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วิสัยทัศน์ :
Vision

พันธกิจ :
Mission

ค่านิยม :
Core Values

Innovation
ร่วมสร้างสรรค์

สิ่งใหม่

Agility & Mobility
พร้อมใจ

เปลี่ยนแปลง

Beyond
Expectation

แสวงหา
ความเป็นเลิศ

Continuous
Development

ก่อเกิด
การพัฒนา

Pursuit of
Sustainability

นำาพา
สู่ความยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำาและเข้าถึงได้ทุกคน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ
ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
บนบรรยากาศการทำางานที่มีความสุข

วัฒนธรรมองค์กร : พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
Corporate Culture 
วัฒนธรรมพนักงาน : เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
Employee Culture 
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สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(Disclosure 102-14)

	 ปี	2562	นี้	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ก้าวเข้าสู่ปีที่	35	ดำาเนินธุรกิจด้วยวัฒนธรรม	“พัฒนานวัตกรรม

ธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	และวิสัยทัศน์	“Evolving Greenovation” 
  
	 บริษัทฯ	ยังคงใช้กลยุทธ์ธุรกิจ	3S	 (Security,	Stability,	Sustainability)	และกลยุทธ์ความยั่งยืน	4	Green	ประกอบด้วย	 
Green Business, Green Production, Greenovative Experience และ Green Society	มาใช้เป็นกรอบในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนในระยะยาว	สามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท	บางจากฯ	ที่ดำาเนินการขยายแหล่งรายได้	ซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	12	แต่กำาไร
ที่ปรับตัวลดลงนั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคานำ้ามันในตลาดโลกที่มีความผันผวนตลอดทั้งปี	โดยเฉพาะ 
ในไตรมาสสุดท้ายที่ราคานำ้ามันปรับตัวลดลงอย่างมาก	ถึงกระนั้นก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดด้านปริมาณ 
การจำาหน่ายนำ้ามันผ่านสถานีบริการอยู่ในอันดับที่	2	อย่างต่อเนื่อง	และมีส่วนแบ่งการตลาดสะสมทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ	15.6
 

 Green Business :	ในป	ี2561	บรษิทัฯ	ไดข้ยายกำาลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และได้นำานวัตกรรม	
Blockchain	มาใช้สำาหรับการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับโครงการที่พักอาศัย 
ในประเทศไทย	ขยายการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	บริษัทฯ	ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
และในประเทศฟิลิปปินส์	อีกท้ังขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพผ่าน	บริษัท	บีบีจีไอ	จำากัด	(มหาชน)	
เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตพลังงานชีวภาพทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน	รวมถึงลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง	 (High	Value	
Bio-based	Products)	และมีการศึกษาเรื่อง	Bio	Economy	และ	Bioplastic	เพื่อต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า	และได้ลงทุนผ่าน	Venture	Capital	พัฒนาระบบต้นแบบ 
Green	Community	Energy	Management	System	 (GEMS)	ต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าสีเขียวและธุรกิจ 
ผลติแบตเตอรีล่เิทยีม	(Lithium-ion	battery)	ซึง่เปน็การตอ่ยอดการลงทนุเหมอืงแรล่เิทยีมในตา่งประเทศ 
ของบริษัทฯ	รองรับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า	 (EV	 car)	 ในอนาคตผ่านสถาบันนวัตกรรมและ 
บ่มเพาะธุรกิจ	(BiiC)	จนได้รับรางวัล	International	Innovation	Award	โดย	Enterprise	Asia
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 Green Production : ในป	ี2561	บรษิทัฯ	ดำาเนนิการ 
ผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
หน่วยที่	 3	ขนาด	12	MW	ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ได้อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 
เพิ่มเสถียรภาพการผลิต	อีกทั้งยังได้จัดทำา	Water	Footprint	
และได้รับการรับรอง	Product	Carbon	Footprint	จากองค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก	นอกจากนั้น	การก่อสร้างโครงการ	3E	
(Efficiency,	Energy	and	Environment)	และการหยุดซ่อมบำารุง 
ประจำาปี	 (Turnaround	maintenance)	แล้วเสร็จตามแผนด้วย
มาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มเชงิรกุ	ทำาใหก้ารรอ้งเรยีนจากชมุชน
เป็นศูนย์			

 Greenovative Experience :	 ในปี	 2561	
บริษัทฯ	 ได้พัฒนานำ้ามันแก๊สโซฮอล์	 E20S	 และนำ้ามัน 
ไฮพรีเมียมดีเซลเอส	 (Hi-Premium	Diesel	S)	ที่นอกจากจะมี
ปริมาณกำามะถันตำ่ากว่านำ้ามันมาตรฐาน	Euro	4	ทั่วไปแล้ว 
ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ออกแบบสำาหรับเครื่องยนต์มาตรฐาน	
Euro	5	รุ่นใหม่ๆ	ให้ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 
อีกทั้งพัฒนานำ้ามันดีเซลเกรดพิเศษ	 B20	 สำาหรับกลุ่ม 
ผู้ประกอบการลูกค้าขนส่งสินค้า	ทั้งรถและเรือโดยสาร	 เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มในภาวะนำ้ามันปาล์มดิบ 
ล้นตลาด	ราคาตกตำ่า	และสนับสนุนนโยบายรัฐ	สำาหรับธุรกิจ	
Non-oil	บริษัทฯ	ได้ตอกยำ้าความเป็น	Eco	brand	โดยการใช้ 
ฝาครอบแก้วใหม่	 งดใช้หลอด	และเปลี่ยนแก้วเป็นแบบ 
ไบโอคัพ	 (Bio	 cup)	ที่ผลิตจากพืช	สามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติในร้านกาแฟอินทนิล	ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทฯ
ได้ขยายสาขาธุรกิจร้านกาแฟอินทนิล	ไปยังประเทศกัมพูชา	
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	นับเป็นการนำา
แบรนด์อินทนิลออกสู่ต่างประเทศ	เพื่อขยายตลาดลูกค้าของ
ธุรกิจ	Non-oil		
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 Green Society :	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ	ธุรกิจชีวภาพ	หรือ	
Bio	Economy	1	ใน	5	ของ	New	S-Curve	ของรัฐบาลเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ	
ด้วยเชื่อว่าธุรกิจชีวภาพจะเป็นการขยายต่อห่วงโซ่มูลค่า	 (Value	Chain)	ของสินค้าเกษตร 
ทีส่ำาคญัสำาหรบัการแกป้ญัหาสนิคา้เกษตรลน้ตลาดและราคาตกตำา่	อกีทัง้รว่มกบัพนัธมติร
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน	หรือ	Circular	Economy	ด้วยการนำาของเสีย	อาทิ	กระป๋อง 
นำ้ามันเครื่อง	ขวด	PET	กลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ด้วยนวัตกรรม	จัดโครงการประกวดธุรกิจ
เพื่อสังคม	Bangchak	Yunus	&	Youth	Contest	ในระดับมหาวิทยาลัย	ให้รู้จักการทำาธุรกิจ 
ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมอีกด้วย	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังดูแลด้านการพัฒนาการศึกษา 
ของเยาวชนไทย	ผ่านโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว	และสร้างความเข้มแข็ง 
แก่เกษตรกรไทยผ่านโครงการบริหารจัดการนำ้าในลุ่มแม่นำ้าป่าสัก	โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข 
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน	(SDGs)	อย่างต่อเนื่อง		

	 ในปี	 2562	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นพร้อมนำานวัตกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
กลุม่ธรุกจิของบรษิทัฯ	ตลอดจนสรา้งสรรคธ์รุกจิพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งมคีณุคา่	พฒันาพลงังานทดแทน	สรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน 
ให้กับประเทศ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมสู่นวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตตามหลัก	Bio	Economy	ต่อไป

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บางจากฯ ยังคงมุ่งมั่น

นำานวัตกรรมสีเขียวที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนา

และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

เพื่อสังคมและความมั่นคง

ด้านพลังงานต่อไป

“

”
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เปิดบ้านบางจากฯ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน 
	 จัดหานำ้ามันดิบทั้งในและต่างประเทศเข้า
มากลั่นเป็นนำ้ามันสำาเร็จรูปและธุรกิจการค้า 
นำ้ามัน	ผ่านบริษัท	BCP	Trading	Pte,	Ltd.
กำาลังผลิต
•	กำาลังการผลิต	120,000	บาร์เรลต่อวัน 
   ประเทศไทย
   พื้นที่ปฏิบัติการหลัก	1	แห่ง
   ประเทศสิงคโปร์ 
   พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง
(Disclosure 102-4)

กลุ่มธุรกิจการตลาด
ธุรกิจนำ้ามัน
	 :	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันสำาเร็จรูปผ่าน 
	 	 เครือข่ ายสถานีบริการของบริษัทฯ 
	 	 ทั่วประเทศ	และ	กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	 
	 	 ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการ 
	 	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงที่เป็น 
	 	 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 นำ้ามันแก๊ส 
	 	 โซฮอล์	 91/95/E85	นำ้ามันไฮดีเซลเอส/	 
	 	 นำ้ามันดีเซล	B20	อีกทั้งยังจำาหน่ายนำ้ามัน	 
	 	 แก๊สโซฮอล์	E20	และนำ้ามันไฮพรีเมียม 
	 	 ดีเซลเอส	มาตรฐาน	EURO	5
ธุรกิจ Non-oil 
	 :	 พัฒนาธุรกิจ	 Non-oi l	 ให้ตอบสนอง 
	 	 ความต้องการของผู้บริโภค	 จำาหน่าย 
	 	 สินค้าอุปโภคบริโภค	 ภายใต้แบรนด์	 
  “SPAR” “ใบจาก” “เลมอนกรีน”	ธรุกจิ 
	 	 ร้านกาแฟ	ภายใต้แบรนด์	“อินทนิล”  
  และ	“กาแฟยกล้อ” 
	 :	 มีศูนย์บำารุงรักษารถยนต์	 เปลี่ยนถ่ายนำ้า 
	 	 มันหล่อลื่นและล้างรถ	ซึ่งประกอบด้วย	 
  “Wash Pro”  “Green Wash” 
  “FURiO Care” และ	“Green Tyre”
กำาลังผลิต
•	ธุรกิจนำ้ามัน	 :	 มีเครือข่ายสถานีบริการ 
	 มาตรฐานจำานวน	555	สาขา	และสถานี 
	 บริการชุมชนจำานวน	620	สาขา	
•	ธรุกจิ	Non-oil	:	SPAR	จำานวน	45	สาขา	ธรุกจิ 
	 ร้านกาแฟ	 ภายใต้แบรนด์	 “อินทนิล”  
	 จำานวน	523	สาขา	 “กาแฟยกล้อ”	 ใน 
	 ประเทศไทยจำานวน	 14	สาขา	ประเทศ 
	 กัมพูชา	จำานวน	3	สาขา	ศูนย์บำารุงรักษา 
	 รถยนต์	Wash	Pro	6	สาขา,	Green	Wash	 
	 64	สาขา,	FURiO	Care	24	สาขา,	Green	Tyre	 
	 10	สาขา
   ประเทศไทย
   
   ประเทศกัมพูชา

(Disclosure 102-4) 
  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
	 ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิต
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	ธุรกิจ
ไบโอดีเซล	และธุรกิจเอทานอล	
กำาลังผลิต
 บริษัท	บีบีจีไอ	จำากัด	 (มหาชน)	 (BBGI) 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย	ได้แก่
•	 บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จำากดั	ผลติไบโอ 
	 ดเีซลดว้ยกำาลงัการผลติ	930,000	ลติรตอ่วนั		
•	 บรษิทั	บางจากไบโอเอทานอล	(ฉะเชงิเทรา)	 
	 จำากัด	 มีกำาลังการผลิตเอทานอล	 จาก 
	 มันสำาปะหลัง	150,000	ลิตรต่อวัน
•	 บริษัท	เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น	จำากัด	 
	 (มหาชน)	ผลิตเอทานอลจากกากนำ้าตาล 
	 กำาลังผลิตรวม	350,000	ลิตรต่อวัน
•	 บริษัท	 อุบล	 ไบโอ	 เอทานอล	 จำากัด	 
	 (มหาชน)	ดำาเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจาก 
	 มันสำาปะหลังด้วยกำาลังการผลิต	400,000	 
	 ลิตรต่อวัน 
   ประเทศไทย
	 	 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง	ได้แก่
	 	 	 จ.พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 จ.ฉะเชิงเทรา
	 	 	 จ.ขอนแก่น
	 	 	 จ.กาญจนบุรี
	 	 	 จ.อุบลราชธานี
(Disclosure 102-4)

ธุรกิจของเรา (Disclosure 102-1)
บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
ชื่อในตลาดหุ้น : BCP			
บริษัทฯ	 ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม	
พลังงานทดแทน	และนวัตกรรม	อันประกอบ
ด้วย	5	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	ธุรกิจโรงกลั่นและ
การคา้นำา้มนั	ธรุกจิการตลาด	ธรุกจิผลติภณัฑ์
ชีวภาพ	 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว	 และ
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ	บริษัทฯ	ได้ขยาย
การลงทุนในธุรกิจหลักทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	โดยมเีปา้หมายทีจ่ะสรา้งความมัน่คง
ด้านพลังงานให้กับประเทศ	ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม	และสร้างความต่อเนื่องทาง
ธรุกจิและความยัง่ยนืแกอ่งคก์รและสงัคมไทย	
(Disclosure 102-2)
วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 
8	พฤศจิกายน	2527
สำานักงานใหญ	่(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 : (Disclosure	102-7)
1,254	คน	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561)	
ประเภทธุรกิจ : 
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน	

การเป็นสมาชิกองค์กร

(Disclosure	102-13) 

พื้นที่สัมปทาน
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง	
พื้นที่สัมปทานอยู่ระหว่างการพัฒนา	1	แห่ง

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

008 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
	 	ลงทนุและขยายธรุกจิพลงังานไฟฟา้สเีขยีว 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 ธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	 รวมถึงลงทุน
ในโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เพื่อความหลากหลายด้านพลังงานที่ เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม		
 กำาลังผลิต
•	 บริษัท	บีซีพีจี	 จำากัด	 (มหาชน)	 (BCPG) 
ประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลั งงานหมุนเวียนในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศรวม	571.1	เมกกะวัตต์	
  ประเทศไทย
  พื้นที่ปฏิบัติการ	13	แห่ง	
	 	 พื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	1	แห่ง
  ประเทศญี่ปุ่น
	 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง
	 	 พื้นที่ระหว่างการพัฒนา	8	แห่ง	
  ประเทศฟิลิปปินส์
	 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง
  ประเทศอินโดนีเซีย
	 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	3	แห่ง
(Disclosure 102-4)

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจสำารวจและผลิต
	 :	ลงทุนในธุรกิจสำารวจและผลิตนำ้ามันดิบ
ผา่นบรษิทั	BCPR	Pte.	Ltd.	ในประเทศสงิคโปร	์	
กำาลังผลิต
•	 บรษิทั	OKEA	AS	ประเทศนอรเ์วย	์และ	Nido	 
	 Petroleum	 Limited	 มีแผนในการผลิต 
	 นำา้มันดิบ	รวมประมาณ	25,000	บาร์เรลต่อวัน
  ประเทศฟิลิปปินส์
  พื้นที่สัมปทาน
	 	 ที่ดำาเนินการผลิตแล้ว	2	แห่ง	
	 	 พืน้ทีส่มัปทานอยูร่ะหวา่งการพฒันา	
	 	 7	แห่ง
  ประเทศนอร์เวย์
	 	 พื้นที่สัมปทาน
	 	 ที่ดำาเนินการผลิตแล้ว	3	แห่ง	
	 	 พืน้ทีส่มัปทานอยูร่ะหวา่งการพฒันา
	 	 2	แห่ง
(Disclosure 102-4)
 

ธุรกิจเหมืองลิเทียม
	 ลงทุนในธุรกิจผลิตลิเทียมคาร์บอเนตและ 
ลิเทียมไฮดรอกไซด์	 วัตถุดิบสำาคัญท่ีใช้ในการ
ผลิตแบตเตอร่ี	ผ่านบริษัท	BCP	Innovation	Pte.
Ltd.	(BCPI)	ในประเทศสิงคโปร์					
กำาลังผลิต 
 บริษัท	Lithium	Americas	Corporation	(LAC)	
มแีผนทีจ่ะผลติลเิทยีมคารบ์อเนต	รวม	25,000	
ตันต่อปี
   ประเทศแคนาดา
	 	 	 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   ประเทศอาร์เจนตินา
   พื้นที่สัมปทานอยู่ระหว่างก่อสร้าง
	 	 	 1	แห่ง	
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 	 	 พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง	
	 	 	 พืน้ทีส่มัปทานอยูร่ะหวา่งการพฒันา
	 	 	 1	แห่ง
(Disclosure 102-4) 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม
	 จัดต้ังบริษัทย่อย	(Venture	Capital)	จำานวน	4	บริษัท	เพ่ือประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน	และ/หรือ	
ลงทุนในธุรกิจ	Startup(s)	ในประเทศไทย				
กำาลังผลิต 
 •	 บริษัท	บีซีวี	ไบโอเบส	จำากัด	เน้นลงทุนในธุรกิจ	Startup(s)	ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
	 •	 บริษัท	บีซีวี	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด	เน้นลงทุนในธุรกิจ	Startup(s)	ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
	 •	 บริษัท	บีซีวี	อินโนเวชั่น	จำากัด	เน้นลงทุนในธุรกิจ	Startup(s)	ที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม
	 •	 บรษิทั	บซีวี	ีพารท์เนอรช์พิ	จำากดั	เนน้ลงทนุในธรุกจิ	Startup(s)	ทีเ่กีย่วเนือ่งกบันวตักรรมและ 
	 	 มีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชน	
   ประเทศไทย

 (Disclosure 102-4)

พื้นที่ปฏิบัติการหลัก	1	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง	

พื้นที่ปฏิบัติการ	13	แห่ง	
	 	 พื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	1	แห่ง

พื้นที่สัมปทาน
ที่ดำาเนินการผลิตแล้ว	3	แห่ง	
พื้นที่สัมปทาน
อยู่ระหว่างการพัฒนา	2	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	3	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง

สถานีบริการนำ้ามันบางจาก	1,175	แห่ง
ร้านกาแฟอินทนิล	523	สาขา

SPAR	45	สาขา
กาแฟยกล้อ	14	สาขา

ร้านกาแฟอินทนิล	3	สาขา

พื้นที่ปฏิบัติการ	5	แห่ง
พื้นที่ระหว่างการพัฒนา	8	แห่ง

พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง

พื้นที่สัมปทาน
ที่ดำาเนินการผลิตแล้ว	2	แห่ง	
พื้นที่สัมปทาน
อยู่ระหว่างการพัฒนา	7	แห่ง

009บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Disclosure	102-5)

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

ฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันนวัตกรรม
และบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC)

ณ ธันวาคม 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และการค้านำ้ามัน

กลุ่มธุรกิจ
การตลาด

กลุ่มงานวางแผน
ยุทธศาสตร์

และพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

กลุ่มงานบริหาร
และพัฒนา

ศักยภาพองค์กร

สายงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

BCPG Japan Corporation

BCPG Engineering Company

100.00%

40.00%

100.00%

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

กองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง

14.66%

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

บมจ. บีซีพีจี บมจ. บีบีจีไอ ธุรกิจสำารวจและผลิต ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

BCP Energy International Pte Ltd BCP Innovation Pte Ltd

Nido Petroleum Pty Ltd Lithium Americas Corp

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

Lithium Nevada Corp.

RheoMinerals Inc.

Bonumose LLC.

Nido Management Pty Ltdบมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล

บจก. อุบล เกษตรพลังงาน

บจก. อุบล ไบโอก๊าซ

บจก. เอ็น พี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่

บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี บมจ. 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

BCPR Pte Ltd

OKEA AS

Greenergy Holdings Pte Ltd

Greenergy Power Pte Ltd

BCPG Wind Cooperatief U.A.

บจก. บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1

บจก. บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2

บจก.ลมลิกอร์

Star Energy Group Holdings Pte.Ltd.

บจก. บีซีพีอาร์

บจก. บีซีวี ไบโอเบส

บจก. บีซีวี เอ็นเนอร์ยี

บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น

บจก.  บีซีวี พาร์เนอร์ชิพ

BCP Trading Pte Ltd

บจก. บางจาก รีเทล

บจก. บางจากกรีนเนท

บจก. ขนส่งนำ้ามันทางท่อ

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทอื่น

ณ ธันวาคม 2561

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่

สำานักงาน
ประกันสังคม

14.46%

กระทรวง
การคลัง

9.98%
กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 7 กันยายน 2561

ประชาชน

60.90%

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%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

15.86%

50.00%

100.00%

100.00%

5.17%

100.00%
85.00%

100.00%
70.00%

100.00%

21.28%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

33.33%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

49.33%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

70.11% 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%

PetroWind Energy Inc.
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ห่วงโซ่คุณค่า (Disclosure	102-9)

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
สำารวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิต
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน
โรงกลั่นแบบ Complex Refinery
ที่ครบครัน และทันสมัย ผลิตนำ้ามันสำาเร็จรูป
ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยหน่วยการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยเพิ่มมูลค่า รวมถึงกระบวนการผลิต
ที่มุ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเชื่อมโยงและสถานีบริการ
อย่างครบวงจรกับโครงข่าย
ธุรกิจค้านำ้ามัน

กลุ่มธุรกิจการตลาด
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านสถานีบริการนำ้ามันที่ทันสมัย
ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งต่อยอดด้วย ธุรกิจ Non-oil
เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ผลิตพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลและเอทานอล 
เพื่อลดการนำาเข้าและการใช้นำ้ามันฟอสซิล
กระจายรายได้ ให้กับเกษตรกร 
ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม
ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพลังงานสะอาด 
นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจต่างๆ ของบางจากฯ

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างสรรค์
พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นของโลก และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ที่สร้างรายได้ที่แน่นอน
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สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญปี 2561

193,340  3,235 1.35 10,201

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 

ปรับปรุงนโยบาย CG

ครั้งที่

รายได้รวม

สัดส่วนรายได้จำาแนกตามกลุ่มธุรกิจ  (Accounting EBITDA)

การจัดซื้อจัดจ้าง

ภายในท้องถิ่น 

(ประเทศไทย)* 

จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 (SCOC: Supplier Code of Conduct) 

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรม
ภายในองค์กร

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ  

37% 

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

34% 

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ   

7%  

กลุ่มธุรกิจการตลาด   

21%

ธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1%

4,424

*ไม่รวมวัตถุดิบในการผลิต

กำาไรสุทธิ เงินปันผล EBITDA

ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าตอบรับนโยบายและทดสอบ
ความรู้การต่อต้านทุจริต

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ออนไลน์

จำานวนเหตุการณ์ที่เกิด
จากการทุจริต

รับการต่ออายุ
สมาชิก

คู่ค้าประกาศเจตนารมย์
เป็นแนวร่วม CAC

ได้รับการรับรอง
CAC(Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption).  15
CAC 

NO Gift Policy
ต่อเนื่องปีที่

5
o100

ร้อยละ

100ร้อยละ
กรณี

 29 รายคู่ค้า  29 รายคู่ค้า

ตอบรับในจรรยาบรรณฯ รับการประเมินตนเอง
ตามจรรยาบรรณฯ

ล้านบาท
ร้อยละ 98 113 ล้านบาท

ราย
97

ราย
54

บาทต่อหุ้น

147.3
ล้านบาท
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0.96

85.8

TOP tied for 
1st  Ranking 

99%

13,418 EII = 100.5

ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (In harmony with Environment)

สร้างคุณค่าสู่สังคม (and Creating Values for Society) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์) 

ความปลอดภัย ลูกค้า พนักงาน สังคม

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(LWC) 

The Best 
Employer Score  ชั่วโมงทำางาน

อาสาของพนักงาน 

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
สู่สินค้าส่งเสริมการขาย
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 

(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำาปี 2017 
ชนะเลิศ (Winner) รางวัล Asia’s Best SDG Reporting 
และได้รับรางวัลชมเชย (Highly Commended) ในหมวด Asia’s Best Stakeholder 
Reporting จากงานประกวด Asia Sustainability Reporting Award (ASRA) 2018 

ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2.27
ล้าน ลบ.ม. 

ร้อยละ 

 0.9 ล้าน ลบ.ม.  
ของปริมาณ
ของเสียทั้งหมด

เทระจูล

จัดโดย CSR Work International Pte, Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 

โดยมี 82 บริษัท จาก 14 ประเทศที่เข้ารอบสุดท้าย 

 1.10ล้าน ลบ.ม.  

 46.21%  คิดเป็น

ของนำ้าใช้ทั้งหมด

SPAR  45 แห่ง สถานีบริการนำ้ามันบางจาก สถานีบริการนำ้ามันชุมชน 

(เพิ่มขึ้น 74 แห่ง) (เพิ่มขึ้น 5 แห่ง)

กาแฟอินทนิล
และอินทนิลการ์เดน

1 ครั้ง

1.66

1.41

0

0

3 ครั้ง

532 แห่ง 
555 แห่ง

67%

69% 16,088 ชั่วโมง

46

13 คน

620 แห่ง

0

0

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ
95.3% 

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
0.1%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3.7%

กลุ่มธุรกิจการตลาด
0.9%

มีการวิเคราะห์หาผลตอบแทน
ทางสังคม (SROI) ในโครงการ
อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว

Social Return Value per 
amount invested1.19
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บางจากฯ และความยั่งยืน

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความยั่งยืนองค์กรในทุกระดับ	ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ	ด้านสิ่งแวดล้อม	
และด้านสังคม	โดยมีการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กรที่นำาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก	แนวโน้มและทิศทาง
ด้านความยั่งยืนของโลก	นวัตกรรมด้านความยั่งยืน	ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมา
พจิารณาเพือ่กำาหนดเปา้หมาย	กลยทุธแ์ละแผนงานตอบสนองประเดน็สำาคญัดา้นความยัง่ยนืตา่งๆ	อกีทัง้ยงัไดน้ำาเปา้หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	(SDGs)	ที่บริษัทฯ	เลือกดำาเนินการตอบสนองมาอย่างต่อเนื่องจำานวน	9	เป้าหมายตามความสอดคล้อง
ของสมรรถนะและความสนใจของบริษัทฯ	มาเป็นกรอบการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ		

	 โครงสร้างด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กรแบ่งเป็น	3	ระดับ	(Disclosure	102-19,	102-20,	102-22)	ได้แก่	

ระดับ
นโยบาย

ระดับ
บริหารจัดการ

ระดับ
โครงการ

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

กำาหนดทิศทาง	นโยบาย	กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่มด้านความยั่งยืน	

คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร
(Sustainability Management Committee : SMC)

ดำาเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ถูกกำาหนดจากระดับนโยบาย	พร้อมประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนต่อระดับนโยบาย	

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการความยั่งยืน 
(Sub - Sustainability Management Committee: Sub SMC)

จัดตั้งเพิ่มในปี	2559	ริเริ่ม/	ต่อยอดงานใหม่	ตอบสนองต่อ	SDGs	ทั้ง	9	เป้าหมาย	ที่บริษัทฯ	เลือกดำาเนินการ*	
บริษัทฯ	แบ่งคณะอนุกรรมการฯ	ออกเป็น	4	ชุด	ได้แก่

คณะอนุกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
Sub SMC -

Climate
Change

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการนำ้า 

Sub SMC -
Water Management

คณะอนุกรรมการ
ด้านการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
Sub-SMC -

Education and Human
 Resource 

Development

คณะอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาสังคม
และการมีส่วนร่วม

Sub SMC -
Society and Inclusive 

Development

*ศึกษารายละเอียดการเลือก	SDGs	ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี	2559
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	 บริษัทฯ	ได้ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO	26000	การปฏิบัติ 
ต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Global	Compact)	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	รวมทั้งความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นกรอบกำาหนด	นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และนโยบายย่อยเพื่อการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (Disclosure	102-16)

“นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

1

2
3

4

5

6

นโยบายย่อย แนวปฏิบัติ/เครื่องมือ/มาตรฐานที่ใช้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

การประกอบธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน

และการจ้างงาน

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อย่างยั่งยืน  

การจัดการนำ้าและสภาพภูมิ

อากาศ 

การผลิตสินค้าและบริการ

ด้วยความรับผิดชอบ

และส่งเสริมสังคมยั่งยืน

• การลงทุนธุรกิจ

 พลังงานสะอาด

• การมีส่วนร่วมพัฒนา 

 คุณภาพการศึกษา

• การมีส่วนร่วมพัฒนา 

 ชุมชน สังคมและส่งเสริม 

 นวัตกรรมยั่งยืน

•	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 นโยบายการบริหารความต่อเนื่อง
	 ทางธุรกิจ
•	 นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
•	 นโยบายภาษี

•	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 

•	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 นโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	
•	 นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร
	 และพัฒนาบุคลากร
•	 นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจ
	 ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

•	 นโยบายความมั่นคง	ความปลอดภัย	
	 อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน		 	
	 (SHEE)

•	 นโยบายความมั่นคง	ความปลอดภัย	 	 	
	 อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน		 	
	 (SHEE)
•	 นโยบายคุณภาพส่วนวิเคราะห์คุณภาพ
•	 นโยบายการสื่อสารการตลาดเชิงรุก
•	 นโยบายจัดการระบบงานที่มุ่งเน้นลูกค้า
•	 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

•	 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	 	
	 ในการต่อต้านทุจริต	
	 (CAC	-	Thailand’s	Private	Sector		 	
	 Collective	Action	Coalition	Against		 	
	 Corruption)
•	 ISO	31000/	COSO	ERM	/	
	 ISO	22301	BCM
•	 จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนา	 	
	 ธุรกิจอย่างยั่งยืน	(Supplier	Code	of		 	
	 Conduct:	SCOC)
•	 SDG	16
•	 คู่มือการกำากับดูแลกิจการ
•	 ISO	26000	การแสดงความรับผิดชอบ		
	 ต่อสังคม
•	 Best	Employer	Framework
•	 ISO	26000	การแสดงความรับผิดชอบ
	 ต่อสังคม
•	 จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจ		
	 อยา่งยัง่ยนื	(Supplier	Code	of	Conduct:		
	 SCOC)
•	 SDG	8
•	 ISO	14001	ระบบการบริหารจัดการ
	 สิ่งแวดล้อม		
•	 ISO	50001	ระบบการบริหารจัดการ	 	
	 พลังงาน
•	 SDG	6,	12,	13
•	 OHSAS/TIS	18001	ระบบการบริหาร	 	
	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
•	 ISO/IEC	17025
•	 Most	Admired	Brand	/	NPS	Score
•	 เกณฑ์สถานีบริการต้นแบบ
	 ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม	
•	 SDG	6,	12,	13
•	 ISO	26000	การแสดงความรับผิดชอบ
	 ต่อสังคม
•	 SDG	4,	7,	9,	11

015บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



บางจากฯ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Bangchak’s Responses to the SDGs)
	 ดว้ยการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ทีผ่า่นมา	ไดต้อบสนองตอ่เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในทกุขอ้	(อา้งองิ	SDG	Mapping	Mark 
จาก	GRI	ในรายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนืป	ี2559	และ	2560)	ในนำา้หนกัทีแ่ตกตา่งกนั	และดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะดำาเนนิการใหม้ากขึน้ 
ในเป้าหมายที่สอดคล้องกับสมรรถนะและความสนใจของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงได้เลือกเป้าหมาย	มา	9	เป้าหมาย	ครอบคลุม 
ทั้งมิติของเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	อีกทั้งตั้งคณะอนุกรรมการ	4	คณะ	เพื่อริเริ่มโครงการที่ตอบสนอง	ทั้ง	9	เป้าหมาย	
ประกอบด้วยโครงการที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	โครงการต่อยอด	และโครงการที่ริเริ่มใหม่

SDGs เป้าประสงค์ แผนงาน
(ทำาต่อเนื่อง/ ต่อยอด/ ริเริ่มใหม่)

7.2	 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลกภายในปี	2579
7.3	 เพิ่มอัตราการปรับปรุง	ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น	2	เท่า	ภายในปี	2579

6.3	 ยกระดับคุณภาพนำ้าโดยลดมลพิษ	ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย
	 	 ลดสัดส่วนนำ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการนำากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก
	 	 ภายในปี	2573
6.4	 เพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ำา้ในทกุภาคสว่นและสรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารใชน้ำา้	และจดัหานำา้ทีย่ัง่ยนื		
	 	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้าและลดจำานวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนนำ้า 
	 	 ภายในปี	2573
6.6	 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ	ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนำ้ารวมถึงภูเขา	ป่าไม้	พื้นที่ชุ่มนำ้า	แม่นำ้า	ชั้นหินอุ้ม	
	 	 นำ้า	และทะเลสาบ	ภายในปี	2563

12.2	 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน	และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี	2573
12.4	 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตร
	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว	และลดการปลดปล่อย
	 	 สิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ	นำ้า	และดิน	อย่างมีนัยสำาคัญ	เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
	 	 ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี	2563
12.5	 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน	การลดปริมาณการใช้ซำ้า	และการนำากลับมาใช้ใหม่	
	 	 ภายในปี	2573

13.1	 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.3	 พัฒนาการศึกษาการสร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน	
	 	 ในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัว	การลดผลกระทบ
	 	 การเตือนภัยล่วงหน้า

16.5	 ลดการทุจริตในตำาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

8.5	 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	และการมีงานที่สมควรสำาหรับหญิงและชายทุกคน	รวมถึง	 
	 	 เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ	และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

4.1	 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
	 	 ที่มีคุณภาพเท่าเทียม	และไม่มีค่าใช้จ่ายนำาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี	2573
4.6	 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้	
	 	 และคำานวณได้ภายในปี	2573
4.7	 สรา้งหลกัประกนัวา่ผูเ้รยีนทกุคนไดร้บัความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	 
	 	 รวมไปถึงการศึกษาสำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	สิทธิมนุษยชน	
	 	 ความเสมอภาคระหว่างเพศ	การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง	
	 	 การเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วม
	 	 ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี	2573

9.2	 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
	 	 ในทุกประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา	และให้ภายในปี	2573	มีการส่งเสริมนวัตกรรม
	 	 และให้เพิ่มจำานวนผู้ทำางานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร	1	ล้านคน	และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะ 
	 	 และเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น

11.a	 สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง	รอบเมือง		
	 	 และชนบท	โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค

•	 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของธุรกิจโรงกลั่นฯ
•	 ขยายกำาลังการผลิตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

•	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าและปรับปรุงคุณภาพนำ้าทิ้ง
•	 บริหารจัดการนำ้าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสมาชิก	
	 เกษตรกรในสหกรณ์ฯ

•	 จัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก	3Rs
•	 พัฒนาสถานีบริการต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
•	 ใช้วัสดุ/สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	 จัดการขยะของเสียโดยใช้	Circular	Economy	Business	Model

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
•	 เผยแพร่ความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	 แก่เยาวชนผ่านโครงการ	Green	Blood

•	 ให้ความรู้และสนับสนุนบริษัทย่อย/	คู่ค้าเข้าร่วมโครงการต่อต้าน	 	
	 คอร์รัปชั่น	และได้รับการรับรอง	CAC

•	 จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

•	 แก้ไขปัญหาอ่านหนังสือไม่ออก	เขียนไม่ได้	นักเรียนระดับ
	 ประถมศึกษา
•	 พัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษา	
•	 สนับสนุน/ร่วมจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
	 ในหลักสูตรด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

•	 ร่วมมือด้านงานวิจัยกับอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
•	 สร้างเวทีให้พนักงานมีโอกาสคิดโครงการนวัตกรรม

•	 สร้างชุมชนปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
•	 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	เพื่อการสร้างอาชีพ
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หมายเหตุ:		1)	 ความเข้มของสีฟ้าพื้นหลังแสดงการเรียงลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายที่บริษัทฯ	ตอบสนองโดยใช้เกณฑ์สมรรถนะทางธุรกิจ/ความสนใจของอุตสาหกรรม	และนโยบายของประเทศ 
	 	 	 มาเป็นตัวกำาหนด	(ระดับ	Core	/	ระดับ	Supplementary	:	สำาคัญ/ระดับ	Additional)	
	 	 2)	 สีอักษรในแผนงานเป็นการระบุประเภทของแผนงานใน	3	ประเภท	คือ	เป็นแผนงานเดิมที่ทำาต่อเนื่อง	/	ทำาต่อยอด	/	ริเริ่มใหม่	(ดูรายละเอียดแผนงานและเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย 
	 	 	 การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จาก	บทกลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน)

016 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป้าหมายปี 2563 สถานะปี 2561

•	 ลดการใช้พลังงาน	
•	 ลดต้นทุน
•	 เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของธุรกิจ
•	 สนับสนุนนโยบายของรัฐ
	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

•	 มีนำ้าใช้อย่างเพียงพอในกระบวนการผลิต	
•	 ลดต้นทุน
•	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

•	 ลดการใช้ทรัพยากร
•	 ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
•	 ลดต้นทุนทรัพยากรและการจัดการของเสีย
•	 เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
	 ของสถานีบริการนำ้ามัน

•	 ป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ	
	 ที่อาจกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจและ
	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่าย
	 ต่อต้านคอร์รัปชั่น
•	 ความยั่งยืนของบริษัทฯ

•	 สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจ้างงาน
	 คนพิการตามมาตรา	33

•	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามพันธกิจ
	 ของบริษัทฯ
•	 มีเยาวชนที่มีคุณภาพ	ตรงความต้องการ
	 ของตลาด
•	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน
	 การศึกษาและบริษัทฯ

•	 สร้างวัฒนธรรมการคิดนวัตกรรมให้พนักงาน
•	 นวัตกรรมและ/หรือสินค้าใหม่เพื่อโอกาส
	 ทางธุรกิจ	
•	 การสร้างพันธมิตรในงานวิจัย

•	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และความเชื่อมั่น
	 ให้กับชุมชน	

•	 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
•	 ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

•	 ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเรื่องนำ้า
•	 แก้ปัญหานำ้าท่วม	นำ้าแล้งอย่างยั่งยืน	มีนำ้า
	 เพียงพอสำาหรับภาคเกษตรกรรมพ้ืนท่ีลุ่มนำา้ป่าสัก
•	 เพิ่มพื้นที่ป่าในลุ่มแม่นำ้าป่าสัก

•	 สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

•	 ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและป้องกันอุณหภูมิ	
	 โลกไม่ให้สูงเกิน	2	องศาเซลเซียส
•	 เยาวชนมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ
	 ด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•	 ลดปัญหาการคอร์รัปชั่นและการทุจริตในสังคม

•	 สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้กับสังคม

•	 สังคมมีแรงงานคุณภาพตรงตามตลาดแรงงาน		
•	 เยาวชนมีโอกาสได้งานมากขึ้น

•	 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	
	 และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

•	 การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
	 ในด้านอาชีพสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

•	 ดัชนีการใช้พลังงานของโรงกลั่น	EII	=	98
•	 มีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์	298	เมกกะวัตต์
•	 มีธุรกิจพลังงานลม	30	เมกกะวัตต์
•	 มีธุรกิจไบโอดีเซล	935,000	ลิตรต่อวัน
•	 มีธุรกิจไบโอเอทานอล	900,000	ลิตรต่อวัน

•	 ลดการใช้นำ้าโรงกลั่นลงร้อยละ	15	
	 (เทียบกับปีฐาน	2558)
•	 มีการจัดการนำ้าในแปลงเกษตรให้เกษตรกร	
	 อย่างน้อย	30	รายเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บนำ้าและ
	 เพิ่มป่า

•	 ไม่มีของเสียฝังกลบ	(Zero	Waste	to	Landfill)		
	 ในบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม
•	 สถานีบริการต้นแบบด้านนวัตกรรมและ
	 สิ่งแวดล้อม	25	แห่ง
•	 ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตร
	 กับสิ่งแวดล้อม	และมีจำานวนรายการสินค้า/ 
	 บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	20	รายการ

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลงได้
	 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60
•	 มีนักเรียนร่วมโครงการ	80,000	คน/ปี

•	 เป็นองค์กรต้นแบบด้านการต่อต้านทุจริต
	 ที่ได้รับการยอมรับ

•	 คนพิการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่า		
	 13	คน

•	 เยาวชนระดับประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ
	 อ่านออก	เขียนได้	ง่ายนิดเดียว	800	คน/ปี
•	 มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา
	 1	หลักสูตร	3	แห่ง
•	 มีการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
	 1	หลักสูตร	2	แห่ง

•	 บุคลากรทางการวิจัย	8	คน
•	 ลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	2	เรื่อง

•	 สร้างชุมชนปลอดภัย	11	ชุมชนต้นแบบ
	 แล้วขยายผล
•	 จัดตั้งวิสาหกิจ	3	กลุ่มและขยายเครือข่าย

•	 EII	=	100.5
•	 ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์	209	MW
•	 ธุรกิจพลังงานลม	14	MW
•	 ได้ตามเป้าหมาย
•	 ได้ตามเป้าหมาย

•	 การลดปริมาณนำ้าใช้ในโรงกลั่น	ร้อยละ	4.95			
	 จากปีฐาน
•	 จำานวนสหกรณ์	8	ราย

•	 ขยายการดำาเนินงาน	Zero	Waste	to	Landfill	
	 ไปยังบริษัทในกลุ่ม
•	 สถานีบริการต้นแบบด้านนวัตกรรมและ
	 สิ่งแวดล้อม	6	แห่ง
•	 จำานวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
	 ต่อสิ่งแวดล้อม	30	รายการ

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมลงได้
	 ร้อยละ	35
•	 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	120,000	คน

•	 ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
	 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC	:		
	 Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action		
	 Coalition	Against	Corruption)	ต่อเน่ืองเป็น	ปีท่ี	3	
•	 ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิก	
	 ที่ได้รับการรับรองของ	CAC	จำานวน	48	ราย 
	 สำาหรับบริษัทใหญ่	และ	7	รายสำาหรับ	SME

•	 ได้ตามเป้าหมาย

•	 ตำ่ากว่าเป้าหมาย	(มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ		
	 682	คน)
•	 อยู่ระหว่างดำาเนินการ

•	 อยู่ระหว่างดำาเนินการ

•	 บุคลากรทางการวิจัย	4	คน

•	 สร้างชุมชนปลอดภัย	8	ชุมชน
•	 จำานวนวิสาหกิจชุมชน	1	กลุ่ม
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บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย  
 
	 บรษิทัฯ	ไดม้กีารปรบัปรงุกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทาง/	
กรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์	ทั้งเรื่อง
การสำารวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ	 (Business	Environment	
Scanning)	การจัดทำาฐานข้อมูล	(Big	Data)	การประเมินภาพ
จำาลอง	(Scenario)		และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผล
เสียอย่างรอบด้าน	(Intelligent	Risks)	และในช่วงปลายปี	2561	
มีการทบทวนการระบุและจัดลำาดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ
ขององคก์ร	(Disclosure	102-42)	ใหค้รบถว้นและครอบคลมุกบั
การขยายกลุ่มธุรกิจตลาดที่มากขึ้น	โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า	
และคู่ค้า	 เพื่อเตรียมการเก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบและนำา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปี	2562	ต่อไป		
โดยมีกระบวนการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย	ดังแผนภาพ
กรอบการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย	
 
	 ผลการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้	 เป็นการ
ดำาเนินงานตลอดปี	2561	ที่บริษัทฯ	ยังคงใช้การจำาแนกกลุ่ม 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ	ออกเปน็	9	กลุม่เชน่เดมิ	(Disclosure	
102-40)		ไดแ้ก	่พนกังาน	คูค่า้	ลกูคา้	ผูถ้อืหุน้	สงัคมและชมุชน	
สือ่มวลชน	เจา้หนี	้หนว่ยงานราชการ	และคูแ่ขง่ทางการคา้	ซึง่
มีหน่วยงานรับผิดชอบ	อัตรากำาลัง	อำานาจหน้าที่	ช่องทางใน
การสื่อสารและการตอบสนองทั้งเชิงกลยุทธ์ระยะยาว	และ
ระดบัแผนงานยอ่ยระยะสัน้	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแผนองคก์ร	และ
สอดคล้องกับความสนใจ	ความคาดหวังและความต้องการ	
(Interest,	Concern	and	Expectation)		ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุม่อยา่งชดัเจน		ซึง่ในป	ี2561	บรษิทัฯ	ไดม้วีธิกีารดำาเนนิงาน 
กับผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายรูปแบบ	ดังนี้	

คู่แข่งทางการค้า
1.	 การติดตามผลการดำาเนินงานสภาพตลาดจากข้อมูล
	 กรมธุรกิจพลังงาน
2.	 การศึกษาข้อมูลคู่แข่งผ่านรายงานทางการเงิน
	 และนำาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
3.	 การร่วมมือและประสานงานร่วมกันกับคู่แข่งในประเด็น
	 ที่ภาครัฐขอความร่วมมือ
4.	 การติดตามข่าวสาร	และกิจกรรมทางการตลาด
5.	 การให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบคู่แข่ง

เจ้าหนี ้
1.	 การประชุมนักวิเคราะห์	
2.	 การพบปะหารือ
3.	 การเยี่ยมชมกิจการ

หน่วยงานราชการ
1.	 การพบปะ	ชี้แจง	พูดคุย	
2.	 การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ
3.	 การพูดคุยระหว่างการเยี่ยมชมกิจการ	

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

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้

คู่แข่ง
ทางการค้า

หน่วยงาน
ราชการ
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การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure	102-43)

คู่ค้า 
1.	 การจัดสัมมนาคู่ค้าประจำาปี
2.	 การจัดประชุมผลการปฏิบัติงานประจำาเดือน
3.	 การสำารวจความพึงพอใจ/	ความต้องการ/	ความคาดหวังคู่ค้า
4.	 การเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่

พนักงาน
1.	 การสำารวจและประเมินความผูกพันพนักงาน
2.	 Engagement	Ambassador
	 และกิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน
3.	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ	พบพนักงานทุกไตรมาส
4.	 การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น	CEO	Box	
	 และการตอบข้อสงสัยผ่านอีเมลหรือเสียงตามสาย
5.	 การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร
6.	 การสำารวจ	Lifestyle	Survey	พนักงาน
7.	 คณะกรรมการลูกจ้าง

สังคมและชุมชน
1.	 การประเมินผลความต้องการและความผูกพันชุมชนประจำาปี
2.	 การทำา	Focus	Group	ของกลุ่มชุมชน	(ผู้นำาชุมชน)
3.	 พนักงานชุมชนสัมพันธ์/	การลงพื้นที่พูดคุย
4.	 การสัมมนาคณะกรรมการชุมชน/การประชุมคณะกรรมการ	
	 สถานศึกษา/การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์	
	 การเกษตร
5.	 ช่องทางสื่อสารอื่นๆ/	รับร้องเรียน	โทรศัพท์สายตรง/	
	 ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์	

ผู้ถือหุ้น 
1.	 การประชุมสามัญประจำาปี
2.	 IR	Activity	เช่น	Analyst	meeting/	Roadshow/	Site	visit/	
	 Company	visit/	Conference	call/	SET	Opportunity	Day/	
	 SET	in	the	city	
3.	 การหารือ	พูดคุย	สอบถาม	ตอบคำาถาม	รับฟังข้อเสนอแนะ	
	 ผ่านการประชุม	โทรศัพท์	email	และ	website
4.	 IR	Website/	IR	material	เช่น	ND&A,	e-News	letter
 รายไตรมาส	ซึ่งมีบทสัมภาษณ์มุมมองของผู้บริหาร

สถานีบริการนำ้ามัน (ผู้ประกอบการสถานีบริการ/ 
สหกรณ์การเกษตร/ บจก. บางจากกรีนเนท) 
1.	 ผู้แทนการตลาด/	ผู้จัดการ	
2.	 การประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/	ไตรมาส
3.	 ส่วนบริหารประสบการณ์ลูกค้า/	ส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์/		
	 ส่วนประกันคุณภาพและปรับปรุงเครือข่าย/	ส่วนพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ
	 ค้าปลีกสถานีบริการ
4.	 การประชุมประจำาปีของสหกรณ์
5.	 คณะกรรมการ	CO-OP	DC
6.	 การประชุมผู้จัดการสถานีบริการ
7.	 การสัมมนาพนักงานบริการ
8.	 Line	Group	สำาหรับผู้ประกอบการ
9.	 Call	Center
10.	การสำารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าอุตสาหกรรม/ ลูกค้ากลุ่มนำ้ามันเครื่อง
1.	 ผู้แทนการตลาด/	ผู้จัดการ	
2.	 การสัมมนากลุ่มลูกค้าธุรกิจต่างๆ
3.	 พนักงานบริการด้านเทคนิค/ให้คำาปรึกษาผลิตภัณฑ์

ลูกค้าเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ 
1.	 การประชุมร่วมกับพันธมิตร
2.	 การสำารวจพื้นที่หน้างานจริงร่วมกันพันธมิตร
3.	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำาเลที่มีศักยภาพ

ลูกค้า 
1.	 การสำารวจการเปน็สถานบีรกิารนำา้มนัทีล่กูคา้แนะนำาบอกตอ่ยีห่อ้บางจาก		 
	 (Net	Promoter	Score:	NPS)
2.	 การสำารวจความต้องการ/	ความพึงพอใจลูกค้า
3.	 Call	Center
4.	 BCP’s	Line	Official	&	Social	Media
5.	 BCP’s	Club	Card
6.	 BCP’s	Mobile	Application
7.	 พนักงานบริการหน้าลาน

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

ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ชุมชนและสังคม
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ผลการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ความคาดหวัง/ความต้องการ
(Disclosure 102-44)  

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ปี 2561
(Disclosure 102-43)  

พนักงานประจำา*
*บริษัทว่าจ้างพนักงาน

แบบสัญญาประจำาและ

เต็มเวลาเท่านั้น	ไม่มีการจ้าง

แบบชั่วคราว	(Part	Time)	

รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ

Self-employed	และไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตรากำาลังตามฤดูกาล

ชุมชนและสังคม

1.	 ระบบการประเมินผลงานประจำาปี
2.	 โอกาสทางอาชีพ
3.	 การชมเชยและการให้รางวัล
4.	 การจัดการคนเก่งและบุคลากร
5.	 หัวหน้างานโดยตรง	(การสอนงาน		
	 การให้	Feedback	การให้คำาแนะนำา 
	 ช่วยเหลือ	การพูดคุยเรื่องการทำางาน	 
	 จุดแข็ง	จุดอ่อนและการพัฒนา)

ชุมชนและสังคมระยะใกล้ 
1.	 การดำาเนินงานธุรกิจ
	 ด้วยความปลอดภัย
2.		การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.	 การรับรู้ข้อมูลด้านความปลอดภัย		
	 และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
4.	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน	
	 สัมพันธ์

1.1	 สื่อสารและให้คำาปรึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน 
	 ผลการปฏิบัติงาน	การปรับระดับ	และวิธีการ	
	 ประเมินผลงานครบทุกหน่วยงาน
1.2	 ขยายการใช้ระบบประเมินแบบ	360	องศาให้	
	 ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ	Senior	Manager	
	 (ผู้จัดการอาวุโส)	ขึ้นไป
2.1	 การจัดทำาโครงสร้าง	Job	Family	ตามลักษณะ
	 Technical	Competency	และ	Soft	Skill	เพื่อให้	
	 พนักงานทราบถึงเส้นทางการเติบโตในอนาคต
	 ของตนเองและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
2.2	 Trusted	Leader	ให้เทคนิคการสื่อสารแก่	Manager	
	 เพื่อสื่อสารกับพนักงานของตัวเองในเรื่อง
	 การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	และ	Career	path
3.1	 ศึกษาการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
	 แนวโน้มความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่และ
	 การจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว	ส่งผลให้มีการ
	 ปรับโครงสร้างเงินเดือน	และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
4.1	 จัดทำาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานที่ผ่านการ 
	 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ขีดความสามารถ
	 ที่เหมาะสม	ผลการประเมินสมรรถนะ	และทักษะ	
	 เชิงผู้นำาด้วย	Assessment	Center	เป็น	Talent	Pool	 
	 ซึ่งจะได้รับการพัฒนาพิเศษ	และอยู่ในแผนสืบทอด	
	 ตำาแหน่งที่เป็น	Critical	Position
5.1	 จัดทำา	Leadership	Tips	&	Tools	ให้กับ
	 ระดับหัวหน้างานและมุ่งเน้นการพูดคุย	one	on	one
5.2	 โครงการจัดอบรม	Coaching	and	Feedback

