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สร้างสรรค์นวตักรรมสเีขยีวทีก้่าวล�าและเข้าถงึได้ทกุคน เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ  

ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

บนบรรยากาศการท�างานที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ :

Vision

พันธกิจ :

Mission

พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

Beyond 

Expectation

แสวงหา

ความเป็นเลศิ

Continuous

Development

ก่อเกดิ

การพฒันา

Pursuit of

Sustainability

น�าพา

สูค่วามยัง่ยนื

Innovation

ร่วมสร้างสรรค์

สิง่ใหม่

Agility & Mobility

พร้อมใจ

เปลีย่นแปลง

ค่านิยม :

Core Values

วัฒนธรรมองค์กร :

Corporate Culture

วัฒนธรรมพนักงาน :

Employee Culture
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ภาพรวมบริษัทฯ
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มิติเศรษฐกิจ

มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

สถิติด้านความยั่งยืน การยึดหลักสากลของ 

United Nations Global 

Compact (UNGC)

Assurance Statement

GRI Content Index

48
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138

 รายได้ และค่าใช้จ่าย 
 การก�ากับดูแลและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 Highlight ตัวเลขผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริต 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk and Crisis Management) 
 การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Manangement 
 การบริหารนวัตกรรม (Innovation Management) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด
 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   
 การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การบริหารจัดการน�้า  
 การบริหารจัดการน�้าทิ้ง
 การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
 การจัดการมลพิษทางอากาศ  
 การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน  
 การขนส่งผลิตภัณฑ์  
 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 กรอบการด�าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 การดูแลพนักงาน (Employee Stewardship) 
 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ที่มาของรายงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานการ
พัฒนาความยั่งยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability 
Report) เพือ่เปิดเผยผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืประจ�าปีของ 
บริษัทฯ (Disclosure 102-52) เป็นปีที่ 16 โดยมีรอบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 (Disclosure 102-50) 
บรษัิทฯ ใช้แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) และ Oil & Gas 
Sector Supplement (OGSS) ในระดบัตวัช้ีวดัหลกั (Core option) 
และเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: Advance level) นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เข้ากับกลยุทธ์และการด�าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนืทีบ่รษิทัฯ มุง่เน้นและตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46, 103-1)
รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี 2563 โดย
ข้อมูลครอบคลุมการด�าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท 
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (BCP) ท่ีด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย แต่มิได้รวมถึงบริษัทในกลุ่มและบริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่น 
ยกเว้นข้อมลูตวัชีว้ดัด้านการใช้พลงังานและการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกที่บริษัทฯ มุ่งเน้น บริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวครอบคลุมบริษัทในกลุ่มที่บริษัท บางจากฯ ถือหุ้นตั้งแต่  
ร้อยละ 42 ที่ด�าเนินการในประเทศไทย โดยได้ขยายขอบเขตการ
เกบ็ข้อมลูและรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของธรุกจิพลงังาน
ไฟฟ้าสีเขียว โดยครอบคลุม บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ จ�านวน 4 โครงการ ซึ่งเริ่ม
ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืน สงิหาคม 2563 และบรษิทัฯ ได้เพิม่เก็บข้อมลู
การใช้เชือ้เพลงิจากยานพาหนะของกลุม่ธรุกจิการตลาด จงึส่งผลให้
ขอบเขตการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของบริษัทในกลุ่มแตกต่างจากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทใน
กลุ่มที่อยู่ในขอบเขตการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ (Disclosure 102-49)

 บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด (BGN) 
 บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด (BCR) 
 บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) (BCPG) 
 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (BSE)
 บริษัท ลมลิกอร์ จ�ากัด
 บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) (BBGI)
 บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด (BBF) 
 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด (BBE)
 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน) - โรงงาน

บ่อพลอย อ�าเภอ บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี(KGI- BP) และโรงงาน
น�า้พอง อ�าเภอ น�้าพอง จ.ขอนแก่น (KGI-NP)

นอกจากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มเก็บ
ข้อมลูและรายงานตวัช้ีวดัด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
โครงการของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว โดยเทียบกับปีฐาน 2558

ส�าหรับข้อมูลการน�าน�้ามาใช้ (Water withdrawal) ข้อมูลน�้าท้ิง 
(water discharge) และข้อมูลการใช้น�้า (Water consumption) 
เป็นผลการด�าเนินงานครอบคลุมพื้นที่ส�านักงานและโรงกลั่น  
ในซอยสุขุมวิท 64 รวมถึงส�านักงานใหญ่ (M Tower) ซึ่งได้รายงาน
ข้อมูลปริมาณน�้าทิ้งเพิ่มเติมในปี 2563 (Disclosure 102-49) 
ส�าหรับข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้า ข้อมูล
มลพิษอากาศ ข้อมูลการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ 
และข้อมูลการจัดการของเสีย เป็นผลการด�าเนินงานเฉพาะพื้นท่ี
ส�านักงานและโรงกลั่นฯ ในซอยสุขุมวิท 64 เท่านั้น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ปฏิบัติการหลักและมีนัยส�าคัญ 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ รายงานข้อมูลความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยครอบคลุมพื้นที่ส�านักงานและโรงกลั่น 
ใน ซอยสุขุมวิท 64 และข้อมูลของพื้นที่ส�านักงานใหญ่ M Tower 
เท่าน้ัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงตารางการรายงานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหม่ให้สอดคล้องกับการประเมินความ
ยั่งยืนองค์กร โดยรายงานข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแบบรวม และแบบแยกเพศชาย-หญิง 
ทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา (Disclosure 102-48) ส�าหรับในปี 
2563 บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวกับองค์กร และห่วงโซ่
อุปทานอย่างมีนัยส�าคัญ (Disclosure 102-10)

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจและกลุ่มงาน (Disclosure 102-32) เพื่อให้ความ
เช่ือม่ันว่าข้อมูลที่รายงานน้ันครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมการ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
การตรวจรับรองรายงานฯ และตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีส่�าคัญโดย
หน่วยงานภายนอก (Third party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
รับรองและให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจประเภทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อความน่าเชื่อถือและ
โปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ยกระดับการทวนสอบข้อมูลการใช้
พลงังาน ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 และขอบเขต
ที่ 2 รวมถึงข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก ตามตัวชี้วัด GRI 302-1, 
GRI 305-1, GRI 305-2 และ GRI 305-5 ตามล�าดับ จากระดับการ
ให้ความเชื่อมั่นอย่างจ�ากัด (Limited level of assurance) เป็น
ระดับการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable level 
of assurance) (Disclosure 102-49) ดังรายละเอียดการรับรอง
ความเชื่อมั่นในหน้า 151-153

การสอบถามข้อมูล (Disclosure 102-53)
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

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

สีฟ้า บริษัทย่อย คือ ถือหุ้น ≥ ร้อยละ 42 

สีเขียว บริษัทร่วม คือ ถือหุ้น ร้อยละ 20 - 42 

สีส้ม บริษัทอื่น

No. Company % 
equity

Production Energy GHG 
Emissions

GHG 
Reduction

Water 
use

Waste
water

Air 
Emissions

Waste OHS

Refinery and Trading Business

1 Bangchak Corporation Plc. 100 / / / / / / / / /
2 BCP Trading Pte. Ltd. 100
3 Bongkot Marine Service Co., Ltd. 30 NR NR NR NR NR NR NR NR
4 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. 60.36
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 75
18 Lomligor Co., Ltd. 100 / / / / x x NR NR NR
19 Star Energy Group Holdings Pte Ltd. 33.33
20 Impact Energy Asia Development Limited 45
21 BCPG Indochina Co., Ltd 100
22 • Nam Sam 3A Sole Co., Ltd 100
23 • Nam Sam 3B Sole Co., Ltd 100
24 BSE Power Holdings (Thailand) Company Limited 99.99
25 • RPV Energy Co., Ltd. 99.99 / / / / x x NR NR NR
26 • JRK Energy CO., Ltd. 99.99 / / / / x x NR NR NR
27 • Aquatist Energy Co., Ltd. 99.99
28  • Lopburi Solar Co., Ltd. 99.99 / / / / x x NR NR NR
29  • Prachin Solar Company Limited 99.99 / / / / x x NR NR NR

Bio-Based Product Business

1 BBGI Plc. 60 NR / / / x X NR NR NR
2 BBGI Utility and Power Co., Ltd. 100
3 WIN Ingredients Co., Ltd. 100
4 KSL Green Innovation Plc. 100 / / / / x x x x x
5 Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd. 85 / / / / x x x x x
6 Bangchak Biofuel Co., Ltd. 70 / / / / x x x x x
7 Ubon Bio Ethanol Plc. 21.28
8 • Ubon Bio Agricultural Energy Co., Ltd. 100
9 • Ubon Biogas Co., Ltd. 100
10 • Ubon Sunflower Co., Ltd. 100

Natural Resource Business and Business Development

1 BCP Energy International Pte. Ltd. 100 NR 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 NR
10 • BCPR Pte. Ltd. 100
11   • OKEA AS 46.32
12 BCP Innovation Pte. Ltd. 100 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
13 • Lithium Americas Corp. 15.86
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 • Geltor, Inc 0.97
20 • Manus Bio Inc. 0.75
21 BCV Bio Based Co., Ltd. 100
22 BCV Energy Co., Ltd. 100
23 BCV Innovation Co., Ltd. 100
24 BCV Partnership Co., Ltd. 100

 บริษัทท่ีเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในรายงานความยั่งยืนแบบ
บูรณาการ ประจ�าปี 2563 ตามตัวชี้วัด GRI Standards โดยเป็นบริษัทที่ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 42 และมีการด�าเนินงานในประเทศไทย 
และมีนัยส�าคัญของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Disclosure 103-1)
 เป็นอาคารส�านักงาน ไม่ต้องเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัย 

• Non Relevance (NR) ข้อมูลไม่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและไม่กระทบต่อภาพรวม
ของบริษัทบางจากฯ 

/ มีข้อมูลเผยแพร่ในรายงาน 
x  ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

(Disclosure 102-45, 102-46, 103-1)บริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ปี 2563 นับเป็นปีที่ท้าทายและยากล�าบากส�าหรับทุกคน โลกตก 
อยู่ภายใต้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 
นับว่าเป็นความท้าทายครัง้ใหญ่หลวงของมนษุยชาต ิซึง่โรคโควิด-19  
เป็นโรคอุบัติใหม่ที่สร้างผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์
ทั่วโลก ท�าให้ทุกคนต้องปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า 
New normal ซึ่งแน่นอนว่า ชีวิตวิถีใหม่นี้ก็ได้ท�าให้พฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

ในระดับบริษัทฯ นอกจากโควิด-19 แล้ว กลุ่มบางจากฯ ยังได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตสงครามน�า้มนั ส่งผลให้ราคาน�า้มนัดบิปรบัตวัลดลง
อย่างรนุแรง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้น�้ามันในประเทศ 
ที่ลดลงจากมาตรการ lockdown ท�าให้มีการเดินทางและขนส่ง 
ที่น้อยลงอีกด้วย

อย่างไรกด็ ีบรษัิทฯ กส็ามารถรบัมอืกบัสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างดี
ด้วยการซกัซ้อมแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง (Crisis management 
plan) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และมีมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 3S (Security, Stability, Sustainability) และ
กลยุทธ์ความยั่งยืน 4G (Green Business, Green Production, 
Greenovative Experience, Green Society) ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับความเชื่อมั่น 
จากผู้ลงทุน สามารถปิดการขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาทในเดือน
พฤษภาคมในปีที่ผ่านมา ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ ์
ความยั่งยืน 4G ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 Green Business: ในปี 2563 บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) 
ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าใน สปป.ลาว ขนาดก�าลัง
การผลิตรวม 45 เมกะวัตต์ ควบคู่ไปกับการลงทุนในการก่อสร้าง
และด�าเนินการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ใน สปป.ลาว ไปยงัสาธารณรฐัสงัคมเวยีดนาม อกีท้ัง
ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High value 
bio-based) ผ่าน บรษิทั บบีจีไีอ จ�ากัด (มหาชน) โดยลงทนุในบรษิทั 
Manus Bio Inc. ผู้น�าธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงระดับโลก 
และร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients เพ่ือด�าเนิน
ธรุกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้เปิดตวัธรุกจิ 
Startup “Winnonie” (วิน No หนี้) ซึ่งเป็นโครงการจากสถาบัน
นวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ (BiiC) โดยน�านวตักรรมพลงังานสีเขยีว
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาทดลองให้วนิมอเตอร์ไซค์ในพืน้ทีร่อบส�านักงาน
ใหญ่และโรงกลัน่น�า้มนับางจากเช่าพร้อมการเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบ 
swapping เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วย
ลดภาระหนี้สินของวินมอเตอร์ไซค์

(Disclosure 102-14)
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บร�ษัท บางจาก คอรปอเรชั�น จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั�งยืนแบบบูรณาการ ประจำป 2563 

ถังปนสุข

 Green Production: บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ Rocket 
เพื่อพัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงานส�าหรับการผลิต  
การขนส่งวตัถดุบิและผลติภัณฑ์ พร้อมปรบัปรงุเสถยีรภาพโรงกล่ัน 
เพือ่ให้สามารถขยายระยะเวลาหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีจากทุก 2 ปี 
เพิม่เป็นทกุ 3 ปี (Turnaround maintenance cycle) ผ่านโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3Es) นอกจากนี้ยัง
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Niche refinery products) โดย
ผลิต UCO (Unconverted oil) ส�าหรับใช้เป็นสารตั้งต้นในการ
ผลิตน�้ามันเครื่องพื้นฐาน (Lube base oil) และพาราฟิน แว็กซ์ 
(Paraffin wax) ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตส�าหรับสารท�า
ละลาย (Solvent) ภายใต้ชื่อ “BCP White Spirit - 3040” ใช้ใน
การผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมสี ทินเนอร์ เรซ่ิน โรงกล่ันน�้ามัน
บางจากได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management 
system) หรือ ISO/IEC 27001:2013 ระบบควบคุมการกลั่นน�้ามัน  
เป็นรายแรกของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันในประเทศไทย

