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สร้างสรรค์นวตักรรมสเีขยีวทีก้่าวล�าและเข้าถงึได้ทกุคน เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ  

ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

บนบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ :

Vision

พันธกิจ :

Mission

พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
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พร้อมใจ

เปลีย่นแปลง

ค่านิยม :

Core Values

วัฒนธรรมองค์กร :
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วัฒนธรรมพนักงาน :

Employee Culture



สารบัญ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

โครงสร้างธุรกิจ 

บางจากฯ และความยั่งยืน

กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วิถีบางจาก

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 

เปิดบ้านบางจาก

สรุปผลการด�าเนินงานส�าคัญ 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าสู่สังคม

•	 รายได้	และค่าใช้จ่าย

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 การต่อต้านทุจริต	

•	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

•	 การบริหารความเปลี่ยนแปลง

•	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

•	 การบริหารนวัตกรรม

•	 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด

•	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

•	 การใช้พลังงาน

•	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

•	 การจัดการน�้าใช้

•	 การจัดการมลพิษทางน�้า

•	 การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

•	 การจัดการมลพิษทางอากาศ

•	 การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

•	 การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน	

•	 การขนส่งผลิตภัณฑ์	

•	 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

•	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	

•	 การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

•	 การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	

•	 การเจรจาต่อรอง

•	 การดูแลพนักงาน

•	 การจัดการความรู้องค์กร

•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ได้จดัท�ารายงาน 
ความย่ังยืน (Sustainability Report) เพื่อเปิดเผยผลการ
ด�าเนินงานด้านความย่ังยืนประจ�าปีของบริษัทฯ (Disclosure 
102-52) เป ็นปีที่  15 โดยปีนี้บริษัทฯ ได ้จัดท�ารายงาน 
ความยั่งยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability Report) 
ซึ่งบูรณาการข้อมูลปัจจัยน�าเข้า (Inputs) ด้านต่างๆ ท่ีบริษัทฯ 
ใช้ในการด�าเนินงาน ท่ีท�าให้เกิดผลผลิต (Outputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรอบ 
การรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 
(Disclosure 102-50) บริษัทฯ ใช้แนวทางการรายงานตาม 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 
(Disclosure 102-54) และ Oil & Gas Sector Supplement (OGSS) 
ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: 
Advance Level) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ผนวกเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เข้ากับกลยุทธ์และการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อแสดง
ความมุ่งม่ันในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกมาด�าเนินการและความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี 2562 
ครอบคลุมการด�าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท 
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (BCP) ที่ด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย แต่มิได้รวมถงึบรษิทัในกลุม่และบริษทัทีเ่ก่ียวข้องอืน่  
ยกเว้นข้อมูลตัวชี้วัดด้านการใช้พลังงานและการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ จึงก�าหนดให้มีการ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวครอบคลมุบรษิทัในกลุ่มทีบ่ริษทั บางจากฯ 
ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 42 (แต่ไม่ครอบคลุมบริษัทตั้งใหม่/ควบรวม
กิจการที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า 2 ปี ซึ่งจะเริ่มรายงาน
ข้อมูลตัวชี้วัดเมื่อพ้นปีที่ 2 ส�าหรับบริษัทตั้งใหม่/ควบรวมกิจการ
ที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศ) จึงส่งผลให้ขอบเขตการรายงานข้อมูล
การใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษัท 
ในกลุ่มแตกต่างจากปีก่อน ท้ังนี้ บริษัทในกลุ่มท่ีอยู่ในขอบเขต 
การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก ได้แก่ (Disclosure 102-49)
1. บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด (BGN) 
2. บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด (BCR) 
3. บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) (BCPG) 
4. บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (BSE)
5. บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) (BBGI)

(Disclosure 102-45, Disclosure 102-46,

6. บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) 
7. บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด (BBE)
8. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 (KGI-น�้าพอง และ KGI-บ่อพลอย)

ข้อมูลการใช้น�้า เป็นผลการด�าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ส�านักงาน
และโรงกล่ันน�้ามันบางจาก สุขุมวิท 64 รวมถึงส�านักงานใหญ่  
(M Tower) ส�าหรับข้อมูลการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ บริษัทฯ  
ได้ขยายขอบเขตข้อมูลการใช้น�้า โดยได้รวมข้อมูลการใช้น�้า
ของส�านักงานในพื้นที่ 30 ไร่ (Disclosure 102-49) นอกจากนี้  
บริษัทฯ ได ้ เปล่ียนแปลงข ้อมูลการน�าน�้ากลับมาใช ้ใหม ่  
โดยได้รวมข้อมูลมาตรการการลดน�้าใช้ใหม่จากการท�า Water 
Footprint ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้ครอบคลุมมาตรการลดการใช้น�า้
ทั้งหมด ส่งผลให้ข้อมูลการใช้น�้าและข้อมูลการลดการใช้น�้ามีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Disclosure 102-48) ข้อมูลมลพิษอากาศ 
ข้อมูลการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ และข้อมูล 
การจัดการของเสีย เป็นผลการด�าเนินงานเฉพาะพื้นที่ส�านักงาน
และโรงกล่ันน�า้มันบางจาก สุขมุวิท 64 เท่านัน้ เนือ่งจากเป็นพืน้ท่ี
ปฏิบัติการส�าคัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการรายงาน 
ตามตัวชี้วัด GRI 403: 2018 โดยรายงานข้อมูลความปลอดภัย
ของพื้นที่ส�านักงานและโรงกล่ันน�้ามันบางจากสุขุมวิท 64 
และข้อมูลของพื้นท่ีส�านักงานใหญ่ M Tower เท่านั้น ส�าหรับ 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับองค์กร และ 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยส�าคัญ (Disclosure 102-10)

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยผู้บริหารระดับสูง 
ของแต่ละกลุ ่มธุรกิจและกลุ ่มงาน (Disclosure 102-32)  
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รายงานนั้นครบถ้วน ถูกต้อง และ
ครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวช้ีวัดผล 
การปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก (3rd party) ท่ีมี 
ความเชีย่วชาญในการตรวจรับรองและให้ความเชือ่ม่ันอย่างอสิระ 
ต่อผลปฏิบัตงิานทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจประเภทน�า้มันและก๊าซธรรมชาติ  
เพื่อความน่าเชื่อถือและโปร ่งใส สอดคล้องตามแนวทาง 
การรายงานของ GRI Standards ดังรายละเอียดการรับรอง 
ความเชื่อมั่นในหน้า 161-163

การสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
E-mail: nintira@bangchak.co.th โทรศัพท์ 0 2335 4383 

(Disclosure 102-53)

Disclosure 103-1)

6 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน (Disclosure 102-45, Disclosure 102-46, Disclosure 103-1)

No. Company % 
equity 

Production Energy GHGs Water 
use

Waste
water

Air Emission Waste Safety

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. 70.04
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 (Buriram) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR
5 Huang Ming Japan Co., Ltd. 100
6 Bangchak Solar Energy (Buriram 1) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR
7 Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd. 100 / / / x x NR NR NR

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 Pte Ltd. 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 Thai Digital Energy Development Co.,Ltd 100
18 BCPG Biopower 2 Company Limited 100
19 Lom Ligor Co., Ltd. 100
20 Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 33.33
21 Impact Energy Asia Development Limited 45

Bio-Based Product Business

1 BBGI Plc. 60 NR / / x NR NR NR NR
2 KSL Green Innovation Plc. 100 / / / x x x x x
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 Indonesia (Holding) Pty Ltd. 100
4  • Nido Petroleum Indonesia (Gurita) Pty Ltd. 100
5  • Nido Petroleum Indonesia (Cakalang) Pty Ltd. 100
6  • Nido Petroleum Indonesia (Baronang) Pty Ltd. 100
7 Nido Petroleum Philippines Pty Ltd. 100
8 • Nido Production (Holding) Pty Ltd 100
9 BCPR Co., Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
10 • BCPR Pte. Ltd. 100
11  • OKEA AS 46.62

Innovation Business

12 BCP Innovation Pte. Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR
13 Lithium Americas Corp. 15.77
14 • Minera Exar S.A 50
15 • Lithium Nevada Corp. 100
16 • Rheo Minerals Inc. 100
17 Bonumose LLC. 5.45
18 Enevate Corporation 1.15
19 BCV Bio Based Co., Ltd 100
20 BCV Energy Co., Ltd 100
21 BCV Innovation Co., Ltd 100
22 BCV Partnership Co., Ltd. 100
23 Bangchak Ventures Pte. Ltd. 100

 บริษัทตั้งใหม่/ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้อยกว่า 2 ปี บริษัทตั้งใหม่/ควบรวมกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศน้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเริ่มรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเมื่อพ้นปีที่ 2 ส�าหรับบริษัท 
 ตั้งใหม่/ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศ และพ้นปีที่ 3 ส�าหรับบริษัทตั้งใหม่/ควบรวมกิจการที่ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Disclosure 103-1)
 เป็นอาคารส�านกังาน ไม่ต้องเกบ็ข้อมูลสิง่แวดล้อมและข้อมูลความปลอดภยั Non Relevance (NR) ข้อมูลไม่มีนัยส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกิจและไม่กระทบต่อภาพรวมของบริษทับางจากฯ / มีข้อมูลเผยแพร่ 
 ในรายงาน x ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

สีอักษร แสดงสถานะของบริษัท
สีฟ้า บริษัทย่อย คือ ถือหุ้น ≥ ร้อยละ 42 
สีเขียว บริษัทร่วม คือ ถือหุ้น ร้อยละ 20 - 42 
สีส้ม บริษัทอื่น
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 3S (Security, Stability, Sustainability) และ
กลยุทธ์ความยั่งยืน 4G (Green Business, Green Production, 
Greenovative Experience, Green Society) ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวได้ แม้ผลการด�าเนินงานของ
กลุ่มบรษิทัฯ มีรายได้และก�าไรทีล่ดลง แต่ธรุกิจการตลาดมีปริมาณ
การจ�าหน่ายน�า้มันในตลาดค้าปลีกปรับตัวเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 และมี
ส่วนแบ่งการตลาดปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 16 กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้ามีปริมาณการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 24 กลุ่ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมีปริมาณการผลิต B100 และเอทานอล 
เพิ่มขึ้น ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทร่วม OKEA ASA  
มีการผลิตและจ�าหน่ายใกล้เคียงกับแผน รวมทั้ง OKEA ASA  
มีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) ทีต่ลาดหลักทรัพย์
ประเทศนอร์เวย์

1. Green Business: 

การลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 
ด้วยการลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียว ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีกับ 
สิง่แวดล้อมและรองรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตาม Mega 
Trend ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มบริษทัทีมี่
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่า

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผ่านบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด 
(มหาชน) มีการขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สูโ่ครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ที่ 
เมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ก�าลังการผลิต 69 เมกะวตัต์ ท�าให้มีก�าลังการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนรวม 404 เมกะวัตต์

35 ปี 
เรายังคงยึดมั่นใน

วัฒนธรรมองค์กรที่จะ 

"พัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

อย่างยั่งยืนไปกับ

สิ่งแวดล้อมและสังคม"

ปี 2562 ท่ีผ่านมา นับเป็นปีท่ีมีความท้าทายต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท บางจากฯ อันเป็นผลจากความผันผวนของ

สถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีธุ่รกจิน�า้มันอยูใ่นช่วงขาลง 

ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

(Disclosure 102-14)
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผ่าน บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ B100 เพิม่ข้ึน 
ร ้อยละ 13 และปริมาณการผลิตรวมของผลิตภัณฑ ์
เอทานอลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 จากการขยายก�าลังการผลิต
ของโรงงาน 2 แห่งทีจ่งัหวดักาญจนบุรีและขอนแก่น รวมทัง้ 
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงาน BBE 
ทัง้นีบ้ริษทัฯ วางแผนหาโอกาสขยายการลงทุนเพิม่ในธรุกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ในปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ 
ในฐานะผู ้น�าธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพท่ี 
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak 
Initiative and Innovation Center (BiiC) มีวัตถุประสงค์
ในการสร้าง Green Ecosystem ผลักดันนวัตกรรม 
เน้นด้านพลังงานสีเขียวและด้านชีวภาพ ในปี 2562 ได้
ลงทุนในบริษัท Enevate Corporation, USA ธุรกิจ Startup  
ที่ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตลิเทียมแบตเตอร่ีส�าหรับ
รถยนต์ และลงทนุในบริษทั Bonumose, USA ธรุกิจ Startup 
ที่ผลิตน�้าตาลเพื่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร 
ต่อยอดธุรกิจชีวภาพของบริษัทฯ 

2. Green Production: 

มุ ่งเน้นการยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ทรัพยากรน�้าและพลังงาน โดยในปี 2562 ได้มีสถิติการกลั่นเฉลี่ย
ทัง้เดือนสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่123,500 บาร์เรลต่อวนัในเดือน
กันยายน รวมทั้งบริษัทฯ เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 50001:2018 สะท้อนถึงความมุ่งม่ันและ 
ให้ความส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการ
พลังงานสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีการจัดการและ
ลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการ Rocket Project 
ส่งผลให้โรงกล่ันมีการใช้พลังงานในหน่วยการผลิตลดลงและ 
ดีกว่าเป้าหมาย รวมทัง้ดัชนชีีว้ดัการใช้พลังงาน (Energy Intensity 
Index) ดีกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างหอเผา
ระบบปิด (Enclosed Ground Flare) ซึ่งเป็นโครงการที่ค�านึงถึง
สภาพแวดล้อมรอบโรงกล่ันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
การเป็นโรงกล่ันสเีขยีวท่ีทนัสมัย คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563

ส�าหรับการใช้ทรัพยากรน�า้ บริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานการรับรอง 
Water Footprint ของผลิตภัณฑ์รวม 6 ประเภท จากการจัดท�า 
Water Management ผ่าน Program Water Footprint of Product 

และเป็นโรงกล่ันน�้ามันแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง 
การบริหารจดัการน�า้ด้วยกระบวนการ Water Footprint of Product 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
การผลติ ทัง้นีจ้ากการท่ีบรษิทัฯ ยงัคงด�าเนนิมาตรการลดปริมาณ
การใช้น�้าและลดปริมาณน�้าทิ้งสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ 
ในปี 2562 โรงกลัน่น�า้มันของบริษทัฯ สามารถลดปริมาณการใช้น�า้ 
ได้ถึงร้อยละ 31 ของน�้าใช้ทั้งหมด

3. Greenovative Experience: 

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียว ที่รองรับวิถีชีวิต
ยคุใหม่ของคนไทยทีทุ่กคนสามารถใช้ชวีติอย่างมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ

Greenovative Product ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผลักดัน 
การจ�าหน่ายน�า้มันดีเซล B20 ในไตรมาสแรก และเริม่จ�าหน่าย
น�้ามันดีเซล B10 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มน�้ามัน นอกจากนี้ 
ในช่วงสิ้นปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย
ประสบปัญหา PM 2.5 บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา
ฝุน่ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร โดยการปรบัคุณภาพน�า้มนั
ดีเซลทุกชนดิท่ีจ�าหน่ายในกรุงเทพฯ ให้เป็นมาตรฐาน Euro 5  
ทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Feature “ต้นไม้ 
ของคุณ” ใน BCP Mobile Application ทีแ่สดงข้อมูลปริมาณ 
การลด CO2 จากการเติมผลิตภัณฑ์น�้ามันพลังงานทดแทน
ของลกูค้า เพือ่เชญิชวนให้หนัมาใช้พลังงานทดแทนทีจ่ะช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
Greenovative Service Stations พฒันารูปแบบสถานบีริการ
ที่มีเอกลักษณ์ด้วยการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดูแล 
ส่ิงแวดล้อม ร่วมกับกระบวนการ 4Rs (Renewable, 
Recycle, Reuse, Reduce) อาทิ โครงการ Green 
Community Energy Management System (GEMS)  
ที่สถานีบริการน�้ามันบางจาก ศรนีครินทร์ เป็นสถานีบริการ
น�้ามันที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส�าหรับใช้ในอาคาร
ร้านค้าภายในสถานบีริการน�า้มัน ช่วยลดต้นทนุค่าไฟฟ้าและ
รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต ประกอบด้วยโซลาร์รูฟ
บนหลังคาสถานีบริการน�้ามัน พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน 
แบตเตอรี่ลิเทียมอิออน โดยผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบ Auction Exchange ด้วยเทคโนโลยี Blockchain 
ซึ่งพัฒนาโดยผู้ประกอบการไทย
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4. Green Society: 

บริษัทฯ มีการจัดงานสัมมนาส่ิงแวดล้อมประจ�าปี เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปรับเปล่ียนและ
รองรับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงในปี 2562  
ได้จดัในหวัข้อ “ชวีนวัตกรรม ศาสตร์เปลีย่นโลก” น�าเสนอมุมมอง  
แสดงข้อมูลและผลิตภัณฑ์จากชีวนวัตกรรม Synthetic Biology 
(SynBio) การน�านวตักรรมมาสร้างสิง่มีชวีติ (Living Organisms) 
เป็นการบูรณาการความรูด้้านชวีวทิยา เทคโนโลย ีและวศิวกรรม
เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรให้กับโลกและพัฒนา
สิ่งใหม่ ลดการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดขั้นตอน
กระบวนการผลิต ลดการปล่อยของเสีย ลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม และลดต้นทนุในกระบวนการผลติ นบัเป็น Disruptive 
Technology หรือเทคโนโลยีท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ
อนาคตท่ีมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศจัดตั้ง SynBio 
Academy ร ่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจากท้ังใน 
และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชีวนวัตกรรม 
ในประเทศไทยผ่านการอบรม การจัดประชุม การให้ข้อมูลต่อไป

บริษทัฯ ค�านงึถงึการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื 
จึงน�านวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อลด
ปัญหาขยะพลาสตกิในธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ โดยเชญิชวนคนไทย 
ร่วมโครงการ “ลดขยะต้นทางกับบางจาก” ด้วยการรณรงค์ให้
ลูกค้าน�าแก้วส่วนตัวมาซ้ือเครื่องด่ืมท่ีร้านกาแฟอินทนิล และ
เปล่ียนมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ท�ามาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ที่ย่อยสลายได้ พร้อมเปลี่ยนฝาแก้วมาเป็นฝาแบบยกด่ืมไม่ต้อง 
ใช้หลอด ท�าให้สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกธรรมดาเป็น 
แก้วย่อยสลายไบโอคัพรวมกว่า 60 ล้านแก้ว

โครงการต่อเนื่องอีกโครงการคือ “แก้วเพาะกล้า” ซ่ึงบริษัทฯ  
ร่วมกบักรมป่าไม้ น�าแก้วเครือ่งดืม่อนิทนลิใช้แล้วซึง่ย่อยสลายได้  
มาใช้เพาะกล้าไม้แทนถุงเพาะช�าพลาสติก

ส�าหรับลูกค้าที่เติมน�้ามัน บริษัทฯ เชิญชวนให้น�าขวดน�้าด่ืม 
PET ใช้แล้ว มาร่วมโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ที่จัดกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจ โดยน�าขวดน�้าด่ืม PET ท่ีใช้แล้วไปผ่านกระบวนการ
รีไซเคิลผลิตเป ็นเส ้นใยน�าไปผลิตเ ส้ือ กระเป ๋า หมวก  
เพื่อน�าไปมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยได้ส่งมอบขวด PET  
เพื่อน�าไปรีไซเคิลแล้วกว่า 600,000 ขวด ส่วนแกลลอนน�้ามัน
หล่อลื่น บริษัทฯ มีโครงการ “Greenovative Lube Packaging” 
รวบรวมแกลลอนน�้ามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ท่ีใช้แล้วไปรีไซเคิล
เป็นเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเพื่อใช้ผลิตแกลลอนน�้ามันหล่อล่ืน
เครือ่งยนต์ โดยมีเป้าหมายทีจ่ะช่วยลดขยะแกลลอนน�า้มันหล่อล่ืน 
ได้ไม่ต�า่กว่าปีละ 1 ล้านใบ

ในโอกาสที่บริษัท บางจากฯ ก�าลังก้าวสู่ปีที่ 36 ของการด�าเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้น�าพลังงานสีเขียวครบวงจร 
ในภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และด้วยผลด�าเนินงานทั้ง 3 มิติ คือ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 นี้ มีส่วนที่ท�าให้
ม่ันใจว่ากลยทุธ์ธุรกิจ 3S และกลยทุธ์ความยัง่ยนื 4 Green จะช่วย
น�าพาบริษัทฯ ไปสู่ทิศทางของความยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนา
ธุรกิจ การสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและการสร้างคุณค่า 
ให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท้ังในด้านการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคม
ซึ่งเป็น DNA ของพวกเราชาวบางจากฯ

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เปิดบ้านบางจาก
ธุรกิจของเรา :

ชื่อในตลาดหุ้น :

ประเภทธุรกิจ :

การประกอบธุรกิจ :

วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 

ส�านักงานใหญ่ :

ผู้บริหารสูงสุด :

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว :

จ�านวนพนักงานประจ�า :

การเป็นสมาชิกองค์กร :

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

BCP 

ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

บริษัทฯ ประกอบกิจการพลังงาน ทั้งจากปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน 

อนัประกอบด้วย 5 ธรุกจิหลกั ได้แก่ ธรุกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มนั ธรุกิจ

การตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว และธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ ลงทุนในธุรกิจหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ ขับเคลือ่น

ธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่

องค์กรและสังคมไทย 

8 พฤศจิกายน 2527

เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้ 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1,376,923,157 บาท

1,251 คน 

(Disclosure 102-1)

(Disclosure 102-2)

(Disclosure 102-3)

(Disclosure 102-7)

(Disclosure 102-13)
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กลุมธุรกิจโรงกลั�น

และการคาน้ำมัน

กลุมธุรกิจการตลาด

ธุรกิจพลังงาน

ไฟฟาสีเข�ยว

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑช�วภาพ

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาธุรกิจใหม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�า้มัน	

	 โรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก

	 กลุ่มธุรกิจการตลาด

	 ธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	1,201	สำขำ

	 ธุรกิจ	Non-oil	661	สำขำ

	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	5	แห่ง

	 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว	14	แห่ง

	 ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม	่

	 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม	4	แห่ง

ประเทศไทย

สปป.ลาว

	 กลุ่มธุรกิจการตลาด

	 ธุรกิจ	Non-oil	6	สาขา

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 

1 แห่ง

ประเทศกัมพูชา

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 5 แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น

	 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว	1	แห่ง

 

 ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

	 ธุรกิจส�ำรวจและผลิต 

แหล่งปิโตรเลียมอยู่ระหวำ่งกำรพัฒนำและ

ส�ำรวจ	1	แห่ง	และแหล่งปิโตรเลียมอยู่ระหว่ำง

กำรส�ำรวจ	6	แห่ง

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศอินโดนีเซีย

	 กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�า้มัน	1	แห่ง	

	 บริษัท	BCP	Trading	Pte.	Ltd.

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 3 แห่ง

12 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุมธุรกิจโรงกลั�น

และการคาน้ำมัน

กลุมธุรกิจการตลาด

ธุรกิจพลังงาน

ไฟฟาสีเข�ยว

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑช�วภาพ

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาธุรกิจใหม

	 ธรุกจิทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาธุรกจิใหม่

	 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

	 ธุรกิจเหมืองลิเทียม	พื้นที่สัมปทานอยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง	1	แห่ง	

	 ธรุกจิทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาธรุกจิใหม่

	 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

	 ธุรกิจเหมืองลิเทียม

ประเทศแคนาดา

ประเทศนอร์เวย์

	 ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

	 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม

	 ธุรกิจเหมืองลิเทียม	พื้นที่ปฏิบัติการ	1	แห่ง	

	 และพื้นที่สัมปทานอยู่ระหว่างการพัฒนา	1	แห่ง	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศอาร์เจนตินา

	 ธรุกจิทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาธรุกจิใหม่

	 ธรุกจิส�ำรวจและผลติ	พืน้ทีส่มัปทำนท่ีด�ำเนนิกำร

ผลิตแล้ว	 3	 แห่ง	 และพื้นที่สัมปทำนอยู่ระหว่ำง

กำรพัฒนำ	2	แห่ง

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโรงกลั่นและกำรค้ำ

น�้ำมัน ธุรกิจกำรตลำด ธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชีวภำพ ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำสีเขียว ธุรกิจ

ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่  

ซึง่กระจำยอยูใ่น 11 ประเทศ ประกอบด้วย 

ประเทศไทย ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ 

ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศนอร์เวย์ ประเทศแคนำดำ ประเทศ

อำร์เจนตินำ และประเทศสหรัฐอเมริกำ

(Disclosure 102-4)

13รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



โค
รง

ส
รา

งก
าร

ถ
ือ

ห
ุน

ก
อ

งท
ุน

รว
ม

วา
ย

ุภ
ัก

ษ
 ห

น
ึ่ง

14
.6

6%

วัน
ท

ี่ก
ําห

น
ด

รา
ย

ช
ื่อ

ผ
ูถ

ือ
ห

ุน
 2

9 
ส
ิงห

าค
ม

 2
56

2

ส
ําน

ัก
งา

น
ป

ระ
ก

ัน
ส
ังค

ม
14

.7
7%

ก
ระ

ท
รว

ง
ก

าร
ค

ล
ัง

9.
98

%

ป
ระ

ช
าช

น
60

.5
9%

บ
ริษ

ัท
 บ

าง
จา

ก
 ค

อ
รป

อ
เร

ช
ั่น

 จ
ําก

ัด
 (

ม
ห

าช
น

)
ท

ุน
จด

ท
ะเ

บ
ีย

น
แล

ะท
ุน

ช
ําร

ะแ
ล
ว 

1,
37

6,
92

3,
15

7 
บ

าท

B
C

P
G

 J
ap

an
 C

or
p
or

at
io

n

B
C

P
G

 E
n
gi

n
ee

ri
n
g 

C
om

p
an

y

10
0.

00
%

40
.0

0%

10
0.

00
%

บ
ม

จ.
 บ

าง
จา

ก
 ค

อ
รป

อ
เร

ช
ั่น

บ
ม

จ.
 บ

ีซ
ีพ

ีจี
บ

ม
จ.

 บ
ีบ

ีจีไ
อ

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี

บ
ม

จ.
 เ
ค

เอ
ส
แอ

ล
 ก

รีน
 อ

ิน
โน

เว
ช
ั่น

ธ
ุรก

ิจส
ําร

วจ
แล

ะผ
ล
ิต

 
 

ธ
ุรก

ิจเ
ก

ี่ย
วเ

น
ื่อ

งด
าน

น
วัต

ก
รร

ม

B
C

P
 E

n
er

gy
 I

n
te

rn
at

io
n
al

 P
te

. 
Lt

d
.

B
C

P
 I

n
n
ov

at
io

n
 P

te
. 
Lt

d
.

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 P
ty

 L
td

Li
th

iu
m

 A
m

er
ic

as
 C

or
p
.

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 I
n
d
on

es
ia

 
(H

ol
d
in

g)
 P

ty
 L

td
M

in
er

a 
E

xa
r 

S.
A

.

Li
th

iu
m

 N
ev

ad
a 

C
or

p
.

R
h
eo

M
in

er
al

s 
In

c.

E
n
ev

at
e 

C
or

p
or

at
io

n

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 I
n
d
on

es
ia

(G
u
ri

ta
) 

P
ty

 L
td

 

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 I
n
d
on

es
ia

(C
ak

al
an

g)
 P

ty
 L

td
 

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 I
n
d
on

es
ia

(B
ar

on
an

g)
 P

ty
 L

td
  

N
id

o 
P

et
ro

le
u
m

 P
h
ili

p
p
in

es
P

ty
 L

td

N
id

o 
P

ro
d
u
ct

io
n

(H
ol

d
in

g)
 P

ty
 L

td

บ
ม

จ.
 อ

ุบ
ล
 ไ

บ
โอ

 เ
อ

ท
าน

อ
ล

บ
จก

. 
อ

ุบ
ล
 เ
ก

ษ
ต

รพ
ล
ังง

าน

บ
จก

. 
อ

ุบ
ล
 ไ

บ
โอ

ก
าซ

บ
จก

. 
เอ

็น
 พ

ี ไ
บ

โอ
 เ
อ

็น
เน

อ
รย

ี่

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี (

ช
ัย

ภ
ูม

ิ 1
)

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
ไบ

โอ
เอ

ท
าน

อ
ล

(ฉ
ะเ

ช
ิงเ

ท
รา

)

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี (

น
ค

รร
าช

ส
ีม

า)
บ

จก
. 
บ

าง
จา

ก
ไบ

โอ
ฟ

ูเอ
ล

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี (

บ
ุรีร

ัม
ย

 1
)

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี (

บ
ุรีร

ัม
ย

)

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 โ

ซ
ล
าร

เอ
็น

เน
อ

รย
ี (

ป
รา

จีน
บ

ุรี)

บ
จก

. 
ล
ม

ล
ิก

อ
ร

H
u
an

g 
M

in
g 

Ja
p
an

 C
om

p
an

y 
Li

m
it
ed

B
SE

 E
n
er

gy
 H

ol
d
in

gs
 P

te
. 
Lt

d
.

B
C

P
R

 P
te

. 
Lt

d
.

O
K

E
A

 A
SA

B
C

P
G

 I
n
ve

st
m

en
t 

H
ol

d
in

gs
 P

te
. 
Lt

d
.

G
re

en
er

gy
 H

ol
d
in

gs
 P

te
.L

td
.

B
C

P
G

 W
in

d
 C

oo
p
er

at
ie

f 
U

.A

G
re

en
er

gy
 P

ow
er

 P
te

.L
td

.

บ
จก

. 
ไท

ย
ด

ิจิท
ัล
เอ

น
เน

อ
รย

ี่เด
เว

ล
อ

ป
เม

น
ท



บ
จก

. 
บ

ีซ
ีพ

ีจี 
อ

ิน
โด

ไช
น

า

บ
จก

. 
บ

ีซ
ีพ

ีอ
าร



บ
จก

. 
บ

ีซ
ีวี 

ไบ
โอ

เบ
ส

บ
จก

. 
บ

ีซ
ีวี 

เอ
็น

เน
อ

รย
ี

บ
จก

. 
บ

ีซ
ีวี 

อ
ิน

โน
เว

ช
ั่น

บ
จก

. 
บ

ีซ
ีวี 

พ
าร

ท
เน

อ
รช

ิพ

B
an

gc
h
ak

 V
en

tu
re

s 
P

te
. 
Lt

d
.

B
C

P
 T

ra
d
in

g 
P

te
. 
Lt

d
.

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
 ร

ีเท
ล

บ
จก

. 
บ

าง
จา

ก
ก

รีน
เน

ท

บ
จก

. ข
น

สง
น

ํา้ม
นั

ท
าง

ท
อ

ก
ล
ุม

ธ
ุรก

ิจก
าร

ต
ล
าด

ธ
ุรก

ิจพ
ล
ังง

าน
ไฟ

ฟ
าส

ีเข
ีย

ว
ธ
ุรก

ิจผ
ล
ิต

ภ
ัณ

ฑ
ช
ีวภ

าพ
ธ
ุรก

ิจท
รัพ

ย
าก

รธ
รร

ม
ช
าต

ิ
แล

ะพ
ัฒ

น
าธ

ุรก
ิจใ

ห
ม


ก

ล
ุม

ธ
ุรก

ิจโ
รง

ก
ล
ั่น

แล
ะก

าร
ค

าน
ํ้าม

ัน

บ
จก

. 
บ

งก
ช
 ม

าร
ีน

 เ
ซ

อ
รว

ิส

บ
จก

.อ
อ

ม
ส
ุข 

วิส
าห

ก
ิจเ

พ
ื่อ

ส
ังค

ม

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

15
.8

6%

50
.0

0%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

1.
15

%

B
on

u
m

os
e 

LL
C

.
5.

45
%

10
0.

00
%

85
.0

0%

10
0.

00
%

70
.0

0%

10
0.

00
%

21
.2

8%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

75
.0

0%

10
0.

00
%

St
ar

 E
n
er

gy
 G

ro
u
p
 H

ol
d
in

gs
 P

te
. 
Lt

d
.

33
.3

3%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

46
.5

2%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

60
.0

0%
70

.0
4%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

30
.0

0%

49
.0

0%

40
.0

0%

4.
95

%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

P
et

ro
W

in
d
 E

n
er

gy
 I

n
c

บ
ริษ

ัท
ย

อ
ย

บ
ริษ

ัท
รว

ม

บ
ริษ

ัท
อ

ื่น

ณ
 ธ

ัน
วา

ค
ม

 2
56

2

N
am

 S
am

 3
A

 S
ol

e 
C

o.
, 
Lt

d
.

บ
ม

จ.
 บ

าง
จา

ก
 ค

อ
รป

อ
เร

ช
ั่น

Im
p
ac

t 
E

n
er

gy
 A

si
a 

D
ev

el
op

m
en

t 
Li

m
it
ed

45
.0

0%

โครงสร้างองค์กร (Disclosure 102-5)
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ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

สถาบันนวัตกรรม
และบมเพาะธุรกิจ (BiiC)

ฝายบริหารภาพลักษณองคกร

กลุมธุรกิจโรงกลั่น
และการคานํ้ามัน

กลุมธุรกิจ
การตลาด

กลุมงานวางแผน
ยุทธศาสตรและ

พัฒนาความยั่งยืน
องคกร

กลุมงานบัญชี
และการเงิน

กลุมงานบริหาร
และพัฒนา

ศักยภาพองคกร

สายงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองคกร

คณะกรรมการบริษัท

ฝายตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดการ (Disclosure 102-18, Disclosure 102-20, Disclosure 102-22, Disclosure 102-23)
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ห่วงโซ่คุณค่า 

ธุรกิจต้นน�า้
การผสมผสานสินทรัพย์อย่างลงตัว ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินการผลิต รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ในการพัฒนา และส�ารวจสินทรัพย์ที่น่าสนใจ

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาธุรกิจใหม่

ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกแหล่งผลิต 
ที่ได้ท�ำกำรศึกษำควำมเหมำะสม 
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม เช่นธุรกิจเหมือง
ลิเทียม เพื่อเสริมสรำ้งควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
ตลอดจนกระจำยควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน  
เพื่อร่วมสรำ้งสรรค์พลังงำนสะอำดรูปแบบใหม่  
ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้พลังงำน 
ที่เพิ่มขึ้นของโลก และลดผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนเป็นธุรกิจพลังงำนสีเขียว
ที่สร้ำงรำยได้ที่แน่นอน

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

และการค้าน�้ามัน

โรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่
ครบครันและทันสมัย กลั่นน�้ำมันดิบ
เป็นน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ได้มำตรฐำน 
ด้วยหน่วยกำรกลั่นที่มีประสิทธิภำพ
ที่ช่วยเพิ่มมูลค่ำ ซึ่งเชื่อมโยงอย่ำง
ครบวงจรกับโครงข่ำยธุรกิจค้ำน�้ำมัน 

บมจ.บีซีพีอาร์
OKEA ASA

Lithium Americas Corp.
Minera Exar S.A.

Lithium Nevada Corp.
RheoMinerals Inc.

บมจ. บีซีพีจี
บจก. บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
BCP Trading Pte. Ltd.

บจก. บงกช มารีน เซอร์วิส
บจก. ขนส่งน�้ามันทางท่อ

(Disclosure 102-9)
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ธุรกิจปลายน�้า
ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจตลาดแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของบริษัท การประสานผลประโยชน์ทางธุรกิจ
แบบบูรณาการครบวงจรช่วยให้บริษัทฯ บริหารผลก�าไรได้อย่างเหมาะสมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ธุรกิจวิจัยและพัฒนา และ

ธุรกิจนวัตกรรม

ค้นควำ้และพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และพลังงำนสะอำด โดย
กำรพัฒนำและน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุน
และต่อยอดธุรกิจต่ำงๆ  
ของบำงจำกฯ

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มำตรฐำนและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผำ่นสถำนีบริกำร
น�้ำมันที่ทันสมัยที่ตั้งอยู่ในใจกลำงของ
ควำมต้องกำรใช้และแหล่งยุทธศำสตร์ที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังผสำนและ
ต่อยอดด้วยธุรกิจ Non-oil เพื่อตอบสนอง
ต่อกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่มและ
เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

ผลิตพลังงำนทดแทน ไบโอดีเซล
และเอทำนอล เพื่อลดกำรน�ำเข้ำ
และกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง  
สร้ำงรำยได้ที่แน่นอน และ
กระจำยรำยได้ให้กับเกษตรกร 
ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
บจก. บางจาก รีเทล

บจก. บางจากกรีนเนท

บมจ. บีบีจีไอ
บจก. บางจากไบโอฟูเอล

บจก. บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชิงเทรา)

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น

Bonumose LLc.
Enevate Corporation
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โครงสร้างธุรกิจ
กิจกรรมปัจจัยน�ำเข้ำ 

• หนี้สินรวม 68,973 ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 58,815  

ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

180,257 ล้านบาท
• เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13,536 

ล้านบาท

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
52,584 ล้านบาท

• สินทรัพย์รวม 127,788 ล้านบาท
• เงินลงทุนในโครงการปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 3Es 
และ Closed Ground Flare

• การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Soucing)

• วัตถุดิบที่ใช้ในการกลั่น
- วตัถุดิบหมุนเวียน:  

459,665 ตนั
- วตัถดิุบไม่หมุนเวยีน:  

6,468,825 ตนั
• ปริมาณน�้าที่ใช้ 2.69  

ล้านลูกบาศก์เมตร
• พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

13,282 เทระจูล

• พนักงานทั้งหมด 1,251 คน
• จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด 

56,449 ชั่วโมง
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

พัฒนาศักยภาพ 44.5 ล้านบาท

• การพัฒนาชุมชน สังคม และ 
การบริจาค 98 ล้านบาท

• จ�านวนชั่วโมงการท�างานอาสาของ
พนักงาน 15,583 ชั่วโมง

• การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
238 ครั้ง

• การจดัสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม และสินค้าฉลากเขยีว  
(Green Label)

• จัดตั้งสถาบัน BiiC เพื่อส่งเสริม
งานด้านนวัตกรรม

• ปรับวธีิการท�างาน ประหยดัเวลา 
มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

• เพิ่มความรู้พื้นฐานส�าหรับการ
พัฒนางานและงบประมาณใน 
รูปแบบการท�าเป็นโครงการ QCC 

• โครงการ Business Process 
Redesign (BPR)

• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจใหม่ด้วย 
Design Thinking 

• โครงการ Rocket

Green 
Business

Green
Production

Greenovation
Experience

Green
Society

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

ทุนทำงกำรเงิน

องค์ควำมรู้

กำรดูแลสังคม
และชุมชน 

ทรัพยำกร
มนุษย์

ทุนกำรผลิต

ทรัพยำกร
ธรรมชำติ

• สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวเพื่อลูกค้า
• มุ่งเน้นการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
• สร้างความไว้วางใจและคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมกำรด�ำเนินธุรกิจ 
พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

วัฒนธรรมพนักงำน
เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ขยำยกำรลงทุนเพื่อควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน

กำรจัดหำวัตถุดิบและกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
และกำรค้ำน�้ำมัน

ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ
สีเขียว

ธุรกิจทรัพยำกรธรรมชำติ
และพัฒนำธุรกิจใหม่

กลุ่มธุรกิจ
กำรตลำด

ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ

ลงทุนใน Startup ด้ำนนวัตกรรม
และพลังงำนสีเขียว

พลังงำน
ทดแทน

เอทำนอล
และ B100

โรงกลั่น

น�้ำมันดิบ

น�้ำมันเบนซิน

น�้ำมันเครื่องบิน

น�้ำมันดีเซล

น�้ำมันเตำ

หน่วยเพิ่ม
คุณภำพน�้ำมัน

หน่วยผลิตน�้ำมันเบนซิน
Euro 5

หน่วยเพิ่ม
น�้ำมันเครื่องบิน

หน่วยผลิตน�้ำมันดีเซล
ก�ำมะถันต�่ำ Euro 5

หน่วยแตกตัวโมเลกุล/
หน่วยผลิตไฮโดรเจน

• ใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็น 
เชื้อเพลิงสะอาดแทนการใช้ 
น�า้มันเตาในกระบวนการกลัน่

• เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการกลั่นน�้ามันด้วย
โครงการ 3Es และ YES-R

• มีระบบบริหารด้านความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO 45001 และ Process 
Safety Management: 
PSM โดย DuPont

• บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 
จัดท�า Product Carbon 
Footprint และ Water 
Footprint 

• บริหารจัดการน�้าและ 
ของเสียตามหลัก 3Rs

กำรจ�ำหน่ำยและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริกำร

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

• จ�าหน่ายน�้ามันส�าเร็จรูปผ่านสถานีบริการ
บางจาก กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ
• สถานีบริการมาตรฐาน 589 แห่ง
• สถานีบริการน�า้มันชุมชน 612 แห่ง  

โดยร่วมกับสหกรณ์การเกษตร 

• ร้านกาแฟอนิทนลิ 600 สาขา

• ร้านสะดวกซื้อสพาร์  
จ�านวน 46 สาขา 

ผลิตภัณฑ์น�า้มันทุกชนิด 
ของบริษัทฯ มีส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงชีวภาพดีกับ
เครื่องยนต์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
• แก๊สโซฮอล์ 95, 91, 

E20, E85
• ดีเซล Euro 5, B10, B20 

สถานีบริการต้นแบบ 
การบริหารจัดการพลังงาน 
เป็นโครงการน�าร่องระบบ
การผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
จากโซลาร์รูฟท็อปด้วย
วิธีประมูลผ่านเทคโนโลยี 
Blockchain 

บริษัทฯ มีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง แบ่งกำรท�ำงำนเป็น 2 ส่วนคือ

ชุมชนรอบโรงกลั่นบำงจำกฯ ท�ำกิจกรรม 8 ด้ำน

• ด้านความปลอดภัย
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านการศึกษา 
• ด้านกีฬา 
• ด้านคุณภาพชีวิต
• ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
• ด้านสาธารณประโยชน์

สังคมระดับประเทศ 

• น�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เน้นการใช้ทรัพยากร 
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า ด้วยนวัตกรรมและ
กระบวนการแปลงสภาพ ตามหลัก Reduce Reuse 
และ Recycle 

• การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

7

7

6

12

12

12

6

4

11

8

9

13

13

13

13

17

9
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ผลผลิต ผลลัพธ์ต่อบริษัท ผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สินค้าและผลิตภัณฑ์
• ก�ำลังกำรกลั่นเฉลี่ย 112,600 

บำร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 
ของก�ำลังกำรผลิตรวมของโรงกลั่น 

• สถำนีบริกำรบำงจำก 1,201 แห่ง 
ทั่วประเทศ

• ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูปที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม E10, E20, E85, 
B10, B20 

• น�ำ้มันเคร่ืองยดืระยะเวลำกำรเปล่ียนถ่ำย

• รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 190,489 ล้ำนบำท
• ก�ำไรสุทธิ 2,488 ล้ำนบำท 
• EDITDA 8,709 ล้ำนบำท
• ปริมำณกำรขำยของกลุ่มธรุกิจกำรตลำดเพิม่ขึน้ร้อยละ 5
• Net Promoter Score (NPS) เพิ่มขึ้นจำก 71.5 ในปี 

2561 เป็น 76.1 ในปี 2562
• ส่วนแบ่งกำรตลำดสะสมอยู่ที่ร้อยละ 16.0 
• สถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำกเป็นแบรนด์ท่ีสำมำรถ

รักษำอันดับ 1 ร่วม 3 ปีต่อเนื่อง 

• มูลค ่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market 
Capitalization) 38,554 ล้ำนบำท

• ก�ำไรต่อหุ้น 0.72
• ปันผลหุ้นละ 0.80 บำทต่อหุ้น
• อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิร้อยละ 68
• ภำษีท่ีจ่ำยให้แก่รัฐบำลและหน่วยงำนท้องถิ่น 

258 ล้ำนบำท

• ค่ำกำรกล่ันรวม (Total GRM) 4.55 เหรียญ สรอ. 
ต่อบำร์เรล

• ส่วนแบ่งกำรตลำดด้ำนปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
ผ่ำนสถำนีบริกำรเติบโตต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่ง 
กำรตลำดสะสมปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 16.0 และมีสถิติ
สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 16.5 ในเดือนกันยำยน

• ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้วยกำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ 380  
ล้ำนบำท

• คู่ค้ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
จัดหำพัสดุร้อยละ 90.2 (ระดับดีมำก)

• ระบบกำรผลิตมีควำมปลอดภัยมำกข้ึน และไม่มี
ข้อร้องเรียนด้ำนมลพิษอำกำศ 

• ผู้ใช้งำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรท�ำงำนของคู่ค้ำ 
ร้อยละ 84 (ระดับดี)

• ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (ขอบเขตท่ี 1  
และ 2) ได้ร้อยละ 5.4 เทียบกับปีฐำน 2558

• ลดปริมำณน�้ำใช้ใหม่ด้วยมำตรกำร 3Rs (Reduce, 
Reuse and Recycle) ได้ 1.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

• ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรเติม
น�้ำมันผ่ำนบัตรสมำชิกบำงจำกได้ 232,146  
ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 
ปี 2561 ร้อยละ 7.74

• กำรลดกำรใช้น�้ำประปำในกระบวนกำรผลิต  
ที่ประหยัดได้เทียบเท่ำ 3,185 ครัวเรือน

• ผลิตภัณฑ์น�้ำมันส�ำเร็จรูปมำตรฐำน Euro 5 ช่วย
ลดปัญหำฝุ่น PM 2.5 

• ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนด้ำนพนักงำน (Human 
Capital Return On Investment - HC ROI): 5.80

• อัตรำกำรลำออกของพนักงำนร้อยละ 5.63
• คะแนนควำมผูกพันของพนักงำนร้อยละ 62

• กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนโดยเฉลีย่ 45.12 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

• ค่ำตอบแทนพนักงำน 1,892.89 ล้ำนบำท
• อัตรำกำรบำดเจบ็ (Total Recordable Injury Rate: 

TRIR) ของพนกังำนเท่ำกับ 0 และผูรั้บเหมำเท่ำกับ 
1.06 คนต่อหนึง่ล้ำนชัว่โมงกำรท�ำงำน 

• ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบ 
โรงกลั่นร้อยละ 97

• คะแนนควำมผูกพันกับชุมชน (Community 
Engagement Score) ร้อยละ 83.2

• กำรเลือกใช้สินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สินค้ำฉลำกเขียว (Green Label) 40 รำยกำร

• กำรลงทุนทำงสังคม 22.72 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
- ชมุชน: งบด้ำนกำรพฒันำร้อยละ 59.77  

และงบด้ำนบริจำคร้อยละ 12.89
- กลุม่ครอบครวั: งบด้ำนกำรพฒันำ ร้อยละ  

5.02 
- กลุม่โรงเรียน: งบด้ำนกำรพฒันำร้อยละ 13.19 

และงบด้ำนบริจำคร้อยละ 5.72
- กลุม่คอนโด: งบด้ำนกำรพฒันำร้อยละ 3.41

• ผู ้ได ้รับประโยชน์จำกกำรจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์จ�ำนวน 52,640 รำย

• ผลตอบแทนเชงิบวกด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมต่อ
เงินลงทุนจำกโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อ
แก้วิกฤตภัยแล้ง อัตรำส่วน 3.9 : 1 

• ผลตอบแทนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน 
ต่อเงินลงทุนจำกโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ง่ำยนิดเดียว 1:1.19

• ผลตอบแทนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน
ต่อเงินลงทุนจำกโครงกำรน�้ำมันพืชใช้แล้วชุมชน
อัตรำส่วน 1 : 0.50

• จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2 รำยกำร 
• ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้ ร้อยละ 300 โครงกำร

วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี จ�ำนวน 7 โครงกำร  
จำก สวทช./กรมสรรพำกร

• โครงกำร Business Process Redesign (BPR)  
ลดค่ำจ่ำยได้ 180 ล้ำนบำท

• จดัตัง้ชมุชนนกัปฏิบัต ิ(Community of Practices: 
CoP) เพื่อเป็นเคร่ืองมือพัฒนำองค์ควำมรู้ ของ
กลุ่มคนที่ท�ำงำนในสำยงำนเดียวกัน หรือคนซึ่ง
มีควำมสนใจในเร่ืองเดียวกัน เพื่อร่วมแก้ปัญหำ 
ผ่ำนกำรประชุมในรูปแบบที่ส่งเสริมให้สมำชิก 
เสนอควำมคิดภำยใต้บรรยำกำศทีเ่ป็นกันเอง และ
สำมำรถให้ผู้เชี่ยวชำญองค์ควำมรู้จำกภำยนอก 
ร่วมให้ควำมรู้ในเชิงลึก

ของเสียที่ปลดปล่อยจาก
กระบวนการผลิต
• ปริมำณของเสียทั้งหมด  

5,984 ตัน
• ปริมำณของเสียฝังกลบ 15 ตัน

ผลพลอยได้อื่น ๆ
• ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซ 

เรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 
และ 2) ได้ 1.06 ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

• ปริมำณน�้ำทิ้งทั้งหมด 0.88  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร

• Recycle และปรับปรุงคุณภำพน�้ำ
จำกกระบวนกำรผลิต

ทุนทางการเงิน

องค์ความรู้

การดูแลสังคม
และชุมชน 

ทรัพยากร
มนุษย์

ทุนการผลิต

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
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สรุปผลการด�าเนินงานส�าคัญปี 2562
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

ปรับปรุงนโยบาย CG
ครั้งที่

16
รับการต่ออายุ
สมาชิก CAC สนับสนุนคู่ค้าให้ได้รับการ

รับรอง CAC เป็นจ�านวน
มากกว่า

(Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) 10 ราย

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับ

นโยบายและทดสอบความรู้

การต่อต้านทุจริต

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ออนไลน์

จ�านวนเหตุการณ์ที่

เกิดจากการทุจริต

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ Business Process Redesign 

(BPR) สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า

ร้อยละ

100 

ร้อยละ

100 

ต่อเนื่องปีที่ 6

NO Gift 
Policy 

0
กรณี

เงนิปันผลต่อหุน้

ล้านบาท

2,488
ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ

190,489
0.80 บาทต่อหุ้น

ล้านบาท

EBITDA
8,709

EBITDA จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
2,871 ล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1,000 ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจการตลาด 
2,279 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ 
-36 ล้านบาท

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
2,964 ล้านบาท

อื่นๆ 
-369 ล้านบาท

• คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Tier 1 Suppliers) 979 ราย

• คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ (Critical Tier 1 Suppliers) 53 ราย

• คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-Tier 

1 Suppliers) 101 ราย

180 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดจาก
การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 

380

ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ 
คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง  
(Tier 1 Supplier-Risk Assessment) :

ร้อยละการวเิคราะห์ความเสีย่งของคู่ค้า
ส�าคญัท่ีไม่ได้ท�าธรุกิจกับบริษทัโดยตรง 
(Critical Non-Tier 1 Supplier-Risk 
Assessment) :

100

100

จรรยาบรรณคู่ค้า
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
(SCOC: Supplier 
Code of Conduct) 

คู่ค้ำส�ำคัญ คู่คำ้ส�ำคัญ

53 ราย

ตอบรับใน
จรรยาบรรณฯ 

24 ราย

รับการประเมินตนเอง
ตามจรรยาบรรณฯ
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ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (In Harmony with the Environment)

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Values for Society)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

1.06

(ตามขอบเขตการปันส่วน
ตามกรรมสิทธิ์)

การใช้ พลังงานรวมสุทธิ

เทระจูล
14,513

อัตราการใช้พลังงาน 
(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น) 

EII = 97.9

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ 

ร้อยละ 85.8 

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(LWC) 

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
(คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงท�างาน)

ความพึงพอใจของลูกค้า

ล้านลูกบาศก์เมตร

การรับน�้า
จากแหล่งต่างๆ 
รวม

2.69

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ร้อยละ 13.3

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

สีเขียว ร้อยละ 0.1

กลุ่มธุรกิจการตลาด 

ร้อยละ 0.9

การรั่วไหลของน�า้มัน
และสารเคมี (กรณี)

Greenovative Experience

46 
สาขา 

สถานีบริการน�้ามันบางจาก 
589 แห่ง

สถานีบริการน�้ามันชุมชน 
612 แห่ง

น�้าทิ้ง

 0.88 ล้านลูกบาศก์เมตร

ล้านลูกบาศก์เมตร

1.21ปริมาณน�า้ใช้ซ�้า/ 
น�้ารีไซเคิล

คิดเป็นร้อยละ 

31.01 
ของน�้าใช้ทั้งหมด

การจัดการของเสียตามหลัก

3Rs
ของปริมาณ

ของเสียทั้งหมด

99

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Product 

(Low Carbon Product)
Green Power Business 
(Avoid Carbon Product)

ความปลอดภัย ลูกค้า พนักงาน สังคม

• พนักงาน 0 ครั้ง

• ผู้รับเหมา 2 ครั้ง

พนักงาน

  ชาย หญิง

ผู้รับเหมา

  ชาย  หญิง

0

1.06

0

0

NPS Score 

ล�าดับที่ 1 (ร่วม)

ร้อยละ 86.6

The Best Employer Score  

ร้อยละ 56

Employee Engagement 

Score 

ร้อยละ 62

45.12 

จ�านวนชั่วโมงอบรมพนักงาน

เฉลี่ย (ชั่วโมงต่อคนต่อปี)    

13 คน 
การจ้างงานคนพิการ

(Maintain)

ชั่วโมงท�างานอาสาของ พนง. 

คิดเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท 
15,583 ชั่วโมง

Circular Economy
ส่งต่อขวดน�้าดื่มพลาสติก
ชนิด (PET) 600,000 ขวด
เพื่อรีไซเคิลเป็นเส้นใยเพื่อผลิต
เป็นเสื้อ หมวก และกระเป๋า 
เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิใบไม้ปันสุข  
มีการวิเคราะห์หาผล
ตอบแทนทางสังคม (SROI) 
ในโครงการอ่านออก เขียนได้ 
ง่ายนิดเดียว

Social Return Value per Amount Invested
1 : 1.19

กรณี

อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
(ความเสียหาย 
ต่อครั้งเกิน  
1 ล้านบาท) 

2

(มากกว่า 100 บาร์เรล)

Engagement) 

600 
สาขา

ร้อยละ  0
ครั้ง
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6
บริษัทฯ น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
มำใช้ในกำรบริหำรองค์กร โดยยึดม่ันในหลักของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท และให้ควำมส�ำคัญกับหลักควำมพอประมำณ  
ควำมมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมีควำมรู้ และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข ท�ำให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน 
สำมำรถพัฒนำธุรกิจและปรับตัวได้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอนำคต โดยยังคงเป็นองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำและประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอยำ่งต่อเนื่อง

นอกจำกนีบ้ริษทัฯ  ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นกรอบในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ทีบ่ริษทัฯ มุ่งม่ันด�ำเนนิกำรตอบสนอง เพือ่สร้ำงควำมสมดุลในกำรใช้ต้นทุนและทรัพยำกรด้ำนเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมในกำรด�ำเนินธุรกิจ ผ่ำนหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขความรู้

• มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้และใช้สมรรถนะหลัก 

ขององค์กร 

• ส่งเสริมความผูกพันบุคลากร

• ส่งเสริมการแบ่งปัน และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

เงื่อนไขคุณธรรม

• คัดเลือกบุคลากรที่ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” 

• ปลูกฝังจิตส�านึกการท�าประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมแก่พนักงานทุกคน

• ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดีและการต่อต้านทุจริต

• มีส่วนร่วมเผยแพร่แนวทางด�าเนินชีวิต/ธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมดุล

เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยั่งยืน

เจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน

มั่นคง

สำมำรถแข่งขันและ
ปรับตัวได้เร็ว

วิถีบางจากตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

• มีวัฒนธรรมธุรกิจที่ค�ำนึงถึงควำมสมดุล
• ส่งเสริมกำรผลิต/ธุรกิจพลังงำนทดแทน
• ต้นแบบธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน
• บริกำร/ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนสู่เมือง

ความพอประมาณ

• ยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
และการต่อต้านการทุจริต

• ยึดหลักการวางแผนธุรกิจที่เป็น
ระบบ และมีกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนที่รอบคอบ

• ส่งเสริมการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
และการศึกษาที่มีคุณภาพ

• การจัดการมลพิษและของเสีย 
อย่างยั่งยืน

ความมีเหตุผล

• การบริหารความเสี่ยง/การบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและภาวะวิกฤต

• กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร
อย่างมีส่วนร่วม กับผู้มีส่วนได้เสีย

• การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรที่ดี

• การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ 

มีภูมิคุ้มกัน
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บางจากฯ และ ความยั่งยืน

บริษทัฯ มุ่งม่ันในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลก (SDGs) รวมถงึพจิารณาเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนองค์กร
ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อค้นหาโอกาสในการ 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างาน และการด�าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นด้านความย่ังยืนอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับ 
เป้าหมายและแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืในระดับสากล ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก 
และประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีภูมิคุ้มกัน 

บริษทัฯ ด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื ผ่านโครงสร้างการบริหารความย่ังยนืขององค์กรใน 3 ระดับ ได้แก่ (Disclosure 102-19, Disclosure 
102-20, Disclosure 102-22)

ระดับ
นโยบาย

คณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร 
(Sustainability Policy Committee: SPC) 

ก�าหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มด้านความยั่งยืนเพื่อตอบสนอง
ต่อ SDGs การประเมินความยั่งยืนองค์กร และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับ
บริหารจัดการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร 
(Sustainability Management Committee: SMC)

ด�าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดจากระดับนโยบาย พร้อมประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อระดับนโยบาย 

ระดับ
โครงการ

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

ด�าเนินการตอบสนองต่อ SDGs ทั้ง 9 เป้าหมายหลักที่บริษัทฯ เลือกด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญและ
ความสอดคล้องกับธรุกิจ สภาพปัญหาของสังคมไทย และแนวโน้มความยัง่ยืนของโลก ประกอบด้วยคณะอนกุรรมการ 4 ชดุ 

(Disclosure 102-26)

คณะอนุกรรมการ
ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(Sub SMC- 

Climate Change) 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการน�า้ 
(Sub SMC-Water 

Management)

คณะอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาสังคม
และการมีส่วนร่วม 

(Sub SMC-Society and 
Inclusive Development)

คณะอนุกรรมการ
ด้านการศึกษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
(Sub SMC-Education 
and Human Resource 

Development) 

(Disclosure 102-16)

23รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



บริษัทฯ ได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง
ต่อ 9 เป้าหมายหลกัทีมี่ความเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการด�าเนนิธุรกิจและสมรรถนะของบริษทัฯ รวมถงึสภาพปัญหาสังคมและ 
แนวโน้มด้านความยั่งยืนท่ีส�าคัญของโลก โดยด�าเนินงานผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนองค์กรในแต่ละระดับ 
โดยมีการก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานในการตอบสนองท่ีแตกต่างกันส�าหรบัแต่ละเป้าหมาย รวมถงึมีการตรวจตดิตาม
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตาม SDGs และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) ทุกไตรมาส เพื่อให้
มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการตอบสนองต่อ SDGs 

การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The SDGs Integration)

หมายเหตุ: 

 1) เป้าหมาย SDGs เรียงล�าดับตามความส�าคัญในการด�าเนินงานตอบสนองของบริษัทฯ

 2) Core/Additional/Supplementary คือ กลุ่มระดับความส�าคัญของเป้าหมาย SDGs ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการตอบสนอง ก�าหนดโดยใช้เกณฑ์สมรรถนะทางธุรกิจ ความสนใจของ

อุตสาหกรรม และนโยบายของประเทศ

 3) ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA)

SDGs เป้าหมายการตอบสนองปี 2563 กลยุทธ์ แผนงาน ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562
การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

C
O

R
E

• ดัชนีการใช้พลังงานของโรงกลั่น (EII) = 96.0
• ขยายก�าลังการผลิตของธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน

• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ธุรกิจโรงกลั่นฯ

• ขยายก�าลังการผลิตของธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน

• ด�าเนนิโครงการพฒันาประสิทธภิาพการใช้พลังงาน 
(YES-R และ Rocket Projects)

• ด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พภิพ 
และพลังงานน�า้ รวมถงึขยายก�าลังการผลติเช้ือเพลิง 
ชีวภาพจากไบโอดีเซล และไบโอเอทานอล

• EII = 97.9 (ได้ตามเป้าหมาย)
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวม 153.7 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวม 23.37 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ 157.5 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้า 69 เมกะวัตต์
• ธุรกิจไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน
• ธุรกิจไบโอเอทานอล รวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน

• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของธุรกิจ
• สนับสนุนนโยบายของรัฐ เพิ่มสัดส่วนการใช้

พลังงานหมุนเวียน

• เพิม่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวยีนของประเทศ
• ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon 
Offset ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 
Carbon Offset จากธรุกิจพลังงานหมุนเวยีน

• จัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon 
Offset จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

• ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) จากธรุกจิพลังงานหมุนเวยีนได้
ร้อยละ 75.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• ขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

• ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและป้องกันอุณหภูมิโลก
ไม่ให้สูงเกิน 2°C

• ลดการใช้น�้าโรงกลั่นสะสมลงร้อยละ 15  
(เทียบกับปีฐาน 2558)

• จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืน 30 ราย

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�า้ใน
กระบวนการผลิต

• ปรับปรุงคุณภาพน�้าทิ้ง

• เพิ่มก�าลังการผลิตของหน่วย RO-Recycle
• เปลี่ยน Cooling Tower
• ด�าเนินการท�า Water Footprint เพื่อหา Hotspots 

ในการปรับปรุง

• การลดปริมาณน�้าใช้ในโรงกล่ันร้อยละ 6.3 จากปีฐาน 2558  
(รวมปริมาณการลดน�้าใช้สะสมในโรงกลั่นตั้งแต่ปี 2559 - 2562 
เทียบปีฐาน 2558 เท่ากับร้อยละ 17.9)

• จ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 18 ราย

• ใช้น�้าในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีน�้าใช้อย่างเพียงพอในกระบวนการผลิต 
• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้น�้า
• รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมา 

จ�าหน่ายเป็นสินค้าในร้าน SPAR ของบริษัทฯ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

• ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน�้า
ของบริษัทฯ

• แก้ปัญหาน�า้ท่วม น�า้แล้งอย่างยัง่ยนื มีน�า้เพยีงพอ
ส�าหรับภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน�้าป่าสัก

• เพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นที่ป่า และปริมาณน�้าที่
กักเก็บได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าป่าสัก 

• ไม่มีของเสียฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) 
ในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

• ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และมีจ�านวนรายการสินค้า/บริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 20 รายการ

• การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
ด้วยหลัก 3Rs และ Zero Waste to Landfill

• จดัการของเสยีและกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก 3Rs
• พัฒนาสถานีบริการน�้ามันต้นแบบด้านนวัตกรรม

และสิ่งแวดล้อม
• ใช้วัสดุ/ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดการขยะของเสียโดยใช้ Circular Economy 

Business Model

• ขยายการด�าเนินงาน Zero Waste to Landfill ไปยังบริษัทในกลุ่ม
• จ�านวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 55 

รายการ

• ลดต้นทุนทรัพยากรและการจัดการของเสีย
• สร้างมูลค่าให้กับของเสียและเพิ่มการใช้ประโยชน์
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

• ลดการเกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจก
• เผยแพร่และสร้างความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

ให้กับสังคม
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• ได้รับการประเมินคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของ
โครงการ Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR)

• ได้รับการจัดอับดับ TOP 30 ของโครงการ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ACGS)

• ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเป็น
องค์กรต้นแบบด้าน CG

• ให้ความรู้และสนับสนุนบริษัทในกลุ่มและคู่ค้า 
เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการ
รับรอง CAC

• CGR score: ร้อยละ 98
• รางวัล TOP 60 ASEAN PLCs จากการประเมินผลโครงการ 

ACGS 

• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

• ส่งเสริมภาพลักษณ์และความยั่งยืนของบริษัทฯ

• ลดปัญหาการคอร์รัปชันและการทุจริตในสังคม

• จ้างงานคนพิการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน • จ ้างงานอย่างมีคุณค่า เท ่าเทียม และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

• จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ • จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน (ได้ตามเป้าหมาย
ตั้งแต่ปี 2561)

• สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33

• สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้กับสังคม
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• นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ 
อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว 800 คน

• มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชนไทย ระดับประถม

• ด�าเนนิโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ 
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

• เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 891 คน จาก 7 โรงเรียน (ได้ตาม 
เป้าหมาย)

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามพันธกิจของ 
บริษัทฯ 

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

• นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

• จ�านวนงานวิจัย 12 เรื่อง
• จ�านวนลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 IP

• ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

• In-house R&D
• สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับ

สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยั และหน่วยงานภายนอก

• จ�านวนงานวิจัย 11 เรื่อง
• จ�านวน Intellectual Property 2 IP

• สร้างวัฒนธรรมการคิดนวัตกรรมให้พนักงาน
• นวัตกรรมและ/หรือสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส 

ทางธุรกิจ 
• การสร้างพันธมิตรในงานวิจัย

• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

• สร้างชุมชนปลอดภัย 11 ชุมชน
• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มและขยายเครือข่าย

และสร้างโมเดลทางธุรกิจ

• สร้างชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่และปลอดภัย • สร้างชุมชนปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
และอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 
ในชุมชนรอบสถานประกอบการ

• สร้างชุมชนปลอดภัย 10 ชุมชน
• จ�านวนวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ และความเชือ่ม่ันในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับชุมชน

• การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในด้าน
อาชีพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย

24 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



SDGs เป้าหมายการตอบสนองปี 2563 กลยุทธ์ แผนงาน ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562
การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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• ดัชนีการใช้พลังงานของโรงกลั่น (EII) = 96.0
• ขยายก�าลังการผลิตของธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน

• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ธุรกิจโรงกลั่นฯ

• ขยายก�าลังการผลิตของธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน

• ด�าเนนิโครงการพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(YES-R และ Rocket Projects)

• ด�าเนินการขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พภิพ 
และพลังงานน�า้ รวมถงึขยายก�าลังการผลติเชือ้เพลิง 
ชีวภาพจากไบโอดีเซล และไบโอเอทานอล

• EII = 97.9 (ได้ตามเป้าหมาย)
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวม 153.7 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวม 23.37 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ 157.5 เมกะวัตต์
• ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้า 69 เมกะวัตต์
• ธุรกิจไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน
• ธุรกิจไบโอเอทานอล รวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน

• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของธุรกิจ
• สนับสนุนนโยบายของรัฐ เพิ่มสัดส่วนการใช้

พลังงานหมุนเวียน

• เพิม่สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวยีนของประเทศ
• ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon 
Offset ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 
Carbon Offset จากธรุกิจพลังงานหมุนเวยีน

• จัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon 
Offset จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

• ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) จากธรุกจิพลังงานหมุนเวยีนได้
ร้อยละ 75.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

• ขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

• ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและป้องกันอุณหภูมิโลก
ไม่ให้สูงเกิน 2°C

• ลดการใช้น�้าโรงกลั่นสะสมลงร้อยละ 15  
(เทียบกับปีฐาน 2558)

• จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืน 30 ราย

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�้าใน
กระบวนการผลิต

• ปรับปรุงคุณภาพน�้าทิ้ง

• เพิ่มก�าลังการผลิตของหน่วย RO-Recycle
• เปลี่ยน Cooling Tower
• ด�าเนินการท�า Water Footprint เพื่อหา Hotspots 

ในการปรับปรุง

• การลดปริมาณน�้าใช้ในโรงกล่ันร้อยละ 6.3 จากปีฐาน 2558  
(รวมปริมาณการลดน�้าใช้สะสมในโรงกลั่นตั้งแต่ปี 2559 - 2562 
เทียบปีฐาน 2558 เท่ากับร้อยละ 17.9)

• จ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 18 ราย

• ใช้น�้าในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีน�้าใช้อย่างเพียงพอในกระบวนการผลิต 
• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้น�้า
• รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมา 

จ�าหน่ายเป็นสินค้าในร้าน SPAR ของบริษัทฯ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

• ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน�้า
ของบริษัทฯ

• แก้ปัญหาน�า้ท่วม น�า้แล้งอย่างยัง่ยนื มีน�า้เพยีงพอ
ส�าหรับภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน�า้ป่าสัก

• เพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่า และปริมาณน�้าที่
กักเก็บได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น�า้ป่าสัก 

• ไม่มีของเสียฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) 
ในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

• ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และมีจ�านวนรายการสินค้า/บริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 20 รายการ

• การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม 
ด้วยหลัก 3Rs และ Zero Waste to Landfill

• จดัการของเสยีและกากอตุสาหกรรมด้วยหลัก 3Rs
• พัฒนาสถานีบริการน�้ามันต้นแบบด้านนวัตกรรม

และสิ่งแวดล้อม
• ใช้วัสดุ/ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดการขยะของเสียโดยใช้ Circular Economy 

Business Model

• ขยายการด�าเนินงาน Zero Waste to Landfill ไปยังบริษัทในกลุ่ม
• จ�านวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 55 

รายการ

• ลดต้นทุนทรัพยากรและการจัดการของเสีย
• สร้างมูลค่าให้กับของเสียและเพิ่มการใช้ประโยชน์
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

• ลดการเกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจก
• เผยแพร่และสร้างความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

ให้กับสังคม
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• ได้รับการประเมินคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของ
โครงการ Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR)

• ได้รับการจัดอับดับ TOP 30 ของโครงการ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ACGS)

• ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเป็น
องค์กรต้นแบบด้าน CG

• ให้ความรู ้และสนับสนุนบริษัทในกลุ่มและคู่ค้า 
เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการ
รับรอง CAC