1.1	 มีระบบจัดการความปลอดภัยเชิงรุกโดยยกระดับ	
	 มาตรฐานระบบความปลอดภัย	(PSM)
1.2	 การเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงกลั่นเพื่อสร้างความเข้าใจ	
	 กับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยใกล้พื้นที่โรงกลั่น
2.1	 มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	โดยนำาระบบ	 
	 Carbon	Footprint,	Water	Footprint,	3Rs	มาใช้ใน	
	 กระบวนการทำางาน
2.2	 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	โดยเพิ่มการติดตั้ง	
	 สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ	(AQMs		
	 :	Air	Quality	Monitoring	System)	และป้ายแสดง	
	 คุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์	(LED	Board)
	 รอบโรงกลั่น
3.1	 จัดให้มีการทบทวนแผนฉุกเฉิน	การซ้อมดับเพลิง		
	 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	(CPR	และ	AED)		
	 ร่วมกับสำานักงานเขตพระโขนง	ชุมชนรอบโรงกลั่น	 
	 โรงเรียนและคอนโดมิเนียม
4.1	 จัดโครงการให้ชุมชน	8	ด้าน	ได้แก่	ด้านการศึกษา		
	 ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านความปลอดภัย	
	 ด้านคุณภาพชีวิต	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านกีฬา	
	 ด้านความสัมพันธ์	และด้านสาธารณประโยชน์	
	 ครอบคลุมทุกช่วงวัย
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ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 เป้าหมายพนักงานเข้าร่วมการสำารวจ  
	 ความผูกพันพนักงานมีคะแนนสูงขึ้น
	 กว่าปี	2560	(ปี	2560	ร้อยละ	99.75)
2.	 คะแนนความผูกพันพนักงาน	ร้อยละ	64
3.	 อัตราการเลื่อนตำาแหน่ง	ของพนักงาน  
	 ที่เป็น	Talent	ในตลาดมีอัตราส่วน
	 ร้อยละ	10	–	15	
4.	 อัตราการลาออกพนักงานไม่เกิน	
	 ร้อยละ	5	เทียบธุรกิจ	Oil	&	Gas		

1.	 ริเริ่มโครงการใหม่ตามระบบ	PSM	2	เรื่อง
2.	 คุณภาพอากาศที่ตรวจวัด	อยู่ในค่า	 	
	 มาตรฐาน	100%	
3.	 ดำาเนินการประเมิน	และ	ทวนสอบ
	 Carbon	Footprint		
4.	 ควบคุมให้การจัดการของเสีย	 	
	 เป็นไปตามหลัก	3Rs	
5.	 จัดกิจกรรมอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ	 	
	 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้งต่อโรงเรียน
	 หรือต่อคอนโด
6.	 จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ	 	
	 ฉุกเฉิน/แผนอพยพกับชุมชนอย่าง
	 น้อยปีละ	1	ครั้ง
7.	 ผลประเมินความพึงพอใจงานชุมชน	 	
	 สัมพันธ์ในมิติต่างๆ	อย่างน้อย
	 ร้อยละ	84.4

1.	 พนักงานเข้าร่วมการสำารวจความผูกพัน
	 พนักงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์
	 ร้อยละ	99.84	
2.	 ผลสำารวจความผูกพันพนักงาน
	 ประจำาปี	2561	โดยภาพรวมเท่ากับ
	 ร้อยละ	69	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	โดย	 	
	 มีประเด็นที่สำาคัญดังนี้
	 -	ระบบการประเมินผลงานประจำาปี
	 	 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ	58	จากเดิมร้อยละ	46
	 -	โอกาสทางอาชพี	เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ	52		
	 	 จากเดิมร้อยละ	46
			 -	การชมเชยและการให้รางวัล	เพิ่มขึ้น	 	
	 	 เป็นร้อยละ	52	จากเดิมร้อยละ	49
		 -	การจัดการคนเก่งและบุคลากร	เพิ่มขึ้น	
	 	 เป็นร้อยละ	51	จากเดิมร้อยละ	44
	 -	หัวหน้างานโดยตรง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	62		
	 	 จากเดิมร้อยละ	52
3.	 อัตราการเลื่อนตำาแหน่ง	ร้อยละ	13.92
4.	 อัตราการลาออกพนักงาน	ร้อยละ	3.55			
	 ลดลงจากปี	2560

1.	 อบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบ
	 การตรวจสอบคุณภาพ	(QA)	และ
	 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์	(MI)
	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้บรรลุเป้าหมาย
	 ด้านความปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้น	 	
	 หยุดงานช่วงซ่อมบำารุงใหญ่
2.	 คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย
	 Third	Party	อยู่ในค่ามาตรฐาน	100%		 	
	 (ทุกพารามิเตอร์ดีกว่าค่ามาตรฐาน
	 ร้อยละ	20)
3.	 ได้รับการรับรอง	Carbon	Footprint
4.	 ดำาเนินการตามหลัก	3Rs	ครบถ้วน
5.	 จัดกิจกรรมอบรม	ทบทวน	และ
	 ซ้อมอพยพหนีไฟกับ	8	ชุมชน	
	 19	โรงเรียน	และ	14	คอนโด
6.	 ผลประเมินงานชุมชนสัมพันธ์ในมิติต่างๆ
	 -	ความพึงพอใจ	ร้อยละ	98
	 -	สะท้อนความเป็นมิตร	ร้อยละ	77.2
	 -	เป็นประโยชน์	ร้อยละ	75.8
	 -	รู้สึกปลอดภัย	ร้อยละ	75.1
	 -	ความเชื่อมั่น	ร้อยละ	75.1
	 -	ความผูกพัน	ร้อยละ	76.2

1.	 การจัดทำาโครงสร้าง	Job	Family	
	 ตามลักษณะ	Technical	Competency		 	
	 และ	Soft	Skill	เพื่อให้พนักงานทราบถึง	 	
	 เส้นทางการเติบโตในอนาคตของตนเอง		
	 และผลักดันให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
	 จะแล้วเสร็จในปี	2562

1.	 สำารวจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  
	 กลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบความต้องการ
	 ของชุมชนในด้านต่างๆ
2.	 ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม
	 ในโครงการต่างๆ	ให้สอดคล้องกับ
	 ความต้องการของชุมชนและบรรลุ
	 เป้าหมายขององค์กร
3.	 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลการ
	 ทำากิจกรรมในโครงการชุมชนสัมพันธ์  
	 ต่างๆ	ของบริษัทฯ	ให้ทั้งคนภายใน
	 และภายนอกองค์กรรับรู้
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ชุมชนและสังคม

คู่ค้า

ชุมชนและสังคมระยะไกล (เยาวชน)
1.	 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
	 โดยอาจเปลี่ยนรูปแบบได้
2.	 ร่วมพัฒนาโรงเรียนและยกระดับผล	
	 สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

ชุมชนและสังคมระยะไกล (เกษตรกร)
1.	 ความรู้และการสนับสนุน
	 เพื่อพัฒนาตนเอง	ให้ครอบครัว	
	 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.	 ช่องทางในการกระจายสินค้า
3.	 สร้างรายได้เพิ่มจากการ	
	 แปรรูปผลิตภัณฑ์

คู่ค้า (ผู้รับเหมา / ผู้ส่งมอบ) 
1.	 ความชัดเจนของงาน-สินค้า
	 และบริการที่ต้องการ
2.	 ความรวดเร็วในกระบวนการ
	 จัดซื้อจัดจ้าง

1.1	 ปรับรูปแบบโครงการ	Bangchak	Green	Blood	
	 เพื่อประกวดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม-พลังงาน		
	 และสินค้าชุมชน	กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	
1.2	 จัดประกวด	Bangchak	YY	Contest	ร่วมกับ	AIT		
	 เพื่อค้นหาธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อ	SDGs			
	 กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.1	 จัดโครงการอ่านออกเขียนได้	ง่ายนิดเดียวกับ	
	 นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	
	 ในระดับประถมศึกษา	ในพื้นที่	อ.พนมสารคาม	
	 จ.	ฉะเชิงเทรา	

1.1	 จัดโครงการบริหารจัดการนำ้าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ	
	 พอเพียงกับเกษตรกรในลุ่มนำ้าป่าสัก	มีการจัด
	 ฝึกอบรม	ติดตามเยี่ยมบ้านเกษตรกรเพื่อออกแบบ	
	 พื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ	
2.1	 พัฒนาพื้นที่และสื่อสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้รับรู้	
	 โดยวงกว้างผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย
3.1		ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	สร้างมูลค่าเพิ่ม

1.1	 จัดสัมมนาคู่ค้าประจำาปี	เพื่อสื่อสารแนวทาง
	 การทำางานของบริษัทฯ	รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากคู่ค้า
1.2	 เสริมความร่วมมือระหว่างทีมงานจัดซื้อและพนักงาน	
	 เจ้าของเรื่อง	โดยการจัดประชุมร่วมกันกับกลุ่มธุรกิจ	
	 โรงกลั่นฯ	และกลุ่มธุรกิจการตลาด	เพื่อให้เข้าใจ
	 ความต้องการร่วมกันทั้งสองฝ่าย	กำาหนดขอบเขต 
	 งานที่ถูกต้อง	ชัดเจน	และมีข้อมูลครบถ้วน
2.1	 วางแผนในการทำางานร่วมกันระหว่างทีมงานจัดซื้อ 
	 และพนักงานเจ้าของเรื่อง	เพื่อให้ได้สัญญาทัน
	 ในเวลา	เหมาะสมสำาหรับการเริ่มงานของคู่ค้า
2.2	 จัดตั้งคณะทำางานโครงการ	Approved	Vendor	list	 
	 แบ่งกลุ่ม	Vendor	ที่มีศักยภาพโดดเด่น	เพื่อลด
	 ขั้นตอนการพิจารณาเข้าร่วมประกวดราคา

ความคาดหวัง/ความต้องการ
(Disclosure 102-44)  

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ปี 2561
(Disclosure 102-43)  

022 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 เยาวชนมีความรู้ด้านนวัตกรรมและ
	 สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
	 จากภาวะโลกร้อน	อย่างน้อย	
	 80,000	คนต่อปี
2.	 เยาวชนมีความรู้ด้านความรับผิดชอบ
	 ต่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบสนอง
	 ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)			
	 อย่างน้อย	600	คนต่อปี	
3.	 นักเรียนเข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียน	 	
	 ได้อย่างน้อย	800	คนต่อปี

1.	 สร้างต้นแบบ	“เกษตรกรปันสุข”	
	 ในลุ่มนำ้าป่าสัก	และพื้นที่ใกล้เคียง	
2.	 เพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยว	ในพื้นที่
	 ต.แก่นมะกรูดตลอดปีเป็น	50,000	คน
3.	 ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวโพด	 	
	 และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย	3	ชนิด

1.	 ทำาให้คู่ค้าให้ความสนใจเข้าร่วม
	 เสนอราคามากขึ้น	และเกิดการแข่งขัน	 	
	 ทางราคา
2.	จัดหาคู่ค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น	ส่งผลให้		
	 คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
	 ของคู่ค้ามากกว่า	ร้อยละ	80
3.	ลดปริมาณงานที่จัดหาเกินระยะเวลา
	 ที่กำาหนดได้	ร้อยละ	100
4.	 บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
	 (Cost	Saving)	รวม	280	ล้านบาท	ซึ่ง	 	
	 ได้มาจากการพัฒนา	Category	Strategy	
	 Project	มากกว่า	70	ล้านบาท
5.	 คู่ค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าการค้ากับบริษัทฯ			
	 ในวงเงินซื้อจ้างตำ่ากว่า	500,000	เหรียญ		
	 สรอ.	เชื่อมั่นและตอบรับแนวปฏิบัติตาม		
	 จรรยาบรรณคู่ค้า	29	ราย

1.	 มีนักเรียนกว่า	200	คน	เสนอนวัตกรรม	 	
	 ด้านสิ่งแวดล้อมกว่า	46	ผลงาน
	 และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
	 19	ผลงาน	โดยสร้างการเรียนรู้และ	 	
	 จิตสำานึกผ่านโซเซียลมีเดียให้กับเยาวชน  
	 ในวงกว้างกว่า	121,196	คน		
2.	 นักศึกษากว่า	600	คนจาก	19		
	 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	ร่วมสร้างสรรค์
	 ธุรกิจเพื่อสังคมกว่า	80	ผลงานและ
	 ได้รับการต่อยอดจนทำาธุรกิจได้จริง	  
	 2	ผลิตภัณฑ์	คือ	ธุรกิจถุงเพาะชำาจาก  
	 ยางพารา	อุปกรณ์ลดความร้อน
	 ในเครื่องปรับอากาศ	
3.	 นกัเรยีนเขา้รว่มโครงการอา่นออกเขยีนได	้	
	 682	คน

1.	 จัดอบรมหลักกสิกรรมธรรมชาติ
	 และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
	 ด้วยการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการนำ้า		
	 ด้วยโคกหนองนา	จำานวน	9	ราย	พ้ืนท่ี	32	ไร่	
2.	 ร่วมงานประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวต่างๆ		
	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	ทำาให้ช่วง  
	 เทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่
	 ต.แก่นมะกรูดถึง	45,000	คน
3.	 ส่งเสริมการปลูกอ้อยชนิดคั้นนำ้าเพื่อ
	 ส่งขายในสพาร์	และพัฒนาผลิตภัณฑ์	 	
	 จากกล้วย	แบรนด์	“สะกุ่ยซ่า”	ในพื้นที่			
	 ต.แก่นมะกรูด	อ.บ้านไร่	จ.อุทัยธานี		 	
	 สร้างรายได้กว่า	23,000	บาท	ให้กับชุมชน

1.	สามารถกำาหนดลักษณะสินค้าบางรายการ 
	 ให้มีมาตรฐานและทันสมัย	ทำาให้คู่ค้า  
	 ให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอราคามากขึ้น		
	 และเกิดการแข่งขันทางราคา
2.	จัดหาคู่ค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น	ส่งผลให้		
	 คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
	 ของคู่ค้าเท่ากับ	ร้อยละ	80.36
3.	 ลดปริมาณงานที่จัดหาเกินระยะเวลา
	 ที่กำาหนดได้	ร้อยละ	65	
4.	 บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
	 (Cost	Saving)	รวม	640	ล้านบาท
	 ซึ่งมาจากการพัฒนา	Category	strategy		
	 Project		มากกว่า	70	ล้านบาท	
5.	 คู่ค้าในกลุ่มที่มีมูลค่าการค้ากับบริษัทฯ			
	 ในวงเงินซื้อจ้างตำ่ากว่า	500,000	เหรียญ		
	 สรอ.	เชื่อมั่นและตอบรับแนวปฏิบัติตาม		
	 จรรยาบรรณคู่ค้าครบ	29	ราย	

1.	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 	
	 ตลอดปี	
2.	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้แก่นมะกรูด	พื้นที่	 	
	 ต้นแบบศาสตร์พระราชา

แผนการปรับปรุงให้บรรลุตามเป้าในการลด
ปริมาณงานที่จัดหาเกินระยะเวลาที่กำาหนด
ได้	ร้อยละ	100	คือ
1.	 ประสานงาน	และร่วมมือกันระหว่าง	 	
	 ทีมงานจัดซื้อ	พนักงานเจ้าของเรื่อง	
	 และคู่ค้า	เพื่อหารือและสรุปร่วมกัน
	 เรื่องลักษณะของสินค้า	และขอบเขตการ	
	 ให้บริการในงานนั้นๆ	อย่างชัดเจน
2.	 หากพบงาน	Shopping	Card	(ใบขอซื้อ/	 	
	 จ้าง)	ที่ขอบเขตงานไม่ชัดเจน	หรือมี	 	
	 ข้อมูลสำาคัญไม่ครบถ้วน	จะทำาการส่งคืน
	 งานในระบบ	เพ่ือให้พนักงานเจ้าของเร่ือง		
	 แก้ไขให้ถูกต้องก่อน

023บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

คู่ค้าขนส่งนำ้ามันทางรถยนต์ 
1.	 มีรายได้	จากปริมาณงานจัดส่ง
	 ที่เหมาะสม	เป็นธรรม	และมั่นคง
2.	 ทิศทางการทำาสัญญาจ้างเหมา
	 ขนส่งนำ้ามันทางรถยนต์	ในรอบต่อไป
3.	 การพัฒนาคู่ค้าร่วมกัน	มีคุณภาพชีวิต	
	 ในการทำางานที่ดี

ผู้รับเหมาขนส่งทางเรือ
1.	 มีรายได้จากค่าขนส่งที่เหมาะสม	
	 และเป็นธรรม
2.	 การปรับปรุง	พัฒนาระบบบริหารงาน	
	 ร่วมกัน
3.	 ไม่เกิดอุบัติเหตุ	นำ้ามันหกรั่วไหล
	 และลดปริมาณการสูญหายของนำ้ามัน	
	 จากการปฏิบัติงานขนส่งนำ้ามัน
	 รวมถึงลดจำานวนคร้ังท่ีเรือชำารุดเสียหาย	 
	 จนไม่สามารถให้บริการขนส่งนำ้ามันได้												

คู่ค้าจัดหาวัตถุดิบในการผลิต
1.	 ความคาดหวังด้านผลตอบแทน
	 ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
	 และบริการ
2.	 การจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3.	 ความสมำ่าเสมอในการซื้อวัตถุดิบ
4.	 การชำาระเงินค่าสินค้า/บริการท่ีตรงเวลา
5.	 ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
6.	 มีความยืดหยุ่นและราบรื่นในการ	
	 ดำาเนินงานด้าน	Operation	
	 การรับวัตถุดิบ

1.1	 เน้นการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่	(กึ่งพ่วง)	และ
	 พัฒนาระบบการจัดส่ง	24	ชั่วโมง	รวมถึงการขนส่ง	
	 เที่ยวกลับ	(Backhaul)
1.2	 จัดงานให้ระยะทางการจัดส่งเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
	 ในพื้นที่จัดส่งที่มีคู่ค้าหลายราย
1.3	 จัดส่งจากคลังนำา้มันบางจากแทนคลังนำา้มันบางปะอิน
	 และคลังนำ้ามันสมุทรสาครเพิ่มระยะจัดส่งให้คู่ค้า
2.1	 จัดการประมูลหรือเจรจาคู่ค้ารายเดิมในการจัดหา	
	 ทดแทนสัญญาเดิมให้รวดเร็วขึ้น
2.2	 จัดการประมูลงานทดแทนสัญญาที่จะหมดอายุ
	 โดยใช้ระบบประมูล	e-auction	ซึ่งเป็นรูปแบบ	
	 มาตรฐานและโปร่งใส
3.1	 จัดประชุมประจำาเดือนอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อพัฒนา 
	 ระบบงานร่วมกัน
3.2	 ปรับปรุงคลังนำ้ามัน	ห้องทำางานผู้รับเหมาขนส่ง
	 โรงอาหารของคลังนำ้ามันบางปะอิน	และระบบ	 
	 Unloading	เอทานอลและบี	100	ที่คลังนำ้ามันบางจาก

1.1	 บริษัทฯ	มีการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกัน
	 กับผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม	และกำาหนด 
	 จำานวนเที่ยวเรือขั้นตำ่าในแต่ละเดือนก่อนเซ็นต์สัญญา	
2.1	 พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งโดยการติดตาม
	 การขนส่งผ่านระบบกล้องวงจรปิด	(CCTV)	และ		
	 ระบบ	GPS	24	ชั่วโมง	
2.2	 จัดทำารายงาน	Terminal	Feedback	ร่วมกันทุกเดือน	 
	 เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	อุปกรณ์	
	 ความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเรือขนส่ง	
2.3	 ประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเรือขนส่งร่วมกัน
	 ด้วยระบบ	TMSA	(Tanker	Management	and	Self		
	 Assessment)	เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบริหาร	
	 งานและตรวจสอบความปลอดภัยของเรือขนส่ง
	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย		
	 (International	Safety	Management)
2.4	 ดำาเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดนำ้ามันหกรั่วไหล 
	 ที่เรือ	FSU	(Floating	Storage	Unit)
3.1	 จัดทำารายงาน	Safety	Dialogue	เพื่อถ่ายทอด
	 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำางานให้แก่บริษัท 
	 เรือขนส่งเป็นประจำาทุกเดือน

1.	 มีการจัดการประชุมจัดซื้อนำ้ามันดิบรายเดือน
	 อย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสารการ		
	 Trade	ในตลาดนำ้ามัน	และแจ้งความต้องการจัดซื้อ	
	 นำ้ามันดิบให้แก่คู่ค้ารับทราบ	เพื่อทำาความเข้าใจ
	 ร่วมกันก่อนการจัดซื้อนำ้ามันดิบ		
2.	 ประสานงานคุยกับคู่ค้าระหว่างการซื้อขาย	และ
	 การทำา	Operation
3.	 บริษัทชำาระเงินค่าสินค้าตรงตามกำาหนดเวลา

คู่ค้า

ความคาดหวัง/ความต้องการ
(Disclosure 102-44)  

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ปี 2561
(Disclosure 102-43)  

024 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 ประสิทธิภาพการจัดส่งนำ้ามันให้ลูกค้า
	 ร้อยละ	80	
2.	 ข้อร้องเรียน	0.9	เรื่อง/พันเที่ยว
3.	 สัดส่วนใช้รถพ่วงเพิ่มขึ้นปีละ	ร้อยละ	2	
4.	 ผู้รับเหมาขนส่งเที่ยวกลับ	600	เที่ยว

1.	 ขนส่งนำ้ามันดิบเพื่อเตรียมเข้ากลั่นได้ทัน		
	 ตามแผนการกลั่น
2.	 ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดส่งนำ้ามันไม่ทัน	 	
	 ตามกำาหนด
3.	 ปรมิาณนำา้มนัดบิทีส่ญูหายจากการขนสง่		
	 (Intransit	Loss)	เท่ากับร้อยละ	0.58
	 (on	Delivery	Volume)
4.	 ไม่มีการรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี	 	
	 อย่างมีนัยสำาคัญ	(มากกว่า	100	บาร์เรล/
	 ครั้ง)

1.	 ความพึงพอใจของคู่ค้าที่ประเมินได้	 	
	 คะแนนเต็ม	5	คะแนน

1.	 จัดส่งนำ้ามันไปลูกค้าได้อย่างมี	 	
	 ประสิทธิภาพ
2.	 ข้อร้องเรียน	0.5	เรื่อง/พันเที่ยว
3.	 สัดส่วนการใช้รถขนาดใหญ่	(กึ่งพ่วง)
	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	35	
4.	 ผู้รับเหมาขนส่งเที่ยวกลับ	
	 (โครงการ	Backhaul)	700	เที่ยว
5.	 บริหารสัญญาขนส่งของคู่ค้าทุกราย
	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(เฉลี่ยร้อยละ	80)	
6.	 ผู้รับเหมาขนส่งมีคุณภาพชีวิตในการ	 	
	 ทำางานที่ดีขึ้นจากห้องทำางานและบริเวณ
	 สำานักงาน	เป็นสัดส่วนและขนาด
	 เหมาะสมมากขึ้น

1.	 สามารถขนส่งนำ้ามันดิบเพื่อเตรียม
	 เข้ากลั่นได้ทันตามแผนการกลั่น
2.	 ไม่มีข้อร้องเรียนการจัดส่งนำ้ามันไม่ทัน
	 ตามกำาหนด
3.	 ปรมิาณนำา้มนัดบิทีส่ญูหายจากการขนสง่		
	 (Intransit	Loss)	เท่ากับร้อยละ	0.56
	 (on	Delivery	Volume)	ซึ่งทำาให้ดีกว่า
	 เป้าหมาย	
4.	 ไม่มีการรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี	 	
	 อย่างมีนัยสำาคัญ	(มากกว่า	100	บาร์เรล/
	 ครั้ง)

1.	 ความพึงพอใจโดยรวมของคู่ค้าอยู่
	 ในเกณฑ์ดี	คิดเป็น	4.9	คะแนน
 

1.	นำาผลการสำารวจความต้องการ
	 ของผู้ค้าขนส่งปี	2561	มาทำาแผน

1.	 ประสานงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด
	 ให้มากขึ้น	เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน		
	 ทั้งสองฝ่ายนำามาซึ่งความพึงพอใจ
	 ของคู่ค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ลูกค้า

สถานีบริการนํ้ามัน 
	 -	 บจก.	บางจากกรีนเนท
	 -	 ผู้ประกอบการสถานีบริการ			
				 (Dealer)	
		 -	 สหกรณ์การเกษตรฯ		

ลูกค้าทั่วไป

1.	 ผลประกอบการที่ดีขึ้นและเหมาะสม	
2.	 การสนับสนุนและดูแลมาตรฐาน
	 สถานีบริการให้มีความพร้อม
	 ในการแข่งขัน	และเน้นการทำา
	 การตลาดให้มากขึ้น
3.	 ขยายธุรกิจอื่นๆ	(Non-oil	business)	
	 เพื่อตอบสนองความต้องการ
	 ของลูกค้าได้มากขึ้น
4.	 โปรแกรมส่งเสริมการขาย	การโฆษณา	
	 ที่มีประสิทธิภาพ
5.	 การบริการจัดส่งนำ้ามันตรงเวลา
	 ครบถ้วน	ไม่สูญหายและป้องกัน
	 การทุจริต

1.	 ภาพลักษณ์ของยี่ห้อสถานีบริการ		
	 และความปลอดภัยในสถานีบริการ
2.	 สถานที่ตั้งของสถานีบริการ
3.	 ความเพียงพอและความหลากหลาย	
	 ของสิ่งอำานวยความสะดวก	
4.	 ความหลากหลายของร้านค้า	และ	
	 แบรนด์ของร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/
	 ร้านขายสินค้าอื่นๆ	ภายใน
	 สถานีบริการ
5.	 การให้บริการที่ดีและรวดเร็ว	รวมถึง	
	 ความสุภาพของพนักงานบริการ
6.	 โปรโมชั่น	การเติมนำ้ามัน	ร้านค้า

1.1	 ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา
	 ผลประกอบการ	โดยการระดมความคิดเห็น
	 ของผู้จัดการหน้าลานในการวางแผนแก้ปัญหา
	 กับลูกค้า	การจัดอบรมพนักงานหน้าลาน	และ	
	 รณรงค์การทำา	Service	Warm	Up	ก่อนเข้ากะ
1.2	 จัดโครงการ	Refresh	สถานีบริการประเภท	COCO		
	 (Company	Own	Company	Operate)	เพ่ือเพ่ิมยอดขาย
1.3	 ติดต้ัง	Automation	Point	Of	Sale	ของสถานีบริการนำา้มัน
	 และจัดทำาคู่มือการใช้งานระบบ	EDC	POS
	 ของสถานีบริการนำ้ามันเพื่อช่วยให้การบริหารงาน
	 ที่ตู้จ่ายนำ้ามันมีความคล่องตัวขึ้น
2.1	 พฒันาเครือ่งมอืการขายใหก้บัสถานบีรกิาร	เชน่	BCP		
	 Prepaid	Card
2.2	 จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมให้กับพนักงานหน้าลาน	
	 เพื่อให้พนักงานมีการทบทวนงานบริการและข้อมูล
	 ที่ต้องสื่อสารกับลูกค้า
2.3	 โครงการรางวัลบริการเหนือความคาดหวัง
	 สำาหรับพนักงานบริการ
2.4	 นำาระบบ	AOS	(Automatic	Order	System)
	 มาใช้ประกอบการนำาคำาสั่งซื้อที่มีมาใช้บริหาร
	 ระบบคลังของบริษัท	บางจากกรีนเนท	จำากัด
3.1	 พัฒนารูปแบบ	และธุรกิจอื่น	(Non-oil	business)
	 เพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ	
4.1	 จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น
	 ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม	เช่น	โครงการ
	 บัตรสมาชิก	การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
4.2		จัดกิจกรรมโปรโมต	High	Margin	Product
	 ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า	ได้แก่
	 พรีเมียมดีเซล,	Rebranding	นำ้ามันหล่อลื่น	FURiO,
	 นำ้ามันแก๊สโซฮอล์	E20	E85
5.1	 พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งนำ้ามัน	เพื่อให้ลูกค้า	
	 สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

1.1	 นำาเกณฑ์สถานีบริการนำ้ามันต้นแบบด้านนวัตกรรม	 
	 และสิ่งแวดล้อม	(Inno-Green	Station)	ของมูลนิธิ	
	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	มาใช้พัฒนาสถานีบริการ
1.2	 มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน		
	 Mystery	Shopper	เพื่อควบคุมมาตรฐานการดูแล	
	 บริการและภาพลักษณ์	และ	Mobile	Lab	Test	
	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพนำ้ามัน
1.3	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ให้ตรงความต้องการ	เช่น		
	 Hi-Premium	Diesel	S,	E20S,	นำ้ามันหล่อลื่น	FURiO
2.1	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันบางจากมาตรฐาน
	 ไปในทำาเลที่ยังขาด
3.1	 นำาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า
	 โดยพัฒนาสถานีบริการตู้จ่ายแบบแขวน
	 สำาหรับสถานีบริการที่มีพื้นที่น้อย
4.1	 พัฒนารูปแบบ	และธุรกิจอื่นๆ	(Non-oil	business)		
	 เพิ่มขึ้น	เช่น	การพัฒนามินิมาร์ท	SPAR	ปรับปรุง
	 รูปแบบ	และร้านกาแฟอินทนิล
5.1	 ปรับปรุงงานบริการให้เป็นมาตรฐาน	ด้วย	SOP

ความคาดหวัง/ความต้องการ
(Disclosure 102-44)  

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ปี 2561
(Disclosure 102-43)  
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ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 ยอดขายตลาดขายปลีกเพิ่มขึ้น
	 ร้อยละ	5.1	ขณะที่ตลาดรวม	ขยายตัว	 	
	 ประมาณร้อยละ	2.7			
2.	 รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ	2		 	
	 เท่ากับร้อยละ	15.6	(ปี	2560	อยู่ที่
	 ร้อยละ	15.4)
3.	 ยอดจำาหน่ายต่อสถานีบริการมาตรฐาน  
	 อยู่ที่	496	พันลิตร/เดือน/สถานีบริการ
	 ซึ่งลดลงร้อยละ	2.7	ขณะที่
	 ภาพรวมตลาดลดลงร้อยละ	4.1
4.	ขยายสถานีบริการประเภท	COCO
	 (Company	Own	Company	Operate)			 	
	 จำานวน	11	สาขา
5.	 คะแนน	Mystery	Shopper	อยู่ในระดับ
	 ดีมาก	และระดับดี	ร้อยละ	80
6.	ขยายมินิมาร์ท	SPAR	13	สาขา	
	 ร้านกาแฟอินทนิล	149	สาขา	
7.	 พัฒนาธุรกิจเสริมในสถานีบริการโดยการ		
	 เพิ่มร้านค้าต่างๆ	280	สาขา	และ
	 มีพันธมิตรรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก	71	ราย
8.	ยอดขายนำ้ามันแก๊สโซฮอล์	E20	และ	E85		
	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5	และ	15.6	เทียบกับปี		
	 ที่ผ่านมา
9.	 ยอดขายพรีเมียมดีเซลผ่านสถานีบริการ		
	 จำานวน	1.9	ล้านลิตรต่อเดือน
10.	ข้อร้องเรียนในการขนส่ง	0.5	เรื่อง
	 ต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง

1.	 สถานีบริการนำ้ามันบางจากฯ	ผ่านเกณฑ์	
	 ระดับ	Platinum	ของ	Inno-Green	Station		
	 จำานวน	6	แห่ง
2.	 สามารถรักษาระดับคะแนน	NPS	Score			
	 ร้อยละ	71.5	ไม่แตกต่างจากอันดับที่	1		
	 อย่างมีนัยสำาคัญ		
3.	 ขยายสถานีบริการ	ให้ครอบคลุม
	 ทั่วประเทศได้	74	สาขา
4.	 ลูกค้าสามารถเลือกเติมนำ้ามันได้ง่ายขึ้น
5.	 พัฒนาธุรกิจเสริมในสถานีบริการโดยการ		
	 เพิ่มร้านค้าต่างๆ	280	สาขา	และ
	 มีพันธมิตรรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก	71	ราย
6.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	13	สาขา,
	 ร้านกาแฟอินทนิล	149	สาขา	
7.	 คะแนน	Mystery	Shopper	อยู่ในระดับ
	 ดีมาก	และระดับดี	ร้อยละ	80
8.	 มีสถานีบริการเข้าร่วมโครงการ	Flagship		
	 Service	Station	Standard	25	สาขา
	 ทั่วประเทศ

1.	 รักษาส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก
	 อันดับที่	2	ที่ร้อยละ	15.5	
2.	 คะแนน	Mystery	Shopper	สถานีบริการ		
	 ที่อยู่ในระดับดีมาก	และ	ระดับดี		 	
	 มากกว่า	ร้อยละ	75
3.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	30	สาขา,
	 ร้านกาแฟอินทนิล	200	สาขา		
4.	 ข้อร้องเรียนการขนส่ง	3.5	เรื่อง
	 ต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง

1.	 พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันต้นแบบ
	 ด้านนวัตกรรม	และสิ่งแวดล้อม	6	แห่ง
2.	 รกัษาสถานบีรกิารทีม่อีนัดบัคะแนน	NPS		
	 ที่	1	ร่วม
3.	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันทั่วประเทศ	
	 80	สาขา
4.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	30	สาขา,
	 ร้านกาแฟอินทนิล	200	สาขา		
5.	 คะแนน	Mystery	Shopper	สถานีบริการ		
	 ที่อยู่ในระดับดีมาก	และ	ระดับดี		 	
	 มากกว่า	ร้อยละ	75
6.	 พัฒนาระบบบัตร	Bangchak	GreenMiles		
	 และระบบ	CRM	ผ่าน	Mobile	Application	
	 ให้แล้วเสร็จ	

1.	 พัฒนารูปแบบและพันธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ		
	 (Non-oil	business)	เพิ่มขึ้น
	 เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ
2.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	20	สาขา
	 ร้านกาแฟอินทนิลอีก	200	สาขา								
3.	 พัฒนาสถานีบริการตามแนวคิด	
	 Greenovative	Service	Station

1.	 สร้างประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียว		
	 อย่างต่อเนื่อง
2.	 ขยายสถานีบริการเพิ่มขึ้นอีก	70	สาขา
3.	 ขยายมินิมาร์ท	SPAR	20	สาขา,
	 ร้านกาแฟอินทนิลอีก	200	สาขา
4.		เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
5.	 พัฒนาสถานีบริการตามแนวคิด	
	 Greenovative	Service	Station
6.	 พัฒนาระบบ	CRM	นำามาวิเคราะห์
	 ความต้องการลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ลูกค้าอุตสาหกรรม/
ลูกค้ากลุ่มนำ้ามันเครื่อง

ลูกค้าเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ

1.	 สั่งซื้อสะดวก	จัดส่งรวดเร็ว	ราคาถูก	
2.	 สนับสนุนอุปกรณ์สำาหรับรับ-จ่าย 
	 นำ้ามันเครื่อง	
3.	 การบริการด้านเทคนิค	การบริการ
	 ของผู้แทนการตลาด	การบริการเสริม	
	 หลังการขาย/	การซ้อมแผนฉุกเฉิน
4.	 รายการส่งเสริมการขายที่มีต่อเนื่อง
5.	 ความมั่นคงในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน

1.	 การขยายสาขาร่วมกันที่มากขึ้น		
	 สำาหรับแบรนด์เดิม
2.	 การสร้างพันธมิตรที่สามารถขยาย	
	 ไปพร้อมกับสถานีบริการใหม่
	 ได้คราวละหลายสาขา
3.	 การทำา	Cross	Promotion	ร่วมกัน

5.2	 พัฒนา	Flagship	Service	Station	Standard	โดยจัด	
	 โครงการแม่บ้าน	24	ชั่วโมง	และโครงการบริการ	
	 ทันใจใน	3	นาที
5.3	 เพิ่มความถูกต้อง	และรวดเร็วในการรับชำาระเงิน
	 โดยติดตั้งเครื่องรูดบัตร	(EDC)	ให้เชื่อมต่อ	(Link)
	 กับระบบ	POS	ซึ่งจะ	Auto	ดึงข้อมูลการเติม
	 จากตู้จ่าย	ลดความผิดพลาด	ลดโอกาสทุจริต	
	 และตรวจสอบย้อนหลังได้
6.1	 การพัฒนาและการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ	Bangchak		
	 GreenMiles	เช่น	การพัฒนาระบบบัตรสมาชิกใหม่		
	 การพัฒนาระบบการแลกแต้มสมาชิกให้ง่ายขึ้น
	 การเพิม่	New	Benefit	Partners	ใหม	่และการพฒันา		
	 Mobile	Application	ให้รองรับ	Function
	 ของบัตรสมาชิก

1.1	 เพิ่มวิธีชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต
1.2	 เพิ่มช่องทาง	Online	และร่วมรายการส่งเสริม
	 การขายให้	End	user	online	ช่วง	11/11	และ	12/12
1.3	 เพิ่มจุดบริการ	FURiO	Care	สำาหรับ	End	user
1.4	 เพิ่มการเสนอขาย	Fleet	Card	ในส่วนที่ลูกค้าต้อง
	 เติมเพิ่มจากคลัง/จุดจ่ายนำ้ามันของลูกค้า
1.5	 ปรับปรุงวงเงินและเทอมชำาระให้เหมาะสม
2.1	 การให้ยืมอุปกรณ์จ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
	 รวมถึงบริการซ่อมบำารุงอุปกรณ์รับ-จ่ายนำ้ามัน
3.1	 การแนะนำาและให้ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ 
	 ผลิตภัณฑ์ใหม่	เช่น	HSD	B20	รวมถึงการแนะนำา 
	 ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า
3.2	 การให้บริการตรวจสอบนำ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
3.3	 ปรับปรุงอัตรากำาลังของเจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิค 
	 ในการกระจายการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าได้ใกล้ชิด	
	 มากขึ้น	รวมถึงการติดต่อกับลูกค้าใหม่
4.1	 จัดรายการ	Trade	Promotion	ตลอดปี
5.1	 จัดสัมมนาลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ	
	 และจัดประชุม	Dealer	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1.1	 นำาเสนอทำาเลที่ตรงตามแผนขยายสาขาของแบรนด์
2.1	 นำาข้อเสนอแนะ	และความต้องการของแบรนด์	
	 มาทำาให้เป็นรูปธรรม
3.1	 จัดประชุมทุกไตรมาส	เพื่ออัพเดตข้อมูลร่วมกัน		
	 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ความคาดหวัง/ความต้องการ
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ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 ลูกค้าอุตสาหกรรมเปิดบัญชีใหม่		 	
	 มากกว่า	100	ราย	
2.	 ลูกค้ากลุ่มนำ้ามันเครื่องรูดบัตร
	 เปิดบัญชีใหม่	มากกว่า	20	ราย
3.	 ลูกค้า	Fleet	card	ใหม่เริ่มซื้อ
	 มากกว่า	20	รายต่อปี
4.	 ยอดขายนำ้ามันหล่อลื่นสำาเร็จรูป
	 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	38

1.	 บริหารจัดการพื้นที่ในสถานีบริการ
	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในรูปแบบ	 	
	 ธุรกิจใหม่เพื่อเติมเต็มบริการให้ครบวงจร

9.	 ยอด	Download	Bangchak	Mobile	
	 Application	502	พันครั้ง
10.	พัฒนาพันธมิตรสิทธิประโยชน์
	 สมาชิกใหม่	39	ราย	

1.	 ลูกค้าอุตสาหกรรมเปิดบัญชีใหม่	290	ราย	
2.	 ลูกค้ากลุ่มนำ้ามันเครื่องรูดบัตร
	 เปิดบัญชีใหม่	28	ราย
3.	 เพ่ิมการซ้ือ	Fleet	card	มากกว่า	20	ราย/ปี
4.	 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้บริการ		
	 อยู่ในระดับพอใจอย่างยิ่ง	ร้อยละ	70	
5.	 ลูกค้าส่วนใหญ่จะแนะนำาให้เพื่อนหรือ
	 คนรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์บางจาก	ร้อยละ	88
6.	 ยอดขายนำ้ามันหล่อลื่นสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น  
	 ร้อยละ	17

1.	 จัดหาร้านค้าสำาหรับพื้นที่ว่าง
	 ในสถานีบริการ	ได้ทันแผนการเปิดสถานี	
	 บริการ
2.	 สนับสนุนธุรกิจและร้าน	Local	brand		 	
	 ให้ขยายสาขาในสถานีบริการเพิ่มขึ้น
	 5	สาขา
3.	 โน้มน้าวพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่
	 ที่เดิมเคยมีข้อกังวลในการขยายสาขา
	 ในสถานีบริการ
4.	 พันธมิตรใหม่ที่เริ่มเปิดสาขาและสามารถ	
	 ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว

1.	 ปรับเขตการขายลูกค้าอุตสาหกรรม
	 โดยเพิ่มผู้รับผิดชอบนำ้ามันหล่อลื่นของ
	 ส่วนงานและเพิ่มผู้แทนขาย	outsource
2.	 ออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้เหมาะสม	 	
	 กับการใช้งานของลูกค้า

1.	 บริหารจัดการพื้นที่ในสถานีบริการให้เกิด	
	 ประโยชน์สูงสุดภายในรูปแบบธุรกิจใหม่		
	 เพื่อเติมเต็มบริการให้ครบวงจร
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หน่วยงานราชการ
	 -	 หน่วยงานราชการส่วนกลาง
	 -	 หนว่ยงานราชการสว่นทอ้งถิน่

ผู้ถือหุ้น
	 	 -	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 -	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	
	 	 -	 กองทุน	/	สถาบัน

1.	 การปฏิบัติตามกฎหมายหรือดีกว่า
	 ที่กฎหมายกำาหนด
2.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
	 สิ่งแวดล้อม	การอยู่ร่วมกับชุมชน
	 อย่างยั่งยืน
3.	 ระบบการจัดการความปลอดภัย
	 และสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน
4.	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
	 อย่างรวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการ	
	 ของหน่วยงานราชการ

1.	 ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(Capital	Gain)
2.	 การจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ		
	 มีการจ่ายสมำ่าเสมอ	
3.	 ผลประกอบการที่ดี	และเติบโตอย่าง	
	 ต่อเนื่อง	มั่นคง	
4.	 ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
	 เป็นไปแผนงาน
5.	 เป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจ	
	 ของบริษัทฯ	ในอนาคตที่ชัดเจน	
	 และลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน
	 ในระดับที่เหมาะสม
6.	 การดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง
	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Sustainability)

1.1	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ
	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	โปร่งใส
1.2	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ	
	 ภายในบริษัทให้ถูกต้องโปร่งใสตามที่กฎหมาย	
	 กำาหนด	ผ่านโครงการการตรวจสอบการปฏิบัติ
	 ตามกฎหมาย	(Legal	Assessment	และ	SHEE	Audit)
1.3	 ชี้แจงหรือนำาส่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่หน่วยงานราชการ 
	 ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
1.4	 ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
	 ที่กฎหมายกำาหนด	
1.5	 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนขาย
2.1	 มีหน่วยงานสร้างความผูกพันชุมชนผ่าน
	 การจัดกิจกรรมชุมชน	8	ด้าน
3.1	 ระบบการจัดการตามมาตรฐาน	ISO	14001	และ		
	 OHSAS	18001
4.1	 ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการดำาเนินโครงการ
	 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.2	 สนับสนุนโครงการของภาครัฐ	เช่น
	 การปรับปรุงป้อมตำารวจ	บริเวณซอยสุขุมวิท	62

1.1	 บริหารจัดการให้โรงกลั่น	มีอัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่
	 ในระดับสูงต่อเนื่อง
2.1	 จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม	และมีอัตราการจ่าย	
	 ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน	
3.1	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและ
	 รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ	มากขึ้น
3.2	 ปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีความ
	 ทันสมัย	ข้อมูลครบถ้วน	ใช้งานง่าย	และเพิ่มช่อง	
	 ทางการสื่อสาร	online	ผ่านโปรแกรม	chatbot
3.3	 จัดทำา	Factsheet	/	Company	Profile	เพื่อเป็นข้อมูล
	 ใหก้บัผูถ้อืหุน้	และนกัลงทนุไดรู้จ้กัธรุกจิของบรษิทัฯ			
	 และผลประกอบการของบริษัทฯ
4.1	 จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ
	 ที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเข้าไปลงทุนให้กับ
	 นักลงทุนสถาบัน
5.1	 จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
	 รายย่อย	เช่น	การจัด	Opportunity	Day	หรือการ
	 ออกบูธในงาน	SET	in	the	city	หรือการจัดโครงการ	
	 เยี่ยมชมกิจการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
5.2	 เพิ่มความถี่ในการพบนักลงทุน	ไม่ว่าจะเป็นการจัด		
	 Roadshow	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	การเข้า	
	 ร่วม	Conference	หรือ	Event	ต่างๆ	เช่น	Analyst		
	 Meeting	ทุกไตรมาส	เพื่อสร้างความมั่นใจ
	 แก่นักลงทุน
6.1	 บริหารงานตามแนวทางความยั่งยืน	ได้แก่
	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ISO	26000	UNGC		
	 และ	DJSI

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ความคาดหวัง/ความต้องการ
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1.	 ย่ืนคำาขอต่ออายุใบอนุญาตทุกใบ
	 ให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตน้ันๆ	หมดอายุ
2.	 รักษาการดำาเนินการที่เกี่ยวกับ	Green	  
	 Industry	Level	5	อย่างต่อเนื่อง
3.	 จำานวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ 
	 เรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น	0
4.	 ส่งรายงานต่างๆ	ที่กฎหมายกำาหนด
	 ต่อหน่วยงานราชการ	โดยมีข้อมูลถูกต้อง	
	 ครบถ้วนและทันเวลา

1.	 ได้รับการจัดอันดับคะแนนจาก
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ในการพิจารณารางวัล	SET	Awards		 	
	 อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก	เกี่ยวกับการ
	 ดำาเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์  
	 ซึ่งให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม
	 ของทั้งองค์กร	

1.	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	 	
	 อย่างต่อเนื่อง	
2.	 ไดร้บัการรบัรอง	Green	Industry	Level	5		
	 อย่างต่อเนื่อง	
3.	 ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ทำาให้ในปี	2561	  
	 จำานวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ 
	 สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการเป็น	0
4.	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 ในความรับผิดชอบของส่วนงานครบถ้วน

1.	 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์			
	 จาก	SET	Awards	2018
2.	 ได้รับรางวัล	Asian	Excellence	Recognition		
	 Awards	2018	:	Best	Investor	Relations			
	 Company
3.	 ได้รับความสนใจมาร่วมกิจกรรม	
	 Site	visit	ทุกปี
4.	 ได้รับรางวัล	The	Asset	Corporate		 	
	 Awards	2018:	Best	Investor	Relations			
	 Team	-	Highly	Commanded
5.	 ได้รับการเชิญให้ไป	Roadshow	จาก
	 หลักทรัพย์ต่างๆ	ทั้งในประเทศและ
	 ต่างประเทศ
6.	 TSR	Avg.	3-yrs:	ร้อยละ	4.41
7.	 ผลประเมินความพึงพอใจจากการ
	 ให้ข้อมูล/ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 	
	 ร้อยละ	80	ของผู้ประเมิน
	 มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก
8.	 ได้รับรางวัล	3G	CSR	Award	2018	และ			
	 3G	Sustainability	of	Performance	Award		
	 2018	จากงาน	3G	Award	2018

1.	 ติดตามกฎหมายต่างๆ	ที่มีการประกาศ	
	 ใช้ใหม่	หรือแก้ไขในรายละเอียด
	 เพื่อให้บริษัทฯ	ปฏิบัติสอดคล้องตาม	
	 กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	และครบถ้วน
2.	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงาน	
	 ต่างๆ	ภายในบริษัทให้ถูกต้อง	โปร่งใส	
	 ตามที่กฎหมายกำาหนดผ่านโครงการ
	 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย		
	 (Legal	Assessment	และ	SHEE	Audit)
3.	 ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
	 การดำาเนินโครงการที่เป็นมิตรกับ
	 สิ่งแวดล้อมในโครงการใหม่ๆ
	 รวมถึงสนับสนุนโครงการของรัฐอื่นๆ		
	 ตามที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

1.	 เพิ่มความเข้มข้นในการดำาเนินงาน
	 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์	การจัดกิจกรรม	
	 นักลงทุนสัมพันธ์	ทั้งประเภทกิจกรรม	
	 ความถี่	และช่องทางการสื่อสาร
	 ให้ครอบคลุมกลุ่มนักลงทุนให้มากขึ้น
2.	 เพิ่มระดับคุณภาพของการให้ข้อมูล
	 ของบริษัทฯ	ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	
	 ใน	IR	Webpage	พร้อมทั้งปรับปรุง
	 รูปแบบการนำาเสนอให้มีความทันสมัย	 
	 และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
3.	 เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนฝั่ง	Sell	side	
	 ให้มากขึ้น	เพื่อได้ทราบความต้องการ		
	 และมุมมองที่มีต่อบริษัทฯ	เพื่อนำามา 
	 สื่อสารให้คณะกรรมการ	/	ผู้บริหาร
	 ได้รับทราบ

ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต
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ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)

ความคาดหวัง/ความต้องการ
(Disclosure 102-44)  

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ปี 2561
(Disclosure 102-43)  

สื่อมวลชน
สื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย
	 -	 หนังสือพิมพ์
	 -	 นิตยสาร
	 -	 โทรทัศน์
	 -	 วิทยุ
	 -	 สื่อออนไลน์

เจ้าหนี้  
	 -	 สถาบันการเงิน
	 -	 ผู้ถือหุ้นกู้

คู่แข่งทางการค้า
บริษัทพลังงาน	/	บริษัทค้านำา้มันอ่ืนๆ

1.	 ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ	
	 ข้อมูลด้านธุรกิจพลังงานในภาพรวม		
	 ตลอดจนแผนการเติบโตและ
	 ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.	 การนัดสัมภาษณ์พิเศษ
	 ผู้บริหารระดับสูง	นอกเหนือจาก
	 งานแถลงข่าวปกติ	เพื่อให้ได้ประเด็น	
	 เฉพาะที่สื่อนั้นๆ	ต้องการทำา
	 สกู๊ปข่าวพิเศษ	เพื่อให้มีข่าวเดี่ยว
	 ที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆ	
3.	 ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็น
	 ผู้ให้ข้อมูล	และแสดงวิสัยทัศน์
	 ทางด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
	 ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
	 ในข่าว	และสร้างแรงจูงใจ	
	 ในการติดตามข่าวสาร

1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
	 ตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

1.	 ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
	 ภายใต้การค้าและการแข่งขัน
	 ที่เป็นธรรม

1.1	 จัดแถลงข่าวและจัดทำาข่าวแจก	(Press	Release)	 
	 อย่างสมำ่าเสมอ	
1.2	 ตอบสนองต่อความต้องการของสื่อในทุกเรื่อง
	 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและส่วนรวม	
2.1	 สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่ทำาเพื่อส่วนรวม	 
	 และสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันครบรอบของสื่อ
	 เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน	
2.2	 เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสาย
	 ที่เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ	รวมทั้งร่วมงาน
	 ในสถานการณ์ต่างๆ	

1.1	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้
	 ได้อย่างเคร่งครัด
1.2	 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน
	 ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
1.3	 ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ	เมื่อมี
	 ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
1.4	 พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิด
	 ความมั่นใจ	ในผลการดำาเนินงานและความสัมพันธ์ 
	 อันดีกับสถาบันการเงิน

1.1	 ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขัน
	 ตามกลไกการค้าเสรี
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ผลลัพธ์ ปี 2561เป้าหมาย ปี 2561 แผนงานในอนาคต

1.	 เพิ่มมูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
	 สื่อสิ่งพิมพ์	(Media	Value)	จากปี	2560

1.	 การประเมินภาพรวมการตอบสนอง	 	
	 ความต้องการของสถาบันการเงิน	ผู้ให้กู้
	 เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	
2.	 การประเมินระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไข		
	 ของสัญญาเงินกู้	การให้ข้อมูล
	 และการให้ความร่วมมืออื่นๆ
	 อยู่ในระดับสูง-สูงมาก

1.	 จำานวนข้อร้องเรียน	0	เรื่อง

1.	 ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
	 ในสื่อต่างๆ	อย่างสมำ่าเสมอ	ซึ่งแสดง
	 ให้เห็นถึงการดำาเนินงานกับสื่อมวลชน
	 ได้อย่างเหมาะสมและผูกพัน
2.	 มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
	 สื่อสิ่งพิมพ์	(Media	Value)	เพิ่มขึ้น	20%			
	 จากปี	2560
3.	 ข้อมูลข่าวสารได้รับการเผยแพร่
	 อย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.	 ภาพรวมการตอบสนองความต้องการ	 	
	 ของสถาบันการเงิน	ผู้ให้กู้เฉลี่ย
	 อยู่ในระดับสูง	
2.	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้			
	 การให้ข้อมูล	และการให้ความร่วมมือ
	 อื่นๆ	อยู่ในระดับสูง-สูงมาก

1.	 จำานวนข้อร้องเรียนด้านลบหรือ
	 ข่าวสาร	ด้านลบ	ในการแข่งขันกับคู่แข่ง			
	 0	เรื่อง
2.	 ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วน
	 ของการค้าขายอย่างไม่เป็นธรรม

1.	 ตอบสนองต่อความต้องการของสื่อ
	 ในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	 และส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
	 ตามสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด

1.	 ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
	 การแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน	ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าและคุณค่า 
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ยกระบวนการคดัเลอืกประเดน็สำาคญัจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่รว่มกบัประเดน็
ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

หลักการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ (Materiality) 

1. การระบุประเด็นสำาคัญ (Identification) ของกลุ่มผู้มี 

 ส่วนได้เสียและองค์กร 

	 บริษัทฯ	รวบรวมข้อมูลประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน	
ทั้งจากปัจจัยภายใน	 (เป้าหมายและแผนธุรกิจ)	และปัจจัย
ภายนอก	(ทิศทางแนวโน้มความยั่งยืนของโลก	ความต้องการ
คาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี)		ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความยัง่ยนื
ขององค์กรในด้านบรรษัทภิบาล	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และ
สังคม	ดังนี้
  ข้อมูลภายในองค์กร	 (เป้าหมายและแผนธุรกิจ) 
	 	 ประเด็นสำาคัญจากการระดมสมองของผู้บริหารในการ 
	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 จัดทำากลยุทธ์	 (Brainstorm	 
	 	 Workshop)	 และความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
	 	 ความยั่งยืนองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  ข้อมูลภายนอกองค์กร	 (ทิศทางแนวโน้มความยั่งยืน 
	 	 ของโลกและความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วน 
	 	 ได้เสีย)	ทบทวนแนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืน 
	 	 ทีส่อดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของโลก	 
	 	 (SDGs)	เกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืองคก์รตามดชัน ี
	 	 ความยั่งยืนดาวน์โจนส์	 (Dow	Jones	Sustainability	 
	 	 Index)	เกณฑ์สำาคัญของ	UNGC	(United	Nation	Global	 
	 	 Compact)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 
	 	 และความคิดเห็น	คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจาก 
	 	 การสำารวจความคิดเห็น	 /	ความคาดหวังทั้งอย่างเป็น 
	 	 ทางการและไม่เป็นทางการ	อาทิ	การหารือ	พูดคุย	 
	 	 ประชมุ	สมัมนา	หรอืสมัภาษณอ์ยา่งไมม่โีครงสรา้งตาม 
	 	 ความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มร่วมกับการประชุมกับ 
	 	 สว่นงานผูร้บัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี		9	กลุม่	จากนัน้ 
	 	 เข้าสู่ขั้นตอนจัดลำาดับความสำาคัญ	 เพื่อกำาหนดการ 
	 	 ดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสม	
  (Disclosure 102-40)

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization) 

	 เปน็การนำาประเดน็ความยัง่ยนืทีม่นียัสำาคญัตอ่องคก์รและ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียมาเทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น
และตัวชี้วัดตามมาตรฐาน	GRI	ซึ่งปีนี้	พบว่ามีเรื่องที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียคาดหวังต่อบริษัทฯ	ถึง	78	ประเด็น	เมื่อนำามาจัด
กลุม่ได	้24	ประเดน็	จากนัน้ใหค้า่คะแนนพจิารณาลำาดบัความ
สำาคัญใน	2	เกณฑ์แล้วกำาหนดประเด็นลงตาราง	Materiality	
Matrix		
 2.1  แกนนอน :	เปน็ประเดน็ทีส่ำาคญัตอ่องคก์ร	พจิารณา 
	 	 		 ผลกระทบ	โอกาส/ความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อองค์กร 
	 	 		 ในระยะสั้นและระยะยาว
 2.2  แกนตั้ง :	 เป็นประเด็นที่สำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
	 	 		 ในการตดัสนิใจใดๆ	ตอ่องคก์ร	โดยพจิารณาจากระดบั 
	 	 		 ผลกระทบและความสำาคญัทีอ่าจเกดิขึน้จากองคก์ร 
	 	 		 ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

•	 ผู้บริหารองค์กร
•	 การบริหารความเสี่ยง
•	 กระบวนการกำาหนดกลยุทธ์

พิจารณาประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

•	 แนวโน้มด้านความยั่งยืน 
 ของโลก
•	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
•	 การสำารวจ / การวิจัยกับ
 ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร
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   คู่แข่งทางการค้า
•	จริยธรรมและความโปร่งใส
 
  
	 	 	 หน่วยงานราชการ
•	ความปลอดภัย
•	การปฏิบัติตามกฎหมาย
•	การใช้พลังงาน
•	ก๊าซเรือนกระจก
•	การใช้นํ้า
•	การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่
•	การปล่อยมลพิษอากาศ
•	การจัดการของเสีย

	 	 	 พนักงาน
•	ระบบการประเมินผลงาน
	 ประจําปี
•	โอกาสทางอาชีพ
•	การจัดการคนเก่งและบุคลากร
  

	 	 	 ชุมชนและสังคม
•	ความปลอดภัย
•	การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	 นํ้าเสียและคราบนํ้ามัน
•	การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
	 ชุมชนสัมพันธ์
•	การใช้พลังงาน

    
   ผู้ถือหุ้น
•	ผลประกอบการที่ดี	
	 และมีการเติบโต
	 อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
•	จริยธรรมและความโปร่งใส

   คู่ค้า
•	ความปลอดภัย
•	ไม่เกิดอุบัติเหตุนํ้ามันหกรั่วไหล
•	การบริหารสัญญาคู่ค้าอย่าง
	 เป็นธรรม
•	การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน
•	การจัดจ้างที่ดี	ขอบเขตงาน
	 ชัดเจน	

	 	 	 ลูกค้า
	 	 	 สถานีบริการนํ้ามัน
•	ภาพลักษณ์ของสถานีบริการ
•	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
•	บริการจัดส่งนํ้ามันตรงเวลา
	 และครบถ้วน
•	ระบบบริหารสถานีบริการฯ
	 ที่มีประสิทธิภาพและ
	 ป้องกันทุจริต
•	การอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ
	 และงานบริการ

กระบวนการภายใน 

•	คณะกรรมการนโยบาย	

	 ความยั่งยืนองค์กร		

 (SPC) 

•	กระบวนการวางแผน	

	 เชิงกลยุทธ์	/	การบริหาร	

	 ความเสี่ยงองค์กร

•	กระบวนการวางแผน

	 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ/		

	 สายงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย 

•	ผลกระทบ	/	การพึ่งพิงปัจจัยนั้น

•	ความสําคัญในพื้นที่

•	ความหลากหลายของกลุ่มที่ได้รับ

	 ผลกระทบ

•	ความคาดหวังต่อการจัดการ

กระบวนการภายนอก 

•	เทียบเคียงผลการ
	 ดําเนินงานกับ 
	 อุตสาหกรรมเดียวกัน	
•	การทวนสอบการจัดทํา/	
	 ตัวชี้วัดจาก	Third	Party	
•	การประเมินดัชนี
	 ความยั่งยืนดาวโจนส์
•	การส่งประกวดรางวัล
	 รายงานความยั่งยืน
	 ระดับประเทศ

ที่มา
Primary Source
•	การสํารวจความผูกพันพนักงาน
	 /CEO	BOX	
•	การประชุม	/	สัมมนาพนักงาน
	 ในกลุ่มธุรกิจ	/	สายงาน
•	กิจกรรม	Engagement
	 Ambassador
•	ประชุมร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม
•	การลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน
•	การประชุม	/	สัมมนากับคู่ค้า
•	การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
•	การวิจัยทางการตลาด
•	การประชุมหน่วยงานภาครัฐ
•	กจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธต์า่งๆ	
•	ฯลฯ

Secondary Source 
•	ติดตามกฎหมาย	ระเบียบ	
	 ข้อบังคับ	แนวปฏิบัติในการ	
	 กํากับกิจการ	และกฎหมายต่างๆ	 
	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
•	ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
•	ทบทวนแนวทางความยั่งยืน
•	ทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจและ
	 ความเสีย่งในอตุสาหกรรม	/	โลก
•	ฯลฯ

การตัดสินใจ 

•	ปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนให้มีความสอดคล้อง

	 กับเกณฑ์ของสากลมากขึ้น	

•	ดาํเนนิโครงการตอ่เนือ่ง	/	ตอ่ยอด	และรเิริม่โครงการใหม่

•	ปรับเป้าหมายการดําเนินงานให้ท้าทายขึ้น	

	 โดยเฉพาะตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม

•	พัฒนาและขยายขอบเขตการรายงานที่ครอบคลุม

	 มากขึ้น	

องค์กร 

•	โอกาสเกิด	/	ความรุนแรงของผลกระทบ

•	ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ

•	ความเสี่ยง	/	โอกาสทางธุรกิจ

บรรษัทภิบาล (2 ประเด็น)  
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
2. จริยธรรมและความโปร่งใส

ด้านเศรษฐกิจ (8 ประเด็น)
1. ผลประกอบการที่ดี และมีการ 
 เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
2. ภาพลักษณ์ของสถานีบริการ/  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
3. บริการจัดส่งนํ้ามันตรงเวลา 
 และครบถ้วน / ระบบบริหาร 
 สถานีบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 และป้องกันทุจริต
4. การบริหารสัญญาคู่ค้า
 อย่างเป็นธรรม
5. การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน
6. การจัดจ้างที่ดี ขอบเขตงาน
 ชัดเจน

ด้านสิ่งแวดล้อม (8 ประเด็น)
1. การใช้พลังงาน
2. ไม่เกิดอุบัติเหตุนํ้ามัน
 หกรั่วไหล 
3. ก๊าซเรือนกระจก/ การใช้นํ้า/
 การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่/
 การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 นํ้าเสียและคราบนํ้ามัน
4. การปล่อยมลพิษอากาศ
5. การจัดการของเสีย

ด้านสังคม (6 ประเด็น) 
1. ความปลอดภัย
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 ชุมชนสัมพันธ์
3. ระบบการประเมินผลงาน 
 ประจําปี
4. การอบรมให้ความรู้
 ด้านธุรกิจ และงานบริการ
5. โอกาสทางอาชีพ
 ของพนักงาน
6. การจัดการคนเก่ง
 และบุคลากร

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน	24	ประเด็น	(Disclosure	102-47)

5

3 2

46

2 1

2

3

5

6

4

1

3 1

        Materiality Matrix Legend

		Data	assured	by	3rd	party						 No	 Yes

4

5

2

ทบทวน	:	กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

เรียงลําดับความสําคัญ	(Prioritise)	
เกณฑ์พิจารณาหลัก	(Key	Criteria)	 Materiality	Matrix

Materiality	Matrix	Analysis

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม
ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

สําคัญต่อองค์กร

1
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3. การให้เหตุผล (Validation)

	 ประเดน็สำาคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห	์พจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายความยัง่ยนืองคก์ร	(SPC)	(Disclosure	
102-32,	102-33)	โดยเฉพาะประเด็นจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังด้านสินค้าและบริการมากขึ้น	รวมถึง
แนวโนม้ของโลกดา้นความยัง่ยนืในกลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทีผ่ลกัดนัใหบ้รษิทัฯ	เตบิโตดว้ยธรุกจินวตักรรมและพลงังานสเีขยีว	
บริษัทฯ	จึงกำาหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ	ตามระดับความสำาคัญและเหมาะสมใน	4	ระดับ	

การปฏิบัติตามกฎหมาย

จริยธรรมและความโปร่งใส

ผลประกอบการที่ดี	และมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ภาพลักษณ์ของสถานีบริการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการจัดส่งนำ้ามันตรงเวลา
และครบถ้วน

ระบบบริหารสถานีบริการที่มี
ประสิทธิภาพและป้องกันทุจริต

การบริหารสัญญาคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม

การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน

การจัดจ้างที่ดี	ขอบเขตงานชัดเจน

บรรษัทภิบาล

เศรษฐกิจ

BCP

BCP

BCP/	BCPG/
BBF/	BBE/
BGN/	BCR

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP/	BGN

BCP

BCP

BCP

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ผู้ถือหุ้น
คู่แข่งทางการค้า

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าสถานีบริการ
นำ้ามัน

ลูกค้าสถานีบริการ
นำ้ามัน

ลูกค้าสถานีบริการ
นำ้ามัน

ลูกค้าสถานีบริการ
นำ้ามัน

คู่ค้า

คู่ค้า

คู่ค้า

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่ละเมิด
ต่อกฎหมาย	ส่งผลให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มีแนวปฏิบัติที่ดี	ต่อต้านทุจริต	เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจสอบ	สอดคล้องกับ	SDG	16

เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจ	กระจายรายได้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
และรักษาเสถียรภาพการดำาเนินงาน

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค	
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience	

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience		

เพื่อกระจายรายได้ให้คู่ค้าอย่างเป็นธรรม	สร้างความเชื่อมั่น
ไม่เลือกปฏิบัติ

ยกระดับการดำาเนินงานของคู่ค้ากลุ่มสำาคัญ	เพื่อนำาไปสู่การ
ดำาเนินงานที่ปลอดภัย	มีคุณภาพ	และสอดคล้องกับการพัฒนา
ธุรกิจที่ยั่งยืน	และสอดคล้องกับ	SDG	12

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ	สามารถจัดหาได้อย่างถูกต้อง	
รวดเร็วต่อความต้องการและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ประเด็นสำาคัญ
(Disclosure 102-47) ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ความสำาคัญ
ของประเด็นนี้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

Mission
Driven

Mission
Driven

Mission
Driven

Mission
Driven

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Sustainability 
Leader
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ได้แก่	ระดับแผนงาน	โครงการ	(Initiative	Base)	มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	Focus)		มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ	(Mission	Driven) 
และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำา	(Sustainability	Leader)		รวมถึงกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ทั้งในระดับองค์กร	ส่วนงาน		โครงการ	
และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนที่เหมาะสม	(Disclosure	102-28)	เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร	อย่างไรก็ตาม	จากการทบทวนความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียนี้	พบว่า	มีประเด็นด้านความยั่งยืนในปี	2561	ดังนี้	

GRI	307:
Environmental	Compliance	

GRI	419:
Socioeconomic	Compliance

GRI	205:
Anti-Corruption

GRI	201:
Economic	Performance

Product	and	Service
Development

Product	and	Service	
Development

การขนส่งสินค้าและบริการ

Product	and	Service	
Development

GRI	204:
Procurement	Practice

GRI	308:
Supplier	Environmental

Assessment
GRI	414:

Supplier	Social	Assessment

Sustainable	Supplier	
Development

•	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การต่อต้านทุจริต
•	 บางจากกับความยั่งยืน
•	 การจัดการมลพิษทางอากาศ

•	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การต่อต้านทุจริต

•	 สรุปผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
•	 รายได้

•	 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

•	 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

•	 การขนส่งผลิตภัณฑ์

•	 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

•	 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

•	การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

•	การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

307-1	 Non-compliance	with	environmental	laws	
	 	 and	regulation	
419-1	 Non-compliance	with	laws	and	regulations	
	 	 in	the	social	and	economic	area

205-2	 Communication	and	training	about	
	 	 anti-corruption	policies	and	procedures
205-3	 Confirmed	incidents	of	corruption	
	 	 and	action	taken

201-1	 Direct	economic	value	generated	and	distributed

BCP	Indicator	:	จำานวนสถานีบริการนำ้ามันที่ปรับปรุง
	 	 	 	 ภาพลักษณ์

BCP	Indicator	:	การเป็นสถานีบริการที่ลูกค้าแนะนำา
	 	 	 	 และบอกตอ่ยีห่อ้บางจากฯ	(NPS	Score)/		
	 	 	 	 ความพึงพอใจของลูกค้า

BCP	Indicator	:	ร้อยละความพึงพอใจในงานขนส่ง	
	 	 	 	 สินค้าและบริการ	/	ข้อร้องเรียน
	 	 	 	 เรื่องความล่าช้า	/	นำ้ามันสูญหาย

BCP	Indicator	:	จำานวนสถานีบริการที่ได้รับการปรับปรุง

204-1	 สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น

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

48
49

14-17
81-82

48
49

122
58

84-89

84-89

90-92

84-89

62-64,
122

62-64

62-64

Topic-Specific เนื้อหาที่รายงานGRI Topic หน้า
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สิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

การใช้พลังงาน

ไม่เกิดอุบัติเหตุนำ้ามันหกรั่วไหล

ก๊าซเรือนกระจก

การใช้นำ้า

การนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่

การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นำ้าเสียและคราบนำ้ามัน

การปล่อยมลพิษอากาศ

การจัดการของเสีย

ความปลอดภัย

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ระบบการประเมินผลงานประจำาปี

การอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ
และงานบริการ

โอกาสทางอาชีพของพนักงาน

การจัดการคนเก่งและบุคลากร

BCP/	BCPG/	BBF/	
BBE/	BGN/	BCR

BCP

BCP/	BCPG/
BBF/	BBE/
BGN/	BCR

BCP

BCP

BCP

BCP
 

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP/	BGN

BCP

BCP

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

คู่ค้าขนส่งทางเรือ

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

คู่ค้า
ชุมชนสังคม

หน่วยงานราชการ

ชุมชนสังคม
หน่วยงานราชการ

ลูกค้า
สถานีบริการนำ้ามัน

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเรื่องส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและตอบสนองต่อเป้าหมาย	SDG	7

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนำ้ามันหกรั่วไหล

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร	เรื่องการมุ่งสู่องค์กรลดการปล่อย
คาร์บอน	ส่งเสริมการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงไม่เกิน
2	องศาเซลเซียส	ตอบสนองต่อเป้าหมาย	SDG	7	และ	13

บริหารจัดการนำ้าใช้ให้ดีขึ้น	ด้วยการทำาโครงการศึกษาเรื่อง
Water	Footprint	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

บริหารจัดการนำ้าใช้ให้ดีขึ้น	ด้วยการทำาโครงการศึกษาเรื่อง
Water	Footprint	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

บริหารจัดการนำ้าเสียและคราบนำ้ามันด้วยระบบบำาบัดนำ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ	ทำาให้คุณภาพนำ้าทิ้งดีกว่าที่กฎหมายกำาหนด

ควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีกว่ามาตรฐานกำาหนด

จัดการของเสียตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้
หลัก	3Rs

ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
และผู้รับเหมา	รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	และสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น

ปรับรูปแบบประเมินผลแบบ	360	องศากับพนักงาน
ในระดับผู้อำานวยการขึ้นไป

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
และการให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ	Greenovative	Experience	

พัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานตนเองทั้งสายวิชาชีพและทั่วไป
เพื่อจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กร	เพราะพนักงานทุกคน
มีบทบาทสำาคัญต่อการสร้างผลสำาเร็จขององค์กร

พัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมและเติบโต
ไปกับองค์กร	ส่งเสริมการเกิด	High	Performance	Culture

Initiative 
Base

Strategic
Focus

ระดับการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 การดำาเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อออกแบบโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้อง 
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ	จัดงาน
เปน็ครัง้ๆ	มเีปา้หมายระยะสัน้	วดัผลลพัธค์รัง้เดยีว	

	 การดำาเนินงานร่วมกันเป็นคณะทำางานหรือ 
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
ขององค์กร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
มีเป้าหมายระยะกลางและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
คุณค่า

ด้าน ประเด็นสำาคัญ
(Disclosure 102-47)

ความสำาคัญ
ของประเด็นนี้ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

Mission
Driven

Mission
Driven

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Strategic
Focus

Sustainability 
Leader

Sustainability 
Leader

038 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



GRI	302:
Energy

GRI	306:
Effluents	and	Waste

GRI	305:
Emissions

Product	transportation

GRI	303:
Water

GRI	303:
Water

GRI	306:
Effluents	and	Waste

Environmental	protection	
expenditure	and	investment	type

GRI	305:
Emissions

GRI	306:
Effluents	and	Waste

GRI	403:
Occupational	Health	and	Safety

GRI	413:
Local	Communities

GRI	404:
Training	and	Education

Product	and	Service
Development

GRI	401:
Employment

Labor	Management	Relation

•	 การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•	 การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

•	 การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
•	การขนส่งผลิตภัณฑ์

•	 นำ้าใช้

•	 นำ้าใช้

•	 มลพิษทางนำ้า
•	 การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
•	 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

•	 การจัดการมลพิษอากาศ

•	 การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว

•	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

•	 การดูแลพนักงาน

•	 การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความยั่งยืน

•	 การดูแลพนักงาน

•	 การดูแลพนักงาน

302-1	 Energy	consumption	within	the	organization

306-3	 Significant	spills

305-1	 Direct	(Scope	1)	GHG	emissions	
305-2	 Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions
BCP	Indicator	:	Significant	environmental	impacts	of		
	 	 	 	 transporting	products

303-1	 Water	withdrawal	by	source

303-3	 Water	recycled	and	reused

306-1	 Water	discharge	by	quality	and	destination
BCP	Indicator	:	Environmental	protection	expenditure		
	 	 	 	 and	investment	type

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

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

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

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

BCP	Indicator	:	 จำานวนโครงการ/	สถานีบริการนำา้มันท่ีเข้าร่วม
	 	 	 	 โครงการ	CO-OP	Turn	Pro/	CO-OP	Coaching

GRI	401-1	 New	employee	hires	and	employee	turnover

BCP	Indicator	:	Best	Employer	Score	by	AON	Hewitt

Mission 
Driven

Sustainability 
Leader

73-75,
123

80

73-75,	123
112-121
90-92

76-78,	124

76-78,	124

78-79,	124
80

94-95

81-82,	124

83,	125

98-101,128

112-121

104-110

84-89

104-110,
126-127

104-110,
126-127

	 กา รดำ า เนิ นงานที่ มี โค ร งสร้ า ง เดี ย วกั บ 
คณะกรรมการบริหาร	สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของธุรกิจ ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน	มีการบูรณาการเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและคุณค่าให้กับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	

	 การดำาเนินงานที่มีการบริหารจัดการในระบบ
ธุรกิจพึ่งตนเองได้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ด้วยตนเองและเป็นผู้นำาในวงการ	 มีเป้าหมาย 
ระยะยาว	สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ควบคู่ไปกับประโยชน์ของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน			

เนื้อหาที่รายงานGRI Topic หน้าTopic-Specific 
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กลยุทธม์ุ่งความยั่งยืน

	 บรษิทัฯ	ใหค้วามสำาคญัและยดึมัน่ในการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืควบคูก่บัการดแูลสิง่แวดลอ้ม	ตลอดจนการพฒันานวตักรรม
ดา้นเทคโนโลยพีลงังานสะอาด	ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันอ์งคก์ร	“Evolving Greenovation”	และนอ้มนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาปรบัใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งสมดลุระหวา่ง	“มลูคา่”	และ	“ความยัง่ยนื”	โดยบรษิทัฯ	มเีปา้หมายในการเตบิโต 
ของผลกำาไรเป็น	2	เท่าในอีก	5	ปี	ด้วยกลยุทธ์	3S		

กลยุทธ์ 3S : Security, Stability, Sustainability	ยังคงเป็นแนวทางของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มในการดำาเนินธุรกิจ 
ที่สำาคัญ	สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจ	ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก	และความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

S1 : Security : 
สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานให้กับประเทศ 

 เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 ในปัจจุบัน
ได้แก่	ธุรกิจโรงกลั่นฯ	ธุรกิจการตลาด 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	 รวมไปถึง
ธุ รกิ จทรัพยากรธรรมชาติซึ่ ง เป็น
วัตถุดิบในการผลิต	ได้แก่	ปิโตรเลียม 
แร่ลิเทียม	และวัตถุดิบในธุรกิจปัจจุบัน
และอนาคต	ตามลำาดับ

S2 : Stability :
บริหารจัดการ Portfolio 
ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยง
สู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสมำ่าเสมอ

 กลยุทธ์ เน้นการลงทุนในธุรกิจ 
ที่มีรายได้และผลตอบแทนสมำ่าเสมอ	
มีความเสี่ยงตำ่าจากปัจจัยภายนอกทั้ง 
ในประเทศไทยและต่างประเทศ	อาทิ	
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว	

S3 : Sustainability :
พัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจหลัก
ให้เติบโตและยั่งยืน 

 เป็นกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลัก
เดิมให้เติบโตและยั่งยืน	 เพื่อเตรียม
พร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	เพื่อสร้าง
ความยั่งยืน
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	 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ	ของกลุ่มบริษัท	(Portfolio	Management)	บริษัทฯ	ได้จัดตั้ง
แนวทางการปฏบิตัริว่มกนัของบรษิทัรว่มทนุภายในกลุม่บรษิทัฯ	(BCP	Way	of	Conduct)	โดยมคีณะกรรมการวางแผนยทุธศาสตร์
การส่งเสริมกระบวนการทำางานระหว่างบริษัทในกลุ่ม	SSS	Steering	Committee	 (Subsidiary	Synergy	&	Strategic	Alignment	
Steering	Committee)	คณะทำางานเพื่อส่งเสริมการทำางานระหว่างบริษัทในกลุ่มด้านงานวางแผนยุทธศาสตร์	การกำากับองค์กร	
นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจใหม่	หรือ	CPG	Task	Force	(Corporate	Planning,	Corporate	Compliance,	Innovation	and	Business	
Development),	คณะทำางานเพื่อส่งเสริมการทำางานระหว่างบริษัทในกลุ่มด้านบัญชีและการเงิน	หรือ	AFG	Task	Force	(Account	
and	Finance)	และคณะทำางานเพื่อส่งเสริมการทำางานระหว่างบริษัทในกลุ่มด้านบริหารสนับสนุนการปฏิบัติการทั่วไปการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร	และการพัฒนาความยั่งยืน	หรือ	GSG	Task	Force	 (General	Operation	Support	Corporate	 Image	and	 
Sustainability)	กำากับการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม	

โครงสร้างคณะกรรมการกำากับการดำาเนินงานบริษัทฯ ในกลุ่ม

Group Functional Task Force

CPG
Task Force 

SSS
Steering

Committee 

AFG
Task Force

GSG
Task Force 

SSS Steering 
Committee  
Subsidiary Synergy & Strategic 
Alignment Steering Committee 

CPG Task Force : Corporate Planning, Corporate Compliance,
 Innovation and Business Development 
AFG Task Force : Account and Finance 
GSG Task Force : General Operation Support Corporate Image 
 and Sustainability
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	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังคงกรอบในการดำาเนินธุรกิจและการลงทุน	ตามกลยุทธ์ความยั่งยืน	4 Green (4G) 

1. Green Business 
	 มุ่งเน้นการดำาเนินการและการลงทุนโดยนำานวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาพัฒนาและต่อยอดทั้งใน
ธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิม	โดยมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะ
ธุรกิจ	 (BiiC)	ดำาเนินการร่วมกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ	ของบริษัทฯ	
ได้แก่	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง	 ต่อยอดจาก
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม	การพัฒนาระบบต้นแบบ	Green	
Community	Energy	Management	System	(GEMS)	ต่อยอด
จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าสีเขียวและธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม 
ซึ่งเป็นการต่อยอดการลงทุนเหมืองแร่ลิเทียมของบริษัทฯ	
รองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า	 (EV	Car)	 ในอนาคต 
เพื่อผลักดันธุรกิจในกลุ่มให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่
การเป็นกลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนในเอเชีย

2. Green Production
	 มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยเฉพาะทรัพยากรนำ้าและพลังงาน	มีระบบการบริหารด้าน 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐาน	 ISO	14001	และ	
ISO	50001	 ระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยจากระบบมาตรฐาน	OHSAS	18001	ที่มีการเตรียม
เพือ่ปรบัไปเปน็	ISO	45001	และมกีารยกระดบัการจดัการดา้น 
ความปลอดภยัดว้ยระบบ	Process	Safety	Management	(PSM)		

Green
Business

Green
Production

กลยุทธ์ 4 Green

Greenovative 
Experience 

Green 
Society

042 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



3. Greenovative Experience 
	 มุ่ งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสี เขียว 
รูปโฉมใหม่	รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่	ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
 • Greenovative Product	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
	 	 ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้	และเปน็มติรกบั 
	 	 สิ่งแวดล้อม	โดยจำาหน่ายนำ้ามันมาตรฐาน	EURO	5	 
	 	 (สงูกวา่ขอ้กำาหนดของกรมธรุกจิพลงังาน)	แกส๊โซฮอล	์ 
	 	 E20	และนำ้ามันไฮพรีเมียมดีเซลเอส	(นำ้ามันพรีเมียม 
	 	 ดีเซล)	เริ่มการจำาหน่ายนำ้ามันดีเซล	B20	ให้แก่ลูกค้า 
	 	 กลุ่มรถบรรทุกขนส่ง	 ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์มีการ 
	 	 เผาไหมส้มบูรณ	์ลดการปลดปลอ่ยมลภาวะ	และยงัได ้
	 	 เปิดตัวนำ้ามันหล่อลื่นเกรดพรีเมียม	“FURiO”	ที่มี 
	 	 ประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน	 API	 SN	 ซึ่งเป็น 
	 	 มาตรฐานสงูสดุในปจัจบุนั	ไมเ่พยีงเทา่นัน้ในสว่นของ 
	 	 ธุรกิจ	Non-oil	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
	 	 เช่นกัน	ด้วยการใช้แก้วกาแฟย่อยสลายได้	 งดใช้ 
	 	 หลอดพลาสติกในร้านกาแฟ	 Inthanin	และรณรงค์ 
	 	 งดใช้ถุงพลาสติกที่ร้าน	SPAR	
 •	 Greenovative Service Station	พฒันารปูแบบสถาน ี
	 	 บริการแบบใหม่ที่ มี เอกลักษณ์ โดดเด่น	 ด้ วย 
	 	 กระบวนการ	4	Rs	คอื	Renewable,	Recycle,	Reuse	และ	 
	 	 Reduce	 เช่น	 โครงการ	Green	Community	Energy	 
	 	 Management	System	หรอื	GEMS	ซึง่เปน็หนึง่ในสถาน ี
	 	 บรกิารนำา้มนัตน้แบบทีส่ามารถผลติและจำาหนา่ยไฟฟา้ 
	 	 ไดจ้ากแผง	Solar	Roof	Top	บนหลงัคาของสถานบีรกิาร	 
	 	 จัดตั้งระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ชนิด 
	 	 ลิเทียมอิออน	ขนาด	1	เมกะวัตต์	สถานี	EV	Charger	 
	 	 การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	การเพิ่มพื้นที่ 
	 	 สีเขียวร่มรื่น		
 •	 Greenovative Mind	 นำาเทคโนโลยีและระบบ 
	 	 สารสนเทศมาพฒันางานบรกิารเพือ่การบรหิารขอ้มลู 
	 	 ลูกค้า	และการบริการที่รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	
 • Greenovative Communities	คือแนวคิดในการ 
	 	 สรา้งประสบการณท์ีใ่หล้กูคา้สามารถรว่มเปน็สว่นหนึง่ 
	 	 ของการช่วยเหลือสังคม	สิ่งแวดล้อม	 และรักษา 
	 	 วัฒนธรรมที่ดี	 เช่น	การนำาสินค้าเกษตร	ได้แก่	อ้อย	 
	 	 สบัปะรด	ลน้ตลาดมามอบใหก้บัลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิาร	หรอื	 
	 	 การผลักดันการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตร 
	 	 ต่อสิ่งแวดล้อม		

4. Green Society
	 Green	 Society	 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ 
	 ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม 
	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
	 ของสังคมไทย	โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมทั้งเกษตรกรให้มีอาชีพ 
	 ที่สร้างรายได้	ร่วมสร้างชุมชนให้ยั่งยืน	และส่งเสริมให้ 
	 สังคมมีการผลิตและการบริ โภคอย่างรับผิดชอบ	 
	 สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ	 
	 (SDG)	ที่	11	และ	12	ด้วยโครงการหลากหลายรูปแบบ	 
 •	 CSR	in	Process
 •	 CSR	after	Process	
 •	 CSR	as	Process	
 •	 การขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน 
	 	 ดว้ยจรรยาบรรณคูค่า้เพือ่การพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	 
	 	 (Supplier	Code	of	Conduct:	SCOC)	
 •	 การต่อยอดการทำาธุรกิจเพ่ือสังคม	(Social	Enterprise:	SE)	

043บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



7.2 9.5

1.1	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน					
	 แสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานความ			
	 ร้อนใต้พิภพ	โดยขยายสู่ผู้ผลิตระดับเอเชีย

1.2	 พัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพและต่อยอด
	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

1.3	 พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม	เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
	 โอกาสทางธุรกิจ

•	 สามารถผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์รวม	209	 เมกะวัตต์	 	 (พื้นที่ในไทย	192 
เมกะวัตต์/พื้นที่ในญี่ปุ่น	17	เมกะวัตต์)	

•	 บริหารสินทรัพย์	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
ในประเทศญี่ปุ่นโดยจำาหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อรองรับ
การลงทุนในโครงการใหม่ๆ	ที่มีโอกาสในการเติบโต
และสร้างผลตอบแทนในระดับที่สูงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

•	 ดำาเนินการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์สำาหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
กำาลงัการผลติรวม	8.94	เมกะวตัต	์แลว้เสรจ็ในป	ี2561	

•	 ดำาเนินการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
ลมลิกอร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	กำาลังการผลิต	
8.97	เมกะวตัต	์ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ชว่งกลางป	ี2562

•	 ดำาเนนิธรุกจิผา่นบรษิทั	บบีจีไีอ	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่เกดิ
จากการควบรวมระหว่างบริษัท	บีบีพี	 โฮลดิ้ง	จำากัด	
และ	บริษัท	เคเอสแอลจีไอ	จำากัด	ในปี	2560	

•	 เดินหน่วยผลิตไบโอดีเซลกำาลังการผลิตรวม	930,000	
ลิตรต่อวัน	และมีอัตราการใช้กำาลังผลิตเฉลี่ย	86%	
(บจ.	บางจากไบโอฟูเอล)

•	 เดินหน่วยผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง	ประกอบด้วย	
บจ.	บางจากไบโอเอทานอล	มีกำาลังการผลิต	150,000	
ลิตรต่อวัน	และมีอัตราการใช้กำาลังผลิตเฉลี่ย	91% 
รวมกบั	บจ.	อบุลไบโอเอทานอล	ทีม่กีำาลงัผลติ	400,000	
ลิตรต่อวัน	 และมีอัตราการใช้กำาลังผลิตเฉลี่ย	 93 
เป็น	550,000	ลิตรต่อวัน

•	 เดินหน่วยผลิตและขยายกำาลังการผลิตเอทานอลจาก 
กากนำ้าตาล	ประกอบด้วย	โครงการ	KGI-BP	มีกำาลัง
การผลิต	200,000	ลิตรต่อวัน	และมีอัตราการใช้กำาลัง
การผลิตเฉลี่ย	97%	

•	 เดินหน่วยผลิตและขยายกำาลังการผลิตเอทานอลจาก 
กากนำ้าตาล	ประกอบด้วย	โครงการ	KGI-NP	มีกำาลัง
การผลิต	150,000	ลิตรต่อวัน	และมีอัตราการใช้กำาลัง
การผลิตเฉลี่ย	94%	

•	 คดักรองธรุกจิผลติภณัฑช์วีภาพมลูคา่สงูทีจ่ะสามารถ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์	 ได้แก่	 ไบโอพลาสติกและ 
ไบโอเคมี

•	 จัดตั้งบริษัท	BCP	Innovation	Pte.	Ltd.	ขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์	 เพื่อดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม
ในต่างประเทศได้	ลงทุนในบริษัท	Lithium	Americas	
Corporation	ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียม	โดยขณะ
นี้อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ	Cauchari	 ที่ประเทศ
อาร์เจนตินา	ซึ่งคาดว่าจะมีกำาลังการผลิตในเฟสแรก	
25,000	ตันต่อปี	ในปี	2563

•	 ก่อตั้ง	Corporate	Venture	Capital	(CVC)	เพื่อลงทุนใน	
Startup	ผ่าน	International	 Incubation	และ	In-house	
Pitching	 โดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	
(Bangchak	Innovation	and	Initiative	Center:	BiiC)	และ
ตัง้บรษิทัยอ่ยขึน้ใหม	่4	บรษิทั	เพือ่ประกอบกจิการเงนิ
ร่วมลงทุนและลงทุนในธุรกิจ	Startup	อีกทั้งยังมีความ
ร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วย
งานและมหาวทิยาลยัตา่งๆ	ไดแ้ก	่มหาวทิยาลยัมหดิล	
(MU),	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(KU),	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 (TU),	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	 (RMUTP),	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.),	สถาบันเทคโนโลยี
เอเชีย	 (AIT)	 เป็นต้น	ซึ่งในปีนี้มีการลงทุนในโครงการ	
Startup	3	โครงการ	มูลค่ารวม	9.0	ล้านเหรียญ	สรอ.		
และมี	EBITDA	จากสินค้าและบริการนวัตกรรม	168	
ล้านบาท

ความก้าวหน้าในการพัฒนาและดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แผนงาน เป้าหมายปี 2566 (2023) ผลการดำาเนินงาน

•	 Improvement	 เป็นผู้พัฒนาโครงการ	โดยมุ่งเน้นการ
จัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า
สินทรัพย์

•	 Investment	 เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจ	 หรือโครงการ 
ลงทนุใหม	่ซึง่จะสามารถทำาใหม้ผีลตอบแทนเปน็ไปตาม 
คาดการณ์

•	 Innovation	 เป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ	ภายในกรอบธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบดิจิทัล	
(Digital	Energy	Management)

•	 Intelligence	มทีรพัยากรบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และทกัษะเฉพาะดา้น	โดยยดึลกูคา้เปน็ศนูยก์ลาง	เพือ่
ส่งเสริมผลักดันธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

•	 เพิม่การผลติไบโอดเีซลเปน็	1,000,000	ลติรตอ่วนั	และ
เพิ่มการผลิตเอทานอลเป็น	1,200,000	ลิตรต่อวัน

•	 พฒันาธรุกจิชวีภาพ	โดยจดัตัง้	Bio-Complex	เพือ่ตอ่ยอด 
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง	
(High	Value	Bio	Product)	ท่ีเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ	รวมถึง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะปลูก 
พืชพลังงานเชิงพาณิชย์	 ได้แก่	อ้อย	มันสำาปะหลัง	
ปาลม์นำา้มนั	และสาหรา่ย	มสีว่นชว่ยเพิม่ปรมิาณและ
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

•	 ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองลิเทียม	เพิ่มกำาลังการ
ผลิตรวม	50,000	ตันต่อปี	และพัฒนาต่อยอดไปใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เช่น	แบตเตอรี่ลิเทียม

•	 ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม/Incubator	 และ	 Startup 
โดยมุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสีเขียว	(Green	
Energy)	ได้แก่	ระบบกักเก็บพลังงาน	และด้านชีวภาพ	
(Bio	Based)	เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 1. มุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ  
  (Green Business)

044 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



7.36.66.46.3 13.313.1

2.1	การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ด้านการใช้พลังงานในการผลิต

2.2	 การเผยแพร่ความรู้	/	สร้างความตระหนักแก่สังคม
เพื่อสนับสนุนอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน	 2	องศา
เซลเซียส

2.3	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้าประปาในกระบวนการ
ผลติดว้ยการลดนำา้ใช	้และการนำานำา้กลบัมาใชใ้หม่

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

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

•	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโรงกลั่นโดยมีค่า	
Energy	Intensity	Index	(EII)	ลดลงเหลือ	100.5	

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

•	 เริ่มดำาเนินการผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่	3	 (GTG	3)	ขนาด	12	
เมกะวัตต์	ทดแทน	Boiler	ทำาให้ลดการใช้นำ้ามันเตา 
และเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องจาก
ปีก่อน	

•	 เผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งจติสำานกึผา่นโซเชยีลมเีดยีให้
กับเยาวชนในวงกว้าง	เช่น	โครงการ	Green	Blood	(มี
กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการประมาณ	121,000	คน)	
และจัดสัมมนาสำาหรับประชาชนทั่วไป	ในหัวข้อ	Bio	
–	Economy

•	 ลดการใช้นำ้าประปาลง	ร้อยละ	4.95	 (เทียบกับปีฐาน	
2558)	

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นำ้าต่อหน่วยการผลิตเป็น	
56.8	ลบ.ม.	/	พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต

•	 จดัทำาเสน้ทางรอยเทา้นำา้	(Water	Footprint)	เพือ่บรหิาร
จัดการนำ้าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

•	 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้ครบทุก
กระบวนการตามระบบ	Process	Safety	Management 
(PSM)	 ตามแผน	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต	ด้านเทคโนโลยี	
และด้านเครื่องจักร	 (Management	 of	 Change 
Technology-Facilities:	MOC-T,F)	และการทบทวนความ
ปลอดภยักอ่นเริม่กระบวนการผลติ	(Pre-Startup	Safety	
Review:	PSSR)

•	 ซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจกรณีชุมชน
ประท้วง	 และจัดซ้อมแผนอพยพแบบ	 Table	 Top 
รว่มกบั	8	ชมุชน	รอบโรงกลัน่	เขตพระโขนง	ดว้ยความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ		สำานักงานเขตพระโขนง	และ
สถานีดับเพลิงพระโขนง	

•	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์	ทั้งจาก
ปล่องระบาย	พื้นที่ทำางาน	 และบรรยากาศรอบ 
โรงกลั่นให้ดีกว่าที่กฎหมายกำาหนด	และไม่มีข้อร้อง
เรียนด้านมลพิษทางอากาศ	

•	 ดำาเนินการจัดการของเสียโรงกลั่นตามหลัก	3Rs	ได้	
ร้อยละ	99	ของปริมาณของเสียทั้งหมด	

แผนงาน เป้าหมายปี 2566 (2023) ผลการดำาเนินงาน

•	 ดำาเนินโครงการ	YES-R+	เพื่อพัฒนาด้าน	Yield	Energy	
Efficiency	Safety	and	Reliability	ให้มั่นคงและยั่งยืน	
เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพ	ได้แล้วเสร็จ	

•	 EII	=	98	(เป้าหมายปี	2563)

•	 ดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ	3E	ได้ตามแผน	
	 -	 หนว่ย	Continuous	Catalyst	Regeneration	Unit	(CCR)		 
	 แล้วเสร็จในปี	2563

	 -	 ป รั บ ป รุ ง ห น่ ว ย ก ลั่ น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
	 (Debottlenecking	)แล้วเสร็จในปี	2563

•	 สร้างการเรียนรู้และจิตสำานึกผ่านโซเชียลมีเดียให้กับ
เยาวชนในวงกว้างโดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีละ	
80,000	คน

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

•	 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นำ้าต่อหน่วยการผลิต	56.6	
ลบ.ม.	/	พนับารเ์รลเทยีบเทา่หนว่ยการผลติ	(เปา้หมาย
ปี	2563)

•	 พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ครบทั้ง	14	เรื่อง	

•	 ซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ	จำานวน	11	ชุมชน	(เป้าหมายปี	2563)

•	 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อร้อง
เรียนเป็นวงกว้างในแต่ละปี		

•	 ข้อร้องเรียนจากชุมชนเป็นศูนย์

•	 ผลักดันให้บริษัทในกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช้
หลัก	3Rs	ในการจัดการของเสียและได้รับรางวัล	3Rs	
Award	และ	Zero	Waste	to	Landfill

กลยุทธ์ 2. มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     
  (Green Production) 

045บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



12.512.412.2

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

•	Greenovative Product

		 -	 จำาหน่ายนำ้ามันนำ้ามันแก๊สโซฮอล์	 E20	S	 
	 และ	Hi-Premium	Diesel	S	มาตรฐาน	Euro	5		

•	Greenovative Service Station

	 -	 ปรับปรุงมาตรฐานงานบริการใหม่และ 
	 จัดฝึกอบรมทั่วประเทศ	ขยายการใช้ระบบ	 
	 POS	Automation	รวมเป็น	787	แห่ง	และ 
	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้บริหารฐาน 
	 ขอ้มลูลกูคา้	นำามาสูป่ระสทิธภิาพในการให ้
	 บริการ	 เกิดความรวดเร็ว	 และลูกค้า 
	 พึงพอใจ		

	 -	 ร่วมกับบริษัท	 เอสซีจี	 เคมิคอลส์	จำากัด	 
	 และบริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จำากัด	 
	 ตั้ ง โครงการร่ วมลดขยะพลาสติกใน 
	 โครงการ	“รักษ์ ปัน สุข”	 โดยใช้สถานี 
	 บริการนำ้ามันบางจากเป็นจุดรับ

	 -	 พัฒนาสถานีบริ กา รนำ้ ามั นบางจาก 
	 โดยใช้ เกณฑ์ 	 I nno -G r een 	 S t a t i o n 
	 ของสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย	 ภายใต้ 
	 แนวคิ ดก า รออกแบบสถานี บ ริ ก า ร 
	 ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ 
	 ดีต่อสิ่งแวดล้อม	และมีความปลอดภัย	 
	 โดยในปี	 2561	 มีสถานีบริการนำ้ามัน 
	 บางจาก	 ได้รับรางวัลระดับ	 Platinum	 
	 จำานวน	6	สาขา

แผนงาน เป้าหมายปี 2566 (2023) ผลการดำาเนินงาน

•	มุ่งสู่การเป็น	The	Most	Admired	Brand
•	มสีว่นแบง่ทางการตลาดชอ่งทางสถานบีรกิาร	
มากกว่า	 20%	และรักษาส่วนต่างคะแนน 
Net	 Promoter	 Score	 ให้ไม่แตกต่างจาก 
ผู้นำาตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ

•	พัฒนาสถานีบริการต้นแบบด้านนวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อม	ครอบคลุมด้านการจัดการ 
พลังงาน	นำ้า	 ขยะ	 ไม่น้อยกว่า	 25	 แห่ง 
ทั่วประเทศ	(เป้าหมายปี	2563)

กลยุทธ์ 3. มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่     
(Greenovative Experience)

046 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



6.6 11.A4.74.64.4

4.1	 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม	และพัฒนาธุรกิจ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมกัน	(CSV)

4.2	 พฒันากจิกรรมเพือ่สงัคมทีต่อบสนองตอ่ปญัหาของ
ประเทศมากขึ้น				

•	 ซือ้สบัปะรดกวา่	460	ตนั	และ	70	ตนั	โดยบรษิทัฯ	และ
สถานีบริการฯ	ชุมชน	ตามลำาดับ	ในราคาที่ยุติธรรม 
มาแปรรูปเป็นสับปะรดอบแห้งในชื่อ	“สับปะรดใจดี”	
มอบให้ลูกค้าผู้เติมนำ้ามันที่สถานีบริการเป็นการเพิ่ม
มลูคา่ผลติภณัฑท์างการเกษตร	แกป้ญัหาสนิคา้เกษตร
ล้นตลาด	และสนับสนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรมาเป็น
สินค้าส่งเสริมการขาย

•	 พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
เพิ่มขึ้นอีก	13	แห่ง

•	 ปรบัปรงุสถานบีรกิารนำา้มนัชมุชนทีม่ศีกัยภาพและยก
ระดับงานบริการผ่านโปรแกรมพัฒนาสถานีบริการนำ้า
มันชุมชน	ระบบ	Smart	P&L	 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้
ประกอบการปั๊มชุมชนเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน
ได้	COOP	Coaching		จำานวน	60	แห่ง	COOP	Turn	pro	
12	แห่ง

•	 ขยายเครือข่ายด้านความยั่งยืนไปยังคู่ค้าที่มียอด
สัญญาซื้อขายน้อยกว่า	5	แสนเหรียญ	สรอ.	ด้วยการ
เผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	และจัดให้คู่ค้าประเมิน
ตนเองตามจรรยาบรรณ	จำานวน	29	ราย

•	 ดำาเนนิกจิกรรมดา้น	Social	Enterprise	ผา่นบรษิทั	ออม
สขุ	วสิาหกจิเพือ่สงัคม	จำากดั	เพือ่ตอ่ยอดการทำาธรุกจิ
ร่วมกับเกษตรกร	โดยใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจ	และ
ช่องทางการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	เช่น	ข้าว
และพืชอินทรีย์ให้กับเกษตรกร	รวมถึงการดำาเนินงาน
ร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์
ในจังหวัดเชียงราย	 ได้แก่	 	 โครงการอริยทรัพย์	 by	
Inthanin	ในการจดัหลกัสตูรฝกึอบรมการทำาธรุกจิกาแฟ 
ที่จังหวัดเชียงราย

•	 วิสาหกิจชุมชน	“คุณแจ๋ว	คลีนเซอร์วิส”		ที่เพิ่มรายได้
เฉลี่ย	4,000	บาทต่อเดือนต่อคน	โครงการครัวชุมชน 
ในชว่งซอ่มบำารงุประจำาป	ี2561	จำานวน	28	วนั	มรีา้นคา้ 
ชุมชนเข้าร่วม	34	ร้านค้ามีรายได้เฉลี่ย	2,000	บาท 
ตอ่รา้นตอ่วนั	สนบัสนนุสนิคา้และบรกิารของชมุชนเพือ่
สร้างโอกาสและรายได้	(โครงการต่อเนื่อง)

•	 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม 
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นชุมชนสุขภาพดี	น่าอยู่
และยั่งยืน	ในพื้นที่รอบโรงกลั่นนำ้ามัน	 โดยมีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด	184	ครั้ง	มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม	
28,328	คน	

•	 พฒันาการศกึษาของเยาวชนไทยและพฒันาความเปน็
อยู่ที่ดีของเกษตรกร	โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข	

			-	 โครงการอ่านออกเขียนได้	ง่ายนิดเดียวสำาหรับเด็ก 
	 ประถมวัย	1,968	คน	

		 -	 โครงการบรหิารจดัการนำา้ตามหลกักสกิรรมธรรมชาต ิ
	 และออกแบบพื้นที่พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่สำาหรับ 
	 เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการนำ้าในลุ่มป่าสัก		 
	 จำานวน	14	ราย	

	 -	 โครงการแก่นมะกรูด	ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ 
	 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตร	และส่งเสริมการ 
	 ปลูกอ้อย	 เพิ่มความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจ 
	 ดว้ยเมือ่อกผลผลติสามารถนำามาเปน็วตัถดุบิในการ 
	 ผลิตนำ้าอ้อยคั้นสดสำาหรับร้าน	SPAR	ได้

แผนงาน เป้าหมายปี 2566 (2023) ผลการดำาเนินงาน

•	 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรมา
จำาหนา่ยในรา้นสะดวกซือ้	SPAR	ทัง้ในประเทศและสง่
ออก	รวมถึงนำามาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในสถานี
บริการนำ้ามันบางจากเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี

•	 พัฒนาสถานีบริการนำ้ามันร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
อย่างต่อเนื่อง	

•	 ยกระดับสถานีบริการนำ้ามันชุมชนให้มีงานบริการที่มี
ศักยภาพ

•	 คูค่า้ทกุรายตอบรบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณฯ	และ
ร่วมทำาแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ

•	 ประเมนิถงึความเปน็มติร	เปน็ประโยชน	์ปลอดภยัและ
ความผกูพนัของชมุชนทีม่ตีอ่บรษิทั	รอ้ยละ	85	สง่เสรมิ
ให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
อย่างน้อย	3	กลุ่ม	(เป้าหมายปี	2563)	

•	 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทางวิชาการใน
แต่ละช่วงวัย	(เป้าหมายปี	2563)

	 -	 พัฒนาเยาวชนอ่านออก	 เขียนได้	 ไม่น้อยกว่า 
	 2,000	คน/ปี	(เป้าหมายปี	2563)

	 -	 พฒันาหลกัสตูรระดบัอาชวีศกึษาทีต่อบสนองตลาด 
	 แรงงานและไทยแลนด์	 4.0	จำานวน	1	หลักสูตร 
	 (เป้าหมายปี	2563)

	 -	 ร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในด้าน 
	 ที่สอดคล้องกับธุรกิจ/สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
	 อย่างยั่งยืน	จำานวน	1	หลักสูตร

	 -	 จำานวนเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	(ที่ได้รับ 
	 การออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อการบริหาร 
	 จัดการนำ้า)	ไม่น้อยกว่า	50	ราย	(เป้าหมายปี	2563)

กลยุทธ์ 4 พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  (Green Society) 

หมายเหตุ:	1)	กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานในปี	2563	(2020)/	2566	(2023)	บริษัทฯ	ได้ปรับการนำาเสนอเป็น	2	ช่วงเวลา	เพื่อให้สอดคล้องกับ 
	 	 	 รอบการวางแผนกลยุทธ์องค์กร	ระยะยาว	5	ปี	และ	SDGs
  2) 	หมายถงึ	ตวัชีว้ดัดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัการประเมนิผลปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ 
	 	 	 ผู้จัดการใหญ่	ในปี	2561	(Disclosure	102-28)

	 ทัง้นี	้ในการตอบสนองตอ่เปา้หมายดา้นธรรมาภบิาล	(SDG	16)	และการบรหิารทรพัยากรบคุคล	(SDG	8)	ตดิตามรายละเอยีด

จากบทการกำากับดูแลกิจการที่ดี	การต่อต้านคอรัปชัน	และการดูแลพนักงาน			
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 การกำากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ	บริษัทฯ 
จึงได้กำาหนด	“นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี” (Disclosure	102-16)	อันเป็น
ข้อปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บรษิทัฯ	โดยม	ี“คณะกรรมการบรรษทัภบิาล”	(Corporate	Governance	Committee) 
ทำาหน้าที่กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	บนพื้นฐานของความ
ซือ่สตัยโ์ปรง่ใส	ตรวจสอบได	้และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ	เพือ่พฒันา 
และยกระดับระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง	อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ตลอดจนพัฒนา
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว	บริษัทฯพิจารณาปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจำาทุกปี	โดยในปี	2561	มีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 เพื่อให้การกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง	 เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป	โดยมีการประเมินผล 
3	รปูแบบ	และยงัมกีารประเมนิคณะกรรมการชดุยอ่ยเปน็รายคณะ	(รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจำาป	ี2561	หวัขอ้โครงสรา้ง
การจัดการ)

ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ครั้งที่	15	อาทิ
•	 เพิม่เตมิบทบาทหนา้ทีก่รรมการใหส้อดคลอ้ง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน	

•	การจำากัดการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
จดทะเบียนอื่นโดยไม่รวมกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งบริษัทในกลุ่ม	

•	วาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอสิระให้
ไม่เกิน	3	วาระติดต่อกัน

•	หน้าที่การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับประกาศ	ก.ล.ต.