 Greenovative Experience: บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่าย
น�้ามันคุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐานยูโร 4 และจ�าหน่ายน�้ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 5 จ�านวน 2 ชนิด คือ น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 
E20s Evo และน�า้มัน Hi-Premium Diesel S บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
คุณภาพน�้ามันดีเซลท่ีจ�าหน่ายในกรุงเทพฯ ให้เป็นน�้ามันดีเซล
ก�ามะถันต�่าในราคาเดิมเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งช่วยเพิ่ม
ยอดขายจนมีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน�้ามัน B20 เป็นอันดับ 1  
และยังได้ปรับรูปแบบสถานีบริการแบบใหม่โดยใช้กระบวนการ 
4Rs คือ Renewable, Recycle, Reuse และ Reduce มาใช้ 
ติดต้ัง Solar roof top น�าน�้าฝนและน�้าใช้แล้วมาใช้รดน�้าต้นไม้ 
ออกแบบห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ ท�าให้สถานี
บริการสามารถรักษาอันดับ 1 ในใจของลูกค้าจากการวัดผล Net 
Promoter Score (NPS) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว Bangchak dDigital payment 
ช่วยลดการสัมผัสและระยะเวลาในการให้บริการ เป็นรายแรกใน
ประเทศไทยทีใ่ห้บริการแบบครบวงจรในการช�าระเงินค่าน�า้มนัได้ทัง้ 
QR code ผ่าน Mobile application ของทุกธนาคาร รวมทั้งบัตร
เครดิต บัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนในเวลาเดียวกัน 

 Green Society: บรษิทัฯ ด�าเนนิงานเพือ่ดูแลสงัคม สิง่แวดล้อม 
ผ่านกรอบ Bangchak WOW (Well being improvement, 
Oxygen enhancement, Water management) ร่วมมือกับ
พนัธมติรทัง้รฐัและเอกชนช่วยพฒันาชวีติดแูลคณุภาพอากาศ รกัษา
แหล่งน�้า สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของสังคมไทย อาทิ โครงการ 
“รักษ์ ปัน สุข” และ “รับซ้ือน�้ามันพืชใช้แล้ว” ส่งเสริมระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนและลดขยะ จ�าหน่าย “น�้ามันลดฝุ่น” น�้ามัน
ดีเซลที่มีก�ามะถันต�่าออกจ�าหน่ายเพื่อช่วยลดมลภาวะจากฝุ่นควัน 
PM 2.5 ในราคาเท่าเดิม แม้จะมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น 
มีการจัดสัมมนา “แบตเตอรี่ : ปฏิวัติพลังงานอนาคต” เพื่อให ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอร่ี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส�าคัญ 
ของโลกในอนาคต 

ในส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างโรงกล่ันน�้ามันบางจาก 
บริษัทฯ ยังคงรักษาความไว้วางใจจากชุมชนได้สูงถึงร้อยละ 84 
สะท้อนถึงความเป็นมิตรและความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทฯ  
ในด้านการศึกษา มูลนิธิใบไม้ปันสุข ได้ปรับแผน “โครงการอ่าน
เขยีน เรยีนสนกุ ป้ันเดก็จิว๋เป็นเดก็แจ๋ว” ส่งเสรมิให้นกัเรยีนชัน้ ป.1  
อ่านออกเขียนได้ โดยปรับสู่การใช้ระบบออนไลน์ ส่งผลให้มูลนิธิฯ 
มีโอกาสท�างานได้ทั่วประเทศ ขยายการท�างานได้มากกว่า 38 
โรงเรียนจาก 28 จังหวัด มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 
1,100 คน 

แม้จะอยู่ในสภาวะวิกฤต บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นภารกิจท่ีบริษัทฯ 
ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “กลุ่มบางจาก 
ร่วมดูแลใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่น 
มอบเจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือ ให้กบัหน่วยงาน องค์กร คู่ค้า  
ชุมชน โรงเรยีน ฯลฯ ท�าจดัหาแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือความสะอาดชนดิน�า้ 
จ�าหน่ายในราคาพิเศษ จัดตั้ง “ถังปันสุข” ในสถานีบริการน�้ามัน
บางจาก จ�าหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าที่ร้านอินทนิล เป็นต้น

บริษัท บางจากฯ ยังคงมุ่งม่ันสู่เป้าหมายเป็นกลุ่มบริษัทนวัตกรรม
สีเขียวช้ันน�าในเอเชีย มุ่งสู่การเป็นผู้น�าพลังงานสีเขียวครบวงจร
ในภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวน�า ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและสร้าง
คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ภาพรวมบริษัท
	 ชื่อบริษัท	(Disclosure 102-1)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 ประเภทธุรกิจ:	
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 

	 การเป็นสมาชิกองค์กร	(Disclosure 102-13) :

	 ชื่อในตลาดหุ้น	:	BCP
บริษัทฯ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน  
อนัประกอบด้วย 5 ธรุกจิหลกั ได้แก่ ธรุกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มัน 
ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯลงทุนในธุรกิจหลักทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้าง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทย 
(Disclosure 102-2)

	 วันจดทะเบียนจัดตั้ง	:	8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

	 ส�านักงานใหญ่	(Disclosure 102-3) :
เลขที ่2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร์ ช้ัน 8 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

	 จ�านวนพนักงานประจ�า	(Disclosure 102-7) :
1,230 คน (ณ 31 ธ.ค. 2563)

	 ผู้บริหารสูงสุด	:
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	:	1,376,923,157 บาท

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

อาร์เจนติน่า

10 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources

นอร์เวย์

ญี่ปุ่น

ลาว

ไทย

กัมพูชา

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มนั ธรุกจิการตลาด ธรุกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ ธรุกจิพลงังานไฟฟ้าสเีขยีว ธรุกจิทรพัยากรธรรมชาติ
และพัฒนาธุรกิจใหม่ กระจายอยู่ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น นอร์เวย์  
อาเจนตินา สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (Disclosure 102-4)

11บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



โครงสร้างองค์กร (Disclosure 102-5)
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หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กระทรวงการคลังได้มีการขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และกองทุนรวม  

วายุภักดิ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 71,899,000 หุ้น
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	(Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

Board of Directors

President and Chief

Executive Officer

Nomination and

Remuneration Committee

Enterprise-Wide Risk

Management Committee

Corporate Compliance

Branding and Corporate

Communication

Bangchak Initiative and

Innovation Center (Biic)

Corporate Governance

Committee

Audit

Committee

Internal Audit

Refinery

Business Group

Marketing

Business Group

Corporate Strategic

Planing and

Accounting and

Finance Group

Corporate Management

and Organization

Development Group

Natural Resources

Sustainability

Development Group

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และ
สามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
รวมถงึจดัให้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบรษิทัแต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการจ�านวน 4 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) 

รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด
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ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบางจากฯ

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้จัดตั้งบริษัท BCPR Pte. Ltd 
ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าไปลงทุนในบริษัท OKEA ASA  
ซึ่งถือสิทธิในแหล่งน�้ามันดิบ Draugen, Gjøa, Ivar Aasen, Yme 
และ Grevling ในประเทศนอร์เวย์ มีก�าลังการผลิต 20 พันบาร์เรล
ต่อวันเทียบเท่าน�้ามันดิบ โดยบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายในการขยาย
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตในแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ
ได้ในอนาคต 

ธุรกิจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ ได้จัดตั้ง
บริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน
ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Lithium Americas Corp.  
ซึง่ด�าเนนิโครงการเหมอืงลเิทยีม 2 แห่ง คอื ทีป่ระเทศอาร์เจนตนิา
และประเทศสหรัฐอเมริกา

การวิจัยพัฒนา และธุรกิจนวัตกรรม
บริ ษัทฯ ได ้ จั ดตั้ งสถาบันนวัตกรรมและเพาะบ ่มธุ รกิ จ  
(Bangchak Initiative and Innovation Center : BiiC) 
เพื่อสร้าง Green ecosystem ที่จะช่วยผลักดันนวัตกรรม
ต่างๆ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานสีเขียว และ
ด้านชีวภาพ ที่จะมาต่อยอดขยายธุรกิจท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งเพาะบ่ม 
ธุรกิจ Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0



ธุรกิจการตลาด
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 
ท่ัวประเทศรวม 1,233 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการ
มาตรฐานจ�านวน 619 แห่ง และสถานีบริการชุมชนจ�านวน 614 
แห่ง (ณ 31 ธันวาคม 2563) โดยมุ่งเน้นผลักดันการจ�าหน่ายน�้ามัน
ในกลุ่มพลงังานทดแทนทีม่สีมรรถนะสงูและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ทัง้ผลติภัณฑ์กลุม่แก๊สโซฮอล์และน�า้มนัดเีซล นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงั
ต่อยอดด้วยธรุกจินอนออยล์ (Non-Oil Business) และบรกิารต่างๆ 
ในสถานีบริการเพ่ือดึงดูดผู้มาใช้บริการในสถานีบริการบางจากให้
เพิ่มมากขึ้น อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และศูนย์บ�ารุงรักษา
เปล่ียนถ่ายน�้ามันหล่อลื่นและล้างรถ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มี
ร้านกาแฟอินทนิล “Inthanin” จ�านวนกว่า 673 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่
ทั้งภายในสถานีบริการน�้ามันบางจาก และนอกสถานีบริการน�้ามัน

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
บริษัทฯ ลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวผ่านการด�าเนินงาน
ของบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) (“บีซีพีจี”) ซึ่งจัดตั้งเพื่อ 
ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2563 บซีพีจี ีมกี�าลังการผลติทีด่�าเนินการผลติแล้ว  
472 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์ในประเทศไทยและญีปุ่น่ การผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช และในประเทศฟิลปิปินส์ การผลติไฟฟ้า
จากพลงังานความร้อนใต้พภิพในประเทศอนิโดนเีซยี และการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานน�า้ในประเทศลาว

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกจิผลิตภัณฑ์ชวีภาพผ่านการด�าเนนิงานของบรษัิท บบีจีไีอ  
จ�ากดั (มหาชน) (BBGI) ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชือ้เพลิงชวีภาพ 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ BBGI  
มกี�าลงัการผลติรวม 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นเอทานอล 1,000,000 
ลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลด
การขาดดุลการค้าจากการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นประโยชน์ต่อความ
มัน่คงด้านพลงังานของประเทศ สนบัสนนุเกษตรกร และรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการน�าเอทานอลและไบโอดีเซลมาผสมกับ
น�้ามันเบนซินและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 รวมทั้ง 
แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และน�้ามันไฮดีเซล 

ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน
โรงกลัน่น�า้มันของบรษิทัฯ เป็นโรงกลัน่แบบ Complex refinery ทีท่นัสมยั  
ก�าลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน ผลิตภัณฑ์น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 
และน�า้มันไฮดเีซลจากโรงกลัน่บางจาก เป็นน�า้มันคณุภาพสงูมาตรฐานยโูร 4  
อีกทั้งบริษัทฯ เป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ 
น�้ามันพรีเมียมดีเซล มาตรฐานยูโร 5 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
น�า้มนัส�าเรจ็รปูของโรงกลัน่บางจาก จะส่งไปจ�าหน่ายทีส่ถานบีรกิารน�า้มนั
บางจากซึ่งดูแลโดยกลุ่มธุรกิจการตลาดของบริษัทฯ

ยิง่กว่านัน้ บรษิทัฯ ได้พฒันาธรุกจิการค้าน�า้มนัระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  
ผ่านบริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) โดยเน้นกลยุทธ์การขยาย
สัดส่วนการซ้ือ-ขายน�้ามันจากผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่ายให้กับ 
ลูกค้าในต่างประเทศ ขยายตลาดการซื้อขายไปยังบริษัทคู ่ค้าใหม่ๆ  
และประเทศใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

15บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



โครงสร้างธุรกิจ

ปัจจัยน�ำเข้ำ กิจกรรม

ทุนทำงกำรเงิน

ทุนกำรผลิต

ทรัพยำกร
มนุษย์

องค์ควำมรู้

ทรัพยำกร
ธรรมชำติ

กำรดูแลสังคม
และชุมชน

• หนี้สินรวม 90,006 ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 58,316 ล้านบาท
• ต ้ นทุนการขายและการ ให ้บริ การ 

132,122 ล้านบาท
• เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13,851 ล้านบาท

• ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 54,567 ล้านบาท
• สินทรัพย์รวม 148,322 ล้านบาท
• เงินลงทุนในโครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต 3E
• การจดัหาเชงิกลยทุธ์ (Strtegic Soucing)

• พนกังานทัง้หมด 1,230 คน
• จ�านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมท้ังหมด 28,650 

ช่ัวโมง
• ค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา

ศกัยภาพ 44.5 ล้านบาท

• จัดตั้งสถาบัน BIIC เพื่อส่งเสริมงานด้าน
นวตักรรม

• ค่าใช้จ ่ายส�าหรับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ปี 2563 เท่ากบั 
15,450,000 บาท

• โครงการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process Redesign: 
BPR) เพ่ือปรบัวธิกีารท�างาน ประหยดัเวลา 
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• ส่งเสรมิการพัฒนาธรุกจิใหม่ ด้วยโครงการ 
Design Thinking 

• โครงการ Rocket

• วตัถดิุบท่ีใช้ในการกล่ัน
• วตัถดิุบหมนุเวยีน: 407,333 ตนั
• วตัถดิุบไม่หมนุเวยีน: 6,649,518 ตัน
• ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ 21.33 ล้านลกูบาศก์เมตร
• พลงังานท่ีใช้ในกระบวนการผลติ 12,845 

