 195.3 3.2  3.6  8.0 9.5
  • ไอนำ้า   1,424.0 646.9 -    -  -  -  -  - - - -   - - -    -    -
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 
  • นำ้ามันเชื้อเพลิง 5.8  4.6 8.4  8.0  -    -   - -  -     -   14.9  31.6 1.0  0.9  0.9 0.9
การใช้พลังงานหมุนเวียน - 0.1 0.1  0.0 -    -    -    - -    825.6  1,300.5 1,070.7  -    -    -   -  
 • ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์  - 0.1 0.1  0.0     -    -    -        -    -   - - -   -
 • เชื้อเพลิงชีวมวล/2 และก๊าซชีวภาพ - - -  - - -     -    -    -    825.6  1,300.5 1,070.7   
การจำาหน่ายพลังงาน 252.4 251.0   - -    -    -    -    -    -   - - 580.2  699.1  914.4 949.0
- การจำาหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน                   - - -    - -    -   -    -    - -    -    -   - - -   
- การจำาหน่ายพลังงานหมุนเวียน : 252.4 251.0 - - - -    -    -    - -    -    -    580.2  699.1 914.4 949.0
 • ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 อัตราการใช้พลังงานในกระบวนการกลั่น N.A.  105.8  103.1 103.1 
 ต่อหน่วยการผลิต (EII) (Disclosure 302-3)

รายการ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

/1 คำานวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่า Conversion Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
/2 คำานวณค่าพลังงานของเชื้อชีวมวล (ไม้สับและแกลบ) จากนำ้่าหนักแบบเปียกของเชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนสุทธิ เนื่องจากไม่ได้เก็บเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก            
(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
(Disclosure 305-1), (Disclosure 305-2)

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจาก 753,078  999,297  989,258 972,926               9,757  84,393  101,943 121,638 68  63  66  61
 กระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)
   • คาร์บอนไดออกไซด์ CO

2
 751,876  997,689  987,722 972,012     9,748  84,368  101,913  121,579 66  62  65 60

   • คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก   25 40       90,667 94,623 77,181   2  2 
   Biogenic CO

2
   • มีเทน CH

4
 738  1,044  990 385        2  6  7 13 1   0   0

 • çไนตรัสออกไซด์ N
2
O 464  564  546 530     7  19 23 47 1  1  1  1 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการ  157,173  84,793  15,540 23,554 8,591  10,424  9,649  8,716    2,479  20,663  24,589 28,099 2,572  2,585  1,219 1,370
 ซื้อไฟฟ้าและไอนำ้า (ขอบเขต 2 :SCOPE 2)  
 • คาร์บอนไดออกไซด์ CO

2
 157,173  84,793  15,540 23,554 8,591  10,424  9,649  8,716 2,479  20,663  24,589 28,099 2,572  2,585  1,219 1,370

 • คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก           10,933 8,135   
  Biogenic CO

2
 • มีเทน CH

4 
  

 • ไนตรัสออกไซด์ N
2
O      

      รวม 910,251 1,084,090  1,004,798 996,480  8,591  10,424  9,649  8,716 12,236  105,056 126,532 149,737 2,640  2,648  1,285 1,431

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 753,078  999,297  989,258  972,926        6,832  22,876  27,421  21,927 68  63  1 43
 จากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1) 

   • คาร์บอนไดออกไซด์ CO
2
 751,876  997,689  987,722 972,012     6,824  22,866  27,409 21,912 66  62    42  

   • คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก     25 40         19,294  20,137 9,856    2  
  Biogenic CO

2
   • มีเทน CH

4
 738  1,044  990 385       3 3 4 5 1    0

   • ไนตรัสออกไซด์ N
2
O 464 564  546 530      5  7  8   10 1 1 1  1

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการ 157,173  84,793  15,540 23,554 4,210  5,108  4,728  4,271  1,735  5,624  7,676  6,082 2,572  2,585  853   964
 ซื้อไฟฟ้าและไอนำ้า (ขอบเขต 2)
   • คาร์บอนไดออกไซด์ CO

2
 157,173  84,793  15,540 23,554 4,210  5,108  4,728  4,271 1,735  5,624  7,676  6,082 2,572  2,585  853 964

   • คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก           2,327 1,039
  Biogenic CO

2
 

   • มีเทน CH
4
             

 • ไนตรัสออกไซด์ N
2
O 

      รวม 910,251   1,084,090  1,004,798  996,480 4,210  5,108  4,728  4,271 8,567  28,500 35,097   28,008 2,640  2,648  854  1,007
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.15 0.17  0.21 0.14      
(ตันต่อตันวัตถุดิบ)

*การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ของปี 2017 คำานวณจากเครื่องมือการคำานวณใหม่ของบริษัทฯซึ่งใช้หลักการคำานวณตาม IPCC 2006
*การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ของปี 2014 - 2016 ได้ทำาการคำานวณใหม่โดยการใช้เครื่องมือการคำานวณใหม่ของบริษัทฯซึ่งใช้หลักการคำานวณตาม IPCC 2006

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน)
- วัตถุดิบหมุนเวียน  334,348 360,650 305,374 395,578 162,967 490,584 434,836 524,967 0 0 0 0
- วัตถุดิบไม่หมุนเวียน 5,492,211 6,109,564 5,358,267 6,731,065 2,065 6,098 5,681 27,029 3 4 3 4
การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
 (หน่วย : พันลิตร) 9,324 10,329 8,618 11,070 N.A. N.A. 268,751 393,249

รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share Approach)

หมายเหตุ : ปี 2557 รายงานวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ได้แก่นำ้ามันดิบ สารเติมแต่ง สารเคมี และบรรจุภัณฑ์  

รายงานตามขอบเขตการควบคุมการดำาเนินการ (Operational Control Approach)
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การปล่อยมลพิษทางอากาศ (Disclosure 305-7), (OG 6)

ของเสีย (ตัน : ร้อยละ) (Disclosure 306-2)

2557 2558 2559หน่วย 2560

25592557

เป้าหมาย

25602558

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้)/3   ตัน 451 399 349 426 1,657
Intensity NO

x
 ตัน/ 1พันตัน นำ้ามันดิบ 0.11 0.07 0.07 0.08

   
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ และจากหน่วยผลิต ตัน 25 51/1 35 75 2,899
และบำาบัดกำามะถัน)/3 SO

2
Intensity SO

2 
ตัน/ 1พันตัน นำ้ามันดิบ 0.04 0.01 0.01 0.01

   
   
ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้)/3 ตัน 8 8 17 48 450
Intensity TSP ตัน/ 1พันตัน นำ้ามันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.01
   
   
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบำาบัดกำามะถัน)/3  ตัน 7.08 0.47 0.36 0.5 N.A.
Intensity H

2
S ตัน/ 1พันตัน นำ้ามันดิบ  0.00 0.00 0.00 0.00

   
   
สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4 ตัน  2.53/2 4.91/2 2.99 2.60 133
สารอินทรีย์ระเหย  ตัน/ 1 พันตันนำ้ามันดิบ 0 0 0 0 
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 กิโลลิตร 4,548.05    1,934.87  1,892.1 2,809.1 N.A. 
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) 1.2505 0.6686 0.2047 0.4349 
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) /  0.0378 0.0157 0.0053 0.0104 
   1 ล้านบาร์เรลนำ้ามัน
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) N.A N.A N.A N.A
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) /
   1 ล้านบาร์เรลนำ้ามัน  N.A N.A N.A N.A

/ 1 ไม่รวม SO
2
 ที่ระบายออก Acid Flare, / 2 ไม่รวม Inventory VOCs แต่รวมหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ซื้อเพิ่มมาจาก บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)      

/ 3 คำานวณจากกำาลังการผลิตโดยใช้ค่าตรวจวัจากบริษัทภายนอก  / 4 เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ และ รายงานเฉพาะ Fugitive VOCs และไม่รวม Fugitive VOCs จากหน่วยผลิตไฟฟ้าและหม้อต้มไอนำ้า เนื่องจาก
เริ่มเดินเครื่องมือไตรมาสสุดท้าย และได้รับการยกเว้นการเก็บข้อมูล VOCs ตามกฏหมาย  / 5 รวมไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4  ™ 

/1 ปริมาณจากใบแจ้งหนี้  /2 ปริมาณจากมิเตอร์   /3 ปรับปรุงข้อมูลอัตราการใช้นำ้าย้อนหลัง ด้วยปรับการคำานวณผลรวมของปริมาณนำ้ามันที่ผลิตได้ (บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)  /4 ปริมาณจากการคำานวน 
สมดุลนำ้าและค่าตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  /5  ปี 59 : คือผลรวมของน๊ำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่จากการนำานำ้าควบแน่น (Condensate Water) คุณภาพดีมาใช้ซำ้าที่หม้อต้มไอนำ้า
และภ่ายในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับการนำานำ้าจากหน่วยบำาบัดนำ้าทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส  

/1 นำ้าหนักจากเอกสารกำากับการขนส่งของเสีย
/2 ประมาณการนำ้าหนักของเสียที่เกิดขึ้นจากการคำานวณค่าเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์กับจำานวนที่บรรจุ

นำ้า (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)
ธุรกิจโรงกลั่น 

2557 2558 2559 2560

ของเสียจากงานประจำาวัน

 ของเสียอันตราย/1  3,261 (83)  1,268 (88.5)  1,573 (20.2)  1,571 (80.69)

 ของเสียไม่อันตราย/1  644 (16.5) 62 (4.3) 179 (2.3) 332 (17.07)

ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจำา

 ของเสียอันตรายจากเหตุนำ้ามัน/สารเคมีรั่วไหล/2  1.1 3 (0.2) 0 1.1 (0.05)

 (Disclosure 306-2)  

 ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง/2 N.A. 99 (6.9) 1,204 (15.5) 42.6 (2.19)

 ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบำารุงประจำาปี    4,745 (61) 0

 ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบำารุงประจำาปี/2   84 (1) 0

                                                 รวม 3,905 (100) 1,432 (100) 7,785 (100) 1,947 (100)

นำ้าใช้ในการผลิต/1 (Disclosure 303-1)    2.38 2.81 2.36 2.54 

นำ้าที่นำากลับมาใช้ใหม่ /2 /5 (Disclosure 303-3)  N.A. 1.06 1.1  1.19
นำ้าทิ้ง (Disclosure 306-1)  0.97 0.87 0.84  0.90
อัตราการใช้นำ้า (ลบ.ม. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)/3  0.072 0.066 0.061  0.06
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนำ้า (COD)  66.33 48.28 42.00 39.23
(หน่วย : ตัน)/4 
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนำ้า (BOD)  10.73 7.40 5.96 4.43
(หน่วย : ตัน)/4 
ไขและนำ้ามัน (หน่วย : ตัน)/4  2.26 3.08 1.68  1.36
ของแข็งแขวนลอย (หน่วย : ตัน)/4  14.31 10.53 10.92  9.04
ของแข็งละลายนำ้า (หน่วย : ตัน)/4  1,465.15 1,121.80      1,321.23  1,105.00
ซัลไฟด์ (หน่วย : ตัน)/4  0.32 0.47 0.29  0.18
ปรอท (หน่วย : ตัน)/4  0.00 0.00 0.00 0.00
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ของเสีย
ไม่อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย

ของเสีย
อันตราย

2558 2559 2560

2560

2560

2560

2559

2559

2558

2558

2557

2557

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย

ของเสีย
อันตราย

/1 ปี 2558 เตรียมการสู่กระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามจรรยาบรรณการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ 
/2 ปี 2559 จำานวนคู่ค้าสำาคัญที่ทำาการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 5 เรื่อง

การกำาจัดของเสีย (ตัน) 
(Disclosure 306-2)

การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี (กรณี) (Disclosure 306-3)

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ร้อยละ)

การปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

คู่ค้ารายใหม่/ คู่ค้าสำาคัญที่ได้รับการคัดกรอง ด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม/  2 N.A./1 62./2 31
ความยั่งยืน

จำานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญ  0
กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)  

จำานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญ  0   
กรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม (Disclosure 419-1)   

- ใช้ซำ้า   - - - - - -
- นำากลับมาใช้ใหม่  396  1,137  16  564 28
- การนำากลับคืน รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง   581 21 4,281  235 1,006 233 
- เผาทำาลาย  109 - 901  - - 28   
- ฝังกลบ   - 41 -    11  - -
- จัดเก็บในพื้นที่   185 161 318  -    - -
- อื่นๆ (ถมที่หลุม)    - 99 -   1,204  - 43
                                                  รวม 1,271 322 6,637  1,466  1,571    332   

- การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมีที่มีนัยสำาคัญ 0 0 0 0  
 (มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)  
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านสังคม (Social Performance)

1.  การจ้างงาน

2557

1,052

2558

1,129

2559

1,196

2560

1,240

พนักงาน* (คน)

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจำา และเต็มเวลาเท่านั้น   

ไม่มีการจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ 

Self-employed และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรากำาลังตามฤดูกาล

2560255925582557พนักงาน 
(Disclosure 102-8), (Disclosure 401-1)

จำาแนกตามเพศ   
 • ชาย  762 72.43 822 72.81 847 70.82  866 69.84     
 • หญิง  290 27.57 307 27.19 349 29.18  374 30.16
                                              รวม 1,052 100 1,129 100 1,196 100 1,240 100
จำาแนกตามระดับ  
- ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 101 9.60 116 10.27 135 11.29  134 11.20  
 • ชาย      91 67.41 89 66.42
 • หญิง      44 32.59 45 33.58
- พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up) 494 46.96 557 49.34 616 51.51 669 55.94
   • ชาย      373 60.55 401 59.94  
 • หญิง      243 39.45 268 40.06
- พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Operationer) 457 43.44 456 40.39 445 37.21  437 36.54
 • ชาย      382 85.84 376 86.04
 • หญิง      63 14.16 61 13.96
จำาแนกตามอายุ 
 • อายุตำ่ากว่า 30 ปี  287 27.28 305 27.02 303 25.33 308 25.75
 • ระหว่าง 30-50 ปี   699 66.44 739 65.46 791 66.14 811 67.81
 • อายุเกิน 50 ปี   66 6.27 85 7.53 102 8.53 121 10.12
จำาแนกตามพื้นที่ 
 • สำานักงานใหญ่  112 10.65 131 11.60 159 13.29 530 44.31
 • โรงกลั่น  855 81.27 934 82.73 972 81.27 642 53.68
 • ภาคเหนือ  10 0.95 8 0.71 39 3.26 10 0.84
 • ภาคกลาง   57 5.42 37 3.28 9 0.75 41 3.43
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 0.95 11 0.97 10 0.84 10 0.84
 • ภาคใต้   8 0.76 8 0.71 7 0.59 7 0.59

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย)      หญิง  ชาย หญิง ชาย
- จำาแนกตามระดับ 
 • ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up)     0.88 1.00 1.00 1.00
 • พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up)     0.92 1.00 0.93 1.00
 • พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Operationer)     1.00 0.78 1.00 0.77™

ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)

2560255925582557พนักงานพ้นสภาพ
(Disclosure 401-1) ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)

อัตราการลาออกจากองค์กร  3.46  2.67  3.20  4.00
 จำาแนกตามเพศ 
  • ชาย  32 86.49 13 59.09 35 67.31 31 63.27
  • หญิง  5 13.51 9 40.91 17 32.69 18 36.73
 จำาแนกตามอายุ 
  • อายุตำ่ากว่า 30 ปี  25 67.57 7 31.82 32 61.54 28 57.14
  • ระหว่าง 30-50 ปี  8 21.62 13 59.09 18 34.62 21 42.86
  • อายุเกิน 50 ปี  4 10.81 2 9.09 2 3.85 0 0.00
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2560255925582557พนักงานใหม่
(Disclosure 401-1) ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)

 จำาแนกตามเพศ
  • ชาย  44 67.69 84 74.34 64 52.89 61 59.80
  • หญิง  21 32.31 29 25.66 57 47.11 43 42.16
 จำาแนกตามอายุ 
  • อายุตำ่ากว่า 30 ปี   61 93.85 88 77.88 99 81.82 86 84.31  
  • ระหว่าง 30-50 ปี   4 6.15 23 20.35 21 17.36 18 17.65
  • อายุเกิน 50 ปี   0 0.00 2 1.77 1 0.83 0 0.00