• CGR score: ร้อยละ 98
• รางวัล TOP 60 ASEAN PLCs จากการประเมินผลโครงการ 

ACGS 

• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

• ส่งเสริมภาพลักษณ์และความยั่งยืนของบริษัทฯ

• ลดปัญหาการคอร์รัปชันและการทุจริตในสังคม

• จ้างงานคนพิการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน • จ ้างงานอย่างมีคุณค่า เท ่าเทียม และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

• จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ • จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน (ได้ตามเป้าหมาย
ตั้งแต่ปี 2561)

• สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33

• สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้กับสังคม
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• นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ 
อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว 800 คน

• มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเยาวชนไทย ระดับประถม

• ด�าเนนิโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขยีนไม่ได้ 
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

• เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 891 คน จาก 7 โรงเรียน (ได้ตาม 
เป้าหมาย)

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามพันธกิจของ 
บริษัทฯ 

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

• นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

• จ�านวนงานวิจัย 12 เรื่อง
• จ�านวนลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 IP

• ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรม

• In-house R&D
• สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับ

สถาบันวจิยั มหาวทิยาลัย และหน่วยงานภายนอก

• จ�านวนงานวิจัย 11 เรื่อง
• จ�านวน Intellectual Property 2 IP

• สร้างวัฒนธรรมการคิดนวัตกรรมให้พนักงาน
• นวัตกรรมและ/หรือสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส 

ทางธุรกิจ 
• การสร้างพันธมิตรในงานวิจัย

• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

• สร้างชุมชนปลอดภัย 11 ชุมชน
• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มและขยายเครือข่าย

และสร้างโมเดลทางธุรกิจ

• สร้างชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่และปลอดภัย • สร้างชุมชนปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
และอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ 
ในชุมชนรอบสถานประกอบการ

• สร้างชุมชนปลอดภัย 10 ชุมชน
• จ�านวนวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม

• เสริมสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ และความเชือ่ม่ันในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับชุมชน

• การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในด้าน
อาชีพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
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หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (Disclosure 102-16)

นอกเหนือจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีบริษัทฯ น�ามาบูรณาการและปรับใช้ในการ 
ด�าเนนิธรุกจิแล้วนัน้ บรษิัทฯ ยงัได้น�าแนวทางปฏบิตั ิเกณฑ์ และมาตรฐานสากลด้านความยัง่ยนืและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ได้แก่ 
การปฏิบัตต่ิอข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global Compact: UNGC) ดัชนคีวามยัง่ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indexes: DJSI) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards: TQA) มาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร ISO ต่างๆ  
และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณาก�าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อม 
และสังคม และนโยบายย่อยในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนากระบวนการท�างานตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการติดตามการด�าเนินงาน
และรายงานผลตามแนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

ทัง้นี ้บริษทัฯ ได้ปรับปรงุ นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนไปกับสิง่แวดล้อมและสังคม ให้ครอบคลุมประเด็นส�าคญัด้านความย่ังยนื
อย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่ธรุกิจ เพือ่เป็นแนวปฏิบัตท่ีิดีส�าหรับการด�าเนนิธุรกิจ ช่วยลดความเส่ียงองค์กร และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ 
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยการปรับปรุงนโยบายฯ ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืน 8 ด้าน ได้แก่
1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
3. สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
4. การจัดการพลังงาน สภาพภูมิอากาศ น�า้ และของเสีย 
5. การผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน 
6. การลงทุนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
7. การประเมินด้านความยั่งยืนส�าหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน
8. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม 
(ท่านสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ฉบับปรับปรุงได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.bangchak.co.th)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดการด�าเนินธุรกิจภายใต้ BCG Economy Model  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลักคือ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ ้มค่า  
โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
ทีมุ่่งเน้นการใช้ทรัพยากร วตัถดิุบ และผลิตภณัฑ์อย่างคุม้ค่า และเศรษฐกิจสเีขยีว  
(Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบอย่างยั่งยืน 
มาเป็นแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่า คุณค่า และความยั่งยืนให้กับ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
และผันผวนอย่างมาก กล่าวคือ

ด้านการเมืองและนโยบายภาครัฐ ในปี 2562 ประเทศไทยได้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการเลือกตั้งคร้ังนี้  
ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและการลงทุน ท�าให้นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยมากขึ้น และมีความชัดเจนของนโยบาย
ด้านพลังงานและโครงการจากภาครัฐมากขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาและลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา 
ทีย่ั่งยนื ซึง่ประกอบด้วยเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ ระบบเศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) 
และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ด้านเศรษฐกิจ จากการคาดการณ์ของสถาบันการเงนิและการลงทุน ต่างชีว่้าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตวั
ในอตัราทีช่ะลอลง เพราะความเส่ียง 3 ประเด็นส�าคญั ได้แก่ 1) สงครามการค้าและความขดัแย้งของสหรฐัฯ-จนี 2) ปัญหาภมิูรัฐศาสตร์
โดยเฉพาะ Brexit และความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง 3) ปัญหาและความเปราะบางเฉพาะรายประเทศทีมี่ความเส่ียงขยายผลกระทบ 
ในระยะต่อไป ส�าหรับเศรษฐกจิไทย การเตบิโต GDP ไทยปี 2562 ลดลงเหลือร้อยละ 2.6 มาจากอทิธพิลปัจจยัภายนอก ซึง่ท�าให้การส่งออก 
ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว สาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมน�้ามันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์องค์กร และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคง เสถียรภาพ และความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ
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ฝุ่นละออง โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว 
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เช่น เร่งรัดการใช้
น�้ามันดีเซลมาตรฐาน Euro 5 ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปที่ได้รับรอง มาตรฐาน Euro 5 ถึง  
2 ประเภท คือ น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�้ามันไฮพรีเมียม 
ดีเซลเอส (Hi-Premium Diesel S) เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ และฝุ่น PM 2.5 จากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์

วกิฤตภยัแล้ง เป็นอกีปัญหาทีค่นไทยส่วนใหญ่ต่างมีความวติกกังวล  
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตร หากขาดน�้า 
จะส่งผลกระทบท�าให้ไม่สามารถท�าการเกษตรได้ ท�าให้พืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย และท�าให้รายได้เกษตรกรลดลง อีกท้ัง
ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรและสังคมไทย บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการบริหาร
จัดการน�้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้ เพิม่พืน้ทีป่่า และพฒันาความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ในลุ่มน�า้ป่าสักและพืน้ทีใ่กล้เคยีงให้ดีขึน้ อกีทัง้ยงัได้รบัซือ้ผลผลติ
ทางการเกษตรของเกษตรกรมาจ�าหน่ายเป็นสนิค้าในร้านสะดวก
ซื้อ SPAR ของบริษัทฯ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่คนไทยมีความตื่นตัวตามกระแสโลก  
คอื การจดัการขยะพลาสตกิทีไ่ม่สามารถน�าเข้ากระบวนการรไีซเคลิ 
ได้ทั้งหมด ท�าให้ในปี 2562 ประเทศไทยได้มีการรณรงค์ใช้วัสดุ
ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแทนการใช้พลาสติก ในขณะที่
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศงดแจกถุงพลาสติก ส�าหรับปัญหา
ขยะพลาสติกในขยะทะเล มีการน�านวัตกรรมมาใช้ก�าจัดขยะ
พลาสติกสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) ส�าหรับ
บริษทัฯ ได้ด�าเนนิการรณรงค์การใช้ถงุผ้าและงดแจกถงุพลาสตกิ
ในร้านสะดวกซื้อ SPAR ของบริษัทฯ อีกท้ังยังใช้แก้วพลาสติก
ย่อยสลายได้ หรือแก้ว Bio Cup และพัฒนาฝาด่ืมรูปแบบใหม ่
โดยไม่ต้องใช้หลอด ส�าหรับธรุกิจร้านกาแฟอนิทนลิ เพือ่ลดการเกิด 
ปัญหาพลาสติกและตอกย�้าการเป็น Eco Brand ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ส�าหรบัสถานการณ์ด้านพลังงาน ส่วนราคาน�า้มันเฉลีย่มีแนวโน้ม
ลดลงจากอปุทานส่วนเกินท่ีมีในตลาด ในขณะทีอ่ปุสงค์มีแนวโน้ม 
ชะลอตวั อย่างไรกต็ามประเทศไทยมีการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเชือ้เพลงิ 
ชีวภาพและเคมีชวีภาพเป็นหนึง่ใน 12 กลุม่อตุสาหกรรม S-curve 
ในโครงการ EEC โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็น
เศรษฐกิจชีวภาพ “Bio Economy” ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านวัตถุดิบทางการเกษตร และมีความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และขยายก�าลังการผลิต ไบโอดีเซลจาก 
ปาล์มน�า้มัน และไบโอเอทานอลจากมันส�าปะหลัง ซึง่น�ามาใช้ผลิตเป็น
เชือ้เพลิงชวีภาพ นอกจากนีบ้ริษทัฯยงัมุ่งสร้างผลติภณัฑ์ชวีภาพ
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีทั่วโลกต่างให้ 
ความส�าคัญ คือ สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
จากการประชุม COP 25 ระบุว่าโลกก�าลังเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสภาพภูมิอากาศเต็มขั้นซึ่งเป็น "จุดท่ีไม่สามารถเยียวยา 
ให้กลบัคนืดงัเดมิ" โดยมีการเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มเป้าหมาย 
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น และมี
การหารือในประเด็นเคร่ืองมือในการค�านวณการปรับตัว และ 
ผลประโยชน์ร่วมจากการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ส�าหรับบริษัทฯ  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมน�้ามันท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาน้ี โดยได้ด�าเนินโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกล่ัน การใช้
เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต และขยาย
ธรุกจิพลงังานหมนุเวยีน เพือ่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหา 
ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึง่เป็นปัญหาส�าคญั 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน

เช่นเดียวกับปัญหาหมอกควันท่ีเกิดในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคเหนือ ซึง่ขณะนีปั้ญหาฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และปัญหา
หมอกควัน ได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

จากวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ “Evolving Greenovation :  มุง่สูก่ลุม่บรษิทันวตักรรมสเีขยีวชัน้น�าในเอเชยี ทีม่บีรรษทัภบิาลทีด่ ีและด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน” การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์มาอย่างต่อเน่ือง โดยการน�าข้อมูลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การส�ารวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business 
Environment Scanning) การจัดท�าฐานข้อมูล (BIG Data) การประเมินภาพจ�าลอง (Scenario) และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมิน
ผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligent Risks) เพ่ือที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
อีกทั้งสามารถสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการด�าเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดล�าดับโดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯ หรือไม่

2. การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย มีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้
ก�าหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ก�าหนดวิธีการส�ารวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการด�าเนินงาน
รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นส�าคัญ
พิจารณาความส�าคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ความเสีย่ง โอกาส และความสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายขององค์กร ทัง้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย และความส�าคัญ 
ต่อองค์กร

4. การน�าผลไปด�าเนินการ
เสนอผลการวเิคราะห์ต่อคณะกรรมการนโยบายความยัง่ยนืองค์กร (SPC) เพ่ือก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื 
และจัดท�ากลยุทธ์องค์กร

บริษัทฯ ได้จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน ส่ือมวลชน เจ้าหนี้  
หน่วยงานราชการ และคูแ่ข่งทางการค้า (Disclosure 102-40) โดยมกีารด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงั 
ที่แตกต่างกัน

(Disclosure 102-46)

(Disclosure 102-42)
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

พนักงาน

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบ

สัญญาประจ�าและเต็มเวลา

เท่านั้น ไม่มีการจ้างแบบ

ชั่วคราว (Part Time) รวมถึง 

ไม่มีการจ้างงานแบบ 

Self-Employed และไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลัง

ตามฤดูกาล

1. Engagement Ambassador
2. กิจกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ 

พบพนักงาน (CEO Town Hall)
3. เสียงตามสายโดยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
4. HR Site Visit
5. กิจกรรมผ่านสโมสรพนักงาน
6. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “โครงการ

นับก้าว”
7. คณะกรรมการลูกจ้าง
8. HR Communication ข่าวสารภายใน

องค์กร
9. การส�ารวจความผูกพันพนักงาน

1. โอกาสทางอาชีพ
2. การจัดการคนเก่งและบุคลากร
3. กระบวนการ ระบบงาน และขั้นตอนการท�างาน
4. การชมเชยและการให้รางวัล (Pay & Contribution)
5. ผู้บริหารระดับสูง การให้คุณค่า

1. ด�าเนินการสื่อสารเส้นทางการเติบโตโดยใช้ Focus 
group ผ่าน Sub MDC ของแต่ละธรุกิจ เพ่ือท�าความ
เข้าใจในเส้นทางการเติบโตให้กับหัวหน้างาน  
เพ่ือด�าเนินการวางแผนเส้นทางการเติบโตให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้พนักงานสามารถก�าหนด
แผนพัฒนาของตนเองผ่านระบบ 

2. ขยายการใช้ระบบประเมนิแบบ 360 องศา จากเดมิ
ท่ีระดบั VP ข้ึนไปเป็นตัง้แต่ระดบั Senior Manager 
ขึ้นไป

3. ปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและการสื่อสารให้กับ
พนักงานเข้าใจในหลักการการประเมินผลงาน

4. จัดท�ากิจกรรมการช่ืนชมพนักงานผ่านกิจกรรม 
ต่างๆ เช่น จัดมอบ Certificate ให้กับพนักงาน
ผ่าน Event ต่างๆ รวมถึงการทบทวนระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน

1. อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ
อุตสาหกรรม

2. รักษาคะแนนความผูกพันไม่ให้ต�่ากว่าเดิม (ร้อยละ 69)

1. อัตราการลาออกเฉลี่ยร้อยละ 5.63 (เทียบกับเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 4.00 และปี 2561 ที่ร้อยละ 3.71)

2. อัตราการปรับระดับเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4 (เทียบกับปี 
2561 ที่ร้อยละ 2.9 แนวโน้มดีขึ้น)

3. พนักงานเข้าร่วมการส�ารวจความผูกพันพนักงาน ลดลง 
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 98.95 (ปี 2561 เข้าร่วมที่  
ร้อยละ 99.84) โดยมีคะแนนความผูกพันร้อยละ 62

4. ส�าหรับประเด็นความคาดหวังต่างๆ แสดงผลได้ดังนี้
• โอกาสทางอาชีพลดลงร้อยละ 17 คิดเป็นร้อยละ 47
• การจัดการคนเก่งและบุคลากรลดลงร้อยละ 23  

คดิเป็นร้อยละ 38
• กระบวนการ/ระบบงาน/ขั้นตอนการท�างานเท่ากับ 

ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 57
• การชมเชยและการให้รางวัล Pay & Contribution  

ลดลงร้อยละ 4 คิดเป็นร้อยละ 46 ผู้บริหารระดับสูง  
การให้คุณค่า ลดลงร้อยละ 23 คิดเป็นร้อยละ 45

1. ให ้ผู ้น�าในแต่ละกลุ ่มธุรกิจมีส ่วนร ่วมและเป็น 
แบบอย่างในการด�าเนินงานตามแผนปรับปรุง 
ความผูกพันมากขึ้น

2.  เพิ่มอัตราการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
เป็นเป้าหมายสงูกว่าร้อยละ 5

3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารแบบ Informal ระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงระดับ 
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นเสมือนโซ่ข้อกลาง

4. ศึกษาแนวทางการให้ Incentive ที่สอดคล้องกับ 
ผลงาน Recognition ต่างๆ

5. ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป็น Automation  
มากขึน้ ใช้ระบบ IT ให้มากขึน้ เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ
และลดภาระงานของพนักงาน

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

ชุมชน 

(ชุมชนระยะใกล้รัศมี 

1.5 กิโลเมตร)

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย

2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
3. ช่องทางการสือ่สาร และรบัข้อร้องเรยีน
4. โทรศัพท์สายตรง
5. ป้ายประชาสัมพันธ์
6. เสียงตามสาย
7. LINE Application
8. ใบปลิว/แผ่นพับ
9. การประเมนิผลกจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์
10. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การด�าเนินงานธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 

ให้ชุมชนทราบ 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในด้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจ รายได้ของชุมชน
 • พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1. เพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในชุมชน

2. ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้งจากชุมชน
3. เพิ่มจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ

บางจากฯ
4. ปรับรูปแบบและเพ่ิมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ตรง

กับความต้องการของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชน
6. เพ่ิมการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ในชุมชน เช่น ทุนการศึกษา และการสอนพิเศษ
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น�า
ชุมชน

2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 
ให้ดีขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนมีโอกาส

ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
5. ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้แสดงความสามารถ

เพื่อค้นหาและศักยภาพ

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

โรงเรียน

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย 

2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
3. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การพัฒนาด ้านการศึกษาและศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน

2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
3. การให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบางจากฯ
2. จัดโครงการ 7 HABITS Lighthouse School
3. จัดโครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการ Project 

Citizen และโครงการ BCP Environmental 
Learning Project

4. การเปิดเยี่ยมชมโรงกลั่นฯ และทัศนศึกษา
5. สนับสนุนอุปกรณ์ด้าน IT
6. จัดการซ้อมดับเพลิงร่วมกับโรงเรียน
7. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. พฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน พร้อมทัง้ให้ความรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ครูและนักเรียน

2. เพิ่มกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน 
ให้มีความรู ้เรื่องโรงกลั่น กระบวนการผลิต และ
มาตรการความปลอดภัยของโรงกลั่น

3. พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนมากขึ้น

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

กลุ่มครอบครัว 

(บ้านเดี่ยว)

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
3. จุลสารครอบครัวใบไม้
4. Facebook ครอบครัวใบไม้บางจาก
5. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพชวีติและช่วยเหลอื
สาธารณประโยชน์

2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 
ให้ชุมชนทราบ 

3. การตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

1. จัดกิจกรรมครอบครัวเดียวกันอย่างสม�า่เสมอ
2. สื่อสารผ ่านช ่องทางใหม่ๆ เช ่น Facebook 

ครอบครัวใบไม้บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. ปรบักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่
เป้าหมาย

2. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อท�าประโยชน์แก่สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาช ่องทางการสื่อสารให ้ครอบคลุมกลุ ่ม 
เป้าหมายมากขึ้น

4. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

คอนโดมิเนียม

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ /ซ ้อมแผน

ฉุกเฉิน
3. จุลสารครอบครัวใบไม้
4. Line เพื่อนบ้านคอนโดบางจาก
5. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ

2. สนบัสนนุให้โอกาสคนในชมุชนได้ท�างานในองค์กร

1. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง
2. จัดการเปิดเยี่ยมชมบริษัทฯ
3. จดักจิกรรมเสรมิสร้างความรู้ให้แก่เพือ่นบ้านคอนโด  

เช ่น ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม การลงทุน

4. สือ่สารผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น Line เพ่ือนบ้านคอนโด 
บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. พฒันาการสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข้าถงึกลุม่
เป้าหมายมากขึน้

2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านความปลอดภัยและเพิ่ม
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

30 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

พนักงาน

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบ

สัญญาประจ�าและเต็มเวลา

เท่านั้น ไม่มีการจ้างแบบ

ชั่วคราว (Part Time) รวมถึง 

ไม่มีการจ้างงานแบบ 

Self-Employed และไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลัง

ตามฤดูกาล

1. Engagement Ambassador
2. กิจกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ 

พบพนักงาน (CEO Town Hall)
3. เสียงตามสายโดยประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร
4. HR Site Visit
5. กิจกรรมผ่านสโมสรพนักงาน
6. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “โครงการ

นับก้าว”
7. คณะกรรมการลูกจ้าง
8. HR Communication ข่าวสารภายใน

องค์กร
9. การส�ารวจความผูกพันพนักงาน

1. โอกาสทางอาชีพ
2. การจัดการคนเก่งและบุคลากร
3. กระบวนการ ระบบงาน และขั้นตอนการท�างาน
4. การชมเชยและการให้รางวลั (Pay & Contribution)
5. ผู้บริหารระดับสูง การให้คุณค่า

1. ด�าเนินการสื่อสารเส้นทางการเติบโตโดยใช้ Focus 
group ผ่าน Sub MDC ของแต่ละธุรกจิ เพือ่ท�าความ
เข้าใจในเส้นทางการเติบโตให้กับหัวหน้างาน  
เพื่อด�าเนินการวางแผนเส้นทางการเติบโตให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้พนักงานสามารถก�าหนด
แผนพัฒนาของตนเองผ่านระบบ 

2. ขยายการใช้ระบบประเมินแบบ 360 องศา จากเดมิ
ทีร่ะดบั VP ขึน้ไปเป็นตัง้แต่ระดบั Senior Manager 
ขึ้นไป

3. ปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและการส่ือสารให้กับ
พนักงานเข้าใจในหลักการการประเมินผลงาน

4. จัดท�ากิจกรรมการช่ืนชมพนักงานผ่านกิจกรรม 
ต่างๆ เช่น จัดมอบ Certificate ให้กับพนักงาน
ผ่าน Event ต่างๆ รวมถึงการทบทวนระบบการ
จ่ายค่าตอบแทน

1. อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ
อุตสาหกรรม

2. รักษาคะแนนความผูกพันไม่ให้ต�า่กว่าเดิม (ร้อยละ 69)

1. อัตราการลาออกเฉลี่ยร้อยละ 5.63 (เทียบกับเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 4.00 และปี 2561 ที่ร้อยละ 3.71)

2. อัตราการปรับระดับเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 (เทียบกับปี 
2561 ที่ร้อยละ 2.9 แนวโน้มดีขึ้น)

3. พนักงานเข้าร่วมการส�ารวจความผูกพันพนักงาน ลดลง 
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 98.95 (ปี 2561 เข้าร่วมที่  
ร้อยละ 99.84) โดยมีคะแนนความผูกพันร้อยละ 62

4. ส�าหรับประเด็นความคาดหวังต่างๆ แสดงผลได้ดังนี้
• โอกาสทางอาชีพลดลงร้อยละ 17 คิดเป็นร้อยละ 47
• การจัดการคนเก่งและบุคลากรลดลงร้อยละ 23  

คดิเป็นร้อยละ 38
• กระบวนการ/ระบบงาน/ขั้นตอนการท�างานเท่ากับ 

ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 57
• การชมเชยและการให้รางวัล Pay & Contribution  

ลดลงร้อยละ 4 คิดเป็นร้อยละ 46 ผู้บริหารระดับสูง  
การให้คุณค่า ลดลงร้อยละ 23 คิดเป็นร้อยละ 45

1. ให ้ผู ้น�าในแต่ละกลุ ่มธุรกิจมีส ่วนร ่วมและเป็น 
แบบอย่างในการด�าเนินงานตามแผนปรับปรุง 
ความผูกพันมากขึ้น

2.  เพิ่มอัตราการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
เป็นเป้าหมายสงูกว่าร้อยละ 5

3. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารแบบ Informal ระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงระดับ 
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นเสมือนโซ่ข้อกลาง

4. ศึกษาแนวทางการให้ Incentive ท่ีสอดคล้องกับ 
ผลงาน Recognition ต่างๆ

5. ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป็น Automation  
มากขึน้ ใช้ระบบ IT ให้มากข้ึน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และลดภาระงานของพนักงาน

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

ชุมชน 

(ชุมชนระยะใกล้รัศมี 

1.5 กิโลเมตร)

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย

2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
3. ช่องทางการสือ่สาร และรบัข้อร้องเรยีน
4. โทรศัพท์สายตรง
5. ป้ายประชาสัมพันธ์
6. เสียงตามสาย
7. LINE Application
8. ใบปลิว/แผ่นพับ
9. การประเมินผลกิจกรรมชมุชนสมัพันธ์
10. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การด�าเนินงานธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 

ให้ชุมชนทราบ 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในด้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจ รายได้ของชุมชน
 • พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1. เพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในชุมชน

2. ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้งจากชุมชน
3. เพิ่มจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ

บางจากฯ
4. ปรับรูปแบบและเพิ่มกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ตรง

กับความต้องการของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชน
6. เพิ่มการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ในชุมชน เช่น ทุนการศึกษา และการสอนพิเศษ
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น�า
ชุมชน

2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 
ให้ดีขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนมีโอกาส

ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
5. ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้แสดงความสามารถ

เพื่อค้นหาและศักยภาพ

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

โรงเรียน

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย 

2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
3. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การพัฒนาด ้านการศึกษาและศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน

2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
3. การให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบางจากฯ
2. จัดโครงการ 7 HABITS Lighthouse School
3. จัดโครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการ Project 

Citizen และโครงการ BCP Environmental 
Learning Project

4. การเปิดเยี่ยมชมโรงกลั่นฯ และทัศนศึกษา
5. สนับสนุนอุปกรณ์ด้าน IT
6. จัดการซ้อมดับเพลิงร่วมกับโรงเรียน
7. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พร้อมทัง้ให้ความรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ครูและนักเรียน

2. เพิ่มกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน 
ให้มีความรู ้เรื่องโรงกลั่น กระบวนการผลิต และ
มาตรการความปลอดภัยของโรงกลั่น

3. พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนมากขึ้น

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

กลุ่มครอบครัว 

(บ้านเดี่ยว)

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ 
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
3. จุลสารครอบครัวใบไม้
4. Facebook ครอบครัวใบไม้บางจาก
5. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพชวีติและช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์

2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 
ให้ชุมชนทราบ 

3. การตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

1. จัดกิจกรรมครอบครัวเดียวกันอย่างสม�่าเสมอ
2. สื่อสารผ ่านช ่องทางใหม่ๆ เช ่น Facebook 

ครอบครัวใบไม้บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. ปรบักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่
เป้าหมาย

2. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือท�าประโยชน์แก่สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาช ่องทางการสื่อสารให ้ครอบคลุมกลุ ่ม 
เป้าหมายมากขึ้น

4. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

คอนโดมิเนียม

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ /ซ ้อมแผน

ฉุกเฉิน
3. จุลสารครอบครัวใบไม้
4. Line เพื่อนบ้านคอนโดบางจาก
5. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกนัผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ

2. สนบัสนนุให้โอกาสคนในชมุชนได้ท�างานในองค์กร

1. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง
2. จัดการเปิดเยี่ยมชมบริษัทฯ
3. จดักจิกรรมเสรมิสร้างความรู้ให้แก่เพือ่นบ้านคอนโด  

เช ่น ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม การลงทุน

4. ส่ือสารผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น Line เพือ่นบ้านคอนโด 
บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมนิความผูกพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. พัฒนาการสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข้าถงึกลุม่
เป้าหมายมากขึน้

2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านความปลอดภัยและเพิ่ม
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สีอักษรแสดงความถ่ีในการด�าเนินงานกับผู้มีส ่วนได้เสีย 
(Disclosure 103-43)
• เป็นประจ�า/สม�่าเสมอ/ทุกเดือน
• รายไตรมาส
• รายปี

31รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เยาวชน

1. การส� ารวจ  และประชุมร ่ วมกับ 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา/  
ผู้ปกครองและนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านเขียน และกิจกรรมธุรกิจเกษตร 

3. จั ด โคร งการประกวด ธุ รกิ จและ
โครงการเพื่อสังคมออนไลน์ โดย
ใช ้ป ัญหาด ้ านสั งคม เศรษฐกิ จ  
สิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการริเริ่ม
แผนงาน

1. ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ท่ียึดผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลางผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

2. จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบัรายวิชา
ที่สอน 

3. ยกระดบัคุณภาพวชิาการให้กับสถานศกึษาให้ดข้ึีน
จากการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด

1. จัดประกวดโครงการ G Impact คลิก พลิกประเทศ 
ให้เยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

2. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการสถานี
บรกิาร ในการจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน และส่งเสรมิ
ให้เกิดโรงเรียนน�าร่องตามแนวทางของโครงการ 
Partnership School

3. น�าร่องกจิกรรมธุรกิจเกษตรในโรงเรียน เพ่ือเป็นการ
ฝึกฝนปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน 

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนประชารัฐ  
20 โรงเรียน 

2. จัดการประกวดผลงานเยาวชน G Impact เพื่อผลิตสินค้า
และบริการ/โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการมากกว่า 5,000 คน 
2. เยาวชนเสนอผลงานใน G Impact 1,244 ทีม มากกว่า 

3,700 คน
3. โรงเรียนน�าร่องตามแนวทางของโครงการ Partnership 

School 4 แห่ง

1. ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง หรือขยายพื้นที่ด�าเนินการ 
2. จดัให้มกีารประเมนิผลกระทบโครงการด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เกษตรกร

1. ประชุม ติดตาม ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน 
และจัดอบรมเกษตรกรในพื้นท่ีอย่าง
สม�่าเสมอ

1. ความรู้ และโอกาสในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม
เพือ่สร้างรายได้ทีม่ัน่คง ปลดหนีแ้ละมคีวามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

2. การสนับสนุนอุปกรณ์/แรงงานในการร่วมพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง

1. "เกษตรกรปันสุข" ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
จัดการอบรม/พัฒนาเกษตรกร และสนับสนุนทุน
ด�าเนินงานปรับเปลี่ยนวิถีการท�าเกษตร รวมถึงจัด
กิจกรรมปันแรง เพ่ือระดมทรัพยากรและแรงงาน 
ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

1. ขยายโมเดล "เกษตรกรปันสุข" มากขึ้น 1. ขยายพืน้ทีด่�าเนนิงานของเกษตรกรปันสุข จ�านวน 12 ราย 
มากกว่า 27 ไร่ 

2. ประเมินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)  
พบว่า มมีลูค่าผลกระทบต่อสดัส่วนการลงทนุ ที ่3.93 : 1 บาท

1. ขยายพื้นที่มากขึ้นและพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

คู่ค้า 

(ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ)

1. การจัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าป ี
2. การจัดประชุมผลการปฏิบั ติงาน 

ประจ�าเดือน
3. การส�ารวจความพึงพอใจ ความ

ต้องการ และความคาดหวังของคู่ค้า
4. การตรวจเยี่ยมคู่ค้า

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. Digital Transformation

1. ตั้งการโอนสาย (Forward Call) เข้าโทรศัพท์มือถือ 
เมื่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่อยู่ที่โต๊ะ 

2. แจ้งคู่ค้าให้ส่งข้อสงสัยหรือข้อซักถามเป็น Email 
กรณีไม่สามารถโทรติดต่อได้

3. ส่งคูม่อืการเสนอราคาในระบบ ส�าหรับคูค้่าทีเ่ริม่ใช้
งานระบบ 

4. แจ้งผลการประกวดราคาแบบอัตโนมัติ ผ ่าน
จดหมายขอบคุณ

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 80

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 80

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 87.34

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 79.71

1. ปรับปรุงคู่มือการเสนอราคา
2. ศึกษาระบบสนับสนุนงานจัดซื้ออื่นๆ
3. วางแผนให้มีบริการรับฝากข้อความที่พนักงาน 

Contract เพื่อให้ Buyer ทราบเรื่องและติดต่อกลับ
ได้โดยเร็ว

คู่ค้าขนส่งน�า้มัน 

ทางรถยนต์

1. จดัสมัมนาผูป้ระกอบการขนส่งประจ�าปี
2. จัดประชุม KPI ผู ้ รับเหมาขนส ่ง 

ทุกเดือน
3. จัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน

1. เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยมี
สัญญาระยะยาว และพิจารณาการต่อสัญญาโดย
พิจารณา Performance ของผู้ขนส่ง

2. มีส่วนร่วมในท�าความเข้าใจในเนื้องานร่วมกัน
3. มีรายได้ และก�าไรในการจัดส่ง
4. ความสุขในการท�างาน

1. ท�าสัญญาจ้างเหมา จาก 5 ปีเป็น 5 ปี + 3 ปี  
(3 ปี หลงัต่อสญัญาทลีะปี โดยพจิารณาจากผลงาน)

2. สื่อสารและแลกเปล่ียนเนื้อหาสัญญาร่วมกัน เช่น 
จ�านวนรถส�ารอง และบทปรับท่ีเปล่ียนแปลงในการ
ประชุม

3. เพิ่มเที่ยวขนส่งสะสมจากโครงการ Back Haul ให้
กับผู้รับเหมา

1. สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับเหมาขนส่ง ลงทนุเพิม่จ�านวนรถ 
และเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง

2. สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน
3. สร้างความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรระยะยาว

1. โครงการ Back haul เพิ่มเที่ยวสะสมจาก 900 เที่ยวในปี 
2561 เป็น 1,300 เที่ยวสะสมในปี 2562 ท�าให้ประหยัด 
ค่าขนส่ง 6 ล้านบาท

2. ปริมาณจัดส่งด้วยรถขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35  
เป็นร้อยละ 39

1. เพิม่ปรมิาณการจดัส่ง และลดค่าใช้จ่ายของผูร้บัเหมา
ให้เพิ่มขึ้น

2. ใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
3. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

คู่ค้าขนส่งทางเรือ 1. การจดัประเมิน Tanker Management 
and Self Assessment (TMSA)

2. การจดัสมัมนาผู้รบัเหมาขนส่งทางเรอื 
3. การจดัการประเมนิผลงาน KPI ของเรอื

ใน Fleet

1. รายได้จากค่าขนส่งที่เหมาะสม และเป็นธรรม
2. การปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานร่วมกัน
3. ไม่เกิดอบุติัเหต ุน�า้มนัหกร่ัวไหลจากการปฏบิตังิาน

ขนส่งน�้ามัน
4. ลดปรมิาณการสูญหายของน�า้มนัระหว่างการขนส่ง
5. ลดจ�านวนคร้ังที่เรือช�ารุด/เสียหาย จนไม่สามารถ

ให้บริการขนส่งน�า้มันได้
6. ช�าระค่าขนส่งตรงตามก�าหนดระยะเวลาช�าระเงิน

1. ด�าเนนิการประเมิน Performance บริษัทเรือร่วมกนั  
ตามระบบ TMSA เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการ
บริหารงาน และตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ
ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารความ
ปลอดภัย (International Safety Management) 

2. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งโดยการติดตามการ
ขนส่งผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ 
GPS 24 ชั่วโมง

1. ควบคมุปรมิาณน�า้มนัสูญหายระหว่างการขนส่งให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนี้

 • Product Transportation Loss < ร้อยละ 0.32 on B/L
 • Product Delivery BSK Loss < ร้อยละ 0.17 on B/L
 • Product Delivery BSR Loss < ร้อยละ 0.30 on B/L
2. จ�านวนครั้งที่เกิด Oil spill เป็น 0
3. จ�านวนอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขนส่งน�้ามันเป็น 0

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันระหว่างการขนส่ง
 • Product Transportation Loss ร้อยละ 0.20 on B/L 
 • Product Delivery BSK Loss ร้อยละ 0.13 on B/L 
 • Product Delivery BSR Loss ร้อยละ 0.22 on B/L
2. จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิด Oil Spill 0 ครั้ง 
3. จ�านวนอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขนส่งน�้ามัน 0 ครั้ง

1. ด�าเนินการซ้อมแผนฉกุเฉนิกรณีเกดิน�า้มันหกรัว่ไหล
ที่เรือ FSU

2. การจดัการประเมนิผลงาน KPI ของเรอืใน Fleet ทกุล�า
3. จดัท�ารายงาน Terminal Feedback ร่วมกนัทกุเดอืน 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์
ความปลอดภัยและการปฎิบัติงานของเรือขนส่ง 

4. จัดท�า Sire Inspection Report เรือใน Fleet

คู่ค้าจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิต

1. จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  
เพือ่สือ่สารการท�างานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

2. พบปะพูดคุยอย่างสม�่าเสมอ

1. ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและ
บริการ

2. การจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3. ความสม�า่เสมอในการซื้อวัตถุดิบ
4. การช�าระเงินค่าสินค้า/บริการที่ตรงเวลา
5. ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. มีความยืดหยุ่นและราบรื่นในการปฏิบัติการรับ

วัตถุดิบ
7. การจัดการเรื่องการรับ-จ่ายน�้ามัน ตรงตามแผน/

เวลา ครบถ้วนตามก�าหนด
8. การสื่อสารในกรณีเกิดความล่าช้าในการรับ-จ่าย

สินค้าล่วงหน้า
9. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรับ-จ่ายเงิน

1. ให้ Feedback แก่คู ่ค ้าในกระบวนการจัดซ้ือ 
น�้ามันดิบ/แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะคู่ค้าระยะยาว 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถรักษา Supply น�้ามันดิบให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

1 จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสาร 
การท�างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.  พบปะพดูคยุกนัอย่างสม�า่เสมอ (Keep Relationship)
3.  แลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องแผนการจัดหาวัตถุดิบ  

เพื่อให้คู่ค้ามีข้อมูลในการขยาย Crude Basket เพื่อ
ให้บริษัทฯ มีโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบชนิดใหม่
เพิ่มมากขึ้น

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามัน (BGN)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส
3. ระบบ BCP Link
4. ส่วนบริการลูกค้า และส่วนบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. การซ่อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาที่มี

ประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
6. การบริการจัดส ่งน�้ ามันตรงเวลา ครบถ ้วน  

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• การระดมความคิดเห็นของผู้จัดการหน้าลาน 

ในการวางแผนแก้ปัญหากับลูกค้า
• จัดอบรมพนักงานหน้าลาน และรณรงค์การท�า 

Service Warm up ก่อนเข้ากะ
• ติดตั้ง Automation Point of Sale ของสถานี

บริการน�า้มัน

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 90

1. รกัษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 เท่ากบัร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper BGN ร้อยละ 97.5 ดีเยี่ยม

1. พฒันาผลติภณัฑ์คณุภาพสงูทีต่รงความต้องการของ
ลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

3. ขยายสถานีบริการ B10 ต่อเนื่อง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการตลาดสูง
5. ขยายสถานีบริการ BGN ในท�าเลที่มีศักยภาพ

32 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เยาวชน

1. การส� ารวจ  และประชุมร ่ วมกับ 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา/  
ผู้ปกครองและนักเรียน

2. จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านเขียน และกิจกรรมธุรกิจเกษตร 

3. จั ด โคร งการประกวด ธุ รกิ จและ
โครงการเพื่อสังคมออนไลน์ โดย
ใช ้ป ัญหาด ้ านสั งคม เศรษฐกิ จ  
สิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการริเริ่ม
แผนงาน

1. ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ท่ียึดผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลางผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

2. จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบัรายวิชา
ที่สอน 

3. ยกระดบัคุณภาพวชิาการให้กับสถานศกึษาให้ดขีึน้
จากการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด

1. จัดประกวดโครงการ G Impact คลิก พลิกประเทศ 
ให้เยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

2. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการสถานี
บรกิาร ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน และส่งเสริม
ให้เกิดโรงเรียนน�าร่องตามแนวทางของโครงการ 
Partnership School

3. น�าร่องกจิกรรมธรุกจิเกษตรในโรงเรียน เพือ่เป็นการ
ฝึกฝนปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน 

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนประชารัฐ  
20 โรงเรียน 

2. จัดการประกวดผลงานเยาวชน G Impact เพื่อผลิตสินค้า
และบริการ/โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. นักเรยีนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการมากกว่า 5,000 คน 
2. เยาวชนเสนอผลงานใน G Impact 1,244 ทีม มากกว่า 

3,700 คน
3. โรงเรียนน�าร่องตามแนวทางของโครงการ Partnership 

School 4 แห่ง

1. ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง หรือขยายพื้นที่ด�าเนินการ 
2. จัดให้มีการประเมินผลกระทบโครงการด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เกษตรกร

1. ประชุม ติดตาม ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน 
และจัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่อย่าง
สม�่าเสมอ

1. ความรู้ และโอกาสในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม
เพือ่สร้างรายได้ทีม่ัน่คง ปลดหนีแ้ละมคีวามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

2. การสนับสนุนอุปกรณ์/แรงงานในการร่วมพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง

1. "เกษตรกรปันสุข" ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
จัดการอบรม/พัฒนาเกษตรกร และสนับสนุนทุน
ด�าเนินงานปรับเปลี่ยนวิถีการท�าเกษตร รวมถึงจัด
กิจกรรมปันแรง เพื่อระดมทรัพยากรและแรงงาน 
ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

1. ขยายโมเดล "เกษตรกรปันสุข" มากขึ้น 1. ขยายพืน้ท่ีด�าเนนิงานของเกษตรกรปันสุข จ�านวน 12 ราย 
มากกว่า 27 ไร่ 

2. ประเมินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)  
พบว่า มมูีลค่าผลกระทบต่อสดัส่วนการลงทนุ ที ่3.93 : 1 บาท

1. ขยายพื้นที่มากขึ้นและพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

คู่ค้า 

(ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ)

1. การจัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าป ี
2. การจัดประชุมผลการปฏิบัติ งาน 

ประจ�าเดือน
3. การส�ารวจความพึงพอใจ ความ

ต้องการ และความคาดหวังของคู่ค้า
4. การตรวจเยี่ยมคู่ค้า

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. Digital Transformation

1. ตั้งการโอนสาย (Forward Call) เข้าโทรศัพท์มือถือ 
เมื่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่อยู่ที่โต๊ะ 

2. แจ้งคู่ค้าให้ส่งข้อสงสัยหรือข้อซักถามเป็น Email 
กรณีไม่สามารถโทรติดต่อได้

3. ส่งคู่มือการเสนอราคาในระบบ ส�าหรบัคูค้่าทีเ่ริม่ใช้
งานระบบ 

4. แจ้งผลการประกวดราคาแบบอัตโนมัติ ผ ่าน
จดหมายขอบคุณ

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 80

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 80

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 87.34

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 79.71

1. ปรับปรุงคู่มือการเสนอราคา
2. ศึกษาระบบสนับสนุนงานจัดซื้ออื่นๆ
3. วางแผนให้มีบริการรับฝากข้อความที่พนักงาน 

Contract เพื่อให้ Buyer ทราบเรื่องและติดต่อกลับ
ได้โดยเร็ว

คู่ค้าขนส่งน�้ามัน 

ทางรถยนต์

1. จดัสมัมนาผูป้ระกอบการขนส่งประจ�าปี
2. จัดประชุม KPI ผู ้ รับเหมาขนส ่ง 

ทุกเดือน
3. จัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน

1. เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยมี
สัญญาระยะยาว และพิจารณาการต่อสัญญาโดย
พิจารณา Performance ของผู้ขนส่ง

2. มีส่วนร่วมในท�าความเข้าใจในเนื้องานร่วมกัน
3. มีรายได้ และก�าไรในการจัดส่ง
4. ความสุขในการท�างาน

1. ท�าสัญญาจ้างเหมา จาก 5 ปีเป็น 5 ปี + 3 ปี  
(3 ปี หลงัต่อสญัญาทีละปี โดยพจิารณาจากผลงาน)

2. สื่อสารและแลกเปล่ียนเนื้อหาสัญญาร่วมกัน เช่น 
จ�านวนรถส�ารอง และบทปรับท่ีเปลีย่นแปลงในการ
ประชุม

3. เพิ่มเที่ยวขนส่งสะสมจากโครงการ Back Haul ให้
กับผู้รับเหมา

1. สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้บัเหมาขนส่ง ลงทนุเพ่ิมจ�านวนรถ 
และเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง

2. สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน
3. สร้างความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรระยะยาว

1. โครงการ Back haul เพิ่มเที่ยวสะสมจาก 900 เที่ยวในปี 
2561 เป็น 1,300 เท่ียวสะสมในปี 2562 ท�าให้ประหยัด 
ค่าขนส่ง 6 ล้านบาท

2. ปริมาณจัดส่งด้วยรถขนาดใหญ่ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 35  
เป็นร้อยละ 39

1. เพ่ิมปรมิาณการจดัส่ง และลดค่าใช้จ่ายของผูร้บัเหมา
ให้เพิ่มขึ้น

2. ใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
3. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

คู่ค้าขนส่งทางเรือ 1. การจดัประเมนิ Tanker Management 
and Self Assessment (TMSA)

2. การจดัสมัมนาผูร้บัเหมาขนส่งทางเรอื 
3. การจดัการประเมินผลงาน KPI ของเรือ

ใน Fleet

1. รายได้จากค่าขนส่งที่เหมาะสม และเป็นธรรม
2. การปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานร่วมกัน
3. ไม่เกิดอบุติัเหต ุน�า้มนัหกร่ัวไหลจากการปฏบิตังิาน

ขนส่งน�้ามัน
4. ลดปรมิาณการสูญหายของน�า้มนัระหว่างการขนส่ง
5. ลดจ�านวนคร้ังที่เรือช�ารุด/เสียหาย จนไม่สามารถ

ให้บริการขนส่งน�้ามันได้
6. ช�าระค่าขนส่งตรงตามก�าหนดระยะเวลาช�าระเงิน

1. ด�าเนนิการประเมนิ Performance บรษิทัเรอืร่วมกนั  
ตามระบบ TMSA เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการ
บริหารงาน และตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ
ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารความ
ปลอดภัย (International Safety Management) 

2. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งโดยการติดตามการ
ขนส่งผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ 
GPS 24 ชั่วโมง

1. ควบคุมปริมาณน�า้มนัสูญหายระหว่างการขนส่งให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนี้

 • Product Transportation Loss < ร้อยละ 0.32 on B/L
 • Product Delivery BSK Loss < ร้อยละ 0.17 on B/L
 • Product Delivery BSR Loss < ร้อยละ 0.30 on B/L
2. จ�านวนครั้งที่เกิด Oil spill เป็น 0
3. จ�านวนอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขนส่งน�้ามันเป็น 0

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันระหว่างการขนส่ง
 • Product Transportation Loss ร้อยละ 0.20 on B/L 
 • Product Delivery BSK Loss ร้อยละ 0.13 on B/L 
 • Product Delivery BSR Loss ร้อยละ 0.22 on B/L
2. จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิด Oil Spill 0 ครั้ง 
3. จ�านวนอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขนส่งน�้ามัน 0 ครั้ง

1. ด�าเนนิการซ้อมแผนฉกุเฉนิกรณีเกดิน�า้มนัหกร่ัวไหล
ที่เรือ FSU

2. การจดัการประเมนิผลงาน KPI ของเรอืใน Fleet ทกุล�า
3. จดัท�ารายงาน Terminal Feedback ร่วมกนัทกุเดอืน 

เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจักร อุปกรณ์
ความปลอดภัยและการปฎิบัติงานของเรือขนส่ง 

4. จัดท�า Sire Inspection Report เรือใน Fleet

คู่ค้าจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิต

1. จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง  
เพ่ือสือ่สารการท�างานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

2. พบปะพูดคุยอย่างสม�่าเสมอ

1. ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและ
บริการ

2. การจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3. ความสม�่าเสมอในการซื้อวัตถุดิบ
4. การช�าระเงินค่าสินค้า/บริการที่ตรงเวลา
5. ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
6. มีความยืดหยุ่นและราบรื่นในการปฏิบัติการรับ

วัตถุดิบ
7. การจัดการเรื่องการรับ-จ่ายน�้ามัน ตรงตามแผน/

เวลา ครบถ้วนตามก�าหนด
8. การสื่อสารในกรณีเกิดความล่าช้าในการรับ-จ่าย

สินค้าล่วงหน้า
9. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรับ-จ่ายเงิน

1. ให้ Feedback แก่คู ่ค ้าในกระบวนการจัดซื้อ 
น�้ามันดิบ/แก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในฐานะคู่ค้าระยะยาว 1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถรักษา Supply น�า้มันดิบให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

1 จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสาร 
การท�างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.  พบปะพดูคยุกนัอย่างสม�า่เสมอ (Keep Relationship)
3.  แลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องแผนการจัดหาวัตถุดิบ  

เพื่อให้คู่ค้ามีข้อมูลในการขยาย Crude Basket เพื่อ
ให้บริษัทฯ มีโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบชนิดใหม่
เพิ่มมากขึ้น

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามัน (BGN)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส
3. ระบบ BCP Link
4. ส่วนบริการลูกค้า และส่วนบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. การซ่อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาท่ีมี

ประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
6. การบริการจัดส ่งน�้ ามันตรงเวลา ครบถ ้วน  

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• การระดมความคิดเห็นของผู้จัดการหน้าลาน 

ในการวางแผนแก้ปัญหากับลูกค้า
• จัดอบรมพนักงานหน้าลาน และรณรงค์การท�า 

Service Warm up ก่อนเข้ากะ
• ติดตั้ง Automation Point of Sale ของสถานี

บริการน�้ามัน

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 90

1. รกัษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 เท่ากบัร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper BGN ร้อยละ 97.5 ดีเยี่ยม

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสงูท่ีตรงความต้องการของ
ลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

3. ขยายสถานีบริการ B10 ต่อเนื่อง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการตลาดสูง
5. ขยายสถานีบริการ BGN ในท�าเลที่มีศักยภาพ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

 • โครงการ Refresh สถานบีริการประเภท COCO  
 (Company Own Company Operate) เพือ่เพิม่ 
 ยอดขาย

2. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอ่ืน (Non-oil Business) 
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยปี 
2562 มีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีก 51 ราย และ Kiosk 74 
สาขา

3. โครงการบางจากสดใส จูงใจให้รักษาคุณภาพงาน
บริการ

4. โครงการรางวัลบริการเหนือความคาดหวัง ส�าหรับ
พนักงานบริการ

5. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

6. จัดกิจกรรมโปรโมท High Magin Product ที่ตอบ
สนองความต้องการลูกค้า ได้แก่ พรีเมียมดีเซล 
น�้ามันดีเซล B20

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในโครงการปลูกผัก
ไร้สารในสถานีบริการเพ่ือให้พนักงานใช้ประกอบ
อาหารและแจกผักในโครงการให้แก่ลูกค้า

8. น�าระบบ AOS (Automatic Order System) มาใช้
ประกอบการน�าค�าสั่งซื้อที่มีมาใช้บริหารระบบคลัง

6. ขยายธรุกจิ Non-oil ในสถานบีรกิารให้ครอบคลมุเพือ่
ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้

7. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกสบาย

8. ให ้ความรู ้ด ้ านความปลอดภัย และการดูแล 
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้าผู้ประกอบการ

สถานีบริการน�้ามัน 

(Dealer)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส
3. ระบบ BCP Link
4. ส่วนบริการลูกค้า ส่วนบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาที่มี

ประสิทธิภาพ
4. การดแูลและการให้ค�าปรึกษาของผูแ้ทนการตลาด  

และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. ขยายธุรกิจ Non-oil เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้มากขึ้น 
6. การอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจและงานบริการ
7. การบริการจัดส ่งน�้ ามันตรงเวลา ครบถ ้วน  

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• "Empower Dealer" ให้ผู้ประกอบการจับกลุ่ม

ร่วมกันพัฒนายอดขายและภาพลักษณ์ของ
สถานีบริการ โดยให้รางวัลกับกลุ่มที่ร่วมกัน
พัฒนาได้ตามเป้าหมาย

• "Smart P&L" ให ้ผู ้ประกอบการเรียนรู  ้
งบก�าไรขาดทนุมาเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐานของ 
บริษัทฯ ว่ารายได้และค่าใช้จ่ายของสถานี
บริการเหมาะสมหรือไม่

• ติดตั้ง Automation Point of Sale และจัดท�า
คู่มือการใช้งานระบบ EDC POS ของสถานี
บริการน�า้มันเพ่ือช่วยให้การบริหารงานทีตู่จ่้าย
น�้ามันมีความคล่องตัวขึ้น

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรมพนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มกีารทบทวนงานบรกิารและข้อมลูทีต้่องสือ่สาร
กับลูกค้า

• พัฒนาเครือ่งมอืการขายให้กับสถานบีรกิาร เช่น 
BCP Prepaid Card ให้สถานบีรกิารใช้เสนอกบั
กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและไม่สามารถขยายวงเงินเครดิตได้

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

4. พัฒนา Partners ต่างๆ เช่น The 1st เพื่อขยาย 
ฐานสมาชิก AIS Fiber

5. อบรมพนักงานให้ขายน�้ามันเกรดพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอ่ืน (Non-oil Business) 
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยปี 
2562 มีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีก 51 ราย และ Kiosk 74 
สาขา

7. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผูป้ระกอบการในการรกัษา
ภาพลักษณ์

8. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยมมากกว่าร้อยละ 75

1. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper Dealer ร้อยละ 81.1 ดีเยี่ยม

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงความต้องการ 
ของลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

3. ขยายสถานีบริการ B10 ต่อเนื่อง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการตลาดสูง
5. สนับสนุนการลงทุนในสถานีบริการใหม่ๆ
6. ขยายธรุกจิ Non-oil ในสถานบีรกิารให้ครอบคลมุเพือ่

ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้
7. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ  

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย
8. ผลักดันโครงการ Empower Dealer เพื่อสร้าง Best 

Practics Sharing
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

 • โครงการ Refresh สถานบีรกิารประเภท COCO  
 (Company Own Company Operate) เพือ่เพิม่ 
 ยอดขาย

2. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอื่น (Non-oil Business) 
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยปี 
2562 มีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีก 51 ราย และ Kiosk 74 
สาขา

3. โครงการบางจากสดใส จูงใจให้รักษาคุณภาพงาน
บริการ

4. โครงการรางวัลบริการเหนือความคาดหวัง ส�าหรับ
พนักงานบริการ

5. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

6. จัดกิจกรรมโปรโมท High Magin Product ที่ตอบ
สนองความต้องการลูกค้า ได้แก่ พรีเมียมดีเซล 
น�้ามันดีเซล B20

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในโครงการปลูกผัก
ไร้สารในสถานีบริการเพื่อให้พนักงานใช้ประกอบ
อาหารและแจกผักในโครงการให้แก่ลูกค้า

8. น�าระบบ AOS (Automatic Order System) มาใช้
ประกอบการน�าค�าสั่งซื้อที่มีมาใช้บริหารระบบคลัง

6. ขยายธรุกิจ Non-oil ในสถานบีรกิารให้ครอบคลมุเพือ่
ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้

7. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกสบาย

8. ให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัย และการดูแล 
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้าผู้ประกอบการ

สถานีบริการน�้ามัน 

(Dealer)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส
3. ระบบ BCP Link
4. ส่วนบริการลูกค้า ส่วนบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาท่ีมี

ประสิทธิภาพ
4. การดแูลและการให้ค�าปรกึษาของผู้แทนการตลาด  

และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. ขยายธุรกิจ Non-oil เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้มากขึ้น 
6. การอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจและงานบริการ
7. การบริการจัดส ่งน�้ ามันตรงเวลา ครบถ ้วน  

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• "Empower Dealer" ให้ผู้ประกอบการจับกลุ่ม

ร่วมกันพัฒนายอดขายและภาพลักษณ์ของ
สถานีบริการ โดยให้รางวัลกับกลุ่มที่ร่วมกัน
พัฒนาได้ตามเป้าหมาย

• "Smart P&L" ให ้ผู ้ประกอบการเรียนรู  ้
งบก�าไรขาดทุนมาเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของ 
บริษัทฯ ว่ารายได้และค่าใช้จ่ายของสถานี
บริการเหมาะสมหรือไม่

• ติดตั้ง Automation Point of Sale และจัดท�า
คู่มือการใช้งานระบบ EDC POS ของสถานี
บรกิารน�า้มนัเพือ่ช่วยให้การบริหารงานทีตู่จ่้าย
น�้ามันมีความคล่องตัวขึ้น

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพิ่มความถี่ของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรมพนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มีการทบทวนงานบรกิารและข้อมลูทีต้่องส่ือสาร
กับลูกค้า

• พฒันาเครือ่งมือการขายให้กบัสถานบีริการ เช่น 
BCP Prepaid Card ให้สถานบีรกิารใช้เสนอกบั
กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและไม่สามารถขยายวงเงินเครดิตได้

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

4. พัฒนา Partners ต่างๆ เช่น The 1st เพื่อขยาย 
ฐานสมาชิก AIS Fiber

5. อบรมพนักงานให้ขายน�้ามันเกรดพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอื่น (Non-oil Business) 
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยปี 
2562 มีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีก 51 ราย และ Kiosk 74 
สาขา

7. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผู้ประกอบการในการรกัษา
ภาพลักษณ์

8. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยมมากกว่าร้อยละ 75

1. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper Dealer ร้อยละ 81.1 ดีเยี่ยม

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงความต้องการ 
ของลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

3. ขยายสถานีบริการ B10 ต่อเนื่อง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการตลาดสูง
5. สนับสนุนการลงทุนในสถานีบริการใหม่ๆ
6. ขยายธรุกิจ Non-oil ในสถานบีรกิารให้ครอบคลมุเพือ่

ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้
7. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ  

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย
8. ผลักดันโครงการ Empower Dealer เพื่อสร้าง Best 

Practics Sharing
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามันสหกรณ์ 

(COOP)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ ไตรมาส
3. ส ่วนประกันคุณภาพและปรับปรุง 

เครือข่าย ส่วนบริหารประสบการณ์
ลูกค้า

4. ระบบ BCP Link
5. ส่วนบริการลูกค้า ส่วนบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 
6. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

7. โครงการบางจากสดใส
8. ประชุมประจ�าปีของสหกรณ์
9. คณะกรรมการ COOP DC

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน เน้นการท�าการตลาด
มากขึ้น 

3. การประสานงานและดแูลจากบริษทัฯ อย่างใกล้ชดิ
4. ขยายธุรกิจอ่ืนๆ (Non-oil Business) เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
5. ระบบบริหารสถานีบริการที่มีประสิทธิภาพและ

ป้องกันการทุจริต
6. การเข้าร่วมโครงการประกวดของบรษัิทเพือ่พฒันา

ภาพลักษณ์และยอดขายของสถานีบริการ

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• จดัอบรม "Smart P&L" ให้ผูป้ระกอบการเรียนรู้ 

งบก�าไรขาดทุนเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของบริษัทฯ 

• ติดตั้ง Automation Point of Sale และจัดท�า
คู่มือการใช้งานระบบ EDC POS ของสถานี
บริการน�า้มันเพ่ือช่วยให้การบริหารงานทีตู่จ่้าย
น�้ามันมีความคล่องตัวขึ้น

• ผลักดันการเพ่ิมผลิตภัณฑ์น�้ามันที่จ�าหน่าย
ภายในสถานบีริการให้ครบตามท่ีลูกค้าต้องการ

• สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานี
บริการผ่านโครงการ COOP Turn Pro

• ให้ความรู้สถานีบริการในการด�าเนินงานผ่าน
การ Coaching ของ BGN

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรม พนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มกีารทบทวนงานบรกิารและข้อมลูทีต้่องสือ่สาร
กับลูกค้า

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลกูค้าแต่ละกลุม่ เช่น โครงการบตัรสมาชิก  
การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

4. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผูป้ระกอบการในการรกัษา
ภาพลักษณ์

5. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

6. แจกสินค้าเกษตรที่ราคาตกของสมาชิก เช ่น 
ข้าวสาร แทนน�้าดื่มให้ลูกค้าเติมน�้ามัน

7. โครงการปั๊มของเราชีวิตของเรา สหกรณ์สนับสนุน
ชุมชนโรงพยาบาลทุกลิตรที่เติม

 1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. บางจากรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับ 
ร้อยละ 16.0 จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper COOP ร้อยละ 92 ดีเยี่ยม

1. ผลักดันให้จ�าหน่ายน�้ามัน B10
2. พฒันาความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารสถานบีรกิาร

น�้ามันอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนโครงการ COOP Turn Pro
4. หาพันธมิตรมาต่อยอดธุรกิจสหกรณ์เพิ่มรายได้
5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ COOP
6. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ  

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย

คู่ค้าเช่าพื้นที่

ในสถานีบริการ

1. ประชมุร่วมกบัคูค้่า (แบรนด์) ทุกไตรมาส 
เพื่อสอบถาม/ติดตามท�าเลน�าเสนอ

2. หารือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ภายใน/
นอกองค์กร

3. เปิดกว้างในการเจรจาธุรกิจเพื่อหา
พันธมิตรรายใหม่

4. เพิม่ช่องทางการหาท�าเลในการน�าเสนอ 
ท�าเลเพื่อเปิดสถานีบริการ

1. ท�าเลที่อยู่ในแหล่งชุมชนตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ
3. มีมินิมาร์ทเพื่อดึง Traffic
4. มียอดขายน�้ามันเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต�่ากว่า 600,000 

ลิตร
5. มีพื้นที่ติดตั้งป้าย Pole Sign ส�าหรับร้านรายใหญ่

1. ประชุมกับคู่ค้ารายไตรมาส 
2. ทดลองระบบที่จอดรถ เพ่ือแก้ปัญหาที่จอดรถ 

ไม่เพียงพอ
3. เจรจาหาพันธมิตรในการพัฒนามินิมาร์ทเพิ่มเติม
4. ออกแบบป้ายสื่อสารส�าหรับร้านค้าในสถานีบริการ

1. ความพอใจคู่ค้าต่อการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันสม�่าเสมอ
2. ทดลองระบบที่จอดรถที่สถานีบริการบางจาก สาขา

พัฒนาการ เป็นสาขาแรก วัดผลและเตรียมต่อยอด
3. ได้ Family Mart เป็นพันธมิตรใหม่
4. ทดลองป้ายสื่อสารส�าหรับธุรกิจเสริมที่สถานีบริการ

บางจาก สาขา พหลโยธิน กม.38

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจจ�านวน 213 ราย จากเป้าหมาย 
200 ราย

2. เปิดร้าน Family Mart สาขาแรกที่สถานีบริการบางจาก 
จ.ขอนแก่น 

3. ตดิตัง้ป้ายสือ่สารส�าหรบัธรุกจิเสรมิทีส่ถานีบรกิารบางจาก 
สาขาพหลโยธิน กม.38

1. วางแผนในการขยายสาขาร่วมกับแบรนด์คราวละ
หลายสาขา

2. เพิม่สาขาในระบบการบรหิารทีจ่อดรถ/พฒันารปูแบบ 
การบริหารที่จอดรถแบบใหม่ (ลดการใช้คน) 

3. เพิ่มสาขาร้าน Family Mart ในสถานีบริการบางจาก 
4. ปรบัปรงุ การออกแบบป้ายให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละ

ข้อบังคับทางกฎหมาย

ลูกค้าทั่วไป 1. Customer Survey
2. Dealer Feed Back & Focus Group
3. COOP DC
4. ผู้แทนการตลาด
5. CRM Data Base
6. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
7. Mystery Shopper และรางวลัภาพลกัษณ์

1. ภาพลักษณ์ของยี่ห้อสถานีบริการ
2. การให้บริการที่รวดเร็วของพนักงาน
3. คณุภาพของร้านค้าในสถานบีริการ ร้านสะดวกซือ้ 

ร้านกาแฟ
4. พนักงานบริการดี พูดจาสุภาพ
5. ความเพียงพอ และความสะอาดของห้องน�า้ 
6. สถานที่ตั้งของสถานีบริการ
7. ความหลากหลายของร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ร้าน

ขายสินค้าอื่นๆ ภายในสถานีบริการ (NPS)
8. โปรโมชั่น การเติมน�้ามัน และร้านค้า

1. ขยายสถานบีริการน�า้มนับางจากมาตรฐานในท�าเล
ที่ยังขาด 50 สาขา ทั่วประเทศ

2. น�าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสะดวกลูกค้า
3. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอื่นๆ (Non-oil Business) 

เพิ่มขึ้น 
4. ปรับปรุงรูปแบบมินิมาร์ท SPAR และร้านกาแฟ 

Inthanin the Grocer
5. เพิ่มสิทธิประโยชน์ของ BCP Club Card โดย
 • พัฒนาระบบบัตรสมาชิกใหม่
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ลูกค้า  

 ท�า Push Notification
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการ เช่น 

น�้ามันบางจาก Hi-Diesel B20 S และ Hi-Diesel S 
B10

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16.0

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐาน จ�านวน 42 สาขา สถานี
บริการ COOP จ�านวน 6 สาขา ร้าน SPAR 3 สาขา  
ร้านกาแฟอินทนิล 111 สาขา

4. พัฒนาธรุกิจเสริมในสถานีบริการโดยการเพ่ิมร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันดีเซล B10 ออกผลิตภัณฑ์ 
Hi-Diesel S B10 

2. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ, 
Road Side Assistant, ของหายได้คืน

5. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

6. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

7. ร่วมกบัพนัธมติรทางการค้าเพือ่ขยายฐานลกูค้าต่อเนือ่ง
8. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง

36 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามันสหกรณ์ 

(COOP)

1. ผู้แทนการตลาด 
2. ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ ไตรมาส
3. ส ่วนประกันคุณภาพและปรับปรุง 

เครือข่าย ส่วนบริหารประสบการณ์
ลูกค้า

4. ระบบ BCP Link
5. ส่วนบริการลูกค้า ส่วนบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 
6. ส่วนพัฒนาพื้นที่ธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

7. โครงการบางจากสดใส
8. ประชุมประจ�าปีของสหกรณ์
9. คณะกรรมการ COOP DC

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน เน้นการท�าการตลาด
มากขึ้น 

3. การประสานงานและดแูลจากบรษิทัฯ อย่างใกล้ชดิ
4. ขยายธุรกิจอ่ืนๆ (Non-oil Business) เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
5. ระบบบริหารสถานีบริการที่มีประสิทธิภาพและ

ป้องกันการทุจริต
6. การเข้าร่วมโครงการประกวดของบรษัิทเพือ่พฒันา

ภาพลักษณ์และยอดขายของสถานีบริการ

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• จดัอบรม "Smart P&L" ให้ผูป้ระกอบการเรียนรู้ 

งบก�าไรขาดทุนเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของบริษัทฯ 

• ติดตั้ง Automation Point of Sale และจัดท�า
คู่มือการใช้งานระบบ EDC POS ของสถานี
บรกิารน�า้มนัเพือ่ช่วยให้การบริหารงานทีตู่จ่้าย
น�้ามันมีความคล่องตัวขึ้น

• ผลักดันการเพ่ิมผลิตภัณฑ์น�้ามันที่จ�าหน่าย
ภายในสถานบีรกิารให้ครบตามทีล่กูค้าต้องการ

• สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานี
บริการผ่านโครงการ COOP Turn Pro

• ให้ความรู้สถานีบริการในการด�าเนินงานผ่าน
การ Coaching ของ BGN

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพิ่มความถี่ของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรม พนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มีการทบทวนงานบรกิารและข้อมลูทีต้่องส่ือสาร
กับลูกค้า

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลกูค้าแต่ละกลุม่ เช่น โครงการบตัรสมาชิก  
การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

4. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผู้ประกอบการในการรกัษา
ภาพลักษณ์

5. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

6. แจกสินค้าเกษตรที่ราคาตกของสมาชิก เช ่น 
ข้าวสาร แทนน�้าดื่มให้ลูกค้าเติมน�้ามัน

7. โครงการปั๊มของเราชีวิตของเรา สหกรณ์สนับสนุน
ชุมชนโรงพยาบาลทุกลิตรที่เติม

 1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. บางจากรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับ 
ร้อยละ 16.0 จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper COOP ร้อยละ 92 ดีเยี่ยม

1. ผลักดันให้จ�าหน่ายน�้ามัน B10
2. พฒันาความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารสถานบีรกิาร

น�้ามันอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนโครงการ COOP Turn Pro
4. หาพันธมิตรมาต่อยอดธุรกิจสหกรณ์เพิ่มรายได้
5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ COOP
6. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ  

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย

คู่ค้าเช่าพื้นที่

ในสถานีบริการ

1. ประชมุร่วมกบัคูค้่า (แบรนด์) ทกุไตรมาส 
เพื่อสอบถาม/ติดตามท�าเลน�าเสนอ

2. หารือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ภายใน/
นอกองค์กร

3. เปิดกว้างในการเจรจาธุรกิจเพ่ือหา
พันธมิตรรายใหม่

4. เพิม่ช่องทางการหาท�าเลในการน�าเสนอ 
ท�าเลเพื่อเปิดสถานีบริการ

1. ท�าเลที่อยู่ในแหล่งชุมชนตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ
3. มีมินิมาร์ทเพื่อดึง Traffic
4. มียอดขายน�้ามันเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต�่ากว่า 600,000 

ลิตร
5. มีพื้นที่ติดตั้งป้าย Pole Sign ส�าหรับร้านรายใหญ่

1. ประชุมกับคู่ค้ารายไตรมาส 
2. ทดลองระบบท่ีจอดรถ เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถ 

ไม่เพียงพอ
3. เจรจาหาพันธมิตรในการพัฒนามินิมาร์ทเพิ่มเติม
4. ออกแบบป้ายสื่อสารส�าหรับร้านค้าในสถานีบริการ

1. ความพอใจคู่ค้าต่อการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันสม�า่เสมอ
2. ทดลองระบบที่จอดรถท่ีสถานีบริการบางจาก สาขา

พัฒนาการ เป็นสาขาแรก วัดผลและเตรียมต่อยอด
3. ได้ Family Mart เป็นพันธมิตรใหม่
4. ทดลองป้ายสื่อสารส�าหรับธุรกิจเสริมที่สถานีบริการ

บางจาก สาขา พหลโยธิน กม.38

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจจ�านวน 213 ราย จากเป้าหมาย 
200 ราย

2. เปิดร้าน Family Mart สาขาแรกที่สถานีบริการบางจาก 
จ.ขอนแก่น 

3. ตดิตัง้ป้ายสือ่สารส�าหรบัธุรกิจเสริมท่ีสถานบีริการบางจาก 
สาขาพหลโยธิน กม.38

1. วางแผนในการขยายสาขาร่วมกับแบรนด์คราวละ
หลายสาขา

2. เพิม่สาขาในระบบการบรหิารทีจ่อดรถ/พฒันารูปแบบ 
การบริหารที่จอดรถแบบใหม่ (ลดการใช้คน) 