เทระจูล

• การพัฒนาชุมชน สังคม และการบริจาค 
44 ล้านบาท

• จ�านวนขัว่โมงการท�างานอาสาของพนักงาน 
9,001 ช่ัวโมง

• การจดักจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 140 ครัง้
• การจัดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม และสนิค้าฉลากเขยีว (Green 
label)

Green 
Business

Green
Production

Greenovation
Experience

Green
Society

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่ำนิยม

• 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 ดำ้นนวัตกรรม
และพลังงำนสีเขียว

พลังงำน
ทดแทน

เอทำนอล
และ B100

โรงกลั่น

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�า้มันเตาในกระบวนการกล่ัน

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

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

• บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 จัด
ท�า Product Carbon Foot-
print และ Water Footprint 

• บริหารจัดการน�้าและ 
ของเสียตามหลัก 3Rs

กำรจ�ำหน่ำยและควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริกำร

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

• จ�าหน่ายน�า้มันส�าเร็จรูปผ่านสถานบีริการบางจาก 
กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ
• สถานีบริการมาตรฐาน 589 แห่ง
• สถานีบริการน�้ามันชุมชน 612 แห่ง  

โดยร่วมกับสหกรณ์การเกษตร 

• ร้านกาแฟอินทนิล 600 สาขา

ผลิตภัณฑ์น�้ามันทุกชนิด 
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 เน้นการใช้
ทรัพยากร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า ด้วย
นวัตกรรมและกระบวนการแปลงสภาพ ตามหลัก 
Reduce Reuse และ Recycle 

• การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
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Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน กลุมธุรกิจการตลาด  ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน กลุมธุรกิจการตลาด  ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน กลุมธุรกิจการตลาด  ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
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ผลผลิต ผลลัพธ์ต่อบริษัท ผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สินคำ้และผลิตภัณฑ์

ของเสียทีป่ลดปล่อยจำกกระบวนกำรผลติ

ผลพลอยได้อืน่ๆ

• ก�าลังการกลั่นเฉลี่ย 97,200 บาร์เรลต่อวัน  
หรือคิดเป็น 81% 

• สถานีบริการบางจาก 1,233 แห่งทั่ว
ประเทศ

• ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูปที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ไฮพรีเมยีมดเีซล S, B20 S, B10 
S, ไฮดีเซล S, E85 S, E20 S, Gasohol 91 
S, และ Gasohol 95 S

• ปริมาณของเสียทั้งหมด 3,155 ตัน
• ปริมาณของเสียฝังกลบ 0 ตัน

• ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ได้ 1.00 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า

• ปรมิาณน�า้ทิง้ทัง้หมด 0.72 ล้านลกูบาศก์เมตร
• ปริมาณน�้ารีไซเคิลและน�ากลับมาใช้ใหม่ 

1.31 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทุนทำงกำรเงิน

ทุนกำรผลิต

• รายได้จากการขายและบริการ 136,450 ล้านบาท
• ยอดขายน�้ามันผ่านสถานีบริการเฉลี่ย 458.5 พันลิตร/

เดือน/สถานีบริการมาตรฐาน
• Net Promoter Score (NPS) อันดับ 1 (ร่วม)
• ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกอยู่ที่ ร้อยละ 15.6 
• ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,967) ล้านบาท
• EDITDA 4,104 ล้านบาท

• มูลค ่ าห ลักทรัพย ์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) 24,311,873 (ณ ธ.ค. 63)

• ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (5.50) บาทต่อหุ้น
• เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น
• ภาษีที่จ ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น  

20.44 ล้านบาท

• ค่าการกลั่นรวม (Total GRM) (0.68) เหรียญสหรัฐ
ต่อบาเรล

• ส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกสะสมปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ  
15.6

• ประหยดัค่าใช้จ่ายในการจัดหาพสัดไุด้มากขึน้ถึง ร้อยละ 
14.5 ของงบประมาณในปี 2563

• ผลความพึงพอใจของคู่ค้าต่อการท�างานของเจ้าหน้าท่ี
จัดหาพัสดุ อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 85)

• ระบบการผลิตมีความปลอดภัยมากข้ึน และไม่มี 
ข้อร้องเรียนด้านมลพิษอากาศ

• ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการท�างานของคู่ค้า
อยู่ในระดับดี (74%)

ทรัพยำกร
ธรรมชำติ

• ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตท่ี 1 และ 2) 
ได้ร้อยละ 11 เทียบกับปีฐาน 2558

• ลดปริมาณน�้าใช้ใหม่ด้วยมาตรการ 3Rs (Reduce, 
Reuse and Recycle) ได้ 1.45 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 36.60 เทียบกับความต้องการใช้น�้าใน
กระบวนการผลิต

• ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเติม
น�้ ามันผ ่านบัตรสมาชิกบางจากได ้  197,737  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• การลดการใช ้น�้ าประปาในกระบวนการผลิต  
ที่ประหยัดได้เทียบเท่า 3,810 ครัวเรือน

• ผลติภณัฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปูมาตรฐาน EURO 5 ช่วยลด
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 

ทรัพยำกร
มนุษย์

• ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น 
ร้อยละ 91.47

• คะแนนความ ผูกพันกับชุ มชน  (Commun i ty 
Engagement Score) ร้อยละ 84.4

• การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
50 รายการ

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ย 23.29 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี

• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 2,165 ล้านบาท
• อัตราการบาดเจ็บ (Total Recordable Injury 

Rate: TRIR) ของพนักงานเท่ากับ 0.43 และผู้รับ
เหมาเท่ากับ 0.38 ครั้งต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน 

กำรดูแลสังคม
และชุมชน 

• ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น 
ร้อยละ 91.47

• คะแนนความ ผูกพันกับชุ มชน  (Commun i ty 
Engagement Score) ร้อยละ 84.4

• การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
50 รายการ

• การลงทุนทางสังคม 9.386 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - ชุมชน : งบด้านการพัฒนา ร้อยละ 64.88 และงบ

ด้านบริจาค ร้อยละ 17.40
 - กลุ่มครอบครัว: งบด้านการพัฒนา ร้อยละ 9.45
 - กลุ่มโรงเรียน: งบด้านการพัฒนาร้อยละ 4.50 และ

งบด้านบริจาคร้อยละ 1.07
• กลุ่มคอนโด: งบด้านการพัฒนาร้อยละ 2.70
• ผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

จ�านวน 71,083 ราย
• โครงการ “ครวัชุมชน-ตลาดปันสขุ” สร้างรายได้รวม

ให้ผู้ประกอบการชุมชน 7,764,000 บาท/12 ร้านค้า
• ผู้รับประโยชน์จากการสนับสนุนแอลกอฮล์เจล ถุง

ต้านโควิด หน้ากากผ้า และถังปันสุข เพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
จ�านวน 153,500 คน

องค์ควำมรู้• บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเพื่อขอรับความ
คุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา 7 รายการ

• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก สวทช. ประมาณ 1 
ล้านบาท

• การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (BPR) สร้าง
มลูค่าเพ่ิม ลดต้นทนุในการท�างาน และเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการท�างานได้ประมาณ 800 ล้านบาท

• โครงการ Winnonie ที่เกิดจากโครงการ Design 
Thinking โดยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เช่า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และให้บรกิารเปลีย่นแบตเตอรี่
ไฟฟ้าผ่าน Swapping station เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยต์รับจ้าง จากรายจ่ายไม่ต�่ากว่า 
6,000 บาทต่อเดอืน เหลอืเพยีง 3,000 บาทต่อเดอืน

17บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



สรุปผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญปี 2563

บรรษัทภิบาล (Corporate governance)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (and economic growth)

EBITDA จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ

สร้างความแข็งแกร่งของสภาพคล่อง

ปรับปรุงนโยบาย CG

ครั้งที่

รายได้จากการขายและ

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างภายในท้องถิ่น

(ประเทศไทย)* 

ปรับแผนลดค่าใช้จ่าย เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า เลื่อนการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีโรงกลั่น
(Turnaround Maintenance)

จากการลงทนุธรุกจิ Startup “ Lithium Americas ”
โดยยังได้รับสิทธิ์ซื้อแร่ลเิทยีมตามสญัญา

ได้รับการตอบรับอย่างดี

ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

จากการจัดหาเชิงกลยุทธ์
คู่ค้าท่ีท�าธรุกิจกบับริษัทฯ โดยตรง 

และคูค้่าส�าคญัทีไ่ม่ได้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ 

โดยตรง ทีเ่ข้าร่วมการประเมนิความเสีย่ง

ด้าน ESG 

กลุ่มธุรกิจทรัพยากร

ธรรมชาติฯ

(1,004) ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

เงินปันผลต่อหุ้น

EBITDA

ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับ

นโยบายและทดสอบความรู้

การต่อต้านทุจริต 

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ออนไลน์

จ�านวนเหตุการณ์ที่

เกิดจากการทุจริต

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตรวจสอบแล้ว 
พบว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลความผิด 
เนื่องจากผู้ร้องเรียนส่งมอบงานไม่
ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนด
ไว้ในข้อตกลง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถตรวจรับงานได้

17
รับการต่ออายุ

สมาชิก 

(Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption)

CAC คู่ค้าเข้าร่วมสัมมนา CAC

แบบ online จ�านวน

ต่อเนื่องปีที่ 7บริษัท57 

1 

NO Gift 
Policy 

ร้อยละ

100
 100
ร้อยละ

กรณี

136,450 (5,770)
ล้านบาท

ล้านบาท

0.40
บาท/หุ้น

4,104 ล้านบาท

อื่นๆ

(365) ล้านบาท

*การจดัซ้ือสนิค้าและบรกิารกลุม่ Non Hydrocarbon 

ร้อยละ1,846 
ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ประหยัดเงินลงทุน

ล้านบาท

97 ร้อยละ

14.5

ของงบประมาณ
ปี 2563

900
1,100

ได้ก�าไร เท่า48,000

100ร้อยละ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ

1,828 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจการตลาด

2,174 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

และการค้าน�้ามัน 

(2,169) ล้านบาท

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

สีเขียว 

3,640 ล้านบาท
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ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม (In harmony with environment)

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating values for society)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตามขอบเขตการปัน

ส่วนตามกรรมสิทธิ์)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

การรับน�า้จากแหล่งต่างๆ รวม

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สัดส่วนการถือหุ้น)

1.00 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

ร้อยละ 0.1

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

และการค้าน�า้มัน

ร้อยละ 89.0

กลุ่มธุรกิจการตลาด

ร้อยละ 0.8

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ร้อยละ 10.1  

การใช้พลังงานสุทธิขององค์กร

อัตราการใช้พลังงาน 

(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น)

EII = 102.0

14,112 เทระจูล

21.33
ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

*น�า้แม่น�้า น�้าบาดาล น�้าจาก

กระบวนการผลิตและน�้าประปา

โรงกลั่นฯ และส�านักงานใหญ่

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(Loss-time Injury Frequency Rate: LTIFR)

พนักงาน   0 ครั้ง      

ผู้รับเหมา  2 ครั้ง

อัตราการบาดเจ็บรวม 
(Total Recordable Injury Rate: TRIR) 

NPS Score 

อันดับที่ 1 (ร่วม)

ลูกค้ากลับมาใช้บริการ

คะแนน 

The Best Employer 

ร้อยละ

ชั่วโมงท�างานอาสาของพนักงาน

ปริมาณน�า้ใช้ซ�้า/

น�้ารีไซเคิล ของโรงกลั่นฯ

จ�านวนสถานีบริการน�า้มันบางจาก สถานีบริการน�้ามันมาตรฐาน

619 แห่ง

สถานีบริการน�้ามันชุมชน

614 แห่ง สาขา

การรั่วไหลของน�า้มันและ

สารเคมีอย่างมีนัยส�าคัญ 

(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

จ�านวนอุบัติเหตุจากการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ 

(ความเสียหาย

ต่อรถเกิน 

1 ล้านบาท) 

1.31

0

2

น�้าทิ้ง การของเสียด้วย

หลัก 3 Rs

ของปริมาณ

ของเสียทั้งหมด

0.72

  ร้อยละ

 99.96

 673

95%

1,233

ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Avoid 

emission for 

third-parties                                                                                                      

Low Carbon

Product             

กรณี

Greenovative Experience

ร้านกาแฟ 

แห่ง

การบาดเจบ็จากการท�างานทที�าให้

ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลบัมาเหมอืนเดมิ

ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
(High-Consequence Work-Related 
Injuries)

พนักงาน   0 ครั้ง      

ผู้รับเหมา  0 ครั้ง

พนักงาน

แก้ว

ผู้รับเหมา 

ชาย 

0.60 

ชาย 

0.34 

หญิง 

0 

หญิง 

0.54 

ความปลอดภัย ลูกค้า พนักงาน สังคม

ความพึงพอใจของลูกค้า

ร้อยละ 88.1

1

จ�านวนชั่วโมงการอบรม

เฉลี่ยของพนักงาน 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

คะแนนความผูกพัน

พนักงาน

ร้อยละ

Circular Economy

ส่งมอบขวดพลาสติก

ที่รวบรวมผ่าน

โครงการรักษ์ปันสุข

จ�านวน 300,000 ใบ 
เพื่อน�าไปผลิตเป็นกระเป๋า 

ถุงผ้าและหน้ากากผ้า

เปลี่ยนแก้วเครื่องดื่มอินทนิล

เป็น Bio cup ไปแล้วกว่า

9,001 ชั่วโมง
56

63

23.29

78,000,000
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บริษัทฯ น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
มำใช้ในกำรบริหำรองค์กร โดยยึดม่ันในหลักของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท และให้ควำมส�ำคัญกับหลักควำมพอประมำณ  
ควำมมีเหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมีควำมรู้ และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข ท�ำให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน สำมำรถ
พัฒนำธุรกจิและปรับตวัได้ทนัต่อสถำนกำรณ์และกำรเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจบุนัและในอนำคต โดยยงัคงเป็นองค์กรทีส่ร้ำงคุณค่ำและ
ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง

นอกจำกนี้บริษัทฯ  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในกำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินกำรตอบสนอง เพื่อสรำ้งควำมสมดุลในกำรใช้ต้นทุนและทรัพยำกรด้ำนเศรษฐกิจ 
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 

AFFORDABLE AND 

CLEAN ENERGY

7
DECENT WORK AND 

ECONOMIC GROWTH

8
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PEACE, JUSTICE AND 

STRONG INSTITUTIONS
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6

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

ความพอประมาณ

• ยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ด ี
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 และความยั่งยืน

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงั
ของผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ รวมถึงเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ั่งยืนของโลก  
(SDGs) โดยพิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินควำมย่ังยืนองค์กรทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสำกล ซึ่งครอบคลุมประเด็นควำมยั่งยืนใน
มิติกำรก�ำกับดูแลและเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม เพื่อ
ลดควำมเสีย่ง ลดผลกระทบ และค้นหำโอกำสในกำรพฒันำปรบัปรงุ
กระบวนกำรท�ำงำนหรอืธรุกจิใหม่ ซึง่กำรด�ำเนนิธรุกจิให้ครอบคลมุ
ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนอย่ำงรอบด้ำนสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนืในระดบัสำกล ท�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถ
ด�ำเนินงำนเชิงรุก มีภูมิคุ ้มกันปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์โลกและประเด็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

บริษัทฯ ด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน ผ่ำนคณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมยั่งยืนองค์กร (Sustainability Policy Committee : SPC) 
ซึ่งมีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่เป็น
ประธำน และมีผู้บริหำรของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มงำนเป็นกรรมกำร 
(Disclosure 102-19, 102-20, 102-22) 

คณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่งยืนองค์กร จะก�ำหนดเป้ำหมำย 
ทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยพิจำรณำเป้ำหมำย SDGs 
ประเด็นกำรประเมินควำมยั่งยืนองค์กร และควำมต้องกำร 
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

Corporate Governance
committee

Audit Committee

Nomination and
Remuneration committee

Enterprise wide risk
management

Board of Directors

President and
CEO

Management Committee
 (MANCOM)

Sustainability Policy
Committee (SPC)

Sustainability Management 
Committee (SMC)

Internal control

Risk Management
Subcommittee

นโยบำย และเป้ำหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่งยืน
องค์กร จะด�ำเนินกำรผ่ำนสำยงำน คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับมิติ 
ด้ำนควำมยั่งยืน โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน
องค์กรเป็นประสำนงำนกลำงท่ีจะติดตำม รวบรวม ประเมินผล  
พร้อมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำร 
นโยบำยควำมยั่งยืนองค์กร ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่งยืน
องค์กรจะรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมยัง่ยนืไปยงัคณะกรรมกำร 
Management Committee (MANCOM) และคณะอนุกรรมกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทบทวนคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนองค์กร 
(Sustainability Management Committee) ให้ครอบคลมุบรษิทั 
ในกลุ่มบำงจำกฯ และมุ่งเน้นเรื่องกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำกลยุทธ์ด้ำน
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate change strategy)  
กำรด�ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิ
อำกำศ และกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เพือ่มุง่สูเ่ป้ำหมำยกำร
เป็น Carbon neutral ของกลุ่มบำงจำกฯ ภำยในปี 2573
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บรษัิทฯ ม ี“นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม (Sustainability Policy)” ทีไ่ด้จำกกำรบรูณำกำรแนวทำง
ปฏิบัติ เกณฑ์ และมำตรฐำนสำกลด้ำนควำมยั่งยืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ กำรปฏิบัติต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ 
 (UN Global Compact: UNGC) เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื (SDGs) มำตรฐำนกำรวดัคณุภำพองค์กรต่ำง  (International Organization 
for Standardization: ISO) ดัชนีควำมย่ังยืนดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Awards: TQA)  และควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เข้ำกับวิสัยทัศน์ ทิศทำง และกลยุทธ์กำร 
ด�ำเนินธุรกิจ เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมยั่งยืนในระดับองค์กร โดยมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำม The Global 
Standard for Sustainability Reporting (GRI Standards) เพื่อสะท้อนควำมมุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณคำ่

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นควำมยั่งยืนใน
ปัจจุบันและในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน โดยพิจำรณำกำรด�ำเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบำงจำก และธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks) รวมถึงแนวโน้มด้ำนควำมยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุมประเด็นดำ้นควำมยั่งยืน 8 ด้ำน ดังนี้
 1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม
 3. สิทธิมนุษยชนและกำรจ้ำงงำนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
 4. กำรจัดกำรพลังงำน สภำพภูมิอำกำศ น�้ำ และของเสีย
 5. กำรผลิตสินค้ำและบริกำรด้วยควำมรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน
 6. กำรลงทุนธุรกิจที่สร้ำงผลตอบแทน โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน
 7. กำรประเมินดำ้นควำมยั่งยืนส�ำหรับธุรกิจใหม่อย่ำงรอบด้ำน
 8. กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชน สังคม ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม

ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิของประเดน็ควำมยัง่ยนื 8 ด้ำนของนโยบำยกำรพัฒนำธรุกิจอย่ำงยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม 
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangchak.co.th/th/sustainability/sustainability-policy-framework

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดกำรด�ำเนินธุรกิจตำม BCG economy model ซึ่งประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลักคือ เศรษฐกิจชีวภำพ  
(Bio economy) ทีมุ่ง่เน้นกำรใช้ทรพัยำกรชีวภำพอย่ำงคุม้ค่ำ โดยอำศัยกำรใช้เทคโนโลยี และนวตักรรมในกำรแปรรปูผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภำพมูลค่ำสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ที่มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อยำ่งคุ้มคำ่ 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบอยำ่งยั่งยืน มำเป็นแนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
เพื่อสร้ำงมูลค่ำ คุณค่ำ และควำมยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย

หลักการและกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน (Disclosure 102-16)

ESG Ratings/Sustainability 
Assessments
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บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

จากวสิยัทศัน์ของบริษทัฯ “Evolving Greenovation” มุง่สูก่ลุม่บรษิทันวตักรรมสเีขยีวชัน้น�าในเอเชยี ทีม่บีรรษทัภบิาลทีด่ ีและด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยแนวทางแบบมส่ีวนร่วมและย่ังยนื” การด�าเนนิงานกับผูมี้ส่วนได้เสียถอืเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีบริษทัฯได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยการน�าข้อมูลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากกรอบ
แนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การส�ารวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business environment scanning)  
การจัดท�าฐานข้อมูล (BIG data) การประเมินภาพจ�าลอง (Scenario) และความเส่ียงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน  
(Intelligent risks) เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างสมดุลระหว่างมูลค่า 
และคณุค่าจากการด�าเนนิธรุกจิให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ทีด่แีละความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิงานระหว่างบรษัิทฯ  
และผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1

3

2

4

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดล�าดับโดยพิจารณาจะ 3 เกณฑ์

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯหรือไม่

การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นส�าคัญ

 พิจารณาความส�าคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส และความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ว่ามีความส�าคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และความส�าคัญต่อองค์กรหรือไม่

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย มีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้

 ก�าหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
 ก�าหนดวิธีการส�ารวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการด�าเนินงาน
 รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การน�าผลไปด�าเนินการ

 เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนและจัดท�ากลยุทธ์องค์กร

บริษัทฯ ได้จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน สื่อมวลชน 
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และคู่แข่งทางการค้า (Disclosure 102-40) โดยมีการด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความ 
คาดหวังที่แตกต่างกัน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

พนักงาน

บริษัทฯว่าจ้างพนักงานแบบสัญญา
ประจ�าและเต็มเวลาเท่านั้น ไม่มีการ
จ้างแบบชั่วคราว (Part time) รวมถึง
ไม่มกีารจ้างงานแบบ Self-employed 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลัง
ตามฤดูกาล

1. Engagement survey
2. Focus group 
3. HR Visit
4. การเปิดช่องการทางรบัฟังเสยีงของพนกังาน

ผ่านช่องทางที่เรียกว่า CEO Box 
5. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

1. การจัดการคนเก่งและบุคลากร
2. โอกาสทางอาชีพ
3. ผู้บริหารระดับสูง การให้คุณค่า 
4. การประเมินผลงาน
5. การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในสิ่งที่ได้สื่อสาร
6. บริษัทมีมาตรการ / การสื่อสารที่ชัดเจนในภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะโรคระบาด
7. นวัตกรรม

1. Engagement Score > ร้อยละ 67 
2. อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 4.00
3. อัตราการ Rotation > ร้อยละ 10

1. การจัดการคนเก่งและบุคลากร --> การหมุนเวียนงาน, การปรับระดับ, 
Innovation project, TGIF, แผนการพฒันาตาม Competency รายบคุคล  
ส�าหรับ Sucessor, Mentoring program 

2. โอกาสทางอาชีพ --> การหมุนเวียนงาน, การปรับระดับ . ปรับหลักเกณฑ์
เส้นทางการเติบโต,สื่อสารท�าความเข้าใจในเรื่องการเติบโต 

3. การประเมินผลงาน --> จัดพัฒนาเรื่อง Feedback ส�าหรับ Leader, 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมิน, การเปลี่ยนตัวช้ีวัดกลางปีให้สอดรับการ
สถานการณ์เศรษฐกิจ / กลยุทธ์บริษัท

4. การปฏบัิตใิห้เห็นเป็นรปูธรรมในสิง่ทีไ่ด้สือ่สาร --> ในช่วงสถานการณ์โควดิ 
บริษัทฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย, การลดเงินเดือนและสวัสดิการผู้บริหาร

5. บริษัทฯ มีมาตรการ / การสื่อสารที่ชัดเจนในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
และภาวะโรคระบาด --> มาตรการรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19,  
สั้นๆ กับ PS, Townhall, Online communication 

6. นวัตกรรม --> นโยบาย TGIF, Exist strategy, Intrapreneur การใช้
เทคโนโลยีช่วยในการท�างาน WFH, RPA

1. Engagement score ร้อยละ 63 
2. อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 3.16
3. อัตราการ Rotation ร้อยละ 10.11

1. Engagement Score ปรบัรูปแบบการท�า Focus group เน้น
เชิงรุก (สื่อสาร ท�าความเข้าใจ หาประเด็นที่ต้องการพัฒนา) 

2. การพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แผนพัฒนา
พนกังานรายบุคคล IDP, Rotationโดยเน้นเรือ่งการพัฒนาปิด 
ตาม Competecy gap และ สร้างความเข้าใจในนโยบาย
การเติบโต,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเติบโตส�าหรับพนักงาน 
Operation 

3. การสื่อสารที่ทั่วถึง
 • เน้นการสร้างความเข้าใจของนโยบายและหลักเกณฑ์

ต่างๆ รวมถึงการสร้าง Leader ในการ Feedback
 • เน้นให้แต่ละ BU สื่อสารผ่านการประชุมของแต่ละส่วน

งานให้มากขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสาร Townhall by 
BU และผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 • พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี เช่น Podcasts

คู่ค้า/แรงงาน/ผู้ส่งมอบ 1. พฒันาและบริหารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และ
ผู้ร่วมงาน

2. จัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าปี
3. ส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการและ

ความคาดหวังของคู่ค้า
4. การตรวจเยี่ยมลูกค้า

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. Digital transformation
3. การสื่อสารต่อเนื่องในช่วงโควิด-19

1. ผลความ พึ งพอใจของคู ่ ค ้ า ต ่ อ 
การท�างานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ  
ร้อยละ 80 

2. ผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานต่อ 
การท�างานของคู่ค้า ร้อยละ 80

1. ขยายผล E-catalog ทีใ่ช้กบักลุม่สนิค้าอปุกรณ์ส�านกังาน และสนิค้าอปุโภค
บรโิภคมาใช้กบักลุม่สนิค้าประเภทอะไหล่อปุกรณ์ และเครือ่งมอืช่างทัว่ไป
ในโรงกลั่น

2. การประชุมผ่าน Microsoft Teams รองรับสถานการณ์โควิด-19 และ 
เพื่อลดเวลาการเดินทาง 

3. การใช้ระบบเสนอราคากับกลุ่มงานจัดหา 
4. ใช้เทคโนโลยี Electronic signature กับการลงนามสัญญา 
5. สามารถติดต่องานและบรษิทัฯ ด�าเนนิการช�าระเงนิให้กบัคู่ค้าและผูร้บัจ้าง

อย่างตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันตามปกติ แม้จะมีการ Work from home

1. ผลความพึงพอใจของคู ่ค ้าต่อการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ อยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 85 

2. ผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานต่อ
การท�างานของคู ่ค ้าอยู ่ในระดับดี  
ร้อยละ74

1. ศกึษาการจัดท�าเอกสารค�า้ประกนัแบบ Eletronic เพือ่ความ
สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 

2. ศึกษาการน�า Robotic Process Automation (RPA) มาใช้
ในการจัดซ้ือเพื่อช่วยในการจัดการแบบ end-to-end ของ
การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการด�าเนินงาน 
และช่วยท�าให้ Buyer สามารถติดตามงานที่มีมูลค่าสูง โดย
อาศัยการจัดการหมวดหมู่และการวิเคราะห์

คู่ค้าขนส่งน�า้มันทางรถยนต์ 1. ติดต่อสื่อสารท้ังทางตรง และผ่านระบบ
ออนไลน์ตามความเหมาะสมแต่ละช่วงเวลา 
เช่น การประชุม KPI อย่างสม�่าเสมอ แม้ว่า
จะเป็นช่วงล็อคดาวน์พื้นที่ 