2560

2560

2559

2559

2558

2558

2557

2557

การลาคลอดบุตร

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)
(จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี)

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 8 N.A. 6 0.53 5 0.42 4 0.32
พนักงานที่กลับมาทำางานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 8 N.A. 6 0.53 5 0.42 4 0.32

จำานวนชั่วโมงทั้งหมด   43,304 53,741 55,926  
จำานวนเฉลี่ยทั้งหมด   44.86 44.86 44.92 45.10  
จำาแนกตามเพศ 
  • ชาย        42.62 36.42 41.10 42.66  
  • หญิง  50.87 43.53 53.90 50.76
จำาแนกตามระดับ     
  • ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 60.20 58.07 62.00 63.91
  • พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up)  54.30 47.44 59.20 56.31 
   • พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Operationer) 29.44 22.23 20.10 22.39
จำาแนกตามสายงาน     
  • สายกรรมการผู้จัดการใหญ่ (PS) 63.18 53.34 52.90 56.00  
  • บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (MD) 50.06 44.58 58.20 53.45
  • บัญชีและการเงิน (AF) 43.25 37.25 53.90 64.28
  • กลุ่มธุรกิจการตลาด (MKBG) 24.82 20.21 43.67 43.53
  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน (RFBG) 52.55 44.98 39.80 39.23
  • ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ (BD) 58.87 51.56 62.20 63.00
  • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (BPPU) 54.00 52.18
คะแนน Best Employer (ร้อยละ) 66.00 70.00 68.00 61.00 
คะแนนความผูกพันพนักงาน (ร้อยละ)  66.00 69.00 69.00 61.00
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  0 0 0 0
(กรณี)

ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)จำานวน (คน)
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2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

25602559
25582557

2557หน่วย 2558 2559 2560

การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Disclosure 403-2)

ชั่วโมงการทำางานรวม (ชั่วโมง)            
 • พนักงานทั้งหมด   N.A.   N.A. 1,630,207.80 443,448.30 1,352,215.40 210,360.90
 • ผู้รับเหมา  N.A. N.A. 4,490,917.00 1,012,761.50 4,253,591.00 1,255,606.90
จำานวนเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ  
(กรณี)   
 • พนักงานทั้งหมด  N.A. N.A. 6  25
  • ผู้รับเหมา  N.A. N.A. 7  3
จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางาน (TRIC)
 • พนักงานทั้งหมด   N.A. N.A. 3 2 1 0
 • ผู้รับเหมา   N.A. N.A. 3 1 0 0 
จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
 • พนักงานทั้งหมด   N.A. N.A. 0 0 0 0  
 • ผู้รับเหมา  N.A. N.A. 1 0 0 0
จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต  
 • พนักงานทั้งหมด   0 0 0 0 0 0
 • ผู้รับเหมา   0 0 0 0 0 0
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) (คน ต่อ 1 ล้าน ชม.ทำางาน)
 • พนักงานทั้งหมด  2.77 5.38 1.8 0 0.74 0 
 • ผู้รับเหมา  5.38 6.18 0.67 2.96 0 0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) (คน ต่อ 1 ล้าน ชม.ทำางาน)
 • พนักงานทั้งหมด   1.11 0.54 0 0 0 0
 • ผู้รับเหมา   2.09 3.09 0.22 0 0 0
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
 (วัน ต่อ 1 ล้าน ชม.ทำางาน) 
 • พนักงานทั้งหมด  43.16 2.69 0 0 0 0 
 • ผู้รับเหมา   6.13 21.65 10.24 0 0.00 0 
อัตราการป่วยด้วยโรคจากการทำางาน 
 • พนักงานทั้งหมด   0 0 N/A N/A N/A N/A
  • ผู้รับเหมา   0 0 N/A N/A N/A N/A
อัตราการขาดงาน (ร้อยละ) 
 • พนักงานทั้งหมด   0.90 0.90  0.83  1.05

จำานวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 1 0  0 0  0
จำานวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 2   0  0

ความพึงพอใจของลูกค้า (Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44) ร้อยละ N.A. 81.2 79.4 80.5
ความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม  ร้อยละ 95 N.A. 90.3 88.9
Net Promoter Score (NPS)  ลำาดับที่ N.A. ลำาดับที่ 3 ลำาดับที่ 2 ลำาดับที่ 2
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล  กรณี 0 0 0 0
การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ (Disclosure 417-3) กรณี N.A. N.A. 0  0

หญิงหญิง ชายชาย

*การคำานวณการบาดเจ็บจากการทำางาน โดยคำานวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทำางานขึ้นไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล
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GRI Content Index 

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 8
102-2 Activities, brands, products, and services 8-9
102-3 Location of headquarters 8
102-4 Location of operations 8-9
102-5 Ownership and legal form 10
102-6 Markets served  8
102-7 Scale of the organization 8
102-8 Information on employees and other workers 128 SDG 8 - Employment
102-9 Supply chain  11
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 4
102-11 Precautionary Principle or approach 46 
102-12 External initiatives  66
102-13 Membership of associations 8

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 4-6
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 46-51

ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 17, 44-45 SDG 16 -  Ethical and lawful behavior