3. เพิ่มสาขาร้าน Family Mart ในสถานีบริการบางจาก 
4. ปรบัปรงุ การออกแบบป้ายให้เหมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละ

ข้อบังคับทางกฎหมาย

ลูกค้าทั่วไป 1. Customer Survey
2. Dealer Feed Back & Focus Group
3. COOP DC
4. ผู้แทนการตลาด
5. CRM Data Base
6. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
7. Mystery Shopper และรางวลัภาพลกัษณ์

1. ภาพลักษณ์ของยี่ห้อสถานีบริการ
2. การให้บริการที่รวดเร็วของพนักงาน
3. คณุภาพของร้านค้าในสถานบีริการ ร้านสะดวกซือ้ 

ร้านกาแฟ
4. พนักงานบริการดี พูดจาสุภาพ
5. ความเพียงพอ และความสะอาดของห้องน�้า 
6. สถานที่ตั้งของสถานีบริการ
7. ความหลากหลายของร้านอาหาร/เครื่องด่ืม/ร้าน

ขายสินค้าอื่นๆ ภายในสถานีบริการ (NPS)
8. โปรโมชั่น การเติมน�้ามัน และร้านค้า

1. ขยายสถานีบริการน�า้มันบางจากมาตรฐานในท�าเล
ที่ยังขาด 50 สาขา ทั่วประเทศ

2. น�าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความสะดวกลูกค้า
3. พัฒนารูปแบบ และธุรกิจอื่นๆ (Non-oil Business) 

เพิ่มขึ้น 
4. ปรับปรุงรูปแบบมินิมาร์ท SPAR และร้านกาแฟ 

Inthanin the Grocer
5. เพิ่มสิทธิประโยชน์ของ BCP Club Card โดย
 • พัฒนาระบบบัตรสมาชิกใหม่
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลูกค้า  

 ท�า Push Notification
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการ เช่น 

น�้ามันบางจาก Hi-Diesel B20 S และ Hi-Diesel S 
B10

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 16.0

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐาน จ�านวน 42 สาขา สถานี
บริการ COOP จ�านวน 6 สาขา ร้าน SPAR 3 สาขา  
ร้านกาแฟอินทนิล 111 สาขา

4. พฒันาธรุกจิเสรมิในสถานบีรกิารโดยการเพิม่ร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันดีเซล B10 ออกผลิตภัณฑ์ 
Hi-Diesel S B10 

2. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ, 
Road Side Assistant, ของหายได้คืน

5. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

6. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

7. ร่วมกบัพนัธมติรทางการค้าเพือ่ขยายฐานลกูค้าต่อเนือ่ง
8. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง

37รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

7. สร้างประสบการณ์งานบริการ ผ่าน
 • โครงการผกัสวนครัวไร้สารในสถานบีริการ ปลกูผัก 

 ในสถานบีรกิารแจกให้พนกังานบรกิารและลกูค้า
 • โครงการ Road Side Assistants ช่วยเหลือรถ 

 แบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนยาง
 • โครงการของหายได้คนื ท่ีสถานบีริการบางจาก
8. พัฒนาแนวคิด Unique Design Service Station
9. กิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับการแบ่งปันให้สงัคม
 • โครงการสมาชิกบัตรบางจาก ร่วมปันน�้าใจสู่ 

 การให้ไม่รู้จบ
 • โครงการตะกร้าบญุ ร่วมกบัสมาชกิให้บรจิาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสนิค้าชมุชน หรอื 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสตกิย่อยสลายได้)
10. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

 บริการ และภาพลักษณ์
 • Mobile Lap Test ตรวจสอบคุณภาพน�า้มัน
11. เปล่ียนแปลงวิธีการรับสมัครบัตรสมาชิกเป็นการ

สมัครแบบ Online และวิธีการสมัครโดยใช้บัตร
ประชาชนผ่านเครือ่งรดูบตัร EDC ท�าให้สะดวกและ
รวดเรว็ในการรบัสมคัร รวมทัง้ได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง 
ครบถ้วน

12. เพิม่ความถกูต้อง และรวดเรว็ในการในการรบัช�าระเงนิ  
โดยตดิตัง้เครือ่งรดูบัตร (EDC) ให้เชือ่มต่อ (Link) กบั
ระบบ POS ซึง่จะ Auto ดงึข้อมลูการเตมิจากตู้จ่าย 
ลดความผิดพลาด ลดโอกาสทุจริต และตรวจสอบ 
ย้อนหลังได้

13. จัดท�าค�าถามที่พบบ่อยจากผู้บริโภค (Q&A) ให้กับ
พนักงานหน้าลาน เรื่องการสะสม แลกคะแนนและ
เง่ือนไขของบตัรสมาชกิบางจาก เพ่ือลดข้อร้องเรยีน 
จากผู้บริโภค

5. ยอดขายน�้ามันดีเซล B20 S มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 
อันดับที่ 1 ร้อยละ 33.2 

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

9. น�าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ เช่น Mobile 
Application

10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 
ตรงความต้องการ

11. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ ์
ไม่ปกติ เช่น ผลักดันการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงที่คุ้มค่า 
เช่น B10, B20, E20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้า

ลูกค้าเกษตรกร 1. Customer Survey
2. Dealer Feed Back & Focus Group
3. COOP DC
4. ผู้แทนการตลาด
5. CRM Data Base
6. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
7. Mys te ry  Shopper  และรางวัล 

ภาพลักษณ์

1. ลดต้นทนุการผลติให้กบัเกษตรกร สมาชกิสหกรณ์
2. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร  

สมาชิกสหกรณ์
3. ท�าเลสะดวกในการใช้บริการ
4. สหกรณ์มีเงินปันผลจ่ายสมาชิก
5. คุณภาพน�้ามัน
6. สถานบีรกิารออกแบบมาเหมาะสม เช่น เข้าออกง่าย  

มีพื้นที่จอดรถ

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันบางจาก COOP ในท�าเล
ที่ยังขาด 50 สาขา 

2. จัดโครงการ COOP Bonding
3. เพิ่มยอดจ�าหน่ายผ่านบัตรมากขึ้น โดย
 • พัฒนาระบบบัตรสมาชิกใหม่
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ลูกค้า  

 ท�า Push Notification
4. พัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น น�า้มนับางจาก Hi-Diesel 

B20 S และ Hi-Diesel S B10
5. Refresh สถานีบริการ
6. จัดกิจกรรมให้ลูกค้าเกษตรกรมีส่วนร่วมกับการ 

แบ่งปันให้สังคม
 • โครงการตะกร้าบญุ ร่วมกบัสมาชกิให้บรจิาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสนิค้าชมุชน หรอื 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสตกิย่อยสลายได้)
7. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

 บริการ และภาพลักษณ์
 • Mobile Lap Test ตรวจสอบคุณภาพน�า้มัน
8. จัดท�าค�าถามที่พบบ่อยจากผู้บริโภค (Q&A) ให้กับ

พนักงานหน้าลาน เรื่องการสะสม แลกคะแนนและ
เง่ือนไขของบตัรสมาชกิบางจาก เพ่ือลดข้อร้องเรยีน 
จากผู้บริโภค

9. ร่วมรับบัตรเกษตรกรสุขใจ กว่า 360 สาขา

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16.0

2. NPS Score ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 2.5

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐาน จ�านวน 42 สาขา สถานี
บริการ COOP จ�านวน 6 สาขา ร้าน SPAR 3 สาขา 
ร้านกาแฟอินทนิล 111 สาขา

4. พัฒนาธรุกิจเสริมในสถานีบริการโดยการเพ่ิมร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

5. ยอดขายน�้ามันดีเซล B20 S มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 
อันดับที่ 1 ร้อยละ 33.2 

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันดีเซล B10 ออกผลิตภัณฑ์ 
Hi-Diesel S B10 

2. ผลักดันการจ�าหน่ายน�้ามันพลังงานทดแทนเพื่อ 
ช่วยเหลือราคาปาล์ม อ้อย และมันส�าปะหลัง

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ 
Road Side Assistant ของหายได้คืน

6. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

7. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

8. ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายฐานลูกค้า 
ต่อเนื่อง

9. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง
10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 

ตรงความต้องการ
11. น�าสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพื่อจัดรายการส่งเสริม 

การขายให้ลูกค้า
12. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ ์

ไม่ปกติ เช่น ผลักดันการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงที่คุ้มค่า 
เช่น B10 B20 E20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้า

38 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

7. สร้างประสบการณ์งานบริการ ผ่าน
 • โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานบีริการ ปลกูผกั 

 ในสถานบีรกิารแจกให้พนกังานบรกิารและลกูค้า
 • โครงการ Road Side Assistants ช่วยเหลือรถ 

 แบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนยาง
 • โครงการของหายได้คืน ทีส่ถานบีริการบางจาก
8. พัฒนาแนวคิด Unique Design Service Station
9. กจิกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกบัการแบ่งปันให้สังคม
 • โครงการสมาชิกบัตรบางจาก ร่วมปันน�้าใจสู่ 

 การให้ไม่รู้จบ
 • โครงการตะกร้าบญุ ร่วมกบัสมาชกิให้บรจิาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสินค้าชุมชน หรือ 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสตกิย่อยสลายได้)
10. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

 บริการ และภาพลักษณ์
 • Mobile Lap Test ตรวจสอบคุณภาพน�้ามัน
11. เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบัตรสมาชิกเป็นการ

สมัครแบบ Online และวิธีการสมัครโดยใช้บัตร
ประชาชนผ่านเครือ่งรดูบตัร EDC ท�าให้สะดวกและ
รวดเรว็ในการรบัสมัคร รวมทัง้ได้รับข้อมลูทีถู่กต้อง 
ครบถ้วน

12. เพิม่ความถกูต้อง และรวดเรว็ในการในการรบัช�าระเงิน  
โดยตดิตัง้เครือ่งรดูบัตร (EDC) ให้เชือ่มต่อ (Link) กบั
ระบบ POS ซ่ึงจะ Auto ดึงข้อมลูการเตมิจากตู้จ่าย 
ลดความผิดพลาด ลดโอกาสทุจริต และตรวจสอบ 
ย้อนหลังได้

13. จัดท�าค�าถามที่พบบ่อยจากผู้บริโภค (Q&A) ให้กับ
พนักงานหน้าลาน เรื่องการสะสม แลกคะแนนและ
เงือ่นไขของบตัรสมาชกิบางจาก เพือ่ลดข้อร้องเรยีน 
จากผู้บริโภค

5. ยอดขายน�้ามันดีเซล B20 S มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 
อันดับที่ 1 ร้อยละ 33.2 

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

9. น�าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ เช่น Mobile 
Application

10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 
ตรงความต้องการ

11. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ ์
ไม่ปกติ เช่น ผลักดันการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงที่คุ้มค่า 
เช่น B10, B20, E20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้า

ลูกค้าเกษตรกร 1. Customer Survey
2. Dealer Feed Back & Focus Group
3. COOP DC
4. ผู้แทนการตลาด
5. CRM Data Base
6. ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
7. Mys te ry  Shopper  และราง วัล 

ภาพลักษณ์

1. ลดต้นทนุการผลติให้กบัเกษตรกร สมาชกิสหกรณ์
2. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร  

สมาชิกสหกรณ์
3. ท�าเลสะดวกในการใช้บริการ
4. สหกรณ์มีเงินปันผลจ่ายสมาชิก
5. คุณภาพน�้ามัน
6. สถานบีรกิารออกแบบมาเหมาะสม เช่น เข้าออกง่าย  

มีพื้นที่จอดรถ

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันบางจาก COOP ในท�าเล
ที่ยังขาด 50 สาขา 

2. จัดโครงการ COOP Bonding
3. เพิ่มยอดจ�าหน่ายผ่านบัตรมากขึ้น โดย
 • พัฒนาระบบบัตรสมาชิกใหม่
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลูกค้า  

 ท�า Push Notification
4. พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น น�า้มนับางจาก Hi-Diesel 

B20 S และ Hi-Diesel S B10
5. Refresh สถานีบริการ
6. จัดกิจกรรมให้ลูกค้าเกษตรกรมีส่วนร่วมกับการ 

แบ่งปันให้สังคม
 • โครงการตะกร้าบญุ ร่วมกบัสมาชกิให้บรจิาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสินค้าชุมชน หรือ 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสตกิย่อยสลายได้)
7. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

 บริการ และภาพลักษณ์
 • Mobile Lap Test ตรวจสอบคุณภาพน�้ามัน
8. จัดท�าค�าถามที่พบบ่อยจากผู้บริโภค (Q&A) ให้กับ

พนักงานหน้าลาน เรื่องการสะสม แลกคะแนนและ
เงือ่นไขของบตัรสมาชกิบางจาก เพือ่ลดข้อร้องเรยีน 
จากผู้บริโภค

9. ร่วมรับบัตรเกษตรกรสุขใจ กว่า 360 สาขา

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 16.0

2. NPS Score ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือ
น้อยกว่าร้อยละ 2.5

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐาน จ�านวน 42 สาขา สถานี
บริการ COOP จ�านวน 6 สาขา ร้าน SPAR 3 สาขา 
ร้านกาแฟอินทนิล 111 สาขา

4. พฒันาธรุกจิเสรมิในสถานบีรกิารโดยการเพิม่ร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

5. ยอดขายน�้ามันดีเซล B20 S มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 
อันดับที่ 1 ร้อยละ 33.2 

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

1. ขยายสถานีบริการน�้ามันดีเซล B10 ออกผลิตภัณฑ์ 
Hi-Diesel S B10 

2. ผลักดันการจ�าหน่ายน�้ามันพลังงานทดแทนเพื่อ 
ช่วยเหลือราคาปาล์ม อ้อย และมันส�าปะหลัง

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ 
Road Side Assistant ของหายได้คืน

6. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

7. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

8. ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายฐานลูกค้า 
ต่อเนื่อง

9. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง
10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 

ตรงความต้องการ
11. น�าสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพ่ือจัดรายการส่งเสริม 

การขายให้ลูกค้า
12. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ ์

ไม่ปกติ เช่น ผลักดันการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงที่คุ้มค่า 
เช่น B10 B20 E20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้า

39รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ลูกค้าอุตสาหกรรม 1. ผู้แทนการตลาด
2. วิศวกรบริการเทคนิค
3. กิจกรรมออกบูทร่วมกับภาครัฐและ

สมาคมต่างๆ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. Customer Complaint

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. เพิม่ผลติภณัฑ์ B10 S และ B20 S ให้เป็นทางเลอืก 
กับลูกค้าท่ีต้องการลดต้นทุนและยงัคงรักษคณุภาพ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2. ประชาสัมพันธ์น�้ามัน B20 ร่วมกับภาครัฐในงาน
สัมมนาระบบบริหารจัดการพลังงานภาคขนส่ง
แต่ละภาค

3. เพิ่มการจ�าหน่ายน�้ามันทางเรือ
4. เพิ่มคลังจ่ายน�า้มันเชื้อเพลิงที่พิจิตร
5. ทดสอบการใช้งาน B10 S และ B20 S เพื่อเพิ่ม 

ความมั่นใจให้ลูกค้า
6. ใช้ใบก�ากับภาษีรูปแบบใหม่ Electronic Invoice 

ตามนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ท�าให้ลูกค้าได้รับ 
ใบก�ากับภาษีเร็วขึ้น ตรวจสอบรายการสินค้าและ
ช�าระเงินสะดวกขึ้นจาก QR code บนตั๋ว และ
เอกสารไม่สูญหาย

7. เพิ่มบัญชีรับโอนเงิน Virtual Account อ�านวย 
ความสะดวกกับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินผ่าน
บริการของธนาคาร 

8. ท�าบตัรประจ�าตวัลูกค้าเทอม CBD ช่วยป้องกนัเงนิ
เข้าผิดบัญชี

9. ให้ยืมอุปกรณ์จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1. ผู้น�าตลาดผลิตภัณฑ์น�้ามัน B20 1. ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์น�้ามัน B20 ร้อยละ 24.3 1. เพิ่มการขาย IMO เพื่อเพิ่ม EBITDA
2. เพิ่มการขาย LPG ให้โรงงานอุตสาหกรรม

ลกูค้ากลุ่มน�า้มันเครือ่ง 1. ผู้แทนการตลาด/Outsource Sales
2. ประชุม Dealer
3. การจัดอบรม
4. วิศวกรบริการเทคนิค
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
6. Customer Complaint

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. พัฒนาศักยภาพผู้แทนการตลาด โดยจัดอบรม 
ความรู้แบบ Online

2. จัดอบรมทีมขายของผู้ค้าส่ง
3. ปรับปรุงเว็บไซต์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

เข้าใจง่าย
4. จัดหาน�้ามันหม้อแปลงส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ท่ีมี

ความต้องการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษเฉพาะกลุ่มและ

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และทนทานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 

6. ทดสอบน�้ามันใช้แล้ว ให้บริการล้างบ่อเก็บน�้ามัน 
Cutting Fluid

7. เพ่ิม Outsource Sales เพ่ือให้ใกล้ชดิกับลูกค้ามากขึน้
8. เพิ่มการขายผ่านช่องทาง Online 
9. สร ้าง Brand Awareness ผ ่านสื่อ Online 

เช่น Facebook, Line และ เว็บไซต์ www.
Bangchaklubricants.com

10. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ช่วยลดปริมาณพลาสติก
11. เพิ่มการจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นทางเรือส�าหรับ 

เรือเดินสมุทร
12. ให้บริการฝากคลังส�าหรับน�้ามันหล่อลื่น
13. จัดรายการโปรโมชั่นถึง End User อย่างต่อเนื่อง

1. Finish Goods มากกว่า 4.0 ล้านลิตรต่อเดือน 1. Finish Goods 3.34 ล้านลิตรต่อเดือน 1. เพิ่ม Outsource Sales
2. ปรับปรุงการเก็บตัวอย่างน�้ามันหล่อลื่น
3. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
4. เพิ่มการแนะน�าการจัดการน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว

หน่วยงานราชการ

ส่วนกลางและ

ส่วนท้องถิ่น

1. การพบปะ ชีแ้จง พดูคยุ
2. เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 
3. การเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงาน

ราชการ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดีกว่าท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี

4. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
5. การสนับสนุนโครงการของหน่วยงานราชการ
6. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการสะท้อนความคิดเห็น

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส ่วนงานต่างๆ  
ภายในบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�าหนดผ่าน
โครงการการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Assessment และ SHEE Audit)

3. ชีแ้จงและน�าส่งข้อมลูทีถ่กูต้องแก่หน่วยงานราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

4. มกีารจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสีย เพือ่ค้นหาความคาดหวงั 
และตอบสนองกับทุกกลุ่ม รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

5. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนด 

6. มีระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
เชิงรุก โดยน�าระบบ PSM, Carbon Footprint, 
Water Footprint, 3Rs มาใช้ในกระบวนการท�างาน

7. สนับสนุนและให้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
การด�าเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. หน่วยงานราชการอนุญาตให้ด�าเนินการตามที่บริษัทฯ
ร้องขออย่างต่อเนื่อง

2. ควบคุมคุณภาพอากาศได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มี
ข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องมลพิษทางอากาศ

1. ได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการโครงการ/กจิกรรมจากหน่วยงาน 
ราชการอย่างต่อเนื่อง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านมลพิษอากาศ

1. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเชิญเจ้าหน้าที่
มาเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯ

40 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ลูกค้าอุตสาหกรรม 1. ผู้แทนการตลาด
2. วิศวกรบริการเทคนิค
3. กิจกรรมออกบูทร่วมกับภาครัฐและ

สมาคมต่างๆ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. Customer Complaint

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. เพิม่ผลิตภณัฑ์ B10 S และ B20 S ให้เป็นทางเลอืก 
กบัลกูค้าทีต้่องการลดต้นทนุและยงัคงรกัษคณุภาพ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2. ประชาสัมพันธ์น�้ามัน B20 ร่วมกับภาครัฐในงาน
สัมมนาระบบบริหารจัดการพลังงานภาคขนส่ง
แต่ละภาค

3. เพิ่มการจ�าหน่ายน�้ามันทางเรือ
4. เพิ่มคลังจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงที่พิจิตร
5. ทดสอบการใช้งาน B10 S และ B20 S เพื่อเพิ่ม 

ความมั่นใจให้ลูกค้า
6. ใช้ใบก�ากับภาษีรูปแบบใหม่ Electronic Invoice 

ตามนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ท�าให้ลูกค้าได้รับ 
ใบก�ากับภาษีเร็วข้ึน ตรวจสอบรายการสินค้าและ
ช�าระเงินสะดวกข้ึนจาก QR code บนตั๋ว และ
เอกสารไม่สูญหาย

7. เพิ่มบัญชีรับโอนเงิน Virtual Account อ�านวย 
ความสะดวกกับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินผ่าน
บริการของธนาคาร 

8. ท�าบตัรประจ�าตวัลูกค้าเทอม CBD ช่วยป้องกนัเงนิ
เข้าผิดบัญชี

9. ให้ยืมอุปกรณ์จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1. ผู้น�าตลาดผลิตภัณฑ์น�้ามัน B20 1. ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์น�้ามัน B20 ร้อยละ 24.3 1. เพิ่มการขาย IMO เพื่อเพิ่ม EBITDA
2. เพิ่มการขาย LPG ให้โรงงานอุตสาหกรรม

ลกูค้ากลุม่น�า้มนัเครือ่ง 1. ผู้แทนการตลาด/Outsource Sales
2. ประชุม Dealer
3. การจัดอบรม
4. วิศวกรบริการเทคนิค
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
6. Customer Complaint

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. พัฒนาศักยภาพผู้แทนการตลาด โดยจัดอบรม 
ความรู้แบบ Online

2. จัดอบรมทีมขายของผู้ค้าส่ง
3. ปรับปรุงเว็บไซต์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

เข้าใจง่าย
4. จัดหาน�้ามันหม้อแปลงส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ท่ีมี

ความต้องการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนพิเศษเฉพาะกลุ่มและ

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนอุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และทนทานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 

6. ทดสอบน�้ามันใช้แล้ว ให้บริการล้างบ่อเก็บน�้ามัน 
Cutting Fluid

7. เพิม่ Outsource Sales เพือ่ให้ใกล้ชดิกบัลูกค้ามากขึน้
8. เพิ่มการขายผ่านช่องทาง Online 
9. สร ้าง Brand Awareness ผ ่านสื่อ Online 

เช่น Facebook, Line และ เว็บไซต์ www.
Bangchaklubricants.com

10. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ช่วยลดปริมาณพลาสติก
11. เพิ่มการจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นทางเรือส�าหรับ 

เรือเดินสมุทร
12. ให้บริการฝากคลังส�าหรับน�้ามันหล่อลื่น
13. จัดรายการโปรโมชั่นถึง End User อย่างต่อเนื่อง

1. Finish Goods มากกว่า 4.0 ล้านลิตรต่อเดือน 1. Finish Goods 3.34 ล้านลิตรต่อเดือน 1. เพิ่ม Outsource Sales
2. ปรับปรุงการเก็บตัวอย่างน�้ามันหล่อลื่น
3. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
4. เพิ่มการแนะน�าการจัดการน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว

หน่วยงานราชการ

ส่วนกลางและ

ส่วนท้องถิ่น

1. การพบปะ ชีแ้จง พูดคยุ
2. เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 
3. การเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงาน

ราชการ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี

4. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
5. การสนับสนุนโครงการของหน่วยงานราชการ
6. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการสะท้อนความคิดเห็น

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส ่วนงานต่างๆ  
ภายในบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�าหนดผ่าน
โครงการการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Assessment และ SHEE Audit)

3. ชีแ้จงและน�าส่งข้อมลูทีถ่กูต้องแก่หน่วยงานราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

4. มกีารจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสีย เพือ่ค้นหาความคาดหวงั 
และตอบสนองกับทุกกลุ่ม รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

5. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนด 

6. มีระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
เชิงรุก โดยน�าระบบ PSM, Carbon Footprint, 
Water Footprint, 3Rs มาใช้ในกระบวนการท�างาน

7. สนับสนุนและให้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
การด�าเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. หน่วยงานราชการอนุญาตให้ด�าเนินการตามที่บริษัทฯ
ร้องขออย่างต่อเนื่อง

2. ควบคุมคุณภาพอากาศได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มี
ข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องมลพิษทางอากาศ

1. ได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงาน 
ราชการอย่างต่อเนื่อง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านมลพิษอากาศ

1. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเชิญเจ้าหน้าที่
มาเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯ

41รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กองทุน สถาบัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

1. การประชุมสามัญประจ�าปี
2. IR Activity เช่น Analyst Meeting/ 

Roadshow/Site Visit/Company Visit/ 
Conference Call/Set Opportunity 
Day

3. หารือ พูดคุย สอบถาม ตอบค�าถาม 
รับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุม 
โทรศัพท์ Email และ Website

4. IR Website/IR Material เช่น MD&A 
การอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ ท้ัง
ข้อมูลธุรกิจและผลการด�าเนินงานราย
ไตรมาส รวมถึงบทสัมภาษณ์มุมมอง
ของผู้บริหาร

5. การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ

1. เห็นผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง

2. ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ในอนาคตทีช่ดัเจน และลงทนุในธรุกจิท่ีให้
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ 
และมีการจ่ายอย่างสม�่าเสมอ 

4. การด� า เนิ น ธุ รกิ จตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainability)

5. ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เป็นไปแผนงาน
ที่วางไว้

6. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)

1. จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ ้นอย่างเหมาะสมกับ 
ผลการด�าเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ และมี
อัตราการจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัท
อื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 

2. จัดประชุมให้ผู ้บริหารได้พบผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มความถี่ ในการพบนักลงทุน โดยการจัด 
Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้า
ร่วม Conference หรือ Event ต่างๆ เช่น Analyst 
Meeting ทุกไตรมาส เพ่ือสร้างความมั่นใจแก ่
นักลงทุน กรณีที่มีข้อกังวลจากนักลงทุน 

4. ปรบัปรงุเวบ็ไซต์นกัลงทนุสมัพันธ์ให้มคีวามทนัสมยั  
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และ
ปรบัปรงุการสือ่สาร Online ผ่านโปรแกรม Chatbot 
ให้มีความแม่นย�าและครอบคลุมมากขึ้น 

5. จดัท�า Factsheet/Company Profile เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนได้รู้จกัธุรกิจ และทราบ
ผลประกอบการของบริษัทฯ

6. สื่อสาร ข้อคิดเห็นและค�าถามต่างๆ ที่ได้รับทราบ
จากผู้ถือหุ้นให้กับผู้บริหารทราบ

1. ได้รับรางวัลด้าน IR
2. ได้รับเชิญไป Roadshow
3. ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมนกัลงทนุ 

รายย่อยสูง ในระดับดี-ดีมาก

1. ได้รบัรางวลั Asian Excellence Recognition Awards 2019 : 
 • Asia's Best CEO (Investor Relations)
 • Asia's Best CFO (Investor Relations)
 • Best Investor Relations Company (Thailand) 
 • Best Investor Relations Professional (Thailand) 
2. ได้รับการเชิญให้ไป Roadshow จากหลักทรัพย์ต่างๆ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ผลประเมินความพึงพอใจจากการให้ข้อมูล/ให้บริการแก่ 

ส�าหรับการเย่ียมชมกิจการประจ�าปีของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร้อยละ 97 ของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี- 
ดีมาก

4. TSR Avg. 3-yrs: ร้อยละ -1.18 (FY2017-2019) 

1. ติดต่อส่ือสารกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ทราบถึงความ
ต้องการในการร่วมงาน Roadshow ตั้งแต่ช่วงต้นปี 

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับ 
รายย่อยให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัลงทุน
รายย่อยมากขึ้น รวมถึงให้การจัดกิจกรรมมีเนื้อที่
สร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

3. สมัครประกวดงาน Event และรางวัลต่างๆ ให้มากขึน้ 
4. สือ่สารความเหน็ และค�าถามทีไ่ด้รบัจากนกัลงทนุให้

กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน 1. จัดแถลงข่าว/ส่งข่าว Press Release 
อัพเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

2. พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาส
พิเศษต่างๆ

3. จดัสมัภาษณ์พเิศษในวาระต่างๆ ตามท่ี 
แต่ละสื่อต้องการตามความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารระดับสูงที่ตรงตามกลุ่ม
งานรับผิดชอบ

4. เพิ่ ม  Con ten t  ท่ี เหมาะสมเพื่ อ 
ตอบสนองต่อสื่อออนไลน์ และขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังผู้รับสารใหม่

1. ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ ข้อมูลด้านธุรกิจ
พลังงานในภาพรวม ตลอดจนแผนการเติบโตและ
ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การนดัสัมภาษณ์พเิศษผูบ้ริหารระดบัสงู นอกเหนอืจาก 
งานแถลงข่าวปกติ เพ่ือให้ได้ประเด็นเฉพาะที ่
สือ่นัน้ๆ ต้องการท�าสกูป๊ข่าวพเิศษ เพือ่ให้มข่ีาวเดีย่ว 
ที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆ 

3. ผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูใ้ห้ข้อมูล และแสดงวสิยัทัศน์
ทางด้านธรุกจิ เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืในข่าว และ
สร้างแรงจูงใจในการติดตามข่าวสาร

1. จัดแถลงข่าวและจัดท�าข่าวแจก (Press Release) 
อย่างสม�า่เสมอ 

2. ตอบสนองต่อความต้องการของส่ือในทกุเรือ่งทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและส่วนรวม 

3. สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่ท�าเพื่อส่วนรวม 
และสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันครบรอบของสื่อ  
เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน 

4. เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสายที่
เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ รวมทั้งร่วมงานในโอกาส
และสถานการณ์ต่างๆ

1. มูลค ่าข ่าวที่ได ้รับการเผยแพร่ผ ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่อออนไลน์ 550 ล้านบาท

1. มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Media 
Value) 588 ล้านบาท

1. จัดกิจกรรม Engage กับสื่อมวลชน เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์
ให้กับสื่อมวลชน โดยยึดหลักความเป็นมิตรและ 
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสื่อมวลชน

3. เพิ่มเติมฐานข้อมูลสื่อต่างชาติในประเทศไทยและ
ภมูภิาคเอเชีย รวมถึงจดัท�าข่าวประชาสัมพนัธ์ภาษา
อังกฤษควบคู่ข่าวภาษาไทยเพื่อให้สื่อและผู้ที่สนใจ
ธุรกิจ/กิจกรรมชาวต่างชาติได้รับทราบ

เจ้าหนี้

(สถาบันทางการเงิน 

และผู้ถือหุ้นกู้)

1. การประชุมนักวิเคราะห์ 
2. พบปะหารือ ทั้ ง ท่ีส� า นักงานของ 

บริษัทฯ และที่งานประชุมสัมมนาของ
สถาบันการเงิน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนในสัญญาเงินกู้
2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเมื่อทางธนาคารมี

ความจ�าเป็นต้องขอข้อมูลบริษัทฯ
3. โอกาสในการใช้บรกิารด้านการเงนิกับธนาคารแบบ

ครบวงจร และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ได้
อย่างเคร่งครัด

2. ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของสถาบนัการเงินซึง่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

3. ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมี
ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนองความต้องการของ
สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
เงินกู้ การให้ข้อมูล และการให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

1. การตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงินผู้ให้กู ้
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การให้ข้อมูล และ
การให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ในระดับสูง-สูงมาก

1. หาโอกาสใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงิน
ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และทันต่อนวัตกรรมด้านการเงิน
ใหม่ๆ

คู่แข่งทางการค้า

(บริษัทพลังงาน/ 

บริษัทค้าน�า้มันอื่นๆ)

1. ติดตามผลการด�าเนินงานสภาพตลาด
จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

2. ศึกษาข้อมูลคูแ่ข่งผ่านรายงานทางการ
เงินและน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

3. ให ้ความร ่วมมือและประสานงาน 
ร่วมกันกับคู่แข่งในประเด็นท่ีภาครัฐ 
ขอความร่วมมือ

4. ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมทาง 
การตลาด

5. ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบ 
คู่แข่ง

1. ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่งภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี

1. ไม่มข้ีอร้องเรยีนด้านลบหรอืข่าวสารด้านลบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ไม่มข้ีอร้องเรยีนด้านลบหรอืข่าวสารด้านลบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี

42 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

(Disclosure 102-44)
การตอบสนองของบริษัทฯ ปี 2562 เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2562 ผลลัพธ์ ปี 2562 แผนงานปีถัดไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กองทุน สถาบัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

1. การประชุมสามัญประจ�าปี
2. IR Activity เช่น Analyst Meeting/ 

Roadshow/Site Visit/Company Visit/ 
Conference Call/Set Opportunity 
Day

3. หารือ พูดคุย สอบถาม ตอบค�าถาม 
รับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุม 
โทรศัพท์ Email และ Website

4. IR Website/IR Material เช่น MD&A 
การอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ ทั้ง
ข้อมูลธุรกิจและผลการด�าเนินงานราย
ไตรมาส รวมถึงบทสัมภาษณ์มุมมอง
ของผู้บริหาร

5. การเปิดเผยข้อมลูผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ

1. เห็นผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเน่ือง
มั่นคง

2. ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ในอนาคตทีช่ดัเจน และลงทุนในธรุกจิท่ีให้
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ 
และมีการจ่ายอย่างสม�่าเสมอ 

4. การด� า เนิ น ธุ รกิ จตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainability)

5. ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เป็นไปแผนงาน
ที่วางไว้

6. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)

1. จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ ้นอย่างเหมาะสมกับ 
ผลการด�าเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ และมี
อัตราการจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัท
อื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 

2. จัดประชุมให้ผู ้บริหารได้พบผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มความถี่ ในการพบนักลงทุน โดยการจัด 
Roadshow ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเข้า
ร่วม Conference หรือ Event ต่างๆ เช่น Analyst 
Meeting ทุกไตรมาส เพื่อสร้างความมั่นใจแก ่
นักลงทุน กรณีที่มีข้อกังวลจากนักลงทุน 

4. ปรบัปรงุเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ให้มคีวามทนัสมยั  
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และ
ปรบัปรงุการส่ือสาร Online ผ่านโปรแกรม Chatbot 
ให้มีความแม่นย�าและครอบคลุมมากขึ้น 

5. จดัท�า Factsheet/Company Profile เพือ่เป็นข้อมูล
ให้กบัผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุได้รู้จักธุรกจิ และทราบ
ผลประกอบการของบริษัทฯ

6. สื่อสาร ข้อคิดเห็นและค�าถามต่างๆ ที่ได้รับทราบ
จากผู้ถือหุ้นให้กับผู้บริหารทราบ

1. ได้รับรางวัลด้าน IR
2. ได้รับเชิญไป Roadshow
3. ได้รบัการประเมนิความพึงพอใจในการจดักจิกรรมนักลงทุน 

รายย่อยสูง ในระดับดี-ดีมาก

1. ได้รบัรางวลั Asian Excellence Recognition Awards 2019 : 
 • Asia's Best CEO (Investor Relations)
 • Asia's Best CFO (Investor Relations)
 • Best Investor Relations Company (Thailand) 
 • Best Investor Relations Professional (Thailand) 
2. ได้รับการเชิญให้ไป Roadshow จากหลักทรัพย์ต่างๆ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ผลประเมินความพึงพอใจจากการให้ข้อมูล/ให้บริการแก่ 

ส�าหรับการเยี่ยมชมกิจการประจ�าปีของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร้อยละ 97 ของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี- 
ดีมาก

4. TSR Avg. 3-yrs: ร้อยละ -1.18 (FY2017-2019) 

1. ติดต่อสื่อสารกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ทราบถึงความ
ต้องการในการร่วมงาน Roadshow ตั้งแต่ช่วงต้นปี 

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับ 
รายย่อยให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัลงทุน
รายย่อยมากข้ึน รวมถึงให้การจัดกิจกรรมมีเน้ือที่
สร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

3. สมคัรประกวดงาน Event และรางวัลต่างๆ ให้มากข้ึน 
4. สือ่สารความเหน็ และค�าถามทีไ่ด้รบัจากนกัลงทนุให้

กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน 1. จัดแถลงข่าว/ส่งข่าว Press Release 
อัพเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

2. พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาส
พิเศษต่างๆ

3. จัดสัมภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ ตามท่ี 
แต่ละสื่อต้องการตามความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารระดับสูงท่ีตรงตามกลุ่ม
งานรับผิดชอบ

4. เพิ่ ม  Con ten t  ที่ เหมาะสมเพื่ อ 
ตอบสนองต่อสื่อออนไลน์ และขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังผู้รับสารใหม่

1. ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ ข้อมูลด้านธุรกิจ
พลังงานในภาพรวม ตลอดจนแผนการเติบโตและ
ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การนดัสัมภาษณ์พเิศษผูบ้รหิารระดบัสงู นอกเหนอืจาก 
งานแถลงข่าวปกติ เพ่ือให้ได้ประเด็นเฉพาะท่ี 
สือ่นัน้ๆ ต้องการท�าสกูป๊ข่าวพเิศษ เพือ่ให้มข่ีาวเดีย่ว 
ที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆ 

3. ผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูใ้ห้ข้อมูล และแสดงวสิยัทศัน์
ทางด้านธรุกจิ เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืในข่าว และ
สร้างแรงจูงใจในการติดตามข่าวสาร

1. จัดแถลงข่าวและจัดท�าข่าวแจก (Press Release) 
อย่างสม�่าเสมอ 

2. ตอบสนองต่อความต้องการของสือ่ในทกุเร่ืองทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและส่วนรวม 

3. สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่ท�าเพื่อส่วนรวม 
และสนับสนุนเน่ืองในโอกาสวันครบรอบของสื่อ  
เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน 

4. เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสายที่
เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งร่วมงานในโอกาส
และสถานการณ์ต่างๆ

1. มูลค ่าข ่าวที่ได ้ รับการเผยแพร่ผ ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ 
สื่อออนไลน์ 550 ล้านบาท

1. มูลค่าข่าวท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Media 
Value) 588 ล้านบาท

1. จัดกิจกรรม Engage กับสื่อมวลชน เพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์
ให้กับสื่อมวลชน โดยยึดหลักความเป็นมิตรและ 
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสื่อมวลชน

3. เพิ่มเติมฐานข้อมูลสื่อต่างชาติในประเทศไทยและ
ภมูภิาคเอเชยี รวมถงึจดัท�าข่าวประชาสัมพนัธ์ภาษา
อังกฤษควบคู่ข่าวภาษาไทยเพื่อให้สื่อและผู้ที่สนใจ
ธุรกิจ/กิจกรรมชาวต่างชาติได้รับทราบ

เจ้าหนี้

(สถาบันทางการเงิน 

และผู้ถือหุ้นกู้)

1. การประชุมนักวิเคราะห์ 
2. พบปะหารือ ท้ัง ท่ีส� านักงานของ 

บริษัทฯ และที่งานประชุมสัมมนาของ
สถาบันการเงิน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนในสัญญาเงินกู้
2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเมื่อทางธนาคารมี

ความจ�าเป็นต้องขอข้อมูลบริษัทฯ
3. โอกาสในการใช้บรกิารด้านการเงนิกบัธนาคารแบบ

ครบวงจร และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู ้ได้
อย่างเคร่งครัด

2. ปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ของสถาบนัการเงนิซึง่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

3. ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมี
ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนองความต้องการของ
สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
เงินกู้ การให้ข้อมูล และการให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

1. การตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงินผู้ให้กู ้
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การให้ข้อมูล และ
การให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ในระดับสูง-สูงมาก

1. หาโอกาสใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงิน
ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และทันต่อนวัตกรรมด้านการเงิน
ใหม่ๆ

คู่แข่งทางการค้า

(บริษัทพลังงาน/ 

บริษัทค้าน�้ามันอื่นๆ)

1. ติดตามผลการด�าเนินงานสภาพตลาด
จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

2. ศกึษาข้อมลูคูแ่ข่งผ่านรายงานทางการ
เงินและน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

3. ให ้ความร ่วมมือและประสานงาน 
ร่วมกันกับคู่แข่งในประเด็นที่ภาครัฐ 
ขอความร่วมมือ

4. ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมทาง 
การตลาด

5. ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบ 
คู่แข่ง

1. ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี

1. ไม่มข้ีอร้องเรยีนด้านลบหรอืข่าวสารด้านลบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ไม่มีข้อร้องเรยีนด้านลบหรอืข่าวสารด้านลบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี

43รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ประเด็นส�ำคัญดำ้นควำมยั่งยืน

บรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกิจตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสยีด้ำนควำมยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงมูลค่ำและคณุค่ำต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญจำกควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มร่วมกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 

1.	 การระบุประเด็นส�าคัญ	 (Identification)	 ของกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียและองค์กร	
บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน เพื่อใช้
วิเครำะห์ในกำรระบุประเด็นส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ 
โดยพิจำรณำข้อมูลจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ท่ีอำจ 
ส่งผลกระทบต่อควำมยัง่ยนืในกำรด�ำเนนิธรุกิจขององค์กร ในด้ำน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยข้อมูลจำกปัจจัยภำยในและ
ปัจจัยภำยนอก ได้แก่

ปัจจัยภำยในองค์กร (เป้ำหมำยและแผนธุรกิจ) ประเด็น
ส�ำคัญจำกกำรระดมสมองของผู้บริหำรในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร จัดท�ำกลยุทธ์ (Brainstorm Workshop) และ
ควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนองค์กรท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยำว
ปัจจัยภำยนอกองค์กร (ทิศทำงแนวโน้มควำมย่ังยืน และ
ควำมเส่ียงของโลก และควำมต้องกำรควำมคำดหวังของ 
ผูมี้ส่วนได้เสีย) ทบทวนแนวโน้มและทศิทำงด้ำนควำมย่ังยืน 
และควำมเสี่ยงของโลก เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
ของโลก (SDGs) เกณฑ์กำรประเมินควำมยัง่ยืนองค์กรตำม
ดัชนีควำมยั่งยืนดำวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Index) เกณฑ์ส�ำคัญของ UNGC (United Nation Global 
Compact) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจำก
กำรส�ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวังด้วยวิธีกำรท่ี
เป็นระบบและหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมกับกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียส�ำคัญ 9 กลุ่ม และกำรประชุมร่วมกับส่วนงำน
ผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.	 การจัดล�าดับความส�าคัญ	(Prioritization)	
เป็นกำรน�ำประเด็นควำมย่ังยืนท่ีมีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียมำเทียบเคียงกับควำมสอดคล้องในประเด็น
ควำมส�ำคัญและตัวชี้วัด GRI ซึ่งในปี 2562 พบวำ่มีประเด็นที่ผู้มี
ส่วนได้เสยีคำดหวงัต่อบริษทัฯ ถงึ 120 ประเดน็ และน�ำมำจดักลุ่ม
ตำมหวัข้อได้ 25 ประเด็น จำกนัน้จงึเข้ำสูก่ระบวนกำรพจิำรณำให้
ค่ำล�ำดับควำมส�ำคัญใน 2 เกณฑ์ตำมควำมส�ำคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  
และควำมส�ำคัญต่อองค์กร แล้วจึงก�ำหนดประเด็นลงตำรำง 
Materiality Matrix ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 แกนนอน : เป็นประเด็นท่ีส�ำคัญต่อองค์กร พิจำรณำ
ผลกระทบ โอกำส/ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดต่อองค์กรในระยะสัน้ 
และระยะยำว
2.2 แกนตั้ง : เป็นประเด็นท่ีส�ำคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
ในกำรตัดสินใจใดๆ ต่อองค์กร โดยพิจำรณำจำกระดับ 
ผลกระทบและควำมส�ำคัญที่อำจเกิดขึ้นจำกองค์กรต่อกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย

3.	 การให้เหตุผล	(Validation)	
ประเด็นส�ำคัญที่ได ้จำกกำรวิเครำะห์ พิจำรณำและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่ งยืน
องค์กร (SPC) (Disclosure 102-32, Disclosure 102-33)  
โดยเฉพำะประเด็นจำกกลุ่มลูกค้ำที่มีรำยละเอียดเก่ียวกับ
ควำมคำดหวังด้ำนสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น รวมถึงแนวโน้ม
ของโลกด้ำนควำมย่ังยืนในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนท่ีผลักดัน 
ให้บริษัทฯ เติบโตด้วยนวัตกรรมธุรกิจและพลังงำนสีเขียว 
บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ในประเด็นต่ำงๆ ตำมระดับควำมส�ำคัญและเหมำะสมใน 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับแผนงำนโครงกำร (Initiative Base) มุ่งเน้นเชิง 
กลยทุธ์ (Strategic Focus) มุ่งขบัเคล่ือนพนัธกิจ (Mission Driven)  
และมุ่งสู่ควำมเป็นผูน้�ำ (Sustainability Leader) รวมถงึก�ำหนด
ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมินผลลัพธ์ทัง้ในระดับองค์กร ส่วนงำน โครงกำร 
และเชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนที่
เก่ียวข้องในสดัส่วนทีเ่หมำะสม (Disclosure 102-28) เพือ่เป็นกำร
กระตุน้ให้เกิดวฒันธรรมด้ำนควำมยัง่ยืนท่ัวทัง้องค์กร อย่ำงไรกต็ำม  
จำกกำรทบทวนควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยีนี้  
พบว่ำ มีประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนในปี 2562 ดังนี้

44 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 45รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562
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Materiality Matrix Legend
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ส�าคัญต่อบริษัทฯ

ที่มา
Primary Source
• กำรส�ำรวจควำมผูกพันพนักงำน/ 

CEO BOX 
• กำรประชุม/สัมมนำพนักงำน 

ในกลุ่มธุรกิจ/สำยงำน
• กิจกรรม Engagement 

Ambassador
• ประชุมร่วมกลุ่มอุตสำหกรรม
• กำรลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน
• กำรประชุม/สัมมนำกับคู่ค้ำ
• กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำ
• กำรวิจัยทำงกำรตลำด
• กำรประชุมหน่วยงำนภำครัฐ
• กิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ 
• ฯลฯ

Secondary Source 
• ติดตำมกฎหมำย ระเบียบ  

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในกำรก�ำกับ
กิจกำรและกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

• ทบทวนเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ
• ทบทวนแนวทำงควำมยั่งยืน
• ทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจและ

ควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรม/โลก
• ฯลฯ

คู่ค้า
• ควำมปลอดภัย
• ไม่เกิดอุบัติเหตุกำรรั่วไหลของน�้ำมันและ

สำรเคมี
• กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำ
• กำรพัฒนำสินค้ำ และคุณภำพน�้ำมัน
• กำรต่อตำ้นทุจริต
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
• กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
• ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ Non-oil
• กำรจัดส่งน�้ำมันครบถ้วนไม่สูญหำยและกำรลด

จ�ำนวนครั้งที่เรือช�ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถ
ขนส่งน�้ำมันได้

• ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

• สิทธิมนุษยชน
• กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

หน่วยงานราชการ
• ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
• กำรใช้พลังงำน 
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
• กำรปล่อยมลพิษอำกำศ
• กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
• กำรต่อตำ้นทุจริต

ผู้ถือหุ้น
• กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
• นักลงทุนสัมพันธ์
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ทบทวน : กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

กระบวนการภายใน 
• คณะกรรมกำรนโยบำย

ควำมยั่งยืนองค์กร 
(SPC) 

• กระบวนกำรวำง
กลยุทธ์/กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร

• กระบวนกำรวำงแผน
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ/
สำยงำน

กระบวนการภายนอก
• เทียบเคียงผลกำร

ด�ำเนินงำนกับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน 

• กำรทวนสอบกำรจัดท�ำ/
ตัวชี้วัดจำก 3rd Party 

• กำรประเมินดัชนีควำม
ยั่งยืนองค์กร (DJSI)

• กำรส่งประกวดรำงวัล
รำยงำนควำมยั่งยืน
ระดับประเทศ

การตัดสินใจ
• ปรับปรุงนโยบำยควำมย่ังยืนให้มีควำมสอดคล้องกับ

เกณฑ์ของสำกลมำกขึ้น 
• ด�ำเนนิโครงกำรต่อเนือ่ง/ต่อยอด และริเร่ิมโครงกำรใหม่
• ปรับเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนให้ท้ำทำยข้ึน โดยเฉพำะ

ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
• พัฒนำและขยำยขอบเขตกำรรำยงำนที่ครอบคลุม

มำกขึ้น 

Materiality Matrix Analysis

พนักงาน
• กำรดึงดูดและกำรรักษำพนักงำน
• โอกำสทำงอำชีพ
• กำรพัฒนำพนักงำน

ชุมชนสังคม
• ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• กำรดูแลคุณภำพสิ่งแวดล้อม น�้ำเสียและ

ครำบน�้ำมัน
• กำรมีส่วนร่วมและพัฒนำชุมชน
• สิทธิมนุษยชน
• กำรพัฒนำสังคม
• กำรปล่อยมลพิษอำกำศ

ลูกค้า
• กำรพัฒนำสินค้ำ และคุณภำพน�้ำมัน
• กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร
• ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ 

Non-oil
• ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวก
• บริกำรจัดส่งน�้ำมันตรงเวลำและครบถ้วน
• ระบบบริหำรสถำนีบริกำรฯ ที่มี

ประสิทธิภำพและป้องกันทุจริต
• กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนธุรกิจและงำน

บริกำร

คู่แข่งทางการค้า
• กำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 25 ประเด็น (Disclosure 102-47)

1. กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
2. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และเงื่อนไขสัญญำ
3. 3.1 กำรพฒันำสนิค้ำ และคุณภำพน�ำ้มัน/ 3.2 กำรพฒันำ

คุณภำพกำรบริกำร/ 3.3 กำรต่อต้ำนทุจริต
4. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
5. กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
6. ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ Non-oil
7. จัดส่งน�้ำมันครบถ้วนและลดจ�ำนวนคร้ังที่เรือช�ำรุด

เสียหำย
8. ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
9. นักลงทุนสัมพันธ์

1. กำรใช้พลังงำน
2. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
4. กำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมี
5. กำรปล่อยมลพิษอำกำศ
6. กำรบริหำรจัดกำรของเสีย

1. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
2. กำรมีส่วนร่วมและพัฒนำชุมชน
3. กำรดึงดูดและกำรรักษำพนักงำน
4. โอกำสทำงอำชีพ
5. สิทธิมนุษยชน
6. กำรพัฒนำสังคม
7. กำรพัฒนำพนักงำน
8. กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

ด้านเศรษฐกิจ (11 ประเด็น) ด้านสิ่งแวดล้อม (6 ประเด็น) ด้านสังคม (8 ประเด็น) 

หลักเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้ในการจัด
ล�าดับความส�าคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย
• ผลกระทบ/กำรพึ่งพิงปัจจัยนั้น
• ควำมส�ำคัญในพื้นที่
• ควำมหลำกหลำยของกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ
• ควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำร

องค์กร
• โอกำสเกิด/ควำมรุนแรงของผลกระทบ
• ระยะเวลำที่เกิดผลกระทบ
• ควำมเสี่ยง/โอกำสทำงธุรกิจ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

44 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 45รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน • BCP • ผู้ถือหุ้น เพือ่รกัษำกำรเตบิโตของธรุกิจ กระจำยรำยได้ให้กับผูมี้ส่วนได้เสยี 
และรักษำเสถียรภำพกำรด�ำเนินงำน

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

60
144

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือดีกว่า 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และ

การให้ความร่วมมือและสนับสนุน

หน่วยงานราชการ

• BCP • คู่คำ้
• หน่วยงำน

รำชกำร
• ชุมชนและสังคม

ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด ไม่ละเมิดต่อ
กฎหมำย ส่งผลให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

GRI 307: Environmental 
Compliance (2016)

GRI 419: Socioeconomic 
Compliance (2016)

307-1 Non-compliance with environmental laws 
andregulation (2016) 

419-1 Non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area (2016) 

DMA : ระบุเร่ืองกำรจ่ำยเงนิท่ีตรงเวลำถกูต้องตำมสญัญำ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• กำรต่อต้ำนทุจริต
• กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

61-62
63-64
72-76

145-148
149-152

การพัฒนาสินค้า

และคุณภาพสินค้า

• BCP
• BGN

• คู่คำ้
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรท่ีลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การพัฒนาคุณภาพการบริการและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานีบริการ

• BCP
• BGN

• คู่คำ้
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: จ�ำนวนสถำนีบริกำรน�้ำมันที่ปรับปรุง 
ภำพลักษณ์ฯ

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การต่อต้านทุจริต • BCP • คู่คำ้ เพื่อกระจำยรำยได้ให้คู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม สร้ำงควำมเชื่อม่ัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ

GRI 205: Anti-Corruption (2016) 205-2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedure (2016)

• กำรต่อต้ำนทุจริต 63-64

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

• BCP • ผู้ถือหุ้น วำงแผนจัดกำรเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจอย่ำง
เป็นระบบ

Risk Management BCP Indicator: KRI ไม่เกินค่ำควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ • กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 65-69

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • BCP • คู่คำ้ ยกระดับกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำกลุ่มส�ำคัญ เพื่อน�ำไปสู่กำร
ด�ำเนนิงำนทีป่ลอดภยั มีคุณภำพ และสอดคล้องกับกำรพฒันำ
ธุรกิจที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ SDG 12

GRI 204 : Procurement Practice 
(2016) 

GRI 308 Supplier Environmental 
Assessment (2016)

GRI 414 Supplier Social 
Assessment (2016) 

Sustainable Supplier 
Development

204-1 Proportion of spending on local suppliers 
(2016)

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken (2016) 

414-2 Negativesocial impacts in the supply chain 
and actions taken (2016) 

BCP Indicator:  กำรบริหำรระยะเวลำในกำรจดัหำพสัดุ
และต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

72-76
144

ความหลากหลายและ

การขยายธุรกิจ Non-oil

• BCP
• BCR

• คู่คำ้
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรท่ีลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

BCP Indicator: ร้อยละส่วนแบ่งกำรตลำดค้ำปลีก

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การจัดส่งน�้ามันครบถ้วนไม่สูญหายและ

การลดจ�านวนครั้งที่เรือช�ารุดเสียหาย

จนไม่สามารถขนส่งน�า้มันได้

• BCP • คู่คำ้ ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Transportation

BCP Indicator :  ร้อยละควำมพึงพอใจในงำนขนส่ง
สินค้ำและบริกำร/ข้อร้องเรียนเร่ือง
ควำมล่ำช้ำ/น�้ำมันสูญหำย

• บำงจำกและผู้มีส่วนได้เสีย
• กำรขนส่งผลิตภัณฑ์

32-33
101-104

ท�าเลที่ตั้งของสถานีบริการ

และสิ่งอ�านวยความสะดวก

• BCP
• BGN

• ลูกค้ำ ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรท่ีลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

BCP Indicator: ยอดขำยน�้ำมันเฉลี่ย

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

นักลงทุนสัมพันธ์ • BCP • ผู้ถือหุ้น
• สื่อมวลชน

สร้ำงควำมมั่นใจให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้น GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

60
144

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ

ม

การใช้พลังงาน • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตำมเป้ำหมำยองค์กรเร่ืองส่งเสริมประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนและตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDG 7 และ SDG 12

GRI 302: Energy (2016) 302-1 Energy consumption within the organization 
(2016)

• กำรใช้พลังงำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

83-84
145

ก๊าซเรือนกระจก • BCP
• BCPG
• BBF
• BBE
• KSL
• BGN
• BCR

• หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตำมเป้ำหมำยองค์กรเร่ืองกำรมุ่งสู่องค์กรลดกำรปล่อย
คำร์บอน ส่งเสริมกำรควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงไม่เกิน  
2 องศำเซลเซยีส ตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDG 7 และ SDG 13

GRI 305: Emissions (2016) 

Product transportation

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016)
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 

(2016) 
BCP Indicator: Significant environmental impacts 

of transporting products

• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

85-86
146

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) (Disclosure 102-47)

46 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 47รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน • BCP • ผู้ถือหุ้น เพือ่รกัษำกำรเตบิโตของธรุกิจ กระจำยรำยได้ให้กับผูมี้ส่วนได้เสยี 
และรักษำเสถียรภำพกำรด�ำเนินงำน

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

60
144

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือดีกว่า 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และ

การให้ความร่วมมือและสนับสนุน

หน่วยงานราชการ

• BCP • คู่ค้ำ
• หน่วยงำน

รำชกำร
• ชุมชนและสังคม

ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ไม่ละเมิดต่อ
กฎหมำย ส่งผลให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

GRI 307: Environmental 
Compliance (2016)

GRI 419: Socioeconomic 
Compliance (2016)

307-1 Non-compliance with environmental laws 
andregulation (2016) 

419-1 Non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area (2016) 

DMA : ระบุเร่ืองกำรจ่ำยเงินท่ีตรงเวลำถกูต้องตำมสัญญำ

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• กำรต่อต้ำนทุจริต
• กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

61-62
63-64
72-76

145-148
149-152

การพัฒนาสินค้า

และคุณภาพสินค้า

• BCP
• BGN

• คู่ค้ำ
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรที่ลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การพัฒนาคุณภาพการบริการและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานีบริการ

• BCP
• BGN

• คู่ค้ำ
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: จ�ำนวนสถำนีบริกำรน�้ำมันที่ปรับปรุง 
ภำพลักษณ์ฯ

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การต่อต้านทุจริต • BCP • คู่ค้ำ เพื่อกระจำยรำยได้ให้คู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือม่ัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ

GRI 205: Anti-Corruption (2016) 205-2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedure (2016)

• กำรต่อต้ำนทุจริต 63-64

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

• BCP • ผู้ถือหุ้น วำงแผนจัดกำรเพื่อรองรับควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจอย่ำง
เป็นระบบ

Risk Management BCP Indicator: KRI ไม่เกินค่ำควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ • กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 65-69

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • BCP • คู่ค้ำ ยกระดับกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำกลุ่มส�ำคัญ เพื่อน�ำไปสู่กำร
ด�ำเนนิงำนท่ีปลอดภัย มีคณุภำพ และสอดคล้องกับกำรพฒันำ
ธุรกิจที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ SDG 12

GRI 204 : Procurement Practice 
(2016) 

GRI 308 Supplier Environmental 
Assessment (2016)

GRI 414 Supplier Social 
Assessment (2016) 

Sustainable Supplier 
Development

204-1 Proportion of spending on local suppliers 
(2016)

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken (2016) 

414-2 Negativesocial impacts in the supply chain 
and actions taken (2016) 

BCP Indicator:  กำรบริหำรระยะเวลำในกำรจดัหำพสัดุ
และต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

72-76
144

ความหลากหลายและ

การขยายธุรกิจ Non-oil

• BCP
• BCR

• คู่ค้ำ
• ลูกค้ำ

ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรที่ลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

BCP Indicator: ร้อยละส่วนแบ่งกำรตลำดค้ำปลีก

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

การจัดส่งน�้ามันครบถ้วนไม่สูญหายและ

การลดจ�านวนครั้งที่เรือช�ารุดเสียหาย

จนไม่สามารถขนส่งน�้ามันได้

• BCP • คู่ค้ำ ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Transportation

BCP Indicator :  ร้อยละควำมพึงพอใจในงำนขนส่ง
สินค้ำและบริกำร/ข้อร้องเรียนเร่ือง
ควำมล่ำชำ้/น�้ำมันสูญหำย

• บำงจำกและผู้มีส่วนได้เสีย
• กำรขนส่งผลิตภัณฑ์

32-33
101-104

ท�าเลที่ตั้งของสถานีบริการ

และสิ่งอ�านวยความสะดวก

• BCP
• BGN

• ลูกค้ำ ตอบสนองเป้ำหมำยองค์กรในกำรเป็นท่ีหนึง่ในใจผูบ้ริโภค และ
กำรให้บริกำรที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: กำรเป็นสถำนีบริกำรที่ลูกค้ำแนะน�ำ
และบอกต่อยี่ห ้อบำงจำกฯ (NPS 
Score)/ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

BCP Indicator: ยอดขำยน�้ำมันเฉลี่ย

• กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำงยั่งยืน 94-100

นักลงทุนสัมพันธ์ • BCP • ผู้ถือหุ้น
• สื่อมวลชน

สร้ำงควำมมั่นใจให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้น GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

60
144

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ

ม

การใช้พลังงาน • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตำมเป้ำหมำยองค์กรเร่ืองส่งเสริมประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนและตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDG 7 และ SDG 12

GRI 302: Energy (2016) 302-1 Energy consumption within the organization 
(2016)

• กำรใช้พลังงำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

83-84
145

ก๊าซเรือนกระจก • BCP
• BCPG
• BBF
• BBE
• KSL
• BGN
• BCR

• หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตำมเป้ำหมำยองค์กรเร่ืองกำรมุ่งสู่องค์กรลดกำรปล่อย
คำร์บอน ส่งเสริมกำรควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงไม่เกิน  
2 องศำเซลเซยีส ตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDG 7 และ SDG 13

GRI 305: Emissions (2016) 

Product transportation

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016)
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 

(2016) 
BCP Indicator: Significant environmental impacts 

of transporting products

• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

85-86
146
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กำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนที่รับผิดชอบ เพื่อออกแบบ
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง แต่ไม่เก่ียวข้องกับ
กระบวนกำรทำงธุรกิจ จัดงำนเป็นคร้ังๆ มีเป้ำหมำย
ระยะสั้น วัดผลลัพธ์ครั้งเดียว

กำรด�ำเนินงำนร ่วมกันเป็นคณะท�ำงำนหรือคณะ
กรรมกำร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ มีเป้ำหมำยระยะ
กลำงและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่ำ

ระดับการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ
ม

 

การจัดการน�้า • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

บริหำรจดักำรน�ำ้ใช้ผลติ ด้วยกำรท�ำโครงกำรศกึษำเรือ่ง Water 
Footprint ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

GRI 303: Water (2016) 303-1 Water withdrawal by soruce (2016)
303-3 Water recycled and reused (2016)

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำใช้
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

87-88
147

การจัดการมลพิษอากาศ • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

ควบคุมคุณภำพอำกำศให้ดีกว่ำมำตรฐำนก�ำหนด GRI 305: Emissions (2016) 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), 
and other significant air emissions (2016)

• กำรจัดกำรมลพิษอำกำศ
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

91-92
147

การจัดการการรั่วไหลของน�้ามัน

และสารเคมี

• BCP • คู่คำ้ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุน�้ำมันรั่วไหล GRI 306: Effluents and Waste 
(2016) 

306-3 Significant spills (2016) • กำรป้องกันและจัดกำรกำรรั่วไหล
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

90
148

การจัดการของเสีย • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

จัดกำรของเสียตำมหลักวิชำกำรและถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยใช้หลัก 3Rs

GRI 306: Effluents and Waste 
(2016)

306-2 Waste by type and disposal method (2016) 
306-3 Significant spills (2016)

• กำรจัดกำรของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

93
148

ส
ังค

ม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย • BCP • คู่คำ้
• หน่วยงำน

รำชกำร
• ชุมชนและสังคม

ไม่เกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังำนและผูรั้บเหมำ รวมถงึไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนรอบข้ำง

GRI 403: Occupational Health 
and Safety (2018)

403-9 Work-related injuries (2018) • ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

110-115
151-152

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่นฯ GRI 413: Local Communities 
(2016)

413-1 Opera t ions  w i th  loca l  commun i t y 
engagement, impact assessments, and 
development programs (2016)

• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 133-143

การจัดการคนเก่งและบุคลากร • BCP พฒันำกลุม่พนกังำนท่ีมีศกัยภำพสงูให้มีควำมพร้อมและเตบิโต
ไปกับองค์กร ส่งเสริมกำรเกิด High Performance Culture

Labor Management Relations BCP Indicator: Best Employer Score by Kincentric • กำรดูแลพนักงำน 122-132

โอกาสทางอาชีพ • BCP พัฒนำเส้นทำงอำชีพของพนักงำนตนเองท้ังสำยวิชำชีพและ
ทัว่ไปเพือ่จงูใจให้พนกังำนอยูกั่บองค์กร เพรำะพนกังำนทุกคน 
มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรสร้ำงผลส�ำเร็จขององค์กร

GRI 401: Employment (2016) 401-1 New employee hires and employee turnover 
(2016)

• กำรดูแลพนักงำน 122-132

สิทธิมนุษยชน • BCP ประเมินประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเพื่อกำร
ป้องกันและจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

GRI 412: Human Rights 
Assessment (2016)

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments (2016)

• สิทธิมนุษยชน 119-121

การพัฒนาสังคม • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

พัฒนำสังคมระดับประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหำสังคมและพัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

Social Development

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 

BCP Indicator: Social Return on Investment

• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

133-143
144

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • BCP พัฒนำศักยภำพพนักงำนให้มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำร 
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

GRI 404: Training and Education 
(2016)

404-1: Average hours of training per year per 
employee (2016)

• กำรดูแลพนักงำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

122-132
151

การด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม

• BCP • คู่แข่งทำงกำรค้ำ ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ GRI 205:  Anti-Corruption (2016) 205-3 Confirmed incidents of corruption and action 
taken (2016)

• กำรต่อต้ำนทุจริต 63-64
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กำรด�ำเนินงำนท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรในระบบธุรกิจ 
พึง่ตนเองได้ มีศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำรด้วยตนเอง
และเป็นผู้น�ำในวงกำร มีเป้ำหมำยระยะยำว สร้ำงมูลค่ำ
ให้กับองค์กรและคุณค่ำให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย ควบคูไ่ปกบั
ประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

กำรด�ำเนินงำนที่มีโครงสร้ำงเดียวกับคณะกรรมกำร
บริหำร สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของธุรกิจ  
ทีมุ่่งสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั มีกำรบูรณำกำร
เป้ำหมำยร่วมกันเพือ่สร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กรและคุณค่ำ
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ
ม

 

การจัดการน�้า • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

บริหำรจดักำรน�ำ้ใช้ผลติ ด้วยกำรท�ำโครงกำรศกึษำเร่ือง Water 
Footprint ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก

GRI 303: Water (2016) 303-1 Water withdrawal by soruce (2016)
303-3 Water recycled and reused (2016)

• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำใช้
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

87-88
147

การจัดการมลพิษอากาศ • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

ควบคุมคุณภำพอำกำศให้ดีกว่ำมำตรฐำนก�ำหนด GRI 305: Emissions (2016) 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), 
and other significant air emissions (2016)

• กำรจัดกำรมลพิษอำกำศ
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

91-92
147

การจัดการการรั่วไหลของน�้ามัน

และสารเคมี

• BCP • คู่ค้ำ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุน�้ำมันรั่วไหล GRI 306: Effluents and Waste 
(2016) 

306-3 Significant spills (2016) • กำรป้องกันและจัดกำรกำรรั่วไหล
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

90
148

การจัดการของเสีย • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

จัดกำรของเสียตำมหลักวิชำกำรและถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยใช้หลัก 3Rs

GRI 306: Effluents and Waste 
(2016)

306-2 Waste by type and disposal method (2016) 
306-3 Significant spills (2016)

• กำรจัดกำรของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

93
148

ส
ังค

ม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย • BCP • คู่ค้ำ
• หน่วยงำน

รำชกำร
• ชุมชนและสังคม

ไม่เกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังำนและผูรั้บเหมำ รวมถงึไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง

GRI 403: Occupational Health 
and Safety (2018)

403-9 Work-related injuries (2018) • ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

110-115
151-152

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่นฯ GRI 413: Local Communities 
(2016)

413-1 Opera t ions  w i th  loca l  commun i t y 
engagement, impact assessments, and 
development programs (2016)

• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 133-143

การจัดการคนเก่งและบุคลากร • BCP พฒันำกลุม่พนกังำนท่ีมีศกัยภำพสงูให้มีควำมพร้อมและเตบิโต
ไปกับองค์กร ส่งเสริมกำรเกิด High Performance Culture

Labor Management Relations BCP Indicator: Best Employer Score by Kincentric • กำรดูแลพนักงำน 122-132

โอกาสทางอาชีพ • BCP พัฒนำเส้นทำงอำชีพของพนักงำนตนเองท้ังสำยวิชำชีพและ
ทัว่ไปเพือ่จงูใจให้พนกังำนอยูกั่บองค์กร เพรำะพนกังำนทกุคน 
มีบทบำทส�ำคัญต่อกำรสร้ำงผลส�ำเร็จขององค์กร

GRI 401: Employment (2016) 401-1 New employee hires and employee turnover 
(2016)

• กำรดูแลพนักงำน 122-132

สิทธิมนุษยชน • BCP ประเมินประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเพื่อกำร
ป้องกันและจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

GRI 412: Human Rights 
Assessment (2016)

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments (2016)

• สิทธิมนุษยชน 119-121

การพัฒนาสังคม • BCP • หน่วยงำน
รำชกำร

• ชุมชนและสังคม

พัฒนำสังคมระดับประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหำสังคมและพัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

Social Development

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 

BCP Indicator: Social Return on Investment

• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ

133-143
144

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • BCP พัฒนำศักยภำพพนักงำนให้มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำร 
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

GRI 404: Training and Education 
(2016)

404-1: Average hours of training per year per 
employee (2016)

• กำรดูแลพนักงำน
• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม

122-132
151

การด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม

• BCP • คู่แข่งทำงกำรค้ำ ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ GRI 205:  Anti-Corruption (2016) 205-3 Confirmed incidents of corruption and action 
taken (2016)