2. ส่งข้อมูลข่าวสาร มาตราการต่างๆ ในช่วง 
โควิด-19 

3. ส�ารวจความพึงพอใจในการเข้ารบัน�า้มนั และ
ความพึงพอใจจากลูกค้า

1. พจิารณาต้นทนุของคู่ค้า จากผลกระทบด้านต่างๆ 
เช่น กฎหมาย ท�าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

2. จัดงานให้เหมาะสม เป็นธรรม เช่น การแบ่งงาน
จัดส่งกรณีพิเศษ งานในช่วงเทศกาล 

3. ยึดถือข้อตกลงตามสัญญา
4. ประสานงานและท�าความเข้าใจกบัลกูค้าให้เข้าใจ

สถานการณ์
5. อ�านวยความสะดวกในการจัดส่ง เช่น สถานที่ 

จอดรถ ระบบ อุปกรณ์และพนักงาน 
6. มีแผนฉุกเฉิน เช่น การเตรียมการรถส�ารอง  

คลังส�ารองที่สามารถเข้ารับงานได้แทนคลังหลัก

1. ลูกค้าและผู ้ รับเหมาขนส่งมีความ
เข้าใจและความร่วมมือกันยิ่งขึ้น

2. ลดภาระต้นทุนผู้รับเหมาขนส่งลง
3. ผู ้รับเหมาขนส่งได ้งานเป็นธรรม  

มีประสิทธิภาพในการท�างาน

1. ประสานงานลูกค้าให้เข้าความร่วมมือร่วมกัน และเข้าใจสถานการณ์ 
2. ประสานงานลูกค้า ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการลงน�้ามันร่วมกัน เช่น ร่วมรับ

น�้ามัน
3. ปรับ TOR ลดลงให้ต้นทุนจัดส่งลดลง ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา เช่น ไม่ต้อง

มีรถส�ารอง ขยายอายุรถขนส่งภาคใต้ 
4. จดังานให้เป็นธรรม โดยพจิารณาจากประสทิธภิาพการท�างาน และตดิตาม

ในรายงานการประชุม KPI ผู้รับเหมาขนส่ง
5. จัดหาที่จอดเพิ่มของคลังบางจาก 
6. ผ่อนผนัให้น�ารถไปรบังานจากผูว่้าจ้างอืน่ได้ชัว่คราว ในช่วงงานจดัส่งลดลง
7. แบ่งปันสิง่จ�าเป็น โดยจดัเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานขับรถและผูร้บัเหมาใช้

ตามจุดต่างๆ ในคลังน�้ามัน เมื่อเข้ารับงาน ในช่วงเจลแอลกอฮอล์ หายาก 

1. ผลประเมินความพึงพอใจการจัดส่ง
น�้ามัน มีค่าความพึงพอใจสูงขึ้น

2. อัตราค่าขนส่งยืนราคาเดิมและเพิ่ม
อุปกรณ์จ�าเป็นโดยไม่เพิ่มราคาค่า
ขนส่ง

3. ผู้รับเหมาขนส่งเป็นคู่ค้ากับบางจาก
ระยะยาว และพัฒนางานร่วมกัน 

1. เพ่ิมการพัฒนาระบบงานร่วมกันให้ลดต้นทุนค่าจัดส่ง เช่น 
การจัดส่งด้วยรถกึ่งพ่วง การโอนน�้ามัน 

2 เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพงานจัดส่ง 
3. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

คูค้่าจดัหาวตัถดุบิในการผลิต (รวม
คู่ค้าน�้ามัน/Biofuel)

1. จัดประชุมผ่าน MS Teams เป็นประจ�าทุก
เดอืน เพือ่สือ่สารการท�างาน และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

2. ติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�่าเสมอ

1. ความสม�่าเสมอในการซื้อวัตถุดิบ
2. การช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารทีต่รงเวลา และ

มีการสื่อสาร กรณีเกิดความล่าช้า
3. ความยืดหยุ่นและราบรื่นในการปฏิบัติการรับ

วัตถุดิบ
4. การรับ-จ่ายน�้ามันครบถ้วนตามก�าหนดและตรง

ตามแผน/เวลา
5. การรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง เมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน

คู ่ค ้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ 
จัดซื้อวัตถุดิบ น�า้มันส�าเร็จรูป การปฏิบัติ
การจัดซ้ือวัตถุดิบ และด้านการบัญชี  
ไม่น้อยกว่า 60%

1. จัดซื้อวัตถุดิบอย่างสม�่าเสมอ 
2. ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการตรงเวลา
3. การปฏิบัติการรับวัตถุดิบราบรื่น
4. มีการจัดการเรื่องการรับ-จ่ายน�้ามันเป็นไปตามสัญญา แผน/เวลา
5. มีการรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. คู่ค้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ การปฏิบัติการจัดซื้อ
วัตถุดิบ และด้านการบัญชี 78% 

2. คู่ค้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดซื้อน�้ามันส�าเร็จรูป การปฏิบัติการ
จัดซื้อน�้ามันส�าเร็จรูป และด้านการ
บัญชี 80%

1. ความสม�่าเสมอในการจัดซื้อวัตถุดิบ
2. การจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อน�้ามันดิบ ท่ีเป็น

ประโยชน์กับผู้ขาย
4. มีความยืดหยุ่นและราบรื่นในการด�าเนินงานด้านการรับ

น�้ามันดิบ/น�้ามันส�าเร็จรูป
5. การช�าระเงินค่าสินค้า/บริการ และการจัดส่งเอกสารท่ี 

ตรงเวลา

คู่ค้าขนส่งทางเรือ
 

1. การประชุม KPI ร่วมกับผู ้รับเหมาขนส่ง 
ทางเรือ

2. การตรวจเยี่ยมผู้รับเหมาขนส่งสม�า่เสมอ 
3. การตรวจประเมิน Tanker Management 

and Self Assessment (TMSA) 

1. การปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานร่วมกัน
2. ไม่เกิดอุบัติเหตุ น�้ามันหกรั่วไหล จากการปฎิบัติ

งานขนส่งน�า้มัน 
3. ลดปริมาณการสูญหายของน�้ ามันระหว ่าง

การขนส่ง 
4. ลดจ�านวนคร้ังทีเ่รอืช�ารดุ/เสยีหาย จนไม่สามารถ

ให้บริการขนส่งน�้ามันได้
5. มีการประกันค่าขนส่ง เมื่อเกิดการด�าเนินงานใน

ภาวะฉุกเฉิน
6. มีรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการ

ด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน
7. การประสานงานติดต่อผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 

เมื่อเกิดการด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันจาก
การขนส่ง ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 • Intransit Loss : Product  
< 0.25% on B/L 

 • Intransit Loss : Crude  
< 0.17% on B/L

2. จ�านวนครั้งที่เกิดเหตนุ�า้มันหกรั่วไหล
ลงสู่แหล่งน�า้ Oil spill เป็น 0 

3. จ�านวนครัง้ท่ีเกดิอบุติัเหตุระหว่างการ
ขนส่งน�า้มัน เป็น 0

1. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งน�้ามันตามโครงการ Smart Logistic & 
Inventory Management (SLIM) ซึ่งจะช่วยลดเวลาการจัดส่งน�้ามัน 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานร ่วมกับบริษัทเรือตามระบบ Tanker 
Management and Self Assessment (TMSA)

3. การประชุมหารือติดตาม KPI ร่วมกับบริษัทเรือ ทุก 3 เดือน

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันจาก
การขนส่ง ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 • Intransit Loss : Product  
< 0.14% on B/L 

 • Intransit Loss : Crude  
< 0.14% on B/L

2. จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุน�้ามันหกรั่วไหล
ลงสู่แหล่งน�้า Oil Spill เป็นศูนย์ 

3. จ�านวนครัง้ทีเ่กดิอบัุตเิหตรุะหว่างการ
ขนส่งน�้ามัน เป็นศูนย์

1. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งตาม โครงการ Project SLIM
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทเรือตามระบบ 

Tanker Management and Self Assessment (TMSA)
3. นัดประชุม KPI เรือขนส่งน�้ามัน ร่วมกับคู่ค้าทุกๆ 3 เดือน

24 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

พนักงาน

บริษัทฯว่าจ้างพนักงานแบบสัญญา
ประจ�าและเต็มเวลาเท่านั้น ไม่มีการ
จ้างแบบชั่วคราว (Part time) รวมถึง
ไม่มกีารจ้างงานแบบ Self-employed 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลัง
ตามฤดูกาล

1. Engagement survey
2. Focus group 
3. HR Visit
4. การเปิดช่องการทางรบัฟังเสยีงของพนกังาน

ผ่านช่องทางที่เรียกว่า CEO Box 
5. ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

1. การจัดการคนเก่งและบุคลากร
2. โอกาสทางอาชีพ
3. ผู้บริหารระดับสูง การให้คุณค่า 
4. การประเมินผลงาน
5. การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในสิ่งที่ได้สื่อสาร
6. บริษัทมีมาตรการ / การสื่อสารที่ชัดเจนในภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะโรคระบาด
7. นวัตกรรม

1. Engagement Score > ร้อยละ 67 
2. อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 4.00
3. อัตราการ Rotation > ร้อยละ 10

1. การจัดการคนเก่งและบุคลากร --> การหมุนเวียนงาน, การปรับระดับ, 
Innovation project, TGIF, แผนการพฒันาตาม Competency รายบคุคล  
ส�าหรับ Sucessor, Mentoring program 

2. โอกาสทางอาชีพ --> การหมุนเวียนงาน, การปรับระดับ . ปรับหลักเกณฑ์
เส้นทางการเติบโต,สื่อสารท�าความเข้าใจในเรื่องการเติบโต 

3. การประเมินผลงาน --> จัดพัฒนาเรื่อง Feedback ส�าหรับ Leader, 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมิน, การเปล่ียนตัวชี้วัดกลางปีให้สอดรับการ
สถานการณ์เศรษฐกิจ / กลยุทธ์บริษัท

4. การปฏบิตัใิห้เหน็เป็นรปูธรรมในสิง่ทีไ่ด้สือ่สาร --> ในช่วงสถานการณ์โควดิ 
บริษัทฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย, การลดเงินเดือนและสวัสดิการผู้บริหาร

5. บริษัทฯ มีมาตรการ / การสื่อสารที่ชัดเจนในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
และภาวะโรคระบาด --> มาตรการรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19,  
สั้นๆ กับ PS, Townhall, Online communication 

6. นวัตกรรม --> นโยบาย TGIF, Exist strategy, Intrapreneur การใช้
เทคโนโลยีช่วยในการท�างาน WFH, RPA

1. Engagement score ร้อยละ 63 
2. อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 3.16
3. อัตราการ Rotation ร้อยละ 10.11

1. Engagement Score ปรับรปูแบบการท�า Focus group เน้น
เชิงรุก (สื่อสาร ท�าความเข้าใจ หาประเด็นที่ต้องการพัฒนา) 

2. การพัฒนาเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แผนพัฒนา
พนกังานรายบคุคล IDP, Rotationโดยเน้นเรือ่งการพัฒนาปิด 
ตาม Competecy gap และ สร้างความเข้าใจในนโยบาย
การเติบโต,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเติบโตส�าหรับพนักงาน 
Operation 

3. การสื่อสารที่ทั่วถึง
 • เน้นการสร้างความเข้าใจของนโยบายและหลักเกณฑ์

ต่างๆ รวมถึงการสร้าง Leader ในการ Feedback
 • เน้นให้แต่ละ BU สื่อสารผ่านการประชุมของแต่ละส่วน

งานให้มากขึ้น นอกเหนือจากการสื่อสาร Townhall by 
BU และผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 • พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี เช่น Podcasts

คู่ค้า/แรงงาน/ผู้ส่งมอบ 1. พฒันาและบรหิารความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และ
ผู้ร่วมงาน

2. จัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าปี
3. ส�ารวจความพึงพอใจ ความต้องการและ

ความคาดหวังของคู่ค้า
4. การตรวจเยี่ยมลูกค้า

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. Digital transformation
3. การสื่อสารต่อเนื่องในช่วงโควิด-19

1. ผลความพึ งพอ ใจของคู ่ ค ้ า ต ่ อ 
การท�างานของเจ้าหน้าท่ีจัดหาพัสดุ  
ร้อยละ 80 

2. ผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานต่อ 
การท�างานของคู่ค้า ร้อยละ 80

1. ขยายผล E-catalog ทีใ่ช้กบักลุม่สนิค้าอปุกรณ์ส�านกังาน และสนิค้าอปุโภค
บรโิภคมาใช้กบักลุม่สนิค้าประเภทอะไหล่อปุกรณ์ และเครือ่งมอืช่างท่ัวไป
ในโรงกลั่น

2. การประชุมผ่าน Microsoft Teams รองรับสถานการณ์โควิด-19 และ 
เพื่อลดเวลาการเดินทาง 

3. การใช้ระบบเสนอราคากับกลุ่มงานจัดหา 
4. ใช้เทคโนโลยี Electronic signature กับการลงนามสัญญา 
5. สามารถติดต่องานและบรษิทัฯ ด�าเนนิการช�าระเงนิให้กบัคู่ค้าและผูร้บัจ้าง

อย่างตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันตามปกติ แม้จะมีการ Work from home

1. ผลความพึงพอใจของคู ่ค ้าต่อการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ อยู่
ในระดับดีมาก ร้อยละ 85 

2. ผลความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานต่อ
การท�างานของคู ่ค ้าอยู ่ในระดับดี  
ร้อยละ74

1. ศกึษาการจัดท�าเอกสารค�า้ประกนัแบบ Eletronic เพือ่ความ
สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 