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 10    
102-19 Delegating authority  16
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 16
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 10, 16 SDG 5 - Women in leadership
    SDG 16 - Inclusive decision making
102-24 Nominating and selecting the highest governance body Annual Report SDG 5 - Women in leadership
   41 SDG 16 - Inclusive decision making
102-25 Conflicts of interest  45 SDG 16 - Effective, accountable and transparent 
      governance
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,and strategy 16
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 30, 43
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 48-50 SDG 16 - Inclusive decision making
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 32 
102-33 Communicating critical concerns 20

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 20    Yes
102-41 Collective bargaining agreements 105 SDG 8 - Freedom of association and collective
     bargaining 
102-42 Identifying and selecting stakeholders 22    Yes
102-43 Approach to stakeholder engagement 21-29    Yes
102-44 Key topics and concerns raised 22-29    Yes

REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 141    
102-46 Defining report content and topic boundaries 140-141    
102-47 List of material topics 31-35    
102-48 Restatements of information 140    
102-49 Changes in reporting 140    
102-50 Reporting period  140
102-51 Date of most recent report 140
102-52 Reporting cycle  140
102-53 Contact point for questions regarding the report 140
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 140
102-55 GRI content index  131-135
102-56 External assurance  142-143

GRI
Standard

Page number (s)
and/or URL (s) 

SDGs External 
Assurance

Disclosure

General 

Disclosure 

2016
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Material Topics      
GRI 200 Economic Standard Series 

Material Topics      
GRI 300 Environmental Standard Series 

ECONOMIC PERFORMANCE 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  
103-2 The management approach and its components 54   
103-3 Evaluation of the management approach

201-1 Direct economic value generated and distributed 54, 124   SDG 2 / SDG 5/ SDG 7 
      SDG 8 - Infrastructure 
      investments
      SDG 9 - Infrastructure 
      investments, Research 
      and development

ENERGY

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 67-68    
103-3 Evaluation of the management approach 
302-1 Energy consumption within the organization 125   Information The data SDG 7 - Energy efficiency, Yes
     unavailable will be Renewable energy 
      available SDG 8  - Energy efficiency
      in 2018 SDG 12 - Energy efficiency, 
       Transport
       SDG 13 - Energy efficiency
302-3 Energy intensity  67, 125    SDG 7 / SDG 8 / SDG 12 
       SDG 13 - Energy efficiency

PROCUREMENT PRACTICE

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 57-59   
103-3 Evaluation of the management approach

204-1 Proportion of spending on local suppliers 124   SDG 12 - Procurement 
      practices

  BCP Effective time and cost management of packaging    
Indicator procurement  58, 90  
 Percentage of efficiency in supplier contract management      

ANTI-CORRUPTION

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 45   
103-3 Evaluation of the management approach

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 45   SDG 16 - Anti-corruption 
 and procedures  
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 45   SDG 16 - Anti-corruption

GRI
Standard

Page number (s)
and/or URL (s) 

Omission SDGs External 
Assurance

Disclosure

GRI 103
Management 

Approach 
2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 201: 
Economic 

Performance 
2016

GRI 302: 
Energy 2016

GRI 204: 
Procurement 

Practices
2016

GRI 205:
Anti-

Corruption 
2016

Part Omitted Reason Explanation 

EMISSIONS

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 68-69, 75-76    
103-3 Evaluation of the management approach
305-1    Direct (Scope 1) GHG emissions 125       Yes
       SDG 12 - Transport
       SDG 13 - GHG emissions
       SDG 14 - Ocean acidification
       SDG 15 - Forest 
       degradation

Sustainable
Supplier

Development

Fuel
Combustion 
from mobile 
source of 

BGN

WATER

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 70-71    
103-3 Evaluation of the management approach
303-1 Water withdrawal by source 70, 126 Water Information The data SDG 6 - Sustainable Yes
    withdrawal unavailable will be water withdrawals
    from rivre  available     
    in case of  in 2018     
      fire drills   
 303-3 Water recycled and reused 71, 126    SDG 6 - Water efficiency, Yes
       Water recycling & reuse
       SDG 8 / SDG 12 
       - Water efficiency 

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 303: 
Water 2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 305: 
Emissions 

2016
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305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 125    SDG 3 / SDG 12 Air quality Yes
       SDG 13 - GHG emissions
       SDG 14 - Ocean
       acidification
       SDG 15 - Forest
       degradation

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),  126  Information The data SDG 3 / SDG 12 Air quality Yes
 and other significant air emissions   unavailable will be           
      available SDG 14 - Ocean
      in 2020 acidification
       SDG 15 - Forest
       degradation

OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon 126 Volume of Not BCP is SDG 3/SDG 12 - Air quality
    vented applicable planning to SDG 7/SDG  8 / SGD 12
    hydrocarbon  install - Energy efficiency
    and vented   instrument SDG 12 Waste
    for oil andgas  for capture SDG 14 - Ocean 
    production  gas flared acidification
    in relation to  at plant 4,
    volume   2 and 3
    produced  in 2018 and 
      2020 
      respectively

EFFLUENTS AND WASTE

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 73, 74, 77    
103-3 Evaluation of the management approach     

306-1 Water discharge by quality and destination 126    SDG 3/ SDG 6/ SDG 12
       - Water quality
       SDG 6 - Water-related 
       ecosystem and biodiversity
       SDG 14 - Water discharge 
       to oceans  
306-2 Waste by type and disposal method 126-127    SDG 3 - Spills Yes
       SDG 6 /SDG12 - Waste, 
       SDG 6 - Water-related 
       ecosystems and biodiversity
       