• กำรต่อต้ำนทุจริต 63-64
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กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดม่ันในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S (Security, Stability, 
Sustainability) และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “Evolving Greenovation” และสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวให้กับสังคมตาม
แนวคิด “Greenovate Our Tomorrow” กลยุทธ์ 3S: เป็นกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างเสถียรภาพ  
ความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มและทิศทางด้านความ
ยั่งยืน ตลอดจนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความส�าคัญกับแหล่งต้นน�้าของพลังงาน 
มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกล่ัน ธุรกิจ 
การตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจ�าหน่ายน�้ามันและเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม  
ซึ่งแม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน แต่ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจ�าเป็นต่อความต้องการ 
ด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องSe
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บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม�่าเสมอ
เน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีมีรายได้และผลตอบแทนสม�่าเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต�่าท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
อาทิ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ท่ีมีรายได้ม่ันคง และการกระจายความเส่ียงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตใน 
ธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวน

พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน
เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเน่ืองที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
Disruptive Technology ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียม 
เพือ่เตรียมความพร้อมรองรบัการเตบิโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) หรอืการพฒันาผลิตภณัฑ์ชวีภาพมูลค่าสูง ทัง้ไบโอพลาสตกิและ
วสัดุชวีภาพ เป็นต้น นอกจากนีย้งัอาศัยนวัตกรรมซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคมผ่านสถาบันนวตักรรมและบ่มเพาะ 
ธรุกิจ (BiiC) ซึง่เน้นการเสาะหาการลงทุนใน Startup และกิจกรรมวจิยัพฒันากับหน่วยงานภายนอก เพือ่ต่อยอดขยายธรุกจิพลังงาน
สีเขียวและธุรกิจชีวภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงน�ากลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green (4G)  
มาเป็นกรอบในการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืน
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กลยุทธ์ 4 GREEN

มุ่งเน้นการลงทุนในธรุกิจใหม่และต่อยอดธรุกิจเดิมด้านพลังงานและนวตักรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างมูลค่าและคุณค่าทางธรุกิจ

อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้วยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�านวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green 

Initiatives) มาใช้พัฒนาการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ชีวภาพ ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม เช่น Bio Plastic, Bio Food, Bio Cosmetic Ingredient นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�าคัญกับธุรกิจพลังงานสีเขียวและการบริหารจัดการพลังงาน ผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจ Startup 

ที่สามารถน�ามาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นหนึง่ในกลยทุธ์หลักทีบ่ริษทัฯ ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งด้วยการดูแลสิง่แวดล้อม การมีส่วนร่วมพฒันาชวีติและความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ของ

สังคมไทยผ่านโครงการที่ส่งเสริมและต่อยอดงานพัฒนาสังคมภาพรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม  

ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะขยายการด�าเนนิงานและผลลพัธ์ไปยังกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ในสงัคม  เพือ่สร้างการเปล่ียนแปลงและช่วยพฒันา

ประเทศในมิตต่ิางๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายความยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(SDGs) รวมถงึการสือ่สารเร่ือง “ความสขุทีย่ัง่ยนื”  ทีอ่งค์กร

ธรุกิจจะสามารถกระจายไปยังกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีของสงัคมโดยรวม  ภายใต้โครงการหลายรูปแบบท้ัง CSR in Process  CSR after Process 

และ CSR as Process ผ่านการท�างานโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข 

มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการผลิต และการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

โดยใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพโดยเฉพาะทรัพยากรน�า้และพลงังาน มีระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานตามมาตรฐาน 

ISO 14001 และ ISO 50001 ตามล�าดับ รวมถงึระบบการบริหารจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ISO 45001 ตลอดจนยกระดับ

ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM) 

1. Green Business 

2. Green Production

4. Green Society

3. Greenovative 

 Experience 

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

• Greenovative Product มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันที่ได้คุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐาน Euro 4 รวมถึงน�้ามันตามมาตรฐาน Euro 5 จ�านวน 

2 ชนิด คือ น�า้มันแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�้ามันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium Diesel S (น�า้มันดีเซลเกรดพรีเมียม) ที่ผลิตมา 

ให้เหมาะกับเคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ และช่วยลดฝุน่ควนัจากการเผาไหม้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้พฒันาและจ�าหน่ายน�า้มันดีเซลเกรดพเิศษใน

ชื่อ Hi-Diesel B20 S ส�าหรับจ�าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกขนส่ง และน�า้มันดีเซล Hi-Diesel S B10 ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วย

สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�า้มัน ส�าหรับธุรกิจ Non-oil บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการใช้ Bio Packaging ที่ย่อยสลายได้ 100% ส�าหรับ

แก้วกาแฟ Inthanin รวมถึงออกแบบฝายกดื่มที่สามารถลดการใช้หลอดพลาสติก เป็นมาตรฐานส�าหรับร้านกาแฟ Inthanin ทุกสาขา 

Greenovative Service Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยกระบวนการ 4Rs คือ Renewable, 

Recycle, Reuse และ Reduce ได้แก่ การติดตั้ง Solar Roof Top ในสถานีบริการบางจาก-ศรีนครินทร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community 

Energy Management System (GEMS) การขยายสาขาสถานี EV Charger การประหยัดน�้าด้วยระบบการน�าน�้าฝนและน�า้ใช้แล้วมา

ใช้รดน�้าต้นไม้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มร่ืนและการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

การออกแบบห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ การติดตั้งเคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเข้าใช้

บริการ ก้าวสู่ The Most Admired Brand  

• Greenovative Mind น�าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประมวลข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนางานบริการและการให้บริการที่รวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม การพัฒนา

ระบบ Application ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ได้มีการพัฒนาระบบ 

Application BCP Link ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System: AOS) ในส่วนของระบบส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้มี

การพัฒนาระบบ Mobile Application ที่รองรับการใช้งานพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร 

BCP GreenMiles ได้ดียิ่งขึ้น 

• Greenovative Communities คือแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ท่ีให้ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม  

สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี เช่น การน�าสินค้าเกษตรล้นตลาดมามอบให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือ การผลักดันการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดจ้างผู้พิการ พัฒนาโครงการ BCP Road Side Assistant ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นส�าหรับ 

ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สถานีบริการบางจาก เช่น การพ่วงแบตเตอรี่ การเปลี่ยนยางส�ารอง และการพัฒนาโครงการ

แปลงผักปลอดสารในสถานบีริการเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติให้กับพนกังานให้บริการ และยงัสามารถน�าผลผลิตส่วนเกินมามอบให้กับลูกค้า

51รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ความก้าวหน้าในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1. มุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 

 (Green Business) 7.2 9.5

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024)(1) 

1.1 พัฒนาธรุกจิผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานลม  

พลังงานความร้อนใต้พภิพ และ

พลังงานน�า้ โดยขยายสู่ 

ผูผ้ลิตระดับเอเชีย

• ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดท้ังในประเทศ
และต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 404 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ด�าเนนิการผลิตแล้ว 

139 เมกะวัตต์ (รวมแบบติดตั้งบนหลังคาและด�าเนินการผลิตแล้วทั้งหมด) 
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินการผลิต

แล้ว 14.7 เมกะวัตต์
- โครงการผลติไฟฟ้าพลังงานลมลกิอร์ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ก�าลงัการผลิต  

8.97 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ด�าเนินการผลิตแล้วตั้งแต่เดือน เมษายน 2562
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลปิปินส์ ด�าเนนิการผลิตแล้ว 14.4 

เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ด�าเนิน

การผลิตแล้ว 157.5 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
- ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�าลังการผลิต 69 เมกะวัตต์ ในเดือนกันยายน 
2562

หมายเหตุ

ก�าลังการผลิตเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA)

• Expanding มุ ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ ด้วยการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดย
วธิกีารพฒันาโครงการตัง้แต่แรกเร่ิม (Organic Growth) 
และการเข้าซื้อกิจการโครงการที่เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว (Inorganic Growth)

• Extending ขยายธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจ
พลังงานในอนาคต โดยการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่แต่ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาทิ Digital Energy, 
Energy Storage, LNG to Power เป็นต้น

• Enhancing พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าที่มีอยู่
ในปัจจบัุน รวมถึงกระบวนการท�างานต่างๆ ในองค์กร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• Evaluating บริหารสินทรัพย์ด้วยการติดตามผลการ
ด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ และพจิารณาบริหารจดัการ
พอร์ตการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

1.2 พัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ 

และต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชีวภาพมูลค่าสูง

• ด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) มีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 
2,000,000 ล้านลิตร/วัน ประกอบด้วย
- หน่วยผลิตไบโอดีเซลซึ่งขยายก�าลังการผลิตจาก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็น 

1,000,000 ลิตรต่อวนั รวมถงึมีโครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการผลิตและ
ด�าเนนิโครงการก่อสร้างโรงกล่ันกลีเซอรีนให้บริสุทธ์ และมีอตัราการใช้ก�าลัง
ผลิตเฉลี่ยร้อยละ 90 (บจ. บางจากไบโอฟูเอล)

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้มันส�าปะหลัง ประกอบด้วย บจ. บางจากไบโอ 
เอทานอล มีก�าลังการผลติ 150,000 ลิตร/วนั และมีอตัราการใช้ก�าลงัผลติเฉลีย่
ร้อยละ 95 รวมกับ บจ. อบุลไบโอเอทานอล ท่ีมีก�าลังผลิต 400,000 ลิตร/วนั  
และมีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 85 เป็น 550,000 ลิตร/วัน

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย โครงการ KGI-BP  
ซึ่งได้มีการขยายก�าลังการผลิตจาก 200,000 ลิตรต่อวัน เป็น 300,000 ลิตร
ต่อวัน และมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 99 

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย โครงการ KGI-NP  
มีก�าลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน และมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉล่ีย
ร้อยละ 98

• เตรยีมความพร้อมในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ B100 ตามนโยบายภาครัฐ 
ที่ส่งเสริมการใช้น�า้มันไบโอดีเซล (B100) ทั้งน�า้มันดีเซล B20 และ B10 เพื่อ
รองรับความต้องการในอนาคต

• เตรียมความพร ้อมหาโอกาสขยายการลงทุนผ ่ านการระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2563

• คัดกรองธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีจะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ Bio Plastic/Bio Food/Cosmetic Ingredient

• จัดหาพื้นท่ียุทธศาสตร์ที่จะจัดตั้ง Bio Complex เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในอนาคต

• พัฒนาธุรกิจชีวภาพ โดยจัดตั้ง Bio-Complex เพื่อ 
ต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
มูลค่าสูง (High Value Bio Product) ที่เพิ่มโอกาส 
ทางธุรกิจ รวมถึงส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และสาหร่าย  
ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าผลผลิตทางการ
เกษตรให้กับเกษตรกร

1.3 พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  

เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาส 

ทางธุรกิจ

• บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
เพื่อด�าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน BCP 
Innovation Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ในบริษัท Lithium 
Americas Corporation ธุรกิจต้นน�้าของธุรกิจแบตเตอร่ี ซึ่งปัจจุบันมีก�าลัง 
การผลิตแร่ลิเทยีมในเฟสแรก เพิม่ข้ึนจาก 25,000 ตนัต่อปี เป็น 40,000 ตนัต่อปี  
รวมท้ังได้สิทธิ์ในการ Off-take ในปี 2564 เป็น 6,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 ที่ได้รับสิทธ์ Off-take 2,500 ตันต่อปี

• ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองลิเทียม เพื่อเพิ่ม
ก�าลังการผลิตและสิทธ์ิในการ Off-take รวมไปถึง
หา Partnership และจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอร่ีใน
ประเทศไทย

หมายเหตุ 1) ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานในปี 2563 (2020)/2567 (2024) บริษทัฯ ได้ปรบัการน�าเสนอเป็น 2 ช่วงเวลา เพือ่ให้สอดคล้องกบัรอบการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระยะยาว  

5 ปี และ SDGs

 2)  หมายถึง เป็นผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนระดับองค์กรที่สอดคล้องกับการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ในปี 2562 (Disclosure 102-28)
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กลยุทธ์ 2. มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 (Green Production) 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

2.1 ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน  

(เหมือนข้อ 1.1-1.2)

• เหมือนข้อ 1.1 - 1.2
• ก�าหนดตวัชีว้ดัความส�าเร็จขององค์กรในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ด้วยการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ของบรษิทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ซึง่ผกูกับ 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยปี 2562 บริษัทฯ สามารถ
ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการชดเชยคาร์บอน จากธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าสีเขยีว เม่ือเทยีบกับปี 2558 ได้ 800,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตได้ 52,000  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) จากธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าสีเขียวของบริษัทในกลุ ่ม โดยมุ่งสู ่การเป็น 
Carbon Neutral Company ภายในปี 2573 

2.2  การปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ด้านการใช้พลังงานในการผลิต

• ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ 3 
(GTG3) ขนาด 12 MW ทดแทน Boiler ท�าให้สามารถยกเลิกการใช้น�า้มันเตา
และเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพื่อพัฒนาด้าน Yield, Energy Efficiency, Safety 
and Reliability ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพ 

• ด�าเนนิโครงการปรับปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานโรงกล่ัน โดยมีค่า Energy 
Intensity Index (EII) เท่ากับ 97.9 ในปี 2562

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es เป็นไปตามแผน 
- หน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit (CCR) 
- การปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Debottlenecking) 

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพื่อพัฒนาด้าน Yield, 
Energy Efficiency, Safety and Reliability ให้ต่อเนือ่ง
เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพได้ส�าเร็จ 

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es เป็นไปตามแผน 
• หน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit 

(CCR) แล้วเสร็จในปี 2563
• ปรบัปรุงหน่วยกล่ันให้มีประสิทธภิาพ (Debottlenecking) 

แล้วเสร็จในปี 2563

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�า้

ประปาในกระบวนการผลิตด้วย

การลดน�า้ใช้ การน�าน�้ากลับมา

ใช้ใหม่และการรีไซเคิล 

• ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 3.00 (เทียบกับปีฐาน 2558) 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิตเป็น 56.8 ลูกบาศก์เมตร/ 

พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต

• ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 15 (เทียบปีฐาน 2558) 
(เป้าหมายปี 2563)

• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต 54 
ลูกบาศก์เมตร/พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต  
(เป้าหมายปี 2563)

2.4 จัดท�าเส้นทางรอยเท้าน�า้  

(Water Footprint)  

เพื่อบริหารจัดการน�้า 

ตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

• ด�าเนนิงานต่อเนือ่งในการศกึษาการบริหารจัดการน�า้ในโรงงานด้วยวธีิการจดัท�า 
เส้นทางรอยเท้าน�้า (Water Footprint of Products) ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการบริหารจัดการน�้า 
ต่อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• ด�าเนินงานต่อเนื่องในการศึกษาการบริหารจัดการน�้า
ในโรงงานด้วยวธีิการจดัท�าเส้นทางรอยเท้าน�า้ (Water 
Footprint of Products) 

2.5  วางรากฐานระบบ Process 

Safety Management (PSM) 

ในสถานประกอบกิจการ  

และขยายขอบเขตการส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม

ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

• จัดให้มีคณะท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC) เพื่อสนับสนุน
และด�าเนินงาน

• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้ครบทุกกระบวนการตามระบบ 
Process Safety Management (PSM) ตามแผน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดการ
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยี และด้านเครื่องจักร 
(Management of Change Technology-Facilities: MOC-T, F) และการทบทวน
ความปลอดภยัก่อนเริม่กระบวนการผลติ (Pre-Startup Safety Review: PSSR)

• ด�าเนนิกิจกรรมและซกัซ้อมแผนงานด้านความปลอดภัย เพือ่เตรียมความพร้อม
ในภาวะฉุกเฉินร่วมกับชุมชนรอบข้างโรงกล่ัน โดยจัดซ้อมแผนอพยพเสมือน
จริงในชุมชนรอบข้างโรงกลั่น ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ส�านักงานเขต
พระโขนงและสถานีดับเพลิงพระโขนง ซึง่ในปี 2562 ได้ท�าการซ้อมแผนฉกุเฉนิ
และอพยพจ�านวนรวมเป็น 2 ชุมชน 

• พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจและผูกพันในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย (PSM) อย่าง
ต่อเนื่องครบทั้ง 14 เร่ือง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมและ
พัฒนาระบบ Software เข้ามาช่วย

• ชุมชนปลอดภัยจากการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ จ�านวน 11 ชุมชน 
(เป้าหมายปี 2563)

11.1 6.3 6.4 6.613.1 13.37.3

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024)(1) 

• สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Innovation and Initiative 
Center: BiiC) ได้ก่อตัง้ Corporate Venture Capital (CVC) เพือ่ลงทุนใน Startup 
ผ่าน International Incubation และ In-house Pitching โดยมีการลงทนุในธรุกจิ
ชีวภาพ 8 ล้านเหรียญ สรอ. และธุรกิจพลังงานสะอาด 9 ล้านเหรียญ สรอ.  
โดยได้ลงทุนในบริษัท Startup ด้านพลังงานของไทย 

• สร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบัน
เทคโนโลยีเอเชีย (AIT) เป็นต้น 

• ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม/Incubator และ Startup โดย
มุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสีเขียว (Green 
Energy) ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) และนวัตกรรมด้านชีวภาพ (Bio Based)  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

• ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อร้องเรียนเป็นวงกว้าง 
ในปี 2562 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์ ท้ังจากปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน 
และบรรยากาศรอบโรงกล่ันให้ดีกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด และไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านมลพิษทางอากาศ 

• ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้ ร้อยละ 83 ของปริมาณ 
ของเสียทั้งหมด ส�าหรับบริษัทฯ บางจากไบโอเอทานอล จ�ากัด และร้อยละ 78 
ของปริมาณของเสียทั้งหมดส�าหรับบริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด 

• ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิด 
ข้อร้องเรียนเป็นวงกว้างในแต่ละปี 

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศในแต่ละปี 

• ผลักดันให้บริษัทในกลุ ่มด�าเนินการบริหารจัดการ 
ของเสียตามหลัก 3Rs และได้รับรางวัล 3Rs Award 
และ Zero Waste to Landfill

กลยุทธ์ 3. มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ 

 (Greenovative Experience) 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) (1)

3.1 พัฒนาสถานีบริการน�า้มันที่

ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (Customer Centric) 

ด้วยการปรับปรุงแนวคิด/ 

ภาพลักษณ์ พัฒนาการ

บริการ ธุรกิจเสริมเพื่อส่งมอบ

ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า 

Greenovative Product 

• จ�าหน่ายน�้ามันมาตรฐาน Euro 5 (สูงกว่าข้อก�าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน)  
2 ชนดิ คือ น�า้มันแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�า้มันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium 
Diesel S (น�้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม) ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับเครื่องยนต์ 
รุ่นใหม่ และช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ 

• พัฒนาและจ�าหน่ายน�า้มันดีเซลเกรดพิเศษ Hi-Diesel B20 S ส�าหรับจ�าหน่าย
ให้กับลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกขนส่ง และน�้ามันดีเซล Hi-Diesel S B10 ที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�า้มัน

• ยกระดับคุณภาพงานบริการเพือ่สร้างความพงึพอใจสูงสดุให้ลูกค้า โดยบริษทัฯ 
ได้ก้าวมาเป็นอนัดบั 1 ในใจของผูใ้ช้บริการจากดัชนวีดัความพงึพอใจของลูกค้า
ตามผลประเมิน Net Promoter Score (NPS) ในปีนี้ 

Greenovative Service Station 

• น�าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาพัฒนางานบริการเพื่อการบริหารข้อมูล
ลูกค้า การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลฐานสมาชิก 
การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 

• พัฒนาระบบ Application ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ 

• พัฒนาระบบ Application BCP Link ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto 
Ordering System: AOS) ระบบส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 

• พฒันาระบบ Mobile Application ท่ีรองรับการใช้งานพืน้ฐานตามความต้องการ
ของลูกค้า 

• เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร Bangchak GreenMiles ได้ดีย่ิงข้ึน  
ผ่านการน�าข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์

• ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ในการขยายจดุชาร์จรถ
พลังงานไฟฟ้า EV Charger ในสถานีบริการบางจาก

• เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 18

• รักษาอันดับ 1 ของ Net Promoter Score (NPS)

• มุ่งสู่การเป็น The Most Admired Brand

• ไม่น้อยกว่า 62 สาขาทั่วประเทศ

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

4.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ

สังคม และ พัฒนาธุรกิจที่ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

• พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความเป็นชุมชนสุขภาพดี น่าอยู่และยั่งยืน ในพื้นที่รอบโรงกลั่นน�้ามันบางจาก 
ทั้ง 8 ด้านโดยมีการจัดกิจกรรมกับกลุ่มชุมชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มโรงเรียน
และกลุ่มคอนโดมิเนียม โดยสามารถกระจายประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
กว่า 51,445 คน ชุมชนมีความผูกพันบางจาก ร้อยละ 83.2

• ประเมินถึงความเป็นมิตร เป็นประโยน์ ปลอดภัย
และความผูกพันของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ ร้อยละ 85  
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ 
ในชุมชนอย่างน้อย 3 กลุ่ม

• พัฒนาสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้น 13 แห่ง
• ปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันชุมชนที่มีศักยภาพและยกระดับงานบริการผ่าน

โปรแกรมพฒันาสถานบีริการน�า้มันชมุชน ระบบ Smart P&L เพือ่เป็นเคร่ืองมือ 
ในการให ้ผู ้ประกอบการสถานีบ ริการน�้ า มันชุมชนเปรียบเทียบผล 
การด�าเนินงานได้ 

• COOP Coaching จ�านวน 40 แห่ง COOP Turn Pro 1 แห่ง
• โครงการ คลิก...พลิกประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและ

ทดลองจ�าหน่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์

• พัฒนาสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ยกระดับสถานีบริการน�้ามันชุมชนให้มีงานบริการที่มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ 4. พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 (Green Society) 
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

• เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร โดยรับซือ้กล้วยน�า้ว้าจากเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อน�ามาผลิต “กล้วยอิ่มใจ”  
น�ามาแจกเป็นของสมนาคุณให้ลูกค้าในสถานีบริการบางจาก

• ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าจากกลุ ่มเกษตรกร 
มาจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ SPAR ท้ังในประเทศ
และส่งออก รวมถงึน�ามาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายใน
สถานีบริการบางจากเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี

• ขยายเครือข่ายด้านความยัง่ยืนไปยงัคู่ค้าทีมี่ยอดสญัญาซือ้ขายน้อยกว่า 5 แสน
เหรียญ สรอ. ด้วยการเผยแพร่จรรยาบรรณคูค้่าฯ (Supplier Code of Conduct: 
SCOC) และจัดให้คู่ค้าประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ จ�านวน 11 ราย 

• คูค้่าทกุรายตอบรับการปฏิบัตติามจรรยาบรรณฯ และ
ร่วมท�าแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ

4.2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ตอบสนองต่อปัญหาของ

ประเทศมากขึ้น 

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ด้วยนวัตกรรมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
• ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้แก้วส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่ม โดยลดราคาให้ 5 บาท
• เปลีย่นแก้วเคร่ืองด่ืมอนิทนลิเป็นแก้วไบโอคพั และเปล่ียนเป็นฝาด่ืมเพือ่ลดการ

ใช้หลอด และน�าแก้ว BIO ท่ีใช้แล้วไปท�าโครงการแก้วเพาะกล้าร่วมกับกรมป่าไม้ 
เพื่อลดการใช้ถุงด�าในการเพาะกล้า

• รับบริจาคขวดน�้าด่ืมพลาสติกชนิด PET จากลูกค้าส่งให้บริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็นเสื้อ หมวก กระเป๋า
ผ้าเพื่อมอบให้สาธารณประโยชน์ โดยรีไซเคิลขวดน�้าพลาสติกชนิด PET  
ไปแล้ว 600,000 ขวด

• น�ากระป๋องน�้ามันเครื่องไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อน�ามาใช้ใหม่

• เปล่ียนเป็นแก้วเคร่ืองด่ืมร้านอินทนิลเป็นแก้วไบโอ
พลาสติกแทนแก้วพลาสติกแบบเดิม ปีละ 15-20  
ล้านแก้ว พร้อมลดการใช้หลอดพลาสติก

มีส่วนช่วยเกษตรกรในการปรับตัว (Adaptation & Mitigation) เพื่อบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยศาสตร์พระราชา
• การบริหารจดัการน�า้ด้วยโมเดล “เกษตรกรปันสุข” เกษตรกรตามหลักกสกิรรม

ธรรมชาติ และออกแบบพื้นที่พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน�า้
ในแปลงเกษตรกรของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี สระบุรี ลพบุรี 
อุทัยธานี และสุพรรณบุรี จ�านวน 12 ราย (50 ไร่)

• จ�านวนเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ที่ได้รับ
การออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่การบริหารจดัการน�า้) 
ไม่น้อยกว่า 30 ราย

• พัฒนาพื้นที่ต้นแบบหยุดการชะล้างหน้าดิน (Stop Soil Erosion, Save Our 
Future) ในพืน้ท่ีการเกษตรบนภเูขาลาดชนั โดยร่วมกับกรมพฒันาทีดิ่น สถาบนั
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กรมป่าไม้ และเครือข่ายมูลนิธิ
กสกิรรมธรรมชาต ิท�าพืน้ทีต้่นแบบการหยดุชะล้างหน้าดิน โดยใช้หลักกสกิรรม
ธรรมชาติ ขุดนาขั้นบันได ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า 5 ระดับ ท�าฝายธรรมชาติ 
และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธรรมชาตใินพืน้ท่ีเกษตรกรต้นแบบ 5 แปลง 20 ไร่ ต�าบล 
แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

• ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบหยุดการชะล้างหน้าดินในพื้นที่
เกษตรบนเขาลาดชันท่ีต�าบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ 
จ.อุทัยธานี ต่อเนื่อง

• ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนาและสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมการน�านวัตกรรม
การเกษตรสู่โรงเรียน ในโครงการ Partnership School 

• เพื่อปลูกฝังการน�านวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกให้กับนักเรียนที่เป็น 
ลูกหลานเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน 
ในด้านการเกษตรสมัยใหม่ การประหยัดน�้าด้วยการท�าระบบน�้าหยดอย่างง่าย 
การปลูกพืชในน�้า ในทราย การเพาะเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร ฯลฯ 

• สนับสนุนการขยายงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา 
ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อการเกษตรให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริงต่อเนื่อง

• ขยายผลจากการสนับสนุนโรงเรียนมีชัยพัฒนา  
สู่โรงเรียนเครือข่าย Partnership School ต่อเนื่อง

• จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมให้ความรู ้กับประชาชนเพื่อรองรับปัญหาโลกร้อน 
(Mitigation) ในอนาคตด้วยการใช้นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ 
BCG Model ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน อันได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว

• จัดปีละ 1 ครั้งผู้เข้าฟังไม่น้อยกว่า 300 คน 
• ป ี 2562 จัดสัมมนาในหัวข ้อ SynBio Forum  

ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก

• ร่วมแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย 

- พัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย และสามารถแก้ไขปัญหานักเรียน 
ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้ 891 คน  และด�าเนินโครงการพัฒนา
เยาวชนในโรงเรียนประชารัฐสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) 20 
โรงเรียน กว่า 5,000 คน

• พัฒนาเยาวชนอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่า 800 
คน/ ปี

• พัฒนากิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการ Bangkok WOW

55รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2563

จากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึ่งเปิดเผยเดือน
มกราคม คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ที่ขยายตัว 
เพยีงร้อยละ 2.9 โดยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัจากการบรรลขุ้อตกลงทางการค้าระยะแรกระหว่างสหรฐัฯ และจีน รวมถงึคลายความเครยีดกงัวล
จากการถอนตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรปแบบไร้ข้อตกลง (No-deal BREXIT) อย่างไรกต็ามยงัคงมปัีจจยัลบจากปัญหา 
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศจีนซ่ึงม ี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในช่วงต้นปี 2563 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องและขยายพื้นที่การระบาดไปยังประเทศต่างๆ  
ทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอาจไม่เป็นไปตามที่ IMF คาดการณ์

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังคงอยู่ในช่วงขยายการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้า  
การเกดิโรคระบาดรนุแรง รวมไปถงึการประท้วงทีย่ดืเยือ้ในประเทศฮ่องกงส่งผลให้เศรษฐกจิหดตัว โดยเศรษฐกจิจนีขยายตัวชะลอลง 
จากการเกิดโรคระบาดและการกีดกันทางการค้าที่กระทบต่อการบริโภคภายในประเทศและภาคการส่งออกเป็นส�าคัญ ในส่วน 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คาดการณ์ว่าจะยังคงทรงตัวจากปีก่อน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของปริมาณการค้าโลกยังคงเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ส�าหรับประเทศไทย ยังมีปัจจัยลบต่างๆ ท้ังจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศจีนและมีการพบ 
ผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก การจ้างงาน และรายได้ครัวเรือน 
ความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 ภาวะภัยแล้งและฝนท้ิงช่วงที่กระทบต่อภาคการเกษตร ซึ่งหนี้ครัวเรือนยังคง
อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งปัจจัยลบต่างๆ เหล่านี้มีผลให้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยอาจต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ โดยจากการประเมินของภาคเอกชนในเดือนมีนาคม 2563 คาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.5-2 
โดยประมาณการอตัราเงนิเฟ้อในปี 2563 อยูใ่นช่วงร้อยละ 0.5-0.8 ทัง้นีจ้ากการระบาดของไวรสัโคโรนาซึง่ส่งผลให้เศรษฐกจิชะลอตวั 
อย่างรุนแรง อาจมีผลท�าให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�า่กว่ากรอบเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 

สถานการณ์ราคาน�า้มัน

ส�านักงานพลังงานสากล (IEA) คาดว่าอุปสงค์น�้ามันดิบทั่วโลกจะขยายตัว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 เทียบกับ 
การขยายตัว 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2562 แต่เน่ืองจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์การใช้น�้ามันอย่างมีนัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและการเดินทางต่างๆ  
ชะลอตวั ส่งผลให้อปุสงค์น�า้มนัดบิในปี 2563 อาจต�า่กว่าทีป่ระมาณการไว้  การผลติน�า้มนัจากประเทศนอกกลุม่โอเปกมแีนวโน้มปรบั 
เพิ่มขึ้นถึง 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 เทียบกับในปี 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ท่ีคาดว่าจะ 
ขยายตัว 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2563 เน่ืองจากท่อส่งออกน�้ามันดิบและโครงสร้างพื้นฐานใหม่เริ่มด�าเนินการเต็มก�าลัง 
ท�าให้ก�าลงัการผลติน�า้มนัจากช้ันหนิดนิดาน (Shale Oil) ของสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง อกีทัง้ประสทิธิภาพเทคโนโลยกีารผลติทีพ่ฒันาขึน้ 
ช่วยท�าให้สหรัฐฯ มีต้นทุนการผลิตท่ีต�่าลงจนสามารถผลิตน�้ามันได้แม้ราคาจะอยู่ระดับต�่า ปัจจัยเหล่านี้อาจท�าให้ตลาดน�้ามันโลก
เผชิญกับภาวะน�า้มันส่วนเกินได้ จากการประเมินคาดว่าราคาน�้ามันดิบดูไบในปี 2563 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 50-60 เหรียญ สรอ.  
ต่อบาร์เรล โดยราคาน�้ามันได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์น�้ามันท่ีชะลอตัว เนื่องจากความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
อันเนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับการระบาดของ COVID-19 อาจจะระบาดต่อไปในจีน ซึ่งถือเป็น 
ประเทศผู้ใช้น�้ามันรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยการระบาดของเชื้อโรคนี้อาจจะส่งผลลบต่อการท่องเท่ียวและอุปสงค์น�้ามัน  
ขณะที่อุปทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประเทศนอกกลุ่มโอเปก โดยเฉพาะอุปทานน�้ามันดิบจากสหรัฐฯ เนื่องจากท่อส่งออกน�้ามันดิบ 
และโครงสร้างพืน้ฐานใหม่เริม่ด�าเนนิการเต็มก�าลงั อย่างไรกต็าม ราคาน�า้มนัได้รบัแรงหนนุจากความขดัแย้งระหว่างอหิร่านกบัสหรฐัฯ 
ส่งผลให้เกิดความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามันดิบรายใหญ่ของโลก ขณะที่กลุ่มโอเปกและ 
ชาติพันธมิตรยังคงร่วมมือกันปรับลดก�าลังการผลิต เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน�้ามัน

56 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



แนวโน้มค่าการกลั่นปี 2563 

คาดว่าในปี 2563 ค่าการกล่ันน�้ามันดิบของโรงกล่ันประเภท Hydrocracking ที่สิงคโปร์มีแนวโน้มปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2562  
โดยคาดว่าอุปสงค์น�้ามันส�าเร็จรูปในเอเชียจะชะลอตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องมาจาก 
สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจีนทีย่ดืเยือ้ แม้ว่าจะมคีวามคบืหน้าในความพยายามระงบัข้อพพิาททางการค้าดงักล่าว นอกจากนี้
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลลบต่อการท่องเท่ียวและอุปสงค์น�้ามัน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยน
คุณสมบัติของน�า้มันเดินเรือให้มีค่าก�ามะถันไม่เกินร้อยละ 0.5 อาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ค่าการกลั่นในภูมิภาคเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น

สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศไทย 

คาดการณ์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศไทยในปี 2563 ยังคงมีการแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน  
จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อาจจะส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวและอุปสงค์น�้ามัน อีกทั้งผลจากที่ 
หลายบริษัทได้มีการเพิ่มจ�านวนสถานีบริการน�้ามันเพิ่มขึ้น มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน�้ามันให้ทันสมัย พร้อมทั้ง
พัฒนาการบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการผสมผสานธุรกิจ Non-oil เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

57รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



การเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

บาทต่อหุ้นล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2,488
ก�ำไรสุทธิ

รำยได้จำกกำรขำย
และกำรให้บริกำร

190,489

เงินปันผล

0.80

EBITDA
8,709
ส่วนแบ่งการตลาดสะสม Net Promoter Score

(NPS)

76.1
16.0
ร้อยละ

5858 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)





รายได้

ในปี 2562 บริษทั บางจากฯ และบริษทัย่อย (“กลุม่บริษทัฯ”) มีรายได้จากการขายและการให้บรกิารจากหลายกลุ่มธรุกจิ ประกอบด้วย
ธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน�้ามัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 190,489 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า มกี�าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงนิ ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหนา่ย 
(EBITDA) 8,709 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนและมีก�าไรสุทธิ 2,488 ล้านบาท โดยเป็นก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 1,732 
ล้านบาท  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ธุรกิจน�้ามันอยู่ในช่วงขาลง 
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ย ปี 2562 อยู่ท่ี 63.51 
เหรียญสหรัฐฯ สรอ. ปรับลดลง 6.14 เหรีญสหรัฐฯ สรอ. หรือลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2561 
ต่อเนื่องมาถึงปี 2562 ของทั้งอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�า้มันรวมถึงของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงกลั่นมี EBITDA 
2,871 ล้านบาท มีอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีที่ 112,600 บาร์เรลต่อวัน มีสถิติอัตราการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123,500 
บาร์เรลต่อวัน ในเดือนกันยายน

(Disclosure 201-1)

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการในปี 2562 ลดลง 337 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายท่ีลดลงอันเป็นผลจากราคา
น�้ามันเฉลี่ยที่ลดลง 

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการบริจาคท้ังในรูปส่ิงของและเงินบริจาค
ประมาณ 99 ล้านบาท 

ในปี 2562 ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการบันทึกประมาณการหนี้
สินผลประโยชน์พนักงานจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่ได้ถูกปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ 
ได้รับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิม 300 วัน หากลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป  
พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงานได้ก�าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทีถ่กูเลิกจ้างเพิม่เตมิ ท�าให้กลุม่บริษทัฯ รบัรู้ประมาณการ 
หนีส้นิผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอาย ุและต้นทุนบริการในอดีตเพิม่ขึน้ ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจ�านวน 140 ล้านบาท 
และ 133 ล้านบาท ตามล�าดับฯ ดอกเบ้ียจ่ายส�าหรับเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนประมาณ 280 ล้านบาท การช�าระภาษี 
ที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 258 ล้านบาท และในปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผล 1,760 ล้านบาท
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ปรับปรุงนโยบาย ยืนหยัดเจตนารมณ์ แบ่งปันแนวคิด 

• เพิม่เตมิหน้าท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
ในการแจ้งความประสงค์ซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส

• เพิ่มเติมให้คณะกรรมการอาจจัด
ให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยใน
การก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการอย่างน้อย
ทุกๆ 3 ปี

• แก้ไขเพิ่มเติมการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญช ี(Auditor Rotation) ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 75/2561

• บรรยายหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในโครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Newcomer Discovering 
Program) แก่พนักงานใหม่ 

• พนักงานทุกคนตอบรับและท�าแบบทดสอบนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการทีดี่ประจ�าปีผ่านระบบจดัการความรู ้
ออนไลน์ (WeShare) รวมถึงแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ประจ�าปี (Conflict of Interest) ผ่าน
ระบบบริหารงานบุคคล

• จัดกิจกรรม CG Day ประจ�าปี 2562 (ปีท่ี 15) โดย 
เชิญชวนพนักงานในกลุ่มบริษัทบางจากฯ ร่วมประกวด
การแสดงความสามารถภายใต้หวัข้อ “CG’s Got Talent” 
เพื่อสื่อสารหลักส�าคัญพื้นฐาน 6 ประการของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (ARTEVE) โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล 
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติ
เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

• สื่อสารนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy)  
ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงานและ 
ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

• แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านคอร์รัปชันกับ
หน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) ผู ้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภา
สามัญของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

• จดัสัมมนาคูค้่าประจ�าปี ชีแ้จงจรรยาบรรณคู่ค้า 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier 
Code Of Conduct: SCOC) เพื่อสนับสนุน  
คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
(รายละเอียดปรากฏในบทการต่อต้านทุจริต 
หน้า 63-64) (Disclosure 205-2)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Accountability
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า

Responsibility
ส�านึกต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ

Transparency
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

Equitable Treatment
ปฎิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมกัน

Vision to Create Long Term Value
มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว

Ethics
มีคุณธรรมและจริยธรรม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด
ท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร (Disclosure 102-16) ตั้งแต่ปี 2546 โดยส่วนหนึ่ง
มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมก�าหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2562 
ได้ปรบัปรุงนโยบายฯ เป็นคร้ังที ่16 เก่ียวกับการแจ้งความประสงค์ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษทัฯ ล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์การก�ากบั
ดูแลกจิการอาเซยีน (ASEAN CG Scorecard) และโครงการส�ารวจการก�ากบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียนไทย (CG Report) การจดั
ให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดความส�าเร็จขององค์กร 
ที่ยั่งยืนและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) และการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย

61รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



เพือ่ให้การก�ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินผล 3 รูปแบบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจ�านวน 1 คน คณะ
กรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดท�าตารางความรู ้
ความช�านาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายของในด้านประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จ�ากัดความแตกต่าง
อืน่ใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในรายงานประจ�าปี หัวข้อ “คณะกรรมการ”

ตารางความรู้ความช�านาญ (Board Skills Matrix)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี หัวข้อ "โครงสร้าง 
การจัดการ"

1. ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม)

กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ
ประเมินกรรมการ 1 คน

3. ประเมินทั้งคณะ

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
94.3 96 96.7

รายชื่อ/

ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน
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1. นายพิชัย ชุณหวชิร X X X X X X X X X

2. นายสุรินทน์ จิรวิศิษฎ์ X X X X X X X X

3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ X X X X X X X

4 พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา X X X X X

5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี X X X X X

6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา X X X X X X

7. พล.ท. ธรรมนูญ วิถี X X X X X

8. นางปริศนา ประหารข้าศึก X X X X X X

9. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส X X X X

10. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ X X X X X X X

11. นายสุทธิ สุโกศล X X X X

12. นายประสงค์ พูนธเนศ X X X X X X X X

13. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล X X X X X X

14. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ X X X X X

15. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช X X X X X X X X X

รวม 8 8 9 5 7 15 6 12 9 15

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
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กลยุทธ์ในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรที่แสดงออกถึงควำมมุ่งมั่นในกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต ดังนี้ (Disclosure 205-2)

สื่อสารและให้ความรู้: 
• บริษัทฯ ใช้ช่องทำงกำรเรียนรู้ผ่ำนออนไลน์ WeShare 

สื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำเรียนรู้และท�ำแบบ
ทดสอบนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีซึง่จะช่วยให้
พนักงำนเข้ำใจนโยบำยที่ถูกต้อง ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จัดกิจกรรม CG Day ประจ�ำปี 2562 (ปีที่ 15) เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและปลูกจิตส�ำนึกในนโยบำย 
CG โดยเชิญชวนพนกังำนในกลุม่บรษิทับำงจำกฯ ร่วม
ประกวดกำรแสดงควำมสำมำรถภำยใต้หัวข้อ “CG’s 
GOT TALENT” โดยเป็นกำรสือ่สำรหลกัส�ำคญัพืน้ฐำน 

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต 
อย่ำงต่อเนือ่ง โดยเป็น 1 ใน 22 บรษิทัแรกทีผ่่ำน
กำรรับรองเป็นสมำชิกของโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC: 
Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) 
ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับต่ออำยุกำรรับรองเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562 
(ต่ออำยุทุก 3 ปี) ว่ำมีนโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชันตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรำงวัล CAC 
Change Agent Award เพื่อประกำศเกียรติคุณบริษัทที่ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรสนับสนุนให้องค์กรภำคธุรกิจเอกชนมีระบบและมี
มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัทีด่ ีและได้สมคัรเข้ำร่วมโครงกำร CAC 
Change Agent เพือ่สร้ำง Supply Chain และขยำยเครือข่ำยธรุกจิ
ที่โปร่งใสและปลอดจำกกำรคอร์รัปชัน โดยกำรชักชวนคู่ค้ำของ 
บรษิทัฯ ทีเ่ป็น SME เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ ภำยใต้โครงกำร 
CAC SME Certification ได้มำกกว่ำ 10 บริษัทในรอบปี ในงำน 
CAC National Conference Day ครั้งที่ 10 

1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
ของกลุ่มบริษัทบางจากฯ รับทราบ

นโยบาย และน�าไปใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วม
และเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรอง

ของ CAC

เป้าหมายในการด�าเนินงานต่อต้านทุจริต  

6 ประกำรของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ  
(ARTEVE: Accountabi l i ty, Responsibi l i ty, 
Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create 
Long Term Value และ Ethics) โดยมี ดร.มำนะ 
นิมิตรมงคล เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) และพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  
กรรมกำรบรษิทัฯ ให้เกยีรตเิข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตดัสนิ
ในกิจกรรมครั้งนี้ (18 ตุลำคม 2562)

• จัดสัมมนำคู่ค้ำประจ�ำปี “จรรยำบรรณคู่ค้ำ เพื่อกำร
พัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน” เพื่อส่ือสำรและสนับสนุน
คู่ค้ำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์เพ่ือร่วมกัน
สร้ำงระบบนเิวศของบรษิทัทีด่�ำเนนิธรุกจิอย่ำงโปร่งใส 
ปรำศจำกทจุรติคอร์รปัชนัและกำรจ่ำยสินบนทกุรปูแบบ  
รวมถึงร่วมประกำศเจตนำรมณ์และเป็นสมำชิกที ่
ได้รับกำรรับรองของ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” (CAC)  
(30 เมษำยน 2562) ท�ำให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัท
ทีไ่ด้รบัรำงวลั CAC Change Agent Award เป็นรำงวัล
ส�ำหรับบริษัทฯ ท่ีด�ำเนินธุรกิจอย่ำงสะอำด โปร่งใส
ตลอดทั้ง Supply Chain (18 ตุลำคม 2562)
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มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน: 
• สื่อสำร "นโยบำยงดกำรรับของขวัญ" (No Gift Policy) (Disclosure 102-16) ในช่วงเทศกำลและในโอกำสอื่นใดไปยัง

พนกังำน บริษทัย่อยและผูเ้กีย่วข้องภำยนอก เพือ่ตอกย�ำ้ควำมมุง่มัน่ของบรษิทัฯ ในกำรสร้ำงบรรทดัฐำนทีด่ใีนกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝำ่ยอยำ่งยุติธรรม

• ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ำมูลค่ำเท่ำใดในทุกโอกำส และไม่พึงรับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่ 
เกนิควำมจ�ำเป็นและไม่เหมำะสมกบัเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัหรอืบคุคลทีท่�ำธรุกจิกบับรษิทัฯ หำกได้รบัมลูค่ำเกนิปกตวิสิยั ให้พนกังำน
ปฏิเสธไม่รับและรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นเพื่อทรำบ

• มีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลซึ่งต้องน�ำไปใช้ส�ำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้
เป็นข้ออ้ำงส�ำหรับกำรคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

• เป็นกลำงทำงกำรเมอืง และไม่มแีนวปฏบัิติทีจ่ะให้กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงแก่พรรคกำรเมอืงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม 

แบ่งปันแนวคิด: จัดสัมมนำคู่ค้ำประจ�ำปี ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ำเข้ำเป็นแนวร่วมและเป็นสมำชิกที่ได้รับกำร
รับรองของ CAC รวมถึงตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่คู่คำ้ที่เป็นสมำชิกที่ได้รับกำรรับรอง CAC ดังนี้
 ได้รับคะแนนบวกร้อยละ 1-2 ส�ำหรับคะแนนดำ้นเทคนิค
 กรณีมีรำคำต�่ำสุดเท่ำกันหลำยรำย ให้คู่ค้ำที่ได้กำรรับรอง CAC ได้รับคัดเลือก

ผลด�ำเนินงำนดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ผู้บริหารและพนักงานตอบรับน�านโยบายฯ
ไปปฏิบัติและเรียนรู้จนผ่านการทดสอบ

ตอบรับนโยบาย
ร้อยละ 100

ทดสอบความรู้
ร้อยละ 100

ปี 2562 แผนปี 2563 ปี 2567

•	ได้รับรางวัล	CAC	Change	
Agent	Award	เนื่องจาก 
บริษัทฯ	สนับสนุนคู่ค้าให้ได้รับ
การรับรอง	CAC	เป็นจ�านวน	
มากกว่า	10	ราย

•	จ�านวนเหตุการณ์ทุจริตเป็นศูนย์

•	สื่อสารและสนับสนุนให้บริษัท
ย่อยและคู่ค้าธุรกิจหลัก	
(Critical	Suppliers)	 
เข้าร่วม	CAC	และ	CAC-SME	
อย่างต่อเนื่อง	(Declaration)

•	เน้นย�้าแนวปฏิบัติที่ด	ี
DOs&DON’Ts	แก่กรรมการ	 
ผู้บริหารและพนักงาน

•	สื่อสารและสนับสนุนให้บริษัท
ย่อยและคู่ค้าธุรกิจหลัก	
(Critical	Suppliers)	 
เข้าสู่กระบวนการรับรอง	CAC	
และ	CAC-SME	อย่างต่อเนื่อง	
(Certification)

การแจ้งข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ออนไลน์ผ่านระบบบริหารบุคลากร e-HR 

ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

ร้อยละ100

2561 2560 2559

0 0 0

(Disclosure 205-2) (Disclosure 102-25)

2562
0

(Disclosure 205-3)
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการน�ามาตรฐานสากล 
COSO ERM และ ISO 31000 เข้ามาใช้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
ท�าให้องค์กรไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ (Disclosure 102-11) ท้ังนี ้เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียว่า บริษทัฯ 
จะสามารถด�าเนนิธรุกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งและรวดเร็วในปัจจบุนั โดยผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดับ
ในองค์กร รวมทั้งบริษัทร่วมทุน มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตร์องค์กร และนโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ทัง้องค์กรก�ากับดูแลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางธรุกจิร่วมกัน ตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์กร ดังภาพ

ผลลัพธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ชะลอตัว กระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภคภาคครัวเรือน ในขณะที่ค่าเงินบาท ราคา
น�้ามันดิบ และราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงผันผวนต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงท้ังองค์กร รวมท้ังบริษัทร่วมทุน เพื่อลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ 
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมจัดเตรียมแผนงานรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ซึ่งในภาพรวมกลุ่มบริษัทฯ สามารถด�าเนินการจัดการความเสี่ยงได้บรรลุผลตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืนในการด�าเนินงาน บริษัทฯ ได้น�า Mega Trend และ Global Risk รวมถึง 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ มาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาว อาทิ การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อม
และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) ความก้าวหน้าของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
(Biological Technology) และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร เพือ่น�ามาร่วมวเิคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทศิทางการบรหิารจดัการความเส่ียงในระยะยาวควบคู่ไปกับการจดัท�าแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองคกร (ERMC)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท (MANCOM)

กลุมธุรกิจโรงกลั่น
และการคานํ้ามัน

กลุมธุรกิจ
การตลาด

กลุมงานบัญชี
และการเงิน

กลุมงานบริหาร
และพัฒนา

ศักยภาพองคกร

สายงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุมงานอืน่ๆ 
ปฏบัิตหินาทีข้ึ่นตรงกับ

ประธานเจาหนาที่
บรหิารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ

กลุมงานวางแผน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา

ความยั่งยืนองคกร

ฝายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร

การสงเสริมกระบวนการทํางาน
ระหวางบริษัทในเครือ (SSS)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานราคาและการเงิน (Sub - PRMC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานราคาและการเงิน (PRMC)

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร (RMC)

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

ฝายยุทธศาสตรองคกร
และแผนองคกร

สวนยุทธศาสตร
และบริหารความเสี่ยง

องคกร

หมายเหตุ
Risk Manager - ผู้อ�านวยการโดยต�าแหน่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
Risk Coordinator - มอบหมายหน้าที่ให้โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการรายงาน
 Functional
 Risk Communication
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 1) การบริหารความเสี่ยงองค์กร 2) การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน  
3) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถประเมินและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสม โดยมีความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินงานดังนี้

1.	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร	
เป็นการประเมินความเสีย่งหลักขององค์กร ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก แนวโน้มในอนาคต (Future Trend) ทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายองค์กรในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) โดยประเมินปัจจัยในด้านต่างๆ  
ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategy) การปฎิบัติการ (Operation) การเงิน (Finance) และความน่าเชื่อถือ (Reputation)  
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากความเสี่ยง โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังโอกาสเกิดขึ้นของความเส่ียงนั้นๆ ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicators) โดยใช้พิจารณาทิศทางแนวโน้มของความเสี่ยงและเป็นสัญญาณเตือน (Early Warning) น�าไปสู่การหาสาเหตุ
และปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงาน ท้ังนี้ ในปี 2562 มีดัชนีชี้วัดความเส่ียงที่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
คิดเป็นร้อยละ 83 โดยดัชนีชี้วัดความเส่ียงท่ีเกินจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นผลมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตรา 
แลกเปล่ียน บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงท่ีส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับส่ิงแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลองค์กร ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน�า้มันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 สาเหตุ

 เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลงตามสภาพ 
 เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และค่าเงินที่ผันผวน
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ความผันผวนของราคาน�้ามันและวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของ 
 รายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร

บริษทัฯ จงึมีแผนบรหิารจดัการความเสีย่งรองรับความผนัผวนของราคาน�า้มันและราคาวัตถุดิบ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
• จัดให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวราคาน�้ามัน ส่วนต่างราคาน�้ามันดิบและราคาน�้ามัน

ส�าเร็จรูป และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคาในรูปแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ 
โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินท�าหน้าที่
พิจารณาตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริหารบริษัทอย่างใกล้ชิด

• กระจายความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบเกษตร ผ่านการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล และเอทานอล และมุ่งสู่การขยายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

2. ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน 

 สาเหตุ

 ในปี 2562 มีปัจจัยท่ีกระทบต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  
 ได้แก่ ความกังวลของอปุทานน�า้มนัในตลาดโลกทีต่งึตวัมากย่ิงข้ึนจากความเส่ียง 
 ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) อุปสงค์น�้ามันเตาเกรดก�ามะถันสูงท่ีปรับตัว 
 ลดลงอย่างต่อเนือ่งก่อนมาตรการข้อบังคบัใหม่จากองค์การทะเลระหว่างประเทศ  
 (IMO) ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 และความผันผวนของปริมาณผลผลิต 
 ทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 ผลกระทบต่อบริษัท

 อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ เพราะการจัดหา ส่งมอบวัตถุดิบ 
 ในการผลิตและจ�าหน่าย ไม่เป็นไปตามแผนงาน

บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• จดัหาน�า้มันดิบทีมี่คณุภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตทีใ่ห้ค่าการกลัน่ท่ีดีเพือ่เพิม่มูลค่า

ให้กับกิจการ
• ท�าสัญญาจัดซื้อน�้ามันดิบในระยะยาวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
• ส�ารองและจดัหาวตัถุดิบในการผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพจากแหล่งผลิตท่ีมีระดับราคาท่ีเหมาะสม 

และสามารถแข่งขันได้
• ประเมินความเสี่ยงด้านความเพียงพอของผู้ขาย (Supplier) ด้วยการจัดกลุ่มผู้ขายวัตถุดิบ 

สินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง และความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมต่อองค์กรจากกลุ่มผู้ขาย 

3. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

 สาเหตุ

 ตลอดปี 2562 อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนสูง จากความไม่แน่นอนของ 
 นโยบายทางการเงิน และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐ  
 (FED) ประกาศปรับลดอตัราดอกเบ้ียถงึสามคร้ัง และการออกจากสหภาพยโุรป 
 ของสหราชอาณาจักรโดยไม่มีข้อตกลง (No-deal Brexit)
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงินและก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
• บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ในส่วนที่เป็น Natural Hedge
• ติดตามแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาเข้าท�าธุรกรรม

บริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านราคาและการเงินท�าหน้าท่ีดังกล่าว เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
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ด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม 

 สาเหตุ

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองและชุมชนโดยรอบโรงกลั่น
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ความเชื่อมั่นของชุมชนและสังคมต่อการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
• พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 ท้ังนี้ในเดือน

พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ต่อเนื่อง
• ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบ

ด้านแสงและเสียงต่อชุมชน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และพร้อมใช้งานต้นปี 2563 
• จัดให้มเีรือขจัดคราบน�้ามัน เรือศรีธารารักษ์ 8 ที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูงสามารถจัดเก็บ

คราบน�้ามันได้ 30,000 ลิตรต่อชั่วโมงและท�างานได้ทันทีเพราะมีระบบกักคราบน�้ามัน
ข้างเรือ (Side Collecting Boom) พร้อมชุดจัดเก็บคราบน�า้มัน (Belt Skimmer) ในตัว

• ป้องกันน�้ามันร่ัวไหลในแม่น�้า โดยใช้เรือขนส่งน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปที่มีเปลือก 
สองชัน้ (Double Hull) การล้อมบูมกักเก็บคราบน�า้มัน 2 ชัน้ ในขณะปฏิบัตงิาน และมีการ
ปรบัปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัของท่าเรือตามมาตรฐานของสถาบัน Oil Company 
International Marine Forum

• ใช้ระบบการบริหารความปลอดภยัในทุกขัน้ตอน (Process Safety Management System)
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น

• ติดตั้งเคร่ืองวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ บริเวณ
รอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียงให้ประชาชนได้รับทราบและมั่นใจ

• จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบ
สื่อสารและเตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง และเชิญผู้แทนชุมชนสังเกตการณ์การซ้อม
แผนฉุกเฉิน

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท้ังองค์กรท�าหน้าทีใ่นการก�ากับดูแล ตดิตามและเฝ้าระวงั
ความเสีย่งทีมี่โอกาสเกดิและส่งผลกระทบต่อชมุชนจากการด�าเนนิการโดยบริษทัร่วมทุน  
ในแต่ละพื้นที่ตลอดทั้งปี

ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สาเหตุ
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงข้ึน ท�าให้ประเทศ

ต่างๆ จ�าเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 1.5-2  
องศาเซลเซียส โดยส่งเสริมและควบคุมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ผลกระทบต่อบริษัท
 บริษทัฯ ต้องมีส่วนร่วมรับผดิชอบช่วยหาแนวทางหรอืนวตักรรมมาควบคมุและลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้ 
• ก�าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น KPI องค์กร 
• ลงทุนสร้างหน่วย Continuous Catalyst Regeneration เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

กระบวนการกลั่นน�้ามัน และลดการใช้พลังงาน โดยมีแผนเปิดใช้งานในปี 2563
• ใช้ก๊าซธรรมชาตซิึง่เป็นพลงังานสะอาดเป็นเชือ้เพลิงหลกัในกระบวนการกลัน่น�า้มัน และ

ในการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
• ลงทุนปรับปรุงหน่วยผลิตด้วยงบประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท เพื่อผลิตภัณฑ์น�้ามัน

เชื้อเพลิงมาตรฐาน Euro 5 ซึ่งมีค่าก�ามะถันไม่เกิน 10 ppm โดยจะด�าเนินการสร้างให้
แล้วเสร็จภายในปี 2567

• มุ่งเน้นจ�าหน่ายน�้ามันในกลุ่มพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562  
ได้ผลิตและจดัจ�าหน่ายน�า้มันไฮดีเซล B20 S ซึง่ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ และฝุน่ละออง 
เพราะมีส่วนผสมของไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Green Power) ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลังงานน�า้ และพลังงานความร้อนใต้พภิพ ท้ังในและต่างประเทศ 
ผ่านการลงทุนของ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงจากสภาวการณ์ขาดแคลนและคุณภาพของน�า้ 
 สาเหตุ
 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมิูอากาศ ซึง่ท�าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การตดัไม้ท�าลายป่า และประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
ท�าให้ทรัพยากรน�้าเร่ิมไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

 ผลกระทบต่อบริษัท
 จากการตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World 

Resources Institue พบว่าธุรกิจโรงกลั่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน�้าระดับ 
ปานกลาง-สูงจากความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณน�้า (Quality and Quantity) 
ที่อาจส่งผลต่อน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และต้นทุนราคาน�้าท่ีสูงข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและโครงสร้างราคาของการใช้น�้า (Regulatory Changes 
and Pricing Structure) รวมถึงอาจเกิดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสียในการใช้
ทรัพยากรน�้า (Stakeholder Conflict)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�า้ ดังนี้
• ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

- สถานการณ์น�้าแล้ง และมีแผนจัดหาแหล่งน�้าส�ารองกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ทดแทน
- สถานการณ์น�้าท่วม เพื่อป้องกันน�า้ท่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
- รวมถงึการเฝ้าระวงัระดับของน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่อาจส่งผลต่อการเดินเรือขนส่ง

น�้ามันด้วย 
• การลดปริมาณน�้าในการผลิต ปี 2562 ลดได้ 50,650 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้กระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration 
System) ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) และระบบก�าจัดไอออน
ในน�้าด้วยไฟฟ้า (Electro De-Ionization System) 

• น�าน�้าควบแน่นท่ีปนเปื้อนเล็กน้อย และน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 
525,179 ลูกบาศก์เมตร เท่ากบัประหยดัน�า้สะอาดไว้ให้ครัวเรอืนใช้ได้ถงึ 3,185 ครวัเรือน

(Disclosure 102-29)

(Disclosure 102-29)
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2.	 การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน
นอกจากการพจิารณาถงึความสอดคล้องของทศิทางกลยุทธ์องค์กร และผลตอบแทนของธรุกจิแล้ว การบริหารความเสีย่งของโครงการ
ลงทุนนับเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ทุกโครงการลงทุนจะต้องมีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงโครงการให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ ดังนี้ 
 ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ (Development Phase Risk) 
 ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)
 ความเสี่ยงในช่วงด�าเนินโครงการ (Operation Phase Risk) ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและภาษี 
 ตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน ด้านธุรกิจ และด้านชื่อเสียง 
 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) 
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทัง้องค์กรได้อนมัุตแิละตดิตามความก้าวหน้าแผนจดัการความเสีย่งของโครงการลงทุน
ผ่านบริษัทย่อยโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ("OKEA") ซึ่งด�าเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา OKEA สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Oslo ได้ส�าเร็จ ส่งผลให้มีสภาพคล่องในการลงทุน
ขยายและพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

• ปี 2562 บริษัทฯ เป็นโรงกลั่นน�า้มันรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การบริหารการจัดการน�า้ด้วยกระบวนการ Water Footprint of Product ของผลิตภัณฑ์
รวม 6 ประเภท จากสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

• ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต และน�าน�้าจากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าโครงการขุดบ่อน�้าดิบเพื่อส�ารองน�้าไว้ใช ้
ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
 สาเหตุ
 เนือ่งจากการแข่งขนัและพฒันาธรุกจิในปัจจบัุนจ�าเป็นต้องพ่ึงพาการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
 ผลกระทบต่อบริษัท
 หากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจจะส่งผลกระทบท�าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง 

และกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันหากไม่เตรียมพร้อมในการน�า
เทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแข่งขัน ด้านการผลิตและการบริการ
ลดลง 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 
• ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร ให้ความส�าคัญในการบริหาร 

ความเส่ียงรองรับกรณรีะบบธุรกิจหยุดชะงักจากการถูกโจมตทีางไซเบอร์ ก�าหนดให้มีการ
ติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงผ่าน Security System Alert อย่างต่อเนื่อง 

• ในปี 2562 บริษทัฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ครอบคลุมระบบศนูย์กลางการ
ควบคมุการกลัน่ (Distributed Control System) และมีโครงการ Refinery Cyber Security 
System เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบการกลั่นของบริษัทฯ 

• จดัท�ามาตรการป้องกันความเสีย่งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม “พระราชบัญญตัิ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” การก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันกรณีมีการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

• ในปี 2562 มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในงานต่างๆ ดังนี้
- การน�า Robotic Process Automation มาใช้ในการตรวจสอบสถานะคู่ค้า การวางแผน

การซ่อมบ�ารุงสถานีบริการ การออกเอกสารการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
- การวางแผนการซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น (Predictive Maintenances) โดยเชื่อมโยงข้อมูล

การใช้งานอุปกรณ์เข้ากับระบบประมวลผล 
- การน�าเทคโนโลยี Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงาน 

 สาเหตุ

 จากการเปลีย่นแปลงด้านนวตักรรมพลังงานของโลกทีร่วดเรว็ อกีทัง้มาตรการของ
ภาครัฐในประเทศต่างๆ และความตระหนักของผู้บริโภคในด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบต่อบริษัท

 เป็นโอกาสทางธุรกจิ บริษทัฯ จงึมุ่งพฒันาศกัยภาพและต่อยอดธรุกิจด้วยนวตักรรม
สีเขียวด้านพลังงานเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานในอนาคต

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและหาโอกาสจากความก้าวหน้าทางนวัตกรรม
พลังงาน โดยด�าเนินการดังนี้ 

• ลงทุนในเหมืองแร่ลิเทยีม ผ่านบริษทั Lithium Americas Corp. เพือ่รองรบัการเตบิโต
ด้านพลังงานทดแทนที่ต้องใช้แบตเตอรี่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า

• ตั้ง Bangchak Initiative and Innovation Center: BiiC ท�าหน้าท่ีสร้าง Green 
Ecosystem ผลักดันนวัตกรรมพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ 
(Bio-Based) 

(Disclosure 102-29)

68 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



3.	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management:	BCM)
เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันว่าบริษทัฯ จะสามารถด�าเนนิธรุกิจได้อย่างต่อเนือ่งแม้เกิดวิกฤต บริษทัฯ จงึได้น�าระบบการบริหารความต่อเนือ่ง
ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุม
ส�านักงานใหญ่ โรงกล่ันน�้ามันบางจากและศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน ต้ังแต่ 
ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

4.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม	
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในองค์กรและขยายไปสู่บริษัทในกลุ่ม โดยให้ทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท 
บางจากฯ ต้องท�าแผนความเสีย่งของส่วนงานทกุปี ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวกิฤต และแผนบริหารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจทั้งองค์กร รวมถึงก�าหนดตัวชี้วัดและทบทวนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการโดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน ในกรณีเหตุเรือบรรทุกสินค้า 
พุ่งชนท่าเรือ ครอบคลุมการซ้อมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม 
และสงัเกตการณ์ อาท ิกรมธรุกิจพลงังาน กรมควบคุมมลพษิ กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส�านกังานเขตพระโขนง สมาคม
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ชุมชนบางน�้าผึ้ง เป็นต้น เพื่อน�าผลท่ีได้จากการซ้อมฯ ไปปรับปรุงขั้นตอน 
การด�าเนนิงาน เพือ่ให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจทีมี่ประสทิธภิาพมากขึน้ และม่ันใจได้ว่าหากเกดิกรณวีกิฤต 
บริษัทฯ จะสามารถระงับเหตุและด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 3 รางวัล คือ

1.	 รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ	์(Carbon	Footprint	of	Product:	CFP)

2.	 รางวัลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายโรงกลั่น	ร้อยละ	2	ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก	ภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)	ระยะเวลา	3	ปี

3.	 รางวัลฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ	์(Carbon	Footprint	Reduction:	CFR)	 

จากการศึกษาโครงการการพัฒนาระบบการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 

ธุรกิจโรงกลั่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อเน่ืองในการด�าเนินงานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร โดย 
ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่

โดยมี ฝ่ายพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร ท�าหน้าที่หลักในการวางแผน ประสานงาน ให้ค�าแนะน�า ติดตามผลการด�าเนินงาน และ
รายงานความก้าวหน้า รวมถึงอุปสรรคการด�าเนินงานต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรง

ผลการด�าเนินงานปี 2562 

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด 
ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในปี 2562 ได้กว่า 180 ล้านบาท  
ซึ่งมีโครงการส�าคัญที่ประสบความส�าเร็จในปีนี้ ได้แก่

การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process 

Redesign: BPR)

การประเมินและ
เสริมสร้างสุขภาพขององค์กร
(Organization Health Index: OHI)

การส่งเสริม
พฤติกรรมการท�างาน
ตามค่านิยมองค์กรใหม่ 

(Value Transformation)

62.1
ล้านบาท

30.8
ล้านบาท

23.1
ล้านบาท

20.1
ล้านบาท

16.5
ล้านบาท

15.1
ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจกว่า  
1,000 ล้านบาท ในปี 2566 และก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด�าเนินงานต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ด้วยการเชื่อมโยงแผน 
การด�าเนินงานเข้ากับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้เกิดการสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรการด�าเนินงาน 
ร่วมกัน รวมถึงมีแผนการน�าเครื่องมือ Value Stream Mapping (VSM) และ Lean & Six Sigma เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้มากยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุง
กระบวนการ

ขนส่งน�า้มัน High 
Margin Product 
ในเขตภาคใต้  

โดยสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งน�า้มันลงได้

โครงการปรับปรุง
กระบวนการอนุมัติ
ตรวจปล่อยน�า้มัน
ที่คลังลอยน�า้แทน

ขนถ่ายขึ้นบก
ที่คลังสีชัง โดย

สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายจากการ
ขนส่งน�า้มันที่คลัง

บนบกลงได้

โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดหา
อุปกรณ์หลักใน

สถานีบริการน�้ามัน 
โดยสามารถลด
ต้นทุนการจัดหา
อุปกรณ์ลงได้

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้งานหน่วยก�าจัด
ก�ามะถันในน�้ามัน
ดีเซล โดยสามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้

โครงการปรับปรุง
การบริหาร Fleet 

ที่คลังน�้ามัน
บางจาก โดย
สามารถลด 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งน�้ามันลงได้

โครงการปรับปรุง
การบริหารจัดการ 

Warehouse 
สามารถลด 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารคลังลงได้
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Alignment

OHI Model
(9 Dimensions)

Execution

Renewal

Direction

Accountability Coordination
&Control

External
Orientation

Innovation&
Learning

Work 
Environment

Leadership

Capabilities Motivation

การส่งเสรมิพฤตกิรรมการท�างานตามค่านยิมองค์กรใหม่ ได้ปลกูฝังค่านยิม  อย่างต่อเนือ่งโดยสนบัสนนุพฤตกิรรม
การท�างานทีส่อดคล้องต่อเป้าหมายและวสิยัทัศน์องค์กร และส่งเสรมิทัศนคตเิชงิบวกต่อการท�างานร่วมกนั เพือ่ให้เกดิเป็นความร่วมมอื 
ทัง้องค์กรตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึพนกังานทุกระดบั ด้วยการด�าเนนิการตาม 5 กลยทุธ์ ได้แก่

ดึงความร่วมมือจากผู้น�า
องค์กรและผู้น�าหน่วยงาน

ร่วมท�าสิ่งที่แตกต่าง  
เป็นกลยุทธ์ที่ท�าง่าย 
ได้ผลมาก การให้ผู้น�า 

ท�าสิ่งแตกต่างที่ดีกว่าเดิม  
ในแบบที่พนักงาน

มองเห็นได้ คือ จุดเปลี่ยน
ชัดและเร็ว โดยปี 2562 
ได้ด�าเนินการผ่าน BCP 

Townhall และ 
BEx Talk

ท�าให้วัฒนธรรมค่านิยม
ถูกแสดงและมองเห็น

ทัง้การกระท�าของพนกังาน
 ข้อมูล ข่าวสาร ที่สื่อสาร

เกี่ยวโยงกับค่านิยม
 รวมถึงการมอบรางวัล
หรือยกย่อง สะท้อน
ค่านิยมองค์กรใหม่ได้
สอดคล้อง โดยปี 2562 
ได้ส่งเสริมให้พนักงาน 

จ�านวน 5 ท่าน ถ่ายทอด
เรื่องราว ความเชื่อของ

ตนเองที่จะสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับ
พนักงาน ในเวที  

BEx Talk

ริเริ่มปฏิบัติจริงจัง
ในหน่วยงานที่มีค่านิยมเดิม

ที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมใหม่ ริเริ่ม

ทีละหน่วยโดยเริ่มจาก
หน่วยที่มีโอกาสส�าเร็จสูง
เป็นกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง  