	 ที่	สจ.	38/2561

•	ใหพ้นกังานทกุคนตอบรบัและทำาแบบทดสอบ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ประจำาปี
ผา่นระบบจดัการความรูอ้อนไลน	์(We	Share)		

•	ใหพ้นกังานทกุคนแจง้ขอ้มูลความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนป์ระจำาป	ี(Conflict	of	interest)	ผา่น
ระบบบริหารงานบุคคล

•	จัดกิจกรรม	CG	Day	ประจำาปี	 2561	 (ปีที่	
14)	โดยมี	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยว
กับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี	และการ
ใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

•	สื่อสารนโยบายงดการรับของขวัญ	(No	Gift	
Policy)	ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไป
ยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	และ
บริษัทในกลุ่ม

ปรับปรุงนโยบาย แบ่งปันแนวคิด ยืนหยัดเจตนารมณ์

•	แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน
กับหน่วยงานภายนอก	อาทิ	นักศึกษาจาก
สถาบันพระปกเกล้า,	 นักศึกษาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	
(นปร.)	 ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)		เป็นต้น

•	จดัสมัมนาคูค่า้ประจำาป	ีและรว่มกบั	CAC	จดั
สมัมนา	“BCP CAC-SME”	Executive	Briefing	
&	Workshop

1.ประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	95.75
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2.ประเมินรายบุคคล
(แบบไขว้โดยกลุ่ม)

กรรมการ	3	-	4	คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ
ประเมินกรรมการ	1	คน	
คะแนนร้อยละ	96.80
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. ประเมินทั้งคณะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	97.47

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

95.75 96.80 97.47
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กรณี

	 บริษัทฯ	มีการปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง	
เป็น	1	ใน	22	บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 (CAC:	 Thailand’s	Private	
Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	มาตั้งแต่ 
ปี	2559	และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในปีนี้

การต่อต้านการทุจริต

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ออนไลน์

ผ่านระบบบริหารบุคลากร e-HR
(Disclosure 102-25)  

จำานวนเหตุการณ์
ที่เกิดจากการทุจริต
(Disclosure 205-3)

ตอบรับนโยบาย
ร้อยละ

จำานวนคู่ค้า (ราย)

ประกาศเจตนารมย์

ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรอง CAC-SME

ทดสอบความรู้
ร้อยละ

	 บรษิทัฯ	ไดด้ำาเนนิการทีแ่สดงออกถงึความมุง่มัน่ในการตอ่ตา้น
การทุจริต	ดังนี้
• สื่อสารและให้ความรู้:	บริษัทฯ	ใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่าน

ออนไลน์	WeShare	สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียน
รู้และทำาแบบทดสอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบายที่ถูกต้อง	ทำาให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

• มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน:	สื่อสาร	“นโยบายงดการ

รับของขวัญ”	 (No	Gift	Policy)	 (Disclosure	102-16)	ในช่วง
เทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน	บริษัทย่อยและ 
ผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก	เพือ่ตอกยำา้ความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ	ในการ
สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำาเนินธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
อย่างยุติธรรม

• แบ่งปันแนวคิด:	จัดสัมมนาคู่ค้าประจำาปีและร่วมกับ	CAC 
จัดสัมมนาคู่ค้า “BCP CAC-SME”	Executive	Briefing	& 
Workshop	(โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)	
ให้แก่คู่ค้าเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิก 
ทีไ่ดร้บัการรบัรองของ	“แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทจุรติ”	(CAC)	ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่5	ในป	ี2561	นี้
มคีูค่า้ประกาศเปน็แนวรว่มฯ	และไดร้บัการรบัรอง	CAC	สำาหรบั
บรษิทัใหญ	่48	ราย		และ	7	รายสำาหรบั	SME	โดยม	ี6	ราย	ทีเ่ปน็ 
คู่ค้าของบริษัทฯ	รวมคู่ค้าท่ีได้รับการรับรอง	CAC	ท้ังส้ิน	54	ราย

	 (Disclosure	205-2) 

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับการนำานโยบายฯ
ไปปฏิบัติและเรียนรู้จนผ่านการทดสอบความรู้

(Disclosure 205-2)

	 นอกจากนัน้บรษิทัฯ	ไดม้กีารสง่เสรมิใหบ้รษิทัในกลุม่	เลง็เหน็ถงึความสำาคญัและ
ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
อย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรม	CG	Day	ประจำาปี	2561	(ปีที่	14)	โดยมี	ศ.เกียรติคุณ	
นพ.เกษม	วฒันชยั	ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากรถา่ยทอดแนวคดิเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัิ
ตนเป็นคนดี	และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
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	 ผลของการให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ทำาให้ในปีนี้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง	อาทิ

• รางวัลระดับสากล 
	 -	 รางวัล	Platinum	Award	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 ในงาน 

	 The	Asset	Corporate	Awards	2018	ซึง่เปน็รางวลัทีม่อบ 
	 ใหแ้กบ่รษิทัทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นการกำากบัดูแลกจิการ 
	 ทีด่	ีมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	จดัโดย 
	 นิตยสาร	The	Asset	(ฮ่องกง)	

	 -	 รางวัล	ASEAN	Corporate	Governance	Award	ระดับ	Top	50	ASEAN	PLCs	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	ซึ่งเป็นการประเมิน 
	 กำากับดูแลกิจการอาเซียน	 โดยมี	 ASEAN	CG	Scorecard	 (ACGS)	 เป็นเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับ 
	 การกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่มอาเซียน	จัดโดยกลุ่มหน่วยงานกำากับตลาดทุนในอาเซียน	 
	 และมีการสนับสนุนหลักของธนาคารพัฒนาเอเชีย

• รางวัลระดับประเทศ
	 -	 รางวัล	Best	Sustainability	Awards	2018	ต่อเนื่องเป็น 

	 ปีที่	 2	ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
	 ยอดเยี่ยม	ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและ 
	 ยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
	 ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน	 
	 และสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจ 
	 ได้ อย่ า งครอบคลุม 	 จั ด โดยตลาดหลั กทรัพย์  
	 แห่งประเทศไทย

ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันAccountability

R esponsibility

t ransparency

Equitable Treatment

Vision to Create Long Term Value

Ethics
มีคุณธรรมและจริยธรรม

มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว

 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำา
 

สำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
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 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว	การบริหารความเสี่ยงจึงนับเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วย 
ในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
สากล	COSO	ERM	และ	ISO	31000	มาประยกุตแ์ละพฒันาในทกุระดบัขององคก์ร	(Disclosure	102-11)	ไดแ้ก	่ระดบัองคก์รระดบักลุม่
ธรุกจิ/กลุม่งาน	สว่นงาน	จนถงึระดบักระบวนการทำางาน	รวมถงึความเสีย่งของโครงการลงทนุในทกุโครงการทัง้ในและตา่งประเทศ		
อกีทัง้ถา่ยทอดไปยงักลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่ใหด้ำาเนนิงานตามระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่ปน็มาตรฐาน	โดยจดัวางโครงสรา้ง
การบรหิารความเสีย่งขององคก์รใหค้รอบคลมุทกุกลุม่ธรุกจิและบรษิทัในกลุม่เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุม่บรษิทัฯ	จะสามารถบรรลผุล
ตามเปา้หมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรว่มกนั	และสอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดลอ้ม 
และสังคม

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

(มหาชน)

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 (ERMC)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ต่อองค์กร (RMC)

สายการรายงาน

	 Functional
	 Risk	Communication

หมายเหตุ

Risk	Manager	-	ผู้อำานวยการตำาแหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย

Risk	Coordinator	-	มอบหมายหน้าที่โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ดูรายละเอียดของหน้าที่คณะกรรมการได้จากรายงานประจำาปี	2561

051บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม   

 บรษิทัฯ	ไดบ้รหิารความเสีย่งหลกัขององคก์ร	ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งทางกลยทุธ	์(Strategic	Risk)	ความเสีย่งการปฏบิตักิาร	
(Operation	Risk)	ความเสี่ยงทางการเงิน	(Financial	Risk)	และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร	(Reputation	Risk)	อันอาจเกิดขึ้นจาก
ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	สิง่แวดลอ้ม	สงัคม	และชมุชน	การปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย	และการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั	
เป็นต้น	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	มาร่วมวิเคราะห์ผล 
กระทบและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงและหาโอกาสทางธุรกิจ	และได้จัดวางกรอบความเสี่ยง 
แบง่ออกเปน็	การบรหิารความเสีย่งองคก์ร	การบรหิารความเสีย่งโครงการลงทนุ		และการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ	(Business 
Continuity	Management:	BCM)	เพื่อให้สามารถประเมินและจัดแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสมกับสาเหตุและปัจจัยความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure	102-29)		

• ติดตามความเคลื่อนไหวราคานำ้ามันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านราคา	และส่วนต่างราคานำ้ามันดิบและราคานำ้ามันสำาเร็จรูปในรูปแบบใหม่อย่าง 

สมำา่เสมอ	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นราคาและการเงนิจะทำาการพจิารณา

เพื่อตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยง

• สำารองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่ 

เหมาะสมและสามารถทำากำาไรให้กับธุรกิจได้	 อีกทั้งมีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า 

ให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่ธุรกิจ

• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสมำ่าเสมอ	โดยขยายการลงทุน 

สู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ	จากพลังงานหมุนเวียน	(Green	Power)	ผ่านการ

ลงทุนของ	บริษัท	บีซีพีจี	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ขยายการลงทุนและดูแล

ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• ผลกัดนั	บรษิทั	บบีจีไีอ	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่ประกอบธรุกจิผลติและจำาหนา่ยเชือ้เพลงิชวีภาพ 

เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี	2019	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่ง 

ในการดำาเนนิธรุกจิ	อกีทัง้สามารถกระจายความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ

หลัก	ประกอบด้วย	มันสำาปะหลัง	กากนำ้าตาล	นำ้ามันปาล์มดิบ	พร้อมเป็นการสนับสนุน

ในด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกัน	

1)	 ความเสี่ยงความผันผวนของราคา	

	 นำ้ามันและราคาวัตถุดิบที่ใช้

	 ในการผลิต

 ผลกระทบ : ความไม่แน่นอน

	 ของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม	

	 และรายได้ธุรกิจอื่นๆ	ขององค์กร
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

2)	 ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบ	

	 และห่วงโซ่อุปทาน

 ผลกระทบ :	ความไม่ต่อเนื่อง

	 ทางธุรกิจ	/	ผลกระทบต่อต้นทุน	

	 ทางการผลิต

3)	 ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง

	 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	

	 พลังงาน

 ผลกระทบ :	รายได้จากธุรกิจ	

	 พลังงานปิโตรเลียมมีการเติบโต

	 ที่ลดลง

•	 ทำาสญัญาจดัซือ้นำา้มนัดบิในระยะยาว	(Term)	ทัง้จากตา่งประเทศและในประเทศ	เพือ่รองรบัปรมิาณ

การกลั่นได้อย่างสมำ่าเสมอ	

•	 จัดหานำ้ามันดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่ดีเพิ่มมูลค่าให้กับ

บริษัทฯ

•	 จัดกลุ่มผู้ขาย	 (Supplier)	 วัตถุดิบ	 สินค้า	 และบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ด้านความเพียงพอของผู้ขาย	และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของผู้ขาย 

ต่อองค์กร	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

•	 การลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ลิ เทียม	 รองรับการเติบโตด้านพลังงานทดแทนที่ใช้แบตเตอรี่ 

รวมถึงรถยนต์	EV	ในอนาคต

•	 มีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	 Bangchak	 Init iat ive	 and	 Innovat ion	 Center	

หรือ	 BiiC	 โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อสร้างระบบนิเวศสำาหรับ

นวัตกรรมสีเขียว	 (Green	Ecosystem)	ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ	ที่สนับสนุนการ 

ก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure	102-29)		

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

4)	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

	 ที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม	

 ผลกระทบ :	ความเชื่อมั่น

	 ของชุมชนและสังคม

	 ต่อการดำาเนินธุรกิจ

•	 บรหิารความเสีย่งในการทำางานผา่นระบบ	Safety	Integrity	Level	(SIL),	Reliability	Centered 

Maintenance	 (RCM)	และ	Risk-Based	 Inspection	 (RBI)	อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม 

ทัง้อปุกรณแ์ละกระบวนการ	เพือ่วางแผนซอ่มแซมอปุกรณต์า่งๆ	ไดล้ว่งหนา้อยา่งถูกตอ้ง 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

•	 พฒันาระบบการบรหิารดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง	ตามมาตรฐาน 

มอก./OHSAS	18001	 เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย	

•	 มกีารบง่ชีอ้นัตรายจากการทำางาน	(Hazard	And	Operability	Studied	:	HAZOP)	และวางระบบ 

การบริหารความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น	(Process	Safety	

Management	System:	PSM)	

•	 ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าหรือเป็นไปตามมาตรฐาน

•	 ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ	บริเวณ

รอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียง	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่ 

ใกล้เคียงได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ	สร้างความมั่นใจแก่สังคมในวงกว้าง

•	 ดำาเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด	 (Enclosed	Ground	Flare)	 เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อชุมชนจากการระบายก๊าซออกทางหอเผาทิ้ง	คาดว่าเสร็จภายในกลางปี	2562

•	 จดักจิกรรมใหค้วามรู	้ความเขา้ใจ	และปลกูจติสำานกึดา้นความปลอดภยัใหก้บัชมุชนรอบ

โรงกลั่น	ทั้งโรงเรียน	วัด	คอนโดมิเนียม	ด้วยการอบรมความรู้เรื่องการอพยพ	ดับเพลิง	

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารและเตือนภัยในชุมชนอย่าง 

ทั่วถึง	การเชิญตัวแทนจากชุมชนร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure	102-29)				
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ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

5)	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

	 ภูมิอากาศ

 ผลกระทบ :	การเปลี่ยนแปลง	

	 กฎหมาย	ราคาวัตถุดิบ	ต้นทุน	

	 เทคโนโลยี	

6)	 ความเส่ียงจากภาวะการขาดแคลนนำา้

 ผลกระทบ :	มีนำ้าใช้ไม่เพียงพอ

	 ต่อกระบวนการผลิต		

7)	 ความเสี่ยงต่อการสูญเสียระบบนิเวศ

 ผลกระทบ :	การขนส่งนำ้ามัน

	 ทางเรืออาจส่งผลกระทบ

	 ต่อระบบนิเวศ	หากเกิดรั่วไหล

•	 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง	 เช่น	สถานการณ์ 

นำ้าท่วม	โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับตามระดับความรุนแรงเพื่อสร้างความมั่นใจ

ว่าธุรกิจสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

•	 ใช้ไฟฟ้าและไอนำ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Cogeneration	Power	Plant)	ที่ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้นำ้ามันเตา	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ 

โรงกลั่น	และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

•	 ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและ

การดูแลสิ่งแวดล้อม	

•	 พัฒนาธุรกิจพลังงานสีเขียว	โดยขยายธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ผา่นบรษิทั	บซีพีจี	ีจำากดั	(มหาชน)	และธรุกจิดา้นผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิชวีภาพ	ผา่น	บรษิทั	

บีบีจีไอ	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอล	

•	 ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา	“เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

โรงกลั่นที่ยั่งยืน”	

•	 นำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส	 โดยในปี	 2561	สามารถลด 

ปริมาณนำ้าใช้	ร้อยละ	4.95	เมื่อเทียบจากปริมาณความต้องการนำ้าทั้งหมด	

•	 จัดทำา	Water	Footprint	เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง

•	 ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มลดการใช้นำ้าในกระบวนการผลิต	เริ่มจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชีวภาพได้นำานำ้าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่	นอกจากนี้ยังจัดทำาโครงการขุดบ่อ 

นำ้าดิบเพื่อสำารองนำ้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

•	 ป้องกันนำ้ามันรั่วไหลในแม่นำ้า	 โดยกำาหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งนำ้ามันให้เป็นเรือที่มี

เปลือกสองชั้น	(Double	Hull)	ทั้งเรือขนส่งนำ้ามันดิบและเรือขนส่งนำ้ามันสำาเร็จรูป

•	 มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน	อุปกรณ์ขจัดคราบนำ้ามัน	โดยการ

ทดสอบอุปกรณ์ท่อสำาหรับสูบถ่ายนำ้ามันทุก	6	เดือน,	การล้อมบูมกักเก็บคราบนำ้ามันใน

ขณะปฏบิตังิานสบูถา่ยนำา้มนั	และมกีารซอ้มแผนฉกุเฉนิในการจดัการกรณนีำา้มนัรัว่ไหล

และไฟไหม้ของเรือขนส่ง	และเรือจัดเก็บนำ้ามันดิบ	(Floating	Storage	Unit)

•	 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย	สำาหรับอุปกรณ์	ระบบ	และเครื่องมือ

ต่างๆ	ของท่าเรืออย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องตาม	Oil	Company	International	Marine	

Forum	(OCIMF)	อาทิ	การปรับปรุงระบบดับเพลิงที่ท่าเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น	การพัฒนา

ระบบการเทยีบจอดเรอืใหเ้ปน็แบบ	Quick	Release	Hook		และตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิ

เพิ่มเติม	เป็นต้น

•	 ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางนำา้เน่ืองจากนำา้มัน	กับกรมเจ้าท่า	กองทัพเรือ	

กรมควบคุมมลพิษ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ในสถานการณ์เรือจัดเก็บนำ้า

มันดิบ	 เกิดเหตุนำ้ามันรั่วไหล	ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้มีการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน 

ที่จะสามารถจัดเก็บนำ้ามันได้หมดในเวลาอันสั้น

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหม่ (Emarging Risk) (Disclosure	102-29)		
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2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน 
	 ปี	2561	จัดทำาแผนจัดการความเสี่ยงของโครงการเพิ่มทุนของ	OKEA	AS	(OKEA)	ซึ่งดำาเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศนอร์เวย์	ผ่านบริษัทย่อย	และโครงการจัดหาพื้นที่ยุทธศาสตร์รองรับการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 
ในอนาคต	โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ช่วงระยะเวลาของการดำาเนินโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการลงทุน 
จะเกิดผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สิทธิมนุษชน	รวมถึงสังคมและชุมชน	โดยต้องได้รับ 
ความเหน็ชอบแผนจดัการความเสีย่งของโครงการจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รกอ่นนำาเสนอพจิารณาอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการบริษัท	
	 1.	 ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ	(Development	Phase	Risk)	
	 2.	 ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ	(Construction	Phase	Risk)		
	 3.	 ความเสี่ยงในช่วงดำาเนินโครงการ	(Operation	Phase	Risk)	ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน 
	 	 และภาษีตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน	ความเสี่ยงด้านธุรกิจ	และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	อีกทั้งเพิ่มเติมการ 
	 	 พิจารณา	
	 4.	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	(Natural	Disaster	Risk)	

3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
	 บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ISO	22301:	2012	ครอบคลุมสำานักงานใหญ่	โรงกลั่น
นำ้ามันบางจาก	และศูนย์จ่ายนำ้ามันบางจาก	สำานักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายนำ้ามันบางปะอินต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2556	

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤต	และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งองค์กร	ตามแผนประจำาปี 
มีการกำาหนดจุดเปลี่ยนสถานการณ์จากการเฝ้าระวังสู่การปฏิบัติการ	 (Trigger	points)	 เพื่อตั้งศูนย์บัญชาการรับสถานการณ์	
ประเมินแผนและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง	 (Activate)	ที่เหมาะสม	ในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	
Continuity	Plan:	BCP)	และแผนบริหารภาวะวิกฤต	(Crisis	Management	Plan	:	CMP)	ทุกแผน	เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตาม
สถานการณ์และทราบเหตุล่วงหน้า	 (Detecting	an	 incident)	อย่างเป็นระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น	รวมถึงได้ปรับปรุงแผนบริหาร 
ภาวะวกิฤตและแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิตา่งๆ	ใหม้คีวามสอดคลอ้งและตอ่เนือ่งกนัในแตล่ะแผน	ซึง่บรษิทัฯ	ไดท้ำาการ
ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทุกปี	และในปีนี้ได้ทำาการซ้อมแผนฯ	ในหัวข้อ	เหตุฉุกเฉิน 
ที่เกิดกับถังนำ้ามันดิบในโรงกลั่น	และมีความรุนแรงขึ้นจนถึงระดับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(BCM)	ให้เหตุการณ์
สมมตใินภาวะวกิฤต	ครอบคลมุถงึการซอ้มการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง	มกีารเชือ่มสญัญาณ
ติดต่อระหว่างศูนย์บัญชาการที่โรงกลั่นและสำานักงานใหญ่	อาคาร	M	Tower	เพื่อนำาผลที่ได้จากการซ้อมฯ	ไปปรับปรุงขั้นตอน 
การดำาเนนิงาน	จดัหาทรพัยากรเพิม่เตมิ	ใหบ้รษิทัฯ	มรีะบบการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้	และมัน่ใจ
ได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ	แล้วจะสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	
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3,235 ล้านบาท

193,340 ล้านบาท

10,201 ล้านบาท

กำาไรสุทธิ

รายได้รวม

EBITDA

194 ล้านบาท

การเติบโต ทางเศรษฐกิจ

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล
และหน่วยงานท้องถิ่น





ค่าใช้จ่าย

รายได้ (Disclosure 201-1)

	 ในปี	 2561	บริษัท	บางจากฯ	และบริษัทย่อย	 (“กลุ่ม
บริษัทฯ”)	มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากหลาย
กลุ่มธุรกิจ	ประกอบด้วยธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน 
ธุรกิจการตลาด	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	
และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	192,025	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	12	จากปีก่อนหน้า	มีกำาไรสุทธิ	 3,235	ล้านบาท 
มีกำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจำาหน่าย	 (EBITDA)	 10,201	 ล้านบาท	ลดลง 
ร้อยละ	 24	 จากปีก่อน	 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ราคานำ้ามันในตลาดโลกที่มีความผันผวนตลอด 
ทั้งปี	 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ราคานำ้ามัน 
ปรบัตวัลดลงอยา่งมาก	อยา่งไรกต็าม	ธรุกจิโรงกลัน่ม	ีEBITDA	
3,928	 ล้านบาท	 มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่	 102.39	พันบาร์เรลต่อวัน	มีสถิติอัตราการผลิต
เฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่	123	พันบาร์เรลต่อวันในเดือน
มีนาคม	

	 กลุม่บรษิทัฯ	มคีา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการในป	ี2561	เพิม่ขึน้ 
21,998	ลา้นบาท	สว่นใหญม่าจากตน้ทนุขายเพิม่ขึน้	สอดคลอ้ง
กับยอดรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น	 และมี 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ เพิ่มขึ้นประมาณ	 578	 ล้านบาท 
มาจากค่าเชื้อเพลิง	ค่านำ้า	 และไฟฟ้า	ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก
ประมาณ	540	ล้านบาท	

	 สว่นคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ	ของบรษิทัฯ	ไดแ้ก	่คา่ใชจ้า่ยดแูลสงัคม 
โรงเรียนและชุมชน	รวมถึงการบริจาคทั้งในรูปสิ่งของและ 
เงินบริจาคประมาณ	99	ล้านบาท	

	 ในปี	 2561	ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ
พนกังานของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้	จากป	ี2560	ประมาณ	33	ลา้นบาท	 
ดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับเงินกู้ยืมและหุ้นกู้	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ประมาณ	56.76	ล้านบาท	ส่วนการชำาระภาษีให้แก่รัฐบาล
และหน่วยงานท้องถิ่นลดลง	350	ล้านบาท	สอดคล้องกับ 
กำาไรสุทธิที่ลดลงอย่างมาก	และในปีนี้บริษัทฯ	และบริษัท 
ในเครือมีการจ่ายเงินปันผล	3,091	ล้านบาท

3,235

 3,091

102.39

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินปันผล

พันบาร์เรลต่อวัน

อัตราการผลิตเฉลี่ย

กำาไรสุทธิ
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การบริหารความเปลี่ยนแปลง

	 บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นต่อเนื่องในการดำาเนินงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร	โดยให้
ความสำาคัญกับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน	3	แนวทางหลัก	ได้แก่	

 การออกแบบเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
การทำางานสูงสุด	ลดค่าใช้จ่าย	และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี	4G/LTE
กับโรงกลั่น	สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจาก

การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน

ลงได้	

การออกแบบ
กระบวนการผลิต
แก๊สโซฮอล์	91
ในช่วงหยุด

ซ่อมบำารุงใหญ่
ประจำาปี	2561	

สามารถลดต้นทุน
การผลิต
ลงได้	

การปรับรูปแบบ
การขนส่งผลิตภัณฑ์

สำาเร็จรูป
สามารถลดต้นทุน
จากการขนส่ง

ลงได้	

การปรับสภาวะ
การผลิตไฮโดรเจน

คุณภาพสูง
ที่หน่วยผลิตไฮโดรเจน	
สามารถลดต้นทุน

การผลิต
ลงได้	

การบริหารต้นทุน
ระบบ	SAP

ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
สามารถลดต้นทุน

ลงได้	

การออกแบบ
เพื่อพัฒนากระบวนการ

ทางธุรกิจ
(Business Process

Redesign: BPR) 

การปรับ
กระบวนทำางานเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance
Organization: HPO) 

การส่งเสริม
พฤติกรรมการทำางาน
ตามค่านิยมองค์กรใหม่

(Value Transformation)

92
ล้านบาท

19.82 
ล้านบาท

15.2 
ล้านบาท

12.45 
ล้านบาท

7.8
ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานในปี 2561

	 สร้างมูลค่าเพิ่มในปี	2561	ได้กว่า	200	ล้านบาท	ซึ่งมีโครงการสำาคัญที่ประสบความสำาเร็จ	ได้แก่	

กลยุทธ์ 
 
 1. เชื่อมโยงแผนการดำาเนินงานเข้ากับการพัฒนา 
  นวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการสนับสนุน 
  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร
  การดำาเนินงานร่วมกัน
 2. นำาเครื่องมือ Lean Sigma เข้ามาประยุกต์
  ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำางานให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
 
	 •	 สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่าย
  จากการออกแบบพัฒนากระบวนการ
  ทางธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาท ปี 2566
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การมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	บริษัทฯ	นำากรอบการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำางานภายในที่ประสานและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น	

เป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ในปี 2563

Customer

Strategy
Change Management 

 BCP HPO Model 

Leadership

Program & 
People Policy

People

Integrated
Technology

Culture &
Engagement

process 
Improvement 

สร้างความสอดคล้อง
ของกลยุทธ์

และการปฏิบัติ 
การถ่ายทอด
การเชื่อมโยง

การกำาหนดเป้าประสงค์
รองรับการวัดประเมิน

และติดตามผล
เป็นลำาดับชั้น
เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์หลัก
ขององค์กร	

ปรับปรุงการสื่อสาร
ภายในองค์กร

(ระบบ	กระบวนการ	
เนื้อหา	
ช่องทาง	
การวัดผล)

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการสื่อสาร
เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ความเข้าใจและการมี

ส่วนร่วม	

ส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรม	“5	ให้”
เพื่อให้ผู้บริหาร

และผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับแสดงออก
อย่างเข้มแข็ง	ชัดเจน	

ส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรม

ตามค่านิยมองค์กร

พนักงานทุกระดับ
ให้แสดงออก
อย่างเข้มแข็ง

ชัดเจน	

ปรับปรุงการนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	
มาสนับสนุนการทำางาน

และการสื่อสาร
ภายในองค์กร	

1 2 3 4 5
Strategy
Alignment 

& Execution :

Internal 
Communication : 

Leadership
Behaviors : 

People
Behaviors : 

Supporting
Technology :

กลยุทธ์ 
 
	 ขับเคลื่อนการทำางานร่วมกันในประเด็นหลักๆ	ระดับองค์กร	ได้แก่	

ผลการดำาเนินงานในปี 2561

	 ในปี	2561	นอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้า
และสถานะของแต่ละกระบวนการในปี	2560	อันได้แก่ 
การดำาเนินงานผ่านการทำางานแบบ	Cross	Functional 
ในรูปแบบคณะทำางานพัฒนากระบวนการทำางานเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	 (HPO	Taskforce)	แล้ว 
คณะทำางานฯ	ยังได้ร่วมกันทบทวนการสนับสนุนและ 
ความเชือ่มโยงของกระบวนการทำางานตา่งๆ	โดยวเิคราะห์
และจัดทำาเป็น	BCP	HPO	Model	
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กลยุทธ์

 การสง่เสรมิพฤตกิรรมการทำางานตามคา่นยิมองคก์รใหม ่บริษัทฯ	ได้ปลกูฝังค่านิยม	 	อย่างต่อเนื่อง	โดย
สนับสนุนพฤติกรรมการทำางานที่สอดคล้องต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร	และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อการทำางานร่วมกัน	
เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือทั้งองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ	

ผลการดำาเนินงานในปี 2561

	 1.	 ผู้บริหารเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารผ่าน	BCP	Townhall,	BEx	Talk	และ	Go	Together
	 2.	 ส่งเสริมให้พนักงาน	จำานวน	3	ท่าน	ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อของตนเองที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน 
	 	 ในเวที	BEx	Talk

ผลลัพธ์ 
	 จากการสำารวจการรับรู้และแนวทางปฏิบัติค่านิยมองค์กรพบว่า	มีผลลัพธ์และแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี	2560	ค่าเฉลี่ย	4.28/6	
(ระดับปานกลาง)	 เพิ่มขึ้นเป็น	4.40/6	 (ระดับสูง)	สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จที่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ 
ไดร้ว่มแรงรว่มใจเปลีย่นแปลงวถิกีารทำางานรว่มกนั	เพือ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมการทำางาน	 	ทีส่อดคลอ้งตอ่เปา้หมายและ 
วิสัยทัศน์องค์กร

Ask Sponsor to do

Different

ดึงความร่วมมือ
จากผู้นำาองค์กรและ
ผู้นำาหน่วยงานร่วมทำา

สิ่งที่แตกต่าง
เป็นกลยุทธ์ 

ที่ทำาง่ายได้ผลมาก
การให้ผู้นำาทำาสิ่งแตกต่าง

ที่ดีกว่าเดิม
ในแบบที่พนักงาน
มองเห็นได้	คือ

จุดเปลี่ยนชัดและเร็ว	

Visible the 

Recognition & 

Reinforcement 

ทำาให้วัฒนธรรม
และค่านิยมในการ

แสดงออกถูกแสดงออก
และมองเห็น

ทั้งการกระทำาของ
พนักงาน	ข้อมูล
ข่าวสาร	ที่สื่อสาร
เกี่ยวโยงกับค่านิยม
รวมถึงการมอบรางวัล
หรือยกย่องสะท้อน
ค่านิยมองค์กรใหม่ได้

สอดคล้อง	

Leverage the Sub 

Culture & Build the 

Momentum 

ริเริ่มปฏิบัติจริงจัง
ในหน่วยงานที่มี

ค่านิยมเดิมที่สอดคล้อง
กับค่านิยมใหม่
ริเริ่มทีละหน่วย

โดยเริ่มจากหน่วยงาน
ที่มีโอกาสสำาเร็จสูง

เป็นกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง	
ให้ทีมงาน

ที่เปลี่ยนแปลง
จนเห็นได้ชัด	เป็นแรง
จูงใจสำาหรับทีมอื่นๆ

Substantial the 

Change & Reducing 

the Activity 

วางการเปลี่ยนแปลง
วิถีปฏิบัติใหม่ให้เป็น

“วิธีการทำางานร่วมกัน”	
งด	ลด

ระวังการใช้กิจกรรม
ที่อาจทำาให้การ

ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ถูกมองเป็นเพียง

แค่กิจกรรม	(Event)

Committed 

Change agent & 

Sponsor (Leader) 

for the Long Haul, 

Skilled Change 

Agent 

ผู้นำาและผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมต้องมี
คำามั่นกับการ
เปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว	
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
	 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนากลุ่ม	“คู่ค้า”	ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญของบริษัทฯ	ให้เติบโตไปด้วย
กันในระยะยาว	โดยได้จัดทำาจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	(BCP	-	Supplier	Code	of	Conduct:	SCOC)	ที่ยึด
หลักการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	และส่งเสริมให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติ	ด้วยการประเมินตนเอง
ผ่านระบบประเมินจรรยาบรรณคู่ค้า	ซึ่งแบ่งออกเป็น	5	หมวด	ได้แก่	
 •	 จริยธรรมทางธุรกิจ
 •	 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 •	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 •	 สิ่งแวดล้อม
 •	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

	 บรษิทั	ฯ	ไดด้ำาเนนิการประเมนิคูค่า้เบือ้งตน้ดว้ยจรรยาบรรณคูค่า้เพือ่การพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	มาตัง้แตป่	ี2559	มเีปา้หมาย 
ให้คู่ค้าสำาคัญของบริษัทฯ	ทุกราย	ผ่านการประเมินที่ร้อยละ	100	ภายในปี	ในปี	2563	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่ค้า	Tier	1	ที่มีมูลค่า
สัญญาซื้อขายน้อยกว่า	500,000	เหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งปีนี้คู่ค้าได้เข้าร่วมตอบรับและประเมินผลการดำาเนินงานตามจรรยาบรรณฯ	
เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด	29	ราย	คิดเป็น	100%		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้มีการการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของห่วงโซ่อุปทาน	ทั้งคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ	กลุ่มขนส่ง	
และกลุ่มสินค้าและบริการ	โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คู่ค้า
สำาคัญและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ	ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	และด้าน 
สิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัมลูคา่สญัญาทีท่ำากบับรษิทัฯ	หากคูค่า้ 
ที่มีความเสี่ยงระดับวิกฤตหรือสูง	จะมีการกำาหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงนั้นและได้รับการตรวจเยี่ยมโดยฝ่ายบริหาร
การจัดหาพัสดุและฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรของบริษัทฯ 
เพื่อชี้แจงข้อมูลและให้คำาแนะนำาตามผลการประเมินจริง 
เพื่อให้คู่ค้าสามารถนำาไปปรับปรุงบริษัทของตนเองได้ถือเป็น 
การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและร่วมกันพัฒนาธุรกิจ
 
	 จากผลการประเมินความเสี่ยงเมื่อปี	 2560	 (รอบการ
ประเมิน	3	ปี)	คู่ค้าจำานวน	798	ราย	เป็นคู่ค้าสำาคัญทั้งสิ้น	
97	ราย	และมีความเสี่ยงจากการดำาเนินงานของคู่ค้า	(ระดับ
วิกฤตและสูง)	ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ	(จากความเสี่ยงเกี่ยว
กับเรื่องส่งของล่าช้า/ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ	ทำาให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก)	รองลงมาคือ	ด้านสังคม	(จากความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ถูกชุมชนร้องเรียนเนื่องจากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง)	 และ 
ด้านสิ่ งแวดล้อม	 (จากความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหล 
ของสารเคมีและนำ้ามัน)	คิดเป็นร้อยละ	13,	8,	7	ตามลำาดับ 
ซึ่งบริษัทฯ	มีมาตรการลดความเสี่ยงที่หลากหลายกับคู่ค้า 
ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง	เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ
และโอกาสเกิดความเสี่ยงนั้น	 (ร้อยละ	100)	และไม่มีการยุติ
การดำาเนนิงานกบัคูค่า้ในรายทีไ่ดร้บัการประเมนิความเสีย่งนัน้	
(รอ้ยละ	0)	(Disclosure	308-2,	414-2)	และในปทีีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	
ได้ติดตามตรวจสอบและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทคู่ค้า 
ตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง	จำานวน	29	ราย		

วิเคราะห์คู่ค้าสำาคัญ

ประเมินความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

เกณฑ์ในการวิเคราะห์

•	เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง	(จำาแนกตามกลุ่มคู่ค้า)	
•	เป็นคู่ค้าที่จำาหน่ายวัตถุดิบ	สินค้าและบริการที่สำาคัญ 
	 กับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
•	เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด

ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย

(ในความเสี่ยงระดับวิกฤตและสูง)	

Site	Visit Correction
Plan

Audit Performance
Improvement

ระบุผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

ระบุผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุผลกระทบ
ด้านสังคม

จัดลำาดับความเสี่ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่เกิดขึ้น
(วิกฤต	/	สูง	/	ปานกลาง	/	ตำ่า)	

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน
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การดำาเนินการปี 2561 

	 •	 พฒันากระบวนการจดัหาของบรษิทัฯ และบรษัิท 

ในกลุ่ม ให้สามารถดำาเนินการจัดหาแบบการจัดหา

เชิงกลยุทธ์ โดยใช้	Category	strategy	ดำาเนินการวิเคราะห์
สินค้าและบริการ	 รวมถึงวิเคราะห์ผู้ขายและผู้ให้บริการ 
ตามหลักการของ	UNTAD	WTO	ดังนี้
	 1.	 วเิคราะหส์นิคา้และบรกิารตามความเสีย่ง	ทำาใหท้ราบ
ลักษณะของงานที่ทำา	ส่งผลให้เข้าใจในงานมากขึ้น	บริหาร
จดัการงานไดด้ขีึน้	รวมถงึคดิกลยทุธต์า่งๆ	ไดด้	ีและเหมาะสม 
กับงานมากขึ้น
	 2.	 วิเคราะห์มุมมองของคู่ค้าตามความสนใจในการ
ทำางานรว่มกนั	และมลูคา่สญัญาตอ่รายไดท้ัง้หมด	ทำาใหท้ราบ
มุมมองของคู่ค้าที่มีต่องานที่ซื้อ/จ้าง	และต่อบริษัทฯ	
	 3.	 นำาผลมาวิเคราะห์	เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ตามกลุ่ม
สินค้า	ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลลัพธ์ 

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อการทำางานของเจ้าหน้าที่
จัดหาพัสดุอยู่ในระดับดี	(88.38%)	

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อการทำางานของคู่ค้า
อยู่ในระดับดี	(80.36%)

88.38
%

80.36
%

กลยุทธ์ปี 2561   
1.	 พัฒนากระบวนการจัดหาของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	ให้สามารถดำาเนินการจัดหาแบบการจัดหา
	 เชิงกลยุทธ์
2.	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดหาตามประเภทสินค้า	ให้กลุ่ม	CoP	Procurement	
	 เพื่อส่งเสริมการทำางานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุของบริษัท	บางจากฯ	บริษัทในกลุ่ม
	 และผู้ใช้งานหลัก	
3.	 พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

เป้าหมายปี 2563  
1.	 พัฒนาคู่ค้าสำาคัญให้มีแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณคู่ค้าฯ	“BCP-Suppliers	Code	of	 
	 Conduct”	ร้อยละ	100
2.	 ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย	5%	ของงบประมาณ
	 ต่อปี
3.	 ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Procurement)	อย่างต่อเนื่อง
4.	 พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า	โดยจัดสัมมนาคู่ค้าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 นอกจากการประเมินตามจรรยาบรรณฯ	แล้ว	บริษัทฯ	ยังได้จัดสัมมนาคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็น	ความคาดหวังและ 
คำาแนะนำาต่างๆ	จากคู่ค้าเพื่อพัฒนากระบวนการทำางานร่วมกัน	รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ	
และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก	โดยคุณธีรนันท์	ศรีหงส์	ในหัวข้อ	“Global	Economics	Change	 in	Next	Decade”	อีกทั้งได้พาคู่ค้า 
ที่สนใจเข้าชม	“ศูนย์เรียนรู้บางจาก”	เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในพันธกิจของบริษัท	บางจากฯ	มากยิ่งขึ้น

กลุ่มงานธุรกิจการตลาด 

	 จัดทำา	Category	strategy	สำาหรับตู้จ่าย	และถังนำา้มันใต้ดิน	
 ผลลัพธ์คือ	สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า	30%

กลุ่มงานธุรกิจโรงกลั่น  

	 จัดทำา	Category	strategy	สำาหรับการจัดหา	Pump	Spare	
Part	ซึ่งเป็นการจัดหากับคู่ค้าที่ผูกขาด	เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ที่มีลักษณะพิเศษ	สามารถขายได้เพียงรายเดียว	
 ผลลัพธ์ สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า	10%	และได้ 
ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากข้อเสนอให้ปรับปรุงการทำางาน 
ร่วมกันของคู่ค้า
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ผลลัพธ์ 
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ปริมาณงานที่จัดหาได้ภายในกำาหนด	(%) ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้	(ล้านบาท)
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	 •	 เริ่มโครงการจัดทำา Approved Vendor List (AVL)

	 	 นอกจากการพัฒนาคู่ค้าตามหลักจรรยาบรรณคู่ค้าแล้ว	บริษัทฯ	ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการคัดกรองคู่ค้าที่มี
ศักยภาพ	และเหมาะสมต่องานนั้นๆ	จึงได้เริ่มโครงการจัดทำา	Approved	Vendor	List	(AVL)	คือ	ทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตาม
กระบวนการคดักรองคณุสมบตัคิู่คา้ในแตล่ะกลุม่งานทีเ่ปน็ปจัจบุนั	จดัตัง้คณะทำางานจดัทำา	AVL	เพือ่ทำางานรว่มกบัสว่นงานตา่งๆ 
ในกลุ่มสินค้าและบริการหลัก	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มโรงกลั่น	กลุ่มธุรกิจตลาด	และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมทั้งจัดอบรม 
Approved	Vendor	List	Methodology	ให้แก่	คณะทำางานฯ	และ	CoP	Procurement	(Community	of	Practice	:	Procurement)	

	 •	 การส่งเสริมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	จึงได้จัดทำาคู่มือ/แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เน้นสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น	 และจัดทำาเนียบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมิได้ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าเท่านั้น	หากยังรวมถึงการจ้างงานต่างๆ	 เช่น	การก่อสร้าง	การซ่อมแซมสถานีบริการ	หรือ
สำานักงานต่างๆ	ของบริษัทฯ	ด้วย

ผลลัพธ์รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ยิ่งกว่านั้น	ยังได้จัดให้มีการประกวด	Category	strategy	project	ในกลุ่มบริษัท	และจัดเวทีให้พนักงานจัดหาพัสดุทุกคน 
ได้นำาเสนอผลงานของตนเองเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้	ความเข้าใจจากประสบการณ์การทำางาน	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน
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การบริหารนวัตกรรม
	 นวตักรรมถอืวา่มคีวามสำาคญัตอ่ธรุกจิในปจัจบุนั	นอกจากเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัแลว้	ยงัสรา้งความยัง่ยนืแกอ่งคก์ร 
บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร	จึงได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และค่านิยม	 (Vision	และ	
Core	Value)	ในปี	2559	เป็น	Evolving	Greenovation	และ	 	ตามลำาดับ	ซึ่งมี	 I	 เป็นตัวแทนของคำาว่า	 Innovation 
พรอ้มทัง้จดัโครงสรา้งทางการบรหิารและองคป์ระกอบตา่งๆ	เอือ้ใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคน์วตักรรมทัง้ในดา้น
การพัฒนากระบวนการและการสร้างผลิตภัณฑ์/ธุรกิจใหม่ในระดับกลุ่มธุรกิจ	องค์กรและบุคคล		

โครงสร้างทางการบริหารและองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
 •	 ระดับกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก	มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	 (ดังภาพ)	ซึ่งจะวิเคราะห์โอกาสสร้างมูลค่า
เพิ่มของธุรกิจ

	 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	(Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center	:	BiiC)	ทำาหน้าที่แสวงหาโอกาส	และความ
ร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	โดยมุ่งเน้นโครงการนวัตกรรมที่สร้างรายได้และผลกำาไรสูงในเชิงพาณิชย์	
เป็น	Business	Innovation	ประกอบด้วยหน่วยงาน	3	กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 งานการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) 

	 สร้างความร่วมมือ	สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัย	และองค์กรภายนอกเพื่อค้นหางานวิจัยใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆ	เพื่อโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งกำาไร	และได้รับสิทธิบัตรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต	

กลุ่มที่ 2 งานธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Corporate Venture Capital) 
	 มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ	Startups	ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่	โดยมุ่งเน้น	
Startups	กลุ่มพลังงาน	เทคโนโลยีชีวภาพ	IoT	ฯลฯ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร	เพื่อสร้าง	New	S-Curve		

กลุ่มที่ 3 งานการบ่มเพาะธุรกิจ (Ecosystem & Incubation) 

	 ทำาหน้าที่สร้างเครือข่ายและระบบนิเวศทางธุรกิจ	มองหาโอกาสในการทำางานร่วมกับ	ภาครัฐ	มหาวิทยาลัย	Partner	หรือ	
Startup	เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจของประเทศให้เติบโตตามนโยบาย	Industry	4.0	รวมถึงพัฒนา	Open	Innovation	ในองค์กรตาม	
Design	Thinking	Concept	เพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่	ตอบโจทย์	Customer	Greenovative	Experience	ให้กับองค์กร	

ส่วนพัฒนาธุรกิจและบริหารการตลาด (BMD)

ส่วนควบคุมภายใน (ICD)

Research &
Development

Corporate
Venture Capital

Ecosystem &
Incubation

Business Units

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้านำ้ามัน (RFBG)

กลุ่มธุรกิจการตลาด (MKBG)

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (AF)

สายงานทรัพยากรธรรมชาติ (NT)

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (MD)

กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (CG)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผนจัดหานำ้ามัน (SG)

ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการตลาด (MS)

ฝ่ายพัฒนาการผลิต (RD)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก (RP)

Departments / Divisions that perform
Innovation Development Functions

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC)

065บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



 ระดบัองคก์รและบคุคล	สว่นควบคมุภายใน	ทำาหนา้ทีใ่นการออกแบบเครือ่งมอืและระบบงานเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้ง
นวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ	

	 เครื่องมือระดับองค์กรและบุคคลส่งเสริม	Process	Innovation	&	Improvement	มีความหลากหลายเพื่อความเหมาะสมตาม
กลุ่มพนักงาน	โดยมีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้

Kaizen 

QCC (Quality Control 

Circle)

Community of Practice 

(CoP)

Business Process 

Redesign (ฺBPR)

Cascade for Innovation /

BCP The Entrepreneur

Internship Innovation

การปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดต้นทุน	เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานแบบง่ายๆ	เป็นรายบุคคล

โครงการเพื่อลดต้นทุน	เพิ่มประสิทธิภาพ	ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายด้าน	โดยในปีนี้ได้ส่งเสริมให้มีการจับกลุ่มทำาโครงการ
ข้ามสายงาน	(Cross	Function)	มากขึ้น	เพื่อให้โครงการมีขนาดใหญ่
และเกิดผลประโยชน์มากขึ้น

การรวมกลุ่มตามวิชาชีพ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง
CoP	IT	:	ทำากิจกรรมผ่าน	IT	Share,	IT	Talk,	IT	Clinic	และ	IT	Day
CoP	Procurement	:	ทำาโครงการ	Strategic	Sourcing	เพื่อบริหารการจัดซื้อใน
กลุ่มบริษัท	ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
CoP	Planner	:	ศึกษา	Business	Trends	ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อกำาหนดเป็น	
Corporate	Long	Term	Strategies	ร่วมกับผู้บริหาร	
CoP	64	Next	Station	:	เสริมศักยภาพของนักจัดรายการเสียงตามสาย
ในบริษัทฯ	โดยไปศึกษาดูงานที่บริษัท	อสมท	จำากัด

การออกแบบกระบวนการทำางานหลักของกลุ่มธุรกิจใหม่	(เน้น	Impact	สูง)

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการรูปแบบใหม่	
ตาม	Project	Theme	ที่กำาหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละปี	

การคิดค้นโครงการปรับปรุงการทำางาน	หรือธุรกิจใหม่ของนักศึกษาฝึกงาน	
ตาม	Project	Theme	ที่กำาหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละปี

ทั้งองค์กร

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและ
การค้านำ้ามัน	และฝ่าย
บริการจัดส่งและ
คลังนำ้ามัน

ตามกลุ่มวิชาชีพ

เฉพาะพนักงาน
ท่ี่เกี่ยวข้องและได้รับเลือก

ทั้งองค์กร

นักศึกษาฝึกงาน

เครื่องมือ / โครงการ กลุ่มพนักงานรายละเอียด

นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร	และการพัฒนาบุคลากร

ดำาเนินการตามโอกาส,	โครงการนวัตกรรม

กำาหนด	Theme	การ
พัฒนานวัตกรรมของ

องค์กร

ดำาเนินโครงการ
นวัตกรรมใน	2	ระดับ

Corporate
Knowledge
Management

System

Business
innovation Process	innovation	&	improvement
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ตัดสิน	/	อนุมัติ	/	
ทบทวนและอนุมัติ

โครงการ

Corporate	Direction	Strategic	Opportunities	/	Strategic	Risks	
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	 โครงการในระดับต่างๆ	 จะได้รับการพิจารณาโดย 
คณะกรรมการของเครือ่งมอื/โครงการนัน้ๆ	เชน่	คณะกรรมการ	
Kaizen	คณะกรรมการ	QCC	 เป็นต้น	และมีคณะกรรมการ
นวตักรรมองคก์ร	(Corporate	Innovation	Committee)	หรอืคณะ
กรรมการบรหิารบรษิทั	(Management	Committee	–	Mancom)	
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	เป็นผู้พิจารณา 
ในโครงการขนาดใหญ	่เพือ่นำาไปพฒันาตอ่ยอด	หรอืดำาเนนิการ 
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม	
บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้การเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเป็น	KPIs	
ของพนักงาน	ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกับกิจกรรมตลอด
โครงการตั้งแต่ช่วงการประชาสัมพันธ์	ช่วงการตัดสินและ
การมอบรางวัล	เพื่อเป็นตัวอย่างให้พนักงานเห็นความสำาคัญ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ต้องการตาม 
ค่านิยมใหม่ขององค์กร	
 

	 องค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมต่างๆ	จะถูกนำามาบันทึก	 เผยแพร่	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และต่อยอดให้คงอยู่ในองค์กร 
ผ่านระบบ	BCP	Knowledge	Management	 (WeShare)	ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่าย	สะดวก	ทุกที่	ทุกเวลา 
(Anywhere,	Anyplace,	Anytime)	ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์เคลื่อนที่	พร้อมทั้งมี	Gamification	Function	เพื่อดึงดูดให้ 
พนักงานเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลา		
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	 ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ยังได้กำาหนดให้มี	Innovation	Facilitators	ทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อช่วยสื่อสารทำาความเข้าใจ	ปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรียนรู้และปรับปรุงงานในกลุ่มธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดในการเป็น	Learning	Organization	โดยในปีนี้ 
บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการ	Productivity	Facilitator	กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็น	Facilitators 
ที่ดีโดยเน้นเรื่องการสื่อสาร	และทัศนคติเชิงบวก	(Positive	Thinking)	ช่วยกระตุ้นให้การปรับปรุงกระบวนการทำางาน	และสร้าง
นวัตกรรมในหน่วยงานเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	โดยในปีนี้	 Innovation	Facilitator	ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยธุรกิจ	
ได้ดำาเนินการในเรื่องเหล่านี้	
 •	 ร่วมระดมสมองช่วยในการปรับปรุงระบบ	WeShare	(ระบบ	KM	ขององค์กร)
 •	 เรียนรู้	Knowledge	Management	Process	เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 •	 กำาหนดความหมายและแนวทางในการจัดเก็บ	Lesson	Learned	ขององค์กร	เพื่อใช้ในกลุ่มบริษัทต่อไป	