306-3 Significant spills  127    SDG 3/ SDG 6/ SDG 12 Yes
       SDG 14/ SDG 15/ - Spills

GRI
Standard

Page number (s)
and/or URL (s) 

Omission SDGsDisclosure

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 305: 
Emissions 

2016

GRI 306: 
Effluents and 
Waste 2016

Part Omitted Reason Explanation 

External 
Assurance

Material Topics      
GRI 300 Environmental Standard Series 

Not 
applicable

BCP account and 
report energy 
indirect (Scope 

2) GHG Emission 
based on the 
location based 

method (Electricity 
grid) only

EMISSIONS

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 75-76    
103-3 Evaluation of the management approach

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 127    SDG 16 - Compliance
       with law and regulations

GRI 307: 
Environmental 

Compliance 2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 57    
103-3 Evaluation of the management approach

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain  57    
 and actions taken      
        
       
      

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 308: Supplier 
Environmental 

Assessment 2016

Marketing Base 
Scope 2 GHG 

Emission

Does not include 
other VOCs 

emission except 
Fugitive VOCs 
emission. In 
additional, the 

reported fugitive 
VOCs emission 

of new
facilities i.e.
HRSG3 and 

Auxiliary Boiler2 
which just have 
been started 

operation on last 
quarter of year 
2017 and some 

unreachable
equipment  

which allow to
exclude by law
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 PRODUCTS TRANSPORTATION

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 88-90    
103-3 Evaluation of the management approach

 BCP Significant environmental impacts of transporting products 90     
 Indicator          
    

GRI
Standard

Page number (s)
and/or URL (s) 

Omission SDGsDisclosure

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

Environmental 
protection 

expenditures 
and 

investment 
type

Transportation

Part Omitted Reason Explanation 

External 
Assurance

Material Topics      
GRI 300 Environmental Standard Series 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 96-98    
103-3 Evaluation of the management approach

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, 130 Occupational Information The data SDG 3/ SDG 8    Yes
 lost days, and absenteeism, and number of work-related   diseases unavailable will be - Occupational
 fatalities   and absentee  available  health and safety 
    rate by  in 2018 
OGSS Emergency Preparedness 96, 115 gender   

TRAINING AND EDUCATION

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 105-111    
103-3 Evaluation of the management approach

404-1 Average hours of training per year per employee 129    SDG 4/ SDG 8 - Employee 

       training & education
       SDG 5 - Gender equity
404-3 Percentage of employees receiving regular performance 108    SDG 4/ SDG 8 - Employee
 and career      training & education 
       SDG 5 - Gender equity  
  

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2016

GRI 404: 
Training and 
Education 

2016

LOCAL COMMUNITIES
103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 114-119    
103-3 Evaluation of the management approach

413-1 Operations with local community engagement,  114    
 impact assessments, and development programs     
 

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 413: Local 
Communities 

2016

LABOR/MANAGEMENT RELATION

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 101-103
103-3 Evaluation of the management approach

 BCP Best Employer Score by AON Hewitt 103, 129    
 Indicator

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

Labor/
Management 

Relation

ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 92    
103-3 Evaluation of the management approach

 BCP Total environmental protection expenditures and  93    
 Indicator investment type       

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series 

EMPLOYMENT

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
103-2 The management approach and its components 101-112    
103-3 Evaluation of the management approach

401-1 New employee hires and employee turnover 112, 128, 129    SDG 5 - Gender equity
       SDG 8 - Employment, 
         Youth employment 

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 401: 
Employment 

2016
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MARKETING AND LABELING

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 78-87, 99-100    
103-3 Evaluation of the management approach

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing  100    
 communications      

 BCP Net Promoter Score (NPS) / Customer satisfaction 83    
 Indicator       
 BCP Number of new service stations 83     
 Indicator       
 BCP Number of renovated service stations 27, 80    
 Indicator       
 BCP Expansion of convenient stores, coffee shops, and restaurants 80    
 Indicator       
 BCP Launch Diesel HiDSL 79    
 Indicator  
 BCP Share of products transported by larger vehicles 90    
 Indicator
 BCP Number of transportation service complaint 90    
 Indicator
 BCP Average sales per service station 83    
 Indicator

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 44-45    
103-3 Evaluation of the management approach

419-1 Non-compliance with laws and regulations  127    SDG 16 - Compliance
 in the social and economic area     with law and regulations
        
 

GRI
Standard

Page number (s)
and/or URL (s) 

Omission SDGsDisclosure

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 417: 
Marketing and 
Labeling 2016

Product and
Service

Development

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 

2016

Part Omitted Reason Explanation 

External 
Assurance

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series 

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components 57     
103-3 Evaluation of the management approach

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 57    SDG 5 - Workplace violence 
       and harassment
       SDG 8 - Labor practices 
       in the supply chain
       SDG 16 - Workplace 
       violence and harassment
 BCP Number of suppliers that were self-assessed using SCOC 58    
 Indicator criteria

GRI 103 
Management 

Approach 
2016

GRI 414: 
Supplier 
Social

Assessment 
2016

Sustainable
Supplier

Development
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การยึดหลักสากลของ United Nation Global Compact

เปิดเผยที่สิ่งที่ดำาเนินการหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดขอบเขตและหลักการ ของ UNGC

ขอบเขต :

ใช้หลัก 10 ประการในกลยุทธ์และการ 
ดำาเนินงานขององค์กร

หลักการ 1 :

สนับสนุนและเคารพในเรื่องการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ในระดับสากล ตามขอบเขต
อาานาจที่เอื้ออำานวย
หลักการ 2 :

หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลักการ 3:

ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการ 4 :

ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และ
แรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการ 5 :

ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
หลักการ 6 :

ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

หลักการ 7 :

สนับสนุนแนวทางการระแวด
ระวังในการดำาเนินงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 8 :

อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 9 :

ส่งเสริมการพัฒนาและการ
เผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม

1. อธิบายการบูรณาการสู่องค์กร สายงาน
 และหน่วยธุรกิจ
2. อธิบายการดำาเนินงานห่วงโซ่อุปทาน

สิทธิมนุษยชน

3. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
 ในด้านสิทธิมนุษยชน
4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี   
 ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงหลัก
 สิทธิมนุษยชน

แรงงาน

6. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
 ในด้านแรงงาน
7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี   
 ประสิทธิผล ซึ่งคานึงถึงด้านแรงงาน
8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงด้านแรงงาน

สิ่งแวดล้อม

9. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ   
 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม
10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการ
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงหลักการรักษา  
 สิ่งแวดล้อม
11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
 ท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงคำานึงถึงความรับผิดชอบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม

• บางจาก ฯ และความยั่งยืน
• กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
• ธุรกิจของเรา
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

• สิทธิมนุษยชน

• บางจากฯ และความยั่งยืน/ นโยบายการ  
พัฒนาธุรกิจฯ

• การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (พนักงาน)
• ความปลอดภัยฯ
• การดูแลพนักงาน

• บางจากฯ และความยั่งยืน/ นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจฯ

• ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน (ควบคู่
ไปกับสิ่งแวดล้อม)

• การพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือความย่ังยืน
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

16-18
37-43
8-9
11

113

16-18

20-22
96-98

101-112

16-18

66-77

78-87
91

92-93

136 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2560



16-18

44
45

57-59

16-18

114-123

16-18
114-123

13
16-18

4-6
16-18
37-43
16

44
20-29

เปิดเผยที่สิ่งที่ดำาเนินการหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดขอบเขตและหลักการ ของ UNGC

หลักการ 10 :

ดำาเนินงานในทางต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้
สินบนในทุกรูปแบบ

ขอบเขต :

สนับสนุนการดำาเนินงานตาม
เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง
ต่างๆ

ขอบเขต :

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
และความเป็นผู้นำา

การต่อต้านทุจริต

12. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ   
 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงหลักการ
 ต่อต้านการทุจริต
14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคำานึงถึงหลักการ
 ต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง

15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลัก 
 สำาหรับเป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ 
 แห่งสหประชาชาติ
16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์  
 และการบริการสังคม
17. อธิบายถึงนโยบายความช่วยเหลือและ   
 สนับสนุนมีส่วนร่วมของสาธารณะ
18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการทำางาน 
 เป็นหมู่คณะ

การบริหารองค์กร

19. อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำา  
 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
 และการกำากับดูแล

21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

• บางจากฯ และความยั่งยืน/ นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านทุจริต
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

• บางจากฯ และความยั่งยืน/หลักการและ
 กรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• บางจากฯ และความยั่งยืน/ นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ

• วิถีบางจากฯ ตามปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง
• หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน

• สารประธานฯ
• หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน
• กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
• บางจากฯ และความยั่งยืน/ โครงสร้างด้าน

ความยั่งยืน
• การกำากับดูแลกิจการ
• บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน
 ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
เพื่อแสดงทิศทางในการพัฒนาธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจปิโตรเลียม บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Disclosure 102-52) เป็นปีที่ 13 โดยมีรอบ
การรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 (Disclosure 102-50) และใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability 
Reporting Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) และ Oil & Gas Sector Supplement (OGSS) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) 
และเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: Advance Level) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเช่ือมโยง 
ผลการดำาเนินตามกลยุทธ์องค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations : Sustainable  
Development Goals: SDGs) และเพือ่เปน็การแสดงความมุง่มัน่ตอ่ภารกจิ บรษิทัฯ ไดก้ระตุน้การมสีว่นรว่มตอ่เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืฯ 
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ดำาเนินงานร่วมกันมาแสดงไว้ในรายงาน 
เล่มนี้ด้วย

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, Disclosure 103-1)
 รายงานฉบับนี้นำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานในปี 2560 ครอบคลุมการดำาเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (BCP) ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย แต่มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ยกเว้นข้อมูลตัวชี้วัด
ดา้นพลงังานและการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีบ่รษิทั บางจากฯ ใหค้วามสำาคญั จงึกำาหนดใหม้กีารรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วใหค้รอบคลมุ
บริษัทย่อยที่บริษัท บางจากฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20* (แต่ไม่ครอบคลุมบริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า 2 ปี ซึ่งจะเริ่มรายงานข้อมูลตัว

ชี้วัดเมื่อพ้นปีที่ 2 สำาหรับบริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศ)  
 • บริษัท บางจากกรีนเนท จำากัด (BGN)  
 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด (BBF) 
 • บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) (BCPG) และ บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำากัด (BSE)
 • บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำากัด (UBE) 