เมื่อมีทีมงานที่เปลี่ยนแปลง
เห็นได้ แรงจูงใจจะมาได้  

โดยปี 2562 ได้ด�าเนินการ 
ผ่าน New Meeting 

Practice กับหน่วยงาน IT

วางการเปลี่ยนแปลง
วิถีปฏิบัติใหม่ให้เป็น 

“วิธีการท�างานร่วมกัน”
 งด ลด ระวังการใช้

กิจกรรม ซึ่งท�าให้การ 
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ถูกมองเป็นการจัด

กิจกรรมจึงเสี่ยงผิดพลาด
ที่วัฒนธรรมถูกแยกเวลา

ออกจากงาน

ผู้น�าและผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ต้องมีค�ามั่นกับการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว 
และมี Change Agent 
ที่เก่ง โดยได้ด�าเนินการ
เพิ่ม Change Agent 
ที่ดี และท�าการพัฒนา

ผ่านการประชุม  
การสัมมนา และ 

Change Agent Lunch 
Development by 

Monthly

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ท�าการส�ารวจการรับรู้และแนวทางปฏิบัติค่านิยมองค์กร ซึ่งจากผลการส�ารวจพบว่า ระดับการรับรู้และ
แนวทางปฏบิตัค่ิานยิมองค์กร มผีลลพัธ์และแนวโน้มทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง จากเดมิปี 2561 ค่าเฉลีย่ร้อยละ 51.6 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 57.0  
สะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จจากการที่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ ได้ร่วมแรงร่วมใจเปลี่ยนแปลงวิถีการท�างานร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท�างาน  ที่สอดคล้องต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร

การประเมินและเสริมสร้างสุขภาพขององค์กร 

บรษิทัฯ น�าเครือ่งมือการประเมนิสขุภาพองค์กร 
(Organization Health Index: OHI) จากบริษัท 
แมคคนิซี ่แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
มาประเมินความสามารถในการสร้างความ 
สอดประสานภายในองค์กร เพือ่น�าไปสูผ่ลลพัธ์
ของผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น โดยในปี 2562  
ได้เร่ิมการประเมิน OHI ทีก่ลุม่ธุรกจิโรงกลัน่ฯ ก่อน 
และได้มีการน�าผลประเมินมาวางแผนการ
ปรับปรุงเพื่อปิด Gap ผ่านการท�างานแบบ 
Cross Functional ร่วมกัน ในรูปแบบคณะ
ท�างาน Transformation Office (TO: Health)

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายการ
ประเมิน OHI ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยตั้ง 
เป้าหมายที่จะปรับคะแนนประเมิน OHI จาก 
3rd Quartile เป็น 2nd Quartile ภายในปี 2566

Ask Sponsor  

to do Different

Visible 

the Recognition &

Reinforcement

Leverage the Sub

Culture & Build 

the Momentum

Substantial 

the Change & 

Reducing 

the Activity

Committed Change

Agent & Sponsor

(Leader) for the

Long Haul, Skilled

Change Agent
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน ถอืเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ทีจ่ะช่วยให้เกดิประสิทธิภาพในการจดัหาสนิค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งงบประมาณและการใช้ทรัพยากร ในการด�าเนินงานบริษัทฯ  
ใช้การบริหารความเสีย่งคูค้่าและการจัดซือ้กลยทุธ์และการจดัซือ้สเีขยีว รวมถงึสนบัสนนุให้น�าหลกัธรรมาภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชนั 
การดูแลแรงงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า

บรษิทัฯ ได้จดัท�าจรรยาบรรณคูค้่าเพือ่การพัฒนาธรุกจิอย่างย่ังยนื 
(BCP - Supplier Code of Conduct: SCOC) ทีย่ดึหลกัการด�าเนนิ
งานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) และส่งเสรมิ
ให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติ ด้วยการประเมินตนเองผ่านระบบประเมิน
จรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

 จริยธรรมทางธุรกิจ
 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 สิ่งแวดล้อม
 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการประเมนิคู่ค้าเบือ้งต้นด้วยจรรยาบรรณคูค้่า
เพือ่การพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยนื มาตัง้แต่ปี 2559 โดยมเีป้าหมาย
ให้คูค้่าส�าคญัของบรษิทัฯ (Critical Tier 1 Suppliers) ตอบรบัและ
เข้าร่วมการประเมินผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ (SCOC 
Assessment) ร้อยละ 100 ภายในปี 2563 ซ่ึงปีน้ีคู่ค้าส�าคัญ 
ของบริษัทฯ ทุกรายได้ตอบรับการเชิญเข้าร่วมประเมินผล 
การด�าเนินงานตามจรรยาบรรณฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคู่ค้า
ที่ตอบรับการเข้าร่วมการประเมิน จ�านวน 24 ราย ได้เข้าร่วม
ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ คดิเป็นร้อยละ 45.3

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน

วิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ

มาตรการลดความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ในการวิเคราะห์

•	 เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง	(จ�าแนกตามกลุ่มคู่ค้า)

•	 เป็นคู่ค้าที่จ�าหน่ายวัตถุดิบ	สินค้าและบริการที่ส�าคัญ

	 กับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด

ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย

จัดล�าดับความเสี่ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่เกิดขึ้น

(วิกฤต/สูง/ปานกลาง/ต�่า)

ระบุผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

SiteVisit Correction PlanAudit Performance
Improvement

ระบุผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุผลกระทบ

ด้านสังคม

(ในความเสี่ยงระดับวิกฤตและสูง)

กลยุทธ์ปี 2562

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	พัฒนากระบวนการ

จัดหาของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	เพื่อมุ่งสู่

การจัดหาพัสดุที่เป็นเลิศตามหลักสากล

จัดท�าทะเบียนคู่ค้า	(Approved	Vendor	

List	–	AVL)	ในกลุ่มงานส�าคัญ	เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ	และเป็น

การประเมินศักยภาพของคู่ค้าในกลุ่มงานนั้นๆ

พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการประเมินตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	และการประเมินความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืน
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน 
(รอบการประเมิน 3 ปี) ทั้งคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มขนส่ง และ
กลุ่มสินค้าและบริการ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ
และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  
ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับมูลค่าสัญญาที่ท�ากับบริษัทฯ หากคู่ค้าที่มีความเสี่ยงระดับ
วิกฤติหรือสูง จะมีการก�าหนดมาตรการลดความเสี่ยงนั้น และ 
ได้ รับการตรวจเย่ียมโดยส่วนงานที่ เ ก่ียวข้องของบริษัทฯ  
เพ่ือชี้แจง และให้ค�าแนะน�าตามผลการประเมินในการปรับปรุง 
การด�าเนินงานของคู่ค้า และยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า 

ปี 2562 บรษัิทฯ ได้วเิคราะห์คูค้่าส�าคญัซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 53 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.4 ซึ่งมียอดซื้อขายกับบริษัทฯร้อยละ 57.6 จาก
คู่ค้าทั้งหมด 979 ราย และมีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความเส่ียงจากการด�าเนินงานของ 
คู่ค้า 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและ
ระดับสูงในทุกด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรื่องส่งของล่าช้า/ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ ท�าให้ธุรกิจหยุด
ชะงกั ด้านสงัคม  ซึง่ได้แก่ ความเสีย่งเกีย่วกับถกูชมุชนร้องเรยีน
เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารเคมีและน�้ามัน ซึ่งบริษัทฯ 
มมีาตรการลดความเสีย่งทีห่ลากหลายกบัคูค้่าทีไ่ด้รบัการประเมนิ 
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบและโอกาสเกิด 
ความเส่ียงนั้น ร้อยละ 100 และไม่มีการยุติการด�าเนินงานกับ 
คู ่ค ้าในรายที่ได้รับการประเมินความเส่ียงนั้น (ร ้อยละ 0) 
(Disclosure 308-2, Disclosure 414-2) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ผลักดันให้คู ่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงให้สามารถด�าเนินการแก้ไขตามมาตรการเพื่อ 
ลดความเสี่ยงแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีการติดตามประเด็นความเส่ียงและเย่ียมชมโรงงานของ
บริษัทคู่ค้าส�าคัญตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ�านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 (Disclosure 403-7)

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษัิทฯ ได้ขยายกระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงตลอดห่วงโซ่อปุทานไปสูคู่ค้่าส�าคญัทีไ่ม่ได้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ โดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers) โดยมีเป้าหมายให้คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ (Critical Tier 1 Suppliers) ด�าเนินการวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ  
และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทคู่ค้า (Critical Tier 1 Suppliers) ร้อยละ 100 ภายในปี 2563  
ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ 

ในปี 2562 คู่ค้าส�าคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน 
ตามกระบวนการข้างต้นแล้วเสร็จ จากการประเมนิพบว่ามคีูค้่าส�าคญัทีไ่ม่ได้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers) 
ทั้งสิ้น 101 ราย และมีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและสูง จากการด�าเนินงานของคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง จ�านวน  
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.8 ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน 20, 6 และ 7 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 19.8, 5.9 และ 6.9 ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวังและค�าแนะน�าต่างๆ จากคู่ค้า เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท�างานร่วมกัน ชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ และขั้นตอน
การด�าเนินการ เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในพันธกิจของบริษัทฯ มากขึ้น
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นอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้านความย่ังยืนแล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานจัดหาสินค้าและบริการ 
ด้วยการใช้เทคโนโลยแีละการปรบักระบวนการท�างาน เพือ่ลดต้นทนุ ลดระยะเวลาในการจัดหา และสร้างความพงึพอใจให้กบัคูค้่าและ 
ผู้ใช้งาน โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

ผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน ปี 2562

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด ราย
สัดส่วน
ยอดซื้อ

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ (Critical Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers)

979
53

101

100
57.6

-

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง ราย ร้อยละ
เป้าหมายปี 

2562

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงในด้าน
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• สิ่งแวดล้อม

979
5

5
5
5

100
0.5

0.5
0.5
0.5

100%

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers)

ราย ร้อยละ
เป้าหมายปี 

2562

คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers)
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงในด้าน
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• สิ่งแวดล้อม

101
22

20
6
7

100
21.8

19.8
5.9
6.9

100%

การติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าส�าคัญ ราย ร้อยละ

คู่ค้าส�าคัญทั้งหมด (Critical Tier 1 Suppliers and Critical Non-Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง

154
27

100
17.5

การจัดการความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง ร้อยละ

คู่ค้าส�าคัญทั้งหมดที่มีการจัดท�าแผนรองรับความเสี่ยง
คู่ค้าส�าคัญทั้งหมดที่มีการด�าเนินการตามแผนรองรับความเสี่ยงแล้วเสร็จ

100
100

ตัวชี้วัด 2562
เป้าหมายปี

2564

ร้อยละคูค้่าส�าคญัของบริษทัฯ ตอบรบัการเชญิเข้าร่วมประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ 100
(53 ราย)

100%

ร้อยละคู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ เข้าร่วมประเมินผลการด�าเนินงานตามจรรยาบรรณฯ (ร้อยละ) 45.3
(24 ราย)

100%

ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Tier 1 Suppliers) 100
(979 ราย)

100%

ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers)

100
(101 ราย)

100%
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ผลความพึงพอใจของคู่ค้า

ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัด

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ต่อการท�างานของคู่ค้า

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วัน40

2562

ล้านบาท557

2562

51 วัน

2560

409 ล้านบาท

2560

วัน47

2561

ล้านบาท660

2561

วัน40

เป้าหมาย ปี 2562

ล้านบาท380

เป้าหมาย ปี 2562

ผลลัพธ์การจัดหาเชิงกลยุทธ์

ร้อยละ

80.36

2561

80

เป้าหมาย ปี 2562

84.0

2562

ร้อยละ

88.38

2561

80

เป้าหมาย ปี 2562

90.2

2562

การพัฒนากระบวนการจัดหาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ด้วยการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ด�าเนินการวิเคราะห์สินค้าและบริการ รวมถึงวิเคราะห์ผู้ขายและผู้ให้บริการ ตามหลักการของ UNTAD WTO โดยวิเคราะห์สินค้า 
และบริการตามความเสี่ยงตามทฤษฎี Five Forces Model โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาต่อยอดในการหากลยุทธ์ต่างๆ  
ให้เหมาะสมกบังาน รวมถงึการวเิคราะห์หาจดุอ่อนของงานในแต่ละกลุม่สินค้าและบรกิาร เพือ่ปรบัปรงุงานนัน้ๆ โดยมกีารด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การปรับมาตรฐาน (Standardization) 
 การใช้สนิค้าพเิศษ ท�าให้เกดิความเสีย่งทีต้่องจดัหากบั 
 คูค้่าเพยีงรายเดยีว (Sole Source Distributor) บรษิทัฯ 
 จึงมีการวิเคราะห์สินค้าท่ีใช้ในปัจจุบัน ว่าสามารถ 
 เปลี่ยนมาใช้สินค้าตามมาตรฐานที่สามารถแข่งขัน 
 ด้านราคาได้ หรือมีสินค้าทดแทนในตลาด เพื่อเพิ่ม 
 อ�านาจการต่อรองราคากับคู่ค้า และเพิ่มการแข่งขัน 
 ด้านราคา 
2. การจดัหาสนิค้าจากประเทศทางเลือก (Alternative 
 Country) มากขึ้น 
 บรษิทัฯ พจิารณาการจดัหาสนิค้าประเภทอุปกรณ์ และ 
 อะไหล่ท่ีใช้ในโรงกลั่น ที่ผลิตในประเทศที่มีต้นทุน 
 การผลิตต�่ากว่า (Low-cost Country Sourcing) แต่ยัง 
 คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเพื่อเปิด 
 โอกาสการแข่งขนั และการลดต้นทนุในการจัดหาสินค้า

3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
 จัดหา (Digital Transformation)
 บริษัทฯ น�าเทคโนโลยี E-Catalog มาใช้เพื่อลดต้นทุน 
 ที่เกิดจากการด�าเนินงานจัดหา (Admin Cost) โดย 
 สามารถลดกระบวนการจัดหา การท�าจ่าย รวมถึง 
 เพิ่มความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน ซึ่งสามารถสั่งสินค้า 
 ที่ต้องการได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว 
 และสามารถตดิตามข้อมลูได้ โดยปัจจบุนัได้เร่ิมใช้งาน 
 E-catalog กับสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ส�านักงาน และก�าลัง 
 ขยายผลไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ต่อไป
4. จดัท�าทะเบยีนคูค้่า (Approved Vendor List - AVL)  
 บริษัทฯ จัดท�าทะเบียนคู่ค้า (AVL) ในกลุ่มงานส�าคัญ  
 คือ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มงานอุปกรณ์ และกลุ่มงาน 
 สารสนเทศ เพื่อประเมินศักยภาพของคู่ค้าตามเกณฑ ์
 การประเมินท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงานที่บริษัทฯ  
 เพื่อส ่งเสริมความสัมพันธ ์กับคู ่ค ้า และส่งเสริม 
 ความมั่นใจในด้านคุณภาพของคู่ค้าให้กับผู้ใช้งาน

ตัวชี้วัด
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การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะมีนโยบายด้านการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว  
เพือ่จดัหาสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว บรษิทัฯ 
ยังให้ความส�าคัญกับการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าจากผู้ขายในท้องถ่ิน 
(ผูข้ายภายในประเทศไทย) โดยมีคูม่อื/แนวทางในการจัดซือ้จดัจ้าง
ที่เน้นการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และจัดท�าท�าเนียบสินค้าที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นการส่งเสรมิความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม
ในการจดัซือ้สนิค้าและบรกิาร และเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกจิ 

รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย

10 12รายการ รายการรายการ รายการ

รายการ รายการ รายการ

10 21

20 30รายการ20 55

2561 2561

2559 25592560 2560

2562 2562

ผลลัพธ์รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2563

คู่ค้าตอบรับและเข้าร่วมการ

ประเมินผลการด�าเนินงานตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	

“BCP-	Suppliers	Code	of	Conduct”

ร้อยละ	100

ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

(Green	Procurement)	

40	รายการ

พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์

กับคู่ค้า	โดยจัดสัมมนาคู่ค้า

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุ

ด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	อย่างน้อยร้อยละ	5	

ของงบประมาณต่อปี

ของประเทศ ซึง่บริษทัฯ มพีืน้ทีป่ฏบิตังิานส�าคญั คอื โรงกลัน่น�า้มัน 
ในกรุงเทพฯ สถานีบริการน�้ามันกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้ใน
ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น  
(ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 98 ที่บริษัทมีการก�าหนดให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริม
สนิค้าเกษตรจากชุมชนอีกด้วย
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การบริหารนวัตกรรม

ปัจจบุนันวตักรรมมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาและด�าเนนิธุรกจิ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความยัง่ยนื
ให้กับองค์กร บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Evolving Greenovation และ 
ค่านิยม  พร้อมท้ังจัดโครงสร้างทางการบริหารเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการ และการสร้างผลิตภัณฑ์/ธุรกิจใหม่ในระดับบุคคล กลุ่มธุรกิจ และองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆ

โครงสร้างการบริหารเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
 บรษิทัฯ ก�าหนดให้มฝ่ีาย/ส่วนงานทีท่�าหน้าทีพ่ฒันานวตักรรม ส�าหรบักลุม่ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ (ดงัภาพ) ซึง่ท�าหน้าทีวิ่เคราะห์ 

 โอกาสสร้างมลูค่าเพ่ิมของธรุกจิ เพือ่ก�าหนดเป็นโครงการ แผนงาน และขออนมุตังิบประมาณตามกระบวนการจดัท�าแผนกลยทุธ์ทกุปี

Innovation Structure 

กลุมธุรกิจโรงกลั่นและการคานํ้ามัน (RFBG) ฝายยุทธศาสตรและวางแผนจัดหานํ้ามัน (SG)

ฝายพัฒนาการผลิต (RD)

ฝายกลยุทธและวางแผนการตลาด (MS)

ฝายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรคาปลีก (RP)

สวนพัฒนาธุรกิจและบริหารการตลาด (BMD)

กลุมธุรกิจการตลาด (MKBG)

สายงานทรัพยากรธรรมชาติ (NT)

กลุมงานบัญชีและการเงิน (AF)

กลุมงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองคกร (MD)

กลุมงานวางแผนยุทธศาสตร
และพัฒนาความยั่งยืนองคกร (SSBU)

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน)

Business Units
Departments / Divisions that Perform 
Innovation Development Functions 

สวนบริหารองคความรู (KMD)

Corporate 
Venture Capital

Ecosystem &
Incubation 

Research &
Development

สถาบันนวัตกรรมและบมเพาะธุรกิจ (BiiC)

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center: BiiC) ท�าหน้าที่แสวงหาโอกาส และ
ความร่วมมือ เพ่ือสร้างนวตักรรมโดยมุง่เน้นต่อยอดธรุกจินวตักรรม (Business Innovation) ในกลุม่พลงังานสเีขยีวและผลติภณัฑ์
ชีวภาพ (Bio-based) ที่สร้างรายได้และผลก�าไรสูงในเชิงพาณิชย์ BiiC ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 กลุ่มดังนี้
• กลุ่มงานการวิจัยและพัฒนา

สร้างความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสีเขียวและฐานชีวภาพ รวมถึงได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

• กลุ่มงานธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ลงทนุใน Startup ทัว่โลกท่ีมนีวตักรรมและเทคโนโลยดีสิรัปชัน่ เพือ่การสร้างพนัธมิตรใหม่ด้านนวตักรรมและพฒันาธุรกจิใหม่
ให้กลุ่มบางจากฯ

• กลุ่มงานระบบนิเวศนวัตกรรมและการบ่มเพาะธุรกิจ
สร้าง Ecosystem เพ่ือสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจากการท�างานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตร และบ่มเพาะ Startup  
ทั้งภายในภายนอกองค์กรให้เติบโตได้ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ใหม่ท่ีดีต่อลูกค้า รวมท้ังเพิ่มรายได้และประสิทธิภาพให้
ธุรกิจบางจาก
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เป้าหมาย
ลงทุนในโครงการ R&D และ Startup ได้ตามเป้าหมาย

ได้รับอนุมัติให้

ลงทุนในโครงการ R&D 

และ Startup

ได้รับรางวัล

ด้านนวัตกรรม

การด�าเนินงานด้านนวัตกรรม ปี 2562
เพื่อให้การพัฒนางานด้านนวัตกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาที่รวดเร็ว  บริษัทฯ ได้เริ่มใช้นวัตกรรมแบบเปิด
ช่วยยกระดับงาน คือ ใช้ความคิดทั้งในและนอกองค์กร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ Startup 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผลลัพธ์ปี 2562
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 รายการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 ได้รับอนุญาตในการผลิตอาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 300 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 7 โครงการ จาก สวทช./กรมสรรพากร
 ได้รับทุนวิจัยร้อยละ 50 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 โครงการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันทาแบบหล่อคอนกรีต

กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย (Corporate Venture Capital) 
 มกีารลงทนุใน Startup  ได้ตามเป้าหมาย โดยลงทนุในบรษัิทผลิตน�า้ตาลสุขภาพและบรษัิทเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลิตลิเทยีมแบตเตอรี่

รางวัลด้านนวัตกรรม

ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2562

• Thailand Energy Award จากโครงการ GEMS

• ASEAN Energy Award (International)

 จากโครงการ GEMS 

• SET Award : Best Innovative Company Award  

จากโครงการ GEMS

อีกทั้งบางจากฯ ยังได้รับรางวัล Prime Minister Industrial Award และ 

Thailand Corporate Excellence Award (Innovation Excellence 

Category) ระดับ Distinquished - TMA ซึ่งแสดงถึงความเป็นองค์กรที่

มีศักยภาพและมีนวัตกรรมโดดเด่น สามารถสร้างนวัตกรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตได้
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ผลงานรางวัลที่ BiiC ได้รับจากโครงการ GEMS - สถานีบริการน�้ามันที่ผลิต
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ส�าหรับใช้ในอาคาร ร้านค้าต่างๆ ภายในสถานีบริการ 
ช่วยลดต้นทนุค่าไฟฟ้าและรองรบัการซือ้ขายไฟฟ้าในอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม
การซื้อขายไฟฟ้าแบบ Auction Exchange คล้ายการซื้อขายหุ้นในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

Green Community Energy Management System, GEMS
@ สถานีบริการน�้ามันบางจาก สาขาศรีนครินทร์
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การลดการใช้น�้า
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 
และการรีไซเคิลน�้า

เทระจูล

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ล้านลูกบาศก์เมตร

การใช้ พลังงานรวมสุทธิ

การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก
การรับน�้า
จากแหล่งต่างๆ 
รวม

ล้านลูกบาศก์เมตร
1.21

14,513

2.69

ของปริมาณ
ของเสียทั้งหมด

ร้อยละ99

ควบคู่ไปกับ

สิ่งแวดล้อม

1.06

การจัดการของเสียตามหลัก

3Rs
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การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด
(Operational Eco-efficiency)

ในปี 2562 กลุม่ธรุกจิโรงกลัน่ฯ มกี�ำลงักำรกลัน่เฉลีย่อยูท่ี ่112,600 
บำร์เรลต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 94 ของก�ำลังกำรผลติรวมของโรงกล่ัน  
และเนื่องจำกปัญหำสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำร
ขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเพิ่มขึ้นท่ัวโลก บริษัทฯ จึงให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกระบวนกำรผลิต
อย่ำงคุ้มค่ำ ให้ก�ำลังกำรผลิตสูงสุดแต่เกิดของเสียและมลพิษ
น้อยที่สุด มีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO  
14001: 2015 ซ่ึงครอบคลมุทัง้กำรใช้ทรพัยำกรและควบคมุมลพษิ 
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้นโยบำย
เชิงรกุ สอดคล้องตำมเกณฑ์อตุสำหกรรมสเีขยีวระดบั 5 เครอืข่ำย
สเีขยีว (Green Industry Level 5: Green Network) ซึง่เป็นเกณฑ์
อุตสำหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ครอบคลมุกำรด�ำเนนิธรุกจิโดยเฉพำะด้ำนสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ 
รวมถงึกำรขยำย และส่งเสรมิแนวทำงกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม

ไปยังผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน ชุมชนและผู้บริโภค 
เพื่อผลักดันไปสู่กำรเป็นเครือข่ำยสีเขียว (Green Network) และ
เป็นกำรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็น 
วัฒนธรรมองค์กรในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (Disclosure102-12)

ยิ่งกว่ำนั้น บริษัทฯ มีแผนลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อน�ำมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพและ
เสถียรภำพของกระบวนกำรผลิต รวมถึงเพิ่มศักยภำพของ
บคุลำกร ซึง่ได้แก่ กำรจดัท�ำระบบจ�ำลองกำรควบคมุกระบวนกำรกลัน่
ที่ส�ำคัญ เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมและทบทวนของพนักงำนปฏิบัติ
กำร (Operator Training Simulator, :OTS) ซึ่งเริ่มใช้งำนในส่วน
ของข้อมูลกำรผลิตมำตั้งแต่ปี 2561 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเพื่อมุ่งสู ่
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ใช้ประสิทธิภำพ 
เชงินเิวศเศรษฐกจิ หรอื Eco-efficiency เป็นดชันชีีว้ดั ซึง่บรษิทัฯ 
ได้ใช้รำยได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำย 
(EBITDA) สะท้อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และใช้ปริมำณกำร
ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ทีเ่ป็นประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม
ที่ส�ำคัญของอุตสำหกรรมปิโตรเลียมสะท้อนผลกระทบด้ำน 
สิ่งแวดล้อม ค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่สูงจะแสดงถึง
กำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต�่ำ

หมำยเหตุ : EBITDA และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเทำ่ (ขอบเขต 1 และ 2) ของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ และกลุ่มธุรกิจตลำด

ส�ำหรับประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปี 2562 พบว่ำลดลง
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยงัคงได้รบัผลกระทบธุรกจิ
น�ำ้มนัโลกทีอ่ยูใ่นช่วงขำลงตำมภำวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั ตลอดปี  
2562 ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบกำรของทั้งอุตสำหกรรมโรงกลั่น
น�ำ้มนัรวมถงึของบรษิทัฯ ปรับตัวลดลง อย่ำงไรกต็ำม ปรมิำณกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำในปีนี้ต�่ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 
แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริษัทฯ ในกำรด�ำเนินธุรกิจพร้อม
ไปกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ลดลง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(พันบาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

2559
8.21

2560
9.89 

2561
6.61

2562
5.61
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การใช้พลังงาน

พลังงานเป็นต้นทุนท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามการใช้พลังงาน 
สร้างผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีท่ัวโลกต่างให้ความส�าคัญ และต้ังเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยืนเป้าหมายท่ี 7 (SDG 7) และ 13 (SDG 13) เพือ่ลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ลงทุนในโครงการระยะยาวที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยส�าคัญที่เรียกว่า “โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” หรือ “โครงการ 3Es” (Efficiency, Energy and Environment 
Improvement Project)

และจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้มีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เข้ามาร่วมในการพัฒนาโรงกลั่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงกลั่นสีเขียวชั้นน�าและก้าวทันโลก

เป้าหมายการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ปี 2562

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานของโรงกลั่นโดยใช้ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
การใช้พลังงานสากล และสามารถใช้เปรียบเทียบกับโรงกลั่นน�า้มันที่มีขนาดก�าลังการผลิตใกล้เคียงกัน และก�าหนดเป้าหมายร้อยละ
การใช้พลังงานภายในหน่วยผลิตของพลังงานเทียบเท่าน�า้มันเตาต่อก�าลังการผลิต (Fuel Oil Equivalent Barrel: %FOEB) ส�าหรับ
ปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (EII) น้อยกว่า 98.6 และ %FOEB เท่ากับร้อยละ 5.53

ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน

(Energy Intensity Index: EII)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

การใช้พลังงานภายในหน่วยผลิต

เป้าหมาย
ร้อยละ 5.53

ของพลังงานเทียบเท่า
น�้ามันเตาต่อก�าลังการผลิต 

(Fuel Oil Equivalent Barrel: %FOEB)

ตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงาน และการพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนระยะสั้น

พฒันาผ่านโครงการทีเ่รียกว่า YES-R ซึง่จะพฒันาทางด้านความสามารถในการผลิต (Yield Optimization)  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ความปลอดภัย (Safety Excellence) และเสถียรภาพ
ของโรงกลั่น (Reliability Enhancement)

แผนระยะกลาง

แผนระยะยาว

98.6

97.9

ผลลัพธ์ร้อยละ

5.07
EII น้อยกว่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบของการใช้พลังงานดังกล่าว
ในการด�าเนนิธรุกจิ บริษัทฯ จึงได้น�าระบบการจัดการพลงังานตามมาตรฐาน 
สากล ISO 50001 มาใช้ในการจัดการพลังงาน ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ 
โรงกลั่นน�า้มันและศูนย์จ่ายตั้งแต่ปี 2557 และ ปี 2562 นี้บริษัทฯ เป็นบริษัท 
รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 
ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากลและเป็นรากฐานการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายและจดัท�าแผนพฒันาโรงกลัน่ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนรุกัษ์พลงังาน
ของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีแผนงานแต่ละระยะ ดังนี้
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ผลลัพธ์ของธุรกิจโรงกลั่น

ดัชนีการใชพลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII)

*มีการซอมบำรุงใหญประจำป

การใชพลังงานภายในหนวยการผลิต
(รอยละของพลังงานเทียบเทาน้ำมันเตาตอกำลังการผลิต %FOEB)

ป 2559*

เปาหมาย

ผลงาน

2560 2561* 2562
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(Disclosure 302-3)

ผลการด�าเนินงานปี 2562

ปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดการและการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ภายใต้โครงการ Rocket Project โดยมีการศึกษาร่วม
กับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่
มุง่พฒันาบรษิทัฯ ในทกุด้านท�าให้มโีครงการด้านพลังงานเกดิขึน้ 
ในปี 2562 ได้แก่

โครงการลดการผลิตไฟฟ้า

ที่เครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอน�า้ 

TG-3

โครงการเปลี่ยนฉนวนกันความร้อน

ของท่อส่งไอน�้าแรงดันสูงเพื่อลด

การสูญเสียความร้อน

โครงการลดอัตราส่วนการใช้ไอน�า้ 

ต่อสารป้อนเข้าหน่วยปรับปรุง

คุณภาพน�า้มัน (DGO-HDSU)

โครงการใช้ระบบ

Utility Optimization (UO)

จากโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2562 ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน 5.07 % FOEB ดีกว่าเป้าหมายที่ 5.53 % FOEB และดัชนีชี้วัด
การใช้พลังงาน (EII) มีค่า 97.9 ดีกว่าเป้าหมายของปี 2562 ที่ 98.6

แผนงานในอนาคต

เพือ่ให้ม่ันใจว่าการพฒันาการใช้พลงังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ รวมถงึเป็นผู้น�าด้านพลงังาน
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม บรษิทัฯ ได้ท�าความร่วมมอืกบับรษัิทชัน้น�า อาท ิโรงกลัน่ COSMO Oil จากประเทศ
ญีปุ่น่ เพือ่แลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดโครงการใหม่ส�าหรับอนาคต  นอกเหนอืจากโครงการ
ที่เริ่มด�าเนินการแล้วในปี 2562 และมีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2563 และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้พลังงานของโรงกลั่น 
เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นโรงกลัน่ทีม่กีารจดัการพลังงานและการใช้พลงังานระดบั 1 ตามมาตรฐานสากล (Solomon Energy Intensity Index)

โครงการลดการใช้ไอน�า้โดยการ

ลดความดันที่หอแยกแนฟทา

หน่วยกลั่นล�าดับส่วนที่ 2 และ 3

โครงการลดการใช้ไอน�้าแรงดันสูง

โดยการลดความดันหอกลั่นล�าดับ

ส่วนที่ 2 และ 3

โครงการใช้ระบบ

Power Management System (PMS)
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กลยุทธ์

ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

และพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเป็น

Carbon Neutral Company

ชดเชยคาร์บอนจากธุรกิจพลังงาน

ไฟฟ้าสีเขียวได้ 700,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของธุรกิจโรงกลั่น ขอบเขตที่ 1 

ไม่เกิน 1,078,426 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ

ขอบเขตที่ 2 ไม่เกิน 11,344 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เป้าหมายปี 2562

จัดท�า Carbon Footprint ผลิตภัณฑ์

ใช้พลังงานสะอาด

ในกระบวนการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ผลการด�าเนินงานปี 2562

ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตท่ี 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) ตามขอบเขต 
การปันส่วนตามกรรมสทิธ์ิ (Equity Share Approach) จากธรุกจิโรงกล่ันและการค้าน�า้มนั ธรุกจิการตลาด ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ และธุรกจิ
พลงังานไฟฟ้าสีเขยีว รวม 1,059,890 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (ก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 : 994,988 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า (Disclosure 305-1) และก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 : 64,902 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Disclosure 305-2)) 
โดยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อย
ก ๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม  
การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
เป็นประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนและเป็นความเสี่ยงของโลกที่
ส่งผลกระทบและท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อม ทรัพย์สิน ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนิน 
งานเชิงรุก ในการตรวจติดตามถึงแหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจก 
ผ่านแนวทางการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Assessment: LCA)

เพื่อค้นหาแหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ และ 
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�าเนิด นอกจากนี้ 
บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้มเีป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ด้วยโครงการปรบัปรงุหน่วยผลิต และเป้าหมายการชดเชยคาร์บอน
จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวชี้วัด (KPI) 
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพือ่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะร่วมกนั 
ควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก เป้าหมายที ่13  
(SDG 13)

85รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ส�าหรับธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 909,042 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งลดลงจาก
ปีฐาน 2558 ร้อยละ 16.15 จากการด�าเนนิการปรบัปรุงระบบควบคมุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที ่1 และ 2 (GTG-1, 2) ท�าให้
สามารถลดการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่ 2 ลดลง

ส�าหรับการชดเชยคาร์บอนจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวของ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ สามารถชดเชย
คาร์บอนได้ 800,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งบรรลุเป้าหมายการชดเชยคาร์บอนปี 2562

นอกจากนีใ้นปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบั 3 รางวลัเพือ่เชดิชเูกยีรตผิูป้ระกอบการและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนการบรหิารจดัการ
และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในประเทศประจ�าปี 2562 จัดโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ดงันี้ 
1. รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Product (Carbon Footprint of Product: CFP)
2. รางวัลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายโรงกลั่น ร้อยละ 2 ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
 ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
3. รางวัลฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากการศึกษาโครงการการพัฒนาระบบ 
 การจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจโรงกลั่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การล้างท�าความสะอาด
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ก่อนเข้าเตาของโรงกลั่น
และใช้สารป้องกันการเกิดตะกรัน
ที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

โครงการเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนก่อนเข้าเตาของหน่วยกลั่น 

ล�าดับส่วนที่ 2 และ 3

โครงการเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนก่อนเข้าเตาของหน่วย

ปรับปรุงคุณภาพน�า้มัน 
(DGO-HDSU)

จากโครงการต่างๆ ข้างต้นจะส่งผลให้การใช้พลงังานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก นอกจากนีบ้ริษัทฯ
ยงัมนีโยบายขยายการลงทนุในธรุกจิพลังงานสะอาด มุง่เป็นบริษทัทีม่กีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�า่ (Low Carbon Company) 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการจัดท�ารอยเท้าคาร์บอนผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในกระบวนการผลิต โดยด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์ต่อองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกแล้วในปี 2561

แผนงานในอนาคต

ปี 2563 บริษัทฯ มีแผนจะท�าการหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะลงทุนท�าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการลดการใช้
พลังงานซึ่งจะส่งผลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
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การบริหารจัดการน�้าใช้

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2562
ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าด้วยการลดการใช้น�้า

น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า การปรับปรุงน�้าทิ้งเพื่อน�ากลับมา

ใช้ใหม่ 

บริหารจัดการน�้าด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

ใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อควบคุม

กำรรับน�้ำใหม่ในกระบวนกำรผลิตของ

โรงกลั่นไม่เกิน 56.6 ลูกบำศก์เมตร ต่อ 

พันบำร์เรลเทียบเท่ำหน่วยกำรผลิต 

ลดกำรใช้น�้ำประปำสะสมร้อยละ 15 

เทียบเท่ำปีฐำน 2558

ผลการด�าเนินงานในปี 2562

บริษทัฯ ใช้น�ำ้ประปำจำกกำรประปำนครหลวง 2.47 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และใช้น�ำ้บำดำลบำงส่วนตำมแผนบริหำรซึง่เป็นหนึง่ในมำตรกำร
ลดกำรใช้น�้ำประปำช่วงท่ีเกิดวิกฤตภัยแล้งจ�ำนวน 27,667 
ลูกบำศก์เมตร และใช้แม่น�้ำเจ้ำพระยำเพื่อส�ำรองใช้ในกรณีซ่อม
บ�ำรุงถังน�้ำมัน ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประจ�ำปี จ�ำนวน 195,187 ลูกบำศก์เมตร โดยในปี 2562 บริษัทฯ  
รับน�้ำจำกแหล่งต่ำงๆ รวมท้ังสิ้น 2.69 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(Disclosure 303-1) คิดเป็น 0.065 ลูกบำศก์เมตรต่อบำร์เรล 
เทยีบเท่ำน�ำ้มันท่ีผลิตได้ เพิม่ข้ึนจำกปีก่อน 0.0027 ลูกบำศก์เมตร
ต่อบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้ เนื่องจำกคุณภำพน�้ำที่ลดลง
จำกกำรใช้น�ำ้บำดำลท�ำให้ปริมำณน�ำ้โดยรวมเพิม่ขึน้ และจ�ำนวน
ถังน�้ำมันท่ีถูกซ่อมบ�ำรุงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ ท้ังนี้
บริษัทฯ มีกำรระบำยน�้ำออกไปยังแหล่งน�้ำธรรมชำติ (Surface 
Water) ปริมำณ 1.66 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เม่ือคิดปริมำณน�้ำใช้
ส�ำหรับกระบวนกำรผลติแล้วอยูท่ี่ 1.03 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือคิด
เป็น 24.9 ลูกบำศก์เมตรต่อพันบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้

ปัจจบัุนประเด็นสถำนกำรณ์น�ำ้ในประเทศไทยและทัว่โลกยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ท้ังปัญหำอทุกภยัและปัญหำภยัแล้ง ปัญหำคณุภำพน�ำ้  
ปัญหำควำมไม่เพยีงพอต่อกำรใช้ ตลอดจนปัญหำควำมขดัแย้งจำกกำรใช้ทรพัยำกรน�ำ้ ซึง่กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้และสุขำภบิำลได้ถกูตัง้เป็น 
หนึ่งในเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนของโลก เป้ำหมำยที่ 6 (SDG 6) เพื่อให้มีน�้ำใช้ประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน
ส�ำหรับทุกคน เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ในฐำนะอุตสำหกรรมพลังงำนท่ีมีกำรใช้น�้ำสูง ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำร
บรหิำรจดักำรและเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จงึได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้น�ำ้ และควบคมุกำรใช้น�ำ้ใหม่  
รวมถงึบริหำรจดักำรน�ำ้ด้วยแนวทำง เครือ่งมือ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย นอกจำกนีบ้ริษทัฯ ยงัได้มีกำรน�ำ Water Stress Index (WSI) 
ทั้งระดับ 25 Watersheds ของประเทศไทย และ WSI ระดับโลก(1) เพื่อใช้ในกำรประเมิน Water Scarcity Footprint ของผลิตภัณฑ ์
ของบริษัทฯ ซึ่งค่ำ Water Stress จำกพื้นที่แหล่งน�้ำท่ีทำงบริษัทฯ น�ำมำใช้คือน�้ำประปำ ซึ่งถูกน�ำมำพิจำรณำในกำรประเมิน  
โดย WSI ของลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำซึ่งค่ำเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 0.339 หรือระดับ Moderate Stress ยิ่งไปกวำ่นั้นบริษัทฯ ได้เริ่มทบทวนเกี่ยวกับ
แนวทำงประเมินควำมเสีย่งด้ำนน�ำ้ใช้ด้วยเคร่ืองมือต่ำงๆ เช่น เร่ิมท�ำ Water Scarcity Footprint ตำมแนวทำงของ ISO14046 ส�ำหรับ 
ควำมร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงำนภำยนอกในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำใช้ บริษัทฯ ได้ร่วมหำรือและแบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำน  
CoP Knowledge Sharing กับองค์กรภำยนอก เพื่อหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกในกำรแก้ไขปัญหำและลดกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ 
เพื่อลดผลกระทบต่อกำรใช้น�้ำของประเทศ 

(1) อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล WSI ของ Pfister et al. (2009)

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ยังคงด�ำเนนิมำตรกำรลดปริมำณกำรใช้น�ำ้
และลดปริมำณน�้ำทิ้งสู่สำธำรณะด้วยมำตรกำรเดิมอย่ำงต่อเนื่อง 
ในปี 2562 ส่งผลให้ลดปริมำณกำรใช้น�้ำ รวมทั้งส้ิน 1.21  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.01 ของน�้ำใช้ท้ังหมด  
ด้วยมำตรกำรต่อไปนี้ (Disclosure 303-3)

บำงจำกฯ รับมอบใบรับรองมำตรฐำน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ เป็นโรงกลั่นน�้ำมัน

แรกในประเทศไทย
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ล�าดับ แผนงานปี 2562 ผลการด�าเนินงาน

การลดการใช้น�้า (Water Reduction)

ใช้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำประปำด้วยระบบกรองละเอียด
ระดับไมครอน (Micro-filtration System) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis System) ควบคู่กับหน่วยเพิ่มคุณภำพน�้ำด้วย
ระบบรีเวอร์สออสโมซสิ (Reverse Osmosis System) และระบบก�ำจดั
ไอออนในน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำ (Electro De-Ionization System) เพือ่ปรับปรุง
น�ำ้ดิบเบ้ืองต้นให้มีคุณภำพดีขึน้ก่อนเข้ำระบบผลติน�ำ้ปรำศจำกแร่ธำตุ 
(Demineralization System) ทีห่น่วยพลังโรงงำน (Power Plant) ต่อไป

ลดการใช้น�้า 50,650 ลูกบาศก์เมตร/ปี*

(คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
1,223 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)

น�ำน�้ำควบแน่น (Condensate Water) ที่มีคุณภำพดีจำกกระบวนกำร
ผลิตมำใช้แทนน�้ำส�ำหรับหม้อต้มไอน�้ำ 

ลดการใช้น�้า 546,122 ลูกบาศก์เมตร/ปี

(คิดเป็นร้อยละ 14.01 ของควำมต้องกำรน�้ำท้ังหมด และคิดเป็น 
13,183 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

น�ำน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรไล่ก�ำมะถนัออกแล้ว (Stripped Water) จำกหน่วยก�ำจดั
ก�ำมะถันในน�้ำ (Sour Water Stripping Unit) และน�้ำทิ้งจำกระบบกำร
ไล่ก๊ำซเบำด้วยไอน�ำ้ (Stripping Steam) ของหน่วยกลัน่ที ่3 มำใช้แทน
น�้ำประปำในหน่วยก�ำจัดเกลือจำกน�้ำมันดิบ (Desalter)

ลดการใช้น�้า 87,317 ลูกบาศก์เมตร/ปี

(คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
2,108 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้าผ่านการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)

น�ำน�ำ้ควบแน่น (Condensate Water) ทีป่นเป้ือนเลก็น้อยในหน่วยกล่ัน 
ที ่4 (Plant 4) มำปรับปรุงคุณภำพเพือ่ใช้ซ�ำ้ในระบบผลิตไอน�ำ้ (Boiler 
Feed Water)

ลดการใช้น�้า 353,038 ลูกบาศก์เมตร/ปี

(คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
8,522 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

น�ำน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วจำกหน่วยบ�ำบัดน�ำ้ท้ิง เข้ำมำปรบัปรุงคุณภำพ
เพิ่มเติม ด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration 
System) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) 
เพื่อน�ำน�้ำไปใช้ในกระบวนกำรหล่อเย็น

ลดการใช้น�้า 172,141 ลูกบาศก์เมตร/ปี

(คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
4,155 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ควบคุมปริมาณการใช้น�้าต่อก�าลังผลิต

(เปำ้หมำยไม่เกิน 56.6 ลูกบำศก์เมตร/ 
พันบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้) 

ลกูบำศก์เมตร/

พนับำร์เรล

60.02 

การใช้น�า้ที่ประหยัดได้เทียบเท่าครัวเรือน 

*ข้อมูลกำรใช้น�้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งในเขตพระโขนงที่ตั้งโรงกลั่น มีสมำชิก
ครอบครวัละ 1.85 คน/ครัวเรือน ปริมำณน�ำ้ใช้  0.56 ลกูบำศก์เมตร/คน/วนั หรอื 1.04 
ลูกบำศก์เมตร/ครัวเรือน/วัน  (ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวง: 2558)

*เทียบข้อมูลจำกปีฐำน 2558 จำกผลรวมของน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่จำกกำรน�ำน�้ำควบแน่น (Condensate Water) คุณภำพดีมำใช้ซ�้ำที่หม้อต้มไอน�้ำและภำยในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับ
กำรน�ำน�้ำจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำท้ิงมำปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำท้ิงมำปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติมด้วยระบบ 
รีเวอร์สออสโมซิสไปใช้ที่หอหล่อเย็น 

3,185 
ครัวเรือน*

ร้อยละของการลดการใช้น�า้ประปาใหม่เทียบกับความต้องการใช้น�า้ในปีนั้นๆ (ร้อยละและปริมำณน�้ำที่ลดได้) 

ร้อยละ ความต้องการใช้น�า้

31.98 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.19 ล้านลูกบาศก์เมตร 3.73 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2560

36.97 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 3.59 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2561

31.01 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 3.90 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2562
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เป้าหมายปี 2564 กลยุทธ์

Knowledge Building : ส่งเสริม

องค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับระบบบ�าบัดน�้าเสีย

Method Building : จัดท�าวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานประจ�า

ระบบบ�าบัดมลพิษทางน�า้

Equipment Building : สร้างและ

ปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถท�างานแบบ

อัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู ้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษทางน�้ามีความรู้  

ความเข้าใจ สามารถดูแลหน่วยบ�าบัดได้อย่างเป็นระบบ

• ไม่พบประเด็นท่ีไม่สอดคล้องตามระบบ ISO จาก

การตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงตามขั้นตอน 

การด�าเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน

• ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องผ่านการอบรม “หลักสูตร 

ผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดมลพิษทางน�า้” 

• ผลคะแนนทดสอบความเข้าใจภายหลังการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกินกว่าร้อยละ 90

ระบบบ�าบดัได้รบัการพฒันาปรบัปรงุให้เป็นระบบอัตโนมตัิ 

(Automatic Treatment System) มากขึ้น

การจัดการมลพิษทางน�า้ 

น�้ำคือปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีพของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งก�ำเนิด
ของสัตว์น�ำ้และพชืหลำกหลำยชนดิ นอกจำกนัน้น�ำ้ยงัมีประโยชน์
ในด้ำนเกษตรกรรม ครัวเรือน และอุตสำหกรรม ซึ่งธุรกิจโรงกลั่น
ของบรษิทัฯ ก็จ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์จำกน�ำ้ในกระบวนกำรผลิต 
เช ่นเดียวกัน ดังนั้นกำรลดมลพิษทำงน�้ำที่ เกิดขึ้นจึงเป ็น 
เร่ืองส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบต่อ 
แหล่งน�้ำธรรมชำติให้ได้มำกที่สุด

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดกำรมลพิษทำงน�้ำด้วยระบบบ�ำบัดท่ีมี
ประสทิธภิำพสูง ท�ำให้คุณภำพน�ำ้ท้ิงทีอ่อกจำกโรงงำนมีคณุภำพ
ดกีว่ำมำตรฐำนกรมโรงงำนก�ำหนดและยังมกีำรลดปรมิำณน�้ำทิ้ง
ด้วยระบบรีไซเคิล ซึ่งกระบวนกำรบ�ำบัดของบริษัทฯ ประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ กระบวนกำรบ�ำบัดทำงฟิสิกส์เคมี 
(Physicochemical Treatment Process) กระบวนกำรบ�ำบัดทำง
ชวีภำพ (Biological Treatment Process) และกระบวนกำรบ�ำบัด
ขัน้สดุท้ำย หรือกระบวนกำรกรอง (Tertiary Treatment Process) 
โดยหน้ำที่หลักระบบบ�ำบัดทำงฟิสิกส์เคมีก็เพื่อลดกำรปนเปื้อน
ของน�้ำมันและโลหะหนัก ขณะเดียวกันระบบบ�ำบัดทำงชีวภำพ 
ก็ท�ำหน้ำที่ลดสำรอินทรีย์ละลำยน�้ำ และท้ำยที่สุดระบบถังกรอง
จะท�ำหน้ำทีก่รองอนภุำคของแขง็ขนำดเล็กและดูดซบัสำรอนิทรีย์
ละลำยน�้ำส่วนที่เหลือเพื่อให้น�้ำมีคุณภำพเหมำะสมก่อนน�ำเข้ำ
ระบบ Recycle ต่อไป

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรจดักำรมลพษิทำงน�ำ้เป็นอย่ำงมำก  
จึงได้พิจำรณำให้มีกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
บ�ำบัดเสมอมำเพื่อให้กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำเสียมีประสิทธิภำพ
เป็นไปตำมค่ำท่ีออกแบบและเพิ่มเสถียรภำพให้กับระบบ 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินโครงกำร
ปรับปรงุระบบบ�ำบัด (Wastewater Treating Unit Improvement)  
ด้วยงบประมำณ 25 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบไปด้วย 

กำรติดต้ังระบบควบคุมอัตรำกำรป้อนน�้ำเสียท่ีระบบบ�ำบัด
ทำงฟิสิกส์เคมี เพื่อช่วยให้อัตรำกำรไหลผ่ำนหน่วยบ�ำบัด
มีควำมสม�่ำเสมอ
กำรติดตั้งระบบเตรียมสำรเคมีรวมตะกอนที่หน่วย DAF 
และ TPI เพิม่เตมิ เพือ่ให้ควำมเข้มข้นของสำรเคมี Polymer  
มีควำมเข้มข้นคงที่ต่อเนื่อง
กำรติดตั้งระบบควบคุม pH น�้ำเสียอัตโนมัติและระบบเติม
ธำตอุำหำรทีห่น่วย OFP เพือ่ช่วยให้กำรควบคุม pH มีควำม
ถูกต้อง แม่นย�ำ และเหมำะสมต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีกำรด�ำเนินโครงกำร WWTU Improvement 
(Phase II) เพื่อปรับปรุงคู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนและจัดอบรม
เทคนิคกำรสังเกตควำมผิดปกติของระบบอีกด้วย

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้มีกำรวิเครำะห์คุณภำพน�้ำหลังผ่ำนกำร
บ�ำบัดอย่ำงต่อเนือ่งเป็นประจ�ำทกุวนัด้วยห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์
ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเครำะห์คุณภำพเอกชนจำก 
กรมโรงงำนอตุสำหกรรมและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล 
ISO/IEC 17025 อีกทั้งยังมีบุคลำกรเฉพำะคอยดูแลระบบบ�ำบัด
อย่ำงใกล้ชิด ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ ผู้ปฏิบัติงำน 
ประจ�ำระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ และผู ้ปฏิบัติงำนจำกส่วนงำน 
ซ่อมบ�ำรุงทีค่อยตรวจตดิตำมคณุภำพน�ำ้ท้ิงและอปุกรณ์ในระบบ
บ�ำบัด จึงม่ันใจได้ว่ำบริษัทฯ ได้ปล่อยน�้ำท้ิงที่มีคุณภำพดีกว่ำ
มำตรฐำนออกสู่สิ่งแวดล้อมอยำ่งต่อเนื่อง

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งเครื่องมือ COD Online ที่สำมำรถ
วัดค่ำ COD และส่งผลกำรวัดแบบ Realtime ไปยังกรมโรงงำน
และชมุชนโดยรอบพืน้ทีอ่กีด้วย โดยในปีนีบ้ริษทัฯ มีกำรระบำยน�ำ้ 
ออกลงสู่สิ่งแวดล้อมปริมำณ 882,898 ลูกบำศก์เมตร 
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การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง ผลกระทบ จากการรั่วไหลของ
น�้ามันและสารเคมีจากการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ
ด้านความปลอดภัยในทุกกระบวนการท�างาน รวมถึงการดูแล 
รกัษาสิง่แวดล้อมในทกุกจิกรรมของบรษัิทฯ ไม่ให้เกดิการรัว่ไหล
ของน�้ามันและสารเคมี ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การขนส่งน�า้มันดิบจากเรือขนส่งมายัง
โรงกลัน่บางจาก เพือ่เข้ากระบวนการกลัน่น�า้มนั จนถงึการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น�้ามันไปยังคลังน�้ามัน จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะป้องกันและลดความเส่ียง
จากการรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคม ีโดยบรหิารจดัการหากเกดิ
เหตุการณ์รั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตามมาตรการ
และแผนงานต่างๆ ดังนี้

คดัเลือกเรอืขนส่งน�า้มนัทีม่รีะบบการตรวจสอบและประเมนิ
เรือที่มีข้อก�าหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ามัน
จัดท�าแผนป้องกันและระงับเหตุจากการรั่วไหลของน�้ามัน 
ครอบคลุมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี
เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบ
น�า้มนั รวมถงึเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์เพือ่สร้าง 
ความเชือ่มัน่ 
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการตอบสนองต่อเหตกุารณ์
ด้วยการเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏบิตัร่ิวมกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน
อย่างต่อเนื่อง
พฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยด้ีานความปลอดภยั ระบบการ 
บรหิารจดัการและเคร่ืองมอืต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ให้สอดคล้อง 
ตาม Oil Company International Marine Forum (OCIMF)
อาทิ การปรับปรุงระบบดับเพลิงท่ีท่าเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ออกแบบถังน�้ามัน และท่อน�า้มัน รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
มีขัน้ตอนการท�างาน และจัดอบรมให้ผูป้ฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้อง
มีระบบ แผนงาน และการตรวจสอบอุปกรณ์ (PM) ตามรอบ
เวลาที่เหมาะสม

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ (ครั้ง)

(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

บ่งชีแ้ละประเมนิจดุเสีย่งทีม่ศีกัยภาพจะก่อให้เกดิการร่ัวไหล  
(LOPC) ในแต่ละพื้นที่พร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมและ
ป้องกนัรวมถึงมตีรวจติดตามประสทิธิผลของมาตรการควบคุม
และป้องกันอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิตการวเิคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัไม่ให้เกดิซ�า้

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการรายงานต่อคณะความปลอดภัยด้าน
ปฏิบัติการ และมีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะท�างาน
ติดตามการด�าเนินงานและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรเป็นประจ�า
ทุกเดือน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันให้การบริหาร 
มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ในการป้องกนัและจัดการการรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมใีนพืน้ที่ 
ปฏิบัติการเป็นอย่างดี จึงท�าให้ไม่มีการรั่วไหลของน�้ามันและ 
สารเคมีที่ มีนัยส�าคัญเกิดขึ้น ช ่วยสร ้างความเชื่อมั่นด ้าน 
ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่
อาศัยใกล้โรงกลั่นและท่าเรือสูบถ่าย
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0 0 0 0

ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีเรือขจัดคราบน�้ามัน 
"ศรธีารารกัษ์ 8" ซึง่สามารถจดัเกบ็คราบน�า้มนัได้ถงึ 10,000 ลติร 
ประจ�าอยู่ท่ีท่าเรือของโรงกล่ันบางจาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ด้านความปลอดภัยและการดูแลส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนใน 
ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาจนถึงปากร่องน�้า ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์
ฉกุเฉนิ จ�าเป็นต้องมกีารดแูลจดัการ อกีทัง้พร้อมให้การช่วยเหลอื
สนับสนุนการจัดเก็บคราบน�้ามันของภาครัฐและกลุ่มสมาคม 
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน หรือ  
Oil Industry Environmental Safety Group Association (IESG) 
ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่ รวมถึงการสนับสนุนเหตุอุทกภัยหรือ 
เหตุอื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
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การจัดการมลพิษอากาศ

ปัญหามลพิษอากาศเป็นประเด็นส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงานที่สามารถส่งผลกระทบด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม ประกอบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย  
บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญอยูเ่สมอในการดูแลและควบคุมคณุภาพอากาศท่ีปล่อยสูส่ิง่แวดล้อม โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อพนักงาน ผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีโรงกล่ัน รวมถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโรงกลั่นและพื้นที่ปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการขยายตัวของคอนโดมิเนียมท่ีเข้าใกล้พื้นท่ีโรงกล่ันมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการด�าเนินงาน 
อย่างยัง่ยืนทีส่ามารถสร้างความสมดุล ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม บริษทัฯ จงึก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการบริหาร
จดัการมลพษิอากาศ ดังนี้

กลยุทธ์

Environmental Management System

•	 มุ่งเน้นระบบบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล	ISO	14001

Digitize Measurement and Transparent 

Communication

•	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์	 ทั้งจาก

ปล่องระบาย	พืน้ท่ีท�างาน	และบรรยากาศรอบโรงกลัน่

•	 สือ่สารคณุภาพสิง่แวดล้อมออนไลน์แก่สาธารณชน

อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้

Reduction in Air Pollution

•	 ใช้เชื้อเพลิงสะอาด

•	 ปรับลดเป้าหมายการระบายมลพิษจากปล่องระบาย

•	 เลือกใช้เทคโนโลย	ีลดการระบายมลพิษทางอากาศ

ผลการด�าเนินงานปี 2562

บริษัทฯ ด�าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO 14001 และได้ปรับเป้าหมายการระบาย
มลพิษจากปล่องระบายให้ลดลง ตามนโยบายการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Disclosure 102-16) บริษัทฯ มีการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์ตรวจวัด
ออนไลน์ที่ปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน และบรรยากาศรอบโรงกลั่น 
มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศเป็นระยะๆ โดยหน่วยงานภายนอก 
(3rd Party) รวมถึงจัดให้มีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์เป็นประจ�าทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้น
การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดในการผลิต ได้แก่ ก๊าซเชื้อเพลิง 
และก๊าซธรรมชาติ เพื่อควบคุมมลพิษตั้งแต่ต้นทาง จึงส่งผลให้
คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องดีกว่ามาตรฐาน (Emission 
Standard) อย่างมีนัยส�าคัญจากการด�าเนินงานด้านการจัดการ
มลพิษอากาศต่างๆ ในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียน
จากชุมชนด้านมลพิษอากาศ 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

Environmental Management System
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

Digitize Measurement and Transparent Communication
ตดิต้ังระบบ CEMs ทีใ่ช้ตรวจวดัมลพษิอากาศจากปล่อง HRSG1 
และ HRSG2 แยกเป็นรายปล่องแทนการใช้งานร่วมกัน พร้อมทัง้
เปล่ียนหลักการวัดของเครือ่ง CEMs Analyzer ให้มีความแม่นย�า
มากขึ้น

Reduction in Air Pollution
 1. ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 2. ปรับเป้าหมายการระบายมลพษิจากปล่องให้ลดลงจากเดิม  
ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
 3. ก่อสร้างหอเผาชนิด Enclosed Ground Flare ก�าหนด
แล้วเสร็จ ปี 2563 หากเรียบร้อยแล้ว โรงกล่ันบางจากฯ  
จะมีหอเผาชนิด Enclosed Ground Flare เพิ่ม 1 ชุด ท�างาน
ร่วมกับหอเผาปัจจุบันชนิด Elevated Flare ช่วยให้สามารถ
รองรับปริมาณก๊าซส่วนเกินที่ระบายออกมาจากกระบวนการ
ผลิตในกรณีที่โรงกลั่นเริ่มเดินเคร่ือง (Startup) กรณีที่หยุด
เดินเคร่ือง (Shutdown) และกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ 
(Emergency) นับเป็นโครงการส�าคัญท่ีช่วยเสริมมาตรการเชิง
รุกในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้าน เสียง แสง  
และสิ่งแวดล้อม

ข้อร้องเรียนด้านมลพิษอากาศ

เป็น	0

การระบายมลพิษจาก

ปล่องระบายเป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายปี 2562-2564
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แผนการด�าเนินงานในปี 2563 

นอกจากการด�าเนนิงานจดัการมลพษิอากาศข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ
ยังคงดูแลและควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการด�าเนินงานในปี 2563 ท่ีจะเปล่ียน
หัวเผา (Burner) ของหน่วยผลิตไอน�้าส�ารอง (Auxiliary Boiler1) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ขึ้น ลดการระบาย 
ฝุน่ละออง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจดัการมลพษิอากาศให้ดีย่ิงข้ึน 
และเตรียมทดลองเดินเคร่ืองหอเผาชนดิ Enclosed Ground Flare

ผลลัพธ์

ได้รับการรับรอง 

ต่อเนื่องเป็นปีที่22

ข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
ทางอากาศ

(เป้าหมาย	=	0	เรื่อง)

ติดตั้งหอเผาใหม่	ชนิด	Enclosed Ground Flare

2561 ออกแบบในรายละเอียดแล้วเสร็จ

2562  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ควบคุมการปลดปล่อย Fugitive VOCs
ทุกจุดตรวจวัด	ไม่เกิน	200	ppm

กฎหมายก�าหนดไม่เกิน 500 ppm

2562
2.5 ตัน

2561
2.5 ตัน

0 เรื่อง
2562

ISO14001
คุณภาพอากาศ
ที่ตรวจวัดโดย	

อยู่ใน	ค่ามาตรฐาน
3rd Party
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การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2562

การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ปริมาณของเสียที่ส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการ

ฝังกลบเป็น	0

	 ควบคุมการจัดการของเสียให้เป็นไปตาม

หลักการ	3Rs	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงานปี 2562

ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)

2,129	ตัน คิดเป็นร้อยละ 36 

ของเสียไม่อันตราย (Non-hazardous Waste) 

3,856	ตัน คิดเป็นร้อยละ 64 

การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ของปริมาณของเสียทั้งหมด

ปริมาณของเสียท่ีส่งก�าจัดด้วยการเผาท่ีไม่ได้เป็นการเผาแบบ 
Energy Recovery (ไม่รวม Recycle หรือ Reused หรือการเผา
เพื่อ Energy Recovery) 15.36 ตัน (เผาท�าลาย/ฝังกลบ)

เป้าหมายปี 2568

ปริมาณของเสียที่ส่งไปก�าจัดด้วย

วิธีการฝังกลบเป็น	0
ปริมาณของเสียที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการเผาที่

ไม่ได้เป็นการเผาแบบ	Energy	Recovery	

(ไม่รวม	Recycle	หรือ	Reused	หรือ	 

การเผาเพื่อ	Energy	Recovery)	0 ตัน

ด�าเนินการควบคุม	Waste	Generation	

Intensity	ลดการเกิดของเสียต่อหน่วย

การผลิตลดลง	ร้อยละ 3 จากการด�าเนินธุรกิจ
ปกติภายในปี	2568	เทียบกับปีฐาน	2558

การบริหารจดัการของเสยีเป็นประเด็นทีบ่ริษทัฯ ให้ความส�าคัญและด�าเนนิการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ง บริษทัฯ
ยึดแนวทางการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การน�าของเสียกลับมา
ใช้ซ�้า (Reuse) และการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการก�าจัดของเสีย และมุ่งสู่เป้าหมายการน�าของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์อย่างต่อเน่ือง 
ยกเว้นของเสียที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นในการจัดการ อาทิ แบตเตอร่ีชนิดนิกเกิล แคดเมียม โดยบริษัทฯ ให้มุ่งเน้นการลดปริมาณ 
การเกิดของเสียที่ส่งก�าจัดทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด และพิจารณาวิธีการจัดการตามศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ปริมาณของเสีย

บริษัทฯ บริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดยมีปริมาณ 
ของเสียท่ีเกิดขึ้นที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99 
ของปริมาณของเสียท้ังหมด และในปี 2562 บริษัทฯ มีของเสีย
ที่ส่งไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ เนื่องจากของเสียแบตเตอรี่ชนิด
นกิเกิล แคดเม่ียม ยงัไม่มีเทคโนโลยอีืน่ในการจดัการภายในประเทศ

2559 2560 2561 2562

85% 98% 99% 99%
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การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน

ภายใต้ความมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมพัฒนา 
ความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ของสงัคมไทย บรษิทัฯ จงึด�าเนนิธรุกจิไปพร้อมกบั 
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
และโอกาสทางธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถานีบริการ
น�้ามันสหกรณ์ หรือ “ปั๊มสหกรณ์” ที่เกิดจากโครงการน�้ามันแลก
ข้าว โครงการบตัรสมาชกิบางจากซึง่เป็นบตัรสมาชกิของบรษัิท
น�้ามันรายแรกในประเทศไทย โครงการตะกร้าบุญ ให้บริจาค
คะแนนสมาชิกให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
พลังงานทดแทนคุณภาพสูงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
อาทิเช่น การพัฒนาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐาน Euro 5  
รายแรกในเอเชีย การพัฒนาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ Green S 
Revolution ที่น�าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
DIG รุ่นใหม่เป็นรายแรกในไทย การพัฒนาน�้ามันดีเซลเกรด
พเิศษ B20 โดยเป็นบรษิทัแรกในไทยทีใ่ส่สารเพิม่คณุภาพเพือ่ให้
ลูกค้าได้ใช้น�้ามันที่มีประสิทธิภาพ หรือการน�านวัตกรรมมาสร้าง
คณุค่าให้ลกูค้า เช่น การพัฒนา Mobile Application เพ่ือยกระดบั 

ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และ
น�าข้อมูลส�าคัญของลูกค้ามาพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ ทีจ่ะสร้างให้ลกูค้า 
และผูม้ส่ีวนได้เสยี มส่ีวนร่วมส่งต่อสิง่ดีๆ  ให้กบัสงัคม เช่น โครงการ
เติมน�้ามันปันน�้าใจ มอบสินค้าเกษตรแปรรูปให้ลูกค้าที่มาเติม
น�้ามันเพื่อน�ารายได้มาสนับสนุนสินค้าเกษตร หรือสินค้า OTOP 
โครงการรักษ์ ปัน สุข ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ท่ีให้ลูกค้าน�าขวดพลาสติกมาแปรรูป
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืน โครงการผักสวนครัว 
ไร้สารในสถานีบริการ ที่เร่ิมจากการใส่ใจคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้บริการที่สามารถต่อยอดเป็นของแทนความขอบคุณ
ในกับลูกค้าและสามารถน�าความรู้ไปส่งต่อให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
โครงการ Road Side Assistant ให้ความช่วยเหลอืผูใ้ช้รถทัว่ไป
ที่ต้องการสนับสนุนเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนยาง พ่วงแบตเตอรี่ 

คุณภาพและ

การพัฒนาสินค้า

คุณภาพและการ

พัฒนาการบริการ

ความหลากหลาย

ของธุรกิจ Non-oil

ความสะดวกสบาย

ของสถานีบริการ

ตามเป้าหมายทีจ่ะเป็นที ่1 ในใจลูกค้า (To be The Most Admired Brand) บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการรบัฟังเสยีงของผูม้ส่ีวนได้เสยี  
โดยเฉพาะคู่ค้าและลูกค้า ในการสร้างประสบการณ์ และความผูกพันให้กับคู่ค้าที่ท�าธุรกิจ และลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความส�าคัญในปี 2562 ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
งานบริการที่รวดเร็ว สร้างวัฒนธรรมการบริการด้วยใจ ออกแบบสถานีบริการที่สร้างความสะดวกสบาย สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า การสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าในการดูแลสังคม 
และสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์ สถานีบริการ และกิจกรรมทางการตลาด

การบริหารภายใต้การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญระดับสูง บริษัทฯ จึงก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภค (End User) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการ
น�้ามัน (Dealer) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�า้มันชุมชน (COOP) และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ตรง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจขนส่ง
และก่อสร้าง เป็นต้น โดยค�านึงถึงการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการในสถานีบริการน�้ามันบางจาก  
ทีเ่ป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างประสบการณ์ทีดี่ ภายใต้แนวคดิ “Evolving Greenovative Experience” และใช้มาตรฐาน
สากลที่เรียกว่า Net Promoter Score (NPS) ร่วมกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นเครื่องมือในการติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน การควบคมุคณุภาพการบรกิารภายใต้ Standard Service Procedure เป็นตัววัดประสิทธภิาพการส่งมอบผลติภณัฑ์
และบรกิารทีด่สู่ีลกูค้า มกีระบวนการตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิาร (Service Audits) แบบสุม่โดยตวัแทน แบบไม่เปิดเผยตวั (Mystery 
Shopper) ตรวจสอบตัง้แต่ขัน้ตอนการบรกิาร การดแูลสภาพสถานบีรกิาร อกีทัง้การใช้รถตรวจสอบคณุภาพงานบรกิาร และคณุภาพ
น�้ามันเคลื่อนที่ ณ สถานีบริการน�้ามันบางจากทั่วประเทศ (Mobile Training & Lab) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่ดีถึงมือผู้บริโภค
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เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

มุ่งสู่แบรนด์สถานี
บริการน�้ามันอันดับ1 

ในใจผู้บริโภค
 (The Most Admired Brand) 

โดยมีตัวชี้วัดเป็น 
Net Promoter Score

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
คุณภาพสูงให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยียานยนต์ 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลักดันยอดจ�าหน่าย
ผ่านสถานีบริการ 

ต่อเนื่องให้มีส่วนแบ่ง
การตลาด >18%

พัฒนาแบรนด์ และ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์

น�้ามันหล่อลื่น
 ให้ได้รับการยอมรับ

พัฒนางานบริการ 
สถานีบริการ และ

ธุรกิจ Non-oil ภายใต้
แนวคิด การสร้างสรรค์

ประสบการณ์และ
นวัตกรรมสีเขียว (Evolving 
Greenovative Experience) 

รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่
ของคนไทย พร้อมกับ

การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งมอบประสบการณ์
งานบริการที่ดี 
ผ่านมาตรฐาน

งานบริการพิเศษ
ให้ผู้ใช้บริการ

ขยายสถานีบริการ 
250 สาขา ทั่วประเทศ 
โดยเพิ่มจ�านวนสถานี

บริการ มาตรฐานมากกว่า 
800 สาขา (ปัจจุบันมีสถานี

บริการมาตรฐานกว่า 
589 สาขา)

พัฒนาธุรกิจ Non-oil
และบริการเสริมต่างๆ 

ในสถานีบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค

พัฒนาและยกระดับ
สถานีบริการน�้ามันชุมชน

ให้เทียบเท่ากับสถานี
บริการน�้ามันมาตรฐาน

พัฒนาบัตรสมาชิกบางจาก 
(Bangchak Green Miles) 

สู่ The Best Loyalty Program 
ให้ตรงความต้องการ

ของผู้บริโภค

กลยุทธ์
จากผลการส�ารวจและการวเิคราะห์ความคาดหวงัและความต้องการของลกูค้าทีผ่่านมา พบว่า การให้บรกิารทีด่ ีรวดเรว็ และท�าเล
ของสถานีบริการที่สะดวกและมีปริมาณมากเพียงพอ ความหลากหลายของธุรกิจ Non-oil เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร 
ฯลฯ รวมถึงการมีห้องน�้าท่ีสะอาดและเพียงพอส�าหรับลูกค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นประเด็นส�าคัญล�าดับต้นๆ ท่ีลูกค้า
ให้ความสนใจและคาดหวัง บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์ แผนงานและก�าหนดเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์สถานีบริการน�้ามันอันดับหนึ่ง 
ในใจผู้บริโภค (To be The Most Admired Brand)
 
To be The Most Admired Brand
Customer Centric

Evolving Greenovative Experience

Products Service Stations Mind Communities

พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่ตรงความต้องการ 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาสถานีบริการน�้ามัน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
ธุรกิจ Non-oil ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

พัฒนามาตรฐานงานบริการ
ที่รวดเร็ว และน�านวัตกรรม

พัฒนาระบบบริหารงาน
ที่เป็นเลิศ

สร้างความมีส่วนร่วมของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดูแล

สังคมและสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินงาน และนวัตกรรม ในปี 2562

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ภายใต้
แนวคิด Evolving Greenovative Experience 

Greenovative Products : การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรง
ความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นผูค้้าน�า้มนัรายเดยีวทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Euro 5 ถึง 2 ประเภทคือ 
น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�า้มนัไฮพรเีมีย่มดเีซลเอส 
(Hi-Premium Diesel S) ท่ีนอกจากจะมีปริมาณก�ามะถัน
ต�่ากว่าน�้ามันมาตรฐาน Euro 4 ทั่วไปแล้วยังเป็นเชื้อเพลิง
ที่ออกแบบส�าหรับเครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 รุ่นใหม่ๆ 
ให้ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
พฒันาน�า้มนัดเีซลเกรดพเิศษ B20 ด้วยเทคโนโลย ีGreen S 
ในชือ่ บางจาก Hi-Diesel B20 S เป็นรายแรกในประเทศไทย
ที่เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เทคโนโลยี S Super  
Booster ท�าให้ค่าซีเทนสูงขึ้น และช่วยให้เครื่องยนต์ท�างาน
เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี S Super Purifier ช่วยท�า 
ความสะอาดหัวฉีด และปกป้องเครื่องยนต์ลดการกัดกร่อน 
ส�าหรับกลุม่ผูใ้ช้รถยนต์ดเีซล ทีต้่องการน�า้มนัดเีซลคุณภาพสูง 
ราคาประหยดั และยงัได้ช่วยเหลอืเกษตรกรสวนปาล์มในภาวะ
น�า้มันปาล์มดบิล้นตลาด ราคาตกต�า่สนับสนนุนโยบายรัฐ 
และช่วยลกูค้าลดต้นทนุค่าขนส่ง ในช่วงน�า้มนัราคาปรบั
ตัวสูงขึ้น พร้อมกับการลดปัญหาคุณภาพอากาศ

พัฒนาน�้ามันดีเซลเกรดพิเศษ B10 ในชื่อบางจาก 
Hi-Diesel S B10 พร้อมทั้งเติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive)
เทคโนโลย ีS Super Booster ท�าให้ค่าซเีทนสงูขึน้ และช่วยให้ 
เครื่องยนต์ท�างานเต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี S Super 
Purifier ช่วยท�าความสะอาดหัวฉีด และปกป้องเครื่องยนต์
ลดการกัดกร่อน ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ดีเซลท่ีต้องการ
น�้ามันคุณภาพสูง ราคาประหยัด และดีต่อสิ่งแวดล้อม  
แต่เครือ่งยนต์ไม่รองรบัการใช้งานน�า้มนัดเีซลเกรดพเิศษ B10  

สนบัสนนุนโยบายภาครฐั ช่วยเหลอืเกษตรกรสวนปาล์ม
และช่วยลูกค้าลดต้นทุนขนส่ง พร้อมกับการช่วยลด
ปัญหาคุณภาพอากาศ 
ผลักดันการจ�าหน่ายพลังงานทดแทนท่ีช่วยลด CO2  

เมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงทั่วไปอย่างต่อเนื่อง มีสถานีบริการ
น�้ามันที่จ�าหน่าย E20 เพิ่มจาก 866 สาขา เป็น 896 สาขา 
สถานีบริการ ที่จ�าหน่าย E85 เพิ่มจาก 446 สาขา เป็น 
450 สาขา เพิ่มสถานีบริการที่จ�าหน่าย B20 จ�านวน 594 
สาขา และเพิ่มสถานีบริการที่จ�าหน่าย B10 จ�านวน 30 
สาขา บริษัทฯ ผลักดันการจ�าหน่ายน�้ามัน B20 ได้ส่วนแบ่ง
การตลาดอันดับที่ 1 คือร้อยละ 33.2 และรักษาส่วนแบ่ง  
การตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 
คือร้อยละ 17.5 และร้อยละ 42.2 ตามล�าดับ และมียอดขาย 
ต่อสถานีบริการ E85 เป็นอันดับที่ 1
พัฒนาน�้ามันหล่อลื่นมาตรฐานสากล ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และ
ได้การรบัรองมาตรฐาน ISO/TS16949 ระบบการบรหิาร
จัดการคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ระบบ
การจัดการคุณภาพสากล ส�าหรับการจัดหา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดจ�าหน่ายและด้านการบริการหลังการขาย 
เพือ่ความเป็นเลศิทางด้านคณุภาพและความมีประสิทธภิาพ
ของการด�าเนินงานภายในองค์กร 
พฒันาเทคโนโลยใีนการปกป้องเครือ่งยนต์ “Respoplex 
Technology” ในน�้ามันหล่อลื่น FURiO สูตรใหม่ที่
ผ่านการทดสอบ ปกป้องเครือ่งยนต์ ร่วมกบัทมีแข่งรถ
ระดับโลก ในการแข่งขันที่ เมืองเลอม็อง ประเทศฝรั่งเศส
ที่ต้องการการปกป้องสภาวะการขับขี่ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
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Greenovative Service Stations : การพัฒนาสถานีบริการน�้ามัน 
ผ่านการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน�้ามันบนถนนสายหลัก
ให้ทันสมัย พร้อมในการแข่งขันท้ังด้านโครงสร้างและงาน
บริการ (Renovate, Bright & Clean, Refresh) จ�านวน 24 แห่ง 
ขยายเครือข่ายลูกค้าบัตร Fleet Card และ Pre-Paid Card 
เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านสถานีบริการน�้ามัน
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment 
Institute: TEI) พัฒนาเกณฑ์การออกแบบสถานีบริการ  
ภายใต้แนวคิด Inno-Green Station มีความใส่ใจต่อ 
สิง่แวดล้อม น�านวตักรรมมาใช้ ปลอดภยั และดแูลคณุภาพชวีติ 
ของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการออกแบบสถานีบริการน�้ามัน  
ตามหลักอารยสถาปัตย์ 
น�าระบบตูจ่้ายแบบแขวน Overhead Type ทีเ่หมาะกบัสถานี
บรกิารน�า้มันในเขตเมอืงทีม่ข้ีอจ�ากดัเรือ่งพืน้ที ่และสามารถ
เพิ่มความสะดวกของลูกค้าในการเลือกช่องเติมน�้ามัน 
โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองต�าแหน่งฝาถังน�้ามัน มาให้บริการที่
สถานีบริการน�า้มันบางจาก สุขุมวิท 62 
พัฒนาสถานีบริการ Flagship Service Stations ตาม
ถนนสายหลักในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้แนวคิด 
Greenovative Service Station และ Unique Theme Design 
เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่
ขยายธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการน�้ามันเพ่ิมขึ้นจากเดิม
เพื่อความสะดวกของลูกค้า อาทิ ธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้
แบรนด์ “อนิทนลิ” เป็น 600 สาขา แบรนด์ “กาแฟยกล้อ” 
เป็น 15 สาขา และธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
แบรนด์ “SPAR” เป็น 46 สาขา 
บริหารจัดการพื้นท่ีในสถานีบริการน�้ามันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้รูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อเติมเต็มบริการให  ้
ครบวงจรยิ่งขึ้น เช่น Food Kiosk Truck Food ร้านอาหาร  
ร้านซักอบรีด ธุรกิจขนส่งสินค้า และตู ้จ�าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ เป็นต้น

Greenovative Mind : พัฒนางานบริการด้วยความใส่ใจ รวมถึง
การน�าเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารข้อมูลลกูค้าเพือ่
สร้างงานบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ

พฒันามาตรฐานงานบรกิารของสถานบีรกิารทีอ่ยูใ่นท�าเลหลัก  
มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ (POS, เคร่ืองเติมลมยาง
อัตโนมัติ) ที่เน้นการบริการที่รวดเร็ว มาตรฐานการดูแล
ห้องน�้า สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ยกระดับประสบการณ์การใช้บริการผ่าน “โครงการของหาย
ได้คืนทีป๊ั่มบางจาก” ทีป่ลกูฝังจติส�านกึให้พนกังานเก็บรกัษา
สิ่งของมีค่าที่ลูกค้าลืมเมื่อมาใช้บริการ เช่น กระเป๋าสตางค์ 
สร้อยคอ โทรศัพท์มือถือ เพื่อประสานงานให้ลูกค้ามารับคืน 
และโครงการสถานีบริการ Road Side Assistant ส�าหรับ 
ผู้ใช้รถใช้น�้ามันท่ีต้องการความช่วยเหลือ เช่น เปลี่ยนยาง 
พ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น 
ควบคมุมาตรฐานการบรกิารผ่านกระบวนการการตรวจสอบ
มาตรฐานงานบริการ (Service Audits) แบบสุ่มโดยตัวแทน 
แบบไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopper)
พัฒนาระบบ Application BCP Link ที่ช ่วยอ�านวย 
ความสะดวกให้กบัผู้ประกอบการเข้าถงึข้อมลูส�าคญัได้อย่าง
ทนัท่วงที เช่น ระบบค�าสัง่ซือ้น�า้มนัอตัโนมตั ิ(Auto Ordering 
System : AOS) และท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ระบบ 
Smart P&L (ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานีบริการ) 
พัฒนาระบบบัตรสมาชิกไปอีกขั้น ในรูปแบบ Digitized 
Loyalty Program ด้วยการพัฒนา Bangchak Mobile 
Application ใหม่ ภายใต้แนวคิด “มากกว่าที่ให้ คือ 
ความใส่ใจ” โดยเพิ่ม Feature ใหม่ๆ เช่น ระบบแจ้งเตือน
สมาชิกแบบ Personalization ที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
ง่ายดายยิ่งขึ้น เช่น การแจ้งเตือนการสะสมและแลกคะแนน  
Push Notification ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สมาชิก เช่น 
Promotion เดอืนเกดิ แสดงโปรโมชัน่ร้านพนัธมติรใกล้เคยีง  
สิทธิประโยชน์ Same Price และระบบสนับสนุนการดูแล 
ส่ิงแวดล้อมของสมาชิก เช่น ต้นไม้ของคุณ ตะกร้าบุญ  
ท่ีสมาชิกสามารถบริจาคคะแนนให้กับหน่วยงานการกุศล
ต่างๆ ได้ตลอดเวลา
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Greenovative Communities : มากกว่าสถานีบริการน�้ามัน 
คือประสบการณ์ที่ให้ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี

โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ บรษิทัฯ สร้างโอกาสให้ลูกค้า
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น  
ในปี 2562 สถานีบริการน�้ามันบางจากได้ซื้อและน�า 
กล้วยน�า้ว้ามาแปรรปูเป็น กล้วยอบกรอบรสปาปริก้า มามอบ 
ให้กบัลูกค้าที่เติมน�้ามันที่สถานีบริการน�า้มันบางจาก 
โครงการการจ้างงานผูพ้กิารและผูส้งูอาย ุ(ในต�าแหน่งท่ี
เหมาะสม) สนบัสนนุคณุค่าและคณุภาพชีวติของคนในสงัคม 
รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
สินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มผู้พิการอีกด้วย 
โครงการผักสวนครวัไร้สารในสถานบีริการ ร่วมกบั บรษิทั 
บางจากกรนีเนท จ�ากดั ทกุสาขา พฒันาโครงการผกัสวนครัว
ไร้สารในสถานีบริการ ท่ัวประเทศ เร่ิมต้นจากการน�าพื้นที ่
ไม่เกิดประโยชน์ด้านหลังสถานีบริการฯ มาสร้างแปลงปลูก
ผักสวนครัวให้กับพนักงานลดภาระค่าอาหาร และเม่ือมี 
ผลผลิตมากพอ จึงน�ามามอบให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  
รวมถึงยังน�าความรู้ในการปลูกผักสวนครัวไปแลกเปล่ียน
ความรู้ให้กับโรงเรียนรอบสถานีบริการน�้ามันท่ีขาดแคลน
อาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน และนักเรียนยังน�าผลผลิต
ที่ได้มาจ�าหน่ายที่สถานีบริการบางจาก 
โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ร่วมกับเอสซีจี และอินโดรามา 
เวนเจอร์ส ลดขยะพลาสตกิ ให้ลกูค้าน�าขวดน�า้ดืม่ PET และ
แกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้ากระบวนการรีไซเคิล
ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และน�ารายได้จากโครงการ
มอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์
โครงการลดโลกเลอะ X รักษ์ ปัน สุข ร่วมกบัการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย รณรงค์การลดขยะ และน�าขยะพลาสติก
มาใช ้ซ�้า โดยเปล่ียนขวด PET เป ็นประติมากรรม  
“เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ริมหาดจอมเทียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

การรณรงค์ให้เกิดจิตส�านึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีบริการน�้ามันที่ 
ร่วมรายการ 262 สาขา
โครงการ Green Non-oil ตอกย�า้จุดแขง็ ECO BRAND ทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดล้อม ธุรกจิร้านกาแฟอนิทนลิ Green Coffee 
เลอืกใช้ BIO Packaging ทัง้ฝาและแก้วกาแฟ ทีผ่ลติจากพชื 
100% ย่อยสลายได้ รวมถึงใช้ฝาแบบพร้อมดื่ม ที่ไม่ต้องใช้
หลอด รณรงค์ให้ลกูค้าลดการใช้หลอด และให้สทิธปิระโยชน์
ส่วนลดส�าหรับลูกค้าทีน่�าแก้วส่วนตัวมาใช้แทนแก้วพลาสตกิ 
ธรุกจิร้านสะดวกซือ้ SPAR ทีจ่ดักจิกรรมรณรงค์การลดใช้ถงุ
พลาสติก เพื่อปลูกส�านึกรักษ์โลกกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสรมิประเพณไีทย สร้างประสบการณ์แก่ลกูค้า
และรณรงค์ให้ลกูค้าให้ความส�าคญัต่อประเพณไีทยทีด่ต่ีางๆ 
อาทิ ให้พนักงานบริการแต่งกายในชุดไทยตามเทศกาล  
จดัรายการส่งเสรมิการขายในช่วงเทศกาลส�าคญัต่างๆ อาทิ 
กจิกรรมมอบกระทงให้ลูกค้าในวันลอยกระทง พร้อมจดัพืน้ท่ี
ส�าหรับรดน�้าพระพุทธรูป 
โครงการของหายไดค้ืนที่ป๊ัมบางจาก สร้างความประทบั
ใจและไว้วางใจในการใช้บรกิารทีป๊ั่มผ่านการปลกูฝังจติส�านึก
ความซื่อสัตย์ของพนักงานบริการ ให้ดูแล และส่งคืน
ทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการลืมไว้ในสถานีบริการ โดยปีที่ผ่านมา 
พนักงานบริการได้ส่งมอบของที่ผู้ใช้บริการลืมไว้คืนกว่า  
157 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 2.9 เท่า
โครงการสมาชกิบตัรบางจากร่วมปันน�า้ใจ สูก่ารให้ไม่รูจ้บ  
บางจากสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกบัตรได้ช่วยเหลือ
สังคม โดยลูกค้าสามารถบริจาคคะแนนจากการเติมน�้ามัน 
เงินบริจาครวมกับส่วนท่ีบริษัทฯ บริจาคสมทบเพ่ิมเติม  
เพ่ือมอบเป็นเงินให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้ง 
ร่วมสมทบ อาท ิ มลูนธิแิพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย
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ผลลัพธ์
สถานีบริการน�า้มันบางจากเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาอันดับ 1 ร่วม จากคะแนน Net Promoter Score (NPS) ตั้งแต่ปี 2560-2562 
(ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้น�้ามัน 2,000 คน ทั่วประเทศ ส�ารวจโดยบริษัทวิจัยภายนอก) 

60.9 

71.5 

77.5 

76.1 

2559

2559

2559

2561

2560

2560

2561

2562

2562

2561

2560

2562

อันดับ 2 อันดับ 1 (ร่วม)

15.1 15.4 15.6 16.0อันดับ 1 (ร่วม)อันดับ 1 (ร่วม)

NPS Score

ยอดขายเฉลี่ย

(พันลิตร/เดือน/สถานีบริการมาตรฐาน)

ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก

การขยายสถานีบริการ

(จ�านวนสถานี)

509.8
พันลิตร

478.5
พันลิตร

496.0
พันลิตร

497.7
พันลิตร

2559

35

2561

74

2560

61

2562

48

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเติมน�้ามันผ่านบัตรสมาชิกบางจาก

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560

196,828
2561

215,469
2562

232,146
2559

162,000

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
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Impact Valuation

การวัดผลกระทบ (ด้านบวก/ด้านลบ) ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจค้าปลีก

ผลกระทบ กิจกรรมทางธุรกิจ ผลผลิต 2562 ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

• การลดปัญหาฝุ่น
• ลดโลกร้อน

• พัฒนาจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล
เกรดพิเศษ B20 และ B10

• กิจกรรมลดราคาน�า้มัน
พรีเมียมดีเซล Euro 5  
เพื่อจูงใจให้คนมาใช้พลังงาน
สะอาด

• ปี 2562 การจ�าหน่าย B20 ค้าปลีกช่วยลด
การปล่อย CO2 39 ล้านตัน

• ยอดขายบริษัทผ่านสถานีบริการร้อยละ +7
• ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

16.0 จากร้อยละ 15.6

• ลูกค้า
• เกษตรกร
• ภาครัฐ
• ผู้ถือหุ้น

• ช่วยเหลือเกษตรกร • พัฒนาจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล
เกรดพิเศษ B20 และ B10

• กิจกรรมลดราคาน�า้มัน
พรีเมียมดีเซล

• โครงการเติมน�า้มันปันน�า้ใจ 
มอบกล้วยอิ่มใจ

• ช่วยยกระดับราคาผลปาล์มเพิ่มเป็น กก.ละ 
6.50-7.60 บาท (27 ม.ค. 63) ปรับเพิ่มจาก 
ปี 2562 ประมาณร้อยละ 36-40

• สร้างรายได้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน�้าว้า  
กว่า 4,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 4 ล้านบาท

• ลูกค้า
• ภาครัฐ

• ลดขยะพลาสติก • Inthanin Bio Packaging
• โครงการรักษ์ปันสุข
• โครงการลดใช้ถุงใน SPAR

• โครงการรักษ์ปันสุข น�าขวดพลาสติก PET 
กลับเข้าสู่การ Recycle 600,000 ขวด

• น�ามาผลิตหมวกให้กับพนักงานท�า 
ความสะอาดของ กทม. 11,000 ใบ

• Inthanin Bio Packaging ช่วยลดการใช้
พลาสติกย่อยสลายยากได้ 237.6 ตัน

• ลูกค้า
• พนักงาน
• ภาครัฐ

• ลดการทิ้งน�้ามันพืชใช้แล้ว 
ลงสู่คูคลองสาธารณะ

• โครงการรับซื้อน�า้มันพืชใช้
แล้วเพื่อ Recycle เป็น B100

• รับซื้อจาก 9 ชุมชน 
มหาวิทยาลัย และส�านักงาน
เขตพื้นที่หลักสี่

• ต้นทุนในการรับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้ว  
575,833 บาท

• ประโยชน์ 283,831 บาท
• NPV 292,000 บาท
• SROI = 1:0.50

• ชุมชน
• มหาวิทยาลัย
• ภาครัฐ
• พนักงาน

100 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



การขนส่งผลิตภัณฑ์

นอกจากการขนส่งผลติภณัฑ์ให้กับลกูค้าสถานบีรกิารน�า้มันและลูกค้ากลุ่มอตุสาหกรรมอย่างครบถ้วน ถกูต้อง ตรงเวลา และปลอดภยั 
ผ่านหลายช่องทางท้ังทางท่อ ทางรถ และทางเรือ ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษทัฯ เลง็เหน็ว่า การพฒันาแนวทางการท�างาน
ของคูค้่าให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกันกับบริษทัฯ จะช่วยยกระดับกระบวนการขนส่งผลติภณัฑ์ร่วมกับคูค้่า (ผูร้บัเหมา 
ขนส่ง) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แข็งแกร่งร่วมกันอย่างย่ังยืน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ขึน้ เพือ่ให้คู่ค้าปฏิบัตใิห้สอดคล้อง อนัจะท�าให้เกิดความยัง่ยืนในการท�าธรุกิจ อกีทัง้ยงัช่วย 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสม ผ่านการสัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้คู่ค้าของ 
บริษัทฯ มีความรู้ สามารถท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

เป้าหมาย 2565 

ขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) ร้อยละ 45 ของปริมาณการจัดส่งทั้งหมด 

ขนส่งน�้ามันไปยังลูกค้าได้ตามแผนการจ�าหน่ายของบริษัทฯ ในอนาคต (ค�านวณจากอัตราการขยายสถานีบริการน�้ามัน

เพิ่มขึ้น 330 แห่งระหว่างปี 2561-2566)

อุบัติเหตุในการขนส่งเป็นศูนย์ (Zero Accident) 

ข้อร้องเรียนจากการขนส่งไม่เกิน 3.5 เรื่อง/หนึ่งพันเที่ยววิ่ง

โครงการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) (ประมาณ 1,700 เที่ยว/ปี) ในปี 2563

ร้อยละการขนส่งน�า้มนัใสด้วยรถขนาดใหญ่ (กึง่พ่วง) 

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(เป้าหมาย: เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้การลดจ�านวนเที่ยววิ่ง )

จ�านวนข้อร้องเรียนในการขนส่ง (เรื่องต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)

(เป้าหมาย: ≤ 3.5 เรื่องต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)

2559 2560 2561 2562

2559 2560 2561 2562

1.4 1.2
0.5 0.2

สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง*

(เป้าหมาย : อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

*(กรณทีีม่คีวามเสยีหายต่อครัง้เกนิ 1 ล้านบาท)

1 2 2 2

ปี ร้อยละ

2559 3,02825

2560 3,94530

2561 5,92235

2562 8,83939

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
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กลยุทธ์

โครงการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง)
บริษัทฯ บริหารจัดการรถขนส่งด้วยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว 2 คัน เป็นรถกึ่งพ่วง
ขนาดใหญ่ (40,000 ลิตร) นอกจากช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้แล้ว ยังลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยน�า้มันและลดโอกาสจากการเกิดอุบัติเหตุ มีการผลักดัน
อย่างจริงจัง ด้วยแนวทาง

สถานีบริการใหม่ ก่อสร้างให้รองรับรถกึ่งพ่วงเข้าจัดส่งได้ 
การผลักดันจดัส่งส�าหรับสถานบีริการกรีนเนท ซึง่เป็นสถานบีรกิารทีบ่รษิทัฯ
ลงทุน บริหารงานโดยบริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด ให้ส่ังน�้ามันจัดส่ง 
ด้วยรถก่ึงพ่วงให้มากท่ีสุด ทั้งจัดส่งแบบหนึ่งคันไปหนึ่งสถานีบริการ หรือ 
สองสถานีบริการสั่งร่วมกัน ด้วยรถก่ึงพ่วงคันเดียวกันท่ีเรียกว่า การจัดส่ง
แบบมัลติ- ดรอป เพื่อเพิ่มโอกาสการขนส่งด้วยรถกึ่งพ่วง
การให้สิทธิส่วนลดแก่สถานีบริการน�้ามันประเภทอื่นๆ เช่น สถานีบริการ
ของสหกรณ์การเกษตร สถานีบริการของ Dealer ในกรณีขนส่งน�้ามัน 
ด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) 

มาตรการท้ังหมดนี้ ท�าให้สัดส่วนการใช้รถขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนจากปีก่อน และเป็น
ไปตามเป้าหมาย คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (จากปี 2561 สัดส่วนการใช้รถขนาดใหญ ่
ร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 39 ในปี 2562) ช่วยลดค่าต้นทนุการขนส่งลงได้กว่า 50 ล้านบาท  
ในปี 2562 ลดก๊าซเรือนกระจก 8,839 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
และช่วยลดโอกาสเกิดอบัุตเิหตจุากจ�านวนเท่ียววิง่ และระยะทางท่ีลดลงไปพร้อมกัน

โครงการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) 
โดยทั่วไป การขนส่งน�้ามันผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีบริการน�้ามันหรือลูกค้า
อตุสาหกรรม จะเกิดการสูญเสียโอกาสทางธรุกิจจากการวิง่รถเปล่าในเทีย่วกลับมายงั
คลังน�้ามัน บริษัทฯ จึงด�าเนินการโครงการรถน�้ามันขนส่งเท่ียวกลับโดยการรับ
เอทานอลจากโรงงานผู้ผลิตในเส้นทางเดียวกันกลับมายังบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อส่งเข้าเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงกล่ัน ไม่ให้เกิดการสูญเปล่า 
ทางธุรกิจจากการเดินรถเปล่าในเที่ยวกลับ ซึ่งปีนี้ได้ด�าเนินการกว่า 1,200 เที่ยว  
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบได้กว่า 5 ล้านบาท 

โครงการจ่ายน�า้มัน ดีเซล B20 จากคลังบางปะอิน และคลัง
สุราษฎร์ธานี 
จากน�า้มัน ดีเซล B20 ท่ีมีจ่ายเฉพาะคลงับางจาก ซึง่ตัง้อยูท่ี่โรงกล่ัน 
บางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ แต่จดัส่งน�า้มัน ดีเซล B20 ไปสถานี
บริการน�า้มันทัว่ประเทศ ท�าให้ระยะทางการจดัส่งไปสถานบีริการ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ไกล มีโอกาส
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุระหว่างการจัดส่ง และต้นทุนการจัดส่งจากการ
ขนส่งเพิ่มขึ้น รวมท้ังสถานีบริการต้องสั่งน�้ามันล่วงหน้านานขึ้น 
จึงขยายการจ่ายน�า้มัน ดีเซล B20 ไปจ่ายที่คลังบางปะอิน และ
คลังสุราษฎร์ธานี 

จัดแผนการขนส่งน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงต้นทุน เวลาและความปลอดภัยสูงสุด
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การพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพ

การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพด้วยการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการด้านความปลอดภัยในการขับขี่ การดับเพลิงที่ถูกต้อง การปฏิบัติงาน
ภายในคลังน�า้มัน การใช้ระบบ TMS และการบริหารข้อมูลผ่านระบบ SAP เพือ่สร้าง
ความม่ันใจและความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานขับรถทุกคน ส่งผลให้สามารถ
ควบคมุคุณภาพการปฏิบัติงานขนส่งให้เกิดประสิทธภิาพทีดี่แก่ลูกค้าผูป้ระกอบการ 
สถานีบริการน�้ามัน

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์หลักส่งผลให้มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น กล่าวคือ 
บรษิทัฯ สามารถบริหารสญัญาขนส่งของคูค้่าทกุรายได้อย่างมีประสทิธภิาพ (เฉล่ีย
ร้อยละ 80)

นวัตกรรม

Smart Transportation
เป็นโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานขนส่ง (Transportation 
Management System: TMS) ท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึน้ โดยปัจจุบันสามารถ
ติดตามแผนการขนส่งรถน�้ามันและพฤติกรรมของพนักงานขับ
รถ ความเร็วในการขับขี่ เส้นทางการเดินรถ เวลาในการขนส่ง 
ด้วยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ GPS ทีต่ดิต้ังประจ�า
รถขนส่งน�้ามัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังห้องควบคุมที ่
มีพนักงานของบริษทัฯ ประจ�าตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตรวจสอบ 
รถขนส่งผ่านระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและป้องกัน
การทุจริตในการขนส่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาเชื่อมโยง
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในรถน�้ามันผ่าน Application บน Smart 
Phone เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน สามารถ
ติดตามภาพจริงแบบเรียลไทม์ และติดตามพิกัดของรถน�้ามันได้
ตั้งแต่ออกจากคลังน�้ามัน ท�าให้ทุกฝ่ายทราบถึงสถานะการขนส่ง
ได้พร้อมกัน สร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบและพึงพอใจ  
ลดข้อร้องเรียนในการขนส่งลงได้อีกทางด้วย 

ในปีนี ้บริษทัฯ ได้เพิม่มาตรการป้องกันอบัุตเิหตใุห้เข้มข้นมากขึน้ 
โดยวางแผนเพิม่อปุกรณ์ป้องกันการหลับในในรถบรรทุกน�า้มันใส  
และพฒันาระบบบรหิารงานจดัส่ง TMS ให้สามารถวางแผนโดยใช้
รถขนาดใหญ่ (ก่ึงพ่วง) ด้วยการจบัคู่สถานบีรกิารทีต้่องการน�า้มัน

ในเวลาเดียวกัน ให้จัดส่งร่วมกันกับอีกสถานีบริการ ที่เรียกว่า  
จดัส่งแบบมัลตดิรอป เพือ่เพิม่โอกาสการใช้รถขนาดใหญ่ในการจดัส่ง
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การพัฒนาระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System: AOS) 
และระบบข้อร้องเรียนออนไลน์ (E-Complaint)
ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System: AOS) : เพื่อให้การรับ 
ค�าส่ังซือ้น�า้มันจากสถานบีริการน�า้มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวางแผน 
ขนส่งได้ทันเวลา บริษทัฯ ได้พฒันาระบบค�าส่ังซือ้น�า้มันอตัโนมัตใิห้ผูป้ระกอบการ
สถานบีริการน�า้มันสามารถค�านวณข้อมูลยอดขายน�า้มันและปริมาณน�า้มันคงเหลือ
ในถังแต่ละวัน สามารถสร้างค�าส่ังซื้อน�้ามันอัตโนมัติและส่งมายังบริษัทฯ อย่าง
สม�่าเสมอให้กับสถานีบริการน�้ามันบางจากที่บริหารโดย บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ�ากัด จ�านวนกว่า 200 สถานี ทั่วประเทศ ท�าให้สถานีบริการสามารถบริหาร 
การส�ารองปริมาณน�า้มันให้เพยีงพอต่อการขาย สามารถบริหารแผนงานขนส่งและ
ปริมาณรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระบบข้อร้องเรยีนออนไลน์ (E-Complaint) : บริษทัฯ ได้พฒันา 
ระบบการรับร้องเรียนออนไลน์เฉพาะงานขนส่งขึ้นเพื่อให ้
การบริหารและติดตามข้อร้องเรียนด้านการขนส่งเป็นระบบ 
สามารถติดตามข้ันตอนการแก้ไขปัญหาและด�าเนินการปิด 
ข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ยังอยู่
ระหว่างเชื่อมระบบข้อร้องเรียนออนไลน์กับระบบจ่ายเงินค่า
บริการขนส่งผ่านระบบ SAP เพื่อค�านวณค่าปรับอัตโนมัติ กรณี
ที่คู่ค้า (ผู้รับเหมาขนส่ง) ได้รับการร้องเรียนที่มีผลกระทบจนเกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นอีกแนวทางใน
การรักษามาตรฐานงานบริการขนส่ง เนื่องจากมีการก�าหนดเป็น
บทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อกระท�าผิด 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลับใน ในรถขนส่ง

น�้ามันใสทุกคัน เพื่อลดโอกาสการหลับใน ซึ่งเป็น

สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในระหว่างการจัดส่ง

ขยายการจัดส่งน�้ามันจากคลังพิจิตร ไปสถานีบริการ

ภาคเหนือตอนบนให้มากขึ้น เพื่อลดระยะทางจัดส่งให้

สั้นลง เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า และลดโอกาสเกิด

อุบัติเหตุ 

แผนงานในอนาคต 

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดท�าและพัฒนาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Cost Accounting) ครอบคลุมกระบวนการผลิต
น�า้มัน คลังน�า้มันบางจากและคลังบางปะอนิ โดยได้มีการน�าเสนอ
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อมให้กับหน่วยงานภายนอกและ 
นักลงทุนได้ทราบ ผ่านบทค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ (MD&A) และจดหมายข่าวนักลงทุน (IR Newsletter) 
ทุกไตรมาสตลอดมา นอกจากน้ี ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักศึกษาและหน่วยงานอื่นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2562 โดยรวมลดลงจากปี 2561 
ประมาณ 384.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.37 สาเหตุหลักมา
จากค่าใช้จ่ายวตัถดิุบท่ีตดิไปกบัผลิตภณัฑ์ลดลง 373.98 ล้านบาท  

ตามราคาต้นทนุน�า้มันดิบทีล่ดลงจากปีก่อนถงึร้อยละ 11 อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ ได้เดินหน่วยกล่ันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 102.39  
พนับาร์เรลต่อวนัในปี 2561 เป็น 112.62 พนับาร์เรลต่อวนัในปี 2562 
ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ลดลง 43.29 
ล้านบาท ตามปริมาณน�้ามันท่ีไม่ได้คุณภาพท่ีลดลงซึ่งมีมูลค่า 
42.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพือ่อปุกรณ์ควบคุมมลพษิและค่าใช้จ่าย
ในการป้องกนัส่ิงแวดล้อมเพิม่ขึน้ 32.37 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าเส่ือมราคาของอปุกรณ์ควบคุมมลพษิท่ีเพิม่ขึน้ 33.73 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและตรวจวัดเพิ่มขึ้น 7.26 ล้านบาทและ
ค่าบ�าบัดน�้าท้ิง เพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาท ในขณะท่ีค่าบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและค่าก�าจัดของเสียลดลง 4.00 และ 
6.92 ล้านบาท ตามล�าดับ
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ประโยชน์ของผลผลติพลอยได้และการน�าของเสยีมาใช้ใหม่เพิม่ขึน้ 2.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.59 ส่วนใหญ่มาจากปรมิาณก�ามะถนัเหลว 
ที่สามารถจ�าหน่ายได้เพิ่มขึ้น

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 2560 2561 2562

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

น�้ามันดิบ (Crude Feed) 80,433.78 89,862.78 89,112.83 

เอทานอล (Ethanol) 7,648.60 7,562.06 7,127.70 

ไบโอดีเซล (บี100) 4,607.19 4,000.11 4,308.22 

ไบโอดีเซล (บี100)-Premium 28.37 42.62 36.36 

ไบโอดีเซล (บี100)-HI PURE TYPE2 - - 582.10 

น�้ามันพืชใช้แล้ว 6.37 1.48 0.76 

สารเคมี 162.45 168.07 171.83 

น�้าใช้ในการผลิต 26.52 20.82 28.35 

พลังงานที่ใช้ในการผลิต 2,068.72 1,893.77 1,809.57 

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์    

น�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ (SLOP OIL) 81.68 100.36 57.60 

ตะกอนน�้ามันจากถังน�้ามันดิบ/น�า้มันเตา -  -  - 

น�้าทิ้ง 11.20 11.38 10.93 

สารเคมีที่มากเกินพอจากน�า้บ่อปรับเสถียร 0.31 0.13 0.11 

ก�ามะถันไม่ได้คุณภาพ  - 0.07  - 

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ    

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 26.65 28.29 24.29 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 233.90 267.28 301.02 

ค่าบ�าบัดน�้าทิ้ง 8.15 7.63 9.71 

ค่าก�าจัดของเสีย 10.48 12.27 5.35 

ค่าธรรมเนียมและภาษีด้านสิ่งแวดล้อม N.A. N.A. N.A.

ค่าปรับ  -  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม    

ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด 10.20 7.68 14.94 

ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย 0.13 0.11 0.03 

ค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินระบบจัดการ 2.57 1.59 1.89 

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 0.04 - 0.01 

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่

ก�ามะถันเหลว (10.63) (9.86) (14.19)

กลีเซอรีน (0.16) (0.05) 0.00 

เศษเหล็ก-อลูมิเนียม (1.47) (5.70) (4.17)

กระดาษ  -  -  - 

(หน่วย : ล้านบาท)
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สร้างคุณค่า

สู่สังคม

ความปลอดภัย

การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

สิทธิมนุษยชน

การดูแลพนักงาน

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)

00

1.065

00

00

พนักงานพนักงาน

ผู้รับเหมาผู้รับเหมา

ชายชาย หญิงหญิง

ความพึงพอใจลูกค้าต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 97

ร้อยละการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละการระบุความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

พนักงาน ร้อยละ 100

บริษัทในกลุ่ม ร้อยละ 100

คู่ค้า ร้อยละ 100

พนักงาน ร้อยละ 0

บริษัทในกลุ่ม ร้อยละ 0

คู่ค้า ร้อยละ 0

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

1,251 คน

Best Employer Score

ร้อยละ 56

อัตราการเลื่อนต�าแหน่ง

ร้อยละ 15.2

คะแนนความผูกพันพนักงาน

ร้อยละ 62

-ชั่วโมงการท�างานอาสาของพนักงาน

 15,583 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 4.3 ล้านบาท

-งบประมาณ 302.42 ล้านบาท

-อุปกรณ์สิ่งของ 7.47 ล้านบาท

-บริหารจัดการ 11.22 ล้านบาท

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ประเภทการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

-การบริจาค 14.58%
-การพัฒนาชุมชน-สังคม 15.92 %
-พัฒนาชุมชน-สังคมผ่านกระบวนการทาง

ธุรกิจ 69.5%
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สืบสาน รักษา และต่อยอด

ศาสตร์ของพระราชา



ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความม่ันคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยถือเป็นส่ิงส�าคัญ
ที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม ไม่เพียงต่อบริษัทฯ เท่านั้น หาก
ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชน 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านความม่ันคง ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย ก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมามีหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยท้ังต่อตัวเองและเพื่อนร่วม

งาน ต่อกฎหมายและมาตรฐาน โดยมีโครงสร้างการบริหารด้าน 
ความปลอดภยั ความม่ันคง อาชวีอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
(SHEE) และมาตรฐานด้านความปลอดภยั ISO 45001 ท่ีบริษทัฯ  
ใช้ในการบรหิารด้านความปลอดภยั นอกจากนัน้แล้ว ยังด�าเนนิงาน 
เพื่อวางรากฐานระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ 
(Process Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

เป้าหมาย

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การน�าระบบการบริหารด้านความปลอดภัย ความม่ันคง  
อาชวีอนามัย สิง่แวดล้อมและพลังงาน (SHEE) และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย ISO 45001 รวมถึงระบบบริหารความปลอดภัย
กระบวนการ (Process Safety Management: PSM) มาบริหาร
ด้านความปลอดภัย ท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
ดีขึ้นตามล�าดับ และบริษัทฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยท้ังภายในงาน และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 
24 ช่ัวโมงอย่างต่อเนือ่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งเสรมิให้พนกังาน 
ทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย  
มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งม่ันปฏิบัตงิานอย่างปลอดภยัในทกุๆ วัน
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในงาน เช่น

การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety 
Culture Transformation) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม  
Line Walk ของผูบ้ริหาร ในพืน้ทีป่ฏิบัตงิาน เพือ่แสดงออกถงึ 
การให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัย และห่วงใยการ
ท�างานของผูป้ฏิบัต ิและ Field Risk Assessment (FRA) ให้
พนกังานค้นหาอนัตรายและความเสีย่ง เพือ่ป้องกันล่วงหน้า
กิจกรรมการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยอย่างปลอดภัยด้วยการ
ใช้สายรัดคางทุกครั้ง
การประชุมและร่วมตรวจพื้นที่ความปลอดภัย ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาทุกเดือน

ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัภายนอกงานทีด่�าเนนิการ 
อย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การรณรงค ์ให ้พนักงานทุกคนขับข่ี 
อย่างปลอดภัย โดยรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังเม่ือขี่
จักรยานยนต์ และคาดเข็ดขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

จากการด�าเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย คือมีชั่วโมง
ความปลอดภัยครบ 2,350,000 ชั่วโมง-คน โดยไม่มีอุบัติเหตุ 
ถงึขัน้หยุดงาน ซึง่ทางบริษทัฯ ได้มอบของท่ีระลกึให้กับพนกังาน
ทกุคน เพือ่แทนค�าขอบคณุทุกคนท่ีร่วมมือกนัท�างานให้เกิดความ
ปลอดภัย

การระบภุยัคกุคามทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท�างาน การประเมนิความเสีย่ง 

และการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง

บริษทัฯ จดัให้มีระเบียบวธิปีฏิบตักิารชีบ่้งประเมินประเด็นอันตราย  
ความเส่ียงและหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข โดยวิธี What if 
และ HAZOP ครอบคลุมกิจกรรมและทั้งที่ปฏิบัติโดยพนักงาน
และผูรั้บเหมา โดยก�าหนดให้ทุกขัน้ตอนการท�างาน (Procedure) 
จะต้องชี้บ่งประเมินประเด็นอันตราย ความเส่ียง และหาโอกาส 
ในการปรับปรุงแก้ไข เพือ่ลดและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดับ
ที่ยอมรับได้ตลอดเวลา และทบทวนการชี้บ่งประเมินประเด็น
อนัตราย ความเสีย่ง และหาโอกาสในการปรับปรงุแก้ไขอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ส�าหรับงานที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เป็นประจ�ามีการชีบ่้งอนัตรายและประเมินความเสีย่งให้ครอบคลมุ 
กิจกรรมและพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิธี JSA (Job Safety Analysis) 
พร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันให้สอดคล้องกับ 
ความเสีย่ง ร่วมกับระบบใบอนญุาตในการท�างาน ก�าหนดให้มีการ
สื่อสารเรื่องความปลอดภัยผ่านการ Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติ
งาน และมีการตรวจสอบความปลอดภยัและความสอดคล้องในการ
ปฏิบัตข้ิอก�าหนดทีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตในการท�างาน เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่ากระบวนการประเมินความเส่ียงมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ  

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
สอดคล้องกับ

กฎหมายครบถ้วน

อัตราการเจ็บป่วยจาก
โรคจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมด เท่ากับ ศูนย์

ไม่มีการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี
อย่างมีนัยส�าคัญสู่สิ่งแวดล้อม

กรณีการเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของ
สารไวไฟหรือสารเคมีจากภาชนะบรรจุหลัก

หรือกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรง (Tier 1) ตามข้อก�าหนด 

API 754 เท่ากับ ศูนย์

0 0X

(Disclosure 403-2)
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ก�าหนดให้ผู ้ที่ท�าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงต้องเป็นพนักงาน
หรือผู้รับเหมา ระดับวิศวกรหรือระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้ง 
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการประเมินความเส่ียงให้กับผู ้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุคน หลังจากประเมินความเส่ียงและก�าหนดมาตรการ
ควบคมุแล้วต้องรวบรวมให้ผูจ้ดัการส่วนทบทวนและลงนาม และ
ทุกส่วนมีหน้าที่ทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก�าหนดเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการประเมินความเสี่ยงพบว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
(Work-Related Hazard) ท่ีจะท�าให้เกิดความความเส่ียงของ  
High Consequence Injury ได้ เช่น ไฟไหม้ สารเคมีรัว่ไหล วสัด ุ
ตกกระแทกหรือชน ของมีคมบาด เป็นต้น ทางบริษทัฯ ก�าหนด
มาตรการป้องกนัและควบคมุอนัตรายท่ีเหมาะสม รวมถงึด�าเนนิการ 
ตามหลักล�าดับชั้นของการควบคุมอันตราย (Hierarchy of 
Controls) โดยการทบทวนการออกแบบกระบวนการผลิตให้
มีความปลอดภัย ทบทวนการประเมินความเส่ียงและขั้นตอน
ปฏิบัติงาน ทบทวนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมา 

นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการรณรงค์ให้พนักงานท�ารายงาน 
ใบข้อแนะน�าด้านความปลอดภัย (Safety Observation Report) 
โดยมุ่งเน้นถึงการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) และ 
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุ ในกรณีท่ีพนักงานและผู้รับเหมาสังเกต
หรือพบเห็นสภาพการณ์ท�างานท่ีไม่ปลอดภัย หรืออาจส่ง 
ผลกระทบต่อตวัผูป้ฏิบัตงิาน ผูป้ฏิบัตงิานสามารถยุตกิารท�างานได้  

โดยถือว่าไม่มีความผิดในการละเว้นในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
รายงานให้หวัหน้างานและเจ้าของพืน้ทีท่ราบ เพือ่ท�าการตรวจสอบ 
และแก้ไข จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
หรือด�าเนินกิจกรรมต่อไปได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังด�าเนินโครงการ 
Field Risk Assessment (FRA) การสร้างความตระหนกัและความรู ้
ความเข้าใจของผูป้ฏิบัตงิานต่ออนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ เพือ่น�ามาสู่
การป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมพนักงาน
ค้นหาอันตรายและความเส่ียงด้วยตนเอง เพื่อป้องกันล่วงหน้า 
และน�าไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัทฯ ต่อไป

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การท�างาน

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การท�างาน การรายงานและสอบสวนอบัุตเิหตหุรือเหตกุารณ์ต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นหวัใจของระบบการบริหารงานด้านความปลอดภยั  
วัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และก�าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�้า บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มี
การรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติท่ีเกิดขึ้นและมีการ
เก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุ 
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss) ทั้งนี้เม่ือเกิดเหตุการณ์ดัง
กล่าวเกิดขึ้น ผู ้อยู่ในเหตุการณ์หรือผู ้ท่ีพบเห็นจะต้องเขียน
รายงานให้เจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 24 ชั่วโมง  
หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการสอบสวน
อบัุตเิหต ุหรอืเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนและเพือ่ให้การสบืสวนหาสาเหตุ
ทีแ่ท้จริง (Root Cause) และก�าหนดมาตรการป้องกันมิให้เหตกุารณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นซ�้าอีกได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
การสอบสวนอุบัติเหตุใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Why Tree Analysis 
มาเป ็นเคร่ืองมือในการด�าเนินการค้นหาสาเหตุที่แท ้จริง  
หลังจากนั้นมีการตรวจติดตามผลการด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ตามมาตรการป้องกันท่ีได้ระบุไว้เป็นระยะๆ และเพื่อให้การ
ป้องกันมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุได้มีสือ่การเรียนรู้จาก
อบัุติเหต ุหรือเหตกุารณ์ผดิปกตท่ีิเกิดขึน้ (Lesson Learned Sharing)  
ให้กับพนกังาน และผูร้บัเหมาทราบผ่านทางสือ่ต่างๆ ของบริษทัฯ

บริการด้านสุขภาพท่ีเกีย่วเนือ่งจากการท�างาน

การควบคุมดูแลและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
และผู้รับเหมา มีความส�าคัญอย่างย่ิงในการด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบัติงานในพื้นท่ีหน่วยกล่ัน  
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ 
ผูป้ฏิบัตงิานได้ตลอดเวลา บริษทัฯ ใช้กระบวนการด้านอาชวีอนามัย 
เชงิรกุ จดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพของผูป้ฏิบัติงาน  
(Health Risk Assessment) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงกล่ัน  
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานอย่างสม�่าเสมอ เช่น การตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน  
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และสารเคมีในพืน้ทีท่�างาน เป็นต้น เป็นมาตรการทีบ่ริษทัฯ ใช้ใน
การประเมินมาตรการควบคุม ป้องกันทางด้านความปลอดภัยท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพของผูป้ฏิบัตงิาน โดยน�าผลทีไ่ด้
จากการตรวจวัดมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานที่ก�าหนด ในกรณี
ที่พบว่าผลการตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย บริษัทฯ 
มีการออกแบบและปรับปรุงพื้นท่ีท�างานให้มีสภาพการท�างาน 
ท่ีปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท�าแผนปรับปรุงแก้ไข 
และมีการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและแพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชวีเวชศาสตร์ ท�าหน้าท่ีควบคมุและให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า
แก่พนักงานและผูรั้บเหมาในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกบัด้านอาชวีอนามัย 
โดยบรษิทัฯ จดัให้มีการเฝ้าระวงัด้านสขุภาพพนกังาน ดังนี้

ตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่เร่ิมเข้างาน ระหว่างงาน และ
เมื่อออกจากงาน
ดูแลสขุภาพพนกังานด้วยการตรวจสขุภาพประจ�าปี ทัง้การ
ตรวจสุขภาพท่ัวไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้าน 
อาชวีอนามัย โดยมีแพทย์อาชวีเวชศาสตร์และนกัอาชวีอนามัย 
ของบริษทัฯ ร่วมกันก�าหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง  
วเิคราะห์ผลตรวจสขุภาพของผูป้ฏิบตังิานจากปัจจยัภายใน
และภายนอกสถานที่ท�างาน หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจ
สขุภาพผดิปกตจิะต้องเข้าพบแพทย์และรับค�าแนะน�าในการ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีรายการ
ตรวจเพิม่เตมิตามความเสีย่งของกลุ่มอายุ โดยเพิม่การตรวจ
มะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจมะเร็งตับอ่อน และตรวจมะเร็ง 
ทางเดินอาหาร ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนกังาน เพือ่ให้ 
ครอบคลุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน  
และเพื่อให้พนักงานเฝ้าระวังสุขภาพตนเองต่อเนื่อง 
มีขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน การตรวจสอบตดิตามสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และก�าหนดเกณฑ์/แนวทางปฏิบัตล่ิวงหน้า 
ส�าหรับผู ้ที่มีความเส่ียง ผู ้ท่ีมีผลการตรวจสอบผิดปกติ 
ทั้งระดับเล็กน้อย ปานกลาง และสูง
จดัมาตรการด้านอาชวีอนามัยให้กับผูรั้บเหมา เช่น จดัเตรียม 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ขั้นตอน อุปกรณ์ป้องกันและส่งเสริม 
ให้ความรู้ 
จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อให้ทีม
ช่วยเหลือของบริษัทฯ และทีมช่วยเหลือของโรงพยาบาล 
ในสัญญาได้มีการฝึกซ้อมและท�าความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ เกิดความคล่องตัวในการประสานงานร่วมกัน และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยในการประเมิน 
และปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสขุภาพท่ัวไปและการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานบริษัทฯ
Exercise Idol Project เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงเรื่อง
ของการรักษาสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานดูแล  
3 ด้านส�าคัญ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ และด้าน
จิตวิทยา ท�าให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการเจ็บป่วย

ในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้ม ี
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงให้กับผู้รับเหมาทุกคน รวมถึง
ติดตามผลวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพและให้ค�าปรึกษา หากพบ
ว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติจะต้องเข้าพบแพทย์และ 
รับค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง หลังจากด�าเนนิการ 
ตรวจเสร็จแล้วให้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับหัวหน้างาน
บางจากและตัวแทนส่วนความปลอดภัยฯ

การมีส่วนร่วม การปรึกษา และการส่ือสารกับผู้ปฏิบัติงานใน

ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นคณะท�างานที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายในสถานประกอบการเพือ่เป็นเวทที�างานร่วมกนัระหว่าง
ตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ให้สถานประกอบการ
มีการท�างานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมการท�างานท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานระดับปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยตัวแทน
พนักงานระดับปฏิบัติการมาจากการเลือกตั้งแยกตามสายงาน 
เพื่อให้มีตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน ซึ่งก�าหนดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการรับข้อมูล
จากพนักงานแต่ละสายงานผ่านตัวแทน และแจ้งข่าวสาร พร้อม
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การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(Disclosure 403-5)
บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนก่อนเร่ิมท�างาน อีกทั้งได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการชี้บ่งการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยป้องกันและระงบัอคัคีภัย ทีจ่�าเป็นส�าหรับพนกังาน
และผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน หรือตรงตามประเภท
ของงานที่ต้องปฏิบัติ หรือกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง โดยบริษัทฯ  
จัดท�าแผนการฝึกอบรม การด�าเนินการตามแผน ประเมินผล  
ตลอดจนบันทึกและจัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในส่ิงท่ีอาจเป็น
อนัตรายและก่อให้เกิดอบัุติเหตุ วธีิการป้องกนั และควบคมุอนัตราย
ในขณะปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
ได้ด้วยความปลอดภัย

การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้บริการและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ส�าหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
และการรักษาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่ห้องแพทย์ของ 
บริษัทฯ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลประจ�าและมีแพทย์
ประจ�าทุกวันท�าการ ให้กับพนักงานและผู้รับเหมามาใช้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี และฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานบริษัทฯ 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ จัดโครงการและบริการส่งเสริมสุขภาพหลากหลาย 
รูปแบบแก่พนักงานโดยสมัครใจซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานและแผนการด�าเนนิงาน 
ในอนาคต เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 ได้มีการทบทวนคู ่ มือ 
ความปลอดภัยส�าหรับพนักงานและผู ้รับเหมา การทบทวน
มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment : PPE) และจัดหา PPE ที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงของงานน้ันๆ รวมถึงมีการทบทวนผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของผูร้บัเหมา บริษทัฯ จดัให้มีการประชมุและร่วมตรวจพืน้ที่
ความปลอดภยั ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัของบริษทัผูร้บัเหมา 
ทุกเดือน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและท�างานด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัย ร่วมกันระหว่างบรษิทัฯ กับผูรั้บเหมา ในปี 2562 ได้
มีการปรับปรุงที่พักผู้รับเหมาให้ถูกสุขลักษณะ และให้ค�าปรึกษา
และค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยในการท�างานผ่านการประชุม
และการตรวจพื้นที่ในทุกเดือน ยกตัวอย่างเช่น พบผู้รับเหมา
กระท�าความผิดกฏความปลอดภัยในกรณีเดิมซ�้าๆ ทางบริษัทฯ 
ได้หารือกับบริษัทผู้รับเหมาโดยเปิดโอกาสบริษัทผู้รับเหมาเสนอ
มาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน ท�าให้สถิติการกระท�าความผิดกฎ
ความปลอดภัยลดลงอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทฯ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านความปลอดภัยท้ังภายในงาน 
และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งได้มีการสื่อสารให้ผู ้เก่ียวข้องทราบ โดยกิจกรรมดังกล่าว 
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน มีจิตส�านึก
ด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งม่ันปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน (OGSS: Emergency Prepareness)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในงาน เช่น
กิจกรรม SHEE Excellence Day ได้แก่ การจัดท�าสื่อ
นิทรรศการด้านความปลอดภัย การจัดท�าวิดีโอการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเกมส์ตอบค�าถาม
ด้านความปลอดภัย

การสร้างจิตส�านึกและให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การส่ือสารผ่านทาง Outlook ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 
(Safety Radio Channel) ทั้งในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้  
ป้ายเตอืนกระตกุความคดิ เช่น การส่งเสรมิให้พนกังานสวมใส่ 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเกมส์ต่างๆ

(Disclosure 403-6)
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โครงการลดน�า้หนัก Fit Your Fat Off เพื่อเป็นกลไกหนึ่งใน
การให้พนักงานได้ตระหนักถึงเร่ืองของการรักษาสุขภาพ 
ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานดูแล 3 ด้านส�าคัญ ได้แก่  
ด้านร่างกาย ด้านโภชนาการ และด้านความคิด ท�าให้
พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการเจ็บป่วย และสร้างเสริม
พฤติกรรมดีในการดูแลสุขภาพเพื่อลดโรค NCDs
โครงการ 235 วัน 2,235 ล้านก้าว “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ทุก 
10,000 ก้าวจะเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า 4 บาท เพื่อมอบให้กับ
โรงเรียนที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาทั่วประเทศ
โครงการ Fight for Fit : Do it yourself “DIY” ให้พนักงาน
ท�ากิจกรรมด้วยตนเองตามความชืน่ชอบและความถนดัของ
แต่ละคน โดยมีเป้าหมายเพือ่ลดไขมันทีส่ะสมในร่างกายและ
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
โครงการจดัหาอาหารเพือ่สุขภาพ ให้กับพนกังานปฏิบัตกิาร
ในมื้อเย็นของทุกวันตลอดทั้งปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในเร่ืองสถานที่และอุปกรณ์
การออกก�าลังกาย ได้แก่ Fitness ท่ีอาคารส�านกังานโรงกลัน่น�า้มัน
บางจาก และอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ส�านักงานใหญ่

ผลการด�าเนินงาน

จากการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมา บริษัทฯ มีการติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัด
ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: 
IFR) อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: 
ISR) อัตราการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: 
TRIR) และ High-Consequence Work-Related Injuries Rate 
ของพนักงานและผู้รับเหมา

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0
0

0
0

0.55
0.71

0
0

0
0.42

0
0

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR) 
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0
0

0
0

7.75
9.18

0
0

0
1.27

0
0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

0.74
0

0
0

1.66
1.41

0
0

0
1.06

0
0

High-Consequence Work-Related Injuries Rate*
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

0
0

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เท่ากับ 0

จากการบริหารงานด้านความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานทั้ง
พนกังานและผูรั้บเหมา ส่งผลให้ในปีนีบ้ริษทัฯ มีผลการด�าเนนิงาน 
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ ทั้งตัวชี้วัด ได้แก่ อัตรา 
ความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) อัตรา
ความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) อัตรา
การบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) และ 
High-Consequence Work-Related Injuries Rate ของพนักงาน
และผู้รับเหมา ลักษณะของการบาดเจ็บหลักท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท�างานในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุกระแทกและของมีคมบาด 
ส�าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนสาเหตุ
และน�าบทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการท�างานและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดซ�้า ก�าหนดแผนการ
ปรับปรุงในระยะสั้นและยาว และจัดให้มีการติดตามการแก้ไข

ให้แล้วเสร็จพร้อมส่ือสารแก่ผู้เก่ียวข้อง ควบคู่ไปกับการด�าเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) เพื่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

* High-Consequence Work-Related Injuries Rate อุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างานที่ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถท�าให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพ
เหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานตามระบบบริหารความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) และ
จัดให้มีคณะท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC) 
โดยมีแผนงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และก�าหนดค่านิยม 
ความปลอดภัย ได้แก่ 3E ซึ่งหมายถึง

Everyone Goes Home Safely Every Day ทุกคนท�างาน
อย่างปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยทุกวัน
Environment and Asset are protected ร่วมกันดูแลและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
Efficient and Reliable Operation ด�าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

โครงการที่ด�าเนินการท�าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ได้แก่

โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิบัติตน
เพื่อเป็นผู้น�าในด้านความปลอดภัย 
Field Risk Assessment (FRA) การสร้างความตระหนกัและ
ความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัตงิานต่ออนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ 
เพื่อน�ามาสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม 
การจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน ได้แก่ 
มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), 
HW (Hot Work)
จัดท�าข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process 
Safety Information: PSI) เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู ้
พื้นฐานที่จะต้องรู้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจ�าเป็นในการบ่งชี้
และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
การวเิคราะห์อนัตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard 
Analysis: PHA) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์อันตรายท่ี
มีอยู่ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งหาวิธีป้องกันอันตรายที่
เหมาะสม
การสืบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II) เป็น
ขั้นตอนในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์  
และน�าข ้อมูลที่ ได ้มาใช ้ในการก�าหนดมาตรป ้องกัน 
ในเชิงระบบ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ด้าน
เทคโนโลยี และด้านเครื่องจักร (Management of Change 
Technology-Facilities : MOC-T,F) เป็นกระบวนการจดัการ
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย 
ผ่านระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้รับการประเมิน และทบทวน 
ความเสีย่งจากผูเ้ชีย่วชาญในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  
และส่ือสารท�าความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทกุคน เพือ่ช่วยลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้
การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต  
(Pre-Startup Safety Review : PSSR) เป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์และการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ให้เกิดความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลัง
จากท่ีมีการหยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต และการซ่อม
บ�ารุงใหญ่ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบของอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการเริ่มกระบวนการผลิต

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการใหม่ตามระบบ Process 
Safety Management (PSM) 2 เรื่อง โดยจัดให้มีการอบรมให้กับ
ผูเ้ก่ียวข้อง เพือ่วางระบบและด�าเนนิการต่อเนือ่งในปี 2562 ได้แก่

การเตรยีมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ (Emergency 
Planning & Response: EP & R)
การจดัการการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ด้านบุคคล  
(Management of Change Personnel: MOC-P) 

ภายในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนด�าเนินงานระบบ PSM ให้ครบ  
14 Elements ได้แก่

ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการควบคมุอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ตลอดอายกุารใช้งาน
ของอปุกรณ์นัน้ๆ รวมถงึมีการบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
ตามวตัถปุระสงค์ทีอ่อกแบบไว้ และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance: QA) เป็นการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆ ใน
กระบวนการผลิตได้ถูกติดตั้งตรงตามการออกแบบและมี
ความพร้อมใช้งาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor 
Safety Management: CSM)
การฝึกอบรม (Training and Performance: T&P)
การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Auditing: SA)

ผลการด�าเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีเหตุการณ์ร่ัวไหลของสาร
ไวไฟจากภาชนะบรรจุหลักหรือกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรง (Tier 1 และ 2) ตามข้อก�าหนด API 754 เท่ากับ 0
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การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มีการบริหารความสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตามกลยุทธ์ในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจการตลาดที ่
มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) ซึง่รวมถงึลกูค้าในกลุม่ผูบ้ริโภค (End User)  
กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน (Dealer) และสถานีบริการน�้ามันชุมชน (COOP) รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
ความสมัพนัธ์สูร่ะดับความภกัด ี(Loyalty) ระหว่างลูกค้ากับบริษทัฯ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น The Most Admired Brand ในการยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้าผ่านคุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานีบริการ และงานบริการไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน

เป้าหมายระยะยาวปี 2563-2567

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายแบรนด์สถานีบริการน�้ามันอันดับหนึ่งในใจลูกค้ากลุ่มต่างๆ (The Most Admired Brand) ภายใน
ปี 2567 เพื่อแทนค�าขอบคุณส�าหรับความไว้วางใจ ผ่านกระบวนการรับฟังความคาดหวังของลูกค้า ที่จะน�าไปสู่การวางแผน
เพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการในสถานีบริการน�้ามันบางจาก ที่เป็นมิตรต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม เพือ่สร้างประสบการณ์ทีดี่ตามแนวคดิ “Evolving Greenovative Experience” โดยใช้มาตรฐานสากลท่ีเรียกว่า  
Net Promoter Score (NPS) ท่ีวัดความผูกพันผ่านการบอกต่อของลูกค้า ร่วมกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) โดยบริษทัฯ จะน�าข้อมูลความต้องการและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเข้ามาใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์อย่างต่อเนือ่ง

ผลการด�าเนินงาน ปี 2562

การพัฒนากลไกการสื่อสารสองทิศทาง
ระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ

การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์

การจัดการความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน 
และเพิ่มลูกค้าใหม่

• พัฒนาช่องทางการติดต ่อลูกค ้า ท้ังทาง
โทรศัพท์ และส่ือทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 ได้แก่
• Call Center 1651
• Facebook
• Website
• E-mail
• Line Official
• Line@
• Live Chat
• Bangchak Mobile Application

• Net Listening Software มีระบบค้นหาข้อมูล
ที่ลูกค้ากล่าวถึงองค์กรจากสื่อสังคมออนไลน์

• พัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ที่มีการท�า CRM ให้ได้
รับสิทธิพิเศษจากการเติมน�้ามันที่สถานี
บริการน�้ามันบางจาก 

• ติดตั้งระบบ Point of Sale Automation 
ของสถานีบริการ สามารถลงทะเบียน
บัตรสมาชกิทีส่ถานบีรกิารได้ ท�าต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 2

• พัฒนาระบบต้นไม้ของคุณ ใน Mobile 
Application ให้สามารถค�านวณข้อมูลที่
ลูกค้าสามารถลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ 
CO2 จากการเติมน�้ามันบางจาก

• พัฒนาระบบ Chat Bot เพื่อรองรับการ
ติดต่อสอบถามของผู ้บริโภคผ่านทาง 
Mobile Application

ยังคงได้รบัสิทธปิระโยชน์หลกัอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่
• สมาชิกบัตรบางจากรายใหม่ ได้รับคะแนนพิเศษ

จากการจากการลงทะเบียนบัตรสมาชิก กรีนไมลส์ 
ส่วนสมาชกิเก่า หากมีการอพัเดตฐานข้อมูลจะได้รับ 
คะแนนพิเศษเช่นกัน

• สมาชิกบัตรบางจากสามารถบริจาคคะแนนให้กับ
องค์กรการกศุลเป็นประจ�าทกุปีและยงัเพิม่ช่องทาง 
การบริจาคผ่าน Bangchak Mobile Application 
อีกด้วย

• สิทธิประโยชน์ ขึ้นเท่าไหร่คืนเท่านั้น ในวันที่น�้ามัน
ปรับราคาขึ้น สมาชิกจะได้รับส่วนต่างของราคา
น�้ามันที่เพิ่มขึ้น คืนเป็นคะแนนสะสม

• เพิ่มฟังก์ชั่นการแลกคะแนนจากบัตรสมาชิก เป็น
สินค้า อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งจากบริษัทใน
เครือ และพนัธมิตรทีเ่ข้าร่วมผ่าน Bangchak Mobile 
Application ทั้งนี้มีการสนับสนุนสินค้าของผู้สูงวัย 
มาจ�าหน่ายอีกด้วย

ผู้บริโภค (End User) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการ
น�้ามัน (Dealer)

กลุ่มผู้ประกอบสถานีบริการ
น�้ามันชุมชน (COOP)

กลุ่มอุตสาหกรรม
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การพัฒนากลไกการสื่อสารสองทิศทาง
ระหว่างลูกค้า และบริษัทฯ

การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์

การจัดการความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน 
และเพิ่มลูกค้าใหม่

• พัฒนาช่องทางส่ังซ้ือน�้ามันผ่านศูนย์บริการ
ลูกค้า (Call Center) อย่างต่อเนือ่ง เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ
สถานีบริการน�้ามัน สามารถสั่งซ้ือน�้ามันได้
ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถ 
สัง่ซือ้ผ่านช่องทาง Web Ordering และ Mobile 
Application 

• มีระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ และระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลผู้ติดต่อทุกรายการสั่งซื้อ

• เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการลูกค้า 
(Call Center) ให้สามารถรับค�าสั่งซื้อของ
วัตถุดิบที่ใช้ในร้านอินทนิลได้ 

• สร้าง Line Group ส�าหรบัผูป้ระกอบการในการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทางให้กับลูกค้า

วัดผลลัพธ์ Feedback

• พัฒนาระบบ Mobile Survey ความพึงพอใจ
ของสมาชิกบัตร หลังการเข้ามาใช้บริการ
ในสถานีบริการ ท้ังการเติมน�้ามัน และ
ธุรกิจ Non-oil ท�าให้สามารถรับทราบข้อมูล 
ความพอใจหลังการใช้บริการได้ทันที

• ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่ใช้บริการ 
และท�ารายงานสรุปข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม 
ค�าชมเชย ข้อมูลเก่ียวกับโฆษณาส่งเสริม 
การขาย และค�าแนะน�าบริการ เป็นประจ�าทุกเดือน  
ส่งไปยังส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อการน�าไป
ปรับปรุงการบริการ

• การวิจัยทางการตลาดประจ�าปี
• การจัดท�า  Focus Group เพื่ อค ้นหา 

ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
• บันทึกค�าชมเชยของลูกค้า เพื่อให้รางวัลแก่

พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเป็นขวัญและก�าลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน

• การท�า Online Survey ความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของลูกค้าอุตสาหกรรม

• การท�า Random Survey ผ่านมือถือของ TT 
ทีสุ่ม่ให้ลูกค้ากลุ่มผูป้ระกอบการและกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม ที่ส่ังน�้ามัน เพื่อประเมินความ
พอใจหลังใช้บริการ

• น�าข ้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์แยก 
Segment ตามพฤติกรรมและปริมาณ
การเติมน�้ามัน เพื่อวางแผนตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจดุมากขึน้

• พัฒนาระบบ Push Notification เพื่อ
สร้าง Personalized Marketing เสนอ
สิทธิประโยชน์ท่ีตรงใจให้กับลูกค้าท่ี 
แตกต่างกัน