2. ศึกษาการน�า Robotic Process Automation (RPA) มาใช้
ในการจัดซื้อเพื่อช่วยในการจัดการแบบ end-to-end ของ
การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการด�าเนินงาน 
และช่วยท�าให้ Buyer สามารถติดตามงานที่มีมูลค่าสูง โดย
อาศัยการจัดการหมวดหมู่และการวิเคราะห์

คู่ค้าขนส่งน�้ามันทางรถยนต์ 1. ติดต่อสื่อสารท้ังทางตรง และผ่านระบบ
ออนไลน์ตามความเหมาะสมแต่ละช่วงเวลา 
เช่น การประชุม KPI อย่างสม�่าเสมอ แม้ว่า
จะเป็นช่วงล็อคดาวน์พื้นที่ 

2. ส่งข้อมูลข่าวสาร มาตราการต่างๆ ในช่วง 
โควิด-19 

3. ส�ารวจความพงึพอใจในการเข้ารบัน�า้มนั และ
ความพึงพอใจจากลูกค้า

1. พจิารณาต้นทนุของคู่ค้า จากผลกระทบด้านต่างๆ 
เช่น กฎหมาย ท�าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

2. จัดงานให้เหมาะสม เป็นธรรม เช่น การแบ่งงาน
จัดส่งกรณีพิเศษ งานในช่วงเทศกาล 

3. ยึดถือข้อตกลงตามสัญญา
4. ประสานงานและท�าความเข้าใจกบัลกูค้าให้เข้าใจ

สถานการณ์
5. อ�านวยความสะดวกในการจัดส่ง เช่น สถานที่ 

จอดรถ ระบบ อุปกรณ์และพนักงาน 
6. มีแผนฉุกเฉิน เช่น การเตรียมการรถส�ารอง  

คลังส�ารองที่สามารถเข้ารับงานได้แทนคลังหลัก

1. ลูกค้าและผู ้รับเหมาขนส่งมีความ
เข้าใจและความร่วมมือกันยิ่งขึ้น

2. ลดภาระต้นทุนผู้รับเหมาขนส่งลง
3. ผู ้รับเหมาขนส่งได ้งานเป็นธรรม  

มีประสิทธิภาพในการท�างาน

1. ประสานงานลูกค้าให้เข้าความร่วมมือร่วมกัน และเข้าใจสถานการณ์ 
2. ประสานงานลูกค้า ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการลงน�้ามันร่วมกัน เช่น ร่วมรับ

น�้ามัน
3. ปรับ TOR ลดลงให้ต้นทุนจัดส่งลดลง ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา เช่น ไม่ต้อง

มีรถส�ารอง ขยายอายุรถขนส่งภาคใต้ 
4. จดังานให้เป็นธรรม โดยพิจารณาจากประสทิธภิาพการท�างาน และตดิตาม

ในรายงานการประชุม KPI ผู้รับเหมาขนส่ง
5. จัดหาที่จอดเพิ่มของคลังบางจาก 
6. ผ่อนผนัให้น�ารถไปรับงานจากผูว่้าจ้างอืน่ได้ชัว่คราว ในช่วงงานจดัส่งลดลง
7. แบ่งปันสิง่จ�าเป็น โดยจดัเจลแอลกอฮอล์ให้พนกังานขับรถและผูรั้บเหมาใช้

ตามจุดต่างๆ ในคลังน�า้มัน เมื่อเข้ารับงาน ในช่วงเจลแอลกอฮอล์ หายาก 

1. ผลประเมินความพึงพอใจการจัดส่ง
น�้ามัน มีค่าความพึงพอใจสูงขึ้น

2. อัตราค่าขนส่งยืนราคาเดิมและเพิ่ม
อุปกรณ์จ�าเป็นโดยไม่เพิ่มราคาค่า
ขนส่ง

3. ผู้รับเหมาขนส่งเป็นคู่ค้ากับบางจาก
ระยะยาว และพัฒนางานร่วมกัน 

1. เพิ่มการพัฒนาระบบงานร่วมกันให้ลดต้นทุนค่าจัดส่ง เช่น 
การจัดส่งด้วยรถกึ่งพ่วง การโอนน�้ามัน 

2 เพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพงานจัดส่ง 
3. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

คูค้่าจดัหาวตัถดุบิในการผลติ (รวม
คู่ค้าน�้ามัน/Biofuel)

1. จัดประชุมผ่าน MS Teams เป็นประจ�าทุก
เดอืน เพือ่สือ่สารการท�างาน และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

2. ติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�่าเสมอ

1. ความสม�่าเสมอในการซื้อวัตถุดิบ
2. การช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารท่ีตรงเวลา และ

มีการสื่อสาร กรณีเกิดความล่าช้า
3. ความยืดหยุ่นและราบรื่นในการปฏิบัติการรับ

วัตถุดิบ
4. การรับ-จ่ายน�้ามันครบถ้วนตามก�าหนดและตรง

ตามแผน/เวลา
5. การรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน

คู ่ค ้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ 
จัดซื้อวัตถุดิบ น�้ามันส�าเร็จรูป การปฏิบัติ
การจัดซื้อวัตถุดิบ และด้านการบัญชี  
ไม่น้อยกว่า 60%

1. จัดซื้อวัตถุดิบอย่างสม�า่เสมอ 
2. ช�าระเงินค่าสินค้าและบริการตรงเวลา
3. การปฏิบัติการรับวัตถุดิบราบรื่น
4. มีการจัดการเรื่องการรับ-จ่ายน�า้มันเป็นไปตามสัญญา แผน/เวลา
5. มีการรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. คู่ค้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ การปฏิบัติการจัดซื้อ
วัตถุดิบ และด้านการบัญชี 78% 

2. คู่ค้ามีความพึงพอใจโดยรวมในการ
จัดซื้อน�า้มันส�าเร็จรูป การปฏิบัติการ
จัดซื้อน�้ามันส�าเร็จรูป และด้านการ
บัญชี 80%

1. ความสม�่าเสมอในการจัดซื้อวัตถุดิบ
2. การจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใส
3. การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อน�้ามันดิบ ที่เป็น

ประโยชน์กับผู้ขาย
4. มีความยืดหยุ่นและราบรื่นในการด�าเนินงานด้านการรับ

น�า้มันดิบ/น�า้มันส�าเร็จรูป
5. การช�าระเงินค่าสินค้า/บริการ และการจัดส่งเอกสารที ่

ตรงเวลา

คู่ค้าขนส่งทางเรือ
 

1. การประชุม KPI ร่วมกับผู ้รับเหมาขนส่ง 
ทางเรือ

2. การตรวจเยี่ยมผู้รับเหมาขนส่งสม�่าเสมอ 
3. การตรวจประเมิน Tanker Management 

and Self Assessment (TMSA) 

1. การปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานร่วมกัน
2. ไม่เกิดอุบัติเหตุ น�้ามันหกรั่วไหล จากการปฎิบัติ

งานขนส่งน�้ามัน 
3. ลดปริมาณการสูญหายของน�้ ามันระหว ่าง

การขนส่ง 
4. ลดจ�านวนครัง้ทีเ่รอืช�ารดุ/เสยีหาย จนไม่สามารถ

ให้บริการขนส่งน�้ามันได้
5. มีการประกันค่าขนส่ง เมื่อเกิดการด�าเนินงานใน

ภาวะฉุกเฉิน
6. มีรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการ

ด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน
7. การประสานงานติดต่อผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 

เมื่อเกิดการด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันจาก
การขนส่ง ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 • Intransit Loss : Product  
< 0.25% on B/L 

 • Intransit Loss : Crude  
< 0.17% on B/L

2. จ�านวนครัง้ที่เกิดเหตุน�้ามนัหกรั่วไหล
ลงสู่แหล่งน�้า Oil spill เป็น 0 

3. จ�านวนครัง้ทีเ่กดิอบุตัเิหตรุะหว่างการ
ขนส่งน�้ามัน เป็น 0

1. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งน�้ามันตามโครงการ Smart Logistic & 
Inventory Management (SLIM) ซึ่งจะช่วยลดเวลาการจัดส่งน�า้มัน 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานร ่วมกับบริษัทเรือตามระบบ Tanker 
Management and Self Assessment (TMSA)

3. การประชุมหารือติดตาม KPI ร่วมกับบริษัทเรือ ทุก 3 เดือน

1. ควบคุมการสูญหายของน�้ามันจาก
การขนส่ง ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 • Intransit Loss : Product  
< 0.14% on B/L 

 • Intransit Loss : Crude  
< 0.14% on B/L

2. จ�านวนครั้งที่เกิดเหตุน�้ามันหกรั่วไหล
ลงสู่แหล่งน�้า Oil Spill เป็นศูนย์ 

3. จ�านวนครัง้ทีเ่กดิอบุติัเหตุระหว่างการ
ขนส่งน�า้มัน เป็นศูนย์

1. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งตาม โครงการ Project SLIM
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทเรือตามระบบ 

Tanker Management and Self Assessment (TMSA)
3. นัดประชุม KPI เรือขนส่งน�า้มัน ร่วมกับคู่ค้าทุกๆ 3 เดือน

25บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 
(BGN)

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 
(Dealers)

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน
สหกรณ์ (COOP)

• ผู้แทนการตลาด
• การประชุมรายเดือน/ไตรมาส/ประจ�าปี
• ระบบ BCP Link
• Mystery Shopper
• ระบบ Call center
• ข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

• ผลประกอบการที่ดีขึ้น
• การดูแลของ MR
• การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้

มีความพร้อมในการแข่งขัน
• การซ่อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
• โปรแกรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาที่มี

ประสิทธิภาพ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
• การบริการจัดส ่งน�้ามันตรงเวลา ครบถ้วน  

ไม่สูญหาย
• มแีผนฉกุเฉนิรองรบั และมมีาตรการในการด�าเนิน

งานในสถานการณ์ต่างๆ
• สามารถให้บริการได้ตามปรกติในภาวะฉุกเฉิน
• มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุการณ์

• ส ่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ ่าน 
สถานีบริการเพิ่มเป็นร้อยละ 16

• NPS Score อันดับ 1 
• คะแนน Mys te ry  Shopper  

สถานีบริการที่ผ่านมาตรฐาน (BGN 
90%, Dealer 75%) 

• ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลประกอบการ ดังนี้
• การเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
• การสนบัสนนุและดแูลมาตรฐานสถานบีริการให้มคีวามพร้อมในการแข่งขนั
• สนับสนุนการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ เช่น Renovate, Bright 

and Clean และRefresh
• จดัรายการส่งเสรมิการขายต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้ยอดขายในลกูค้าแต่ละกลุม่ 

เช่น โครงการแจกน�้า 2 ขวด โครงการแลกแต้มแลกทอง
• ให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการในการรักษาภาพลักษณ์
• พฒันาระบบตดิตามรถขนส่งน�า้มัน เพือ่ให้ลกูค้าสามารถตดิตามและป้องกนั

การทุจริตในขนส่ง
• พฒันาระบบ E-Training (BOA: Bangchak Online Academy) เพือ่อบรม

การบรหิารจดัการงานบรกิารภายในสถานีบรกิารน�า้มนัให้กบัผูป้ระกอบการ
ในช่วงโควิด-19

• ส่วนแบ่งการตลาดน�า้มนัใสผ่านสถานี
บริการอยู่ที่ 15.6%

• NPS Score อันดับ 1 
• คะแนน Mystery Shopper สถานี

บริ การที่ ผ ่ านมาตรฐานสู งกว ่ า 
เป้าหมาย (BGN 99%, Dealer 
83.6%, COOP 88.6%)

• สนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับสถานีบริการน�้ามัน ผ่าน
โครงการ ปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีค่าการตลาดที่เหมาะสม
• สรรหาพันธมิตร Non-Oil ท่ีเหมาะสมช่วยดึงดูดลูกค้าและ

เพิ่มรายได้
• พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการท�างานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
• จัดตั้งทีม Support สนับสนุนการเพ่ิมยอดขาย ผ่านเครื่อง

มือต่างๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด Local Marketing ให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ การปรับปรุงระบบ

• พัฒนาระบบการส่ังซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกสบาย

ลูกค้า End user • ท�าการวิจัยผู้บริโภค
• ท�าการวิจัยตลาด
• ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าจากระบบ POS และ 

CRM
• ข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

• สถานที่ตั้งสะดวก
• งานบริการที่รวดเร็ว
• งานบริการที่สุภาพ กระตือรือร้น
• จ�าหน่ายน�า้มันคุณภาพสูง ตรงความต้องการ
• ห้องน�้าสะอาด มีเพียงพอ
• สถานีบริการเข้าออกสะดวก ที่จอดรถพอ
• มแีผนฉกุเฉนิรองรบั และมมีาตรการในการด�าเนิน

งานในสถานการณ์ต่างๆ และ มาตรการช่วยเหลอื
เยียวยาหลังเกิดเหตุการณ์

• สนับสนุนมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าในภาวะฉกุเฉิน

• ส ่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ ่าน 
สถานีบริการเพิ่มเป็น 16.0%

• NPS Score อันดับ 1

• ขยายสถานีบริการในท�าเลที่มีความต้องการ
• พัฒนาสถานีบริการรูปแบบ Unique Design ที่ออกแบบมาอย่างมี

เอกลักษณ์ และบริการเสริมต่างๆ มากมาย
• ปรับปรุงงานบริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
• น�าเทคโนโลยีมาพัฒนางานบริการ เช่น การรับช�าระเงินด้วยระบบ 

Bangchak digital payment ช่วยลดระยะเวลาในการบรกิารของพนกังานลง
• เพิ่มการอบรมพนักงานหน้าลานผ่านระบบ Bangchak online academy 

เข้าถึงอบรมง่ายขึ้น
• พฒันาผลติภณัฑ์น�า้มนัคณุภาพสงู ได้แก่ E20S Evo คณุภาพระดบัพรีเมีย่ม  