	 ปี	2561	บริษัทฯ	ได้สนับสนุนให้พนักงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ	BCP	The	Entrepreneur	ในปี	2560	 
มาพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจจริง	 (Implementation	Phase)	เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ	การสร้างนวัตกรรม 
ทางธรุกจิดว้ยการพฒันา	Business	Model	ใหม	่แบบครบวงจร	ตัง้แตก่ารสรา้งแนวคดิใหมจ่นถงึการดำาเนนิโครงการจรงิ	ไดล้องผดิ 
ลองถูก	เพื่อเป็นบทเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม	(Lessons	Learned)	โดยพนักงานจะได้รับคำาปรึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
แบบ	Startups	ซึ่งมีกระบวนการทำางานแตกต่างจากกระบวนการพัฒนาธุรกิจแบบเดิม	โดยบุคลากร	และผู้เชี่ยวชาญ	รวมถึง 
ที่ปรึกษาจากสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	(Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center	:	BiiC)	
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Kaizen

Cascade / BCP The Entrepreneur

QCC

Internship Innovation Community of Practices (CoPs)

ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรม 2559 - 2561 

ผลประโยชน์โครงการ
หน่วย : ล้านบาท

จำานวนโครงการ
หน่วย : โครงการ
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-	 จำานวนโครงการ	QCC	ในปี	2560	มากกว่าตัวเลข	โดยเฉลี่ยแต่ละปี	เนื่องจากมีการทดลองเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกโครงการ

-	 ผลประโยชน์ของโครงการ	Kaizen	ในปี	2561	ลดลงเนื่องจาก	พนักงานบางส่วนได้เลือกทำา	หรือได้รับมอบหมายให้ทำาโครงการนวัตกรรมประเภทอื่น	เช่น	BPR
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3Rs
ร�อยละ 99 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

0.96
ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

13,418
เทระจูล

การจัดการของเสียตามหลัก

การปล�อยก�าซเรือนกระจกการใช�พลังงานรวมสุทธิภายในองค�กร

2.27 
ล�านลูกบาศก�เมตร 

1.10 
ล�านลูกบาศก�เมตร 

การใช�น้ํา (น้ําประปา)

การนํานํ้าไปใช�ใหม�และน้ํารีไซเคิล

ควบคู�ไปกับสิ่งแวดล�อม



การจัดสรรทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ืออรรถประโยชน�สูงสุด 
(Operational Eco Efficiency)  
 ในป 2561 กลุมธุรกิจโรงกลั่นฯ มีกําลังการกลั่นเฉลี่ย
อยูที่ 102,390 บารเรลตอวัน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 
และเนือ่งจากปญหาสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง รวมถงึการ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก บริษัทฯ จึงให
ความสําคัญตอการใชทรพัยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต
อยางคุมคา ใหกําลังการผลิตสูงสุดแตเกิดของเสียและมลพิษ
นอยที่สุด มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ซึ่งครอบคลุมทั้งการใชทรัพยากรและควบคุมมลพิษ 
เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใต
นโยบายเชิงรุก จนไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับ 5 เครือขายสีเขียว (Green Industry Level 5 : Green 
Network) ซึ่งเปนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ รวมถึงการขยาย 
และสงเสริมแนวทางการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปยังผู

มีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทาน ชุมชน และผูบริโภค
เพ่ือผลักดันไปสูการเปนเครือขายสีเขียว (Green Network) และ
เปนการแสดงถึงความมุงมั่นพัฒนาดานสิ่งแวดลอมจนเกิด
เปนวัฒนธรรมองคกรในการดําเนินธรุกิจดวยความรบัผิดชอบ
ตอสังคม (Disclosure 102-12)

 ยิ่งกวานั้นบริษัทฯ มีแผนลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อนํามาใชเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพของกระบวนการผลิต รวมถึงเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร ซึ่งไดแก การจัดทําระบบจําลองการควบคุม
กระบวนการกลั่นที่สําคัญ เพื่อใชในการฝกอบรมและทบทวน
ของพนักงานปฏิบัติการ (Operator Training Simulator, 
OTS) ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2560 ที่ผานมา และจะเริ่มใช
งานในสวนของขอมูลการผลิตในป 2561 

102,390
บารเรล / วัน

กําลังการกลั่นเฉลี่ย
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การใช�พลังงาน

 ดวยธุรกิจโรงกลั่นเปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานสูง บริษัทฯ จึงมีระบบการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามมาตรฐาน ISO 50001 มีแผนการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง ทั้งแผนระยะสั้นเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมาย มีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเปนแผนระยะกลางดวยการพัฒนาดานความสามารถ
ในการผลิต (Yield Optimization) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) ความปลอดภัย (Safety Excellence) และ
เสถียรภาพของโรงกลั่น (Reliability Enhancement) หรือ YES-R  เพื่อใหสามารถกลั่นนํ้ามันไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
อีกทั้งยังมีการลงทุนในโครงการระยะยาวที่สามารถลดการใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญที่เรียกวา “โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดลอม” หรือ “โครงการ 3Es” (Efficiency, Energy and Environment Improvement Project)

เป�าหมายการใช�พลังงาน (Energy Efficiency) ป� 2561

ดัชนีการใช�พลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII) 

โครงการติดต้ัง
ตัวจํากัดกระแสลัดวงจร

ค�าความต�านทานตํ่าเพื่อลดการ
สูญเสียกําลังไฟฟ�าที่โรงไฟฟ�า

พลังงานความร�อนร�วม

โครงการติดตั้ง
และใช�งานอุปกรณ�แลกเปล่ียน

ความร�อนของระบบนํ้า
ท่ีใช�ในอุปกรณ�กําจัดเกลือ

ของหน�วยกล่ันท่ี 2

โครงการ
เคลือบผนังเตา

หน�วยแตกโมเลกุล
(Hydrocracking Unit : HCU)

และหน�วยผลิตไฮโดรเจน 
(Hydrogen Production Unit : HPU) 

การใช�พลังงาน
ภายในหน�วยการผลิต 

ของพลังงานเทียบเท�า
น้ํามันเตาต�อกําลังการผลิต

น�อยกว�าEII ร�อยละ

99.0 5.75

ผลการดําเนินงานในป 2561
 ป 2561 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในโครงการลดการใชเชื้อเพลิงความรอนของกลุมธุรกิจโรงกลั่นในชวงซอมบํารุงใหญ และ
ดําเนินการตามแผนแลวเสร็จ 3 โครงการ ไดแก 

(Fuel Oil Equivalent Barrel, % FOEB) 
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 จากการดาํเนนิการตามโครงการขัน้ตน ทาํใหป 2561 บรษิทัฯ มกีารใชพลงังาน 5.46 %FOEB ตํา่กวาเปาหมายที ่5.75 %FOEB
สําหรับดัชนีการใชพลังงาน (EII) มีคาเทากับ 100.5 สูงกวาเปาหมายเล็กนอย เนื่องจากมีงานซอมบํารุงที่โรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม จึงตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาและไอนํ้าจากหมอตมไอนํ้า (Auxiliary Boiler) ทดแทน 

ผลลัพธ�ของธุรกิจโรงกล่ัน

ดัชนีการใช�พลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII)

(Disclosure 302-3)

การใช�พลังงานภายในหน�วยการผลิต
(ร�อยละของพลังงานเทียบเท�านํ้ามันเตาต�อกําลังการผลิต %FOEB)

ผลงาน   ผลงาน   

เปาหมาย เปาหมาย

2558   ป 2558   ป

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

2561* 2561*

100.5 5.46

 99.0 5.75

*มีการซอมบํารุงใหญประจําป

แผนงานในอนาคต
 บริษัทฯ ไดมีโครงการลดการใชพลังงานตางๆ ที่อยูระหวางดําเนินการตอเนื่อง ซึ่งจะสามารถชวยลดการใชพลังงานได
ประมาณ 0.3 EII โดยมีแผนใชงานป 2562 ไดแก
 1. โครงการการติดตั้งและใชงานทอสงไอนํ้าแรงดันตํ่าจากระบบ Blowdown ของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมกลับไปใช
  ใหมเพื่อทดแทนไอนํ้าแรงดันสูง
 2. โครงการการติดตั้งและใชงานระบบทอสงไอนํ้าแรงดันตํ่าจากหนวยกลั่นที่ 3 ไปโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมทดแทน
  ไอนํ้าแรงดันสูง
 3. โครงการลดการสูญเสียความรอนที่เตาหนวยกลั่นสุญญากาศ โดยการเพิ่มการผลิตไอนํ้าความดันตํ่า
 4. ไดมีแผนศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดใชพลังงานในโรงกลั่นในป 2562 และคาดวา
  จะเริ่มดําเนินการในป 2563
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 ดวยตระหนักถึงปญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง สรางความเสียหายตอชีวิต 
ทรพัยสนิ และทรพัยากรธรรมชาต ิบรษิทัฯ จงึกาํหนดแนวทางเชงิรกุในการดาํเนนิธรุกจิดวยความรบัผดิชอบ เริม่ตัง้แตกระบวนการ
ผลติ การขนสงผลติภณัฑ การจดัหาพสัด ุงานสาํนกังาน นอกจากการลดการใชพลงังานอนัเปนสาเหตขุองปญหาดงักลาว บรษิทัฯ
ยงักาํหนดตวัชีว้ดัความสาํเรจ็องคกรในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกสะสมภายในกลุมบรษิทัฯ เพือ่แสดงเจตนารมยทีจ่ะรวมกนั
ควบคมุอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกไมใหสงูเกนิ 2 องศาเซลเซยีส รวมถงึบรษิทัฯ ไดกาํหนดใหมกีารลดการปลอยกาซเรอืนกระจกสะสม 
ดวยการชดเชยคารบอนภายในกลุมบริษัท

ผลการดําเนินงานในป 2561
 ในป 2561 โรงกลั่นของบริษัทฯ มีการซอมบํารุงใหญเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณของหนวยกลั่นใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถ
ลดการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ของกลุมธุรกิจโรงกลั่น
ป 2561 เทากับ 914,812 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยลดลงรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปฐาน (ป 2558 เทากับ 1,084,090
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

 บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการจัดทํารอยเทาคารบอนผลิตภัณฑ (Product Carbon Footprint) รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ (MTEC) สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปลดปลอยกาซ
เรอืนกระจกในกระบวนการผลิต และไดรับการรับรองข้ึนทะเบียนฉลากคารบอนผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน PCR (Product Category 
Rule : PCR) โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) แลวในป 2561

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ� 

ใช�พลังงานสะอาด
ในกระบวนการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน

จัดทํารอยเท�าคาร�บอน
ผลิตภัณฑ� 

(Carbon Footprint)

ขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานสะอาด มุ�งเป�นบริษัท

ท่ีมีการปล�อยก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด�ต่ํา

(Low Carbon Company)

ผลิตภัณฑ� (1 กิโลกรัม) คาร�บอนฟุตพริ้นท� (กรัมคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

แก�สโซฮอล�พื้นฐาน
(Gasohol based)

น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
(High Speed Diesel)

น้ํามันเตา
(Fuel Oil)

กํามะถันเหลว
(Liquid Sulfur)

414 g 200 g 205 g 184 g
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3Rs

น้ําใช�

 ปญหาวิกฤตการณน้ําในประเทศไทยและท่ัวโลกเปนประเด็นท่ียังคงมีมาอยางตอเน่ือง ท้ังปญหาดานอุทกภัยและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาดานภัยแลง บริษัทฯ ตระหนักและเฝาระวังในเรื่องนี้ จึงไดมีเปาหมายลดนํ้าใชดวยการใชนํ้าอยางคุมคาและนํา
นํา้ทิง้มาบาํบดัเพือ่ใหมคีณุภาพดพีอสาํหรบัการนาํกลบัมาใชใหมไดมากขึน้ ยิง่กวานัน้ ในปนีบ้รษิทัฯ ยงัดาํเนนิการศกึษารอยเทา
นํ้าของผลิตภัณฑ (Water Footprint) เพื่อหาจุดที่มีการใชนํ้าอยางมีนัยสําคัญ (Hot spot) และปรับปรุงการใชนํ้าใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

เป�าหมายป� 2563  
• ใช�น้ําดิบในกระบวนการผลิตไม�เกิน 56.6 ลบ.ม. 
 ต�อพันบาร�เรลเทียบเท�าหน�วยการผลิต
• ลดการใช�น้ําประปาเพิ่มอีกร�อยละ 15 
 เทียบกับป�ฐาน 2558

กลยุทธ�สําคัญ 
1. ใช�หลักการ 3Rs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช�น้ํา
 ด�วยการลดการใช�น้ํา การใช�ซํ้า 
 และการนํานํ้ากลับมาใช�ใหม�
2. บริหารจัดการน้ําด�วยเคร่ืองมือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผลการดําเนินงานในป 2561
 บริษัทฯ ใชนํ้าดิบจากการประปานครหลวง 2.27 ลานลูกบาศกเมตร และจากแมนํ้าเจาพระยาเพื่อสํารองใชในกรณี
ซอมบํารุงถังนํ้ามันและทดสอบอุปกรณความปลอดภัย จํานวน 0.1 ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจากในปนี้ มีงานซอมบํารุงใหญ
ประจําป (Turnaround) จึงมีการดึงนํ้าบาดาลมาใชบางสวนเพื่อลดภาระการใชนํ้าประปา คิดเปน 8,005 ลูกบาศกเมตร รวมใช
นํ้าทั้งสิ้น 2.38 ลานลูกบาศกเมตร (Disclosure 303-1) คิดเปน 0.062 ลูกบาศกเมตรตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได เพิ่มขึ้น
จากปกอนเล็กนอย (เปนปแรกที่มีการเก็บขอมูลการใชนํ้าแมนํ้าเจาพระยาเพื่อทดสอบอุปกรณความปลอดภัย) อยางไรก็ตาม 
หากเปรียบเทียบกับปกอนดวยฐานขอมลูเดียวกัน พบวาใชน้ําลดลงเปนผลมาจากมาตรการลดปริมาณการใชน้ําและลดปริมาณ
นํ้าทิ้งสูสาธารณะอยางตอเนื่องและเขมขน 

  ในป 2561 นี้ บริษัทฯ ไดลดปริมาณการใชนํ้าจากมาตรการเดิม* รวมทั้งสิ้น 1.1 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31.68 
ของนํ้าใชทั้งหมด (สามารถลดการใชนํ้าประปาเพิ่มไดอีก รอยละ 4.95 เทียบกับปฐาน 2558) ดวยโครงการตอเนื่องดังตาราง      
      

ลําดับ

การลดการใช�น้ํา (Water Reduction)

แผนงานต�อเน่ืองจากป� 2560 ผลการดําเนินงาน

ใชกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาดวย
- ระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration System) 
- ระบบรีเวอรสออสโมซิส (Reverse Osmosis System) 
- ระบบกําจัดไอออนในนํ้าดวยไฟฟา (Electro De-Ionization 
 System) เพื่อปรับปรุงนํ้าดิบเบื้องตนใหมีคุณภาพดีขึ้นกอน
 เขาระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ (Demineralization System) 
 ที่หนวยพลังโรงงาน (Power Plant) 

ลดการใชนํ้า 23,016 ลบ.ม./ป
(คิดเปนรอยละ 0.66 ของความตองการนํ้า
ทั้งหมด และคิดเปน 599 ลูกบาศกเมตร
ตอลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได)

*เทียบขอมูลจากปฐาน 2558 จากผลรวมของนํ้าที่นํากลับมาใชใหมจากการนํานํ้าควบแนน (Condensate Water) คุณภาพดีมาใชซํ้าที่หมอตมไอนํ้าและภายใน
หนวยกลั่นที่ 4 รวมกับการนํานํ้าจากหนวยบําบัดนํ้ามันทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมดวยระบบรีเวอรสออสโมซิส และการนํานํ้าที่ผานการบําบัดจากหนวยบําบัด
นํ้าทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมดวยระบบรีเวอรสออสโมซิสไปใชที่หอหลอเย็น 
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ลําดับ

การนํานํ้ากลับมาใช�ใหม�  (Water Reuse)

การนํานํ้าผ�านการรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใช�ใหม� (Water Recycle)

แผนงานต�อเน่ืองจากป� 2560 ผลการดําเนินงาน

นํานํ้ าควบแนน (Condensa te Wate r )  ที่มีคุณภาพดี
จากกระบวนการผลิตมาใชแทนนํ้าสําหรับหมอตมไอนํ้า

นํานํ้าที่ผานการไลกํามะถันออกแลว (Stripped Water)
จากหนวยกําจัดกํามะถันในนํ้า (Sour Water Stripping Unit) 
และนํ้าทิ้งจากระบบการไลกาซเบาดวยไอนํ้า (Stripping Steam)
ของหนวยกลั่นที่ 3 มาใชแทนนํ้าประปาในหนวยกําจัดเกลือ
จากนํ้ามันดิบ (Desalter)

นํานํ้าควบแนน (Condensate Water) ที่ปนเปอนเล็กนอยใน
หนวยกลั่นที่ 4 (Plant 4) มาปรับปรุงคุณภาพเพื่อใชซํ้าใน
ระบบผลิตไอนํ้า (Boiler Feed Water)

นํานํ้าที่ผานการบําบัดแลวจากหนวยบําบัดนํ้าทิ้ง เขามา
ปรบัปรงุคณุภาพเพิ่มเตมิ ดวยระบบกรองละเอยีดระดบัไมครอน
(Micro-filtration System) และระบบรีเวอรสออสโมซิส (Reverse 
Osmosis System) เพื่อนํานํ้าไปใชในกระบวนการหลอเย็น

ลดการใชนํ้า 461,010 ลบ.ม./ป
(คดิเปนรอยละ 13.25 ของความตองการนํา้
ทั้งหมด และคิดเปน 11,995 ลกูบาศกเมตร
ตอลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได)

ลดการใชนํ้า 55,945 ลบ.ม./ป
(คิดเปนรอยละ 1.61 ของความตองการนํ้า
ทั้งหมด และคิดเปน 1,456 ลูกบาศกเมตร
ตอลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได)

ลดการใชนํ้า 395,442 ลบ.ม./ป
(คดิเปนรอยละ 11.37 ของความตองการนํา้
ทั้งหมด และคิดเปน 10,289 ลกูบาศกเมตร
ตอลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได)

ลดการใชนํ้า 166,505 ลบ.ม./ป
(คิดเปนรอยละ 4.79 ของความตองการนํ้า
ทั้งหมด และคิดเปน 4,332 ลูกบาศกเมตร
ตอลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ควบคุมปริมาณการใช
นํ้าดิบตอกําลังผลิต

(เปาหมายไมเกิน
53.9 ลบ.ม. / พันบารเรล
เทียบเทานํ้ามันที่ผลิตได) 

รอยละของการลดการใชนํ้าประปาใหมเทียบกับความ
ตองการใชนํ้าในปนั้นๆ

(รอยละ และ ปริมาณนํ้าที่ลดได)

การใชนํ้าที่ประหยัดได
เทียบเทาครัวเรือน 

*ขอมูลการใชนํ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ซึ่งในเขตพระโขนงที่ตั้งโรงกลั่น

มีสมาชิกครอบครัวละ 1.85 คน/ครัวเรือน

ปริมาณนํ้าใช 0.56 ลบ.ม./คน/วัน หรือ

1.04 ลบ.ม./ครัวเรือน/วัน

(ขอมูลจากการประปานครหลวง: 2558)

ลบ.ม./พันบาร�เรล ร�อยละ

32.97
ลดใช�น้ําดิบใหม�ได�

1.15 ล�าน ลบ.ม.

ร�อยละ

31.98
ลดใช�น้ําดิบใหม�ได�

1.19 ล�าน ลบ.ม.

ร�อยละ

31.68
ลดใช�น้ําดิบใหม�ได�

1.10 ล�าน ลบ.ม.

ครัวเรือน*

ความตองการใชนํ้า

2559   2560 2561

3.51
ล�าน ลบ.ม.   

3.73
ล�าน ลบ.ม.   

3.48 
ล�าน ลบ.ม.   

2,903
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มลพิษทางนํ้า

แผนการดำาเนินงานในอนาคต 

	 •	 เพิม่กำ�ลงัก�รผลติทีห่นว่ยปรบัปรงุคณุภ�พนำ�้ทิง้และนำ�้ประป�ดว้ยระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ	(Reverse	Osmosis	System)	 
	 	 และระบบกำ�จัดไอออนในนำ้�ด้วยไฟฟ้�	 (Electro	De-Ionization	System)	เพื่อปรับปรุงนำ้�ดิบเบื้องต้นให้มีคุณภ�พดีขึ้น 
	 	 ก่อนเข้�ระบบผลิตนำ้�ปร�ศจ�กแร่ธ�ตุ	De-mineralization	System)	ที่หน่วยพลังโรงง�น	(Power	Plant)	

	 •	 บรษิทัฯ	ไดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�	Water	Footprint	ของโรงกลัน่แลว้เสรจ็และอยูร่ะหว�่งก�รรบัรองจ�กสถ�บนันำ�้เพือ่คว�มยัง่ยนื 
	 	 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	เมื่อดำ�เนินก�รแล้วค�ดว่�จะได้	Baseline	และส�ม�รถค้นห�จุดที่มีก�รใช้นำ้�อย่�งมี 
	 	 นัยสำ�คัญ	(Hot	spot)	เพิ่มเติมจ�กปัจจุบัน	อันจะนำ�ไปสู่โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รใช้นำ้�ต่อไป

	 นำ้�ทิ้งถอืเป็นผลกระทบที่สำ�คญั	บรษิทัฯ	จงึมกี�รบำ�บดัท�งฟิสกิส์เคม	ี(Physicochemical		Treatment	Process)	และท�งชวีภ�พ	
(Biological	Treatment	Process)	กำ�จดัสิ่งปนเป้ือนออกจ�กนำ้�ทิ้ง	จนกระทั่งมคีณุภ�พผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวง
อุตส�หกรรม	เรื่องกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมก�รระบ�ยนำ้�ทิ้งจ�กโรงง�น	พ.ศ.	2560	จึงทำ�ก�รปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภ�ยนอก	 
และเพื่อคว�มมั่นใจในคณุภ�พนำ้�ก่อนปล่อยออก	โรงกลั่นจงึได้ทำ�ก�รตรวจวเิคร�ะห์นำ้�ทิ้งที่ผ่�นก�รบำ�บดัแล้วเป็นประจำ�ทกุวนั 
โดยห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ที่ได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเคร�ะห์คุณภ�พเอกชนจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	ซึ่งได้รับ 
ก�รรับรองม�ตรฐ�นในระดับส�กล	 ISO/IEC	17025	ติดตั้ง	COD	Online	ส่งผลต�มเวล�จริง	 (Real	Time)	ไปยังกรมโรงง�น
อุตส�หกรรมและชุมชนรอบโรงกลั่นอย่�งต่อเนื่อง	ในปีนี้มีก�รระบ�ยนำ้�ทิ้งออกลงสู่คลองส�ธ�รณะ	1.8	ล้�นลูกบ�ศก์เมตร	 
อีกทั้งยังมีผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษนำ้�	ผู้ปฏิบัติง�นประจำ�ระบบบำ�บัดมลพิษนำ้�	และผู้ปฏิบัติง�นจ�กส่วนง�นซ่อมบำ�รุงที่
ตรวจตดิต�มคณุภ�พนำ�้และอปุกรณ์ในระบบบำ�บดัอย่�งสมำ�่เสมอ	รวมถงึมกี�รตรวจสอบ	ค่�คว�มคล�ดเคลื่อนของเครื่องมอื 
หรอือปุกรณ์	(COD	Online)	โดยกรมโรงง�นฯ	พบว่�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด	

	 นอกจ�กนี้	 โรงกลั่นได้จัดทำ�คู่มือและจัดอบรมแนะแนวท�งในก�รสังเกตคว�มผิดปกติของระบบให้กับผู้ปฏิบัติง�น 
รวมทั้งเสนอแนะร�ยก�รระบบบำ�บัดที่ควรปรับปรุงในอน�คต	และได้กำ�หนดม�ตรก�รเพิ่มเติมในระหว่�งง�นซ่อมบำ�รุงใหญ่ 
เพื่อลดคว�มเสี่ยงของนำ้�ทิ้งจ�กง�นซ่อมบำ�รุงกระทบชุมชนรอบโรงกลั่นและดำ�เนินโครงก�ร	WWTU	Improvement	 (Phase	 I)	
แล้วเสร็จ	ได้แก่
 •	 ก�รทำ�	Pre-treatment	ด้วยถงักรองตะกอนแบบ	Slow	sand	filter	ก่อนนำ�เข้�ระบบบำ�บดันำ้�ทิ้ง
 •	 ก�รจดัทำ�ร�ยง�นคณุภ�พนำ้�เสยีประจำ�วนัเพื่อตดิต�มหรอืแก้ปัญห�ได้ทนัต่อเหตกุ�รณ์นั้นๆ
 •	 ก�รจัดห�	Emergency	tank	สำ�หรับส่งนำ้�ทิ้งส่วนเกินไปกักเก็บไว้ก่อนทยอยปล่อยม�บำ�บัดในภ�ยหลังเมื่อนำ้�ในระบบ 
	 	 บำ�บดัลดลง		

078 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



เป�าหมายป� 2563 ผลการดําเนินงานป� 2561

• ไม�พบประเด็นท่ีไม�สอดคล�องตามระบบ ISO จากการตรวจสอบ
 การปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอนการดําเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน
• ผู�ปฏิบัติงานทุกคนต�องผ�านการอบรม 
 “หลักสูตรผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษทางนํ้า” 
• ผลคะแนนทดสอบความเข�าใจภายหลังการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข�อง 
 เกินกว�า

• โครงการติดต้ังตะแกรงดักขยะอัตโนมัติท่ี Oily Water Pond (OWP)
 สามารถกําจัดขยะที่ติดมากับน้ําเสียต�นทางได�อย�างต�อเน่ือง
 ป�องกันความเสียหายให�กับระบบสูบน้ําเสีย
• โครงการติดต้ังระบบควบคุมอัตราการป�อนน้ําเสียท่ีระบบบําบัด
 ฝ��งกายภาพ สามารถควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเสีย
 ในระบบบําบัดทางฟิสิกส�เคมีให�สอดคล�องกับปริมาณน้ําเสียท่ีเข�าระบบ 
 ได�ต�อเน่ือง ลดความยุ�งยากของผู�ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแล
 ระบบสูบน้ําเสีย
• โครงการติดต้ังระบบควบคุม pH น้ําเสียอัตโนมัติ
 และระบบเติมธาตุอาหารที่หน�วย Oil Free Pond (OFP) 
 สามารถควบคุมค�าความเป�นกรด-ด�างของนํ้าเสียรวมท้ังปริมาณ
 ธาตุอาหารก�อนส�งไปยังระบบบําบัดชีวภาพให�เป�นไปตามค�าควบคุม
 ได�ต�อเน่ือง สร�างสภาวะที่เหมาะสมต�อการทํางานของจุลินทรีย�
 ในระบบบําบัดทางชีวภาพ

ผูปฏิบัติงาน
ประจําระบบบําบัดมลพิษทางนํ้า

มีความรู ความเขาใจ
สามารถดูแลหนวยบําบัดได

อยางเปนระบบ

ปรับปรุงกระบวนการบําบัดนํ้าเสียให
เปนระบบอัตโนมัติ

(Automatic treatment system)
มากขึ้น

90%

079บริษัท บางจาก คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)



การป�องกันและจัดการการร่ัวไหล

 บริษัทฯ ไดดําเนินการเรื่องการปองกันและจัดการการรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีอยางตอเนื่องดวยตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในทุกกระบวนการทํางาน และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ มิใหสงผลกระทบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม ตั้งแตการขนสงนํ้ามันดิบจากเรือขนสงนํ้ามันดิบขนาดใหญจนถึงเรือลําเลียงขนาดเล็กที่ใชขนถายนํ้ามันดิบมายัง
โรงกลั่น ในกระบวนการกลั่นจนถึงการขนถายนํ้ามันผลิตภัณฑไปยังคลังนํ้ามันที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎรธานี และ
ลูกคาทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉิน บริษัทฯ จึงดําเนินการ

• คัดเลือกเรือขนสงน้ํามันท่ีมีระบบการตรวจสอบและประเมินเรือท่ีมีขอกําหนดและมาตรฐานเทียบเทากลุมอุตสาหกรรมน้ํามัน  
• พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดานความปลอดภัยของอุปกรณ ระบบ และเคร่ืองมือตางๆ อยางตอเน่ืองใหสอดคลองตาม 

Oil Company International Marine Forum (OCIMF) อาทิ การปรับปรุงระบบดับเพลิงท่ีทาเรือใหทันสมัยย่ิงข้ึนและติดต้ังระบบกลอง
วงจรปดเพ่ิมเติม

• มีการออกแบบถังน้ํามันและทอน้ํามัน รวมท้ังการติดต้ังอุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานสากล
• มีข้ันตอนการทํางาน และจัดอบรมใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
• มีระบบ แผนงาน และการตรวจสอบอุปกรณ (PM) ตามรอบเวลาท่ีเหมาะสม 
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบสนองตอเหตุการณดวยการเขารวมอบรมและฝกปฏิบัติรวมกับผูมีสวนเก่ียวของ

  ท้ังหนวยงานราชการและบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันอยางตอเน่ือง 
• มีแผนปองกันและระงับเหตุจากการร่ัวไหลของน้ํามัน ครอบคลุมถึงการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป 
• มีการเตรียมความพรอมดานอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณขจัดคราบน้ํามัน รวมถึงเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมสังเกตการณเพ่ือสราง

  ความเช่ือม่ัน  
• จัดใหมีเรือขจัดคราบน้ํามันบริเวณทาเรือบางจาก เพ่ือตอบสนองกรณีการเกิดน้ํามันร่ัวไหล

 นอกจากมาตรการดานความปลอดภัยแลว บริษัทฯ ยังมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการที่จําเปน 
อีกทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงตอคณะความปลอดภัยดานปฏิบัติการ คณะทํางานติดตามการดําเนิน
งานและประเมินความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรเปนประจําทุกเดือน  จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
การปองกนัและจดัการการรัว่ไหลของนํา้มนัและสารเคมใีนพืน้ทีป่ฏบิตักิารดงักลาว จงึทาํใหไมมกีารรัว่ไหลของนํา้มนัและสารเคมี
ที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น ชวยสรางความเชื่อมั่นดานความความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนที่อาศัยใกล
โรงกลั่นและทาเรือสูบถาย 

การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมี (กรณี)  
การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีท่ีมีนัยสําคัญ
(มากกว�า 100 บาร�เรลต�อครั้ง)

2558 2559 2560 2561

0 0 0 0
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การจัดการมลพิษทางอากาศ

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพอากาศที่ปลอย
สูบรรยากาศที่อาจสงผลกระทบไมเพียงแตพนักงานและ
ผูรับเหมาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโรงกล่ันเทาน้ัน ยังอาจสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบโรงกลั่นอีกดวย ซึ่ง
ปจจุบันมีการพัฒนาเปนชุมชนแนวตั้งในลักษณะของอาคาร
สูงมากขึ้นตามการขยายตัวของแนวรถไฟฟา อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ ไดลดการปลอยมลพิษทางอากาศใหเหลือนอยที่สุด 
โดยไดลงทุนเพ่ิมเสถียรภาพโรงกล่ัน ชวยลดโอกาสเกิดสภาวะ
ไมปกติ (Abnormal Condition) ลดมลพิษทางอากาศ และเลือก
ใชเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดในการผลิต ไดแก กาซเชื้อเพลิงและ

กาซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอยางตอเนื่องผานอุปกรณตรวจวัดออนไลนที่ปลอง
ระบาย มีการตรวจสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีทํางานและบรรยากาศ
รอบโรงกลั่น อีกทั้งมีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย
ระเหยจากอุปกรณเปนประจําทุกวันดวยเกณฑที่เขมงวดกวา
กฎหมายมาก และตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนระยะๆ โดย
หนวยงานภายนอก (Third Party) เพื่อใหคุณภาพอากาศทั้งใน
พื้นที่โรงกลั่นและรอบโรงกลั่นปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธ� เป�าหมายป� 2563

ผลการดําเนินงานในป 2561
 ภายหลังการเดินเครื่องหนวยผลิตไฟฟาและไอนํ้าแบบพลังความรอนรวม (Cogeneration) หนวยใหมดวยกาซธรรมชาติ
เม่ือปลายป 2560 บริษัทฯ มีการร้ือถอนหนวยผลิตไอน้ําเดิมท่ีใชน้ํามันเตาและกาซเช้ือเพลิงในการเผาไหม (Boiler) ชวยใหปริมาณ
การระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) ลดลงจากปกอนมาก อยางไรก็ตาม ทําใหออกไซดของไนโตรเจน 
(NOX) มีปริมาณสูงขึ้นสอดคลองตามคุณลักษณะของเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติที่ใช และยังยกเลิกใชงานหนวยผลิตไบโอดีเซลดวย 
สงผลใหปริมาณการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณ (Fugitive VOCs) ลดลง ดวยจํานวนจุดตรวจวัดการรั่วซึมที่ลดลง
ถึงกระนั้นก็ตาม ป 2561 บริษัทฯ มีขอรองเรียน (Recordable Complaint) จํานวน 1 ครั้ง เนื่องจากหอเผา (Flare) มีเปลวไฟสูงและ
เสียงดัง เปนผลจากระบบไฟฟาขัดของทําใหตองหยุดเดินหนวยกลั่นทั้งหมดอยางฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) 

 เพื่อเพิ่มการเฝาระวังมลพิษทางอากาศรอบโรงกลั่น ตามนโยบายสิ่งแวดลอมเชิงรุก ในป 2561 บริษัทฯ จึงไดลงทุนติดตั้ง
อุปกรณตรวจติดตามมลพิษในบรรยากาศรอบโรงกลั่น เพิ่มเติม คือ

 1. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  (AQMs : Air Quality Monitoring System) และปาย
  แสดงคุณภาพสิ่งแวดลอมออนไลน (LED Board) 
  ดานทิศตะวันตกของโรงกลั่น บริเวณคุงบางกะเจา 
  จังหวัดสมุทรปราการ (ฝงตรงขามกับทาเรือบางจาก)

• เพิ่มเสถียรภาพหน�วยกล่ัน
 ป�องกันการหยุดเดินหน�วยผลิตฉุกเฉิน

• ปรับลดเป�าหมายการระบายมลพิษ
 จากปล�องระบาย เป�นการควบคุมภายใน 
 ท่ีร�อยละ 80 ของค�ามาตรฐาน

• ข�อร�องเรียนด�านมลพิษ
 ทางอากาศเป�นศูนย�

 • ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
 ออนไลน� ท้ังจากปล�องระบาย พื้นท่ีทํางาน
 และบรรยากาศรอบโรงกล่ัน

• ติดต้ังหอเผาใหม� 
 ชนิด Enclosed Ground Flare แล�วเสร็จ

• สื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล�อมออนไลน�
 แก�สาธารณชนอย�างไปร�งใส ตรวจสอบได�
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 0 เรื่อง 

 1 เรื่อง 

 2. บริษัทฯ ไดสํารวจและหาพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMs : Air Quality Monitoring
  System) และปายแสดงคุณภาพสิ่งแวดลอมออนไลน (LED Board) ใหมในพื้นที่ดานทิศใตของโรงกลั่น บริเวณใกล
  แยกสรรพาวุธ เขตบางนา ซึ่งจะดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จในป 2562 ทดแทนสถานีบริเวณมูลนิธิสายใจไทยที่มีการ
  ขอคืนพ้ืนท่ี ทําใหการเฝาระวังมลพิษทางอากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวทิศทางรอบโรงกล่ัน ไดแก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
  ทิศเหนือ และทิศใต

 ยิ่งกวานั้นในป 2561 ในชวงงานซอมบํารุงใหญประจําป บริษัทฯ ไดถือโอกาสสรางเครือขายดานสิ่งแวดลอมกับผูรับเหมา
ที่เขามาทํางาน โดยกําหนดใหผูรับเหมาทุกราย ตองมีเจาหนาที่สิ่งแวดลอม (จส.) ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานมิให
สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมรณรงครูปแบบใหมที่เนนใหกําลังใจเพื่อใหทุกคนชวยเหลือกันดูแลสิ่งแวดลอม
เกิดเปนทีม จส. ที่โดดเดน ไดแก กิจกรรมเชิดชูเกียรติ มอบใบรับรอง “Smart จส.” กิจกรรม “TAM นี้สะอาดดี เพราะเรา
ชวยกัน” กิจกรรม “Clean and Clear Awards” สงผลใหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทํางานลดลง สภาพแวดลอม
การทํางานที่สะอาด ปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และชวยใหการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมาใหสอดคลอง
ตามกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ยังเกิดระบบ “การสงมอบคืนพื้นที่ดานส่ิงแวดลอมหลังจบงานซอมบํารุงใหญ” ขึ้นใหม 
ซึ่งถือเปนการพัฒนาระบบงานซอมบํารุงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ�

ข�อร�องเรียนด�านมลพิษทางอากาศ
(เป�าหมาย = 0 เรื่อง)

ได�รับการรับรอง

คุณภาพอากาศท่ีตรวจวัดโดย
Third Party อยู�ในค�ามาตรฐาน

  2560 

2561
ควบคุมการปล�อย
Fugitive VOCs ทุกจุดตรวจวัด

ไม�เกิน

(เข�มงวดกว�ากฎหมาย 
ซึ่งกําหนดไม�เกิน 500 ppm)

200 ppm

100 %

ISO
    14001

Green Industry 
Level 5

ได�รับการรับรอง

อย�างต�อเน่ือง

อย�างต�อเน่ือง
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Reduce

ReuseRecycle

การจัดการของเสียและวัสดุท่ีไม�ได�ใช�แล�ว

 การบริหารจัดการของเสียเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญและดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง ยึดหลัก
การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช (Reduce) การนําของเสียกลับมาใชซํ้า (Reuse) 
และการนํากลับมาใชใหม (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่อง
มาจากของเสีย และมุงสูเปาหมายใหของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝงกลบเปนศูนยอยางตอเนื่อง 

 ในป 2561 เน่ืองจากธุรกิจโรงกล่ันมีการหยดุซอมบํารุงใหญประจําป สงผลทําใหเกิดของเสียในปรมิาณท่ีมากกวาปท่ีผานมา
อยางไรก็ตาม ดวยการจัดการตามหลัก 3Rs อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน
รอยละ 99 ของปริมาณของเสียทั้งหมด และยังคงบรรลุเปาหมายของเสียที่สงไปฝงกลบเปนศูนย (Zero Waste to Landfill)
ไดอยางตอเนื่อง 

• การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
• การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

• การจัดการคัดแยกประเภทของเสีย
  และการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs 

• Zero Waste to Landfill

ร�อยละของปริมาณของเสียป� 2561

การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
ของปริมาณของเสียท้ังหมด (ร�อยละ)

Zero Waste
to landfill

2558

2560

2559

2561

ของเสียอันตราย

ของเสียไม�อันตราย

• การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต
  ด�วยวิธีฝ�งกลบเป�นศูนย�

• ลดปริมาณของเสียส�งออกไปกําจัด 
  และนําไปเข�าสู�กระบวนการใช�ซ้ํา
  หรือนํากลับมาใช�ใหม�ได�

กลยุทธ�

เป�าหมายป� 2563

แผนดําเนินการและการดําเนินการป 2561

ผลการดําเนินงานป 2561

30%

77%

98%

85%

99%

70%
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การพัฒนาสินค�าและบริการเพ่ือความย่ังยืน
 บริษัทฯ ถือวา ลกูคาเปนผูมีสวนไดเสียท่ีสําคัญระดับสงู จึงกําหนดกลยุทธในการดําเนินธรุกิจท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา (Customer Centric) ซึ่งประกอบดวยลูกคาในกลุมผูบริโภค (End User) กลุมผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามัน (Dealer) 
กลุมผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันชุมชน (COOP)  และลกูคากลุมผูใชตรง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจขนสงและกอสราง 
เปนตน โดยคํานึงถึงการคิดคนนวัตกรรม เทคโนโลยีทางดานผลิตภัณฑและการใหบริการในสถานีบริการนํ้ามันบางจาก ที่เปน
มิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางประสบการณที่ดี ภายใตแนวคิด “Bangchak Greenovative Experience” และใช
มาตรฐานสากลที่เรียกวา Net Promoter Score (NPS) รวมกับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนเครื่องมือ
ในการติดตามผลการดําเนินงาน การควบคุมคุณภาพการบริการภายใต Standard Service Procedure เปนตัววัดประสิทธิภาพการ
สงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ดีสูลูกคา มีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ (Service Audits) แบบสุมโดยตัวแทน
แบบไมเปดเผยตัว (Mystery Shopper) ตรวจสอบตั้งแตขั้นตอนการบริการ การดูแลสภาพสถานีบริการ อีกทั้งการใชรถตรวจสอบ
คุณภาพงานบริการ และคุณภาพนํ้ามันเคลื่อนที่ ณ สถานีบริการบางจากทั่วประเทศ (Mobile Training & Lab) เพื่อใหมั่นใจไดวา 
บริษัทฯ ไดสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีดีถึงมือผูบริโภค

เป�าหมายป� 2566

มุงสูแบรนดสถานีบริการ
นํ้ามันอันดับหนึ่ง
ในใจผูบริโภค

(The Most Admired Brand) 
โดยใชเครื่องมือ Net Promoter 

Score และตัวชี้วัด

พัฒนาและยกระดับ
สถานีบริการนํ้ามันชุมชน

บางจาก ใหเทียบเทากับสถานี
บริการนํ้ามันมาตรฐาน

ผลักดันยอดจําหนาย
ผานสถานีบริการตอเนื่อง
โดยมีสวนแบงการตลาด
มากกวารอยละ 20

พัฒนาธุรกิจ Non-oil
และบริการเสริมตางๆ
ในสถานีบริการนํ้ามัน

เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค 
และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

มุงพัฒนางานบริการ 
สถานีบริการนํ้ามัน
และ ธุรกิจ Non-oil 

ภายใตแนวคิด การสรางสรรค
ประสบการณและ
นวัตกรรมสีเขียว

(Greenovative Experience) 
รองรับวิถีชีวิตยุคใหม

ของคนไทย พรอมกับการ
มีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

พัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพ
และแบรนดของนํ้ามันหลอลื่น 

ใหไดรับการยอมรับ

ขยายสถานีบริการนํ้ามัน
330 สาขา ทั่วประเทศ

โดยเพิ่มสัดสวนสถานีบริการ
มาตรฐานเปน 800 สาขา 
(ปจจุบันมีสถานีบริการ

มาตรฐานกวา 
547 สาขา)

พัฒนาบัตรสมาชิกบางจาก 
(Bangchak GreenMiles)

สู The Best Loyalty Program 
ใหตรงความตองการ

ของผูบริโภค
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 จากผลการสํารวจและการวิเคราะหความคาดหวังและความตองการของลกูคาท่ีผานมา พบวา การใหบรกิารท่ีด ีรวดเร็ว 
และทําเลของสถานีบริการที่สะดวกและมีปริมาณมากเพียงพอ ความหลากหลายของธุรกิจเสริม เชน รานสะดวกซ้ือ
รานอาหาร ฯลฯ รวมถึงการมีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอสําหรับลูกคา คุณภาพของผลิตภัณฑ เปนประเด็นสําคัญ
ลําดับตนๆ ที่ลูกคาใหความสนใจและคาดหวัง บริษัทฯ จึงไดวางกลยุทธ แผนงานและกําหนดเปาหมายที่จะสรางแบรนด
สถานีบริการนํ้ามันอันดับหนึ่งในใจผูบริโภค (The Most Admired Brand) 

กลยุทธ�สําคัญ

1st The Most Admired Brand
Customer Centric

Products
ส�งมอบผลิตภัณฑ�ท่ีมี

คุณภาพตรงความต�องการ
และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

Stations
การพัฒนาสถานีบริการ

ธุรกิจ Non-oil
ท่ีตอบสนองความต�องการ
ลูกค�า โดยคํานึงการเติบโต

อย�างยั่งยืน

Mind
การพัฒนามาตรฐานการ
บริการและระบบบริหารงาน

ท่ีเป�นเลิศ

Communities
การสร�างความมีส�วนร�วม
ของลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย

ต�อการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล�อม

Greenovative Experience

การดําเนินงาน และนวัตกรรม ในป 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และประสบการณ
ภายใตแนวคิด Greenovative Experience 

Green Products : การสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงความ
ตองการและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• บรษิทั บางจากฯ เปนผูคานํา้มนัรายเดยีวทีม่จีาํหนายผลติภณัฑ
 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน Euro 5
 ถึง 2 ประเภท คือ นํ้ามันแกสโซฮอล E20S และน้ํามัน
 ไฮพรีเมียมดีเซลเอส (Hi-Premium Diesel S) ที่นอกจาก
 จะมีปริมาณกํามะถันตํ่ากวานํ้ามันมาตรฐาน Euro 4 ทั่วไปแลว 
 ยังเปนเชื้อเพลิงที่ออกแบบสําหรับเครื่องยนตมาตรฐาน Euro 5 
 รุนใหมๆ ใหทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพอีกดวย
• พัฒนานํ้ า มันดี เซลเกรดพิเศษ  B20 สํ าห รับกลุม
 ผูประกอบการลูกคาขนสงสินคา ทั้งรถและเรือโดยสาร เพื่อ
 ชวยเหลือเกษตรกรสวนปาลมในภาวะนํ้ามันปาลมดิบลนตลาด 
 ราคาตกตํ่า สนับสนุนนโยบายรัฐ และชวยลูกคาลดตนทุน
 คาขนสง ในชวงนํา้มนัราคาปรบัตวัสูงขึน้ ไปพรอมกบัการรกัษา
 สิ่งแวดลอม 
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 สแกนเพื่อรับชม
Inno-Green Station

• ผลักดันการจําหนายพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง มีสถานี
 บริการนํ้ามันที่จําหนาย E20 เพิ่มจาก 794 สาขา ณ สิ้นป 2560 
 เปน 866 สาขา ณ ธ.ค. 2561 สถานีบริการน้ํามันท่ีจําหนาย E85 
 เพิ่มจาก 351 สาขา ณ สิ้นป 2560 เปน 411 สาขา ณ ธ.ค. 2561  
 โดยยงัรกัษาสวนแบงการตลาด E20 และ E85 ผานสถานบีรกิาร
 เปนอันดับที่ 2 คือ รอยละ 18.0 และ รอยละ 46.0 ตามลําดับ 
 (เฉลีย่ ม.ค.- พ.ย. 2561) และบรษิทัฯ มยีอดขายตอสถานบีรกิาร E85 
 เปนอันดับที่ 1
• พัฒนานํ้ามันหลอลื่นมาตรฐานสากล ธุรกิจนํ้ามันหลอลื่น
 ของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ระบบ
 การบริหารจัดการคุณภาพ และไดการรับรองมาตรฐาน ISO/
 TS16949 ระบบการจัดการคุณภาพสากลในอุตสาหกรรม
 ยานยนตเปนบริษัทแรกของประเทศไทย สําหรับการจัดหา
 การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดจําหนายและดานการบริการ
 หลังการขาย เพื่อความเปนเลิศทางดานคุณภาพ และความมี
 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร 
• พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นอยางตอเนื่องเพื่อ
 ตอบสนองตอความตองการของลูกคาและกาวสูการเปน
 ผูนําดานคุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการปกปอง
 เครื่องยนต  “Respoplex Technology” ในนํ้ามันหลอลื่น 
 FURiO สูตรใหมที่ผานการทดสอบ ปกปองเครื่องยนต
 รวมกับ ทีมแขงรถระดับโลก ในการแขงขันที่เมืองเลอม็อง 
 ประเทศฝรั่งเศส ที่ตองการการปกปองสภาวะการขับขี่ตอเนื่อง 
 24 ชั่วโมง 

Greenovative Service Stations : การพัฒนาสถานีบริการ
ผานการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ
• ปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการนํ้ามันบนถนนสายหลัก
 ใหทันสมัย พรอมในการแขงขันทั้งดานโครงสรางและ
 งานบริการ (Renovate, Bright & Clean, Refresh) จํานวน 
 33 แหง
• พัฒนาสถานีบริการนํ้ามันชุมชนที่มีศักยภาพ และมี
 ความพรอมดวยการตอยอดธุรกิจและบริการเสริมอยาง
 ครบถวนตอบสนองตอความตองการของผูบริ โภค
 ผานโครงการ CO-OP Turn Pro 12 สาขา และ CO-OP 
 Coaching 60 สาขา
• ขยายเครือขายลูกคาบัตร Fleet Card เพื่อเพิ่มยอดขาย
 ผานสถานีบริการบางจาก
• นํา เกณฑสถานีบริการตนแบบดานนวัตกรรมและ
 สิ่งแวดลอม (Inno-Green Station) ของสถาบัน
 สิ่งแวดลอมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) ที่มี
 ความใสใจตอสิ่ งแวดลอม การนํานวัตกรรมมาใช
 ความปลอดภัย และมีการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกคา
 ทุกกลุมผานการออกแบบสถานีบริการตามหลักอารยสถาปตย
 มาใชพัฒนาสถานีบริการบางจาก โดยในป 2561 มี
 สถานีบริการบางจากที่ผานเกณฑและไดรับการรับรอง
 ระดับ Platinum จํานวน 6 แหง
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Greenovative Mind : พัฒนางานบริการดวยความใสใจ 
รวมถงึการนาํเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารขอมลู
ลกูคา มาปรับใชเพ่ือสรางงานบริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อาทิเชน
• พัฒนามาตรฐานงานบริการของสถานีบริการที่อยูใน
 ทําเลหลัก มีความพรอมในดาน Hardware (POS, เคร่ืองเติม
 ลมยางอัตโนมัติ) ใหอยูใน Flagship Service Standard ที่เนน
 การบริการท่ีรวดเร็ว (บริการทันใจใน 3 นาที) มาตรฐานการ
 ดูแลหองนํ้า 24 ชั่วโมง สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
 ลูกคา
• ควบคมุมาตรฐานการบรกิารผานกระบวนการการตรวจสอบ
 มาตรฐานงานบริการ (Service Audits) แบบสุมโดยตัวแทน 
 แบบไมเปดเผยตัว (Mystery Shopper)
• พัฒนาระบบ Application BCP Link ที่ชวยอํานวยความ
 สะดวกใหกับผูประกอบการเขาถึงขอมูลสําคัญไดอยาง
 ทนัทวงท ีเชน ระบบคาํสัง่ซือ้นํา้มนัอตัโนมตั ิ(Auto Ordering 
 System : AOS) และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ 
 Smart P&L (ระบบฐานขอมลูเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการสถานีบริการ) 

• นํานวัตกรรมการผลิตและบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
 (Green Community Energy Management System, GEMS) 
 มาใชกับระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตยรวมกับ
 การนํา AI มาพยากรณคาพลังงานที่ตองการและคา
 พลงังานทีผ่ลติไดแบบรายชัว่โมงดวย ณ สถานบีรกิารนํา้มนั
 บางจากศรีนครินทร 
• ทดลองนําระบบตูจายแบบแขวน Overhead Type ที่เหมาะ
 กับสถานีบริการนํ้ามันในเขตเมืองที่มีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ 
 และสามารถเพิ่มความสะดวกของลูกคาในการเลือก
 ชองเติมนํ้ามันโดยไมตองกังวลเรื่องตําแหนงฝาถังนํ้ามัน 
 มาทดลองใหบริการที่สถานีบริการสุขุมวิท 62 
• พัฒนาสถานีบริการ Flagship Service Stations ตามถนน
 สายหลักในจังหวัดทองเที่ยวตางๆ ภายใตแนวคิด
 Greenovative Service Station และ Unique Theme Design 
 เพื่อใหลูกคาไดประสบการณที่หลากหลายในแตละพื้นที่ 
• ขยายธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการนํ้ามันเพิ่มขึ้นจากเดิม
 เพื่อความสะดวกของลูกคา อาทิ ธุรกิจรานกาแฟ ภายใต
 แบรนด “อนิทนลิ” เปน 523 สาขา แบรนด “กาแฟยกลอ”