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 

และผู้ประกอบการร้านอินทนิล

• เพิ่มระบบรับค�าสั่งซื้อเพื่อรับค�าสั่งซื้อ
ส�าหรับวัตถุดิบที่ใช้ในร้านอินทนิล

• พัฒนาระบบ CRM ทางโทรศัพท์ จัดเก็บ
ข้อมูลการติดต่อเข้ามา ท�าให้พนักงาน
สามารถทราบได้ทันทีว่าลูกค้าท่านใด
ติดต่อเข้ามา

ลูกค้าอุตสาหกรรม

• พัฒนาระบบบัตร Prepaid Card ส�าหรับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมรายย่อยเพื่อความ
สะดวกในการควบคมุค่าน�า้มันโดยไม่ต้อง
ขอวงเงินเหมือนกับระบบ Fleet Card 

• พัฒนาระบบรายงานการใช้น�้ามันให้กับ
ลูกค้าส�าหรับตรวจสอบค่าใช้จ่าย

• สินค้าส่งเสริมการขายตามเทศกาลส�าคัญ เช่น แจก
ต้นไม้ในวันพ่อแห่งชาติ รับซื้อสินค้าจากชุมชน
เพื่อช่วยเกษตรกรและแจกผ่านสถานีบริการน�้ามัน 
คูปองชิงโชค คูปองส่วนลดเคร่ืองด่ืมอินทนิล  
รวมถึงสินค้าโปรโมชั่นของน�้ามันหล่อลื่น 

• มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกบัตร ให้รับสิทธิ์คุ้มครอง
ประกันภัยการเดินทาง การช่วยเหลือฉุกเฉินบน 
ท้องถนน 24 ชม. การตรวจสภาพรถฟรี ตาม
เทศกาลวันหยุด ซึ่งท�าต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3

• การเล่นเกมส์ผ่านช่องทาง Facebook และ Line 
Official 

• มีการชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจาก
การใช้บริการตามข้อก�าหนด

• พาสมาชกิผูถ้อืบัตรบางจากกรนีไมลส์ไปท�ากจิกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกปี

สิทธิประโยชน์ที่มอบเพิ่มเติม

• ขยายฐานลูกค้าโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร
สมาชิก SCG, AIS Serenade, The1Card ให้ได้
รับส่วนลดทันทีจากการเติมน�้ามันที่สถานีบริการ
น�้ามันบางจาก 

• จัดท�าโปรโมชั่น ที่เน้นการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น แจกถุงผ้า เมื่อซื้อสินค้าใน
ร้าน SPAR หรือซื้อเครื่องดื่มอินทนิล

• สิทธิพิเศษในวันเกิด รับคะแนนพิเศษ 50 คะแนน 
เพื่อน�าไปใช้แลกรับส่วนลดพิเศษที่ร้านอินทนิล  
หรือ SPAR หรือ ศูนย์บรกิารรถยนต์ Wash Pro และ 
Green Wash (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�า้มัน/สถานีบริการ

น�้ามันชุมชน 

• เพิม่ศกัยภาพการบรหิารธรุกิจส�าหรับผูป้ระกอบการ
ด้วยหลักสูตรการบริหาร Triple M 

• พัฒนาระบบ Professional Franchise Scheme 
ให้การบริหารสถานีบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ให้ความรู้เพื่อพัฒนาบคุลากรของสถานีบรกิาร เช่น 
ผลติภณัฑ์ งานบริการ การสือ่สารโปรโมชัน่ท่ีถกูต้อง 
ไปยังลูกค้า

• พัฒนา Program COOP Turn Pro ให้สถานีบริการ
ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม มีธุรกิจและ
บริการเสริมที่ครบถ้วน

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

• ให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์/การอบรมแผน
ฉกุเฉนิ /การบริการหลังการขาย/สนบัสนนุอปุกรณ์/ 
ตรวจเช็คระยะอุปกรณ์ ดูแลรักษาเครื่องจักร
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บริษทัฯ ได้พฒันาระบบ Mobile Application มาอย่างต่อเนือ่งเป็น
ปีที่ 3 เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
ซึ่งถือเป็นช่องทางท่ีลูกค้าเร่ิมให้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  
ทัง้การแลกคะแนนเป็นสนิค้า บัตรชมภาพยนตร์ อาหารเคร่ืองด่ืม  
การร่วมกับพันธมิตรร้านค้าต่างๆ การบริจาคคะแนนเพื่อ
ช่วยองค์กรการกุศล และการแจ้งข้อมูลที่ลูกค้าสามารถลดค่า
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเติมน�้ามันบางจาก

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัได้มีโครงการ พฒันาและปรับปรงุงานบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบ Mobile Application คือ
1. ประเมินความพงึพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการสถานบีริการ

น�้ามัน และร้านอินทนิล 
2. การเพิ่มระบบ Chat Bot เพื่อให้ค�าแนะน�า ตอบปัญหาแก่

ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
 
ทัง้นี ้ทางบริษทัฯ มีนโยบายในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  
ด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ได้แก่
1. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น แจกถุงผ้า เมื่อซื้อสินค้า

ในร้าน SPAR หรือซื้อเครื่องดื่มอินทนิล 

2. การขอรับบริจาคขวดพลาสติกจากประชาชนทั่วไป มาผลิต 
เป็นหมวกเพื่อแจกแก่หน่วยงานราชการ เจ ้าหน้าท่ี 
ท�าความสะอาดของกรุงเทพมหานคร 

3. การแจกต้นไม้แก่ลกูค้าท่ีมาเตมิน�า้มนัทีส่ถานบริการในวนัพ่อ 
การแจกเมล็ดพนัธุพ์ชืแก่ลูกค้าท่ีซือ้เคร่ืองด่ืมอนิทนลิ

บรษิทัฯ ยงัคงพฒันากระบวนการการบริการ และพฒันานวัตกรรม
จากเสียงของลูกค้า (Voice of Customer Committee: VOCC) 
และก�าหนดเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้า

ในปี 2562 ทางศูนย์ Call Center ได้รับรางวัลจากการประกวด
ประเภท Individual ในหัวข้อ Admin Support จ�านวน 1 ท่าน 
จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: 
Thai Contact Center Trade Association) และได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณจากมูลนิธิพระมหาไถ่ จากการท่ีให้การสนับสนุน 
การจ้างงานแก่ผู้พิการให้มีงานท�า

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ (ร้อยละ)

Call Center 1651
94

เวบ็ไซต์
0.5

สื่อสังคมออนไลน์หลัก 

5

กระทู้ต่างๆ

0.5

การให้บริการ 
75

สินค้าและโปรโมชั่น 
9

อื่นๆ
16

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จ�านวน 2,458 เรื่อง

แบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ (ร้อยละ)

ผลลัพธ์

ความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (ร้อยละ) 
(เป้าหมาย ร้อยละ 90)

2559
86

2560
90

2561
91

2562
90

ประเมินการกลับมาใช้บริการ (ร้อยละ)
(เป้าหมาย ร้อยละ 95)

2559 2560 2561 2562

94 96 96 95

ไม่มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารทางการตลาดอย่าง
มีนัยส�าคัญ (Disclosure 417-3)
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การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence)

ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความสนใจจาก 
ทุกภาคส่วนมากขึน้ บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ 
จากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าท่ีมี 
ความซบัซ้อนและเกีย่วข้องกบักลุม่ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีหลากหลาย ดังนัน้ บริษทัฯ
จงึมีนโยบายความรับผดิชอบทางธรุกิจต่อการเคารพสทิธมินษุยชน โดยยดึการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวทางและ
กรอบการด�าเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
ตามแผนงานทั่วถึงทุกหน่วยงานใน Value Chain ที่เก่ียวข้องภายในองค์กร
ครอบคลมุธุรกจิโรงกล่ันและการค้าน�า้มัน ธรุกิจการตลาด และคู่ค้า (2 กลุม่ธรุกิจ 
และคู่ค้าในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 100) (Disclosure 412-1)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายความรับผิดชอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้านไปยังคู่ค้า โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินจรรยาบรรณคู่ค้า 
เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier Code of Conduct: SCOC) ในหมวด
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

ขัน้ตอนการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน

(Human Rights Due Diligence Process)

1

2

3

4

5

จัดท�ำและประกำศนโยบำยเป็นข้อผูกพัน
เชิงนโยบำย (Policy Commitment)

การเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence)

การประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอน
ของการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Impact Assessment) 

ก�ำหนดกลไกเยียวยำเมื่อกระท�ำหรือ
มีส่วนร่วมในกำรกระท�ำให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบดำ้นสิทธิมนุษยชน (Access to 
Remedies) รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
และจัดท�ำตัวชี้วัด (Indicators)

ติดตามผลการด�าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

จัดท�ำแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน

หารือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อก�าหนดกลุ่มอ่อนไหว/ระบุประเด็น/ 
ประเมินความเสี่ยง/ช่องทางการร้องทุกข์/หาวิธี
บรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากผลกระทบในกิจกรรมของธุรกิจ

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในกรณีที่ต้องการ

รายงานต่อผู้บริหารและเปิดเผยต่อสาธารณะ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการขนส่ง ด้านการตลาด ด้านลูกค้า

ด้านการผลิต

การตรวจสอบประเด็นส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
โดยใช้รายการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Impact Assessment) ตามกระบวนการ 
Human Rights Due Diligence-HRDD โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน ธุรกิจการตลาด 
และคู่ค้า
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ผลการด�าเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงาน คู่ค้า 

(Contractors & Tier 1 Suppliers)
บริษัทในกลุ่ม

ร้อยละที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง 3 ปีล่าสุด 100 100 100

ร้อยละที่มีการระบุความเสี่ยง 0 0 0

ร้อยละของความเสี่ยงที่ระบุซึ่งมีมาตรการลดผลกระทบ 0 0 0

จากการประเมินความเสีย่งด้านสิทธมินษุยชนในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ พบว่าไม่มีการระบุประเด็นความเส่ียงด้านสทิธมินษุยชน  
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนหากมีความเส่ียงเกิดข้ึน ส�าหรบั
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ดังนี้

สิทธิชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก
การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ

ผลกระทบ:

• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย

• เสรีภาพในการแสดงออก
• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบด้านแสงและเสียง

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย 

• พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001
• มีการสื่อสารล่วงหน้าก่อนเริ่มการปิดซ่อมบ�ารุงและเริ่มกลับมาด�าเนินการ
• มีช่องทางในการสือ่สาร/สร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนรอบโรงกล่ันท้ังกรณเีกิดเหตุฉกุเฉนิและสถานการณ์ปกติ 
• มีการฝึกซ้อมแผนอพยพกับชุมชนรอบโรงกลั่น
• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ส�ารวจความต้องการ และช่องทางร้องทุกข์ และก�าหนดกลไกการเยียวยากรณีท่ี

ชุมชนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Call Center และมีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

สิทธิของผู้รับเหมา

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการท�างาน

ผลกระทบ: 

• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านความปลอดภัย

• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงนโยบาย 
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ

• จัดให้มีการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐาน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงาน
ด้านอาชีวอนามัย

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจัยเสี่ยง และการตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานก่อนการท�างานประจ�าวัน

สิทธิลูกจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงานบริการสถานีบริการ 

ผลกระทบ: 

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี
• สิทธิในการท�างาน

ด้านความปลอดภัย

• จัดอบรมเร่ืองชนิดน�้ามัน การใช้อุปกรณ์เติมน�้ามัน การเติมน�้ามันอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตัวเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน

• จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมสถานีบริการน�้ามัน และผู้ควบคุมสถานีบริการ LPG ส�าหรับหัวหน้างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยและการหกรั่วไหลของน�้ามัน
• จัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
• ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในสถานีบริการทุกสาขา
ด้านอาชีวอนามัย

• ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดของพนักงานสถานีบริการ

(Disclosure 412-1)
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สิทธิลูกค้า

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผลกระทบ: 

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย

• ติดป้ายสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ
• มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิและข้อมูล
ส่วนบุคคล

ผลกระทบ: 

• สิทธิในความเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย

• สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย

• สิทธิความเป็นส่วนตัว

ด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า

• มีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า ผ่าน Call Center รวมถึงมีการด�าเนินงานตรวจสอบ แก้ไข และติดตาม 
ข้อร้องเรียน

• อ�านวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
• รับประกันความเสียหายจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า เมื่อพิสูจน์ได้จริง
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล

• สอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิก 
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม

เป้าหมายปี 2563

•	 เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านให้กับส่วนงานต่างๆ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

•	 ด�าเนินการด้านการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกส่วนงานในกลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและธุรกิจการตลาด	 โดยจัดให้มีการก�าหนดนโยบาย	

มีขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหากมีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ถูกต้อง

การเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯ ผ่าน
สหภาพแรงงานพนกังานของบริษทัฯ ทีไ่ด้จดทะเบียนถกูต้องตาม
กฎหมาย ปัจจบัุนสหภาพแรงงานพนกังาน มีสมาชกิเป็นพนกังาน 
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของพนักงานทั้งหมด (Disclosure 
102-41) โดยมีการประชุมหารือกับผู ้บริหารอย่างสม�่าเสมอ  
ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิในการท�างานตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGP) สหภาพแรงงานฯ มีสิทธิแต่งตั้ง 
คณะกรรมการลูกจ้าง (ปัจจุบันมีจ�านวนทั้งส้ิน 13 คน) เพื่อ
พัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานร่วมกับผู้แทน
ฝ่ายบริหาร ท�าให้พนกังานได้รับสวสัดิการตรงตามความต้องการ
และความคาดหวังอย่างเหมาะสม และมีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันทกุไตรมาสตามทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ในปี 2562 จากการ
ทบทวนสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ตามความต้องการและความ
คาดหวังของพนักงาน บริษทัฯ ได้เพิม่ค่าช่วยเหลอืพนกังานระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาตรการรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในด้าน 
สิทธิมนุษยชน และประเด็นท่ีผิดข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ  
ทัง้จากพนกังานและผูมี้ส่วนได้เสียอืน่ และมีกลไกในการคุ้มครอง
พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลความลับ 
ซึง่เข้าถงึได้เฉพาะผูเ้ก่ียวข้อง และมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ซึ่งเป็นผู ้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน 
ดังกล่าว เพือ่พจิารณาสอบสวนด�าเนนิการตามระเบียบ และแจ้งผล 
กลับไปยังผู้แจ้งข้อมูล โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส ดังนี้

การแจ้งข้อมูลผ่านสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการลูกจ้าง
ของบริษัทฯ 
Hotline 1651 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผลลัพธ์ปี 2562

บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
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การดูแลพนักงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนา
พนักงาน ซึ่งเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ ให้เป็นผู้มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนองค์กร ตามค่านิยม  
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการรักษาพนักงานและการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมาย (Talent Attraction 
and Retention) และการเติบโตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Development and Career Path) โดยมีกรอบแนวคิด  
เป้าหมาย และการด�าเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวคิดการดูแลพนักงานตามแนวทาง The BEST Employer

เป้าหมายด้านการดูแลพนักงาน 2562-2567 

The BEST Employer 

การขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Agility) 

• เน้นการท�างานเป็นทีมที่ประสาน
ความต่างได้ลงตัว

• เตรียมพร้อม มีความคล่องตัว  
และความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ประสิทธิผลความเป็นผู้น�า
(Engaging Leadership) 

• การพัฒนาผู้น�า

มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน 
(Talent Focus)

• การบริหารค่าตอบแทนและ
การรักษาพนักงาน

• การพัฒนาพนักงาน
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน (Employee 

Engagement) 

• การสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร

การด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน

บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์และติดตามประเด็นด้านพนักงานผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร 
(Management Development Sub Committee – Sub MDC) ประจ�าแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อรวบรวมผลความคิดเห็นของพนักงาน 
จากการส�ารวจความความผูกพันพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) และคัดกรองประเด็นหารือต่างๆ ก่อน
น�าประเด็นเหล่านั้นไปพิจารณาในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร (Management Development Committee - 
MDC) เพื่อขออนุมัติด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มงานได้ใกล้ชิดและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ประเด็นด้านการบริหารอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับแผนการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาพนักงาน 
(Learning and Development) การสนับสนุนการโยกย้ายเพื่อการพัฒนา (Job Rotation for Development) และการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีระบบด้านการบริหารงานบุคคล (Smart ME) ที่ทันสมัยเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดระบบ Smart ME จากเฟสที่ 1.1 (HCM, Onboarding, Performance Management, 
Absence, Integration) สูเ่ฟสที ่1.2 (Recruiting, Succession & Career และ Competency) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ
สรรหา การสืบทอดต�าแหน่งงาน คัดเลือกบุคลากรและวางแผนอัตราก�าลัง โดยเฉพาะต�าแหน่งงานหลัก (Key Positions)
บรษิทัฯ มีระบบการวเิคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) และหน้าจอแสดงผลการวเิคราะห์ส�าหรบัผูบ้รหิาร (Executive Dashboard) 
ในการพิจารณาการดูแลพนักงาน ให้สอดรับกับทิศทางของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ีตอบโจทย์ปัจจัยการ 
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Agility) 

Engagement) Engagement) 
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การวางแผนก�าลังคนและการสรรหา

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ การวางแผนอัตราก�าลังและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกเข้ามา 
ร่วมงานกบับรษิทัฯ เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเตรียมพร้อมและด�าเนนิการอย่างเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานเพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์และเป้าหมาย 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” โดยมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม

เป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปี 2567

เป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปี 2562

กลยุทธ์ ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562

วางแผนก�าลังคนและขีดความสามารถให้สอดรับ
กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี

• จัดท�าแผนงานสรรหาในเชิงรุก (Proactive Recruitment) โดยการเดินสายประชาสัมพันธ์ใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ (Roadshow) และท�า Job Fair ตามมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้าง Employer Branding

• โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อ
เป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  
รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม

จ้างงานอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม เปิดโอกาส 
ในการจ้างงานคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืน 
แก่สังคม

• การจ้างงานคนพิการท่ีมีศักยภาพเข้าท�างานในต�าแหน่งที่เหมาะสมรวม 13 คน ครบตาม
สัดส่วนร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ 8 ของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก และอยาก 
ร่วมงานกับองค์กร

• โครงการฝึกงาน (Talent Internship Program) เปิดรับนักศึกษาฝึกงานทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาตท่ีิศกึษาอยูใ่นประเทศไทย เข้าร่วมในโครงการฝึกงานประจ�าปี เรียนรูป้ระสบการณ์
การท�างานกับบริษัทฯ และสร้างโอกาสในการร่วมงานกันในอนาคต โดยในปี 2562 มีนิสิต 
นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 75 คน 

• ขยายช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ออกไปยังสถาบันการศึกษาต่างจังหวัด  
รวมทัง้พฒันาเวบ็ไซต์การรับสมคัรงาน เพิม่ความถีใ่นการสือ่สาร/ประชาสมัพนัธ์ ผ่านสือ่ Social 
Media ได้แก่ Facebook/bangchakcareer เพือ่เป็นช่องทางในการเข้าถงึคนรุน่ใหม่ให้มากยิง่ขึน้

• ส�ารวจความต้องการของผู้สมัครงานในแต่ละ Generation โดยการสร้างช่องทางการสื่อสาร
และเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจูงใจให้เข้ามาสมัครงาน
ในบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

อัตราการจ้างงาน
ส�าเร็จตามแผน 

(Job Succession Rate) 
ร้อยละ 90

อัตราการจ้างงาน
ส�าเร็จตามแผน 

(Job Succession Rate) 
ร้อยละ 85

การจ้างงานคนพิการในสัดส่วน
ร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด 

(จ�านวน 13 คน) 

จ้างงานคนพิการในสัดส่วน
ร้อยละ 1 ของพนักงานทั้งหมด 

(จ�านวน 13 คน)

ติดอันดับ 1 ใน 8 จากการส�ารวจ
องค์กรที่คนรุ่นใหม่ในสาขา

วิศวกรรมอยากที่จะร่วมงานด้วย

ระยะเวลาการสรรหา
พนักงานใหม่ 43 วัน

ลดระยะเวลาการสรรหา
พนักงานเหลือ 30 วัน

อัตราการรับพนักงานใหม่ 
จ�านวน 74 คน
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กลยุทธ์ ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562

• ผลการส�ารวจ Best Employer จัดท�าโดยบริษัท Universum ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้าน 
การวิจัย และการให้ค�าปรึกษาระดับโลก ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา 
กลุม่ตวัอย่าง ในเรือ่งบรษัิททีส่นใจอยากเข้าร่วมงานด้วย ทัง้นีไ้ด้ส�ารวจในด้านภาพลักษณ์องค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความน่าสนใจของงาน โดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการสุ่มตัวอย่าง จ�านวน 6,301 คน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า บริษัทฯ ได้รับ 
ล�าดบัทีน่สิติ นกัศกึษา ทีศ่กึษาด้านวศิวกรรมและด้านธรุกจิ อยากร่วมงานด้วย เป็นล�าดบัท่ีดขีึน้ 
จากปีก่อนหน้า

ลดระยะเวลาการสรรหา • ต่อยอดระบบการบริหารงานบุคคล Smart ME ไปยังระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาต่อไปยังระบบการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding 
Program) เพื่อสร้างค่านิยม     และความผูกพันต่อองค์กรตั้งแต่เริ่มงาน

ผลการด�าเนินงานด้านการสรรหาบุคลากร ปี 2562

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตราก�าลังคน (คน) 1,196 คน 1,240 คน 1,254 คน 1,251 คน

อัตราส่วนของการจ้างงานส�าเร็จตามแผน 
(เป้าหมาย)

ร้อยละ 89.50
(ร้อยละ 85)

ร้อยละ 91.80
(ร้อยละ 85)

ร้อยละ 94.44
(ร้อยละ 85)

ร้อยละ 90.72
(ร้อยละ 85)

การจ้างงานคนพิการ 
(เป้าหมาย)

-
-

6 คน
(13 คน)

13 คน
(13 คน)

13 คน
(13 คน)

ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่ 
(เป้าหมาย)

43 วัน
(45 วัน)

43 วัน
(45 วัน)

40 วัน
(43 วัน)

40 วัน
(43 วัน)

อัตราการรับพนักงานใหม่ 121 คน 104 คน 67 คน 74 คน

ด้านภาพลักษณ์ที่ดี :
ล�าดับความต้องการเข้าร่วมท�างานกับบริษัทฯ

• Engineering 25 12 10

• Business/Commerce 58 39 33

พนักงานบางจากฯ แบ่งตาม Generations

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง พนักงานทุกคนมีต้นทุนศักยภาพที่หลากหลาย บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม
แผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�าหรับพนักงานทุกระดับ ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงานท่ีก�าหนดไว้ โดยบริษัทฯ  
ได้ก�าหนดทกัษะและคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต้องมีของงานในแต่ละสายอาชพี (Competency) และดงึศกัยภาพภายในตวับคุคล เพือ่มุง่เน้น 
การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Talent Focus) ตามแนวทางการเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น (The Best Employer) โดย 
ยึดหลักของค่านิยมองค์กร    ให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ผลิตนวัตกรรมทางความคิดโดยใช้กระบวนการ 
Agile และ Design Thinking เพื่อให้มีความพร้อมต่อความผันผวน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือของสภาวะและสถานการณ์
ทั่วไปของโลก (VUCA World : Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) 

Baby Boomer (ร้อยละ)

Generation X (ร้อยละ)

Generation Y (ร้อยละ)

Generation Z (ร้อยละ)

2

44

51

3

2.9

43.2

50

4

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562
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เป้าหมายการพัฒนาพนักงานปี 2562-2567

ทั้งนี้เพื่อประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทฯ มีการวัดและประเมินผล Competency และน�าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
แผนการเรียนรู้รายบุคคล ให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path Development) ของพนักงาน  
โดยได้ก�าหนดเป้าหมายปี 2562-2567 ไว้ดังนี้ 

เป้าหมายปี 2562-2567 ตัวชี้วัด กลยุทธ์

• เพ่ิมขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน 
(Competency) และบริหารความก้าวหน้าทาง
อาชีพอย่างต่อเนื่อง

Competency Gap โดยวัดจากผล
ประเมิน ทักษะและคุณลักษณะที่
จ�าเป็นต้องมีของงานในแต่ละสาย
อาชีพ (Competency Assessment)

• Career Development Guideline: แผนพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางอาชีพ 

• แผนพัฒนาตนเอง (IDP: Individual Development 
Plan) เพื่อปิด Competency Gap

• มแีผนการสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 
ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร ต�าแหน่งส�าคัญ (Critical 
Position) และต�าแหน่งงานในธุรกิจใหม่

จ�านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ทีไ่ด้รับการพฒันาในแต่ละปี

• Succession Plan: พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบทอด
ตามเส้นทางในสายอาชีพ

• Talent Development: หลักสูตรส�าหรับพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง 

• พฒันาหลกัสตูรพืน้ฐานส�าหรบัพนกังานแต่ละระดบั 
(Mandatory Program) รวมทั้งการสร้างภาวะผู้น�า
ในองค์กร 

จ�านวนพนักงานที่ผ่านหลักสูตร • Mandatory Program Model พัฒนาหลักสูตรใน 
แต่ละระดบัให้เหมาะสมกบัการเตบิโตทางธรุกจิและการ
สร้างภาวะผู้น�าในองค์กร

• หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลก โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Agile และ Design 
Thinking

• พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ต่อพนักงาน

• จ�านวนพนกังานเรยีนรูผ่้านระบบ
ห้องสมุด และระบบ e-Library

• Technology & Innovation: พัฒนา Application ระบบ
การบริหารงานบุคคล

เป้าหมาย และผลการด�าเนินงานปี 2562 

เป้าหมายปี 2562 ผลการด�าเนินงานปี 2562

• เพ่ิมขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน (Competency)  
และบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ 

• สื่อสารเรื่อง Competency ผ่าน Focus Group และ HR Visit จ�านวน 24 
Session (จ�านวนพนกังานทีเ่ข้าร่วมคดิเป็นร้อยละ 80 ของพนกังานทัง้องค์กร)

• จัดท�าแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development 
Guideline) โดยการวัดขีดความสามารถตามมาตรฐานโดยการประเมิน 
ทักษะและคุณลักษณะที่จ�าเป ็นต ้องมีของงานในแต่ละสายอาชีพ 
(Competency Assessment) เพื่อน�ามาสร้างแผนพัฒนารายบุคคล  
(IDP : Individual Development Plan) ไปแล้ว 44 ส่วนงาน

• Succession Plan : แผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน ส�าหรับต�าแหน่ง 
ผูบ้รหิาร ต�าแหน่งส�าคญั (Critical Position) และต�าแหน่งงานในธุรกิจใหม่ 

• ผูบ้รหิารจ�านวน 22 คนผ่านหลกัสตูร Executive Training ตามแผนพฒันา
เพื่อเตรียมความพร้อม ในต�าแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

• Mandatory Program : พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับพนักงานแต่ละ
ระดับ รวมทั้งการสร้างภาวะผู้น�าในองค์กร

• พนักงานจ�านวน 101 คนผ่านหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตาม Core Competency ขององค์กร
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Mandatory Program: หลกัสตูรเพือ่รองรบัการเติบโตทางธรุกจิ
และการสร้างภาวะผู้น�าในองค์กร ส�าหรับพนักงานแต่ละระดับ 
โดยก�าหนดเป็นหลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory) ส�าหรับการ
พัฒนาพนักงานทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับ VMV (Vision Mission 
Value) ใหม่ขององค์กร และการเป็น Best Employer โดยใช้ 
ผลส�ารวจความผกูพนัของพนกังาน และแนวโน้ม (Trend) ต่างๆ 
เช่น HR Trend และ Thailand 4.0 มาเป็นปัจจัยในการบรหิารงาน 
และบริหารทรพัยากรมนษุย์ให้สามารถตอบสนองต่อการเติบโต
ของธรุกจิอย่างทนัเวลาและมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน โดยแบ่งเป็น 
5 กลุ่มตามระดับพนักงาน

การอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน

บรษิทัฯ ได้พฒันาหลกัสตูรการเรยีนรู ้และพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความเป็นมอือาชพีในการท�างาน ความรูค้วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งทักษะความสามารถต่างๆ ที่จ�าเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น

หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Programs)
Career Development Guideline: แผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน 
และบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ 
บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนพัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน โดยสร้างระบบ Competency Model ตั้งแต่ปี 2561 
โดยได้ก�าหนดสายอาชีพ (Job Family) และทักษะความรู้เชิงเทคนิค (Technical Competency) ที่จ�าเป็นในสายอาชีพน้ันๆ  
โดยออกแบบให้เหมาะสมกบัรปูแบบการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นแม่บทในการด�าเนนิการด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล
อย่างมมีาตรฐานในระยะยาว โดยมเีป้าหมายให้พนกังานสามารถทราบถงึเส้นทางการเติบโตของตนเองทีม่คีวามหลากหลาย และ
แนวทางในการพัฒนาเพื่อปิด Competency Gap 

Talent & Succession Plan: แผนพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบทอดต�าแหน่งตามเส้นทางในสายอาชีพ 
การพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่ง นอกเหนือไปจากการพัฒนาทางด้าน 
Technical Competency ในงานทีต้่องมคีวามเชีย่วชาญ โดยจดัท�าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ต่อไป เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า พนกังาน
ทีมี่ศกัยภาพซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ได้รบัการดแูลและพฒันา โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาผลการปฏบิตัิ
งานควบคู่กับศักยภาพในการเติบโต ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้น�า

Assessment Center: ศูนย์ประเมินศักยภาพ
บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญ กับการสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพ ความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคล
ของพนกังาน เพือ่พฒันาให้พนกังานมคีวามเข้าใจและสามารถเข้าถงึศกัยภาพทีต่นเองมอียูผ่่านการท�าแบบทดสอบ การประเมนิ 
และหลักสูตรเพิ่มเติมต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังนี้
• แบบทดสอบ DISC: เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจลักษณะของตนเองและ

สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อื่นได้ เพื่อน�าไปพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภทในการ
ท�างาน และการเข้าสังคมในการท�างานร่วมกัน

• แบบทดสอบ Strengths Finder: แบบทดสอบเพือ่ช่วยให้พนกังานสามารถเข้าใจถงึพรสวรรค์และศกัยภาพภายในตนเอง
ของแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดแข็งและน�าศักยภาพภายในมาใช้ในการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร: หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานที่ต้องการพัฒนาความสามารถ
ด้านการสือ่สารในชวีติประจ�าวนั และส�าหรบัการปรบัเปลีย่นทศันคติต่อการใช้ภาษาองักฤษของพนักงาน (Transformative 
English Program) ให้กล้าพูด และมีการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ 

• แบบทดสอบภาษาอังกฤษ: แบบทดสอบภาษาองักฤษเพือ่การวดัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษและการน�าความรูท้ีพ่นกังาน 
มีไปใช้ในการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือโครงการท่ีมีการก�าหนดคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้
พนักงานในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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หลกัสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรบัองค์กรยุค Disruptive World
ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการน�าแนวคิด
แบบ Agile และ Design Thinking เข้ามาพัฒนาพนักงาน
โดยก�าหนดให้มีอยู ่ในทุก Session ของการฝึกอบรม
พนักงานแต่ละระดับ ทั้งกลุ่มพนักงานใหม่ กลุ่มพนักงาน
ที่เตรียมความพร้อมสู่การปรับระดับ และกลุ่ม Talent โดย
บริษัทฯ ได้สรรหาสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เข้ามาท�าการสอนควบคูไ่ปกบัการ Coaching ในกระบวนการ 
Pitching Project รวมท้ังการสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้
ผ่านการดูงาน และทดลองปรับรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตใน
โปรแกรม Leading in a Disruptive World ที่เมืองเซินเจิ้น  
และหางโจว ประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความล�้าสมัย
ในด้านเทคโนโลยี เปรียบเซินเจ้ิน เป็น “Silicon Valley 
of Asia” ให้ความส�าคัญกับ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี”  
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิต ปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตเป็น สังคมไร้เงินสด ใช้ Big Data ในการบริหารงาน 
ทกุภาคส่วน ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ได้เข้าร่วมโปรแกรม
การเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ในการท�างาน และ
ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากบริษัทชั้นน�าอย่าง Alibaba 

และ BYD เป็นต้น โดยได้มีการน�าวิธีคิดต่างๆ มาแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้กับน้องๆ ในทีมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การท�างานต่อไป
 
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ของตนเอง ทั้งการอบรม
ภายใน-ภายนอกองค์กร การจัดให้มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) ผ่านระบบ WeShare 
เป็นพื้นที่ให้พนักงานสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท�างาน บทเรียนที่เคยได้
รับมาก่อน (Lesson Learned) และเทคนิควิธีท�างานต่างๆ 
(Tips and Tricks)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกประสิทธิภาพการ
ท�างาน ลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพ่ิม นอกจากอบรม 
เพือ่ให้ความรูใ้นระดบัต่างๆ ตามแผนงานแล้ว บริษทัฯ ยงัส่งเสรมิ 
ให้มโีครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ท�างาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลักและ 
ส่งเสริมการน�านวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจใหม่ 
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การดูแลรักษาพนักงาน (Talent Attraction & Retention)

บริษัทฯ จะได้พนักงานหน่ึงคนมาร่วมงานด้วยน้ัน ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก  
การสัมภาษณ์ และการพัฒนา แต่ละขั้นตอนบริษัทฯ ได้ใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้นหากบริษัทฯ มีอัตราการ
ลาออกของพนักงานท่ีสูง ก็จะท�าให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียทรัพยากรเพ่ือสรรหาพนักงานทดแทน อีกทั้งพนักงานที่มีความสามารถ  
ยังเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างผลการด�าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการรักษาพนักงาน
อย่างมาก โดยได้มีการตั้งเป้าหมายอัตราลาออกของพนักงานของทุกปีไม่ให้เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

เป้าหมายและผลด�าเนินงาน ปี 2562

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการควบคุมอัตราการลาออกของพนักงานไม่ให้เกินค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตั้ง 
เป้าหมายของอัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 4 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

1. การประเมินผลและบริหารค่าตอบแทน
 • การเลื่อนต�าแหน่งตามเกณฑ์พิเศษ (High Potential & Fast Track)

บรษิทัฯ จะพจิารณาผลการปฏบิตังิานย้อนหลังควบคูก่บัศกัยภาพในการเตบิโต ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ ภาวะผูน้�า 
และการผ่านหลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory Courses) ตามระดับที่ก�าหนดไว้ และจะพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งตามเกณฑ์ 
พิเศษ (High Potential & Fast Track) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการวางแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเส้นทาง 
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานอีกด้วย

หลักสูตร/โครงการ ประโยชน์ต่อธุรกิจ ประโยชน์เชิงปริมาณ
ที่บริษัทได้รับ เช่น เวลา 

ค่าใช้จ่ายฯลฯ

คิดเป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับการท�างาน
เต็มเวลาของพนักงาน 1ต่อ 1ปี 

(% of Full time Equivalents-FTE) 

ปรับปรุงกระบวนการ
อนุมัติตรวจปล่อยน�้ามันที่
คลังลอยน�้าแทนขนถ่าย 
ขึ้นบกที่คลังสีชัง

ลดค่า Shipping และค่าเช่าท่อขนส่งน�า้มันบนบก 30 ล้านบาท/ปี ร้อยละ 10.58

ปรับปรุงการบริหาร Fleet         
ที่คลังน�้ามันบางจาก

ลดค่าขนส่งน�า้มันไปยังลูกค้า 16 ล้านบาท/ปี ร้อยละ 15.58

ปรับปรุงกระบวนการ
ขนส่งน�้ามัน High Margin 
Product ในเขตภาคใต้

ลดค่าขนส่งน�า้มันไปยังลูกค้า 24 ล้านบาท/ปี ร้อยละ 8.08

ปรับปรุงกระบวนการจัดหา
อุปกรณ์หลักในสถานี
บริการน�้ามัน

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาตู้จ่ายและถงัน�า้มนัใต้ดนิ 23 ล้านบาท/ปี ร้อยละ 22.40

รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน 
(ร้อยละของพนักงาน)

KPI + พฤติกรรม
ร้อยละ 94.07
KPI + พฤติกรรม 
+ 360 องศา 
ร้อยละ 5.93

อัตราการลาออกพนักงาน
(ร้อยละ) 

BCP 4.00 3.55 5.63

2560 2561 2562ปี

อัตราการเลื่อนต�าแหน่ง
(ร้อยละ) 

13.96 2560

13.92 2561

15.20 2562

สัดส่วนค่าตอบแทนต่อพนักงาน (หญิงต่อชาย)

พนักงานระดับผู้จดัการท่ัวไป 
0.89 : 1

พนักงานระดับบริหาร
0.97 : 1

พนักงานระดับปฏิบัติการ
1 : 0.99

เป้าหมายอัตราการลาออกของพนักงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับอุตสาหกรรม

โครงการเพื่อยกประสิทธิภาพการท�างาน ลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มของพนักงาน
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ระยะยาวที่เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจและสภาพแวดล้อม
การท�างานในอนาคต

2. การสร้างความผูกพันองค์กร
ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ศกึษาการกระจายตวัของพนกังานแบ่งตาม
ช่วงอายุ (Generation) เพื่อน�ามาวางแผนปรับปรุงความผูกพัน
พนกังานให้ตรงตามกลุม่ของพนกังานมากขึน้ โดยพบว่าพนกังาน
ในกลุ่ม Generation Y และ Z คิดเป็นร้อยละ 55 ของพนักงาน
ทัง้หมด ความหลากหลายของช่วงอายจุงึเป็นความท้าทายอย่างย่ิง 
ที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการและตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ทัศนคติ วิถีชีวิตที่แตกต่างกันของพนักงาน รวมทั้งสร้างสมดุล
ระหว่างการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรยากาศการท�างานที่
มีความสุข เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

นอกจากน้ีบริษัทฯ จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่น�าความคดิเหน็ทีไ่ด้มาพฒันาการด�าเนนิการ 
ด้านการสร้างความผูกพันพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2562 
บริษัทฯ ได้น�าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา น�ามาวิเคราะห์และ
วางแผนงานปรับปรุงดังนี้
 ความยืดหยุ่นในการท�างาน (Flexibility)

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานปัจจุบนั ท�าให้พนกังานต้องการ
การท�างานที่มีความยืดหยุ่นมากพอ ที่จะท�าให้การใช้ชีวิต
ส่วนตัวของพนักงานไม่เสียสมดุลไปด้วย โดยเริ่มจากการ
ปรับเวลาการท�างานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยในปี 
2561 เป็นต้นมา บรษิทัฯ ได้มกีารใช้ระบบ Flexible Working 
Hour กับพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจ (ยกเว้นพนักงานกะ)  
ให้สามารถเข้างานได้ตัง้แต่ 07.30 - 09.00 น. ซ่ึงเวลาเลกิงาน 
จะนบัจากเวลาเข้างาน บวกไปอกี 9 ชัว่โมงรวมเวลาพกักลางวนั  
จากการส�ารวจหลังการใช้ระบบนี้ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่
มีความสุขมากขึ้น เนื่องจากสามารถจัดเวลาในการเดินทาง
ได้ดีขึน้ ท�างานได้มปีระสิทธภิาพมากขึน้ และสามารถจดัสรร
เวลาพักผ่อนได้ดีขึ้น 

 • การบริหารค่าตอบแทน
การบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ระดบักเ็ป็นอีกส่วนส�าคญัในการสร้างความผกูพัน และก้าวสู ่
การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High-Performance 
Culture) ตามแนวทางของ The Best Employer ในแต่ละปี 
บริษัทฯ ได ้ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
เทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก 
เพื่อน�ามาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน 
ให้เหมาะสม อกีทัง้ยงัคงมกีารทบทวนและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่ให้สามารถบริหารค่าตอบแทนได้สอดคล้องกบัแนวโน้ม 
ความต้องการของพนักงานรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ไม่มีความแตกต่าง
ทางเพศในการก�าหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนต�าแหน่ง
ของพนักงาน

การก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานจะผ่านระบบการ
จดัการผลการปฏบิตังิานประจ�าปีท่ีถ่ายทอดมาจากเป้าหมาย 
องค์กรแบ่งเป็น 2 ปัจจัยคือ คะแนนผลการท�างานส่วน
บุคคล (KPI) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และคะแนนพฤติกรรม
การท�างานทีพ่งึประสงค์ซึง่ประเมนิจากหวัหน้างานโดยตรง 
ในสัดส่วนร้อยละ 50 นอกจากน้ัน ยังได้ประยุกต์ใช้ 
การประเมินพฤติกรรมแบบ 360 องศา ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอ่ืน  
เพื่อนร่วมงาน และผู ้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 6 
ของพนักงานทั้งหมด เพื่อให้พนักงานได้รับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการท�างานนอกเหนือ 
จากการประเมินปกติจากผู ้บังคับบัญชาโดยตรง ท�าให ้
ผลการประเมินและน�าไปวางแผนพัฒนาได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 พนักงานได้รับการ
ประเมินผลปฏิบัติงานร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100)  
(Disclosure 404-3)

ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ยังคงอยู่
ระหว่างการศึกษาและพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน
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การสื่อสารที่ทั่วถึง
• มุ ่งเน้นการเข้าถึงพนักงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น

พนกังานแยกเป็นสายงานและระดบังาน โดยจดัท�า HR 
Site Visit เพ่ือสื่อสารกับพนักงานในเรื่องการเติบโต 
ในสายอาชพี หลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานและการปรับ
ระดบั รวมถงึทบทวนหลกัเกณฑ์สวสัดกิารต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ให้พนักงานได้เข้าใจ

• กิจกรรมเพ่ือสื่อสารทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ความ
เคลื่อนไหวในองค์กร และข่าวสารต่างๆ ให้พนักงาน
ทราบอย่างต่อเน่ืองด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น 
เสียงตามสาย ระบบ Intranet ระบบ Outlook รวมถึง
การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ในรูปแบบของกิจกรรม Town Hall ที่ เน ้นการ 
สร้างความเข้าใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องเกิดขึ้นและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน
ในการท�างาน โดยปี 2562 ได้จัดกิจกรรม Town Hall 
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง

• การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริหารระดับสูง
กับพนักงานโดยผ่านกิจกรรมสโมสรพนักงาน อาทิ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงกลั่น 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
เป็นต้น 

• ด�าเนินการโครงการ Engagement Ambassador  
ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยคดัเลือกพนกังานในแต่ละกลุม่
ธุรกิจ เป็นตัวแทนท�ากิจกรรมสร้างความผูกพัน เป็น
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล นโยบายระหว่างบริษัทฯ
กับพนักงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมท้ังท�าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับจากพนักงานกลุ ่มย่อย
ไปสู่ผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งร่วมจัดท�าแผนกิจกรรม 
เสริมสร้างความผูกพันองค์กร และปรับปรุงแผน
งานตามปัจจัยท่ีเป็นความต้องการของพนักงานและ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของบริษัทฯ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
และการบริหาร (Management Development Sub 
Committee-Sub MDC) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน
• สนับสนุนช่องทางดิจิทัลที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างการ

ท�างานที่รวดเร็วและหลากหลาย เช่น MS-Outlook 
365, Skype for Business, WebEx เป็นต้น 

• มรีะบบสนบัสนนุการท�างานทีท่นัสมยั ใช้งานง่าย ทกุที่
ทกุเวลา เช่น ระบบบรหิารงานบคุคล Smart ME ระบบ
เบิกจ่าย EZ-Pay ระบบจัดหาพัสดุ e-Procurement 
ระบบจัดเลีย้ง e-Catering ระบบจองห้องประชมุ Smart 
Meeting และระบบจองโต๊ะท�างานส่วนกลาง Smart 
Office เป็นต้น

จากแผนงานที่ได้มีการด�าเนินการไปแล้ว บริษัทฯ พบว่ามี
ปัจจัยจากการปรับปรุงการบริหารงานภายในที่ส่งผลกระทบให ้
ความผูกพันพนักงานลดลงน้อยลง อย่างไรก็ตามมีพนักงานร่วม
ตอบแบบส�ารวจความผูกพันพนักงานต่ององค์กรในปี 2562 ถึง
ร้อยละ 98.95 ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าพนกังานให้ความส�าคญัต่อการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ  
เป็นอย่างยิ่ง และจากผลการส�ารวจบริษัทฯ ได้รับคะแนน 
ความผูกพันองค์กร (Overall Engagement Score) ที่ร้อยละ 62 

แผนงานในระยะต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯ จะเริ่มใช้สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
แบบยืดหยุน่ Flexible Benefits เพือ่ตอบโจทย์ Lifestyle ของแต่ละ 
Generation ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแต่งกายแบบ Smart Casual 
จากเดิมที่พนักงานสามารถแต่งกายแบบล�าลองได้เฉพาะวันศุกร์  
ในปีนี้พนักงานจะสามารถแต่งกายแบบ Smart Casual ได้ 
ทุกวันท�างาน
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การจัดการความรู้องค์กร

การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการส�าคัญท่ีรวบรวมองค์ความรู้
การด�าเนินงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นทุนองค์ความรู้ท่ีส�าคัญต่อ
การเตบิโตและการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื ด้วยความตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของการจดัการความรู ้บรษิทัฯ จงึมส่ีวนควบคมุภายใน  
ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีระบบการ
จัดการความรู้ของบริษัทฯ (BCP Knowledge Management: 
KM) ที่เรียกว่า ระบบ WeShare ซ่ึงปัจจุบัน ระบบ WeShare  
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการพัฒนาปรบัปรงุ เพือ่ให้รองรบักบัทิศทาง
องค์กร และแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงครอบคลุมการขยายธุรกิจ 
โดยมีการขออนุมัติเงินลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การจัดการความรู้องค์กร ท้ังน้ีระบบ WeShare ท่ีปรับปรุงจะ
สามารถรวบรวม และวิเคราะห์องค์ความรู้ของบริษัทฯ รวมถึง
บริษัทในกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการยกระดับ ต่อยอด แลกเปลี่ยน และ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้อย่าง

ประเภทความรู้ที่จ�าเป็น วิธีการรวบรวมและถ่ายทอด วิธีการถ่ายทอดข้อมูล

1. ข้อมูลองค์ความรู้ที่ส�าคัญใช้ในการจัดท�ากลยุทธ์
 (Strategic Position Knowledge)
 • Internal/External Factors
 • SWOT Analysis
 • Sales/Supply Plan

• รวบรวมผ่านการประชุม Cross Functional Team  
ของ Function งานหลักต่างๆ เช่น การประชุม
แผนการตลาด การประชุมผู้บริหารระดับสูง
(Mancom)

• รวบรวมผ่านระบบฐานข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

• ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านวางแผนกลยุทธ์

2. ความรู้พื้นฐานในการท�างานแต่ละต�าแหน่ง
 (Job Position Knowledge)

• จัดท�า Work Instruction/Manual/OP/WI
• จัดเก็บในเว็บไซต์องค์ความรู้ขององค์กร  

โดยแบ่งเป็นเว็บไซต์ย่อย ตามความรู้ของ 
สายอาชีพ/หน่วยงาน

• พนักงานน�าเสนอความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานประจ�าวัน

• การฝึกอบรม 
• On the Job Training
• ระบบการจัดการความรู้ของ 

บริษัทฯ (WeShare) : e-Learning 
(Aculearn)

3. ความรู้จากประสบการณ์/ 
 การถ่ายทอดจากบุคคลอื่น (Lesson Learned)

• พูดคุย/ประชุมหลังการท�าโครงการ
• การประชุมส่วนงาน

• บันทกึการประชุมหรอืสรปุประเดน็
การประชุม

4. ความรู้จากการฝึกอบรมภายใน/ 
 ข่าวสารภายนอกองค์กร 

• จัดอบรมตาม Competency ทั้ง Core/Functional • การทดสอบ Pre-Test, Post Test

5. ความรู้จากผู้เกษียณอายุ • รวบรวมความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุงาน
โดยวิธีการพูดคุย การสัมภาษณ์ และขอเอกสาร

• หนังสือเก็บองค์ความรู้
• Clip Video สัมภาษณ์
• Poster โปรโมทองค์ความรู้ 

ภายในองค์กร

6. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs)
 และชมรมต่างๆ (Community of Interests)

• บันทึก และเก็บข้อมูลกิจกรรมของ CoPs/ชมรม
ในระบบ WeShare

• พนักงานที่เป็นสมาชิก CoPs และ 
CoIs ต่างๆ

กว้างขวางมากขึ้นในอนาคต รวมถึงปรับรูปแบบเน้นการใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ Mobile หลากหลายแบบ ให้ใช้งานง่าย และทันสมัย 
มากขึ้น

ปัจจุบันการจัดการความรู้ในกระบวนการท�างาน มีการท�าผ่าน
กระบวนการ PDCA (Plan - Do - Check - Act) โดยมีการ
วางแผนงาน ด�าเนินการตามแผน วัดผล และปรับปรุงแผนการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งประเภทความรู้ท่ีจ�าเป็น 
ออกเป็น 6 ประเภทคือ
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ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารเกษียณอายุ ซ่ึงเป็นบุคลากรที่เริ่มท�างานกับบริษัทฯ มาต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง มีประสบการณ์ในการ
ท�างานหลากหลายสายงาน ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้จดัให้มโีปรแกรมการถ่ายทอดองค์ความรูพ้ืน้ฐานของบรษัิทฯ ในระดับองค์ความรู้ของ 
ผูบ้ริหารเพือ่การตดัสนิใจ โดยได้ถ่ายทอดให้กบัคณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารระดบักลางทีส่บืทอดต�าแหน่ง รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ในรูปแบบต่างๆ เช่น Presentation, Template การค�านวณ และ Video Clip เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: CoPs) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ของ 
กลุ่มคนที่ท�างานในสายงานเดียวกัน หรือคนซึ่งมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อร่วมแก้ปัญหา ผ่านการประชุมในรูปแบบที่ส่งเสริม
ให้สมาชิก เสนอความคิดภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง และสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้จากภายนอก ร่วมให้ความรู้ในเชิงลึก  
ยิง่ไปกว่าน้ัน บริษทัฯ ได้สนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูก้บัองค์กรภายนอกในอตุสาหกรรมเดยีวกนั โดยในปีนี ้มกีารตัง้ CoP ใหม่  
ได้แก่ CoP Environment และ CoP Internal Audit

ชุดความรู้ที่ด�าเนินการเก็บองค์ความรู้

โครงสร้าง

ราคาน�้ามัน
(Oil Pricing System)

ความรู้ธุรกิจ

พลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก 
(Lithium, Solar 

Power, Wind Power, 
Geothermal และ 

Bio-Based เป็นต้น)

ความรู้ธุรกิจ

ค้าปลีกน�้ามัน

Fundamentals of 

Crude Oil Hedging

Venture 

Capital
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิธรุกิจตำมภำรกิจคร้ังก่อตัง้ในกำรมีส่วนร่วมพฒันำควำมเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมไทยมำอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้สงัคมระยะใกล้  
(ระดับพื้นที่) และสังคมระยะไกล (ระดับประเทศ) ด้วยรูปแบบท่ีช่วยแก้ปัญหำสังคมและตอบสนองต่อควำมคำดหวังของชุมชนและ
สังคม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนงำนทั้ง 2 ระดับพื้นที่ ดังนี้
1. กำรพัฒนำสังคมระดับพื้นที่ 
2. กำรพัฒนำสังคมระดับประเทศ 

การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่รอบสถานประกอบการ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ปี 2562-2567
ด้วยโรงกลั่นน�้ำมันเป็นพื้นท่ีปฏิบัติกำรส�ำคัญของบริษัทฯ (ร้อยละ 90) กำรด�ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ได้มีกำรจ�ำแนกกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้อำศัยท่ีอยู่รอบพื้นท่ีออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม  
ซึ่งควำมคำดหวังส่วนใหญ่เป็นเรื่อง (1) กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมปลอดภัย (2) สื่อสำรให้ทรำบล่วงหน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 
(3) สื่อสำรอย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (4) มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย รวมถึง (5) กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงก�ำหนดกลยุทธ์ในงำนชุมชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครอบคลุม 8 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกีฬำ ด้ำนคุณภำพชีวิต ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ดำ้นเศรษฐกิจ และดำ้นสำธำรณประโยชน์ โดยในปี 2562 จัดกิจกรรมกวำ่ 238 ครั้ง และมีผู้ได้รับประโยชน์จำก
กิจกรรมกว่ำ 52,640 รำย 

(Disclosure 413-1) 

*ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทั้งหมดทุกกลุ่มในปี 2562 = 51,445 คน

ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด 

ประมาณการประชากร 10 ชุมชนในเขตบางนา/

พระโขนง

1 แฟลตทหาร 

1 ต.บางน�า้ผึ้ง 

อ.พระประแดง

17,885 คน

5,098 ครัวเรือน 

ที่เป็นสมาชิก 

จุลสารครอบครัวใบไม้

5,098 คน

19 โรงเรียนเขตบางนา

พระโขนง และ ต.บางน�า้ผึ้ง

14,363 คน

18 โครงการรอบโรงกลั่น

4,817 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(จ�านวน/ร้อยละ*)

28,594 คน

ร้อยละ 55.58

5,954 คน

ร้อยละ 11.57

15,117 คน

ร้อยละ 29.38

1,780 คน

ร้อยละ 3.46

การลงทุนทางสังคม 

22.72 ล้านบาท

(งบพัฒนา/บริจาค)

(Disclosure 201-1)

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 59.77

งบด้านบริจาคร้อยละ 12.89

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 5.02

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 13.19

งบด้านบริจาคร้อยละ 5.72

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 3.41

กลยุทธ์งานชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายปี 2562

จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างความเป็นมิตร 
เป็นประโยชน์ และปลอดภัย 

เรื่องร้องเรียนจากชุมชนในวงกว้าง 0 ครั้ง 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร้อยละ > 90

ผลประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ > 85

การประเมินความเป็นมิตร, เป็นประโยชน์, ปลอดภัย ร้อยละ > 85
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562

ด้านความปลอดภัย
กำรซ้อมแผนอพยพประชำชนกรณีเกิดอุบัติภัย
เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของชมุชนและ
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยืนของสหประชำชำต ิ(SDGs) เป้ำหมำย
ที่ 11 กำรพัฒนำชุมชนและเมืองอยำ่งยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดซ้อม
แผนอพยพประชำชนกรณีเกิดอุบัติภัยให้แก่ชุมชนรอบโรงกล่ัน
เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทฯ กับส�ำนักงำน
เขตพระโขนง และสถำนีดับเพลิงพระโขนง 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยำยกำรซ้อมแผนอพยพประชำชนฯ  
ให้แก่ชุมชนพื้นท่ีเขตบำงนำเป็นปีแรก โดยจัดซ้อมแผนอพยพ 
ประชำชนฯ แบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ให้แก่ชมุชน
เขตบำงนำ โซนสรรพำวุธ ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับ
ส�ำนักงำนเขตบำงนำ และสถำนีดับเพลิงพระโขนง เพื่อให้ชุมชน
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยพิบัติ
ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

ด้านการสื่อสาร 
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีเหมำะกับกลุม่ต่ำงๆ ทีอ่ำศยั
อยูใ่กล้พืน้ทีร่อบโรงกล่ัน ในหลำกหลำยช่องทำง ช่องทำงหลกั คอื 
กำรประสำนกับพนกังำนชมุชนสมัพนัธ์ ซึง่จะมีกำรลงพืน้ทีพ่ดูคุย 
กำรโทรศพัท์สำยตรง กำรจดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์อย่ำงต่อเนือ่ง 
กำรตดิต่อสือ่สำรผ่ำน Line กลุม่ กำรสัมมนำคณะกรรมกำรชมุชน 
กำรท�ำ Focus Group และบอร์ดประชำสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร “วิสำหกิจชุมชน คุณแจ๋วคลีนเซอร์วิส”
เป็นโครงกำรท่ีด�ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสร้ำง
โอกำสให้แก่ชุมชนในกำรหำรำยได้เพิ่มด้วยกำรรวมกลุ่มแม่บ้ำน 
ในชุมชนให้บริกำรงำนแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดในคอนโดมิเนียม
รอบโรงกลั่น ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนิน
งำนของกลุ่มแม่บ้ำน โดยพัฒนำระบบประเมินผลโดยใช้กำร
ประเมินผลแบบ Online เพื่อให้ลูกค้ำประเมินกำรท�ำงำนได้ 
ตรงกับควำมเป็นจริงมำกขึน้ อกีทัง้ยังพฒันำศกัยภำพของสมำชกิ
กลุ่มแม่บ้ำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำ 
ต่ำงชำติที่เพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น ด้วยกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้สมำชิกของกลุ่มได้ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหำ 
ในกำรด�ำเนนิงำนและเร่ิมจดัสวสัดิกำรของกลุ่มเพือ่สร้ำงแรงจงูใจ
ในกำรท�ำงำนแก่สมำชิกของกลุ่ม 

ผลกำรด�ำเนนิงำนปี 2562 กลุม่วสิำหกจิชมุชนคณุแจ๋วฯ สำมำรถ
สร้ำงรำยได้หมุนเวียนในกลุ่ม มีรำยได้เฉลี่ย 30,000 บำท/เดือน 

พึ่งพำตนเองได้ สมำชิกได้พัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำนและฝึก
กำรคิดแก้ไขปัญหำในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประชุม
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงงำนโดยใช้ข้อมูลผลประเมินกำรท�ำงำน
จำกลูกคำ้อย่ำงสม�่ำเสมอ 

กิจกรรม “ชวนคิด ชวนคุย กับนักกำรเงิน” 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเพื่อนบ้ำนกลุ่มครอบครัว
และกลุ่มคอนโดมิเนียม ในด้ำนกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะ 
กำรบริหำรกำรเงินและควำมรู้เร่ืองกำรลงทุนตำมวิถีชีวิตของ
คนเมืองและคนรุ่นใหม่ บริษัทฯ ได้จัดอบรมกำรบริหำรกำรเงิน
และควำมรู้เรื่องกำรลงทุนให้กับเพื่อนบ้ำนกลุ่มครอบครัวและ
คอนโดมิเนยีม โดยเชญิวทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญจำกตลำดหลกัทรัพย์
มำร ่วมให้ควำมรู ้และส่งเสริมให้เพื่อนบ้ำนรอบโรงกลั่นฯ  
เหน็ควำมส�ำคญัของกำรออม กำรลงทนุ และกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำย  
โดยเน้นหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เข้ำร่วมอบรม 
ได้น�ำควำมรู้ไปปรบัใช้เพือ่เพิม่คณุภำพชวีติและสร้ำงควำมม่ันคง
ทำงกำรเงินต่อไป
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงกำร “OUR Khung BangKachao” พัฒนำพื้นที่ 
คุ้งบำงกะเจำ้สู่ควำมยั่งยืน
“คุ้งบางกะเจ้า” พื้นท่ีสีเขียวขนำดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหำนคร 
ทีไ่ด้รับกำรยกย่องจำกนติยสำร Time ให้เป็น "The Best Urban Oasis 
of Asia" จำกกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกำรขยำยตัวของเมือง 
ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำในหลำยด้ำน 
อำทิ พื้นที่สีเขียวลดลง ระบบนิเวศในพื้นท่ีเปล่ียนแปลง เช่น  
เกิดปัญหำดินและน�ำ้เคม็ขึน้ ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนท้องถิน่  
กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรและรำยได้ครัวเรือนลดลง  
จงึเกิดโครงกำร OUR Khung BangKachao เป็นควำมร่วมมือของ
องค์กรชัน้น�ำของประเทศ ท้ังภำคเอกชน ภำครัฐ ภำคประชำสงัคม 
และภำคประชำชน ชมุชนคุง้บำงกะเจ้ำ 6 ต�ำบล ภำยใต้กำรก�ำกับของ
มูลนธิชิยัพฒันำในกำรพฒันำพืน้ทีคุ่ง้บำงกะเจ้ำสูค่วำมยัง่ยืนและ
สมดุล โดยกำรน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำมำประยกุต์ มำร่วมมือกนั 
ในกำรพัฒนำ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลำงเพื่อให้กำรพัฒนำ 
ตอบควำมต้องกำรได้อย่ำงตรงจุดและเป็นรูปธรรมมำกที่สุด

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะท�ำงำนพัฒนำพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำฯ ใน 3 
ด้ำน ได้แก่ กำรพฒันำพืน้ท่ีสเีขยีว กำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วอย่ำง
ยั่งยืน และกำรพัฒนำกำรศึกษำ เยำวชนและวัฒนธรรรม ปี 2562 
บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนำพื้นที่สีเขียวคุ้งบำงกะเจ้ำ ที่ ต.บำงน�้ำผึ้ง 
จ�ำนวน 11 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 19.71 ไร่ น�ำพนักงำนปลูกต้นไม้
ร่วมกับชุมชนกว่ำ 1,000 ต้น 

โครงกำร “รวมพลงัครอบครัวใบไม้ ปลูกป่ำชำยเลนบำงขนุเทยีน”
โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนบำงขุนเทยีน เป็นโครงกำรปลูกป่ำในใจคน 
ตำมศำสตร์พระรำชำของกรุงเทพมหำนคร โดยปลูกป่ำชำยเลน
บริเวณชำยทะเลกรุงเทพฯ เขตบำงขุนเทียน เพื่อแก้ไขปัญหำ
พืน้ดินสูญหำยจำกกำรถกูน�ำ้ทะเลกดัเซำะ ซึง่ปัจจบัุนมีพืน้ดินจม
หำยไปในทะเลกว่ำ 3,000 ไร่ โครงกำรปลูกปำ่ชำยเลนฯ เป็นกำร
ฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษำป่ำชำยเลนให้กลับคืนสู่สภำพเดิมที่มีควำม
สมดลุของระบบนเิวศและเพิม่พืน้ดินของกรงุเทพฯ ให้กลับคืนมำ
 
บริษัทฯ ได้ร่วมให้กำรสนับสนุนกำรปลูกและดูแลรักษำตั้งแต่ปี 
2560 ในพืน้ทีจ่�ำนวน 50 ไร่ และปี 2562 ได้พำเยำวชนจำกชมุชน
รอบโรงกลั่น ในโครงกำรเยำวชนคนดีบำงจำก เพื่อนบ้ำนกลุ่ม
ครอบครัว และคอนโดมิเนียมรอบโรงกลั่น ไปร่วมกันเพิ่มพื้นที ่
สีเขียวปลูกปำ่ชำยเลน เรียนรู้เรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ศกึษำขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ และกำรบ�ำรงุรักษำ 
ชำยทะเลกรุงเทพฯ ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมท่ีมีควำมสมบูรณ์ 
อย่ำงยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน 

โครงกำร “บำงจำกห่วงใยชุมชน” ร่วมบรรเทำฝุ่นละออง
บริษทัฯ กับส�ำนกังำนเขตพระโขนง ร่วมบรรเทำปัญหำฝุน่ละออง
ในพื้นท่ี โดยจัดรถน�้ำของบริษัทฯ ฉีดพ่นละอองน�้ำและท�ำควำม
สะอำดบนถนนสขุมุวทิ พร้อมกันนีเ้พือ่นพนกังำนบริษทัฯ ร่วมกบั 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีจำกส�ำนักงำนเขตพระโขนง ร่วมกันแจก
หน้ำกำกกันฝุ่น PM 2.5 จ�ำนวน 12,000 ชิ้น ให้กับชุมชนและ
โรงเรียนรอบโรงกล่ันฯ เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกภำวะฝุน่ละออง
ด้วยควำมห่วงใยและร่วมดูแลชุมชนเพื่อนบ้ำนรอบโรงกลั่นฯ

ด้านคุณภาพชีวิต
โครงกำร “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ” 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน  
โดยเฉพำะกลุม่ผูส้งูอำยุ โดยจดัโครงกำรผูส้งูวยัใส่ใจสขุภำพ ต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชน มีสุขภำพแข็งแรง  
มีควำมผำสกุ มีสขุภำวะท่ีดีสมบูรณ์ทัง้กำยและใจ ปี 2562 บริษทัฯ 
ได้จดักิจกรรมส่งเสรมิคุณภำพชวีติของผูสู้งอำยุในโครงกำรฯ ดังนี้
ด้ำนร่ำงกำย จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ โดยแพทย์จำก
โรงพยำบำลพญำไท 1 กำรอบรมออกก�ำลังกำยส�ำหรับผู้สูงวัย  
เช่น จีก้ง โยคะ และกำรจดักิจกรรมเรียนรูเ้ร่ืองอำหำรเพือ่สขุภำพ 
กำรปลูกผัก และกำรท�ำอำหำรจำกผักออร์แกนิค ท่ีบ้ำนสวน 
ออแกนิคเวย์ 

ด้ำนจติใจ จดักิจกรรมนนัทนำกำรต่ำงๆ เช่น กำรสอนกำรจดัสวนถำด  
เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยและเป็นกำรฝึกสมำธิ กำรสอนกำรสำน
ตะกร้ำรักษ์โลก ซึ่งสำมำรถน�ำไปท�ำเป็นอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้
และกำรพำไปท่องเที่ยวเมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร เป็นต้น
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ด้านการศึกษา
โครงกำรพฒันำศกัยภำพครแูละบุคลำกรด้ำนกำรศกึษำ ให้มีควำม
สำมำรถในระดับสำกล 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพครูและนักเรียน
ทั้งด ้ำนวิชำกำรและด้ำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning ให้กับครูวิชำวิทยำศำสตร์ (BCP Innovative 
& Active Learning Science for Teachers) และครูวิชำภำษำ
อังกฤษ (BCP Active Learning English for Teachers) ที่เน้น 
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ และเรยีนรูก้ำรพฒันำนวตักรรม
สือ่กำรสอนจำกสิง่ใกล้ตวัอย่ำงง่ำยๆ อย่ำงมีประสทิธภิำพ และได้
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และภำษำ
อังกฤษของเยำวชนในโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ ให้มีควำมสำมำรถ
แข่งขันในระดับสำกล

ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
จัดกิจกรรม “บำงจำกสร้ำงสุข เรียนรู้ผ่ำนหนัง” พำชมภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” จิตรกรรมฝำผนังมีชีวิต
ตำมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท�ำโครงกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” จิตรกรรมฝำผนังมีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะ
สร้ำงสรรค์จติรกรรมฝำผนงัเรือ่ง “รำมเกียรติ”์ ให้เคล่ือนไหวมีชวีติ 
ด้วยกำรบูรณำกำรผูรู้ห้ลำยสำขำกับคณะท�ำงำนแอนเิมชัน่รุน่ใหม่
จนพัฒนำมำเป็นภำพยนตร์แอนิเมชั่นร่วมสมัย เขำ้ใจงำ่ยๆ และ
หนึ่งในเป้ำหมำยที่ทำงคณะท�ำงำนมุ่งหวังคือกำรให้ประชำชน
คนไทยโดยเฉพำะเด็กๆ ได้รับชมและซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย
ในวงกว้ำง ดังนั้นเนื่องในวำระครบรอบ 35 ปี บำงจำก บริษัทฯ 
จึงได้ร่วมสนับสนุนสืบสำนวัฒนธรรมไทยด้วยกำรร่วมเผยแพร่
ภำพยนตร์ชุดนี้ออกไปในวงกว้ำง โดยจัดให้มีกำรฉำยภำพยนตร์
ชุดนีใ้นเครือเมเจอร์ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯ ได้รับชม  

ซึง่รวมถงึโรงเรยีนรอบโรงกลัน่ฯ โดยบรษิทัฯ ได้น�ำครูและนกัเรียน
จำกโรงเรียนรอบโรงกล่ันฯ จ�ำนวนกว่ำ 950 คน เข้ำชมภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” สร้ำงควำมสุขและเป็นกำรสืบสำนกำรอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ต 35 ปี ยังแจ๋ว”
เนื่องในโอกำสครบรอบ 35 ปี กำรก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นกำร
ขอบคุณเพื่อนบ้ำนชุมชนรอบโรงกล่ันฯ ในโอกำสที่บริษัทฯ ได้
อยู่เคียงข้ำงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมำเป็นเวลำ 35 ปี บริษัทฯ 
ได้จัดคอนเสิร์ต 35 ปียังแจ๋ว ให้เพื่อนบ้ำนรอบโรงกล่ันฯ ท้ัง 4 
กลุ่ม จ�ำนวน 2,200 คน มำร่วมชมคอนเสิร์ตจำกศิลปินชื่อดัง  
ก๊อท จกัรพนัธ์ และ ไอซ์ ศรณัย ูโดยในงำนได้เปิดโอกำสให้ร้ำนค้ำ
ชุมชนมำออกร้ำนขำยอำหำรและเครื่องดื่มให้ผู้ร่วมงำน เป็นกำร
กระจำยรำยได้สู่ชมุชนกว่ำ 90,000 บำท และจดัซุม้เกมให้ผูร่้วมงำน 
ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมท�ำบุญ โดยน�ำรำยได้จำกกำรขำยบัตร
เล่นเกม น�ำไปบริจำคเพื่อสมทบทุนสร้ำง รพ.จักษุบ้ำนแพ้ว เป็น
เงิน 100,000 บำท โดยไม่หักคำ่ใช้จ่ำย 

ผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ)
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ชั่วโมงรวมการท�างานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น (ชั่วโมง-บาท) 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น (ร้อยละ)

โครงการที่ท�างานต่อเนื่อง

ด้าน ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

ความปลอดภัย • เชื่อมั่นต่อควำมปลอดภัยของโรงกลั่น 
• มีภมิูคุ้มกันด้ำนควำมปลอดภยัสำมำรถรบัมือกับภำวะฉกุเฉนิ