ราคาเท่าเดิม
• เพิ่มการ Survey ผ่าน Mobile application เพื่อสามารถแก้ปัญหาลูกค้า

ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
• พัฒนาพันธมิตร Non oil ใหม่ๆ รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น  

EV Charger 
• น�าข้อมลูของลกูค้ามาจดัรายการส่งเสรมิการขายทีเ่หมาะกบัลกูค้าแต่ละกลุม่  

เช่น กจิกรรม Cross sell ส�าหรบัสมาชกิบางจาก โครงการแลกแต้มแลกทอง  
โครงการแต้มแลกส่วนลด โครงการส�าหรับ Rider ส่งของ Delivery Grab 
และ Food Panda

• ส่วนแบ่งการตลาดน�า้มนัใสผ่านสถานี
บริการอยู่ที่ 15.6%

• NPS Score อันดับ 1 
• พัฒนาสถานีบริการใหม่เพิ่มข้ึน 48 

สาขา

• ขยายสถานีบริการมาตรฐานเพิ่ม 100 สาขา
• ปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันบางจาก
• พัฒนาคุณภาพน�้ามันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนามาตรฐานงานบริการและโครงการ Fast service
• ขยายฐานสมาชกิบตัรบางจากและพฒันาสิทธปิระโยชน์ท่ีตรง

ใจลูกค้า ผ่านการน�าข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม
• พัฒนาพันธมิตรใหม่ๆทั้งพันธมิตร Non-oil และบัตรสมาชิก 

เพื่อขยายฐานลูกค้า
• น�าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ เช ่น Digital 

payment
• เพิม่ธรุกจิ Non-oil ให้ตรงกบัความต้องการลกูค้าแต่ละท�าเล

ลูกค้าอุตสาหกรรม 1. ผู้แทนการตลาด
2. วิศวกรบริการเทคนิค
3. กิจกรรมออกบูทร่วมกับภาครัฐและสมาคม

ต่างๆ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. Customer complaint

1. การเพิ่มระยะเวลาการช�าระเงิน
2. การจัดส่งตรงเวลา
3. สินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน คุ้มราคา

1. ลูกค้าวงเงินพิเศษซื้อต่อเนื่อง
2. มผีลติภัณฑ์ใหม่จ�าหน่ายเพ่ือเพิม่รายได้
3. การจดัส่งน�า้มนัล่าช้าเฉลีย่ < 1 เทีย่ว/เดอืน

1. เลือกพิจารณาเพิ่มเทอมช�าระเงินให้เฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ซ้ือบางจาก100% 
และผลการช�าระเงินดี ไม่มีหนี้ค้าง 

2. มีการให้วงเงินพิเศษ ส�าหรับลูกค้าที่ยังไม่มีงบการเงินปีล่าสุด หรือ 
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี

3. ผลักดันการใช้ระบบ e-Tax invoice ช่วยอ�านวยความสะดวกกับลูกค้าใน
การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Online 

4. มกีารประชมุกบัขนส่งทกุเดอืนสรปุความต้องการรถจดัส่งและข้อร้องเรยีน
ต่างๆที่ได้จากการจัดส่งลูกค้าระบุเวลารับสินค้าใน order

5. ให้ลกูค้าอตุสาหกรรมประเมนิความพอใจหลงัได้รบับรกิารจากบรษิทัฯ เช่น 
งานบริการเทคนิค งานบริการขนส่ง

6. พจิารณาเพิม่รถจัดส่งในช่วงหบีอ้อย ให้เพยีงพอกับความต้องการของลกูค้า
7. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ B10S B20S แต่ราคาเดิม และพัฒนาสารท�าละลาย 

(Solvent) ภายใต้ชื่อ BCP White Spirit-3040 ที่ใช้ในการสินค้าของ 
อุตสาหกรรมสี ทินเนอร์ เรซิ่น 

8. ปรับปรุง เพิ่มคลังน�้ามันในการจ่ายน�้ามันให้ครอบคลุมและสามารถจัดส่ง
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

9. ปรบัปรุงระบบฐานข้อมลูน�า้มนัหล่อลืน่ชนดิต่างๆ ให้สามารถเข้ามาตรวจสอบ 
ผลติภณัฑ์น�า้มนัหล่อลืน่ทีเ่หมาะสม ใน www.bangchaklubricants.com

1. การจดัส่งน�า้มันล่าช้าเฉล่ีย < 1 เทีย่ว/เดือน 
2. พัฒนาสารท�าละลาย (Solvent) 

ภายใต้ชื่อ BCP White Spirit-3040 
จ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมส ีทนิ
เนอร์ เรชิ่น

1. เพิ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แอลกอฮอล์เจล 

ลูกค้าขายส่ง 1. ผู้แทนการตลาด
2. ประชุมกับลูกค้า
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. Customer complaint

1. การเพิ่มระยะเวลาการช�าระเงิน
2. การจัดส่งตรงเวลา
3. รายการโปรโมชั่นและราคาที่แข่งขันได้

1. เป้าหมายการขายน�า้มันหล่อล่ืนส�าเรจ็รปู
ผ่านผูค้้ามากกว่า ร้อยละ 5/เดอืน

1. อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่มีการรับประกันสินเชื่อ 
2. จัดรายการโปรโมชั่นตามที่ได้หารือกับลูกค้า รวมถึงให้ส่วนลดประจ�า

ไตรมาส และประจ�าปีเพื่อให้ลูกค้าซ้ืออย่างต่อเน่ือง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่
จ�าหน่าย 

1. ยอดขายน�้ามันหล่อลื่นส�าเร็จรูปเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อเดือน

1. เพิ่มลูกค้าน�้ามันหล่อลื่นใหม่ ยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

26 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 
(BGN)

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 
(Dealers)

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน
สหกรณ์ (COOP)

• ผู้แทนการตลาด
• การประชุมรายเดือน/ไตรมาส/ประจ�าปี
• ระบบ BCP Link
• Mystery Shopper
• ระบบ Call center
• ข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

• ผลประกอบการที่ดีขึ้น
• การดูแลของ MR
• การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้

มีความพร้อมในการแข่งขัน
• การซ่อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
• โปรแกรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาที่มี

ประสิทธิภาพ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
• การบริการจัดส ่งน�้ามันตรงเวลา ครบถ้วน  

ไม่สูญหาย
• มแีผนฉกุเฉนิรองรบั และมมีาตรการในการด�าเนนิ

งานในสถานการณ์ต่างๆ
• สามารถให้บริการได้ตามปรกติในภาวะฉุกเฉิน
• มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุการณ์

• ส ่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ ่าน 
สถานีบริการเพิ่มเป็นร้อยละ 16

• NPS Score อันดับ 1 
• คะแนน Mys te ry  Shopper  

สถานีบริการที่ผ่านมาตรฐาน (BGN 
90%, Dealer 75%) 

• ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลประกอบการ ดังนี้
• การเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
• การสนบัสนนุและดแูลมาตรฐานสถานบีริการให้มคีวามพร้อมในการแข่งขนั
• สนับสนุนการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ เช่น Renovate, Bright 

and Clean และRefresh
• จดัรายการส่งเสรมิการขายต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้ยอดขายในลกูค้าแต่ละกลุม่ 

เช่น โครงการแจกน�า้ 2 ขวด โครงการแลกแต้มแลกทอง
• ให้ผลตอบแทนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการในการรักษาภาพลักษณ์
• พฒันาระบบติดตามรถขนส่งน�า้มนั เพือ่ให้ลกูค้าสามารถตดิตามและป้องกนั

การทุจริตในขนส่ง
• พฒันาระบบ E-Training (BOA: Bangchak Online Academy) เพือ่อบรม

การบรหิารจดัการงานบรกิารภายในสถานบีรกิารน�า้มนัให้กบัผูป้ระกอบการ
ในช่วงโควิด-19

• ส่วนแบ่งการตลาดน�า้มนัใสผ่านสถานี
บริการอยู่ที่ 15.6%

• NPS Score อันดับ 1 
• คะแนน Mystery Shopper สถานี

บริ การที่ ผ ่ านมาตรฐานสู งกว ่ า 
เป้าหมาย (BGN 99%, Dealer 
83.6%, COOP 88.6%)

• สนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับสถานีบริการน�้ามัน ผ่าน
โครงการ ปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีค่าการตลาดที่เหมาะสม
• สรรหาพันธมิตร Non-Oil ที่เหมาะสมช่วยดึงดูดลูกค้าและ

เพิ่มรายได้
• พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยในการท�างานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
• จัดต้ังทีม Support สนับสนุนการเพิ่มยอดขาย ผ่านเครื่อง

มือต่างๆ เช่น กิจกรรมทางการตลาด Local Marketing ให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ การปรับปรุงระบบ

• พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกสบาย

ลูกค้า End user • ท�าการวิจัยผู้บริโภค
• ท�าการวิจัยตลาด
• ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าจากระบบ POS และ 

CRM
• ข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

• สถานที่ตั้งสะดวก
• งานบริการที่รวดเร็ว
• งานบริการที่สุภาพ กระตือรือร้น
• จ�าหน่ายน�้ามันคุณภาพสูง ตรงความต้องการ
• ห้องน�้าสะอาด มีเพียงพอ
• สถานีบริการเข้าออกสะดวก ที่จอดรถพอ
• มแีผนฉกุเฉนิรองรบั และมมีาตรการในการด�าเนนิ

งานในสถานการณ์ต่างๆ และ มาตรการช่วยเหลอื
เยียวยาหลังเกิดเหตุการณ์

• สนับสนุนมาตรการช่วยเหลอืลกูค้าในภาวะฉกุเฉิน

• ส ่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ ่าน 
สถานีบริการเพิ่มเป็น 16.0%

• NPS Score อันดับ 1

• ขยายสถานีบริการในท�าเลที่มีความต้องการ
• พัฒนาสถานีบริการรูปแบบ Unique Design ที่ออกแบบมาอย่างมี

เอกลักษณ์ และบริการเสริมต่างๆ มากมาย
• ปรับปรุงงานบริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
• น�าเทคโนโลยีมาพัฒนางานบริการ เช่น การรับช�าระเงินด้วยระบบ 

Bangchak digital payment ช่วยลดระยะเวลาในการบรกิารของพนกังานลง
• เพิ่มการอบรมพนักงานหน้าลานผ่านระบบ Bangchak online academy 

เข้าถึงอบรมง่ายขึ้น
• พฒันาผลติภณัฑ์น�า้มนัคณุภาพสงู ได้แก่ E20S Evo คณุภาพระดับพรีเมีย่ม  

ราคาเท่าเดิม
• เพิ่มการ Survey ผ่าน Mobile application เพื่อสามารถแก้ปัญหาลูกค้า

ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
• พัฒนาพันธมิตร Non oil ใหม่ๆ รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น  

EV Charger 
• น�าข้อมลูของลกูค้ามาจดัรายการส่งเสรมิการขายทีเ่หมาะกบัลกูค้าแต่ละกลุม่  

เช่น กิจกรรม Cross sell ส�าหรบัสมาชกิบางจาก โครงการแลกแต้มแลกทอง  
โครงการแต้มแลกส่วนลด โครงการส�าหรับ Rider ส่งของ Delivery Grab 
และ Food Panda

• ส่วนแบ่งการตลาดน�า้มนัใสผ่านสถานี
บริการอยู่ที่ 15.6%

• NPS Score อันดับ 1 
• พัฒนาสถานีบริการใหม่เพิ่มขึ้น 48 

สาขา

• ขยายสถานีบริการมาตรฐานเพิ่ม 100 สาขา
• ปรับปรุงสถานีบริการน�า้มันบางจาก
• พัฒนาคุณภาพน�า้มันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนามาตรฐานงานบริการและโครงการ Fast service
• ขยายฐานสมาชิกบตัรบางจากและพัฒนาสทิธปิระโยชน์ทีต่รง

ใจลูกค้า ผ่านการน�าข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพิ่มเติม
• พัฒนาพันธมิตรใหม่ๆทั้งพันธมิตร Non-oil และบัตรสมาชิก 

เพื่อขยายฐานลูกค้า
• น�าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ เช่น Digital 

payment
• เพิม่ธุรกจิ Non-oil ให้ตรงกบัความต้องการลกูค้าแต่ละท�าเล

ลูกค้าอุตสาหกรรม 1. ผู้แทนการตลาด
2. วิศวกรบริการเทคนิค
3. กิจกรรมออกบูทร่วมกับภาครัฐและสมาคม

ต่างๆ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. Customer complaint

1. การเพิ่มระยะเวลาการช�าระเงิน
2. การจัดส่งตรงเวลา
3. สินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน คุ้มราคา

1. ลูกค้าวงเงินพิเศษซื้อต่อเนื่อง
2. มผีลติภัณฑ์ใหม่จ�าหน่ายเพือ่เพิม่รายได้
3. การจดัส่งน�า้มันล่าช้าเฉลีย่ < 1 เท่ียว/เดอืน

1. เลือกพิจารณาเพ่ิมเทอมช�าระเงินให้เฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ซ้ือบางจาก100% 
และผลการช�าระเงินดี ไม่มีหนี้ค้าง 

2. มีการให้วงเงินพิเศษ ส�าหรับลูกค้าที่ยังไม่มีงบการเงินปีล่าสุด หรือ 
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี

3. ผลักดันการใช้ระบบ e-Tax invoice ช่วยอ�านวยความสะดวกกับลูกค้าใน
การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Online 

4. มกีารประชุมกับขนส่งทุกเดอืนสรปุความต้องการรถจดัส่งและข้อร้องเรยีน
ต่างๆที่ได้จากการจัดส่งลูกค้าระบุเวลารับสินค้าใน order

5. ให้ลกูค้าอตุสาหกรรมประเมนิความพอใจหลงัได้รบับรกิารจากบรษิทัฯ เช่น 
งานบริการเทคนิค งานบริการขนส่ง