เปน 14 สาขา และธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค
 แบรนด “SPAR” เปน 45 สาขา
• บริหารจัดการพื้นที่ในสถานีบริการนํ้ามันใหเกิดประโยชน
 สูงสุดภายใตรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อเติมเต็มบริการใหครบ
 วงจรยิ่งขึ้น เชน Food Kiosk, Truck Food และตูรับสินคา
 อัตโนมัติ บริการรานอาหาร เปนตน
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• พฒันาระบบบตัรสมาชกิไปอกีขัน้ ในรูปแบบ Digitized Loyalty
 Program ดวยการเปดตวับตัร “บางจากกรีนไมลส” ควบคู
 ไปกับ Bangchak Mobile Application ใหม เพื่อตอบสนอง
 วิถีชีวิตยุคดิจิทัล ภายใตแนวคิด “มากกวาทีใ่ห คอืความ
 ใสใจ” ที่ขามขอจํากัดเดิมๆ โดยลูกคาสามารถใชบัตร
 สมาชิกบางจาก (บางจากกรีนไมลส) เติมทั้งนํ้ามันดีเซล
 และแกสโซฮอลในบัตรเดียว และมอบสิทธิประโยชนที่จะ
 เอื้อใหสมาชิกไดเปนทั้งผูรับและผูใหในเวลาเดียวกัน เชน 
 จากโปรแกรม “ขึ้นเทาไหร คืนเทานั้น” ซึ่งจะชวยลดภาระ
 คาใชจายในวันแรกที่ราคานํ้ามันปรับขึ้น เพราะจะคืนสวน
 เพิ่มกลับไปใหเปนคะแนนสะสม ซึ่งคะแนนที่ไดรับสามารถ
 นาํไปแลกสวนลดในการเตมินํา้มนั ซือ้นํา้มนัหลอลืน่ทีส่ถานี
 บริการนํ้ามัน หรือในการซื้อสินคาและบริการในรานกาแฟ
 อินทนิล  อินทนิลการ เดนท  ร านสะดวกซื้ อสพาร
 รานใบจากมารท รานคาพันธมิตรได รวมถึงการแลก
 ของรางวัล และบริจาคคะแนนใหแกองคกรสาธารณ
 ประโยชนที่รวมโครงการทั้งหมด 13 องคกร อีกดวย
 ในปจจุบันบางจากมีสมาชิกบัตรทั้งสิ้นมากกวา 3 ลานคน

Greenovative Communities : มากกวาสถานบีรกิารนํา้มนั 
คือประสบการณที่ใหลูกคาสามารถรวมเปนสวนหนึ่งของการ
ชวยเหลือสังคม สิ่งแวดลอม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี
• โครงการเติมนํ้ามันปนนํ้าใจ บริษัทฯ สรางโอกาสใหลูกคา
 มีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมผานโครงการตางๆ เชน 
 การสนับสนุนสินคาชุมชน และชวยเหลือเกษตรกร
 ที่เดือดรอน โดยในป 2561 บริษัทฯ ไดชวยบรรเทาภาวะ
 สับปะรดลนตลาดกวา 460 ตัน จากกลุมเกษตรกร
 ในราคาที่ยุติธรรมมาแปรรูปเปนสับปะรดอบแหงในชื่อ 
 “สบัปะรดดใีจ” เปนของสมนาคณุใหกบัลูกคา นอกจากนัน้
 สถานีบริการนํ้ามันสหกรณบางจากยังไดรับซื้อสับปะรด
 จากเกษตรกรกวา 70 ตนั นาํไปเปนของสมนาคณุลกูคาและ
 จาํหนายทีส่ถานบีรกิารนํา้มนับางจากในจงัหวดัระยองดวย
• โครงการการจางงาน ผูพิการและผูสูงอายุ (ในตําแหนง
 ที่เหมาะสม) สนับสนุนคุณคาและคุณภาพชีวิตของคน
 ในสังคม รวมถึงใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
 สนับสนุนสินคาที่ผลิตโดยกลุมผูพิการอีกดวย 

• โครงการผกัสวนครวัไรสารในสถานบีรกิารฯ บรษิทัฯ รวมกบั 
 บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด พัฒนาโครงการผักสวนครัว
 ไรสารในสถานีบริการบางจากกวา 130 สาขา ทั่วประเทศ 
 โดยเริ่มตนจากการนําพื้นที่ไมเกิดประโยชนดานหลังสถานี
 บริการมาสรางแปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อใหกับพนักงาน
 ในสถานีบริการลดภาระคาอาหาร และเมื่อมีผลผลิต
 มากพอจึงนํามามอบใหกับลูกคาที่มาใชบริการ รวมถึง
 ยังนําความรูในการปลูกผักสวนครัวไปแลกเปลี่ยนความรู
 ใหกับโรงเรียนรอบสถานีบริการนํ้ามันที่ขาดแคลนอาหาร
 กลางวันสําหรับนักเรียนไดอีกดวย
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•	 โครงการ	“รักษ์	ปัน	สุข”	บางจากร่วมกับเอสซีจี	และ 
	 อินโดรามา	เวนเจอร์ส	ลดขยะพลาสติก	ด้วยการรณรงค์ 
	 ให้ลูกค้านำาขวดนำ้าดื่ม	PET	และแกลลอนนำ้ามันหล่อลื่น 
	 ใช้แล้ว	 มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยนวัตกรรม 
	 การแปรรูปตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular 
	 Economy)	 และนำารายได้จากโครงการมอบให้องค์กร 
	 สาธารณประโยชน์
•	 โครงการ	Green	Coffee	ธุรกิจร้านกาแฟอินทนิล	ตอกยำ้า 
	 จุดแข็ง	Eco	Brand	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	นำาเสนอ 
	 ฝาใหม	่งดใชห้ลอด	พรอ้มเปลีย่นแกว้เมนรูอ้นแบบนำากลบั	 
	 เป็นไบโอคัพตามแบบแก้วเมนูเย็น	ที่ผลิตจากพืช	100%	 
	 ย่อยสลายได้ภายใน	180	วัน	หวังปลุกสำานึกรักษ์โลก 
	 กับกลุ่มคนรุ่นใหม่	 ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม 
	 และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์
	 ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบเสียงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้สถานีบริการนำ้ามันบางจาก	เป็นแบรนด์ที่สามารถ
รักษาอันดับ	1	ร่วม	วัดโดยคะแนน	Net	Promoter	Score	(NPS)	ตั้งแต่ปี	2560-2561	(ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้นำ้ามัน	2,000	คน 
ทั่วประเทศ	สำารวจโดยบริษัทวิจัยภายนอก)	

NPS Score

ยอดขายเฉล่ีย 
(พันลิตร/เดือน/สถานีบริการมาตรฐาน)

การขยายสถานี
(Sites)

ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก

35 61 74

ร้อยละ15.1 ร้อยละ15.4 ร้อยละ15.6

BCP

60.9

478.5 
พันลิตร

BCP

77.5

509.8 
พันลิตร

BCP

71.5

496.0 
พันลิตร

อันดับที่ 2 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 (ร่วม)

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเติมนํ้ามันผ่านบัตรสมาชิกบางจาก 
(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2558ปี 2559 2560 2561

234,668196,828162,000139,000

•	 โครงการส่งเสริมประเพณีไทย	บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญ 
	 ในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าและรณรงค์ให้ลูกค้า 
	 ให้ความสำาคัญต่อประเพณีไทยที่ดีต่างๆ	อาทิ	ให้พนักงาน 
	 บรกิารแตง่กายในชดุไทย	จดัรายการสง่เสรมิการขายในชว่ง 
	 เทศกาลสำาคัญต่างๆ	 เช่น	การมอบดอกมะลิในวันแม่ 
	 การมอบต้นโกสนเหลืองจิตรลดาในวันพ่อ	กิจกรรมมอบ 
	 กระทงให้ลูกค้าในวันลอยกระทง

2559

2559 2559

25592560

2560 2560

25602561

2561 2561

2561

089บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



การขนส�งผลิตภัณฑ�

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

เป�าหมาย 2565 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ขนส�งผลิตภัณฑ�
ด�วยรถขนาดใหญ�
(ก่ึงพ�วง) ร�อยละ 

50
ของปริมาณการขนส�ง

ท้ังหมด

ขนส�งนํ้ามันไปยังลูกค�า
ได�ตามแผนการจําหน�าย
ของบริษัทฯ ในอนาคต 
(คํานวณจากอัตราการ
ขยายสถานีบริการน้ํามัน

เพิ่มขึ้น

ระหว�างป� 2561 - 2566

อุบัติเหตุในการขนส�ง
เป�นศูนย�

ข�อร�องเรียน
จากการขนส�ง

ไม�เกิน

โครงการขนส�งเที่ยวกลับ
(Backhaul)
เท�ากับ

5.8
ลานลิตร/เดือน

(ประมาณ 1,700 เท่ียว/ป�)
ในป� 2563

(Zero Accident)
3.5 เรื่อง/
ตอหนึ่งพันเท่ียววิ่ง

330 แหง

จํานวนข�อร�องเรียนในการขนส�ง
(เป�าหมาย : ≤ 3.5 เรื่องต�อหนึ่งพันเท่ียวว่ิง)

สถิติอุบัติเหตุจากการขนส�ง*
 (เป�าหมาย : อุบัติเหตุเป�นศูนย�)

*กรณีมีความเสียหายต�อรถ
เกิน 1 ล�านบาท

20%
2,482

2.4 

1 1 0 2
30%

3,945

1.2

25%
3,028

1.4

35%
5,922*

0.5

2558

2558

2558 2559 2560 25612560

2560

2559

2559

2561

2561

สัดส�วนการขนส�งนํ้ามันใสด�วยรถขนาดใหญ� (ก่ึงพ�วง) ลดการปล�อย GHG ได� 
(เป�าหมาย: เพิ่มข้ึนอย�างน�อยร�อยละ 2 ต�อป� 

ช�วยลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกได�การลดจํานวนเท่ียวว่ิง)

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ลดได
(tCO

2
e : ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

*ป 2561 ใชนํ้ามัน B7
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โครงการเพิ่มสัดส�วนการขนส�งด�วยรถขนาดใหญ� (ก่ึงพ�วง)  
 บริษัทฯ บริหารจัดการรถขนสงดวยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว 2 คัน เปนรถกึ่งพวงขนาดใหญ (40,000 ลิตร) นอกจากชวย
ลดตนทุนการขนสงไดแลว ยังลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวยนํ้ามันและลดโอกาสจากการเกิดอุบัติเหตุ มีการผลักดัน
อยางจริงจัง ดวยแนวทาง
 • สถานีบริการใหม กอสรางใหรองรับรถกึ่งพวงเขาจัดสงได 
 • การผลักดันจัดสงสําหรับสถานีบริการกรีนเนท ซ่ึงเปนสถานีบริการท่ีบริษัทฯ ลงทุนบริหารงานโดยบริษัท บางจากกรีนเนท 
  จํากัด ที่เปนบริษัทในเครือของบริษัทฯ ใหสั่งนํ้ามันจัดสงดวยรถกึ่งพวงใหมากที่สุด ทั้งจัดสงแบบหนึ่งคันไป
  หนึ่งสถานีบริการ หรือสองสถานีบริการสั่งรวมกัน ดวยรถกึ่งพวงคันเดียวกันที่เรียกวา การจัดสงแบบมัลติดรอป เพื่อเพิ่ม
  โอกาสการขนสงดวยรถกึ่งพวง
 • การใหสิทธิสวนลดแกสถานีบริการนํ้ามันประเภทอื่นๆ เชน สถานีบริการของสหกรณการเกษตร สถานีบริการของ Dealer 
  ในกรณีขนสงนํ้ามันดวยรถขนาดใหญ (กึ่งพวง) มาตรการดังกลาวนี้ทําใหสัดสวนการใชรถขนาดใหญเพิ่มขึ้นจากปกอน
  ดีกวาเปาหมาย คือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ชวยลดคาตนทุนการขนสงลงไดกวา 46 ลานบาทในป 2561 ลดกาซเรือนกระจก 
  5,922 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และชวยลดอุบัติเหตุลงจากจํานวนเที่ยววิ่งและระยะทางที่ลดลง

กลยุทธ�ท่ี 1

โครงการขนส�งเที่ยวกลับ (Backhaul) 
 โดยทั่วไปการขนสงนํ้ามันผลิตภัณฑไปยังสถานีบริการนํ้ามันหรือลูกคา
อุตสาหกรรม จะเกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการวิ่งรถเปลาในเที่ยว
กลับมายังคลังนํ้ามัน บริษัทฯ จึงดําเนินการโครงการรถนํ้ามันขนสงเที่ยวกลับ
โดยการรับเอทานอลจากโรงงานผูผลิตในเสนทางเดียวกันกลับมายังบริษัทฯ
อยางตอเนือ่ง  เพือ่สงเขาเปนวตัถดุบิในกระบวนการผลติของโรงกลัน่ มใิหเกดิการ
สูญเปลาทางธุรกิจจากการเดินรถเปลาในเที่ยวกลับ ซึ่งปนี้ไดเริ่มดําเนินการกวา 
700 เที่ยว ลดคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบไดกวา 1 ลานบาท 

โครงการจ�ายนํ้ามัน E85 จากคลังบางปะอิน และคลังสุราษฎร�ธานี 
 จากนํ้ามัน E85 ที่มีจายเฉพาะคลังบางจาก ซึ่งตั้งอยูที่โรงกลั่นบางจาก 
พระโขนง กรุงเทพฯ แตจัดสงนํ้ามัน E85 ไปสถานีบริการนํ้ามันทั่วประเทศ ทําให
ระยะทางการจัดสงไปสถานีบริการภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต มีโอกาสเสี่ยงตออุบัติเหตุระหวางการจัดสง และตนทุนการจัดสงจาก
การขนสงเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานีบริการตองสั่งนํ้ามันลวงหนานานขึ้น ในป 2561
จึงขยายการจายนํ้ามัน E85 ไปจายที่คลังบางปะอิน และคลังสุราษฎรธานี 

การพัฒนาพนักงานขับรถให�เป�นมืออาชีพ  
 จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถอยางมืออาชีพดวยการเพิ่มเติมความรู
เกี่ยวกับมาตรการดานความปลอดภัยในการขับขี่ การดับเพลิงที่ถูกตอง
 การปฏิบัติงานภายในคลังนํ้ามัน การใชระบบบริหารงานขนสง (Transportation 
Management System: TMS) และการบรหิารขอมลูผานระบบ SAP เพือ่สรางความ
มัน่ใจและความเปนมอือาชพีใหกบัพนกังานขบัรถทกุคน สงผลใหสามารถควบคมุ
คุณภาพการปฏิบัติงานขนสงใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีแกลูกคาผูประกอบการ
สถานีบริการนํ้ามัน

 การดําเนินงานตามกลยุทธหลักสงผลใหมีผลการดําเนินงานที่โดดเดน
กลาวคือ บริษัทฯ สามารถบริหารสัญญาขนสงของคูคาทุกรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (เฉลี่ยรอยละ 80) 

กลยุทธ�ท่ี 2
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การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส�งให�ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
Smart Transportation
 เปนโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานขนสง (Transportation Management 
System: TMS) ในปจจุบันใหดีย่ิงข้ึน สามารถติดตามแผนการขนสงรถน้ํามันและ
พฤตกิรรมของพนกังานขบัรถ ความเรว็ในการขบัขี ่เสนทางการเดนิรถ เวลาในการ
ขนสงดวยการใชกลองวงจรปด (CCTV) และระบบ GPS ที่ติดตั้งประจํารถขน
สงนํ้ามัน ขอมูลดังกลาวจะถูกสงตรงมายังหองควบคุมที่มีพนักงานของบริษัทฯ 
ประจําตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถตรวจสอบรถขนสงผานระบบแจงเตือน
เพื่อปองกันอุบัติเหตุและปองกันการทุจริตในการขนสง นอกจากนั้น บริษัทฯ
ไดพัฒนาเชื่อมโยงขอมูลจากกลองวงจรปดในรถนํ้ามันผาน Application บน
Smart Phone เพื่อใหลูกคาผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามัน สามารถติดตาม
ภาพจรงิแบบเรยีลไทม และตดิตามพกิดัของรถนํา้มนัไดตัง้แตออกจากคลงันํา้มนั
ทําใหทุกฝายทราบถึงสถานะการขนสงไดพรอมกัน สรางความโปรงใสในการ
ตรวจสอบและพึงพอใจ ลดขอรองเรียนในการขนสงลงไดอีกทางดวย และในปนี้
บริษัทฯ ไดเพิ่มมาตรการปองกันอุบัติเหตุใหเขมขนมากขึ้น โดยวางแผนเพิ่ม
อุปกรณปองกันการหลับในในรถบรรทุกนํ้ามันทุกคันภายในป 2565

กลยุทธ�ท่ี 3 

การพัฒนาระบบคําสั่งซื้อนํ้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System : AOS) 
และระบบข�อร�องเรียนออนไลน� (E-Complaint)   
ระบบคําสั่งซื้อนํ้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System : AOS) :
เพื่อใหการรับคําสั่งซื้อนํ้ามันจากสถานีบริการนํ้ามันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถวางแผนขนสงไดทันเวลา บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบคําสั่งซื้อนํ้ามัน
อัตโนมัติใหผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามันสามารถคํานวณขอมูลยอดขาย
น้ํามันและปริมาณน้ํามันคงเหลือในถงัแตละวัน โดยสามารถสรางคําส่ังซ้ือน้ํามัน
อตัโนมตัแิละสงมายงับรษิทัฯ ไดอยางสมํา่เสมอใหกบัสถานบีรกิารนํา้มนับางจาก
ที่บริหารโดยบริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด จํานวนกวา 200 สถานี ทั่วประเทศ 
ทาํใหสถานบีรกิารสามารถบรหิารการสาํรองปรมิาณนํา้มนัใหเพยีงพอตอการขาย  
สามารถบรหิารแผนงานขนสงและปรมิาณรถขนสงไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ระบบขอรองเรียนออนไลน (E-Complaint) : บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบการรับรองเรียนออนไลนเฉพาะงานขนสงข้ึน เพ่ือใหการ
บริหารและติดตามขอรองเรียนดานการขนสงเปนระบบ สามารถติดตามขั้นตอนการแกไขปญหาและดําเนินการปดขอรองเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังอยูระหวางเชื่อมระบบขอรองเรียนออนไลนกับระบบจายเงินคาบริการขนสงผาน
ระบบ SAP เพื่อคํานวณคาปรับอัตโนมัติ กรณีที่คูคา (ผูรับเหมาขนสง) ไดรับการรองเรียนที่มีผลกระทบจนเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณของบริษัทฯ ซึ่งเปนอีกแนวทางในการรักษามาตรฐานงานบริการขนสง เนื่องจากมีการกําหนดเปนบทลงโทษที่
ชัดเจนเมื่อกระทําผิด

แผนการดําเนินงานในอนาคต 
 • ขยายการจายนํ้ามัน E20 ไปคลังสงขลา เพื่อจายใหสถานีบริการในพื้นที่คลังสงขลา แทนการรับนํ้ามันจากคลัง
  สรุาษฎรธาน ีทีอ่ยูไกลกวา เปนการลดระยะทางและความเสีย่งจากอบุตัเิหต ุลดตนทนุการขนสง และขนสงถงึสถานบีรกิาร
  ไดเร็วขึ้น
 • ติดตั้งอุปกรณปองกันหลับใน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในระหวางการจัดสง
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

 การสรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบสิง่แวดลอมเปนสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใหความสาํคญัเพือ่
มุงสูการพฒันาอยางยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดใชประสทิธภิาพ
เชงินเิวศเศรษฐกจิ หรอื Eco-efficiency เปนดชันชีีว้ดั ซึง่บรษิทัฯ 
ไดใชรายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัด
จาย (EBITDA) สะทอนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และใชปรมิาณ
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมที่สําคัญของอุตสาหกรรมปโตรเลียม สะทอน
ผลกระทบดานสิง่แวดลอม คาประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ
ที่สูงจะแสดงถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ตํ่า 

 สําหรับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ป 2561 พบวา
ลดลงเมื่อเทยีบกบัป 2560 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ
ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงอยางมาก 
ทําให EBITDA ลดลง อยางไรก็ตาม ปริมาณการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในปนี้ตํ่ากวาปที่ผานมา 
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของ บริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ
พรอมไปกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ลดลง

หมายเหตุ: EBITDA และกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (ขอบเขต 1 และ 2) ของกลุมธุรกิจโรงกลั่นฯ และกลุมธุรกิจตลาด

2558 2559

6.97

2560

8.21

2561

6.61

9.89

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ : พันบาทต�อตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

(Eco-efficiency : THB thousand/ tCO
2
e)
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บัญชีค�าใช�จ�ายด�านสิ่งแวดล�อม

 บริษัทฯ ไดจัดทําและพัฒนาบัญชีคาใชจายดานส่ิงแวดลอม
 (Environmental Cost Accounting) ครอบคลุมกระบวนการผลิต
นํ้ามัน คลังนํ้ามันบางจากและคลังบางปะอิน โดยไดมีการ
นําเสนอบัญชีคาใชจายดานส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานภายนอก
และนกัลงทนุไดทราบ ผานบทคาํอธบิายและการวเิคราะหของ
ฝายจดัการ(MD&A) และจดหมายขาวนกัลงทนุ (IR Newsletter)
ทกุไตรมาสตลอดมา นอกจากนี ้ยงัมกีารถายทอดความรูใหแก
นักศึกษาและหนวยงานอื่นที่สนใจอยางตอเนื่อง   

 คาใชจายดานสิ่งแวดลอมป 2561 โดยรวมเพิ่มขึ้น
จากป 2560 ประมาณ 8,621 ลานบาท หรือรอยละ 9 สาเหตุ
หลักมาจากคาใชจายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ประมาณ 8,570 ลานบาท เปนผลมาจากราคานํ้ามันโลก
ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 25 และเนื่องจากมีการหยุด
ซอมบํารุงใหญ สงผลใหคาใชจายวัตถุดิบที่ไมติดไปกับ

ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 18.75 ลานบาท ตามปริมาณนํ้ามัน
ที่ ไมไดคุณภาพที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งมี มูลคา 18.69 ลานบาท 
นอกจากนั้นคาใชจายเพื่ออุปกรณควบคุมมลพิษเพิ่มขึ้น
36.30 ลานบาท อันเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณควบคุม
ดานสิ่งแวดลอม ทําใหคาเสื่อมราคาของอุปกรณควบคุม
มลพิษและค าบํ า รุ ง รั กษาอุปกรณด านสิ่ ง แวดล อม
เพิ่มขึ้น 33.38 และ 1.64 ลานบาท ตามลําดับ สวนคา
กําจัดของเสียเพิ่มขึ้น 1.79 ลานบาท เปนผลจากของเสีย
ในการหยุดซอมบํารุงใหญ ในทางตรงกันขามทําใหคาใชจาย
ในการปองกันสิ่งแวดลอมลดลง 3.57 ลานบาท (ลดการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเนื่องจากไมสามารถวัดได
ในชวงซอมบํารุง ) และประโยชนของผลผลิตพลอยได
และการนาํของเสยีมาใชใหม (ปรมิาณเศษเหลก็และอลูมเินยีม
ที่สามารถจําหนายได) เพิ่มขึ้น 3.36 ลานบาท หรือรอยละ 27  
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บัญชีค�าใช�จ�ายด�านสิ่งแวดล�อม 2559 2560 2561

คาใชจายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ

 นํ้ามันดิบ (Crude Feed) 60,029.81  80,433.78  89,862.78 

 เอทานอล (Ethanol) 6,668.93  7,648.60  7,562.06 

 ไบโอดีเซล (บี100) 4,966.32  4,607.19  4,000.11 

 ไบโอดีเซล (บี100)-Premium - 28.37  42.62 

 นํ้ามันพืชใชแลว 12.93  6.37  1.48 

 สารเคมี 145.04  162.45  168.07 

 นํ้าใชในการผลิต 25.45  26.52  20.82 

 พลังงานที่ใชในการผลิต 1,511.03  2,068.72  1,893.77  

คาใชจายวัตถุดิบที่ไมติดไปกับผลิตภัณฑ

 นํ้ามันที่ไมไดคุณภาพ (SLOP OIL) 65.50  81.68  100.36 

 ตะกอนนํ้ามันจากถังนํ้ามันดิบ/นํ้ามันเตา -    - -   

 นํ้าทิ้ง 10.97  11.20  11.38 

 สารเคมีที่มากเกินพอจากนํ้าบอปรับเสถียร 0.21  0.31  0.13 

 กํามะถันไมไดคุณภาพ 0.59  -    0.07    

คาใชจายเพื่ออุปกรณควบคุมมลพิษ

 คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม 38.82  26.65  28.29 

 คาเสื่อมราคาอุปกรณควบคุมมลพิษ 245.44  233.90  267.28 

 คาบําบัดนํ้าทิ้ง 8.81  8.15  7.63 

 คากําจัดของเสีย 21.48  10.48  12.27 

 คาธรรมเนียมและภาษีดานสิ่งแวดลอม N.A. N.A. N.A.

 คาปรับ  -     -    -      

คาใชจายในการปองกันสิ่งแวดลอม

 คาใชจายการติดตามและตรวจวัด 24.58  10.20  7.68 

 คาเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย 0.13  0.13  0.11 

 คาใชจายเพื่อดําเนินระบบจัดการ 0.23  2.57  1.59 

 คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม 0.26  0.04  -

 

ประโยชนของผลผลิตพลอยได

และการนําของเสียมาใชใหม

 กํามะถันเหลว (10.18) (10.63) (9.86)

 กลีเซอรีน (0.33) (0.16) (0.05)

 เศษเหล็ก-อลูมิเนียม (5.11) (1.47) (5.70)

 กระดาษ - -    -   

   

  (หนวย : ลานบาท)
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16,088

1.41

สร�างคุณค�า สู�สังคม

พนักงาน

สังคม

ร�อยละ

ร�อยละ

ชั่วโมง/คน/ต�อป�

Best Employer Score 

อัตราการเล่ือนตําแหน�งภายใน

ชั่วโมงฝ�กอบรมเฉล่ีย

13.92

ความปลอดภัย

พนักงาน

พนักงาน

ชาย

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

ชั่วโมง

หญิง

ผู�รับเหมา

ผู�รับเหมา

จํานวนผู�บาดเจ็บจากการทํางาน (TRIC) 

ชั่วโมงการทํางานอาสาของพนักงาน

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)

67

คิดเป�นเงิน ล�านบาท4.3

46
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดของธุรกิจปโตรเลียม ไมเพียงตอบริษัทฯ เทานั้น หาก
สําคัญตอผูมีสวนไดเสีย อันไดแก พนักงาน ผูรับเหมา และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดานความมั่นคง ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย กําหนดใหพนักงานและผูรับเหมามีหนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัยทั้งตอตัวเองและเพื่อนรวมงาน 
ตอกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางการบริหารดานความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม
และพลังงาน (SHEE) และการดําเนินงานมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 รวมกับการนําระบบ
บริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) มาใช สงผลใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยดีขึ้น
ตามลําดับ 

โครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตั้งแตป 2558 ถึงปจจุบัน ไดแก
 • โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิบัติตนเพ่ือเปนผูนํา
  ในดานความปลอดภัย 
 • Field Risk Assessment (FRA) การสรางความตระหนักและความรู
  ความเขาใจของผูปฏิบัติงานตออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนํามาสู
  การปองกันกอนเกิดเหตุไดอยางเหมาะสม 
 • การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก มาตรฐาน 
  LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), HW (Hot Work)

• การจดัทาํขอมลูความปลอดภยัในกระบวนการผลติ (Process Safety Information : PSI) เปนการรวบรวมขอมลูความรูพืน้ฐาน
  ที่ตองรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่จําเปน

• การวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis : PHA) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหอันตรายที่มี
  อยูในกระบวนการผลิต พรอมทั้งหาวิธีปองกันอันตรายที่เหมาะสม

• การสบืสวนอบุตักิารณ (Incident Investigation : II) เปนขัน้ตอนในการวเิคราะหหาสาเหตทุีแ่ทจรงิของอบุตักิารณ และนาํขอมลู
  ที่ไดมาใชในการกําหนดมาตรการปองกันในเชิงระบบ

• การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักร (Management of Change Technology-
  Facilities : MOC-T,F) เปนกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตใหมีความปลอดภัยผานระบบบริหาร
  จัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหมัน่ใจวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดรับการประเมินและทบทวนความเส่ียงจากผูเช่ียวชาญ
  ในสวนงานที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทุกคนเพื่อชวยลดความเสี่ยง
  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• การทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup Safety Review : PSSR) เปนการตรวจสอบอุปกรณและ
  การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตใหเกิดความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังจากที่มีการ
  หยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต และการซอมบํารุงใหญ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
  เริ่มกระบวนการผลิต

การบริหารความปลอดภัย

Process Safety Information
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และเพื่อสงเสริมความตระหนักดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแกพนักงานและผูรับเหมา บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมท้ัง
ภายในงานและภายนอกงาน หรือเรียกวา Safety 24 ชั่วโมง
อยางตอเนื่อง (OGSS : Emergency Preparedness) 

 กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยภายในงาน เชน
• การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture 

  Transformation) ผานกจิกรรม Line Walk ของผูบรหิาร
  ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานเพือ่แสดงออกถงึการใหความสาํคญั
  เรือ่งความปลอดภยั และหวงใยการทาํงานของผูปฏบิตั ิ
  และ Field Risk Assessment (FRA) ใหพนักงาน
  คนหาอันตรายและความสี่ยง เพื่อปองกันลวงหนา

• กิจกรรม SHEE Excellence Day 
• การสรางจิตสํานึกและใหความรูผานชองทางตางๆ 

  ไดแก การสื่อสารผานทาง Outlook ปายประกาศ
  เสยีงตามสาย (Safety Radio Channel) ทัง้ในรปูแบบของ
  ขาวสาร ความรู ปายเตือนกระตุกความคิด และเกม
  ตางๆ 

• การประชุมและรวมตรวจพื้นที่ความปลอดภัย รวมกับ
  เจาหนาที่ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมาทุกเดือน

 กจิกรรมสงเสรมิความปลอดภยัภายนอกงานทีด่าํเนนิการ
อยางตอเนื่อง เชน การรณรงคใหพนักงานทุกคนขับขี่อยาง
ปลอดภยั สวมหมวกนริภยัทกุครัง้เมือ่ขีจ่กัรยานยนต และคาด
เข็ดขัดนิรภัยทุกครั้งกอนออกเดินทาง 

 เนื่องจากปนี้ บริษัทฯ มีงานซอมบํารุงใหญประจําป
เพื่อตรวจสอบอุปกรณและซอมแซมตามแผนงาน มีการนํา
เครื่องจักรขนาดใหญเขามาในพื้นที่ รวมทั้งมีผูรับเหมาเขามา
ปฏิบัติงานจํานวนมาก บริษัทฯ ไดจัดใหมีการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัย และจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยเพิ่ม
เติมเฉพาะชวงงานซอมบํารุงใหญ อาทิ  

• การตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ทํางานและประชุม
  รวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา
  ทุกวัน

• ผู บ ริ ห า ร เดิ นพบปะพนั ก ง าน ในพื้ นที่ ทํ า ง าน
  (Management Line Walk) เพื่อแสดงความหวงใย
  และไดพูดคุยกับผูปฏิบัติงานพนักงานและผูรับเหมา 
  สรางความเขาใจในการปฏบิตัติามหลกัความปลอดภยั
  และปฏิบัติอยางตอเนื่อง

• การนํามาตรฐานความปลอดภัยมาใชในการทํางาน 
  ไดแก มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), 
  HW (Hot Work) มาใช

• การจัด Safety parade รณรงคเรื่องความปลอดภัย 
  พรอมมอบเกลือแรและสายรัดคางรวมกับเจาหนาที่
  ความปลอดภัยของบริษัทผูรับเหมา

• กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยเชิงสันทนาการ อาทิ 
  การประกวดรองเพลงของตัวแทนผูรับเหมา การแสดง
  ตลกที่สรางเสียงหัวเราะและผอนคลายความเครียด 
  รวมทั้งเพิ่มเกร็ดความรูเรื่องความปลอดภัย

• การอบรมใหความรูเรือ่งการปฐมพยาบาลเบือ้งตนและ
  การใชเครื่อง AED (Automated External Defibrillator)

• การสื่อสารเปาหมายดานความปลอดภัยในชวง
  ซอมบํารุงใหญผานปายประกาศ

• การมอบรางวัลสําหรับผูรับเหมาท่ีปฏิบัติงานตามหลัก
  ความปลอดภัย เชน สวมใสอุปกรณปองกันสวน
  บุคคลครบถวนถูกตอง

 จากการดําเนินงานดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมดานความปลอดภัยอยางตอเนื่องในชวงซอมบํารุง
ใหญทําใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายดานความปลอดภัย คือ
มีชั่วโมงความปลอดภัยครบ 1,000,000 ชั่วโมงคน โดยไมมี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
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เป�าหมาย บริษัทฯ มีแผนดําเนินงานระบบ PSM ใหครบ 14 Elements ภายในป 2564

Everyone goes home safely every day: 
ทุกคนทํางานอย�างปลอดภัย
กลับบ�านปลอดภัยทุกวัน

Efficient and Reliable Operation
ดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพ

Environment and Asset are Protected: 
ร�วมกันดูแลและปกป�อง 
สิ่งแวดล�อมและทรัพย�สิน

 บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) และจัดใหมีคณะ
ทํางาน PSM Governance Committee (PSM GC)  โดยมีแผนงานตอเนื่องมาตั้งแตป 2558 กําหนดคานิยมความปลอดภัย ไดแก 
3E ซึ่งหมายถึง

ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย  
 ในป 2561 บรษิทัฯ ไดรเิริม่โครงการใหมตามระบบ PSM 2 เรือ่ง 
โดยจัดใหมีการอบรมใหกับผูเก่ียวของเพ่ือวางระบบและดําเนนิการ
ตอเนื่องในป 2562 ไดแก
 • ความพรอมใชของอุปกรณ (Mechanical Integrity; MI) 
  เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ 
  และการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการ
  ใชงานของอุปกรณนั้นๆ รวมถึงการบํารุงรักษาตาม
  วัตถุประสงคท่ีออกแบบไว ใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
 • การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance; QA) เปนการ
  ตรวจสอบเพื่อยืนยันวาอุปกรณ เครื่องจักรตางๆ ใน
  กระบวนการผลิตไดถูกติดตั้งตรงตามการออกแบบและ
  มีความพรอมใชงาน

ผลการดําเนินงานดานสุขภาพและอาชีวอนามัย ป 2561
 บริษัทฯ ยังคงใชกระบวนการดานอาชีวอนามัยเชิงรุก จัดให
มีการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ (Health Risk Assessment) 
ของผูปฏิบัติงาน ครอบคลมุทกุพื้นที่ของโรงกลั่น  ควบคุมอันตราย
จากแหลงกําเนิด พรอมท้ังติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสามารถกําหนดมาตรการปองกัน 
แกไข ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่
ทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยอยางตอเนื่อง และมีการ
เฝาระวังดานสุขภาพ ดังนี้
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• ตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแตเริ่มเขางาน ระหวางงาน และเมื่อ
  ออกจากงาน

• ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและ
  ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงดานอาชีวอนามัยโดยมีแพทย
  อาชีวเวชศาสตรและนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ รวมกันกําหนด
  รายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง วิเคราะหผลตรวจสุขภาพ
  ของผูปฏิบัติงานจากปจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทํางาน
  ในป 2561 ไดเพิ่มการตรวจมะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งตับออน 
  และมะเร็งทางเดินอาหารในโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน 
  เพือ่ใหครอบคลมุโรคทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใชชวีติประจาํวนั และ
  เพื่อใหพนักงานเฝาระวังสุขภาพตนเองตอเนื่อง 

 บริษัทฯ มีการติดตามวัดผล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ 
(Injury Severity Rate: ISR) และอัตราการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) ของพนักงานและผูรับเหมา และใช
เปนตัวชี้วัดการบริหารงานดานความปลอดภัยของบริษัทฯ

 จากสถิติขางตน เห็นวา คา IFR, ISR และ TRIR ของพนักงาน และผูรับเหมายังคงมีคาสูงในปที่มีการหยุดซอมบํารุงใหญ 
ซึ่งมีการทํางานที่ตางไปจากปกติ และมีผูรับเหมาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงเพิ่มมาตรการดานสอบสวนสาเหตุ และนําบทเรียน
จากขอบกพรองมาปรบัปรงุการทาํงานและการควบคมุการปฏบิตังิานใหเขมขนขึน้เพือ่ปองกนัการเกดิซํา้  กาํหนดแผนการปรบัปรงุ
ในระยะสั้นและยาว และจัดใหมีการติดตามการแกไขใหแลวเสร็จพรอมสื่อสารแกผูเกี่ยวของ ควบคูไปกับการดําเนินกิจกรรม
ดานความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Safety) เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอยางยั่งยืน 

ชายชาย
25602559* 2561*

ชายหญิงหญิง หญิง

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ (IFR)
 • พนักงาน  0 0 0 0 0.55 0
 • ผูรับเหมา 0.22 0 0. 0 0.71 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
 • พนักงาน  0 0 0 0 7.75 0
 • ผูรับเหมา    10.24 0 0 0 9.18 0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
 • พนักงาน  1.8 0 0.74 0 1.66 0
 • ผูรับเหมา 0.67 2.96 0 0 1.41 0

 • มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติดตามสอดคลองตามมาตรฐานสากล และกําหนดเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ
  ลวงหนาสําหรับผูที่มีความเสี่ยง 
 • จัดมาตรการดานอาชีวอนามัยใหแกผูรับเหมา เชน พื้นที่ปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณปองกันและใหความรู 
 • จัดใหมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉินทางการแพทยเพื่อใหทีมชวยเหลือของบริษัทฯ และทีมชวยเหลือของโรงพยาบาลไดมีการ
  ฝกซอม ทําความเขาใจบทบาทหนาที่ เพื่อใหการประสานงานกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดจางแพทยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยในการประเมินและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
 • จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เชน โครงการ 200 วัน 1,000,000 กาว, โครงการ Fight for Fit : Do it
  yourself - “DIY” ใหพนักงานทํากิจกรรมดวยตนเองตามความชื่นชอบและความถนัดของแตละคน โดยมีเปาหมาย
  เพื่อลดไขมันที่สะสมในรางกายและเพิ่มมวลกลามเนื้อ

* มีการหยุดซอมบํารุงใหญ
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การบริหารความสัมพันธ�และความรับผิดชอบต�อลูกค�า

เป�าหมาย The Most Admired Brand

การพัฒนากลไกการส่ือสารสองทิศทาง
ระหว�างลูกค�า และบริษัทฯ

การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ�

การจัดการความสัมพันธ�เพื่อรักษา
ลูกค�าป�จจุบัน และเพ่ิมลูกค�าใหม�

1. คนหาขอมูล
 (Seeking Information)
 • พัฒนาสื่อสังคมออฟไลน/
  ออนไลนอยางตอเนื่อง ไดแก
  • ผูแทนการตลาด
  • Call Center 1651
  • Facebook
  • Website
  • Email
  • Line Official
  • Line@
  • Live Chat
  • Mobile Application
 • Net Listening Software
  คนหาขอมูลลกูคาจากสือ่สงัคมออนไลน 
2. ชองทางทําธุรกรรม
 (Obtaining Services)
 • พัฒนาช อ งทางสั่ ง ซื้ อนํ้ ามั นผ าน
  ศูนยบริการ ลูกคา  (Ca l l  Cen te r )
  มาตั้งแตป 2550 เพื่ออํานวยความ
  สะดวกใหแกลูกคากลุมผูประกอบการ
  สถานีบริการนํ้ามันชุมชน สามารถสั่ง
  ซือ้นํา้มนัไดทกุชองทางตลอด 24 ชัว่โมง 
  และสามารถสั่งซื้อผานชองทาง Web 
  Ordering และ Mobile Application  
 • เพิ่มชองทางการรับชําระเงินใหกับ
  ผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามัน เพื่อ
  ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
3. วัดผลลัพธ Feedback
 • เพิ่มระบบ Call Servey เพื่อประเมิน
  ความพึงพอใจของผูประกอบการสถานี
  บริการนํ้ามัน
 • ประเมินความพึงพอใจผูบริ โภคที่
  ใชบริการ และทํารายงานสรุปขอ
  รองเรียน ขอสอบถาม คําชมเชย ขอมูล
  เกี่ยวกับโปรโมชั่น และคําแนะนํา
  บริการ เปนประจําทุกเดือน สงไปยัง
  สวนงานที่ เกี่ยวของเพื่อการนําไป
  ปรับปรุงการบริการ
 • การวิจัยทางการตลาดประจําป
 • การจัดทํา Focus Group เพื่อคนหา
  ความตองการและความพึงพอใจของ
  ลูกคา
 • บนัทกึคาํชมเชยของลูกคา เพือ่ใหรางวลั
  แกพนักงานท่ีปฏิบัติงานดีเปนขวัญและ
  กําลังใจตอผูปฏิบัติงาน

ผูบริโภค
• สมาชิกบัตรบางจากรายใหม ไดรับคะแนน
 พิเศษจากการลงทะเบียนบัตรสมาชิก
 กรนีไมลส สวนสมาชกิเกา หากมกีารอพัเดต
 ฐานขอมูล จะไดรับคะแนนพิเศษเชนกัน
• สมาชิกบัตรบางจากสามารถบริจาค
 คะแนนใหกับองคกรการกุศลเปนประจํา
 ทุกปและยังเพิ่มชองทางการบริจาคผาน 
 Bangchak Mobile Application อีกดวย
• จัดรายการสงเสริมการขาย ในวันที่นํ้ามัน
 ปรับราคาข้ึน สมาชิกจะไดรับสวนตางของ
 ราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น คืนเปนคะแนนสะสม
• เพิ่มฟงกชั่นการแลกคะแนนจากบัตร
 สมาชิก เปนสินคา อาหาร และเครื่องดื่ม
 ตางๆ ทั้งจากบริษัทในเครือ และพันธมิตร
 ทีเ่ขารวมผาน Bangchak Mobile Application
• สินคาสงเสริมการขายตามเทศกาลสําคัญ 
 เชน แกวแรงใจ นํา้ดืม่ แจกตนไม  สบัปะรด
 อบแหง หนังสือมหัศจรรย 55 เมืองรอง  
 คูปองชิงโชค คูปองเดลินิวส  รวมถึงสินคา
 โปรโมชั่นของนํ้ามันหลอลื่น เชน นาิกา
 นับกาว เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
• มอบสิทธิพิเศษแกสมาชิกบัตร ใหรับสิทธิ์
 คุมครองประกันภัยการเดินทาง, การชวย
 เหลือฉุกเฉินบนทองถนน, การตรวจสภาพ
 รถฟรี ตามเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง
• การเลนเกมผานชองทาง Facebook และ 
 Line Official
• มีการชดเชยใหกับลูกคาที่ไดรับความ
 เสียหายจากการใชบริการตามขอกําหนด
กลุมผูประกอบการสถานีบริการนํ้ามัน/
สถานีบริการนํ้ามันชุมชน 
• เพิ่มศักยภาพการบริหารธุรกิจสําหรับ
 ผูประกอบการดวยหลักสูตรการบริหาร 
 Triple M 
• พัฒนาระบบ Professional Franchise 
 Scheme ใหการบริหารสถานีบริการมี
 ประสิทธิภาพมากขึ้น
• ใหความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานี
 บริการ เชน ผลิตภัณฑ งานบริการ
 การสื่อสารโปรโมชั่นที่ถูกตองไปยังลูกคา 
กลุมลูกคาอุตสาหกรรม
• ใหความรูดานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑ/ 
 การอบรมแผนฉุกเฉิน/การบริการหลัง
 การขาย/สนบัสนนุอปุกรณ/ ตรวจเชค็ระยะ
 อุปกรณ ดูแลรักษาเครื่องจักร

• พฒันาระบบ Customer Relation Management
 (CRM) ใหสามารถรองรับคุณลักษณะ
 (Feature) ใหมๆ
• ติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ของ
 สถานีบริการ สามารถลงทะเบียนบัตร
 สมาชิกที่สถานีบริการได (ปจจุบัน 787 แหง)
• พัฒนาระบบ Mobile Application ใหสามารถ
 ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคได เชน 
 คนหาทําเลสถานีบริการ, ตรวจสอบคะแนน
 บัตรสมาชิก, บริจาคคะแนนใหแกองคกร
 การกุศล ฯลฯ
• พฒันาระบบ Live Chat เพือ่รองรบัการตดิตอ
 ของผูบริโภค
• เพิ่มชองทาง Line@ เพื่อรองรับจํานวนลกูคา
 ที่ติดตอเขามา
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 ในป 2561 พนักงานศูนย Call Center ไดรับรางวัลจาก
การประกวดประเภท Individual ในหัวขอ The Best Contact 
Center Support Professional of The Year จํานวน 2 ทาน 
จากสมาคมการคาธุรกิจศูนยบริการทางโทรศัพทไทย (TCCTA : 
Thai Contact Center Trade Association)

ช�องทางการรับเร่ืองร�องเรียนและข�อเสนอแนะ ผลลัพธ� 

Call Center 1651

90.5%

การให�บริการ 

79%

สินค�าและโปรโมช่ัน

9%

อื่นๆ

12%

เว็บไซต� 

1.0%

สื่อสังคมออนไลน�หลัก

8.0%

กระทู�ต�างๆ 

0.5%

ชองทาง
ติดตอ

จํานวน 
2,146  เรื่อง 

 ความพึงพอใจต�อการตอบสนองต�อข�อร�องเรียนและข�อเสนอแนะ
(เป�าหมาย 90%)

93% 

87% 

94%

86%

96%

 90% 

96%

91%

ประเมินการกลับมาใช�บริการ (เป�าหมาย 95%) 

ไมมีการละเมิดตอกฎหมายดานการสื่อสาร
ทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญ

(Disclosure 417-3)

2558

2558

2559

2559

2560

2560

2561

2561

แผนงานสําคัญในปถัดไป 
 ในป 2562 บริษัทฯ ยังมุงเนนในการสรางประสบการณและนวัตกรรมสีเขียวใหกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง โดยมีแผนในการ
ขยายสถานบีรกิารนํา้มนัมาตรฐานเพิม่ขึน้อกีมากกวา 80 แหง สถานบีรกิารนํา้มนัสหกรณอกี 10 แหง และขยายธรุกจิรานสะดวกซือ้
โฉมใหมแบรนด SPAR เพิ่มอีก 51 สาขา รวมถึงขยายรานกาแฟใน Brand Inthanin อีก 200 สาขา เพิ่มจํานวนพันธมิตร และ
จํานวนสาขาธุรกิจนอนออยล นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะตอกยํ้าความเปนผูนําดานนวัตกรรมสีเขียว ดวยการพัฒนาสถานี
บริการตามมาตรฐาน Inno-Green Station และพัฒนาระบบ CRM ของบริษัทฯ โดยการนํานวัตกรรมมาใชวิเคราะหความตองการ
ของผูบริโภค รวมถึงการสรางโอกาสใหลูกคาไดมีสวนรวมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม

103บริษัท บางจาก คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)



การดูแลพนักงาน

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

 บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธและติดตามดานบุคคลผานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (Management 
Development Sub Committee – Sub MDC) ประจํากลุมธุรกิจตางๆ เน่ืองจากกลุมงานจะมีความเขาใจงาน และรูจักพนักงานไดดี
กอนพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (Management Development Committee – MDC) เพื่อวิเคราะห
หาแนวทางพัฒนากระบวนการบริหารบุคคลที่ตอบสนองพนักงานในแตละกลุมงานและแตละรุนที่มีความตองการที่ตางกัน

The Best Employer
ความผูกพันของ
พนักงานต�อองค�กร
(High Employee 

Engagement) 

• ความผูกพัน
 ของพนักงาน
 ต�อองค�กร

วัฒนธรรมภายในท่ี
ขับเคล่ือนองค�กรอย�าง

มีประสิทธิภาพ
(High-Performance 

Culture)

• การบริหาร
 ค�าตอบแทน  
 และการรักษา
 พนักงาน
• การพัฒนา
 พนักงาน

ความมีชื่อเสียง
ของนายจ�าง

(Compelling
Employer Brand) 

• วางแผนกําลังคน
 และสรรหา
• การสร�าง
 ภาพลักษณ�ท่ีดี

ประสิทธิผล
ความเป�นผู�นํา
(Effective 

Leadership) 

• การพัฒนาผู�นํา

การสร�างความผูกพันของพนักงาน
บรษิทัฯ ไดจดัใหมกีารสาํรวจความคดิเหน็ของพนกังานเปนประจาํทกุป เพือ่นาํความคดิเหน็ทีไ่ดมาพฒันาการดาํเนนิการดาน

การสรางความผูกพันพนักงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในป 2561 บริษัทฯ ไดนําผลการประเมินในปที่ผานมา นํามาวิเคราะหและวางแผน
งานดําเนินการ สื่อสาร ตอบสนอง Lifestyle เพิ่มศักยภาพ ดังนี้

• เพิ่มทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล กระตุน ผลักดัน  เรื่องความเปนผูนํา (Leadership) ใหแกพนักงานระดับหัวหนางาน 
  และระดับบริหารใหดียิ่งขึ้น

• แนะนําหลักเกณฑ แนวทางการสื่อสารแกหัวหนางาน ใหมีขอมูลเพียงพอที่จะสื่อสารกับพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องโอกาส
  ความกาวหนาทางอาชีพ 

• สงเสริมใหพนักงานพัฒนาความรูของตนเองท้ังการอบรมภายใน-ภายนอก มีการจัดการความรู (Knowledge Management 
  : KM) ผานระบบ WeShare เปนพื้นที่ใหพนักงานสามารถเขามาแลกเปลี่ยน แบงปนความรู เกี่ยวกับประสบการณการ
  ทํางาน, บทเรียนที่เคยไดรับมากอน (Lesson Learned) และเทคนิควิธีทํางานตางๆ (Tips and Tricks)

• สํารวจวิถีการดาํเนนิชวิีตของพนกังาน (Lifestyle Survey) เพ่ือเตรียมปรับสวัสดิการและขอกําหนดในการทํางานในอนาคต 
  และมีกิจกรรมเพื่อสื่อสารทิศทางการดําเนินธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองคกร และขาวสารตางๆ ใหพนักงานทราบอยาง
  ตอเน่ืองดวยเสียงตามสาย Intranet Outlook และ Town Hall ท่ีเนนการสรางความเขาใจของทิศทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง
  ที่ตองเกิดขึ้นและการสรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงานในการทํางาน 

พนักงานบางจากฯ
แบ�งตาม Generation
(ร�อยละ)

Baby Boomer Generation X Generation Y Z / MillennialstiG

2 44 51 3
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การบริหารค�าตอบแทนและการรักษาพนักงาน
 การบริหารคาตอบแทนพนักงานเปนความคาดหวังตนๆ
ของพนักงาน บริษัทฯ ไดทําการสํารวจคาตอบแทนและ
สวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหวางอุตสาหกรรม
ปโตรเลียมและอุตสาหกรรมใกลเคียงเพื่อนํามาทบทวนและ
ปรับหลักเกณฑคาตอบแทนใหเหมาะสม รวมถึงศึกษาการ
บรหิารคาตอบแทนใหสอดคลองกบัแนวโนมความตองการของ
พนักงานรุนใหม และศึกษาการจายคาตอบแทนระยะยาว สง
ผลใหมกีารปรบัโครงสรางเงนิเดอืน และมคีวามยดืหยุนมากขึน้
โดยไมมีความแตกตางทางเพศในการกําหนดคาตอบแทนและ
การเลื่อนตําแหนงของพนักงาน 

 การกําหนดคาตอบแทนของพนักงานจะผานระบบการ
จัดการผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีถายทอดมาจากเปาหมาย
องคกร แบงเปนคะแนนตามผลการทํางานสวนบุคคล (KPI) 
ในสัดสวนรอยละ 50 และคะแนนพฤติกรรมการทํางานที่
พึงประสงค (ประเมินจากหัวหนางานโดยตรง) ในสัดสวน
รอยละ 50 นอกจากนั้น ยังไดนําการประเมินพฤติกรรมแบบ 
360 องศา (โดยผูบังคับบัญชาหนวยงานอื่น เพื่อนรวมงาน 
และผูใตบงัคบับญัชา) มาใชเพิม่เตมิสาํหรบัระดบัผูอาํนวยการ
ขึ้นไปตั้งแตป 2559 และไดขยายสําหรับการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานระดบัผูจดัการอาวโุสขึน้ไปในป 2561 คดิเปนรอยละ 
6.15  ของพนักงานท้ังหมด เพ่ือใหพนักงานไดรับความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการทํางานนอกเหนือจาก
การประเมนิปกตจิากผูบงัคบับญัชาโดยตรง ทาํใหการวางแผน
พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ดําเนินโครงการ Engagement Ambassador เปนตัวแทนทํากิจกรรมสรางความผูกพัน เปนสื่อกลางในการสื่อสารขอมูล 
  นโยบายระหวางบริษัทกับพนักงานของแตละกลุมธุรกิจ รวมทั้งรวบรวมขอมูลสะทอนกลับจากพนักงานกลุมยอยไปสู
  ผูบริหารระดับสูง และรวมจัดทําแผนเสริมสรางความผูกพันองคกรตอเนื่องจากป 2560
 • สนับสนุนชองทางดิจิทัลที่ใชติดตอสื่อสารระหวางการทํางานที่รวดเร็วและหลากหลาย เชน MS-Outlook 365, Skype for 
  Business, WebEx เปนตน
 • จัดหา Laptop แกพนักงานแทนการใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ และการจัดหา Tablet แกผูบริหาร รวมถึงการติดตั้ง Wi-Fi 
  ความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ทั้งองคกรเพื่อความคลองตัวในการทํางาน
 • มีระบบสนับสนุนการทํางานที่ทันสมัย ใชงานงายทุกที่ทุกเวลา เชน ระบบบริหารงานบุคคล Smart ME ระบบเบิกจาย 
  EZ-Pay ระบบจัดหาพัสดุ e-Procurement ระบบจัดเลี้ยง e-Catering ระบบจองหองประชุม Smart Meeting และระบบ
  จองโตะทํางานสวนกลาง Smart Office เปนตน
 • ปรับปรุงกฎระเบียบการทํางาน เชน เวลาทํางานแบบยืดหยุน (Flexible Working Hours) เพื่อใหสอดรับกับวิถีชีวิตในเมือง
  และเหมาะสมกับการดูแลครอบครัวของพนักงานแตละชวงอายุ  