 ส่วนข้อมูลการจัดการของเสีย ข้อมูลอัตราการบาดเจ็บ การปล่อยมลพิษทางอากาศ การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ และการรั่วไหล 
ของนำา้มนัและสารเคมทีีม่นียัสำาคญั เปน็ผลการดำาเนนิงานเฉพาะพืน้ทีส่ำานกังานและโรงกลัน่ใน ซอยสขุมุวทิ 64 เทา่นัน้ เนือ่งจากเปน็พืน้ที่
ปฏิบัติการสำาคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายพนักงานบางส่วนจากพื้นที่สำานักงานในโรงกลั่นเข้าทำางานใน
สำานักงานใหญ่แห่งใหม่ ทำาให้จำานวนพนักงานในพื้นที่สำานักงานและโรงกลั่นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และมีการแบ่งกลุ่มพนักงานและผู้รับ

เหมาใหม่ตาม GRI Standards ทำาให้ข้อมูลอัตราการบาดเจ็บของกลุ่มพนักงานและกลุ่มผู้รับเหมาเปลี่ยนแปลง (Disclosure 102-48)

 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการคำานวณก๊าซเรือนกระจกสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Disclosure 102-49) 
ขึ้นมาใหม่* และพบว่าผลการคำานวณด้วยเครื่องมือดังกล่าวไม่มีความแตกต่างจากผลการคำานวณด้วยเครื่องมือเดิมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ยกเว้นข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพของบริษัทอุบลไบโอ เอทานอล จำากัด ที่มีการ
คำานวณใหม่ อีกทั้งมีการปรับการรายงานปริมาณการรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมีที่มีนัยสำาคัญให้สอดคล้องกับ GRI Standards และจัด
ให้มีการทวนสอบข้อมูลเป็นปีแรก

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
 รายงานฉบับน้ีมีการทบทวนเน้ือหาสำาคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มธุรกิจและกลุ่มงาน (Disclosure 102-32) เพ่ือให้ความเช่ือม่ัน
ว่าข้อมูลที่รายงานนั้นครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจ
รับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญโดยหน่วยงานภายนอก (Third party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและให้
ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติเพื่อความ น่าเชื่อถือและโปร่งใส สอดคล้อง
ตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 142-143

การสอบถามข้อมูล (Disclosure 102-53)
 หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Development Department)  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) E-mail: chongprode@bangchak.co.th โทรศัพท์ 0 2335 4609  

*บริษัทฯ คำานวณการใช้พลังงานจากค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value: NCV)  ของเชื้อเพลิงต่างๆ ตามค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factors) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลงังาน และคำานวณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟา้จากคา่การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Emission Factor : Electricity) ของสำานกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังาน และคำานวณการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลงิอืน่ๆจากคา่การปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (Emission Factors) ตามแนวทางการคำานวณกา๊ซเรอืนกระจก 
เวอร์ชั่น 2006 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 
Change: IPCC) และการรวบรวมวิธีการคำานวณก๊าซเรือนกระจกสำาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (Compendium of Greenhouse Gas Emission Methodologies for the Oil and Natural 
Gas Industry) ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute: API) และใช้ค่าศักยภาพในการทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) จาก Greenhouse Gas  
Protocol ฉบับ Fourth Assessment Report (AR 4)
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บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน (Disclosure 102-45/ 103-1)

 บริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า 2 ปี บริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเริ่มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเมื่อพ้นปีที่ 2  
 สำาหรับบริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศ และพ้นปีที่ 3 สำาหรับบริษัทตั้งใหม่/ ควบรวมกิจการที่ดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Disclosure 103-1)
 เป็นอาคารสำานักงาน ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัย Non Relevance (NR) ข้อมูลไม่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจและไม่กระทบต่อภาพรวมของบริษัทบางจากฯ 
 / มีข้อมูลเผยแพร่ในรายงาน  X ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 
   สีอักษรแสดงสถานะของบริษัท
 สีดำา : บริษัทย่อย คือ ถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 50                  
     สีเขียว : บริษัทร่วม คือ ถือหุ้น ร้อยละ 20 - 50   
    สีส้ม : บริษัทอื่น

No. % equity Production Energy GHG Water use Waste
water

Air Waste SafetyCompany

 1 Bangchak Petroleum Plc / / / / / / / / R
 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
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
Green-Power Business 
 1 BCPG Plc 70.35
 2 Bangchak Solar Energy Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 3 Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 4 Bangchak Solar Energy (Buriram) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 5 • Huang Ming Japan Co., Ltd. 100
 6 Bangchak Solar Energy (Buriram 1) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 7 Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 8 Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 9 Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd. 100 / / / × × NR NR NR
 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
Bio-Based Product Business
 1 BBGI Co.,Ltd 60
 2 KSL Green Innovation Plc. 100
 3 Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd. 85
 4 Bangchak Biofuel Co., Ltd. 70 / /  / × × × × ×
 5 Ubon Bio Ethanol Co., Ltd. 21.28 / / / × × × × ×
 6 • Ubon Agricultural Energy Co., Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 7 • Ubon Biogas Co., Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 8 • NP Bio Energy Co., Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
Natural Resource Business and Business Development
  Exploration & Product Business
 1 BCP Energy International Pte Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 2 Nido Petroleum Pty Ltd. 100
 3 Nido Management Pty Ltd. 100
 4 Nido Petroleum Philippines Pty Ltd. 100
 5 Nido Petroleum Indonesia (Holding) Pty Ltd. 100
Innovation Business
 1 BCP Innovation Pte. Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 2 Lithium Americas Corp. 16.1 NR NR NR NR NR NR NR NR
 3 • Minera Exar S.A 50 NR NR NR NR NR NR NR NR
 4 • Lithium Nevada Corp. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 5 • Hectatone Inc.100 NR NR NR NR NR NR NR NR
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เป็นไทยทั้งใบราก...
เป็นบางจากของคนไทย