จำกสถำนกำรณ์หรือภัยพิบัติต่ำงๆ ได้ 

• อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน/ชุมชน/คอนโดมิเนียม
• มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง
• ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ควำมปลอดภัยชุมชน

เศรษฐกิจ • สร้ำงรำยได้และเปิดโอกำสให้คนในชุมชน ได้ใช้ควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์งำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

• ส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรบริหำรกำรเงินและกำรลงทุน

• วิสำหกิจชุมชน สร้ำงรำยได้เสริม เพิ่มศักยภำพในกำรท�ำธุรกิจ ต่อยอด สนับสนุนกำร 
รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพิ่ม

• สนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรในชุมชนมำใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
กระจำยรำยได้สู่ชุมชน

• เปิดโอกำสให้ร้ำนอำหำรในชุมชนขำยอำหำรในโรงอำหำรส�ำนักงำนใหญ่ และในพื้นท่ี
สนำมกีฬำ Bangchak Green Stadium โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน  
วันละกว่ำ 1,000 บำท/ร้ำน/วัน

สิ่งแวดล้อม • ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่ • โครงกำร “ทอดผ้ำป่ำ รักษำต้นน�้ำ” จ.ชัยภูมิ ปีที่ 15
• โครงกำรรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น ปี 8
• โครงกำรเส้นทำงหิ่งห้อย วิถีแห่งกำรอนุรักษ์ ปี 6
• โครงกำรเยำวชนรักษ์โลก ปี 5
• โครงกำรรวมพลังครอบครัวใบไม้ ปี 15
• โครงกำรครอบครัวสัญจร ปี 11

คุณภาพชีวิต • เสริมสรำ้งคุณภำพชีวิต สุขภำพกำยสุขภำพใจ • โครงกำรครอบครัวเดียวกัน ปี 26
• โครงกำรชุมชนสุขภำพดี ปี 9
• โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ ปี 3 
• โครงกำรเยำวชนคนดีบำงจำก ปี 4 

การศึกษา • เยำวชนเรียนรูแ้ละพฒันำตำมช่วงวยั ปลูกฝังจติส�ำนกึให้เป็น
ทั้งคนดีและคนเก่ง 

• โครงกำรสร้ำงส�ำนึกพลเมือง ปีที่ 10
• โครงกำรทุนกำรศึกษำเยำวชนบำงจำก ปี 15
• โครงกำรอ่ำนออก เขียนได้ งำ่ยนิดเดียว ปี 6
• โครงกำรเติมควำมรู้เต็มถังกับโรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก ปี 14 

การกีฬา • เยำวชนแข็งแรง สุขภำพดี ไกลยำเสพติด
• สำมำรถสร้ำงรำยได้ มีโอกำสทำงกำรศึกษำที่ดีจำกกำร

เล่นกีฬำ

• ฟุตซอลเยำวชนบำงจำก ปี 16
• สโมสรฟุตบอลเยำวชนบำงจำก ปี 13

ความสัมพันธ์และ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี

• กระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งโรงกลั่นและชุมชน 
ผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง

• โครงกำรชุมชนสัญจร ปี 11
• จุลสำรครอบครัวใบไม้ ปี 15 
• วันเด็กบำงจำก ปี 35
• รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอำยุในชุมชนวันสงกรำนต์ ปี 17
• เยี่ยมชุมชนวันส�ำคัญ เช่น วันแม่ วันปีใหม่ ปี 17
• ชวนน้องดูหนัง ปี 12
• กิจกรรมเพื่อนบำ้นคอนโด ปี 9

คิดเป็นเงิน 3.55 ล้านบาท11,673 ชั่วโมง2559

คิดเป็นเงิน 4.20 ล้านบาท13,460 ชั่วโมง2560

คิดเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท16,088 ชั่วโมง2561

คิดเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท15,583 ชั่วโมง2562

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

98.72 98.86 98.0 97.0
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ให ้ควำมรู ้ในกำรน�ำนวัตกรรมมำใช ้ในแก้ไขบรรเทำ 
(Mitigration) ปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศแก่
ประชำชน โดยกำรจัดสัมมนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  
จัดสัมมนำในหัวข้อ SynBio Forum "ชีวนวัตกรรม ศำสตร์
เปลี่ยนโลก" ซึ่งเป็น Disruptive Technology ท่ีมีบทบำท

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ์ 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรดแูลชมุชนรอบโรงกล่ันควบคูก่บั 
กำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่ำงๆ  
อย่ำงต่อเน่ืองแก่ชมุชนรอบโรงกล่ันอย่ำงสม�ำ่เสมอ และเป็นส่วนหนึง่ 
ในกำรพฒันำคุณภำพชวีติ ควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชน โดยกำร
พัฒนำศักยภำพของผู้น�ำชุมชน เยำวชน และผู้อำศัยในชุมชน  
ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ มีสภำพเศรษฐกิจ 
ครัวเรือนที่ดี มีสุขภำพจิตท่ีดี และมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำง
ชุมชนกับโรงกลั่น สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อยำ่งผำสุก

การพัฒนาสังคมระดับประเทศ 

ในวำระ 35 ปี บริษัทฯ สื่อสำรควำมเข้ำใจ
กับสังคมถึงกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ  
ในแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนบนหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง และเป้ำหมำยกำร
พฒันำท่ียัง่ยืนแห่งสหประชำชำต ิ(SDGs) ที่
สือ่สำรถงึ “ความสุขทีย่ั่งยนื” ท่ีธรุกิจสำมำรถกระจำยไปยงักลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรับผิดชอบ นั่นคือ ผลก�ำไรที่มั่นคงของทุกคน 
ทุกองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม

จำกกำรท่ีปัญหำควำมเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
ปัญหำขยะพลำสติกส่งผลกระทบต่อสังคมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ได้พยำยำมหำแนวทำงในกำรช่วยบรรเทำผลกระทบ
ท้ังต่อประชำชนที่อำศัยในกรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัด โดยต่อยอด
กิจกรรมด้วยนวัตกรรมและกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
ทั้งภำครัฐ องค์กรเอกชน ประชำชนและภำคเอกชนมำกขึ้น 
โดยใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model 
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและย่ังยืน อันได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภำพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว ดังนี้ 
1. น�ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มำใช้ใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ เน้นกำรใช้ทรัพยำกร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
อย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยนวัตกรรมและกระบวนกำรแปลงสภำพ 
ตำมหลัก Reduce, Reuse และ Recycle 

2. กำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562 

ด้ำนกำรพัฒนำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหำของ
ประเทศมำกขึ้น 

1. น�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
มำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ เน้นกำรใช้ทรัพยำกร วตัถดิุบ ผลิตภณัฑ์
อย่ำงคุม้ค่ำ ด้วยนวัตกรรมและกระบวนกำรแปลงสภำพตำมหลัก 
Reduce, Reuse และ Recycle โดยได้ด�ำเนินกำรดังนี้ 

โครงกำรลดขยะ ที่ร้ำนกำแฟอินทนิล
ส่งเสริมให้ลูกค้ำใช้แก้วส่วนตัวในกำรซื้อเคร่ืองด่ืม โดยลด
รำคำให้ 5 บำท
กำรใช้แก้วไบโอพลำสตกิท่ีสำมำรถย่อยสลำยและไม่ใช้หลอด 
เพื่อลดขยะพลำสติกส�ำหรับเครื่องด่ืมท่ีร้ำนอินทนิล ปีละ
กว่ำ 20 ล้ำนแก้ว
“แก้วเพาะกล้า” เป็นอีกกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ขอรับคืนแก้ว
เครื่องด่ืมอินทนิลย่อยสลำยได้ จำกเพื่อนพนักงำนกลุ่ม
บริษัท บำงจำกฯ และลูกค้ำร้ำนอินทนิลทั่วประเทศ และไป
มอบให้กรมป่ำไม้ ส�ำหรับน�ำไปเพำะช�ำต้นกล้ำไม้ ทดแทน
กำรใช้ถงุพลำสตกิด�ำ เพือ่ลดกำรสร้ำงขยะ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

โครงกำร “รักษ์ ปัน สุข” 
บริษทัฯ รบับริจำคขวดน�ำ้ด่ืม PET จำกผูใ้ช้บริกำรไปมอบให้  
บริษัท อินโดรำมำฯ เพื่อน�ำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็น
เสื้อ หมวก และกระเป๋ำ เพื่อมอบให้เป็นสำธำรณประโยชน์ 
โดยในปีนี้ได้น�ำขวดน�้ำดื่ม PET ที่ใช้แล้ว 600,000 ขวด

โครงกำร Greenovative Lube Packaging 
โดยร่วมกับ SCG น�ำแกลลอนน�้ำมันเคร่ืองมำ Recycle  
 เป็นเม็ดพลำสตกิเพือ่น�ำไปใช้ผลิตแกลลอนน�ำ้มันเคร่ืองใหม่

2. การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  
 (Climate Change Adaptation and Mitigation)

กำรบรรเทำปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
(PM 2.5) ให้คนกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ปรับคุณภำพน�้ำมัน
ดีเซลทกุชนดิให้เป็นมำตรฐำน Euro 5 ท่ีมีค่ำซลัเฟอร์ต�ำ่กว่ำ  
10 ส่วนในล้ำนส่วนและมีค่ำก�ำมะถันลดลงกว่ำ 5 เท่ำ  
เมื่อเทียบกับ Euro 4 ซึ่งจะช่วยลดปัญหำมลภำวะฝุ่นควัน
ทำงอำกำศ และฝุ่น PM 2.5 ดีต่อสุขภำพประชำชน ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ส�ำคญัในกำรพลกิโฉมอตุสำหกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร 
กำรเกษตร พลังงำน และกำรแพทย์ ฯลฯ โดย SynBio 
เป็นกำรน�ำนวตักรรมมำสร้ำงสิง่มีชวีติ (Living Organisms) 
มำผสำนควำมรู้ทำงด้ำนชวีวทิยำ เทคโนโลย ีและวศิวกรรม 
เพื่อแก้ปัญหำทรัพยำกรโลกและพัฒนำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อลดกำรใช้วัตถุดิบจำกทรัพยำกรธรรมชำติ  
ลดข้ันตอนในกระบวนกำรผลิต ลดกำรปล่อยของเสีย  
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน 
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศให้กบัเกษตรกรด้วยศาสตร์พระราชา บรษิทัฯ 
มีกำรด�ำเนินงำนช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 โครงกำร คือ
1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อแก้วิกฤตภัยแล้ง  

ต ้นแบบกำรเป ล่ียนแปลงพื้นที่ เกษตรสู ่ชุมชน
เกษตรกรรมย่ังยืน มูลนธิใิบไม้ปันสขุ ได้ขบัเคลือ่นงำน 
กับกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร  
ในพื้นที่ภำคกลำง ซึ่งร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ 
โดยตั้งต้นที่กำรฝึกอบรมพัฒนำเกษตรกร และปรับวิถี
กำรผลิต เพิ่มพื้นที่ป่ำ ขุดแหล่งน�้ำ งดใช้สำรเคมี สร้ำง
ควำมพอเพยีงตำมบันไดเศรษฐกิจพอเพยีง 9 ขัน้ และใน 
ปีนีไ้ด้เร่ิมประเมินโครงกำรฯ ด้วยเครือ่งมือทำงกำรเงนิ 
เพื่อวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงสังคม (Social Return 
On Investment) โดยจ�ำลองผลตอบแทนท่ีเป็นผลลพัธ์
ทำงสังคมมำวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน (Cost-
Benefit Analysis) พบว่ำ เมื่อประเมินผลกระทบด้ำน
บวกและลบทีเ่กิดขึน้กับเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงในพืน้ที่
โคกตูม ลพบุรี จ�ำนวน 4 ครอบครัว มีผลตอบแทน
เชิงบวกด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อมต่อเงินลงทุน  
ในอัตรำส่วน 3.9 : 1 

สรปุผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเกษตรกรปันสุข  
พื้นที่โคกตูม

2. โครงกำรหยุดกำรชะล้ำงหน้ำดิน (Stop Soil Erosion, 
Save our Future) เนื่องจำกปัจจุบันปัญหำคุณภำพ
ของดิน และกำรชะล้ำงหน้ำดิน มีควำมรนุแรงในท่ัวโลก 
และจำกรำยงำนของ UNFCC ในกำรประชุม COP 23  
นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรควบคุมกำรชะล้ำงหน้ำดิน
มีส่วนในกำรท่ีจะช่วยชะลอปัญหำโลกร้อนโดยชี้ว่ำ 
คณุภำพของดิน (Soil Health) เป็นกุญแจส�ำคัญในกำร
ที่จะต่อสู้กับภำวะโลกร้อนที่ก�ำลังรุนแรงขึ้น 

ต้นทุน
250,135 บาท

ผลประโยชน์
750,770 บาท  500,635 บาท

บรษิทัฯ จงึได้ร่วมกับ กรมพฒันำทีดิ่น สถำบันส่งเสริม
และพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ กรมป่ำไม้ และ
เครือข่ำย ร่วมหยุด ชะล้ำงพังทลำยของดิน ในพื้นที่
ภูเขำสูงลำดชัน ภำยใต้ TEAM D โดยกำรท�ำงำน
ระดับพื้นท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต รักษำ
ผืนป่ำห้วยขำแข้ง และรักษำหน้ำดินเพื่อให้ชำวบ้ำน
สำมำรถท�ำเกษตรต่อไปได้ จำกสภำพปัญหำที่พบคือ 
พืชเชิงเด่ียวที่ปลูกข้ำวโพดเล้ียงสัตว์และต้องไถพรวน 
หน้ำดิน จงึท�ำให้หน้ำดินถกูท�ำลำย และควำมหลำกหลำย 

NPV

(Disclosure 201-1)
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ทำงชีวภำพลดลง ไม่มีต้นไม้ปกคลุม ยิ่งท�ำให้กำร
ชะล้ำงของดินรุนแรงมำก หำกไม่มีมำตรกำรบริหำร
จัดกำรดินและน�้ำมำแก้ไข จะส่งผลให้ไม่สำมำรถท�ำ
เกษตรกรรมได้อีกภำยใน 6-10 ปี บริษัทฯ จึงร่วมกับ 
เครือข่ำยด�ำเนินโครงกำรหยุดชะล้ำงพังทลำยของดิน  
โดยใส่มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ ขุดขั้นบันได  
ปลูกป่ำ 5 ระดับ ปลูกหญ้ำแฝก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและท�ำ
ฝำยในแปลงเกษตรกรต้นแบบ จ�ำนวน 5 แปลง รวม 
20 ไร่ เพือ่วเิครำะห์ดิน ควำมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีป่ำ เพือ่
เห็นพัฒนำกำรที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะขยำยแนวทำงไป
ยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

3. โครงกำร Partnership school 
เพือ่รองรับปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศให้
กับเกษตรกร บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนำ
และสหกรณ์กำรเกษตรที่ท�ำปั๊มชุมชนกับบริษัทฯ ส่ง
เสริมกำรพัฒนำธุรกิจกำรเกษตรด้วยนวัตกรรมให้กับ
โรงเรียนขนำดเล็ก 4 แห่ง มีนักเรียนรวมกัน 700 คน  

ซึ่งเป็นลูกหลำนสมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร โดย
ให้นักเรียนท�ำกำรเกษตรด้วยนวัตกรรม เช่น ระบบ 
น�ำ้หยด เพือ่ลดกำรใช้น�ำ้ กำรปลูกพชืตะกร้ำ กำรท�ำเหด็ 
ATM กำรปลูกพืชในทรำย ฯลฯ เพื่อน�ำควำมรู้ไปช่วย
ผู้ปกครอง ส�ำหรับผลผลิตพืชผักที่ปลูกได้ท่ีโรงเรียน
น�ำมำใช้ท�ำอำหำรกลำงวันและทดลองท�ำกิจกำรเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) จ�ำหน่ำยผักและสินค้ำอื่นๆ 
ให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชน แปลงเกษตรที่ท�ำขึ้น
ทัง้หมดยงัสำมำรถใช้เป็นฐำนกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
ของวิชำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ 
ภำษำไทย เป็นต้น
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โครงการอ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว 2560 2561 2562

จ�านวนนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (คน)

443 คน (6 โรงเรียน) 682 คน (8 โรงเรียน) 891 คน (8 โรงเรียน)

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

 1:1.19

ในปีกำรศกึษำต่อไปโรงเรียนจะได้เข้ำอบรมและด�ำเนนิกำรด้ำนบัญชกีำรเงนิ กำรบริหำรโครงกำรธรุกิจกำรเกษตร และต่อยอด 
เป็นแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

4. โครงกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เป็นอีกโครงกำรที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้นเพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนในกำรดูแลบรรเทำ
ปัญหำภำวะฉกุเฉนิ และภัยพบัิตอินัเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ ซึง่เป็นโครงกำรทีด่�ำเนนิงำนโดยส่วนบริหำร 
ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยของ บริษัทฯ จัดอบรมควำมปลอดภัย กำรอพยพและจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนตำ่งๆ จ�ำนวน 6 โรงเรียน มีครูและนักเรียนได้ผ่ำนกำรอบรมแล้ว 1,553 คน

3. การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย 
ปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยไม่ออกเขียนไม่ได้ยังคงเป็นปัญหำท่ี
ต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนือ่ง บริษทัฯ จงึได้ร่วมกบัทุง่สกัอำศรม
ศิลป์ จัดโครงกำร “อ่ำนออกเขียนได้ งำ่ยนิดเดียว” อบรมวิธีกำร
สอนเพือ่แก้ไขปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ เป็นหลักสตูรทีค่รู
ผูส้อนต้องสอนต่อเนือ่ง 2 เทอมตำมปีกำรศกึษำและทำงวทิยำกร
จะลงพื้นท่ีนิเทศน์ต่อเน่ือง บริษัทฯ เปิดอบรมให้กับโรงเรียนใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดัทีส่นใจอย่ำงต่อเนือ่ง ในปี 2562 บริษทัฯ 
ได้ขยำยผลกำรท�ำโครงกำรอีก 8 โรงเรียน สำมำรถแก้ไขปัญหำ
นักเรียนอำ่นไม่ออกเขียนไม่ได้ 891 คน และช่วยป้องกันปัญหำนี ้
ในชั้นอนุบำลและ ป.1 ด้วย
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ด้านการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน : บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนำงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรท�ำ CSR-In-Process และวิสำหกิจเพื่อสังคม ดังนี้

กำรขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน ผลจำกควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ และสหกรณ์กำรเกษตร นอกจำกเป็นกำรลด
ต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มท่ีแน่นอนจำกเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตำมส่วนธุรกิจ 
รวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ ในฐำนะสมำชิกสหกรณ์ บริษัทฯ จึงก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชนทุกปี  
(10 แห่ง/ปี) เพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของเกษตรกรกว่ำ 1 ล้ำนครัวเรือน โดยคำดว่ำจะเพิ่มเป็น 
1.12 ล้ำนครัวเรือนภำยในปี 2564 ซ่ึงจำกสภำพเศรษฐกิจในปี 2562 ที่มีกำรแข่งขันสูง สหกรณ์ฯ ยังคงต้องกำรให้บริษัทฯ 
หนุนเสริมเครื่องมือด้ำนกำรตลำดและกำรบริหำรภำยในให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และกำรปรับปรุงภำพลักษณ์สถำนีบริกำร 
ให้ตอบโจทย์และวเิครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ นอกจำกนียั้งมีขยำยสำขำสถำนบีริกำรน�ำ้มันชมุชนไปยงัเขตภำคใต้ตอนล่ำง  
ซึ่งในปี 2562 สำมำรถขยำยสำขำได้เพิ่ม 13 แห่ง 

โครงกำร Green Impact คลิก...พลิกประเทศ 
เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตร SME และเยำวชนได้มีโอกำสพัฒนำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำบริกำร หรือโครงกำรที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมผ่ำนเทคโนโลยีออนไลน์โดยรวมกับเครือข่ำยที่ต้องกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้กับเกษตรกร และ 
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย จัดกำรอบรมและกำรประกวดผ่ำนระบบออนไลน์ มีผลงำนที่เข้ำรอบ 40 ทีม มีผู้เข้ำรอบชิงชนะเลิศกว่ำ 
40 ทีม ทีม่ำน�ำเสนอผลงำน และมีผูส้นบัสนนุและเผยแพร่ผลติภณัฑ์/โครงกำรผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ของโครงกำรกว่ำ 89,000 
คร้ัง ซึ่งข้ำวทุ่งสัมฤทธิ์ ของสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ�ำกัด จ.นครรำชสีมำ ซึ่งได้รับรำงวัลกำรประกวดได้รับกำรส่งเสริมให ้
จัดท�ำเป็นขำ้วของขวัญวำงจ�ำหนำ่ยที่รำ้น SPAR 

กำรด�ำเนนิงำนผ่ำน บริษทั ออมสุขวสิำหกิจเพือ่สังคม  จ�ำกัด  
ซึ่งได้รับกำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม จำก สวส.
ร่วมกับสโมสรพนักงำนบำงจำก จัดโครงกำรท�ำบุญ 2 ต่อ 
สนับสนุนข้ำว กข 43 ข้ำวพันธุ์ดีน�้ำตำลต�่ำของสหกรณ์
กำรเกษตรกรบรรพตพสัิย จ.นครสวรรค์ มำมอบให้โรงเรียน 
ในโครงกำรอำหำรกลำงวันและโรงเรียนใน 6 อบต.  
คุ ้งบำงกระเจ้ำ เพื่อให้นักเรียนในโครงกำรของบำงจำกฯ 
ได้ทำนข้ำวทีมี่ดัชนนี�ำ้ตำลต�ำ่ นอกจำกนี ้ บริษทั ออมสขุฯ 
ยงัช่วยสนบัสนนุกำรรบัอ้อยค้ันน�ำ้จำกเกษตรกรแก่นมะกรูด 
มำขำยให้กับ SPAR ทีเ่อม็ ทำวเวอร์ ส�ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ
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โครงกำรสำนอนำคตกำรศกึษำ Connext ED เพือ่ตอบสนอง
ต่อนโยบำยประชำรัฐและกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของเยำวชน บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเยำวชน 
20 โรงเรียน ใน 9 จงัหวดั มีนกัเรียนในระดับประถมศกึษำถงึ
มัธยมศึกษำตอนต้นกว่ำ 5,000 คน ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงำน
จิตอำสำ หรือ School Partner กว่ำ 30 คน ลงส�ำรวจ
ควำมต้องกำรของโรงเรียนและรวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมท�ำ
แผนพัฒนำโรงเรียนร่วมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรทีจ่ะยกระดับผลสมัฤทธิข์องผูเ้รียน 
พฒันำทักษะอำชพีโดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร กำรสนบัสนนุ
อุปกรณ์ สื่อกำรสอน สำธำรณูปโภคในโรงเรียน กำรพัฒนำ
ศักยภำพครู 

โครงกำรรับซ้ือน�้ำมันพืชใช้แล้วไปผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 
เป็นกำรด�ำเนินธุรกิจที่สร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรมำ 
ยำวนำนกว่ำ 15 ปี ซึง่มีควำมมุ่งหวงัท่ีจะพฒันำเก็บรวบรวม 
น�้ำมันพืชใช้แล้วจำกท้ังภำคครัวเรือนในชุมชนรอบโรงกล่ัน
และหน่วยงำนเครือข่ำยในกรุงเทพฯ กวำ่ 20 จุด เพื่อน�ำมำ 
ผลิตเป็นน�้ำมันไบโอดีเซล ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้ำนกำร
จัดกำรขยะภำยในครัวเรือน ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรมีรำยได้เสริมจำกกำรขำยน�้ำมันพืชใช้แล้ว รวมถึง
คำดหวังถึงกำรมีสุขภำพท่ีดีข้ึนจำกกำรไม่ใช้น�้ำมันพืชซ�้ำ  
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�ำกำรวิเครำะห์วิเครำะห์ผล
ตอบแทนทำงสังคม (Social Return On Investment: 

SROI) โดยจ�ำลองผลตอบแทนที่เป็นผลลัพธ์ทำงสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมมำวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน (Cost-
Benefit Analysis) พบว่ำ ประเมินผลกระทบด้ำนสังคมท่ี
เกิดขึ้นกับชุมชนรอบโรงกลั่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรและขำย
น�้ำมันพืชใช้แล้ว 9 ชุมชน พบว่ำ ประโยชน์เด่นชัดที่สุด คือ 
ช่วยสร้ำงรำยได้เสริมให้กับชุมชน และค�ำนวณผลตอบแทน
ด้ำนสังคมและสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้ต่อเงนิลงทุน มีอตัรำส่วน 
0.50 : 1 

แผนงานในอนาคต 

บริษทัฯ จะใช้นวตักรรมในระบบเศรษฐกิจชวีภำพ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจมำช่วยบรรเทำปัญหำและพัฒนำ
คณุภำพสิง่แวดล้อมและสังคมให้น่ำอยู ่โดยจะพฒันำหรือต่อยอด
โครงกำรและกิจกรรมภำยใต้ “Bangchak WOW” : Well Being 
Improvement - Oxyzen Enhancement - Water Management 
ทั้งในระดับพื้นที่ปฏิบัติกำรและสังคมวงกว้ำง

สรปุผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมโครงการน�า้มนัพชื 
ใช้แล้วชุมชน

ต้นทุน

575,833 บ. 292,000 บ.

ผลประโยชน์

283,831 บ. 0.50 : 1

NPV SROI

(Disclosure 201-1)
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สถิติด้านความยั่งยืน

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจสรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้ของกิจการ (ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 144,705.29 172,138.24 192,025.32 190,488.59

รายได้รวม 145,232.40 173,378.94 193,340.41 190,983.67

ก�าไรสุทธิ 4,729.41  6,163.00  3,234.70  2,488.49 

EBITDA  11,363.00  13,420.00  10,201.00  8,709.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านบาท)
2559 2560 2561 2562

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ  132,809.35  158,595.55  180,594.37  180,256.90 

ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน  1,489.61  1,502.30  1,559.06  1,839.24 

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น  822.32  544.16  194.45  258.46 

สนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย 3.18 3.32 3.34 3.28

ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  38.88  32.98  36.00  49.3 

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน  37.82  73.61  62.94  45.2 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท)  2,753.52  3,310.75  3,090.52  1,759.84 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)  1.80  2.15  1.35  0.80 

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน  2,903.82  3,277.33  3,310.33  3,609.11 

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล  (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น)  (หน่วย : ล้านบาท)

ประเทศที่จัดเก็บภาษี

รายได้
ก�าไร / (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้
จ่ายออก

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายได้รวม

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

ประเทศไทย 50,442 53,977 175,951 159,877 226,393 213,854 5,309 4,711 1,107 210  13 110

ประเทศสิงคโปร์ 22,890 23,995 14,995 31,314  37,885  55,309  (103)  91  4  17  17 34

ประเทศฟิลิปปินส์  -    -    1,002  6  1,002  6  443  (117)  12  2  98  -   

ประเทศญี่ปุ่น  327  21  1,383  230  1,710  251  701  (177)  2  298  -    -   

ประเทศออสเตรเลีย 9 - - - 9 -  (521)  -    -    -    -    -   

ประเทศลาว - - - 550 - 550  -    109  -    -    -    -   

(Disclosure 201-1)

(Disclosure 201-1)

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (ล้านบาท)
2559 2560 2561 2562

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น*  4,351  5,749  4,424  2,764 

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น* (ร้อยละ) 98 84 98 98

(Disclosure 204-1)

*คือ การจัดซื้อสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายการ
ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน) 

• วัตถุดิบหมุนเวียน 305,374 395,578 426,633 459,665 434,836 524,967 394,929 882,167 0 0 0 0

• วัตถุดิบไม่หมุนเวียน 5,358,267 6,731,065 6,093,537 6,468,825 5,681 27,029 26,625 152,336 3 4 2 3

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม 
(หน่วย : ล้านลิตร) 

8,618  11,070  11,856 12,380 269 393 322 522

ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

การใช้พลงังาน /1 (เทระจลู: TJ) 

(Disclosure 302-1)
13,561.3 13,903.0 13,116.8 13,182.0 63.8 60.6 94.1 99.9 1,686.6 1,683.7 1,166.6 2,246.3 8.9 10.4 10.0 10.1 

การใช้พลงังานไม่หมุนเวียน 13,561.3 13,903.0 13,116.8 13,182.0 63.8 60.6 94.1 99.9 386.1 613.0 551.4 1,410.8 8.9 10.4 10.0 10.1 

เชือ้เพลงิในการผลติ : 

• ก๊าซเชือ้เพลงิและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,589.8 6,776.3 5,450.5 5,505.9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

• ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลิง 3,227.1 3,457.0 3,770.8 3,796.3  -  -  -  - 208.5 386.2 419.8 414.0  -  -  -  - 

• ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ 2,719.6 2,814.5  3,783.6 3,794.6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

• น�า้มันเตา 913.4  744.0  -  -  -  -  -  - -  -  - 41.3  -  -  -  - 

ไฟฟ้าและไอน�า้ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต 

• ไฟฟ้า 102.8  103.1  101.7  78.2  63.8  60.6 94.1  99.9 162.7 195.3 117.6 241.3 8.0 9.5 8.8 8.8 

• ไอน�า้  -  -  -  -  -  -  - 700.8  -  -  -  - 

เชือ้เพลงิอืน่ๆ : 

• น�า้มันเชือ้เพลงิ  8.4  8.0  10.1  7.0 14.9 31.6 14.1 13.3 0.9 0.9 1.2 1.3 

การใช้พลงังานหมุนเวียน  0.1  0.0 0.0 0.0 1,300.5 1,070.7 615.2 835.5  -  -  -  - 

• ไฟฟ้าจากพลงังานลมและเซลล์ 

แสงอาทติย์

 0.1  0.0 0.0 0.0  -  -  -  -  -  -  -  - 

• เชือ้เพลงิชวีมวล/2 และก๊าซชีวภาพ  -  -  -  - 1,300.5 1,070.7  615.2  835.5  -  -  -  - 

การจ�าหน่ายพลงังาน  -  -  -  - 914.4 949.0 969.8 1,025.7 

• การจ�าหน่ายพลงังานไม่หมุนเวียน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

• การจ�าหน่ายพลงังานหมนุเวียน : ไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์

 -  -  -  -  -  -  -  - 914.4 949.0 969.8 1,025.7 

อัตราการใช้พลงังานในกระบวนการ

กลัน่ต่อหน่วยการผลติ (EII) 

(Disclosure 302-3)

 103.1  103.1  100.5  97.9

การใช้พลงังานรวมสทุธภิายในองค์กร /3 

(เทระจลู: TJ) (Disclosure 302-1)
14,406.2 14,708.7 13,417.7 14,512.6

/1 ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่า Conversion Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
/2 ค�านวณค่าพลังงานของเชือ้เพลิงชวีมวล (ไม้สบัและแกลบ) จากน�า้หนกัแบบเปียกของเชือ้เพลงิคูณกับค่าความร้อนสทุธ ิเนือ่งจากไม่ได้เก็บเปอร์เซน็ความชืน้ของเชือ้เพลงิชวีมวลท่ีใช้
/3 ค�านวณจากผลต่างของการใช้พลังงานรวมของทุกธุรกิจและการจ�าหน่วยพลังงานไฟฟ้าและไอน�า้
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ธรุกจิโรงกลัน่ ธรุกจิการตลาด ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ ธรุกจิพลงังานไฟฟ้าสเีขียว

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า) (Disclosure 305-1), 
(Disclosure 305-2)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง
จากกระบวนการผลติ (ขอบเขต 1)

989,258  972,926 900,683  898,292 101,943 121,638 58,504 173,475  66  61  86  94 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 987,722 972,012 899,955  897,563 101,913 121,579 58,456 173,419  65  60  84  93 

คาร์บอนไดออกไซด์จาก
ไบโอเจนกิ Biogenic CO2

 25  40  52  31 94,623 77,181 55,054 70,716  2  2  4  4 

• มีเทน CH4  990  385  329  331  7  13  12  15  0  0  0  0 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  546  530  399  398  23  47  36  42  1  1  2  2 

ไบโอเจนกิอ่ืนๆ 
Other Biogenic (CH4 & N2O)

 -  -  -  0  -  -  -  890  -  -  -  0 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
โดยอ้อมจากการซือ้ไฟฟ้า ไอน�า้  
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2 )

 15,540 14,838  14,129  10,750 9,649  8,716 13,071 13,655 24,589 28,099 16,328 77,330 1,219 1,370 1,220 1,205 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 15,540 14,838  14,129  10,750 9,649 8,716 13,071 13,655 24,589 28,099 16,328 77,284  1,219  1,370  1,220 1,205 

คาร์บอนไดออกไซด์จาก
ไบโอเจนกิ Biogenic CO2

 -  -  -  -  -  -  -  - 10,933 8,135  -  -  -  -  -  - 

• มีเทน CH4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  -  -  -  - 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  25  -  -  -  - 

ไบโอเจนกิอ่ืนๆ 
Other Biogenic (CH4 & N2O)

 -  -  -  -  -  -  -  - - - - -  -  -  -  - 

รวม 1,004,798  987,764 914,812 909,042 9,649  8,716 13,071 13,655 126,532 149,737 74,833 250,805 1,285 1,431 1,305 1,300 
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง
จากกระบวนการผลติ (ขอบเขต 1)

989,258  972,926 900,683  898,292  27,421  21,927 27,696  96,630  47  43  60  66 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 987,722  972,012 899,955  897,563  27,409  21,912 27,674  96,603  46  42  59  65 

คาร์บอนไดออกไซด์จาก
ไบโอเจนกิ Biogenic CO2

25  40  52  31  20,137  9,856 28,077  37,071  2  2  2  2 

• มีเทน CH4 990  385  329  331  4  5  5  7 0  0  0  0 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O 546  530  399  398  8  10  17  21  1  1  1  1 

ไบโอเจนกิอ่ืนๆ 
Other Biogenic (CH4 & N2O)

 -  -  -  0  -  -  -  455  -  -  -  0 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
โดยอ้อมจากการซือ้ไฟฟ้า ไอน�า้  
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

 15,540 14,838  14,129  10,750 4,728 4,271 8,803 9,141  7,676  6,082  7,585  44,165  853  964  857  845 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2  15,540 14,838  14,129  10,750  4,728  4,271  8,803  9,141  7,676  6,082  7,585  44,138  853  964  857  845 

คาร์บอนไดออกไซด์จาก
ไบโอเจนกิ Biogenic CO2

 -  -  -  -  -  -  -  -  2,327  1,039  -  -  -  -  -  - 

• มีเทน CH4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  -  -  -  - 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  -  -  -  - 

ไบโอเจนกิอ่ืนๆ 
Other Biogenic (CH4 & N2O)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม 1,004,798   987,764 914,812 909,042 4,728 4,271  8,803 9,141 35,097 28,008 35,282 140,795 900 1,007 917 911 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก (ตันต่อตันวตัถดุบิ)

 0.21  0.14  0.14  0.14 

* การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ค�านวณจากเครื่องมือการค�านวณของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักการค�านวณตาม IPCC 2006
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การปล่อยมลพิษทางอากาศ 
(Disclosure 305-7), (OG6)

หน่วย 2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย 

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้)/1 ตัน 349  426  644  236  1,000 

Intensity NOx ตัน/1พันตันน�า้มันดิบ 0.07  0.08  0.12  0.04 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้

และจากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)/1 SO2

ตัน 35  75  24  32  1,000 

Intensity SO2 ตัน/1 พันตันน�้ามันดิบ 0.01  0.01  0.00  0.01 

ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้)/1 ตัน 17 48 5 11 200

Intensity TSP ตัน/1 พันตันน�้ามันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)/1 ตัน 0.36 0.50 14.3 0.7 20

Intensity H2S ตัน/1 พันตันน�้ามันดิบ 0 0 0 0

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory)/2 /3 ตัน 520.84 371.51

สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4 ตัน 2.99 2.60 2.50 2.50 126

สารอินทรีย์ระเหย (Intensity VOCs) ตัน/บาร์เรล 0 0 0 0.0

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 กิโลลิตร 1,892.1 2809.1  1,777.0 2,472.9 N.A.

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 ตัน ลบ.ม. (ก๊าซ) 0.20 0.43 0.25 0.37

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม. (ก๊าซ)/ 

1 ล้านบาร์เรลน�า้มันเทียบเท่า

0.0053 0.0104 0.0063 0.0085

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก ตัน ลบ.ม. (ก๊าซ) N.A N.A. N.A. N.A.

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออกต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม. (ก๊าซ)/ 

1 ล้านบาร์เรลน�า้มันเทียบเท่า

N.A N.A N.A. N.A.

/1 ค�านวณจากก�าลงัการผลิตโดยใช้ค่าตรวจวดัจากบริษทัภายนอก /2 รวม VOCs Inventory จากการเผาไหม้ (Combustion) หอเผา (Flare) ถงัเกบ็น�า้มัน (Storage Tank) การจ่ายน�า้มันทาง

รถยนต์และทางเรือ (Marketing and Terminal) และน�า้เสีย (Wastewater) /3 ใช้ Emission Factor จาก AP 42-US EPA ในการค�านวณ VOCs Inventory จากการเผาไหม้ หอเผา และการ

จ่ายน�า้มันทางรถยนต์และทางเรอื ส�าหรบั VOC Inventory จากถงัเก็บน�า้มันและน�า้เสยีค�านวณโดยใช้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตามล�าดบั /4 เคร่ืองมือวดัทีผ่่านการสอบเทยีบ  
/5 รวมไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

การบริหารจัดการน�า้ (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ธุรกิจโรงกลั่น

2559 2560 2561 2562

น�้าประปาที่ใช้ในการผลิต /1 (Disclosure 303-1) 2.36  2.43  2.27  2.47 

น�้าแม่น�้าที่ใช้ (Disclosure 303-1) 0.05  0.11  0.10  0.20 

น�้าบาดาลที่ใช้ (Disclosure 303-1)  -  0.00  0.01  0.03 

น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ /2 /5 (Disclosure 303-3)  1.10  1.15  1.10  1.16 

ร้อยละของน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต่อน�า้ที่ใช้ทั้งหมด (Disclosure 303-3)  45.65  45.30  46.21 43.12

น�้าทิ้ง (Disclosure 306-1)  0.84  0.90  0.90  0.77 

อัตราการใช้น�า้ (ลบ.ม. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)/3  0.061  0.061  0.062  0.065 

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�า้ (COD) (หน่วย : ตัน)/4  42.00  39.23  39.02  53.31 

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�า้ (BOD) (หน่วย : ตัน)/4  5.96  4.43  4.76  7.32 

ไขและน�้ามัน (หน่วย : ตัน)/4  1.68  1.36  4.52  2.22 

ของแข็งแขวนลอย (หน่วย : ตัน)/4  10.92  9.04  11.15  8.23 

ของแข็งละลายน�้า (หน่วย : ตัน)/4  1,321.23  1,105.00  791.03 1,125.09 

ซัลไฟด์ (หน่วย : ตัน)/4  0.29  0.18  0.90  0.34 

ปรอท (หน่วย : ตัน)/4 0.00  0.00  0.00  0.00 

/1 ปริมาณจากใบแจ้งหนี้ /2 ปริมาณจากมิเตอร์ /3 ปรับปรุงข้อมูลอัตราการใช้น�้าย้อนหลัง ด้วยปรับการค�านวณผลรวมของปริมาณน�า้มันที่ผลิตได้ (บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต) 
/4 ปริมาณจากการค�านวนสมดุลน�า้และค่าตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
/5 ปี 59 : คือผลรวมของน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่จากการน�าน�้าควบแน่น (Condensate Water) คุณภาพดีมาใช้ซ�้าที่หม้อต้มไอน�้าและภายในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับการน�าน�้าจาก 

หน่วยบ�าบัดน�้าทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส  
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กากของเสียจากกระบวนการผลิต (Disclosure 306-2) 2559 2560 2561 2562 ร้อยละ 2562

ของเสียจากงานประจ�าวัน (ตัน : ร้อยละ)

ของเสียอันตราย/1 1,573 (20.2) 1,571 (80.69) 2,808 (17.99) 2,023 33.81

ของเสียไม่อันตราย/1 179 (2.3) 332 (17.07) 220 (1.41) 158 2.64

ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจ�า

ของเสียอันตรายจากเหตุน�้ามัน/สารเคมีรั่วไหล/2 (Disclosure 306-3) 0  1 (0.05) 0 0 0

ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง/2 1,204 (15.5) 43 (2.19) 10,583 (67.80)  3,696 61.77

ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี 4,745 (61) 0 1,916 (12.27) 106 1.77

ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี/2 84 (1) 0 82 (0.52) 1 0.02

รวม 7,785 (100) 1,947 (100)  15,609 (100) 5,984 100

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

การก�าจัดของเสีย /1 (ตัน) 
(Disclosure 306-2)

2559 2560 2561 2562

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของเสีย
ไม่อันตราย 

• ใช้ซ�้า 0 0 0 0 0 0 0 0

• น�ากลับมาใช้ใหม่  1,137  16  564  28  4,321  302  571  6 

• การน�ากลับคืน รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง  4,281  235  1,006  233  360 0  1,543 154

• เผาท�าลาย  901 0 0 28  44 0  0 0

• ฝังกลบ 0  11 0 0 0 0 15 0

• จัดเก็บในพื้นที่  318 0 0 0 0 0 0 0

• อื่นๆ (ถมที่หลุม) 0  1,204 0  43 0  10,583 0  3,696 

รวม  6,637  1,466  1,571  332  4,725  10,884  2,129  3,856 

/1 วิธีการก�าจัดของเสียและปริมาณจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้น�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเอกสาร 

 ก�ากับการขนส่งของเสีย

การรั่วไหลของน�า้มันและสารเคมี (กรณี) 
(Disclosure 306-3)

2559 2560 2561 2562

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ (มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง) 0 0 0 0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562

คู่ค้ารายใหม่/ คู่ค้าส�าคัญที่ได้รับการคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม / ความยั่งยืน 62/1 31 29 24

/1 ปี 2559 จ�านวนคู่ค้าส�าคัญที่ท�าการประเมินตนเองตามจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 5 เรื่อง

การปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2559 2560 2561 2562

จ�านวน/ มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(Disclosure 307-1)

0 0 0 0
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

การจ้างงาน
พนักงาน* (คน)
* บริษทัว่าจ้างพนกังานแบบสญัญาประจ�า และเตม็เวลาเท่านัน้ ไม่มี

การจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ 

Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลังตามฤดูกาล 

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

2559 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 847 70.82 866 69.84 881 70.26 868 69.38

• หญิง 349 29.18 374 30.16 373 29.74 383 30.62
รวม 1,196 100 1,240 100 1,254 100 1,251 100

จ�าแนกตามศาสนา 

• พทุธ 1,162 97.16 1,189 95.89 1,205 96.09 1,204 96.24

• ครสิต์ 17 1.42 23 1.85 27 2.15 22 1.76

• อสิลาม 16 1.34 27 2.18 21 1.67 23 1.84

• อืน่ๆ 1 0.08 1 0.08 1 0.08 2 0.16
รวม 1,196 100 1,240 100 1,254 100 1,251 100

จ�าแนกตาม Generation

• Baby Boom 55  4.60 47  3.79 42  3.35 36  2.88 

• Generation X 544  45.48 546  44.03 550  43.86 541  43.25 

• Generation Y 586  49.00 627  50.56 632  50.40 625  49.96 

• Generation Z 11  0.92 20  1.61 30  2.39 49  3.92 
รวม 1,196 100.00 1,240 100.00 1,254 100.00 1,251 100.00 

จ�าแนกตามระดับ

• ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 135 11.29 134 11.20 151 12.04 158 12.63

- ชาย 91 67.41 89 66.42 103 68.21 103 65.20

- หญงิ 44 32.59 45 33.58 48 31.79 55 34.80

• พนกังานระดับบรหิาร (Level 5-9: Manager up) 616 51.51 669 55.94 685 54.63 697 55.72

- ชาย 373 60.55 401 59.94 416 60.73 417 59.83

- หญงิ 243 39.45 268 40.06 269 39.27 280 40.17

• พนกังานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Practitioner) 445 37.21 437 36.54 418 33.33 396 31.65

- ชาย 382 85.84 376 86.04 362 86.60 348 87.88

- หญงิ 63 14.16 61 13.96 56 13.40 48 12.12

จ�าแนกตามอายุ

• อายุต�า่กว่า 30 ปี 303 25.33 308 25.75 328 26.16 287 22.94

• ระหว่าง 30-50 ปี 791 66.14 811 67.81 810 64.59 827 66.11

• อายุเกิน 50 ปี 102 8.53 121 10.12 116 9.25 137 10.95

1,
24

0

1,
25

4

1,
25

1

1,
19

6

2559 2560 2561 2562

จ�านวนพนักงาน 
(คน)

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

2559 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามพื้นที่ 

• ส�านกังานใหญ่ 159 13.29 530 44.31 544 43.38 545 43.57

• โรงกล่ัน 972 81.27 642 53.68 634 50.56 630 50.36

• ภาคเหนอื 39 3.26 10 0.84 9 0.72 10 0.80

• ภาคกลาง 9 0.75 41 3.43 49 3.91 49 3.92

• ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 10 0.84 10 0.84 10 0.80 9 0.72

• ภาคใต้ 7 0.59 7 0.59 8 0.64 8 0.64

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน (หญิง : ชาย) หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

จ�าแนกตามระดับ

• ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 0.88 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.89 1.00

• พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up) 0.92 1.00 0.93 1.00 0.95 1.00 0.97 1.00

• พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4: Practitioner) 1.00 0.78 1.00 0.77 1.00 0.84 1.00 0.99

พนักงานพ้นสภาพ 
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

อัตราการลาออกจากองค์กร 4.2 4.00 3.55 5.63

จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 35 67.31 31 63.27 27 58.70 52 74.29

• หญงิ 17 32.69 18 36.73 19 41.30 18 25.71

จ�าแนกตามอายุ 

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 32 61.54 28 57.14 20 43.48 39 55.71

• อายุมากกว่า 30 ปี 18 34.62 21 42.86 25 54.35 27 38.57

• อายุเกิน 50 ปี 2 3.85 0 0.00 1 2.17 4 5.71

พนักงานใหม่
(Disclosure 401-1)

2559 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 64 52.89 61 59.80 46 68.66 45 60.81

• หญงิ 57 47.11 43 42.16 21 31.34 29 39.19

จ�าแนกตามอายุ 

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 99 81.82 86 84.31 37 55.22 55 74.32

• อายุต�่ากว่า 30 ปี 21 17.36 18 17.65 27 40.30 16 21.62

• อายุเกิน 50 ปี 1 0.83 0 0.00 3 4.48 3 4.05

การลาคลอดบุตร

2559 2560 2561 2562

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 5 0.42 4 0.32 5 0.40 7 0.56

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 5 0.42 4 0.32 5 0.40 7 0.56
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การพัฒนาพนักงาน (จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปี) 

(Disclosure 404-1)

2559 2560 2561 2562

จ�านวนชั่วโมงทั้งหมด  53,741  55,926  57,487  56,449 

จ�านวนเฉลี่ยทั้งหมด 44.92 45.10 45.88 45.12

จ�าแนกตามเพศ

• ชาย 41.10 42.66 43.07 42.82

• หญงิ 53.90 50.76 52.65 50.35

จ�าแนกตามระดับ

• ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 62.00 63.91 56.66 52.33

• พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up) 59.20 56.31 58.09 56.35

• พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4: Practitioner) 20.10 22.39 22.34 22.48

จ�าแนกตามสายงาน

• สายกรรมการผู้จัดการใหญ่ (PS) 52.90 56.00 104.29 56.45

• กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (CG) 73.56 102.23

• กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (MD) 58.20 53.45 73.22 71.68

• บัญชีและการเงิน (AF) 53.90 64.28 71.06 67.65

• กลุ่มธุรกิจการตลาด (MKBG) 43.67 43.53 43.83 44.35

• กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน (RFBG) 39.80 39.23 30.47 30.63

• ทรัพยากรธรรมชาติ (NT) 86.00 -

คะแนน Best Employer (ร้อยละ) 68.00 61.00 67.00 56.00

คะแนนความผูกพันพนักงาน (ร้อยละ) 69.00 61.00 69.00 62.00

ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (กรณี) 0.00 0.00 0.00 0.00

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต 
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

(Disclosure 403-9:2018)

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ช่ัวโมงการท�างานรวม (ชัว่โมง) 

• พนกังานทัง้หมด 1,630,207.80 443,448.30 1,352,215.40 210,360.90 1,806,814.30 662,860.50 1,736,499.30 658,555.50

• ผูรั้บเหมา 4,490,917.00 1,012,761.50 4,253,591.00 1,255,606.90 4,250,297.90 1,209,490.90 4,714,105.12 1,850,478.40

จ�านวนเหตุการณ์ทีเ่กอืบเกดิอุบัตเิหตุ (กรณ)ี

• พนกังานทัง้หมด 6 25 15 19

• ผูรั้บเหมา 7 3 2 16

จ�านวนผูบ้าดเจ็บจากการท�างาน (TRIC)

• พนกังานทัง้หมด 3 2 1 0 3 0 0 0

• ผูรั้บเหมา 3 1 0 0 6 0 5 0

จ�านวนอุบัตเิหตุถงึขัน้หยุดงาน (LWC)

• พนกังานทัง้หมด 0 0 0 0 1 0 0 0

• ผูรั้บเหมา 1 0 0 0 3 0 2 0

จ�านวนอุบัตเิหตุถงึขัน้เสียชีวิต
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• พนกังานทัง้หมด 0 0 0 0 0 0 0 0

• ผูรั้บเหมา 0 0 0 0 0 0 0 0

การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต 
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

(Disclosure 403-9:2018)

2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)  (คน ต่อ 1 ล้าน ชม.ท�างาน)

• พนักงานทั้งหมด 1.8 0.00 0.74 0.00 1.66 0 0.00 0.00

• ผู้รับเหมา 0.67 2.96 0.00 0.00 1.41 0 1.06 0.00

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)  (คน ต่อ 1 ล้าน ชม.ท�างาน)

• พนักงานทั้งหมด 0 0 0 0 0.55 0 0.00 0

• ผู้รับเหมา 0.22 0 0.00 0 0.71 0 0.42 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) (วัน ต่อ 1 ล้าน ชม.ท�างาน)

• พนักงานทั้งหมด 0 0 0 0 7.75 0 0.00 0

• ผู้รับเหมา 10.24 0 0.00 0 9.18 0 1.27 0

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�างาน

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

High-consequence work-related injuries

• พนักงานทั้งหมด N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

• ผู้รับเหมา N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0

อัตราการขาดงาน (ร้อยละ)

• พนักงานทั้งหมด 0.83 1.05 0.85 0.97 0.78 1.13

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลติในระดับ 1

0 0 0 0

จ�านวนอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลติในระดับ 2

0 0 0 0

Dupont Assessment Score 
(เป้าหมายปี 2563 : 3.3)

1.6 2.3 2.7 3.1

* การค�านวณการบาดเจ็บจากการท�างาน โดยค�านวณจากกรณีที่มีหยุดงานตั้งแต่ 1 วันท�างานขึ้นไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หน่วย 2559 2560 2561 2562

ความพึงพอใจของลูกค้า (Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44) ร้อยละ 79.4 80.5 85.8 86.6

ความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 90.3 88.9 82 87

Net Promoter Score (NPS) ล�าดับที่ ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 1 (ร่วม) ล�าดับที่ 1 (ร่วม)

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับข้อมูลหรือความลับของลกูค้าร่ัวไหล กรณี 0 0 0 0

การละเมิดกฎหมายด้านการสือ่สารการตลาดอย่างมีนยัส�าคญั (Disclosure 417-3) กรณี 0 0 0 0

การปฎิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 2559 2560 2561 2562

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(Disclosure 419-1)

0 0 0 0
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GRI Standard Disclosure Page number(s)  

and/or URL(s)

SDGs External Assurance

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102 : General Disclosures 2016

GRI 102 
General Disclosure 
2016

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1 Name of the organization 11
102-2 Activities, brands, products, and services 11
102-3 Location of headquarters 11

102-4 Location of operations 12-13
102-5 Ownership and legal form 14
102-6 Markets served 12-13
102-7 Scale of the organization 11
102-8 Information on employees and other workers 149-150 SDG 8 - Employment
102-9 Supply chain 16-17
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6
102-11 Precautionary Principle or approach 65
102-12 External initiatives 82
102-13 Membership of associations 11
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker 8-10
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 65-69
ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 23, 26, 61, 64, 91 SDG 16 - Ethical and lawful 

behavior
GOVERNANCE
102-18 Governance structure 15
102-19 Delegating authority 23
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 15, 23
102-22 Composition of the highest governance body and its committees 23 SDG 5 - Women in 

leadership 
SDG 16 - Inclusive decision 
making

102-23 Chair of the highest governance body 15 SDG16 - Effective,
accountable and
transparent governance

102-24 Nominating and selecting the highest governance body Annual Report 
2019, 53-54

SDG 5 - Women in 
leadership 
SDG 16 - Inclusive decision 
making

102-25 Conflicts of interest 64 SDG 16 - Effective, 
accountable and transparent 
governance

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 23
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 44, 55
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 66-68 SDG 16 - Inclusive decision 

making
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 6, 44
102-33 Communicating critical concerns 44
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups 29, 30-43 Yes
102-41 Collective bargaining agreements 121 SDG 8 - Freedom of 

association and collective 
bargaining

102-42 Identifying and selecting stakeholders 29 Yes
102-43 Approach to stakeholder engagement 30-43 Yes
102-44 Key topics and concerns raised 30-43 Yes
REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 6-7
102-46 Defining report content and topic boundaries 6-7, 29 Yes
102-47 List of material topics 45-46 Yes
102-48 Restatements of information 6
102-49 Changes in reporting 6
102-50 Reporting period 6
102-51 Date of most recent report 6
102-52 Reporting cycle 6
102-53 Contact point for questions regarding the report 6
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6
102-55 GRI content index 153-158
102-56 External assurance 161-163

GRI Content Index (Disclosure 102-55)
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GRI Standard Disclosure Page number(s) 

and/or URL(s)

Omission SDGs External 

AssurancePart Omitted Reason Explanation 
Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 60

103-2 The management approach and its 
components

60, 65-69, 144

103-3 Evaluation of the management 
approach

60, 144

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

60, 133, 139, 143, 144 SDG 2 - Infrastructure 
investments 
SDG 5 - Infrastructure 
investments 
SDG 7 - Infrastructure 
investments 
SDG 8 - Economic 
performance 
SDG 9 - Infrastructure 
investments, Research and 
development

PROCUREMENT PRACTICE
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 72-76

103-2 The management approach and its 
components

72-76

103-3 Evaluation of the management 
approach

72-76

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

144 SDG 12 - Procurement 
practices

Sustainable Supplier 
Development

BCP 
Indicator

Effective time and cost management 
of packaging procurement

75

Sustainable Supplier 
Development

BCP 
Indicator

Percentage of efficiency in supplier 
contract management

75, 103

ANTI-CORRUPTION
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 61-62, 63-64

103-2 The management approach and its 
components

61-62, 63-64

103-3 Evaluation of the management 
approach

61-62, 63-64

GRI 205: Anti-
Corruption 2016

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

61-62, 63-64 SDG 16 - Anti-corruption

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

64 SDG 16 - Anti-corruption

CORPORATE RISK MANAGEMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

44-49
65-69

103-2 The management approach and its 
components

 

103-3 Evaluation of the management 
approach

65-69

Risk Management BCP 
Indicator

KRI does not exceed risk acceptance 
values

66

GRI Standard Disclosure Page number(s)  
and/or URL(s)

Omission SDGs External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY
GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 83-84

103-2 The management approach and its 
components

83-84

103-3 Evaluation of the management 
approach

83-84, 145

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the 
organization

83-84, 145 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

Information 
unavailable

The data 
will be 
available in 
2020

SDG 7 - Energy efficiency, 
Renew able energy 
SDG 8 - Energy efficiency 
SDG 12 - Energy 
efficiency, Transport 
SDG 13 - Energy efficiency

Yes
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GRI Standard Disclosure Page number(s)  
and/or URL(s)

Omission SDGs External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

302-3 Energy intensity 84, 145 SDG 7 - Energy efficiency 
SDG 8 - Energy efficiency 
SDG 12 - Energy efficiency 
SDG 13 - Energy efficiency

WATER
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 87-88

103-2 The management approach and its 
components

87-88, 147

103-3 Evaluation of the management 
approach

87-88, 147

GRI 303: Water 
2016

303-1 Water withdrawal by source 87, 147 SDG 6 - Sustainable water 
withdrawals

Yes

303-3 Water recycled and reused 87-88, 147 SDG 6 - Water efficiency, 
Water recycling & reuse 
SDG 8 - Water efficiency 
SDG 12 - Water efficiency

Yes

EMISSIONS
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 85-86, 91-92

103-2 The management approach and its 
components

85-86, 91-92

103-3 Evaluation of the management 
approach

85-86, 91-92, 146-147

GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 85, 146 GHG 
emisssion 
from 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

Information 
unavailable

The data 
will be 
available in 
2020

SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality, 
Transport
SDG 13 - GHG emissions
SDG 14 - Ocean 
acidification
SDG 15 - Forest 
degradation

Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions

85, 146 Marketing 
base 
(scope 2)
GHG 
emission

Not 
Applicable

BCP 
account 
and report 
energy 
indirect 
(Scope 2)
 GHG 
emission
based on 
the location 
based 
method 
(Electricity 
grid) only

SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality, 
Transport
SDG 13 - GHG emissions
SDG 14 - Ocean 
acidification
SDG 15 - Forest 
degradation

Yes

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides 
(SOX), and other significant air 
emissions

147 SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions
SDG 14 - Ocean 
acidification
SDG 15 - Forest 
degradation

Yes

OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon

147 Volume 
of vented 
hydrocarbon 
and vented 
for oil and 
gas
production 
in relation 
to volume 
produced

Not 
Applicable

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

SDG 3 - Air quality
SDG 7 - Energy efficiency
SDG 8 - Energy efficiency
SDG 12 - Air quality, 
Energy efficiency, Waste
SDG 13 - Energy efficiency
SDG 14 - Ocean 
acidification

Yes
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GRI Standard Disclosure Page number(s)  
and/or URL(s)

Omission SDGs External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

EFFLUENTS AND WASTE
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 89, 90, 93 Yes

103-2 The management approach and its 
components

89, 90, 93

103-3 Evaluation of the management 
approach

89, 90, 93, 147-148

GRI 306: Effluents 
and Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and 
destination

89, 147 SDG 3 - Water quality 
SDG 6 - Water quality, 
Water-related ecosystem 
and biodiversity 
SDG 12 - Water quality 
SDG 14 - Water discharge 
to oceans

306-2 Waste by type and disposal method 93, 148 SDG 3 - Spills 
SDG 6 -Waste, Water-
related ecosystems and 
biodiversity 
SDG 12 - Waste

Yes

306-3 Significant spills 90, 148 SDG 3 - Spills 
SDG 6 - Spills 
SDG 12 - Spills 
SDG 14 - Spills 
SDG 15 - Spills

Yes

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 80-105

103-2 The management approach and its 
components

 80-105

103-3 Evaluation of the management 
approach

 80-105, 148

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental 
laws and regulations

148 SDG 16 - Compliance with 
laws and regulations

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 72-76

103-2 The management approach and its 
components

72-76

103-3 Evaluation of the management approach 72-76
GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 

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

73

ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 104-105

103-2 The management approach and its 
components

104-105

103-3 Evaluation of the management 
approach

104-105

Environmental 
protection 
expenditures and 
investment type

BCP 
Indicator

Total environmental protection 
expenditures and investment type

104-105

PRODUCT TRANSPORTATION  
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic and 
its Boundary

29-43, 44-49, 101-104

103-2 The management approach and its 
components

101-104

103-3 Evaluation of the management approach 101-104
Product 
Transportation

BCP 
Indicator

Percentage of Efficiency in 
Transportation Contract Management 

103

BCP 
Indicator

Significant environmental impacts of 
transporting products

101-102
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GRI Standard Disclosure Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission SDGs External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 122-132

103-2 The management approach and its 
components

122-130

103-3 Evaluation of the management 
approach

122-132, 149-150

GRI 401: 
Employment 

401-1 New employee hires and employee 
turnover

122-132, 149-150 SDG 5 - Gender equity 
SDG 8 - Employment, 
Youth employment

BCP 
Indicator

Best Employer Score by Kincentric 151

LABOR/MANAGEMENT RELATION
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 122-132

103-2 The management approach and its 
components

122-132

103-3 Evaluation of the management 
approach

149-151

BCP 
Indicator

Best Employer Score by Kincentric 151

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 110-115

103-2 The management approach and its 
components

110-115

103-3 Evaluation of the management 
approach

114, 151-152

GRI 403: 
Management 
Approach Disclosure 
2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

110 Yes

403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

110 Yes

403-3 Occupational health services 111 Yes
403-4 Worker participation, consultation, 

and communication on 
occupational health and safety

112 Yes

403-5 Worker training on occupational 
health and safety

113 Yes

403-6 Promotion of worker health 113 Yes
403-7 Prevention and mitigation of 

occupational health and safety 
impacts 
directly linked by business 
relationships

73 Yes

GRI 403: 
Occupational Health 
and Safety 2018

403-9 Work-related injuries 151-152 SDG 3 - Occupational 
health and safety 
SDG 8 - Occupational 
health and safety

Yes

OGSS Emergency Preparedness 113
TRAINING AND EDUCATION
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 124-128

103-2 The management approach and its 
components

124-128

103-3 Evaluation of the management 
approach

151

GRI 404: Training 
and Education 2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

151 SDG 4 - Employee training 
& education 
SDG 5 - Gender equity 
SDG 8 - Employee training 
& education

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

129 SDG 5 - Gender equity 
SDG 8 - Employee training 
& education

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 119-121

103-1 The management approach and its 
components

119-121

103-3 Evaluation of the management 
approach

119-121

GRI 412: Human 
Rights Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject 
to human rights reviews
or impact assessments

119
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GRI Standard Disclosure Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission SDGs External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

LOCAL COMMUNITIES
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 133-143

103-2 The management approach and its 
components

133-143

103-3 Evaluation of the management 
approach

133-143

GRI 413: Local 
Communities 2016

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

133

BCP 
Indicator

Social Return on Investment 139, 141, 143

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 72-76

103-2 The management approach and its 
components

72-76

103-3 Evaluation of the management 
approach

72-76

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 
2016

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

73 SDG 5 - Workplace 
violence and harassment 
SDG 8 - Labor practices in 
the supply chain 
SDG 16 - Workplace 
violence and harassment

BCP 
Indicator

Number of suppliers that were self-
assessed using SCOC criteria

74

MARKETING AND LABELING
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49, 94-100, 
116-118

103-2 The management approach and its 
components

94-100, 116-118

103-3 Evaluation of the management 
approach

94-100, 116-118

GRI 417 
MARKETING AND 
LABELING 2016

417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing 
communications

152

Product and service 
Development

BCP 
Indicator

Net Promoter Score (NPS) / 
Customer satisfaction

99, 118, 152

BCP 
Indicator

Number of new service stations 99

BCP 
Indicator

Number of renovated service 
stations

97

BCP 
Indicator

Expansion of convenient stores, 
coffee shops, and restaurants

97

BCP 
Indicator

Share of products transported by 
larger vehicles

101

BCP 
Indicator

Percentage of share in retail 
markets

99

BCP 
Indicator

Number of Transportation service 
complaint 

101

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1   Explanation of the material topic 
and its Boundary

29-43, 44-49

103-2 The management approach and its 
components

61-62, 63-64

103-3 Evaluation of the management 
approach

63-64

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 2016

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

152 SDG 16 - Compliance with 
laws and regulations
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การยึดหลักสากลของ 
United Nation Global Compact (UNGC) 

ขอบเขตและหลักการ
ของ UNGC

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด สิ่งที่ด�าเนินการ เปิดเผยที่

ขอบเขต: 

ใช้หลัก 10 ประการในกลยุทธ์
และการด�าเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์ บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม

1. อธิบายการบูรณาการสู่องค์กร สายงานและ
หน่วยธุรกิจ 

• บางจากและความยั่งยืน  
• กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

23-26
50-55

2. อธิบายการด�าเนินงานห่วงโซ่อุปทาน • เปิดบ้านบางจาก
• ห่วงโซ่คุณค่า
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

11-13
16-17
72-76

หลักการ 1:
สนับสนุนและเคารพในเรื่องการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ในระดับสากล ตามขอบเขต
อ�านาจที่เอื้ออ�านวย
หลักการ 2:
หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

3. อธบิายความมุ่งม่ัน กลยุทธ์หรือนโยบายในด้าน
สิทธิมนุษยชน

• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน 

119-121

4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
ซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

หลักการ 3:
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการ 4:
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และ
แรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการ 5:
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจงั
หลักการ 6:
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

แรงงาน

6. อธิบายความมุ่งม่ัน กลยุทธ์หรือนโยบายใน
ด้านแรงงาน

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
ซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

• การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(พนักงาน)

30-31

8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

• ความปลอดภัยฯ 
• การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

อย่างรอบด้าน 
• การดูแลพนักงาน

110-115
119-121 

122-131

หลักการ 7:
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง
ในการด�าเนินงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 8 :
อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 9:
ส่งเสริมการพัฒนาและการ
เผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม

9. อธิบายถึงความมุ่งม่ัน กลยุทธ์หรือนโยบาย 
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
ซึ่งค�านึงถึงหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

• ผลการด�าเนินงานด ้านความยั่งยืน 
(ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม)

80-105

11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

94-100
82

104-105
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ขอบเขตและหลักการ
ของ UNGC

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด สิ่งที่ด�าเนินการ เปิดเผยที่

หลักการ 10:
ด�าเนินงานในทางต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้
สินบนในทุกรูปแบบ

การต่อต้านทุจริต

12. อธิบายถึงความมุ่งม่ัน กลยุทธ์หรือนโยบาย 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
ซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้านการทุจริต

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านทุจริต

61-62
63-64

14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี
ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้านการ
ทุจริต

• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 72-76

ขอบเขต:
สนับสนุนการด�าเนินงานตาม
เป้าหมายสหประชาชาตแิละข้อตกลง
ต่างๆ

เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง

15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลักส�าหรับ
เป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ แห่งสหประชาชาติ

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์และ
การบริการสังคม

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 133-143

17. อธบิายถงึนโยบายความช่วยเหลือและสนบัสนนุ
มีส่วนร่วมของสาธารณะ

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการท�างานเป็น
หมู่คณะ

• บางจากและความยั่งยืน 23-26

ขอบเขต:
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
และความเป็นผู้น�า

การบริหารองค์กร

19. อธิบายถึงความมุ่งม่ันและความเป็นผู้น�าของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

• สารจากประธานฯ
• กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน 

8-10
50-55

20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและการ
ก�ากับดูแล

• บางจากและความยั่งยืน
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

23-26
61-62

21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย • บางจากและผู้มีส่วนได้เสีย 29-49
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Corporation Public Company Limited’s 
Integrated Sustainability Report for the calendar year 2019 
 
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 Limited (LR) was commissioned by the Bangchak Corporation Public Company 
Limited (BCP) to provide independent assurance on its Integrated Sustainability Report (“the report”) against the 
assurance criteria below to a limited level of assurance at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LR’s verification procedure. LR’s verification procedure is based on current best practice, is in 
accordance with ISAE 3000 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and 
reliability of performance data. 
 
Our assurance engagement covered Integrated Sustainability Report 2019 of BCP 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 Standard and core option 
- GRI Oil & Gas Sector Disclosure 

 Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1 
- GRI 302-1: Energy consumption within the organization (2) (2016) 
- GRI 303-1: Water withdrawal by source (3) (2016) 
- GRI 303-3: Water recycled and reused (4) (2016) 
- GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions (2) (2016) 
- GRI 305-2: Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2) (2016) 
- GRI 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), Sulfur Oxides (SOx), and other significant air emissions (VOC and H2S) (4) 

(2016) 
- GRI 306-2:  Waste by type and disposal method (4) (2016) 
- GRI 306-3: Significant spills (4) (2016) 
- GRI 403-9: Work-related injuries (3)(2) 2018) 

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 42% 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. 

LR’s responsibility is only to BCP.  LR 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. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that BCP has not, in all 
material respects: 
 Met the requirements above 
 Disclosed reliable performance data and information for the selected indicators 

                                                      
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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LR’s standards, competence and independence 
LR 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. 
 
LR is BCP’s certification body for ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, and ISO50001.  The verification and certification 
assessments are the only work undertaken by LR for BCP and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 

 
Paveena Hengsritawat Dated: 22 March 2020 
LR 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 
 
LR reference: BGK405498 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective 
officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no 
responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this 
document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this 
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions 
translated into other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
 

 
 

 

 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.  Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially 
lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.  
 
LR’s approach 
LR’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 through interviews with BCP employees who engage directly with stakeholder 
groups as well as reviewing documents and associated records. 

 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 of its stakeholders and has adopted various methods and 
tools for consolidating results from stakeholder engagement done by business units into corporate level. 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 expand the reporting scope to include the 
subsidiaries’ performance of all applicable Environmental and OHS indicators as reported by BCP to further 
demonstrate responsiveness at a broader level. 

 Reliability: 
Data management systems are considered to be properly defined for collecting and calculating the data and 
information associated with the selected indicators. We believe that the reliability of the data and information 
from all subsidiaries will improve if BCP implement regularly their own internal verification. 
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LR’s standards, competence and independence 
LR 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. 
 
LR is BCP’s certification body for ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, and ISO50001.  The verification and certification 
assessments are the only work undertaken by LR for BCP and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 

 
Paveena Hengsritawat Dated: 22 March 2020 
LR 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 
 
LR reference: BGK405498 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective 
officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no 
responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this 
document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this 
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions 
translated into other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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