ผลลัพธ� 

 คะแนนความผูกพันองค�กร (Overall Engagement Score) 

2558 25602559 2561

  รอยละ 69 6169 69
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ผลลัพธ�

รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงาน
พนักงาน (ร�อยละของพนักงาน)

อัตราการลาออกพนักงาน

(เป�าหมายป� 2561 : น�อยกว�าร�อยละ 3) 

สัดส�วนค�าตอบแทนพนักงาน (หญิงต�อชาย) 

อัตราการเล่ือนตําแหน�งภายใน (ร�อยละ) 

KPI + พฤติกรรม

2559

พนักงาน
ระดับผู�จัดการท่ัวไป

2559 2560

พนักงาน
ระดับบริหาร 

2560 2561

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ    

2561

3.20 

0.98 : 1

14.95  4.00 

0.95 : 1  

13.96
3.55

1 : 0.84 

13.92
93.85

KPI + พฤติกรรม
+ 360 องศา

6.15

 ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Attraction and Retention)
เพื่อสรางผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน นอกจากการสรางความผูกพันดวยแผนงานตางๆ แลว บริษัทฯ ไดมีเกณฑ
การคัดเลือกจากกลุมพนักงานที่ผานการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถที่เหมาะสม ผลการประเมินสมรรถนะ 
และทักษะเชิงผูนําดวย Assessment Center เปน Talent Pool ซึ่งจะไดรับการพัฒนาพิเศษ และอยูในแผนสืบทอดตําแหนง
ที่เปน Critical Position ชวยใหบริษัทฯ มีความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็ว
ไดในอนาคต 

การเจรจาต�อรอง
 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลพนักงาน จึงเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางผูบริหารและพนักงาน ในการเจรจา
สิทธิประโยชนของพนักงานกับองคกร จึงไดใหพนักงานจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน)
ที่ไดจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบันมีสมาชิกเปนพนักงานบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 55 ของพนักงานทั้งหมด
(Disclosure 102-41) เพื่อรวมมือกับองคกรในการดูแลความเปนอยูของพนักงาน โดยมีการหารือกับผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ
นอกจากน้ัน สหภาพแรงงานฯ มีสิทธิแตงต้ังคณะกรรมการลกูจาง (ปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 13 คน) เพ่ือพัฒนาสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนของพนักงานรวมกับผูแทนฝายบริหาร ทําใหพนักงานไดรับสวัสดิการตรงตามความตองการและความคาดหวังอยาง
เหมาะสมมีการประชุมรวมกันทุกไตรมาส จากการทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามความตองการและความคาดหวัง
ของพนักงาน ในป 2561 บริษัทฯ ไดเพิ่มการตรวจมะเร็งเตานมใหกับพนักงานเพศหญิงที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปในโปรแกรม
การตรวจสุขภาพประจําป
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กลยุทธ� เป�าหมายป� 2563

บริหารความก�าวหน�าทางอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรในแต�ละระดับ
ให�เหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจ
และการสร�างภาวะผู�นําในองค�กร

พัฒนาผู�เช่ียวชาญ
และผู�สืบทอดตามเส�นทาง
ในสายอาชีพ

พัฒนา Application
ระบบการบริหารงานบุคคล

จัดทําความก�าวหน�าทางอาชีพครบทุกสายงาน 

มีแผนการสืบทอดตําแหน�งสําหรับตําแหน�งงานว�าง
และผู�สืบทอดตําแหน�งสําหรับตําแหน�งงานใหม�ของธุรกิจใหม�

พัฒนาหลักสูตรสําหรับพนักงานท่ีมีศักยภาพสงู (Talent Program) 
หลักสูตร Mandatory ทุกระดับเพ่ือยกระดับพนักงานไปสู�การรองรับธุรกิจใหม� 
และสอดคล�องกับค�านิยม  เพ่ือเตรียมตัวเป�นผู�นําในรุ�นต�อไป

มี Application ด�านระบบการเรียนรู�และพัฒนาท่ีทันสมัย
ให�ความสะดวกแก�พนักงาน

การพัฒนาพนักงาน
 บริษัทฯ มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีขีดความสามารถเพียงพอในการขับเคล่ือนองคกรตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ มุงสูการสราง High Performance Culture ตามแนวทาง The Best Employer ที่องคกรคาดหวัง คือ “Driving the 
Business” ใหพนักงานมีความเขาใจในธรุกิจและมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง “Interdependency” มีการประสานความ
รวมมือและการทํางานเปนทีม และ “Creating the Future” โดยจะประเมินขีดความสามารถที่ควรมีเปรียบเทียบกับขีดความ
สามารถปจจุบัน นําไปวิเคราะหและพัฒนาแผนการเรียนรูพัฒนาบุคลากรและความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานทุกระดับ
เปนประจําทุกป

ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561 
 การพัฒนาหลักสูตร 
 บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อสรางเสริมใหพนักงานมีความเปนมืออาชีพ จึงกําหนดใหมี
แผนการฝกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) ประกอบดวยความรูความเขาใจธุรกิจ ทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ
สําหรับการทํางานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

แผนพัฒนา
ผู�บริหารระดับสูง

(Executive
Development Plan)

หลักสูตร
บังคับสําหรับพนักงาน
ทุกระดับ (Mandatory 

Courses)

หลักสูตร
เพิ่มขีดความสามารถหลัก

(Core Competency 
Courses)

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ

ด�านการบริหารจัดการ
(Management)

หลักสูตร
เพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางาน 
(Efficiency Work)

สอดคลองกับ
Leadership DNA 

โดยผูบริหารตองเขา
อบรมกับสถาบัน
ทั้งภายในและตาง
ประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ขีดความรู
ความสามารถตอบรับ

ตอการเติบโต
ของบริษัทฯ

เนนการพัฒนาความรู
ทางการบริหารธุรกิจ
และการพัฒนา
ภาวะผูนํา

ซึ่งแบงตามระดับ
พนักงาน

พัฒนาความรูเชิงธุรกิจ 
เนนใหพนักงาน

มีมุมมองการบริหาร
แบบ Entrepreneurship 

เนนพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริหารและ
สรางความรู ความ

เขาใจทางธุรกิจภายใต
ความเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี

เพื่อสรางมาตรฐาน
การทํางานใหกับ

องคกร รองรับตอการ
ขยายธุรกิจไปตาง

ประเทศ เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีน และหลักสูตร
พัฒนาทักษะดาน
เทคโนโลยี (Smart 

Technology Program)
เพื่อรองรับตอแนวโนม
ของ Thailand 4.0
และ Industrial 4.0
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 การส�งเสริมความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน 
 นอกจากความรูที่ไดรับจากการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ในป 2561 บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพและลักษณะ
เฉพาะบคุคล เพือ่ใหพนกังานสามารถเขาใจตนเองและเขาใจเพือ่นรวมงาน โดยจดัตัง้ศูนยประเมนิศกัยภาพ (Assessment Center) 
เพื่อวิเคราะหและพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
 • แบบทดสอบ DISC : เครื่องมือในการวิเคราะหพฤติกรรมเพื่อใหรูสไตลของตนเองและสามารถวิเคราะหสไตลของผูอื่น
  และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนํามาปรับใชในการทํางานรวมกัน
 • แบบทดสอบ Strengths Finder : แบบทดสอบเพือ่คนหาพรสวรรคของตนเองเพือ่พฒันาพรสวรรคใหเปนจดุแขง็เปนการ
  นําศักยภาพของตนเองมาใชอยางเต็มที่ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ชั่วโมงการอบรมเฉล่ียของพนักงาน (ชั่วโมงต�อคนต�อป�)

พนักงานที่ได�รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัดส�วนความคุ�มค�าในการลงทุนด�านการอบรม
เป�าหมาย : ร�อยละ 100

(Disclosure 404-3)

(เฉพาะข�อมูล Bi-ChEPs)
หน�วย : เท�า

2560

2560

2559

2559

2561

2561 2561

4544

100 100 100
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 การบริหารความก�าวหน�าทางอาชีพ (Career Path)
 บริษัทฯ ไดทําการศึกษาขอมูลทิศทางองคกร นโยบาย 
และขีดความสามารถของพนักงาน ในปที่ผานมาไดวิเคราะห
และจัดทํา Job Family ตามลักษณะ Technical Competency 
และ Soft Skill เพื่อใหพนักงานทราบถึงเสนทางการเติบโตใน
อนาคตของตนเองและผลักดันใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น และ
อยูระหวางการพัฒนา Career Passport เพื่อเปนเครื่องมือใน
การพูดคุยความกาวหนาระหวางพนักงานและหัวหนางาน
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผูเชี่ยวชาญ โดย
เฉพาะกลุมธุรกิจโรงกล่ันฯ ใหสามารถขับเคล่ือนธรุกิจไดอยาง
ตอเนือ่ง มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั รกัษาสิง่แวดลอม และสราง
ความเชื่อมั่นใหกับชุมชน จึงไดจัดทําระบบการพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค (Technical Career Ladder)
ซึง่เปนแนวทางการพฒันาผูเชีย่วชาญตามมาตรฐานสากล อกี
ทั้งยังไดมีการพัฒนาโครงการตางๆ ในป 2561 ไดแก

• จัดทําระบบการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญทาง
  ดานเทคนิค (Technical Career Ladder) ตั้งแต
  Awareness, Can do, Competence, Advance จนถึง 
  Expert ในทุกสาขา เริ่มมีการประเมิน Technical
  competency ของพนักงานในแตละสาขา เพื่อจัดทํา
  แผนพัฒนารายบุคคลในปตอๆ ไป

• รวมมือกับผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ อาทิ 
  Japan Corporation Center Petroleum (JCCP) โรงกลั่น 
  SK ประเทศเกาหลีใต บริษัท PTTES เพื่อใหเกิดการ
  แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางดานเทคนิค 

• เสริมสรางความรูทางดานวิศวกรรมใหกับบุคลากร
  กลุมหัวหนาหนวยกลั่น Supervisor ในโครงการ 
  Bi-ChEPs เพื่อใหเขาใจและสามารถควบคุมดูแล
  หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวมทั้ง
  สามารถจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาหรือปรับปรุง
  หนวยกลั่นจากปญหาจริงได
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การวางแผนกําลังคนและการสรรหา
 ดวยการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ ทําใหการวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกเขา
มารวมงานกับองคกรเปนสิ่งสําคัญที่ตองเตรียมพรอมใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน บริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เปนทั้ง “คนเกงและคนดี” และมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสม

เป�าหมายป� 2563

มีกําลังคน
ท่ีมีศักยภาพเพียงพอ
ต�อการดําเนินธุรกิจ 

จ�างงานคนพิการ
ในสัดส�วนร�อยละ 1
ของพนักงานทั้งหมด  

ติดอันดับ 1 ใน 10
จากการสํารวจองค�กร

ท่ีคนรุ�นใหม�
อยากร�วมงานด�วย

ลดระยะเวลา
การสรรหา
เหลือ 30 วัน

กลยุทธ� ผลการดําเนินงานสําคัญในป� 2561

• วางแผนกํ าลั งคนและขีดความ
 สามารถใหสอดรับกับแผนกลยุทธ
 ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ป

• จางงานอยางมีคุณคาและเทาเทียม 
 เปดโอกาสในการจางงานคนพิการ 
 เพื่อสรางความยั่งยืนแกสังคม

• สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
 ผานสื่อออนไลนตางๆ เพื่อดึงดูด
 คนรุนใหมใหรูจัก และอยากรวมงาน
 กับองคกร

• ลดระยะเวลาการสรรหา

• พัฒนาขอสอบคัดเลือกพนักงานตาม Competency ใหมขององคกร
• โครงการทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปนการสราง
 บคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถ พรอมทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทั
 ในกลุม

• การจางงานคนพิการที่มีศักยภาพเขาทํางานในตําแหนงที่เหมาะสมรวม 13 คน ครบ
 ตามสัดสวนรอยละ 1 ของพนักงานท้ังหมด ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสงเสริม
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งยังเปนการตอบสนองตอเปาหมายที่ 8 
 ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

• โครงการฝกงาน (Talent Internship Program) เปดรับนักศึกษาฝกงานทั้งชาวไทยและ
 ชาวตางชาติที่ศึกษาอยูในประเทศไทย เขารวมในโครงการฝกงานประจําป เรียนรู
 ประสบการณการทํางานกับบริษัทฯ และสรางโอกาสในการรวมงานกันในอนาคต
 มีนิสิต นักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติ เขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 82 คน    
• ขยายชองทางการสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ ออกไปยังสถาบันการศึกษาตาง
 จังหวัด รวมทั้งพัฒนาเว็บไซตการรับสมัครงาน Facebook/Bangchak Career เพื่อเปน
 ชองทางในการสื่อสารกับคนรุนใหมใหมากยิ่งขึ้น

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

ด�านธุรกิจ

ผลการสํารวจ Most Attractive Employers* (ลําดับ Rank)

3958

ด�านวิศวกรรม

ด�านวิทยาศาสตร�

12

14

2561

25

14

2559

* จัดทําโดย : Universum ซึ่งเปนการสํารวจบริษัทที่นิสิต นักศึกษา กลุมตัวอยาง อยากรวมงานดวย
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ผลลัพธ์

2559

2559 2559

89.50

ร้อยละ
ของการจ้างงานสำาเร็จตามแผน (ร้อยละ)

ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่ 
(เป้าหมาย)

การจ้างงานคนพิการ

2560

2560 2560

91.80

2561

2561 2561

94.44

คะแนน The Best Employer 
(เป้าหมายปี 2561 : ร้อยละ 60)

2558 25602559 2561

  ร้อยละ

70 6168 67

การรับพนักงานใหม่ (คน) นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติ (คน)

2559
-

2560

6 คน

2561

13 คน

2559
(45 วัน)

43
วัน

2560
(45 วัน)

43
วัน

2561
(43 วัน)

40
วัน

110 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561



สิทธิมนุษยชน
 ดวยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมที่กระจาย
อยูในภูมิภาคตางๆ สงผลใหเกิดกิจกรรมทางธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา
ที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย
ในป 2560 บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจตอการ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดการปฏิบัติตามขอตกลงโลก (UN Global 
Compact) แนวทางสากลดานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights; UDHR) หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights; UNGP) เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสรางความเชื่อมั่น
ในการดําเนินธรุกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไวให
คณะกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ

 ภายหลังการประกาศใชนโยบายฯ บริษัทฯ เตรียมแผนงานที่จะ
ตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน ในพื้นที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
โรงกลัน่และคานํา้มนัและสาํนกังานใหญรวม 2 แหง ทีเ่ปนพืน้ทีป่ฏบิตักิาร
สําคัญของบริษัทฯ แลวเสร็จในป 2561 

 อยางไรก็ตาม การประเมินเพื่อตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนในกลุม
คูคาของบริษัทฯ ไดมีการใชขอมูลผลการดําเนินงานของคูคาตาม
จรรยาบรรณคูคาเพื่อพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ในหมวดการปฏิบัติ
ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมมาใชประกอบการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนในกลุมคูคา
อีกดวย

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย�างรอบด�าน

ขั้นตอนท่ี 1
จัดทําและประกาศนโยบาย
เปนขอผูกพันเชิงนโยบาย 

(Policy Commitment)

ขั้นตอนท่ี 2
การเฝาระวังเพื่อตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

(Human Rights Due Diligence)
จัดทําแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน

ขั้นตอนท่ี 4
กําหนดกลไกเยียวยาเมื่อกระทําหรือ

มีสวนรวมในการกระทํา ใหเกิดผลกระทบ
เชิงลบดานสิทธิมนุษยชน 

(Access to Remedies) รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงและจัดทําตัวชี้วัด

(Indicators)
ใชกระบวนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

ในกรณีที่ตองการการเยียวยา
หากไดรับผลกระทบนั้น

ขั้นตอนท่ี 5
ติดตามผลการดําเนินงาน

รายงานตอผูบริหารและเปดเผย
ตอสาธารณะ

ขั้นตอนท่ี 3
การประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินธุรกิจที่สงผลกระทบ

ตอสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Impact Assessment)

หารือกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน
และภายนอกองคกร

เพื่อกําหนดกลุมออนไหว/ระบุประเด็น/
ประเมินความเสี่ยง/
ชองทางการรองทุกข/

หาวิธีบรรเทาความเสี่ยงดานสิทธิ
มนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ

ในกิจกรรมของธุรกิจ
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การมีส�วนร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจตามภารกิจครั้งกอตั้งในการมีสวนรวมพัฒนาความเปนอยูที่ดีของสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง
ท้ังสังคมใกล (ระดับพ้ืนท่ี) และสังคมไกล (ระดับประเทศ) ดวยรปูแบบท่ีชวยแกปญหาสังคมและตอบสนองตอความคาดหวังของ
ชุมชน/สังคม ในป 2561 บริษัทฯ ไดขับเคลื่อนงานทั้ง 2 ระดับพื้นที่ ดังนี้  
 1.  การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ 
 2.  การพัฒนาสังคมระดับประเทศ  

การพัฒนาสังคมระดับพื้นท่ีรอบสถานประกอบการ (Disclosure 413-1) 
 ดวยโรงกลั่นนํ้ามันเปนพื้นที่ปฏิบัติการสําคัญของบริษัทฯ (รอยละ 90) การดําเนินงานชุมชนสัมพันธไดมีการจําแนก
กลุมเปาหมายผูอาศัยที่อยูรอบพื้นที่ออกเปน 4 กลุมยอย เพื่อการตอบสนองตอความตองการ/ความคาดหวังของแตละกลุม
อยางเหมาะสมซึ่งความคาดหวังสวนใหญเปนเรื่องการดําเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย สื่อสารอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและใหความรูดานการการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึงการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสาธารณะ บริษัทฯ จึงกําหนดกลยุทธในงานชุมชนสัมพันธ และจัดทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธครอบคลุม 8 ดาน ไดแก
ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา ดานกีฬา ดานคุณภาพชีวิต ดานสิ่งแวดลอม ดานเสริมสรางความสัมพันธและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี ดานเศรษฐกิจ และดานสาธารณประโยชน โดยในป 2561 จัดกิจกรรมกวา 236 ครั้ง และมีผูไดรับประโยชน
จากกิจกรรมกวา 28,974 ราย  

จัดกิจกรรมที่ตรงกับ
ความต�องการของ
ชุมชนอย�างต�อเน่ือง
สร�างความเป�นมิตร 
เป�นประโยชน� และ

ปลอดภัย

เรื่องร�องเรียน
จากชุมชน
ในวงกว�าง

0 ครั้ง 

ความพึงพอใจ
ในการเข�าร�วมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ�
    ร�อยละ ≥ 90

ผลประเมิน
ความผูกพัน
ของชุมชน
ร�อยละ ≥ 85 

การประเมิน
ความเป�นมิตร,
เป�นประโยชน�,
ปลอดภัย
ร�อยละ ≥ 85 

กลยุทธ�
งานชุมชนสัมพันธ� เป�าหมาย ป� 2563

ประมาณการประชากร

ผูเขารวมกิจกรรม
(จํานวน/รอยละ)

การลงทุนทางสังคม 
31 ลานบาท

(งบพัฒนา/งบบริจาค)

10 ชุมชน                 
ในเขตบางนา/พระโขนง

1 แฟลตทหาร
1 ต.บางนํ้าผึ้ง           
อ.พระประแดง
17,587 คน
13,541 คน                

รอยละ 76.99
งบดานการพัฒนา    
รอยละ 50.06
งบดานบริจาค          
รอยละ 6.7 

5,424 ครัวเรือน              
ที่เปนสมาชิก                

จุลสารครอบครัวใบไม
5,424 คน

5,424 คน                     
รอยละ 100

งบดานการพัฒนา 
รอยละ 6.87 

19 โรงเรียน               
เขตบางนา พระโขนง    
และ ต.บางนํ้าผึ้ง

14,363 คน

8,111 คน                    
รอยละ 56.47

งบดานการพัฒนา 
รอยละ 27.6
งบดานบริจาค             
รอยละ 1.12

14 โครงการ             
รอบโรงกลั่น
10,102 คน

940 คน                      
รอยละ 9.31

งบดานการพัฒนา    
รอยละ 7.65

ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด 
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ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561 
ด�านเศรษฐกิจ  
 1. วสิาหกจิชมุชนคณุแจว คลนีเซอรวสิ โครงการวสิาหกจิชมุชนทีด่าํเนนิการตอเนือ่ง
ตั้งแต ป 2558 เพื่อสรางโอกาสในการหารายไดเพิ่ม ดวยการรวมกลุมแมบานในชุมชน
ใหบริการงานแมบานทําความสะอาดในคอนโดมิเนียมรอบโรงกล่ันฯ โดยบริษัทฯ ไดพัฒนา
ศักยภาพของแมบานดวยการจัดอบรม สรางการมีสวนรวมใหสมาชิกในวิสาหกิจไดรวมคิด 
รวมทํา ออกแบบธุรกิจ เรยีนรูการบริหารงานและการเงินของกลุมอยางมีประสิทธิภาพดวย
ตนเอง 

ด�านสิ่งแวดล�อม   
โครงการเสนทางห่ิงหอย เสนทางหิ่งหอย วิถีแหงการอนุรักษ โครงการเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศ ในพื้นที่คุงบางกะเจาใหเปนพื้นที่อนุรักษหิ่งหอย โดยมีคณะทํางานที่เปน
ผูแทนจาก 6 ตาํบลในคุงบางกะเจาและนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมดําเนินงานโครงการมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 5
สํารวจ - สรางการมีสวนรวมใหผูอาศัยในพื้นที่คุงบางกะเจาไดรวมดูแลทรัพยากร
ในทองถิ่น ดวยการจัดตั้งทีมสํารวจหิ่งหอยเพื่อบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนหิ่งหอยอยางตอเนื่องเปนประจําและใชในงานวิจัย
วิจัย - สนับสนุนการคนควา วิจัย เพื่อสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
อนุรักษหิ่งหอย ดวยองคความรูจากงานวิจัยโดยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานกีฏวิทยา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เผยแพร - สรางเครือขายอาสาสมัครอนุรักษหิ่งหอยเพื่อฟนฟูระบบนิเวศในพื้นที่
คุงบางกะเจาใหเปนพื้นที่อนุรักษหิ่งหอยและรวมกันเผยแพรขอมูล ความรูจากการ
สํารวจหิ่งหอยและงานวิจัยใหแกเพื่อนบานในชุมชนของตนเองเพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นและรวมกันทํางานเพื่อการอนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ฯ
กาํหนดแนวทาง - สงเสรมิใหเกดิแนวทางการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษในพืน้ทีคุ่งบางกะเจา
โดยรวมกันกําหนดแนวทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อพัฒนาพื้นที่คุงบางกะเจาเปน
เกาะห่ิงหอย โดยรวมกันจัดกิจกรรมงานวันห่ิงหอยโลก ครั้งที่ 1 ณ ตลาดน้ําบางน้ําผ้ึง
มกีจิกรรมตอบคาํถามเกีย่วกบัหิง่หอย เขาชมหิง่หอยในหองจาํลองบรรยากาศจรงิและ
รวมสํารวจห่ิงหอยคุงบางกะเจาในพ้ืนท่ีจริงยามค่ําคืน ซ่ึงประชาชนใหความสนใจรวม
กิจกรรมตลอด 2 วันกวา 8,000 คน

 2. สนับสนุนสินคาและบริการจากผูประกอบการในชุมชนมารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ในการซอมบํารุงโรงกลั่น
ประจําปทุกครั้ง บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหรานคา/ผูประกอบการในชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น เขามาจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม 
นอกจากเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับเหมาที่มาปฏิบัติงานซอมบํารุงโรงกลั่น แลวยังเปนการสรางรายไดใหแกชุมชน
ในป 2561 บริษัทฯ มีรานคาจากชุมชนมากกวา 34 ราน สรางรายไดใหชุมชนรวมกวา 1,900,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
สนับสนุนรานคาจากชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น รวมจําหนายอาหารในงานอุนไอรัก คลายความหนาว สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร 
สรางรายไดใหชุมชนกวา 125,000 บาท

 3. อบรมการขายของออนไลนใหกับเพื่อนบานคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเพื่อนบาน
คอนโดมิเนียมในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทฯ ไดจัดอบรมการขายของออนไลน โดยรับสมัครเพื่อนบานที่สนใจเพื่อสราง
โอกาสในการเพิ่มรายไดดวยการขายของออนไลนที่ปจจุบันเปนชองทางการจําหนายสินคาที่เปนที่นิยมของผูบริโภค โดยจัดทีม
วิทยากรมืออาชีพมาชวยสอนใหคําแนะนํา เปนกิจกรรมที่เริ่มจัดขึ้นในป 2559 จนมาถึงวันนี้ มีเพื่อนบานที่รวมอบรมในรุนแรก
มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40,250 บาทตอเดือน ทําใหเพื่อนบานมีรายไดและความสุขในครอบครัวมากขึ้น

 ในป 2561 กลุมวิสาหกิจชุมชนคุณแจวฯ สามารถสรางรายไดหมุนเวยีนในกลุม มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวเปน 30,000 บาท
ตอเดือน พึ่งพาตนเองได และมีความสุขในครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งสมาชิกยังไดพัฒนาศักยภาพในการทํางานดานบริหารอยาง
เปนระบบ ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม และรูจักการพัฒนา ปรับปรุงงานจากผลการประเมินการทํางาน

113บริษัท บางจาก คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)



ด�านการศึกษา  
การพฒันาศักยภาพเยาวชน และบคุลากรดานการศกึษาสูศตวรรษ
ที่ 21 และยุค 4.0 อยางย่ังยืน บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพครูและนักเรียนทั้งดานวิชาการและดานตางๆ โดยในดานการ
เรียนการสอน บริษัทฯ ไดจัดหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
Active Learning ใหกับครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร (BCP Innovative & 
Active Learning Maths for Teachers) ที่ใหครูเนนการสอนและพัฒนา
สือ่การเรยีนการสอนคณติศาสตรแบบใหนกัเรยีนไดเรยีนรูอยางเขาใจงาย
มีสวนรวมในการคิดและรวมทําแบบทั่วถึงทุกคน ทําใหเกิดการเรียนรู
อยางเขาใจ สนุกสนาน และเทาเทียม 
 ในดานความปลอดภัยในโรงเรียน บริษัทฯ ไดจัดหลักสูตร
“การปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยชีวิตดวย CPR และ AED และ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยในสถานศึกษา” ใหกับคร ูนักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนไดเรียนรูทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตน
การชวยชีวิตดวยวิธีการ CPR และการใชเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)
เพื่อสามารถนําไปใชเมื่อพบสถานการณที่จําเปนในชีวิตประจําวันได
รวมทั้งสามารถนําไปใชชวยเหลือชีวิตตนเองและผูอื่นๆ ในเหตุฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได 

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

คิดเป�นเงิน
3.55 ล�านบาท

คิดเป�นเงิน
4.20 ล�านบาท

คิดเป�นเงิน
4.3 ล�านบาท

ชั่วโมง ชั่วโมง ช่ัวโมง ช่ัวโมง
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โครงการที่ทํางานต�อเน่ือง

• เยาวชนเรียนรูและพัฒนา
ตามชวงวัย ปลูกฝง
จิตสํานึกใหเปนทั้งคนดี
และคนเกง

• เชื่อมั่นตอความปลอดภัย 
ของโรงกลั่น 

• มีภูมิคุมกันดานความ
ปลอดภัยสามารถรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินจาก
สถานการณหรือภัยพิบัติ
ตางๆ ได  

• เยาวชนแข็งแรง
 สุขภาพดี ไกลยาเสพติด 
สามารถสรางรายได 

 มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี
 จากการเลนกีฬา
• เสริมสรางคุณภาพชีวิต 
สุขภาพกาย สุขภาพใจ

• ตระหนักถึงปญหา
 สิ่งแวดลอมและ
 ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

• กระชับความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงกลั่นและชุมชน
ผูอยูอาศัยใกลเคียง

• สรางรายไดและเปด
โอกาสใหคนในชุมชนไดใช
ความรู ความสามารถใน
การสรางสรรคงานที่เปน
ประโยชนตอตนเองและ
ครอบครัว

การศึกษา

ความปลอดภัย

การกีฬา

คุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล�อม

ความสัมพันธ�และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี

เศรษฐกิจ

• โครงการสรางสํานึกพลเมือง ปที่ 9
• โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ป 14
• โครงการอานออก เขียนได งายนิดเดียว ป 5
• โครงการเติมความรูเต็มถังกับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ป 13
• อบรมซอมแผนฉุกเฉินและฝกดับเพลิงใหกับโรงเรียน/ชุมชน/คอนโดมิเนียม
 ใกลเคียง
• มอบอุปกรณและถังดับเพลิง
 (กรุณาดูการพัฒนาดานความปลอดภัยของโรงกลั่นเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีหัวขอ “ความปลอดภัยและมลพิษทางอากาศ”)

• สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก ป 12
• ฟุตซอลเยาวชนบางจาก ป 15

• โครงการครอบครัวเดียวกัน ป 25
• โครงการชุมชนสุขภาพดี ป 8
• โครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ป 2 
• โครงการเยาวชนคนดีบางจาก ป 3
• โครงการ “ทอดผาปา รักษาตนนํ้า” จ.ชัยภูมิ ปที่ 14
• โครงการรับซื้อนํ้ามันพืชใชแลวในชุมชนรอบโรงกลั่น ป 7
• โครงการเสนทางหิ่งหอย วิถีแหงการอนุรักษ ป 5
• โครงการเยาวชนรักษโลก ป 4
• โครงการรวมพลังครอบครัวใบไม ป 14
• โครงการครอบครัวสัญจร ป 10
• โครงการชุมชนสัญจร ป 10
• จุลสารครอบครัวใบไม ป 14 และสารรอบรั้ว ป 13
• วันเด็กบางจาก ป 34
• รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในชุมชนวันสงกรานต ป 16
• เยี่ยมชุมชนวันสําคัญ เชน วันแม วันปใหม ป 16
• ชวนนองดูหนัง ป 11
• กิจกรรมเพื่อนบานคอนโด ป 8
• โครงการชุมชนพอเพียง ป 4 ใหความรูและสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน ชวย
ลดคาใชจายในครัวเรือนไดรอยละ 70 ของผูเขารวมทั้งหมด

• วิสาหกิจชุมชน “คุณแจวคลีนเซอรวิส” สรางรายไดเพิ่ม 30,000 บาทตอเดือน
• สนับสนุนสินคาและบริการจากผูประกอบการในชุมชนมาใชในกิจกรรมของ
 บริษัทฯ เพื่อกระจายรายไดสูชุมชนกวา 5 แสนบาท
• เปดโอกาสใหรานอาหารในชุมชนขายอาหารในโรงอาหารสํานักงานใหญโดยไม
คิดคาใชจายเพื่อสรางรายไดสูชุมชนวันละกวา 1,000 บาทตอรานตอวัน

• เปดโอกาสใหรานอาหารในชุมชนขายอาหารใหแกผูรับเหมาในการซอมบํารุง
ประจําป สรางรายไดใหชุมชนกวา 1,900,000 บาท

ด�าน ความมุ�งหวัง โครงการที่ทําต�อเน่ือง

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ 
 บริษัทฯ ยังคงมุงเนนใหความสําคัญในการมีสวนรวมดแูลชุมชนรอบโรงกล่ันควบคูกับการดําเนินธรุกิจ ใหการสนับสนุนหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องใหกับชุมชนรอบโรงกลั่นอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรวมพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหดีขึ้น มีสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ดี พึ่งพาตนเองได และสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางชุมชนกับโรงกลั่นใหอยูรวม
กันอยางยั่งยืน เปนมิตร เปนประโยชน และปลอดภัย

116 รายงานการพัฒนาความย่ังยืน 2561



การพัฒนาสังคมระดับประเทศ 
 ในงานพัฒนาชุมชนสังคมระดับประเทศ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสีย 2 กลุม คือ 1) กลุมเยาวชน ซึ่งเปน
พลังคนรุนใหมที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และ 2) กลุมเกษตรกร ผูที่เปนทั้งลูกคาและประชาชนสวนใหญของประเทศ  
บริษัทฯ ไดนําแนวโนมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายภาครัฐไทยแลนด 4.0 และเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (SDGs) มาประกอบกับความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย มาวิเคราะหเพื่อ
ออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 ยิ่งกวานั้น ในป 2561 บริษัทฯ ยังยกระดับการวัดประโยชนจากการลงทุนโครงการทางสังคม โดยใชเครื่องมือทางการเงิน
วัดผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นทั้งดานบวกและลบเพื่อวิเคราะหหาผลตอบแทนทางสังคม และเพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของฝายบริหาร พรอมทั้งเตรียมขยายขอบเขตการวัดผลในโครงการดานสังคมที่สําคัญ ทําใหพบโอกาส
ในการพัฒนาผลปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหในป 2561 บริษัทฯ ขยายขอบเขตการดําเนินงานดานสังคม ในทั้งรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม 
กิจการเพื่อสังคมและมูลนิธิ เพื่อขยายพื้นที่การทํางานและตอยอดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยการขับเคลื่อน
นวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานราก และปรับกลยุทธกระบวนการทํางานและเปาหมายในการทํางานกับกลุมผูมีสวนไดเสียทั้ง
2 กลุม และกําหนดเปาหมายเพิ่มเติม ดังนี้  

ร�วมสนับสนุนเกษตรกร/สังคมไทย
มีความเป�นอยู�ท่ีดีขึ้นผ�านการส�งเสริม
การขยายสถานีบริการน้ํามันชุมชน
และกิจการเพื่อสังคม 

ผนวกการจัดกิจกรรมด�านสิ่งแวดล�อม
และนวัตกรรมตอบสนองต�อนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู� และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�วยการ
แก�ไขป�ญหาอ�านไม�ออกเขียนไม�ได� 

สร�างกระบวนการเรียนรู�
ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อปลูกฝ�ง
DNA บางจาก ให�กับเยาวชน

• ส�งเสริมกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
 ต�อสังคมภายในสถานีบริการน้ํามันชุมชน ≥30 แห�งต�อป� 
• มีกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป�นต�นแบบธุรกิจ
 เกษตรอินทรีย�ท่ีย่ังยืนและต�อยอดความรู�เชิงธุรกิจ 1 ธุรกิจ
• เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยนืผ�านการทํางานร�วมกับสมาชกิ
 สหกรณ�การเกษตรและพ้ืนท่ีกรณีศึกษาใน ต.แก�นมะกรดู  
 อ.บ�านไร� จ.อุทัยธานี ไม�น�อยกว�า 30 ราย
 (ปรับเป�าหมายลง จากเดิม 50 ราย ด�วยการขยายงาน
 ขึ้นอยู�กับความพร�อมของเกษตรกรและสภาพภูมิอากาศ
 ท่ีแปรปรวน)   

• เยาวชนมีความรู�ด�านนวัตกรรมและสิ่งแวดล�อมเพื่อลด 
 ผลกระทบจากภาวะโลกร�อน อย�างน�อย 80,000 คนต�อป� 
• แก�ไขป�ญหาอ�านไม�ออก เขียนไม�ได�ให�กับนักเรียน 
 อย�างน�อย 800 คนต�อป� 

• เยาวชนมีความรู�ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
 และธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบสนองต�อเป�าหมาย
 การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) อย�างน�อย 600 คนต�อป� 

กลยุทธ� เป�าหมาย 2564

1.

2.

3.
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ผลการดําเนินงานสําคัญในป 2561 
กลุมประชาชน : สัมมนา “BIO ECONOMY อนาคต
ใหมสูความย่ังยืน” มุงมั่นที่จะตอบโจทยการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของประเทศและการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไมใหเกนิ 2 องศาเซลเซยีส ผนวกกบัเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(SDGs) เปาหมายที่ 13 การดาํเนนิการเพื่อปรับตวัและบรรเทา
ผลกระทบกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เปาหมายที ่12
สงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน และเปาหมายที่ 9 การพัฒนาและ
สงเสรมินวตักรรม ดวยตระหนกัวา การเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ วกิฤตดานพลงังานและขยะพลาสตกิ ไดกระทบตอ
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีแนวทางสําคัญหนึ่งที่จะบรรเทา
ผลกระทบเหลานี้ได คือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy 

กลุมเยาวชน : โครงการ Bangchak Green Blood
หวัขอ “คดิเลนๆ เปนจริงได” (Smart Living, It’s possible)
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จดัประกวดผลงานนวตักรรมของนกัเรยีนทีล่ดการใชทรพัยากร 
สงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน ภายใตหัวขอ “คิดเลนๆ เปน
จริงได” (Smart Living, It’s possible) ซึ่งมีเปาหมายที่จะสราง
ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากร ดวยการ
ออกแบบนวตักรรมเชงิสรางสรรคเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมการใช 
การบริโภคของคนไทยไดอยางคุมคา ไมเหลือท้ิง ซ่ึงมีนักเรียน
สงผลงานนวตักรรมทีเ่ปนสิง่ประดษิฐและนวตักรรมผลติภณัฑ
ชุมชนแปรรูปอาหาร กวา 65 ผลงาน จาก 51 โรงเรียน
ทั่วประเทศ อีกทั้งยังตอยอดดวยการเผยแพรผลงานผาน
คลิปวิดีโอสั้นในโซเซียลมีเดียใหเยาวชนไดติดตาม เปนการ
สรางการเรียนรูผานออนไลนไดกวา 120,000 คน  

 บริษัท บางจากฯ มุงสรางความเปนไปไดทางธุรกิจที่จะชวยแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดวยการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมลูคาทางเศรษฐกิจสงู ดวยความ
พรอมของประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมที่ดี  บริษัทฯ จึงมุงแบงปนประสบการณและมุมมองตอการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว
พรอมนําการขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อใหทุกภาคสวนไดเรียนรูและเขาใจระบบเศรษฐกิจใหมนี้ 
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กลุมเยาวชน : โครงการอานออก เขียนได งายนิดเดียว
ดําเนินโครงการตอเนื่องในพื้นที่ อ .พนมสารคาม และ 
อ.สนามชยัเขต จ. ฉะเชงิเทรา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของเยาวชน และเล็งเห็นวาเปนปญหาสําคัญที่เปน
รากฐานของการศกึษาไทย  หากเยาวชนไดรบัการแกไขปญหา
นี้ ก็เหมือนเปนประตูสูโลกกวางในการเรียนรูตอไปในอนาคต
ปน้ีมีนักเรียนรวมโครงการฯ กวา 682 คน ซ่ึงบริษัทฯ ไดทําการ
วเิคราะหผลตอบแทนทางสงัคม (Social Return On Investment)
โดยจําลองผลตอบแทนที่เปนนามธรรมในรูปแบบของผลลัพธ
ทางสงัคมใหเปนรูปธรรมมากยิง่ขึน้ ประยกุตจากการวเิคราะห
ความคุมคาทางการเงิน (Cost-Benefit Analysis) พบวา
ในมาตรการการแกไขปญหานักเรียนอานไมออกเขียนไมได
เมื่อประเมินผลกระทบดานบวกและลบที่เกิดขึ้นกับกลุม
ตวัอยางใน 2 โรงเรยีนทีบ่รบิทตางกนั มผีลตอบแทนทางสงัคม
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เห็นความคุมคาในการลงทุนทาง
สังคมตั้งแตปแรก ในอัตราสวน 1 : 1.19 โดยผูรับผลประโยชน
มากที่สุดคือ โรงเรียน ครู และผูปกครอง ตามลําดับ อีกทั้ง
ยังพบวาหากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการที่ไม
ซับซอน ผูบริหารติดตามผลการดําเนินงานภายในโรงเรียน
สม่ําเสมอ จะทําใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรปูธรรมมากกวาโรงเรียน
ขนาดใหญ ประโยชนทางบวกที่สําคัญคือ ชวยประหยัด
งบประมาณภาครฐัในการจดัการแกไขปญหาอานออกเขยีนได
และจํานวนนักเรียนซํ้าชั้นลดลง  
  

กลุมเยาวชน : โครงการ Bangchak Yunus &Youth Contest
รวมกับศูนยยูนุส ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย จัดโครงการประกวด
แผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีนักศึกษากวา 600 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศเขารวมโครงการ โดยการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจ
ที่สามารถแกไขปญหาสังคมไดแกนักศึกษา ซึ่งปนี้ผูชนะเลิศ คือ ทีม 
Greensery จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ตั้งตนจากปญหาราคา
ยางพาราตกตํ่า เกษตรกรสวนยางเดือดรอน และปญหาขยะพลาสติก
จึงไดพัฒนาแผนธุรกิจที่สรางมูลคาเพิ่มในการแปรรูปสินคาจากยางพารา
มาเปนถุงเพาะชําตนไมที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติทดแทนการใชถุง
พลาสติก ของเสียเปนศูนย อีกทั้งอุมนํ้าไดดี มีคุณคาทางอาหารที่จําเปน
ตอกลาไม ประหยัดตนทุนปุยและนํ้า “ธุรกิจถุงเพาะชําตนไมจากยางพารา”
จงึเปนอกีผลติภณัฑดีๆ  ทีส่รางคณุคาใหมใหกบัยางพาราไทยทีส่ามารถเตบิโต
ไดในยุคเศรษฐกิจที่ใสใจสิ่งแวดลอมและตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีกดวย  

การวิเคราะห�หาผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
โครงการ อ�านออก เขียนได� ง�ายนิดเดียว

Social Return Value 
per amount invested1.19
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 3. เกษตรกรปนสุข ตนแบบการเปลี่ยนแปลงสูชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน ในป 2561 มูลนิธิใบไมปนสุข ไดขับเคลื่อน
งานกับกลุมเกษตรกรท่ีเปนสมาชกิสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ี
ลุมแมนํ้าปาสักรวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือขาย
ลุมนํ้าปาสัก ดําเนิน “โครงการบริหารจัดการนํ้าตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยตั้งตนที่การ
แกไขปญหาปากทองของเกษตรกรและการเพิ่มพื้นที่ปาเพื่อ
บรรเทาปญหานํ้าทวม นํ้าแลงในลุมนํ้าปาสัก สรางตนแบบ 
“เกษตรกรปนสุข” ไดจํานวน 9 ราย มีเปาหมายที่จะขยาย
การดําเนินงานกับเกษตรกเพ่ือสรางพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนใน
ลุมนํ้าปาสักและพื้นที่ใกลเคียงอยางตอเนื่อง

 2. บรษิทั ออมสุข วสิาหกิจเพือ่สงัคม จาํกัด (Social 
Enterprise) บริษัทฯ ไดรวมกับมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตรฯ
จดัตัง้ บรษิทั ออมสขุ วสิาหกจิเพือ่สงัคม จาํกดั ขึน้เมือ่ปลายป 
2559 มีบทบาทในการดําเนินธรุกจิซ้ือสินคาเกษตรจากสมาชิก 
ผูปลูกขาว และพืชอินทรียอื่นๆ เพื่อแปรรูป ทําการตลาด 
และจัดจําหนาย รวมถึงวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร
ในป 2561 ไดพัฒนาธุรกิจกาแฟภายใต “รานอริยทรัพย”
ณ ไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งบริษัทฯ ไดแบงปนความรู
ในการทําธุรกิจกาแฟอินทนิล โดยสรางเปนโมเดลธุรกิจที่เปน
แหลงเรียนรูและรานคาเพื่อจําหนายผลผลิตจากกลุมนักเรียน
ชาวนาในโครงการพุทธเศรษฐศาสตร อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการอบรมความรูดานกาแฟและฝกปฏิบัติใหกับเกษตรกร 
เปนการสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับเกษตรกรที่สนใจทําธุรกิจ
รานกาแฟ และเปนชองทางในการสื่อสารทางการตลาดกับ
ลูกคาอีกดวย 

กลุมเกษตรกรและชุมชน :
1. สถานีบริการนํ้ามันชุมชน ผลจากความรวมมือ

ระหวางบริษัทฯ และสหกรณการเกษตร นอกจากเปนการ
ลดตนทุนเชื้อเพลิงใหกับเกษตรกรแลว ยังเปนการสรางรายได
เพิ่มที่แนนอนจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ 
รวมถึงสวัสดิการตางๆ ในฐานะสมาชิกสหกรณ บริษัทฯ
จึงกําหนดเปาหมายที่จะขยายสถานีบริการนํ้ามันชุมชนทุกป 
(10 แหงตอป) เพือ่เปนอกีชองทางในการสงเสรมิความเปนอยูที่
ดีข้ึนของเกษตรกรกวา 1 ลานครัวเรอืน โดยคาดวาจะเพ่ิมเปน 
1.12 ลานครัวเรือนภายในป 2564 ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจใน
ป 2561 ที่มีการแขงขันสูง สหกรณฯ ยังคงตองการใหบริษัทฯ 
หนุนเสริมเครื่องมือดานการตลาดและการบริหารภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และการปรับปรุงภาพลักษณสถานี
บริการใหตอบโจทยและวิเคราะหความตองการของลูกคาได
นอกจากนี้ยั งมีขยายสาขาสถานีบริการนํ้ ามันชุมชน
ไปยังเขตภาคใตตอนลาง ซึ่งในป 2561 สามารถขยายสาขา
ไดเพิ่ม 13 แหง  

วิดีโอแนะนําเกษตรกรปนสุข 
คุณสุภาภรณ การจารี  สมาชิก สหกรณ
นิคมสรางตนเองเขตโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
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 4. โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไข
ปญหาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ต.แกนมะกรูด  
อ.บานไร จ.อุทัยธานี บริษัทฯ ไดมีโอกาสเขารวมทํางานกับ
มูลนิธิแมฟาหลวง และมูลนิธิปดทองหลังพระฯ และ
ภาคเอกชน ภายใต ชื่อ TEAM D เพื่อทํางานระดับพื้นที่ โดย
บรษิทัฯ ไดเลอืกพืน้ทีแ่กนมะกรูดในการทาํงานพฒันาคณุภาพ
ชีวิตชาวแกนมะกรูด และรักษาผืนปามรดกโลก (หวยขาแขง)
ใหคงอยูไว โดยตั้งตนจากการสํารวจพื้นที่และความตองการ
ของชุมชนตั้งแตกลางป 2561 พบวาดวยสภาพภูมิประเทศ
ทีต่ัง้ของชมุชนอยูบนดอยสงู มชีนเผากะเหรีย่ง (โปว) อาศยัอยู
จึงทําใหบริบทในการพัฒนาพื้นที่ตองใชหลักภูมิสังคมและ
ยึดความตองการของชุมชนเปนสําคัญ บริษัทฯ ทํางานรวม
กับภาคีเครือขายในพื้นที่ ดวยการนอมนําศาสตรพระราชา
มาพัฒนาอยางมีสวนรวมใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การ
พัฒนาแหลงนํ้าและปลูกปา  2) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
เพิ่มรายได 3) การปลูกพืชอื่นทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว  และ 
4) การสงเสริมการทองเที่ยว โดยคาดหวังวาในการพัฒนาที่
ขับเคลื่อนจากบริษัทฯ จะชวยหนุนเสริมพลังของชาวบานให
สามารถพึ่งตนเองได เกิดการรวมกลุมที่เขมแข็ง และอยูรวม
กับปาไดตามลําดับ   

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

รายได�ของกิจการ (ล�านบาท) (Disclosure 201-1) 2558

2558

2558

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2561

2561

2561

สรุปผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 151,140.36 144,705.29 172,138.24 192,025.32
รายไดรวม 151,683.24 145,232.40 173,378.94 193,340.41
กําไรสุทธิ  4,097.38 4,729.41 6,163.00 3,234.70
EBITDA 11,081.00 11,363.00 13,420.00 10,201.00

ค�าใช�จ�ายเพ่ือกระจายรายได�ไปยังผู�มีส�วนได�เสีย (ล�านบาท) 
(Disclosure 201-1)

การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน (ล�านบาท) (Disclosure 204-1)

คาใชจายในการดําเนินการ 139,686.22 132,809.35 158,595.55 180,594.37
ดอกเบี้ยจายใหเจาหนี้สถาบันการเงิน 1,560.15 1,489.61 1,502.30 1,559.06
ภาษีที่จายใหแกรัฐบาลและหนวยงานทองถิ่น 647.32 822.32 544.16 194.45
เงินสนับสนุนเพื่อผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะ - - - -
คาใชจายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม 37.45 38.88 32.98 36.00
บริจาคใหสังคม/ โรงเรียน 57.62 37.82 73.61 62.94
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน 2,039.44 2,753.52 3,310.75 3,090.52
เงินปนผลจายใหแกผูถือหุน (บาท/ หุน) 1.40 1.80 2.15 1.35
คาจางและสวัสดิการพนักงาน 2,419.60 2,903.82 3,277.33 3,310.33

การจัดซื้อสินคาและบริการภายในทองถิ่น*     5,407 4,351 5,749 4,424
สัดสวนการจัดซื้อสินคาและบริการภายในทองถิ่น* (รอยละ) 93 98 84 98

*การจัดซื้อสินคาและบริการกลุม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย

รายงานภาษีเงินได�นิติบุคคล  (บมจ.บางจาก คอร�ปอเรชั่น)  (หน�วย : ล�านบาท)      

ประเทศท่ีจัดเก็บภาษี
 รายได� กําไร / (ขาดทุน)  ภาษีเงินได�จ�ายออก ภาษีเงินได� 

 กิจการที่เก่ียวข�องกัน กิจการ รายได�รวม ก�อนภาษีเงินได�  ค�างจ�าย
 ท่ีเก่ียวข�องกัน ท่ีไม�เก่ียวข�องกัน 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561

ประเทศไทย  41,859   50,328   167,596   176,425   209,455   226,753   9,093   5,309   264   1,104   680  13

ประเทศสิงคโปร  7,424   22,919   5,261   14,978   12,685   37,897   (911)  (114)  15   4   5  12

ประเทศฟลิปปนส  59   36   1,530   1,293   1,589   1,329   (920)  225   16   64   -     -   

ประเทศญี่ปุน  198   317   572   1,396   770   1,713   (51)  409   8   96   5  138
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รายการ ธุรกิจโรงกล่ัน ธุรกิจผลิตภัณฑ�ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ�าสีเขียว 

2558 2558 25582559 2559 25592560 2560 25602561 2561 2561

สรุปผลการดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม 

รายการ
ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ�ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ�าสีเขียว

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 25612558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

2558 2559 2560 2561

การใชพลังงาน/1 (เทระจูล : TJ) 14,501.5 13,561.3 13,903.0 13,116.8 72.4 63.8 60.6 94.1 1,149.1 1,686.6 1,683.7 1,166.6 4.5 8.9 10.4 10.0
(Disclosure 302-1)
การใชพลังงานไมหมุนเวียน 14,501.4 13,561.3 13,903.0 13,116.8 72.4 63.8 60.6 94.1 323.5 386.1 613.0 551.4 4.5 8.9 10.4 10.0
- เชื้อเพลิงในการผลิต:   
 • กาซเชื้อเพลิงและกาซปโตรเลียมเหลว 6,924.4 6,589.8      6,776.3    5,450.5 - - - - -    -    -   - -   -    -   - 
 • กาซธรรมชาติสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง (NG)     3,937.4 3,227.1  3,457.0 3,770.8 -  - - - 179.8  208.5  386.2 419.8  -    - - -
 • กาซธรรมชาติสําหรับผลิตไฟฟาและไอนํ้า 1,620.3  2,719.6 2,814.5 3,783.6 -   - - -  -    -    -   -  -    - - -
 • นํ้ามันเตา  1,040.0 913.4  744.0 -  -   - - -  -   - - - -    - - -
- ไฟฟาและไอนํ้าที่ใชในกระบวนการผลิต  
  • ไฟฟา   327.8 102.8 103.1  101.7 72.4 63.8 60.6 94.1 143.7 162.7 195.3 117.6 3.6  8.0 9.5 8.8
  • ไอนํ้า   646.9 -    -  - -  -  -  - - - -   - -    -    - -
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 
  • นํ้ามันเชื้อเพลิง 4.6 8.4  8.0 10.1  -    -   - -   -   14.9  31.6 14.1 0.9  0.9 0.9 1.2
การใชพลังงานหมุนเวียน 0.1 0.1  0.0 0.0 -    -    -    -   825.6  1,300.5 1,070.7 615.2  -    -   - - 
 • ไฟฟาจากพลังงานลมและเซลลแสงอาทิตย  0.1 0.1  0.0 0.0    -    -    -       -    -   - - - -   - -  
 • เชื้อเพลิงชีวมวล/2 และกาซชีวภาพ - - -  - - - -     -      825.6  1,300.5 1,070.7 615.2 - - - -  
การจําหนายพลังงาน 251.0  - - - -    -    -    -    -    -   - - 699.1  914.4 949.0 969.8
- การจําหนายพลังงานไมหมุนเวียน                   - - -    - - -    -   -    -    - -    -    - - - -  
- การจําหนายพลังงานหมุนเวียน : 251.0 - - - - -    -    -    - -    -    -     699.1 914.4 949.0 969.8
 • ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
อัตราการใชพลังงานในกระบวนการกล่ัน 105.8  103.1 103.1  100.5
ตอหนวยการผลติ (EII) (Disclosure 302-3)

การใชพลังงานรวมสุทธิภายในองคกร/3 14,777.4 14,406.2 14,708.7 13,417.7 
(เทระจูล: TJ) (Disclosure 302-1)

รายการ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ�ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ�าสีเขียว

/1 คํานวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณดวยคา Conversion Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
/2 คํานวณคาพลังงานของเชื้อชีวมวล (ไมสับและแกลบ) จากนํ้่าหนักแบบเปยกของเชื้อเพลิงคูณกับคาความรอนสุทธ ิเนื่องจากไมไดเก็บเปอรเซ็นตความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช 
/3 คํานวณจากผลตางของการใชพลังงานรวมของทุกธุรกิจและการจําหนายพลงังานไฟฟาและไอนํ้า

การปลอยกาซเรือนกระจก            
(หนวย : ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
(Disclosure 305-1), (Disclosure 305-2)

- การปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรงจาก 999,297  989,258 972,926 900,683               84,393  101,943 121,638 58,504 63  66  61 86
 กระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)
   • คารบอนไดออกไซด CO

2
 997,689  987,722 972,012 899,955     84,368  101,913  121,579 58,456 62  65 60 84

   • คารบอนไดออกไซดจากไบโอเจนิก - 25 40 52      90,667 94,623 77,181 55,054 - 2  2  4
   Biogenic CO

2
   • มีเทน CH

4
 1,044  990 385 329        6  7 13 12 0 0   0 0

 • ไนตรัสออกไซด N
2
O 564  546 530 399     19 23 47 36 1  1  1 2

 
- การปลอยกาซเรือนกระจกโดยออมจากการ  84,793  15,540 23,554 14,129 10,424  9,649  8,716    13,071 20,663  24,589 28,099 16,328 2,585  1,219 1,370 1,220  
 ซื้อไฟฟา ไอนํ้า และกาซชีวภาพ (ขอบเขต 2)  
 • คารบอนไดออกไซด CO

2
 84,793  15,540 23,554 14,129 10,424  9,649  8,716 13,071 20,663  24,589 28,099 16,328 2,585  1,219 1,370 1,220

 • คารบอนไดออกไซดจากไบโอเจนิก          10,933 8,135   
  Biogenic CO

2
 • มีเทน CH

4 
  

 • ไนตรัสออกไซด N
2
O    

      รวม 1,084,090  1,004,798 996,480  914,812 10,424  9,649  8,716 13,071 105,056 126,532 149,737 74,833 2,648  1,285 1,431 1,305

- การปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง 999,297  989,258  972,926 900,683        22,876  27,421  21,927 27,696 63  47 43 60  
 จากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1) 

   • คารบอนไดออกไซด CO
2
 997,689  987,722 972,012 899,955     22,866  27,409 21,912 27,674 62  46  42   59

   • คารบอนไดออกไซดจากไบโอเจนิก -   25 40 52        19,294  20,137 9,856 28,077  2 2 2  
  Biogenic CO

2 
   • มีเทน CH

4
 1,044  990 385 329       3 4 5 5 0 0 0 0

   • ไนตรัสออกไซด N
2
O 564  546 530 399      7  8   10 17 1 1  1 1

 
- การปลอยกาซเรือนกระจกโดยออมจากการ 84,793  15,540 23,554 14,129 5,108  4,728  4,271  8,803 5,624  7,676  6,082 7,585 2,585  853   964 857
 ซื้อไฟฟา ไอนํ้า และกาซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
   • คารบอนไดออกไซด CO

2
 84,793  15,540 23,554 14,129 5,108  4,728  4,271 8,803 5,624  7,676  6,082 7,585 2,585  853 964 857

   • คารบอนไดออกไซดจากไบโอเจนิก          2,327 1,039
  Biogenic CO

2
 

   • มีเทน CH
4
             

 • ไนตรัสออกไซด N
2
O

     รวม 1,084,090  1,004,798  996,480 914,812 5,108  4,728  4,271 8,803 28,500 35,097   28,008 35,282 2,648  899  1,007 917
ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก 0.17  0.21 0.14 0.14     
(ตันตอตันวัตถุดิบ)

*การรายงานกาซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 คํานวณจากเครื่องมือการคํานวณของบริษัทฯซึ่งใชหลักการคํานวณตาม IPCC 2006

การใชวัตถุดิบ (หนวย : ตัน)
- วัตถุดิบหมุนเวียน  360,650 305,374 395,578 426,633 490,584 434,836 524,967 394,929 0 0 0 0 
- วัตถุดิบไมหมุนเวียน 6,109,564 5,358,267 6,731,065 6,093,537 6,098 5,681 27,029 26,625 4 3 4 2
การจําหนายผลิตภัณฑรวม
 (หนวย : ลานลิตร) 10,329 8,618 11,070 11,856 N.A. 268,751 393,249 322,386

รายงานตามขอบเขตการปนสวนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share Approach)

รายงานตามขอบเขตการควบคุมการดําเนินการ (Operational Control Approach)
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การปล�อยมลพิษทางอากาศ (Disclosure 305-7), (OG 6) 2558 2559 2560หน�วย 2561 เป�าหมาย

ออกไซดของไนโตรเจน (จากการเผาไหม)/3   ตัน 399 349 426 644 1,559 
Intensity NO

x
 ตัน/ 1พันตัน นํ้ามันดิบ 0.07 0.07 0.08 0.12

ซัลเฟอรไดออกไซด (จากการเผาไหม และจากหนวยผลิต ตัน 51/1 35 75 24 2,582
และบําบัดกํามะถัน)/3 SO

2
Intensity SO

2 
ตัน/ 1 พันตัน นํ้ามันดิบ 0.01 0.01 0.01 0.00

ฝุนละออง (จากการเผาไหม)/3 ตัน 8 17 48 5 397
Intensity TSP ตัน/ 1 พันตัน นํ้ามันดิบ 0.00 0.00 0.01 0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด (จากหนวยผลิตและบําบัดกํามะถัน)/3  ตัน 0.47 0.36 0.50 14.3 N.A.
Intensity H

2
S ตัน/ 1 พันตัน นํ้ามันดิบ  0.00 0.00 0.00 0.00

สารอินทรียระเหย (VOCs Inventory) /4 /5  ตัน    520.84 N.A.
สารอินทรียระเหย (Fugitive VOCs) /6 ตัน  4.91/2 2.99 2.60 2.50 126 
สํารอินทรียระเหย (Intensity VOCs) ตัน/ บารเรล 0 0 0 0
ไฮโดรคารบอนที่เผาไหม /7 กิโลลิตร 1,934.87 1,892.1 2809.1 1,777.0 N.A.
ไฮโดรคารบอนที่เผาไหม /7 ตัน ลบ.ม.(กาซ) 0.67 0.20 0.43 0.25 
ไฮโดรคารบอนที่เผาไหมตอผลิตภัณฑ ตัน ลบ.ม.(กาซ) / 1 0.0157 0.0053 0.0104 0.0063
   ลานบารเรลนํ้ามัน เทียบเทา
ไฮโดรคารบอนที่ระบายออก ตัน ลบ.ม.(กาซ) N.A. N.A. N.A. N.A.
ไฮโดรคารบอนที่ระบายออกตอผลิตภัณฑ ตัน ลบ.ม.(กาซ) / 1 N.A. N.A. N.A. N.A.
   ลานบารเรลนํ้ามัน เทียบเทา

/1 ไมรวม SO
2
 ที่ระบายออก Acid Flare,  /2 ไมรวม Inventory VOCs แตรวมหนวยผลิตพลังงานความรอนรวมที่ซื้อเพิ่มมาจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  /3 คํานวณจากกําลังการผลิตโดยใชคาตรวจวัดจากบริษัท

ภายนอก /4 รวม VOCs Inventory จากการเผาไหม (Combustion) หอเผา (Flare) ถังเก็บนํ้ามัน (Storage tank) การจายนํ้ามันทางรถยนตและทางเรือ (Marketing and terminal) และนํ้าเสีย (Wastewater)  /5 ใช Emission 
factor จาก AP 42-US EPA ในการคํานวณ VOCs inventory จากการเผาไหม หอเผา และการจายนํ้ามันทางรถยนตและทางเรือ สําหรับ VOC inventory จากถังเก็บนํ้ามันและนํ้าเสียคํานวณโดยใชโปรแกรม Tank 4 
และโปรแกรม Water 9 ตามลําดับ  / 6 เครื่องมือวัดที่ผานการสอบเทียบ / 7 รวมไฮโดรคารบอนที่เผาไหมใน Plant 2, 3 และ 4

/1 ปริมาณจากใบแจงหนี้  /2 ปริมาณจากมิเตอร  /3 ปรับปรุงขอมูลอัตราการใชนํ้ายอนหลัง ดวยปรับการคํานวณผลรวมของปริมาณนํ้ามันที่ผลิตได (บารเรลเทียบเทาหนวยการผลิต)  /4 ปริมาณจากการคํานวน
สมดุลนํ้าและคาตรวจวัดโดยหองปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  /5  ป 59 : คือผลรวมของนํ้าที่นํากลับมาใชใหมจากการนํานํ้าควบแนน (Condensate Water) คุณภาพดีมาใชซํ้าที่หมอตมไอนํ้า
และภายในหนวยกลั่นที่ 4 รวมกับการนํานํ้าจากหนวยบําบัดนํ้าทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมดวยระบบรีเวอรสออสโมซิส  

น้ํา (หน�วย : ล�านลูกบาศก�เมตร)
ธุรกิจโรงกลั่น 

2558 2559 2560 2561

นํ้าใชในการผลิต/1 (Disclosure 303-1)    2.81 2.36 2.43 2.27 
นํ้าแมนํ้าที่ใช (Disclosure 303-1)  0.08 0.05 0.11 0.10
นํ้าบาดาลที่ใช (Disclosure 303-1)   0.01 - 0.00 0.01

นํ้าที่นํากลับมาใชใหม และนํ้ารีไซเคิล/2 /5 (Disclosure 303-3)  1.06 1.10  1.15 1.10
รอยละของนํ้าที่นํากลับมาใชใหมตอนํ้าที่ใชทั้งหมด (Disclosure 303-3)   36.53 45.65 45.30 46.21
นํ้าทิ้ง (Disclosure 306-1)  0.87 0.84  0.90 0.90
อัตราการใชนํ้า (ลบ.ม. ตอบารเรลเทียบเทาหนวยการผลิต)/3  0.066 0.061  0.061 0.062
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใชในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า (COD)  48.28 42.00 39.23 39.02
(หนวย : ตัน)/4 
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียในนํ้า (BOD)  7.40 5.96 4.43 4.76
(หนวย : ตัน)/4 
ไขและนํ้ามัน (หนวย : ตัน)/4  3.08 1.68  1.36 4.52
ของแข็งแขวนลอย (หนวย : ตัน)/4  10.53 10.92  9.04 11.15
ของแข็งละลายนํ้า (หนวย : ตัน)/4  1,121.80      1,321.23  1,105.00 791.03
ซัลไฟด (หนวย : ตัน)/4  0.47 0.29  0.18 0.90
ปรอท (หนวย : ตัน)/4  0.00 0.00 0.00 0.00
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ของเสีย /1 (ตัน : ร�อยละ) (Disclosure 306-2) 25602558 25612559

/1 นํ้าหนักจากเอกสารกํากับการขนสงของเสีย
/2 ประมาณการนํ้าหนักของเสียที่เกิดขึ้นจากการคํานวณคาเฉลี่ยของบรรจุภัณฑกับจํานวนที่บรรจุ

ของเสียจากงานประจําวัน

 ของเสียอันตราย/1   1,268 (88.5)  1,573 (20.2)  1,571 (80.69) 2,808 (18)

 ของเสียไมอันตราย/1  62 (4.3) 179 (2.3) 332 (17.07) 220 (1)

ของเสียท่ีไมไดมาจากงานประจํา

 ของเสียอันตรายจากเหตุนํ้ามัน/สารเคมีรั่วไหล/2  (Disclosure 306-3) 3 (0.2) 0 (0) 1.1 (0.05) 0 (0)

 ของเสียไมอันตรายจากงานกอสราง/2 99 (6.9) 1,204 (15.5) 42.6 (2.19) 10,583 (68)

 ของเสียอันตรายจากงานซอมบํารุงประจําป   4,745 (61) 0 1,916 (12)

 ของเสียไมอันตรายจากงานซอมบํารุงประจําป/2  84 (1) 0 82 (1)

รวม 1,432 (100) 7,785 (100) 1,947 (100) 15,609 (100)

ของเสีย
ไม�อันตราย

ของเสีย
ไม�อันตราย

ของเสีย
ไม�อันตราย

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
อันตราย

25592558 2560 2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2558

2558

2558

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม�อันตราย

ของเสีย
อันตราย

/1 ป 2558 เตรียมการสูกระบวนการคัดกรองคูคาตามจรรยาบรรณการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ 
/2 ป 2559 จํานวนคูคาสําคัญที่ทําการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณคูคาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ครอบคลุม 5 เรื่อง

/1 วิธีการกําจัดของเสียและปริมาณจากหนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเอกสารกํากับการขนสงของเสีย

การกําจัดของเสีย /1 (ตัน)
(Disclosure 306-2)

การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมี (กรณี) (Disclosure 306-3)

การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน (ร�อยละ)

การปฎิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล�อม

คูคารายใหม/ คูคาสําคัญที่ไดรับการคัดกรอง ดวยเกณฑดานสิ่งแวดลอม/  N.A./1 62./2 31 29
ความยั่งยืน

จํานวน/มูลคาการถูกปรับอยางมีนัยสําคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดลอม  0 0 0 0 
(Disclosure 307-1)

- ใชซํ้า   - - - - - - - -
- นํากลับมาใชใหม  396 - 1,137  16  564 28 4,321 302
- การนํากลับคืน รวมถึงใชเปนเชื้อเพลิง   581 21 4,281  235 1,006 233 360 0 
- เผาทําลาย  109 - 901  - - 28   44 0 
- ฝงกลบ   - 41 -    11  - - - -
- จัดเก็บในพื้นที่   185 161 318  -    - - - -
- อื่นๆ (ถมที่หลุม)    - 99 -   1,204  - 43 - 10,583

รวม 1,271 322 6,637  1,466  1,571    332 4,725 10,884   

- การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมีที่มีนัยสําคัญ 0 0 0 0  
 (มากกวา 100 บารเรล/ครั้ง)  
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1,129
1,196

1,240
1,254สรุปผลการดําเนินงานด�านสังคม

1.  การจางงาน

พนักงาน* (คน)

*บริษัทวาจางพนักงานแบบสัญญาประจํา และเต็มเวลาเทานั้น   

ไมมีการจางแบบชั่วคราวหรือพารทไทม รวมถึงไมมีการจางงานแบบ 

Self-employed และไมมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังตามฤดูกาล

2561256025592558พนักงาน 
(Disclosure 102-8), (Disclosure 401-1)

จําแนกตามเพศ   
 • ชาย  822 72.81 847 70.82  866 69.84 881 70.26     
 • หญิง  307 27.19 349 29.18  374 30.16 373 29.74

 รวม 1,129 100 1,196 100 1,240 100 1,254 100
จําแนกตามระดับ  
- ผูจัดการขึ้นไป (Level 10-14) 116 10.27 135 11.29  134 11.20 151 12.04  
 • ชาย    91 67.41 89 66.42 103 68.21
 • หญิง    44 32.59 45 33.58 48 31.79
- พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9) 557 49.34 616 51.51 669 55.94 685 54.63
   • ชาย    373 60.55 401 59.94 416 60.73  
 • หญิง    243 39.45 268 40.06 269 39.27
- พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 456 40.39 445 37.21  437 36.54 418 33.33
 • ชาย    382 85.84 376 86.04 362 86.60
 • หญิง    63 14.16 61 13.96 56 13.40
จําแนกตามอายุ 
 • อายุตํ่ากวา 30 ป  305 27.02 303 25.33 308 25.75 328 26.16
 • ระหวาง 30-50 ป   739 65.46 791 66.14 811 67.81 810 64.59
 • อายุเกิน 50 ป   85 7.53 102 8.53 121 10.12 116 9.25
จําแนกตามพ้ืนที่ 
 • สํานักงานใหญ  131 11.60 159 13.29 530 44.31 544 43.38
 • โรงกลั่น  934 82.73 972 81.27 642 53.68 634 50.56
 • ภาคเหนือ  8 0.71 39 3.26 10 0.84 9 0.72
 • ภาคกลาง   37 3.28 9 0.75 41 3.43 49 3.91
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 0.97 10 0.84 10 0.84 10 0.80
 • ภาคใต   8 0.71 7 0.59 7 0.59 8 0.64

สัดสวนคาตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย)    หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
- จําแนกตามระดับ 
 • ผูจัดการขึ้นไป (Level 10-14)   0.88 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00
 • พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9)   0.92 1.00 0.93 1.00 0.95 1.00
 • พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4)   1.00 0.78 1.00 0.77 1.00 0.84

ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)

2561256025592558พนักงานพ�นสภาพ
(Disclosure 401-1) ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)

อัตราการลาออกจากองคกร  2.67  3.20  4.00  3.55
 จําแนกตามเพศ 
  • ชาย  13 59.09 35 67.31 31 63.27 27 58.70  
  • หญิง  9 40.91 17 32.69 18 36.73 19 41.30
 จําแนกตามอายุ 
  • อายุตํ่ากวา 30 ป  7 31.82 32 61.54 28 57.14 20 43.48
  • ระหวาง 30-50 ป  13 59.09 18 34.62 21 42.86 25 54.35  
  • อายุเกิน 50 ป  2 9.09 2 3.85 0 0.00 1 2.17

2558 2559 2560 2561
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พนักงานใหม�
(Disclosure 401-1)

 จําแนกตามเพศ
  • ชาย  84 74.34 64 52.89 61 59.80 46 68.66
  • หญิง  29 25.66 57 47.11 43 42.16 21 31.34
 จําแนกตามอายุ 
  • อายุตํ่ากวา 30 ป   88 77.88 99 81.82 86 84.31 37 55.22  
  • ระหวาง 30-50 ป   23 20.35 21 17.36 18 17.65 27 40.30
  • อายุเกิน 50 ป   2 1.77 1 0.83 0 0.00 3 4.48

การลาคลอดบุตร

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)
(จํานวนช่ัวโมงการฝ�กอบรมต�อคนต�อป�)

 จํานวนช่ัวโมงท้ังหมด  43,304 53,741 55,926 57,487  
 จํานวนเฉลี่ยท้ังหมด   44.86 44.92 45.10 45.88  
 จําแนกตามเพศ 
  • ชาย        36.42 41.10 42.66 43.07  
  • หญิง  43.53 53.90 50.76 52.65
 จําแนกตามระดับ     
  • ผูจัดการขึ้นไป (Level 10-14) 58.07 62.00 63.91 56.66
  • พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9)  47.44 59.20 56.31  58.09
  • พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4) 22.23 20.10 22.39 22.34
 จําแนกตามสายงาน     
  • สายกรรมการผูจัดการใหญ (PS) 53.34 52.90 56.00 104.29  
  • กลุมงานวางแผนยุทธศาสตร -  -  -  73.56
   และพัฒนาความยั่งยืนองคกร (CG)
  • กลุมงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองคกร (MD) 44.58 58.20 53.45 73.22  
  • บัญชีและการเงิน (AF) 37.25 53.90 64.28 71.06
  • กลุมธุรกิจการตลาด (MKBG) 20.21 43.67 43.53 43.83
  • กลุมธุรกิจโรงกลั่นและการคานํ้ามัน (RFBG) 44.98 39.80 39.23 30.47
  • ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม (BD) 51.56 62.20 63.00 -
  • กลุมธุรกิจผลิตภัณฑชีวภาพ (BPPU) 52.18 47.30 - -  
  • ทรัพยากรธรรมชาติ (NT) - - - 86.00  
 คะแนน Best Employer (รอยละ) 70.00 68.00 61.00  67.00
 คะแนนความผูกพันพนักงาน (รอยละ)  69.00 69.00 61.00 69.00  
 ขอรองเรียนดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน (กรณี) 0 0 0 0
 

พนักงานที่ใชสิทธิลาคลอดบุตร 6 0.53 5 0.42 4 0.32 5   0.40
พนักงานที่กลับมาทํางานหลังใชสิทธิลาคลอดบุตร 6 0.53 5 0.42 4 0.32 5 0.40

2561256025592558

ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)

2561

2561

2560

2560

2559

2559

2558

2558

ร�อยละร�อยละร�อยละร�อยละ จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)จํานวน (คน)
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3. ความรับผิดชอบตอลูกคา 

4. การปฎิบัติตามกฎหมายดานเศรษฐกิจและสังคม 

256125602559
2558

2558

2558

หน�วย 2559

2559

2560

2560

2561

2561

การบาดเจ็บ* การเจ็บป�วย การเสียชีวิต ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Disclosure 403-2)

ชั่วโมงการทํางานรวม (ชั่วโมง)            
 • พนักงานทั้งหมด   N.A.   1,630,207.80  443,448.30 1,352,215.40  210,360.90 1,806,814.30  662,860.50
 • ผูรับเหมา  N.A.. 4,490,917.00  1,012,761.50 4,253,591.00  1,255,606.90 4,250,297.90  1,209,490.90 
จํานวนเหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ  
(กรณี)   
 • พนักงานทั้งหมด  N.A.  6   25   15
  • ผูรับเหมา  N.A.  7   3   2
จํานวนผูบาดเจ็บจากการทํางาน (TRIC)
 • พนักงานทั้งหมด   N.A. 3  2 1  0 3  0
 • ผูรับเหมา   N.A. 3  1 0  0 6  0 
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
 • พนักงานทั้งหมด   N.A. 0  0 0  0  1  0 
 • ผูรับเหมา  N.A. 1  0 0  0 3  0
จํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต  
 • พนักงานทั้งหมด   0 0  0 0  0 0  0
 • ผูรับเหมา   0 0  0 0  0 0  0
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) (คน ตอ 1 ลาน ชม.ทํางาน)
 • พนักงานทั้งหมด  5.38 1.80  0 0.74  0 1.66  0 
 • ผูรับเหมา  6.18 0.67  2.96 0  0 1.41  0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) (คน ตอ 1 ลาน ชม.ทํางาน)
 • พนักงานทั้งหมด   0.54 0  0 0  0 0.55  0
 • ผูรับเหมา   3.09 0.22  0 0  0 0.71  0
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
 (วัน ตอ 1 ลาน ชม.ทํางาน) 
 • พนักงานทั้งหมด  2.69 0  0 0  0 7.75  0 
 • ผูรับเหมา   21.65 10.24  0 0  0 9.18  0 
อัตราการปวยดวยโรคจากการทํางาน 
 • พนักงานทั้งหมด   0 N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A
  • ผูรับเหมา   0 N/A  N/A N/A  N/A N/A  N/A
อัตราการขาดงาน (รอยละ) 
 • พนักงานทั้งหมด   0.90   0.83   0.89  0.85  0.97

จํานวนอุบัติการณดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 1 0  0   0  0  0
จํานวนอุบัติการณดานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในระดับ 2   0   0  0  0

ความพึงพอใจของลูกคา (Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44) รอยละ 81.2 79.4 80.5 85.8
ความพึงพอใจของลูกคาอุตสาหกรรม  รอยละ N.A. 90.3 88.9 70.0
Net Promoter Score (NPS)  ลําดับที่ ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 1 (รวม)
ขอรองเรียนเกี่ยวกับขอมูลหรือความลับของลูกคารั่วไหล  กรณี 0 0 0 0
การละเมิดกฎหมายดานการสื่อสารการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (Disclosure 417-3) กรณี N.A. 0  0 0

จํานวน/มูลคาการถูกปรับอยางมีนัยสําคัญกรณีละเมิดกฎหมาย  0 0 0 0 
ดานเศรษฐกิจและสังคม (Disclosure 419-1)

หญิงหญิงหญิง ชายชายชาย

*การคํานวณการบาดเจ็บจากการทํางาน โดยคํานวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต 1 วันทํางานขึ้นไป ไมนับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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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 126 SDG 8 - Employment
 102-9 Supply chain  11
 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 136
 102-11 Precautionary Principle or approach 51 
 102-12 External initiatives  72
 102-13 Membership of associations 8

STRATEGY
 102-14 Statement from senior decision-maker 4-7
 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 51-55

ETHICS AND INTEGRITY 

 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 15, 48-49 SDG 16 -  Ethical and lawful behavior

GOVERNANCE
 102-18 Governance structure 10    
 102-19 Delegating authority  14
 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 10, 14
 102-22 Composition of the highest governance body and its committees 10, 14 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
    49 SDG 16 - Inclusive decision making
 102-25 Conflicts of interest  49 SDG 16 - Effective, accountable and transparent 
       governance
 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,and strategy 14 
 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 37, 47
 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 52-54 SDG 16 - Inclusive decision making
 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 36, 136 
 102-33 Communicating critical concerns 36

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
 102-40 List of stakeholder groups 18-19    Yes
 102-41 Collective bargaining agreements 106 SDG 8 - Freedom of association and collective
      bargaining 
 102-42 Identifying and selecting stakeholders 18    Yes
 102-43 Approach to stakeholder engagement 18-32, 128    Yes
 102-44 Key topics and concerns raised 20-32, 128    Yes

REPORTING PRACTICE
 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 136-137    
 102-46 Defining report content and topic boundaries 136    Yes
 102-47 List of material topics 35-39    Yes
 102-48 Restatements of information 136    
 102-49 Changes in reporting 136    
 102-50 Reporting period  136
 102-51 Date of most recent report 136
 102-52 Reporting cycle  136
 102-53 Contact point for questions regarding the report 136
 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 136
 102-55 GRI content index  129-133
 102-56 External assurance  138-139

GRI
Standard

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

SDGs External 
Assurance

Disclosure

General 

Disclosure 

2016

129บริษัท บางจาก คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)



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 58   
 103-3 Evaluation of the management approach

 201-1 Direct economic value generated and distributed 58, 122   SDG 2 / SDG 5/ SDG 7 
        - Infrastructure investments 
        SDG 8 - Economic 
        performance
        SDG 9 - Infrastructure 
        investments, Research 
        and development

PROCUREMENT PRACTICE
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
 103-2 The management approach and its components 62-64   
 103-3 Evaluation of the management approach

 204-1 Proportion of spending on local suppliers 122   SDG 12 - Procurement 
        practices

   BCP Effective time and cost management of packaging    
 Indicator procurement  64  
  
 BCP Percentage of efficiency in supplier contract management 90
 Indicator

ANTI-CORRUPTION
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components 49-50   
 103-3 Evaluation of the management approach
 205-2 Communication and training about anti-corruption policies 49   SDG 16 - Anti-corruption 
   and procedures  
 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 49   SDG 16 - Anti-corruption  
    

ENERGY
 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
 103-2 The management approach and its components 73-74    
 103-3 Evaluation of the management approach 
 302-1 Energy consumption within the organization 123   Information The data SDG 7 - Energy efficiency, Yes
     unavailable will be Renewable energy 
      available SDG 8  - Energy efficiency
      in 2019 SDG 12 - Energy efficiency, 
       Transport
       SDG 13 - Energy efficiency

 302-3 Energy intensity  74, 123    SDG 7 / SDG 8 / SDG 12 
        SDG 13 - Energy efficiency

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 75, 81-82    
 103-3 Evaluation of the management approach

Sustainable
Supplier

Development

Fuel Combustion 
from mobile 

source of Bang 
Pa-In Termial, 

Northern Region 
Business Office, 
Northeast Region 
Business Office, 
Southern Region 
Business Office, 
BGN and BCR

WATER
 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components 76-78    
 103-3 Evaluation of the management approach

 303-1 Water withdrawal by source 76, 124    SDG 6 - Sustainable Yes
        water withdrawals
 303-3 Water recycled and reused 77, 124    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
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 305-1     Direct (Scope 1) GHG emissions 123    SDG 3 - Air quality Yes
       SDG 12 - Air quality,
       Transport
       SDG 13 - GHG emissions
       SDG 14 - Ocean acidification
       SDG 15 - Forest 
       degradation

 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 123    SDG 3 - Air quality Yes
       SDG 12 - Air quality,
       Transport
       SDG 13 - GHG emissions
       SDG 14 - Ocean acidification
       SDG 15 - Forest 
       degradation

 305-7 Nitrogen oxides (NO
X
), sulfur oxides (SO

X
),  124    SDG 3 / SDG 12 Yes

  and other significant air emissions         - Air quality
       SDG 13 - GHG emissions
       SDG 14 - Ocean 
       acidification
       SDG 15 - Forest 
       degradation

 OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon 124 Volume of Not BCP is SDG 3/ SDG 12 -
    vented applicable planning to Air quality 
    hydrocarbon  install SDG 7/ SDG 8/ SDG 12
    and vented   instrument SDG 13 - 
    for oil andgas  for capture Energy efficiency
    production  gas flared SDG 12 - Waste 
    in relation to  at plant 4, SDG 14 - Ocean
    volume   2 and 3 acidification
    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 78-80, 83    
 103-3 Evaluation of the management approach     

 306-1 Water discharge by quality and destination 124    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 125    SDG 3 - Spills Yes
       SDG 6 /SDG 12 - Waste, 
       SDG 6 - Water-related 
       ecosystems and biodiversity
       
 306-3 Significant spills  125    SDG 3/ SDG 6/ SDG 12 Yes
       SDG 14/ SDG 15 - Spills

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
 103-2 The management approach and its components 71-95    
 103-3 Evaluation of the management approach

 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 125    SDG 16 - Compliance
       with law and regulations
SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components 62-64    
 103-3 Evaluation of the management approach

 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain  62    
 and actions taken 

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

GRI 307: 
Environmental 

Compliance 2016

GRI 103
Management 

Approach 2016

GRI 103
Management 

Approach 2016

GRI 308: Supplier 
Environmental 

Assessment 2016

Marketing Base 
Scope 2 GHG 

Emission

GHG emisssion 
from Fuel 

Combustion from 
mobile sourceof  

Bang Pa-In 
Termial, Northern 
Region Business 
Office, Northeast 
Region Business 
Office, Southern 
Region Business 
Office, BGN and 

BCR

Information 
unavailableGRI 305: 

Emissions 2016

The data
will be available

in 2019
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 PRODUCTS TRANSPORTATION
 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components 90-92    
 103-3 Evaluation of the management approach

 BCP Percentage of Efficiency in Transportation 91     
 Indicator Contract management        
     

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 98-101    
 103-3 Evaluation of the management approach

 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, 101, 128 Occupational Information The data SDG 3/ SDG 8    Yes
 lost days, and absenteeism, and number of work-related   diseases unavailable will be - Occupational
 fatalities     available health and safety 
      in 2019 
 OGSS Emergency Preparedness 99    

TRAINING AND EDUCATION

 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary 
 103-2 The management approach and its components 107-108    
 103-3 Evaluation of the management approach

 404-1 Average hours of training per year per employee 108    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 development reviews.     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 112-116    
 103-3 Evaluation of the management approach

 413-1 Operations with local community engagement,  112    
 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 104-105
 103-3 Evaluation of the management approach
 BCP Best Employer Score by AON Hewitt 105    
 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 94    
 103-3 Evaluation of the management approach

 BCP Total environmental protection expenditures and  95    
 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 104-106, 109-110    
 103-3 Evaluation of the management approach
 401-1 New employee hires and employee turnover 106, 126, 127    SDG 5 - Gender equity
       SDG 8 - Employment,   
       Youth employment 
   BCP Best Employer Score by AON Hewitt 105
 Indicator 

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 84-89    
 103-3 Evaluation of the management approach

 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing  103    
 communications      

 BCP Net Promoter Score (NPS) / Customer satisfaction 89    
 Indicator       
 BCP Number of new service stations 84, 89     
 Indicator       
 BCP Number of renovated service stations 86    
 Indicator       
 BCP Expansion of convenient stores, coffee shops, and restaurants 87    
 Indicator       
 BCP Share of products transported by larger vehicles 90    
 Indicator
 BCP Number of transportation service complaint 90    
 Indicator
 BCP Number of projects/ service stations participating in CO-OP  86
 Indicator Turn Pro/ CO-OP Coaching programs

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

 103-1    Explanation of the material topic and its Boundary
 103-2 The management approach and its components 48-50    
 103-3 Evaluation of the management approach

 419-1 Non-compliance with laws and regulations  128    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 62-64     
 103-3 Evaluation of the management approach

 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 62    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 62    
 Indicator criteria

GRI 103
Management 

Approach 2016

GRI 414: 
Supplier Social

Assessment 2016

Sustainable
Supplier

Development
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เป�ดเผยท่ีสิ่งที่ดําเนินการหลักเกณฑ�ขั้นสูงสุดขอบเขตและหลักการ ของ UNGC

ขอบเขต :
ใชหลัก 10 ประการในกลยุทธและการ 
ดําเนินงานขององคกร

หลักการ 1 :
สนับสนุนและเคารพในเรื่องการ
ปกปองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ในระดับสากล ตามขอบเขต
อํานาจที่เอื้ออํานวย
หลักการ 2 :
หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจ
ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลักการ 3:
สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุมของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการรวมเจรจา
ตอรองอยางจริงจัง
หลักการ 4 :
ขจัดการใชแรงงานเกณฑ และ
แรงงานที่ใชการบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการ 5 :
ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง
หลักการ 6 :
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จางแรงงานและการประกอบอาชีพ

หลักการ 7 :
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง
ในการดําเนินงานที่อาจจะ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลักการ 8 :
อาสาจัดทํากิจกรรมที่สงเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม
หลักการ 9 :
สงเสริมการพัฒนาและการ
เผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

กลยุทธ บรรษัทภิบาล และการมีสวนรวม
1. อธิบายการบูรณาการสูองคกร สายงาน
 และหนวยธุรกิจ
2. อธิบายการดําเนินงานหวงโซอุปทาน

สิทธิมนุษยชน
3. อธิบายความมุงมั่น กลยุทธหรือนโยบาย
 ในดานสิทธิมนุษยชน
4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี   
 ประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลัก
 สิทธิมนุษยชน

แรงงาน
6. อธิบายความมุงมั่น กลยุทธหรือนโยบาย
 ในดานแรงงาน
7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี   
 ประสิทธิผล ซึ่งคํานึงถึงดานแรงงาน
8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงดานแรงงาน

สิ่งแวดลอม
9. อธิบายถึงความมุงมั่น กลยุทธหรือ   
 นโยบายวาดวยความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอม
10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการ
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการรักษา  
 สิ่งแวดลอม
11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
 ท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงคํานึงถึงความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอม

• บางจาก ฯ และความยั่งยืน
• กลยุทธมุงความยั่งยืน
• เปดบานบางจากฯ
• การบริหารหวงโซอุปทาน

• สิทธิมนุษยชน

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ  
พัฒนาธุรกิจฯ

• การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (พนักงาน)
• ความปลอดภัยฯ
• การดูแลพนักงาน

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจฯ

• ผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน (ควบคู
ไปกับสิ่งแวดลอม)

• การพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือความย่ังยืน
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• บัญชีคาใชจายดานสิ่งแวดลอม

14-17
40-47
8-9

62-64

111

14-15

19-21
98-101
104-110

14-17

72-73

84-89
93

94-95

การยึดหลักสากลของ 
United Nation Global Compact
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14-17

48
49

62-64

14-17

112-121

14-17

15-17

4-7
15-17
40-47
14-17

48
18-39

เป�ดเผยท่ีสิ่งที่ดําเนินการหลักเกณฑ�ขั้นสูงสุดขอบเขตและหลักการ ของ UNGC

หลักการ 10 :
ดําเนินงานในทางตอตานการ
ทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให
สินบนในทุกรูปแบบ

ขอบเขต :
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
เปาหมายสหประชาชาติและขอตกลง
ตางๆ

ขอบเขต :
การบริหารองคกรอยางยั่งยืน
และความเปนผูนํา

การตอตานทุจริต
12. อธิบายถึงความมุงมั่น กลยุทธหรือ   
 นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต
13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
 ประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการ
 ตอตานการทุจริต
14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการ
 ตอตานการทุจริต

เปาหมายสหประชาชาติและขอตกลง
15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลัก
 สําหรับเปาหมาย และขอตกลงตางๆ 
 แหงสหประชาชาติ
16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ  
 และการบริการสังคม
17. อธิบายถึงนโยบายความชวยเหลือและ   
 สนับสนุนมีสวนรวมของสาธารณะ
18. อธิบายถึงการเปนหุนสวนและการทํางาน 
 เปนหมูคณะ

การบริหารองคกร
19. อธิบายถึงความมุงมั่นและความเปนผูนํา  
 ของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

20. อธิบายถึงการแตงตั้งคณะกรรมการ
 และการกํากับดูแล

21. อธิบายถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การตอตานทุจริต
• การบริหารหวงโซอุปทาน

• บางจากฯ และความยั่งยืน / หลักการและ
 กรอบแนวคิดดานความยั่งยืน

• การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ

• หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน

• สารประธานฯ
• หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน
• กลยุทธมุงความยั่งยืน

• บางจากฯ และความยั่งยืน / โครงสรางดาน
ความยั่งยืน

• การกํากับดูแลกิจการ
• บางจากฯ และผูมีสวนไดเสีย
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ที่มาของรายงาน
 บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํา
รายงานการพัฒนาความย่ังยืน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของบริษัทฯ ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม
(Disclosure 102-52) เปนปที่ 14 โดยมีรอบการรายงานตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (Disclosure 102-50) ใช
แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards) (Disclosure 102-54) และ Oil & Gas Sector 
Supplement (OGSS) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ
เกณฑขั้นสูงสุดของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: Advance Level) นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังไดผนวกเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เขากบักลยทุธ และการดาํเนนิงาน
ขององคกร เพือ่แสดงความมุงมัน่ในการตอบสนองตอเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทฯ ไดคัดเลือกมาดําเนินการและ
ความตองการและความคาดหวังของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46, 103-1)
 รายงานฉบบันีน้าํเสนอขอมูลผลการดาํเนนิงานในป 2561
ครอบคลุมการดําเนินงานของทุกกลุมธุรกิจภายใตชื่อ 
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) BCP ที่ดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย (แตมิไดรวมถึงบริษัทยอยและบริษัท
ที่เกี่ยวของอื่น ยกเวนขอมูลตัวชี้วัดดานการใชพลังงานและ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ
จึงกําหนดใหมีการรวบรวมตั้งแตขอมูลดังกลาวครอบคลุม
บริษัทยอยที่บริษัท บางจากฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 49 (แตไม

ครอบคลุมบริษัทตั้งใหม / ควบรวมกิจการที่ดําเนินธุรกิจในประเทศนอยกวา

2 ป ซึง่จะเริม่รายงานขอมลูตวัชีว้ดัเมือ่พนปที ่2 สาํหรบับรษิทัตัง้ใหม / ควบรวม

กิจการที่ดําเนินธุรกิจในประเทศ) จึงทําใหขอบเขตการรายงานขอมูล
การใชพลังงานและการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจาก
บริษัทยอยแตกตางจากปกอน ทั้งนี้ บริษัทยอยที่อยูใน
ขอบเขตการรายงานขอมูลการใชพลังงานและการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกไดแก (Disclosure 102-49)
 • บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด (BGN) 
 • บริษัท บางจาก รีเทล จํากัด (BCR)
 • บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (BCPG) และ 
  บริษัท บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี จํากัด (BSE) 
 • บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จํากัด (BBF)
 • บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จํากัด  
  (BBE)

 สวนขอมลูการจัดการของเสีย ขอมลูการใชนํ้า การนํานํ้า
กลบัมาใชใหม ขอมลูมลพษิอากาศ ขอมลูการรัว่ไหลของนํา้มนั
และสารเคมีที่มีนัยสําคัญ เปนผลการดําเนินงานเฉพาะพื้นที่
สํานักงานและโรงกลั่น ในซอยสุขุมวิท 64 เทานั้น เนื่องจาก

เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทไดเปล่ียนแปลง
การคํานวณขอมูลการใชนํ้าโดยไดรวมการใชนํ้าประปาจาก
สํานักงานทั้งพื้นที่โรงกลั่น และสํานักงานใหญ ถนนสุขุมวิท 
(M Tower) ทําใหรอยละการลดการใชนํ้ามีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย (Disclosure 102-48)

 สําหรับขอมูลดานความปลอดภัย เปนขอมูลความ
ปลอดภัยของพื้นที่สํานักงานและโรงกลั่นในซอยสุขุมวิท 64 
และขอมูลของพื้นที่ M Tower นอกจากนั้น บรษิทัฯ ไดรายงาน
ขอมูลการใชนํา้จากแมนํา้ใหครอบคลมุการใชนํา้แมนํ้าสาํหรบั
การทดสอบอุปกรณดับเพลิงและการซอมแผนฉุกเฉินประจําป 
เพิม่เตมิจากการซอมถงั (Hydro Test) สวนขอมูลมลพษิอากาศ
บริษัทฯ ไดรายงานขอมูล VOC Inventory จากหอเผา (Flare)
การเผาไหม (Combustion) นํ้าเสีย (Wastewater) ถังนํ้ามัน
(Storage tank) และการขนสงนํ้ามัน (Marketing & Terminal)
เพิ่มเติมจากปกอนที่รายงานเฉพาะ Fugitive VOCs เพื่อ
ใหครอบคลุมการรายงานขอมูลมลพิษอากาศ สําหรับ
ขอมลูอัตราการขาดงาน ในปน้ีบริษัทฯ ไดรายงานขอมลูอัตรา
การขาดงานแยกตามเพศของพนักงานประจําทั้งหมด (พื้นที่
สํานักงานและโรงกลั่น ซอยสุขุมวิท 64 และ M Tower
(Disclosure 102-49) อยางไรก็ตาม ในป 2561 บริษัทฯ ไมมี
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับองคกรและหวงโซอุปทานอยางมี
นัยสําคัญ (Disclosure 102-10)

การใหความเชื่อมั่นตอรายงาน
 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสําคัญโดยผูบริหาร
ระดับสูงของแตละกลุมธุรกิจและกลมุงาน (Disclosure 102-32)
เพือ่ใหความเชือ่มัน่วาขอมลูทีร่ายงานนัน้ครบถวน ถกูตอง และ
ครอบคลุมการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม นอกจากน้ี
บรษิทัฯ ยงัไดจดัใหมกีารตรวจรบัรองรายงานฯ และตวัชีว้ดัผล
การปฏิบัติงานที่สําคัญโดยหนวยงานภายนอก (Third party) 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและใหความเชื่อมั่น
อยางอสิระตอผลปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิประเภทนํา้มนั
และกาซธรรมชาติ เพ่ือความนาเช่ือถือและโปรงใส สอดคลอง
ตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ดังรายละเอียด
การรับรองความเชื่อมั่นในหนา 138-139 

การสอบถามขอมูล (Disclosure 102-53)
 หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําเพิ่มเติมกรุณาติดตอ
ฝายพัฒนาความยั่งยืนองคกร (Sustainability Development 
Department) บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
E-mail: chongprode@bangchak.co.th โทรศัพท 0 2335 4609

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

136 รายงานการพัฒนาความย่ังยืน 2561



บริษัทท่ีอยู�ในขอบเขตการรายงาน (Disclosure 102-45, 103-1)

บริษัทตั้งใหม / ควบรวมกิจการที่ดําเนินธุรกิจในประเทศนอยกวา 2 ป บริษัทตั้งใหม / ควบรวมกิจการที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศนอยกวา 3 ป ซึ่งเริ่มรายงานตัวชี้วัด เมื่อพนปที่ 2
สําหรับบริษัทตั้งใหม / ควบรวมกิจการที่ดําเนินธุรกิจในประเทศ และพนปที่ 3 สําหรับบริษัทตั้งใหม / ควบรวมกิจการที่ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ (Disclosure 103-1)

อาคารสํานักงาน ไมตองเก็บขอมูลสิ่งแวดลอมและขอมูลความปลอดภัย Non Relevance (NR) ขอมูลไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและไมกระทบตอภาพรวมของบริษัทบางจากฯ
/มีขอมูลเผยแพร ในรายงาน x ยังไมมีการเก็บขอมูล 
สีอักษร แสดงสถานะของบริษัท
สีฟา : บริษัทยอย คือ ถือหุน มากกวาหรือเทากับ รอยละ 49
สีเขียว : บริษัทรวม คือ ถือหุน รอยละ 20 - 49
สีสม : บริษัทอื่น

No. % Equity Production Energy GHG Water use Waste
water

Air
Emissions

Waste SafetyCompany

 1 Bangchak Corporation Plc.  100 / / / / / / / /
Refining Business

1 BCP Trading Pte. Ltd.  100
2 Bongkot Marine Service Co., Ltd. 30 NR NR NR NR NR NR NR NR
3 Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. 4.95 NR NR NR NR NR NR NR NR

Marketing Business
1 Bangchak Retail Co., Ltd. 100 NR / / NR NR NR NR NR

 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. 70.11

 2 Bangchak Solar Energy Co., Ltd. 100 / / /  x x NR NR NR
 3 Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co.,Ltd. 100  / / / x x NR NR NR
 4 Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR
 5 Bangchak Solar Energy (Buriram 1) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR
 6 Bangchak Solar Energy (Buriram) Co., Ltd.  100 / / / x x NR NR NR
 7 • Huang Ming Japan Co., Ltd.  100
 8 Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR
 9 • BSE Energy Holdings Pte Ltd. 100
 10  • BCPG Japan Corporation Ltd.  100
 11   • BCPG Engineering Co., Ltd.  100
 12 BCPG Investment Holding PteLtd. 100
 13 • Greenergy Holdings Pte Ltd. 100
 14 • Greenergy Power Pte Ltd. 100
 15 • BCPG Wind Cooperatief U.A. 100
16  • Petro Wind Energy Inc.  40
17 BCPG Biopower 1 Company Limited 100

 18 BCPG Biopower 2 Company Limited 100
 19 Lom Ligor Co., Ltd. 100
 20 Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 33.33
Bio-Based Product Business
1 BBGI Plc. 60

 2 KSL Green Innovation Plc. 100
 3 Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd. 85 / / / x  x x x x
 4 Bangchak Biofuel Co., Ltd. 70 / / / x x x x x

5 Ubon Bio Ethanol Plc.  21.28
 6 • Ubon Agricultural Energy Co., Ltd. 100
 7 • Ubon Biogas Co., Ltd. 100
 8  • NP Bio Energy Co., Ltd.  100
Natural Resource Business and Business Development

Exploration and 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 Petroleum (China) Pty Ltd. 100
 4 • Nido Management Pty Ltd. 100
 5 • Nido Petroleum Indonesia (Holding) Pty Ltd. 100
 6  • Nido Petroleum Indonesia (Gurita) Pty Ltd. 100
 7  • Nido Petroleum Indonesia (Cakalang) Pty Ltd. 100
 8  • Nido Petroleum Indonesia (Baronang) Pty Ltd. 100
 9 Nido Petroleum Philippines Pty Ltd.  100
 10 • Nido Production (Holding) Pty Ltd.  100
 11 BCPR Co., Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
 12 • BCPR Pte. Ltd. 100
13   • OKEA AS 49

Innovation Business
14 BCP Innovation Pte. Ltd.  100 NR NR NR NR NR NR NR NR
15 Lithium Americas Corp.  15.86

 16 • Minera Exar S.A.  50
 17 • Lithium Nevada Corp. 100
 18 • Rheo Minerals Inc. 100
 19 Bonumose LLC. 5.17
 20 Enevate Corporation 1.15
21 BCV Bio Based Co., Ltd. 100

 22 BCV Energy Co., Ltd. 100
 23 BCV Innovation Co., Ltd. 100
 24 BCV Partnership Co., Ltd. 100
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LRQA Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Corporation Public Company Limited’s 
Sustainability Report for the calendar year 2018 
 
This Assurance Statement has been prepared for the Bangchak Corporation Public Company Limited in 
accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of Engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by the Bangchak Corporation Public Company 
Limited (BCP) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2018 (“the Report”) against the 
assurance criteria below to a limited level of assurance at the materiality of the professional judgement of the 
verifier, using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based on current best practise and 
uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance 
data and processes defined in ISAE3000. 

Our assurance engagement covered BCP’s Sustainability Report 2018 and its business groups in Thailand under 
its operational control 

(1)
 and specifically the following requirements: 

 Confirming that the Report is in accordance with: 
- GRI Sustainability Reporting Standards and core option 
- GRI Oil & Gas Sector Disclosure 

 Evaluating the reliability of data and information for the selected topic specific standards below:  
- Environmental: 

- GRI 302-1: Energy consumption within the organization
 (2)

 
- GRI 303-1: Water withdrawal by source 

(3)
 

- GRI 303-3: Water recycled and reused 
(4)

 
- GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions

 (2)
 

- GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
 (2)

 
- GRI 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), Sulphur Oxides (SOx) and other significant air emissions (VOC  

and H2S) 
(4)

 
- GRI 306-2:  Waste by type and disposal method (4) 

- GRI 306-3: Significant spills
 (4)

 
- Social:  

- GRI 403-2: Type of injury and rate of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities (3) 

Notes: 
(1) Excludes subsidiaries and related companies in Thailand and overseas unless stated otherwise. 
(2) Also includes BCP subsidiaries and related companies in Thailand, where BCP holds over 49% in equity, except mergers and 

acquisitions (M&As) that have been in operation for less than two years. 
(3) Includes BCP Refinery, refinery office at Sukhumvit Soi 64 and BCP Head office at M Tower 
(4) Limited to a BCP refinery and refinery office at Sukhumvit Soi 64 only. 
 
LRQA’s responsibility is only to BCP.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. BCP’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
Report is derived.  Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of BCP. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that BCP has not: 

 Met the requirements above 

 Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected within the 
selected topic specific standards  

 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 
 
LRQA’s Approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

 Assessing BCP’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by interviewing BCP employees who engage directly with stakeholder groups 
as well as reviewing documents and associated records. 
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 Reviewing BCP’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their Report.  We did this by benchmarking reports written by BCP and its peers to ensure that 
sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material 
issues to evaluate whether BCP makes informed business decisions that may create opportunities that 
contribute towards sustainable development.  

 Auditing BCP’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures and 
systems. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the Report. 

 Sampling of evidence presented at BCP’s refinery, refinery office located at Sukhumvit 64 and at their Head-
office located at M Tower to confirm the reliability of the selected topic specific standards. 

 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

 Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from BCP’s stakeholder 
engagement process. BCP has maintained open dialogue with all its stakeholders. The Report content, as 
well as BCP’s visions for addressing sustainability development, has then been informed by the views and 
expectations of these stakeholders. 

 Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning BCP’s sustainability performance that have been 
excluded from the Report. BCP has established criteria for determining which issue/aspect is material. These 
material issues have then been prioritised and influenced BCP’s performance disclosures. 

 Responsiveness:  
BCP has processes for responding to concerns from various stakeholder groups. We believe that these 
communication processes are effective in explaining BCP’s aim in contributing towards sustainable 
development.  However, we believe that future reports should include BCP’s subsidiaries’ performance data in 
all their selected topic specific standards as this will further demonstrate BCP’s responsiveness at a broader 
level.  Currently, BCP only provides complete disclosure for energy consumption and GHG emissions. 

 Reliability: 
We are of the opinion that the management systems are properly defined for collecting and calculating the 
data and information associated with the selected topic specific standards. However, we believe that more: 
 periodic internal verification will further improve the reliability of data and information from the subsidiaries. 
 frequent analysis of the organic compounds contents of wastewater will improve the accuracy of VOCs 

emission data from wastewater treatment systems. 
 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

This verification assessment is the only work undertaken by LRQA for BCP and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
Signed  Dated: 1 March 2019 
 
 
 
Paveena Hengsritawat 
LRQA Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited 
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND) 

LRQA reference: BGK405219 
 









ท�านสามารถอ�าน
รายงานการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทฯ

ฉบับย�อนหลังได�ท่ี



สแกนเพ่ือทําแบบสํารวจความคิดเห็น

ท�านสามารถแสดงความคิดเห็นต�อ
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