6. พจิารณาเพิม่รถจัดส่งในช่วงหบีอ้อย ให้เพยีงพอกับความต้องการของลกูค้า
7. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ B10S B20S แต่ราคาเดิม และพัฒนาสารท�าละลาย 

(Solvent) ภายใต้ชื่อ BCP White Spirit-3040 ที่ใช้ในการสินค้าของ 
อุตสาหกรรมสี ทินเนอร์ เรซิ่น 

8. ปรับปรุง เพิ่มคลังน�้ามันในการจ่ายน�้ามันให้ครอบคลุมและสามารถจัดส่ง
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

9. ปรบัปรุงระบบฐานข้อมลูน�า้มนัหล่อลืน่ชนดิต่างๆ ให้สามารถเข้ามาตรวจสอบ 
ผลติภณัฑ์น�า้มนัหล่อลืน่ท่ีเหมาะสม ใน www.bangchaklubricants.com

1. การจดัส่งน�า้มนัล่าช้าเฉล่ีย < 1 เทีย่ว/เดือน 
2. พัฒนาสารท�าละลาย (Solvent) 

ภายใต้ชื่อ BCP White Spirit-3040 
จ�าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมส ีทนิ
เนอร์ เรชิ่น

1. เพิ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แอลกอฮอล์เจล 

ลูกค้าขายส่ง 1. ผู้แทนการตลาด
2. ประชุมกับลูกค้า
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. Customer complaint

1. การเพิ่มระยะเวลาการช�าระเงิน
2. การจัดส่งตรงเวลา
3. รายการโปรโมชั่นและราคาที่แข่งขันได้

1. เป้าหมายการขายน�า้มนัหล่อลืน่ส�าเรจ็รปู
ผ่านผูค้้ามากกว่า ร้อยละ 5/เดอืน

1. อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินที่มีการรับประกันสินเชื่อ 
2. จัดรายการโปรโมช่ันตามที่ได้หารือกับลูกค้า รวมถึงให้ส่วนลดประจ�า

ไตรมาส และประจ�าปีเพื่อให้ลูกค้าซื้ออย่างต่อเนื่อง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่
จ�าหน่าย 

1. ยอดขายน�้ามันหล่อลื่นส�าเร็จรูปเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อเดือน

1. เพิ่มลูกค้าน�้ามันหล่อลื่นใหม่ ยอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

เพื่อนบ้านบางจากฯ
•	 ชุมชนระยะใกล้ 
(ชุมชนระยะใกล้รัศมี 1.5 กิโลเมตร
รอบโรงกลั่น

• พนักงานชุมชนสัมพันธ์ / การลงพื้นที่พูดคุย
• การประเมินผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การประเมินความต้องการของชุมชนโดย 

Third party
• Line กลุ่ม และสื่อออนไลน์

ความต้องการโดยรวม
1. การด�าเนินงานธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2. การแจ้งล่วงหน้าให้ชุมชนทราบก่อนที่จะด�าเนิน

การใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบหรอืสร้างความเข้าใจ
ผิดแก่ชุมชน

3. มีช่องทางการสื่อสาร หรือโทรศัพท์สายตรงให้
ชุมชน สอบถามข้อมูลหรือข่าวสารทางกับทาง
โรงกลั่นได้โดยตรง

4. แจ้งข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบให้ทันเวลา/แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์

5. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด/บรรเทา
ปัญหาในช่วงโรคระบาด

ความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 - พัฒนาการศึกษา 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต
 - พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. สนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อาศัยในชุมชน

เป้าหมายการตอบสนองต่อชุมชน
ทุกกลุ่ม
• ผลประเมนิความพึงพอใจจากการ เข้าร่วม 

กิจกรรมจากแบบ สอบถาม >90% 
• การวดัผลการประเมนิความผกูพนั ของ

ชุมชน >85% 
 

1. โครงการสายตรวจความปลอดภัย
2. เพิ่มเสียงตามสายในพื้นที่ซอยพูนสิน แยก 7-10
3. เพิ่มจ�านวนผู้เข้าถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบางจากฯ
4. ปรบัรปูแบบกจิกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมปัจจบุนั และ

ความต้องการของชุมชน 
 - โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด-19
5. เพิ่มการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (โครงการตลาดปันสุข)
6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกบักจิกรรม ภายในชุมชน ได้แก่ วนัเดก็, ทอดกฐิน, 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในโอกาสส�าคัญ

ผลลัพธ์การตอบสนองต่อชุมชนทุกกลุ่ม
1. ผลประเมนิความพงึพอใจจากการเข้าร่วม 

กจิกรรมจากแบบสอบถามร้อยละ 91.40
2. การวัดผลการประเมินความผูกพัน

ของชุมชนร้อยละ 84.20

• สร้างความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

• มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเพื่อนบ้านชุมชน 
ให้ดีขึ้น

• พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
• ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน มีโอกาสได้ศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน
• ส่งเสริมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและ 

สนับสนุนการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน

•	 กลุ่มโรงเรียน 1. ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา/ศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน

2. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี/สื่อการสอน

1. จัดอบรมแบบออนไลน์ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื (Eco-school) และ BCP Knowledge Tube: Module Math Tricks

2. โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด-19
3. โครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนบางจากฯ
4. ซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟร่วมกบัโรงเรยีน และสนับสนุนอปุกรณ์ดบัเพลงิ

• สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการสอน
ของครู 

• สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
• ให้ความรู้ ฝึกซ้อมอพยพฯ ซ้อมดับเพลิง ตรวจเช็คและ

สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยในโรงเรียน 
• ให้ความรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

•	 กลุ่มครอบครัว	(กลุ่มบ้านเดี่ยว)
 

1. จัดกจิกรรมด้านสขุภาพ และให้ความรูก้ารด�าเนิน
ชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal)

2. จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ-การเงิน

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 • จิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัย
 • นาทีวิกฤติ พลิกชีวิตให้ปลอดภัย 
 • D.I.Yกระเป๋าจากเสื้อยืด กระทงเปลือกข้าวโพด
 • กิจกรรมปลูกแบ่งปัน 
2. โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด 19
 • กิจกรรมการ์ดอย่าตก ล้างมือกันเถอะ
3. สื่อสารกับกลุ ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องผ่านจุลสารและ Facebook 

ครอบครัวใบไม้บางจาก

• ปรบักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
• สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ท�าประโยชน์แก่สังคมและส่ิงแวดล้อม
• สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

กับบริบทปัจจุบัน

•	 คอนโดมิเนียม	 1. ความรู้ ด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของบางจาก

 - จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

1. จัดให้มีการอบรม/ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
2. สนับสนุนช่องทางสร้างรายได้เสริมผ่านสื่อ Digital
3. โครงการบางจากห่วงใยสู้ภัยโควิด-19
4. จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ สอนท�าอาหารคลีน
5. DIY กระทงเปลือกข้าวโพด 
6. สนบัสนนุกจิกรรมของคอนโด เช่น กจิกรรมการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี
7. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทาง
 • จุลสารครอบครัวใบไม้ 
 • Line เพื่อนบ้านคอนโดบางจาก
 • Poster

• ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ ่ม 
เป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมซ้อมอพยพหนีไฟ

• พัฒนาการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข ้าถึงกลุ ่ม 
เป้าหมายมากขึ้น

สือ่มวลชน ครอบคลุมส่ือกระแสหลกั 
และโซเชียลมีเดีย
1.	 หนังสือพิมพ์
2.	 นิตยสาร
3.	 โทรทัศน์
4.	 วิทยุ
5.	 สื่อออนไลน์

1. จัดแถลงข่าว/ ส่งข่าว Press release  
อัพเดตสถานการณ์ความคืบหน้าขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง

2. พบปะเยื่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ

3. จดัสมัภาษณ์พเิศษในวาระต่างๆ ตามทีแ่ต่ละ
สือ่ต้องการตามความเหมาะสม โดยผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่ตรงตามกลุ่มงานรับผิดชอบ

4. เพิ่ม Content ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง 
สื่อออนไลน์ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
ผู้รับสารใหม่

1. ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ ข้อมูลด้านธุรกิจ
ในภาพรวม ตลอดจนแผนการเติบโตและขยาย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การนัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารระดับสูง นอก
เหนือจากงานแถลงข่าวปกติ เพื่อให้ได้ประเด็น
เฉพาะที่สื่อนั้นๆ ต้องการ 

3. ผู ้บริหารระดับสูงเป็นผู ้ให้ข ้อมูล และแสดง 
วิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในข่าว 

4. ภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจ
5. การด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน
6. การจัดแถลงข่าวหรือส่งข่าว เพื่อชี้แจงเหตุการณ์

เบื้องต้นที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูง อาทิ  
เกดิอะไรขึน้ สาเหต ุความเสยีหาย และการจัดการ

7. การดูพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บภาพข่าว
8. รายงานความคบืหน้าเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิเป็นระยะ 

อาทิ ความเสียหาย การจัดการ แผนการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ ทบทวนแผนย้ายโรงกลั่น ฯลฯ

1. มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

2. จ�านวนสื่อที่มาร่วมงานแถลงข่าว
3. จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
4. ความพึงพอใจของสื่อมวลชน

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

ส่วนรวม 
3. สนับสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชนท่ีท�าเพื่อส่วนรวม และสนับสนุนเนื่องใน

โอกาสวันครบรอบของสื่อ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน 
4. เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ  

รวมทั้งร่วมงานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีและ
จริงใจต่อกัน 

1. ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
ในสื่อต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งแสดง
ให้เหน็ถงึการด�าเนนิงานกบัสือ่มวลชน
ได้อย่างเหมาะสมและผูกพัน 

2. มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ (Media Value) และสื่อ
ออนไลน์ เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ข้อมลูข่าวสารได้รบัการเผยแพร่อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

• จดักจิกรรมกบัสือ่มวลชน เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น (ปรับตามเหมาะสม ตามสถานการณ์)

• เพิ่มเติมฐานข้อมูลส่ือต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย รวมถึงจัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษควบคู่
ข่าวภาษาไทยเพือ่ให้สือ่และผูท้ีส่นใจธรุกจิ/กจิกรรมชาวต่าง
ชาติได้รับทราบ

28 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

เพื่อนบ้านบางจากฯ
•	 ชุมชนระยะใกล้ 
(ชุมชนระยะใกล้รัศมี 1.5 กิโลเมตร
รอบโรงกลั่น

• พนักงานชุมชนสัมพันธ์ / การลงพื้นที่พูดคุย
• การประเมินผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• การประเมินความต้องการของชุมชนโดย 

Third party
• Line กลุ่ม และสื่อออนไลน์

ความต้องการโดยรวม
1. การด�าเนินงานธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2. การแจ้งล่วงหน้าให้ชุมชนทราบก่อนที่จะด�าเนิน

การใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเข้าใจ
ผิดแก่ชุมชน

3. มีช่องทางการสื่อสาร หรือโทรศัพท์สายตรงให้
ชุมชน สอบถามข้อมูลหรือข่าวสารทางกับทาง
โรงกลั่นได้โดยตรง

4. แจ้งข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบให้ทันเวลา/แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์

5. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด/บรรเทา
ปัญหาในช่วงโรคระบาด

ความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 - พัฒนาการศึกษา 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต
 - พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. สนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้อาศัยในชุมชน

เป้าหมายการตอบสนองต่อชุมชน
ทุกกลุ่ม
• ผลประเมนิความพงึพอใจจากการ เข้าร่วม 

กิจกรรมจากแบบ สอบถาม >90% 
• การวดัผลการประเมนิความผกูพนั ของ

ชุมชน >85% 
 

1. โครงการสายตรวจความปลอดภัย
2. เพิ่มเสียงตามสายในพื้นที่ซอยพูนสิน แยก 7-10
3. เพิ่มจ�านวนผู้เข้าถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบางจากฯ
4. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมปัจจบุนั และ

ความต้องการของชุมชน 
 - โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด-19
5. เพิ่มการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (โครงการตลาดปันสุข)
6. สนบัสนนุและมีส่วนร่วมกบักจิกรรม ภายในชุมชน ได้แก่ วันเด็ก, ทอดกฐิน, 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในโอกาสส�าคัญ

ผลลัพธ์การตอบสนองต่อชุมชนทุกกลุ่ม
1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วม 

กจิกรรมจากแบบสอบถามร้อยละ 91.40
2. การวัดผลการประเมินความผูกพัน

ของชุมชนร้อยละ 84.20

• สร้างความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

• มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเพื่อนบ้านชุมชน 
ให้ดีขึ้น

• พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
• ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน มีโอกาสได้ศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน
• ส่งเสริมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและ 

สนับสนุนการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน

•	 กลุ่มโรงเรียน 1. ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา/ศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน

2. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี/สื่อการสอน

1. จัดอบรมแบบออนไลน์ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื (Eco-school) และ BCP Knowledge Tube: Module Math Tricks

2. โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด-19
3. โครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนบางจากฯ
4. ซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟร่วมกบัโรงเรยีน และสนบัสนนุอปุกรณ์ดบัเพลงิ

• สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการสอน
ของครู 

• สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
• ให้ความรู้ ฝึกซ้อมอพยพฯ ซ้อมดับเพลิง ตรวจเช็คและ

สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยในโรงเรียน 
• ให้ความรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

•	 กลุ่มครอบครัว	(กลุ่มบ้านเดี่ยว)
 

1. จัดกจิกรรมด้านสขุภาพ และให้ความรูก้ารด�าเนนิ
ชีวิตรูปแบบใหม่ (New normal)

2. จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ-การเงิน

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 • จิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัย
 • นาทีวิกฤติ พลิกชีวิตให้ปลอดภัย 
 • D.I.Yกระเป๋าจากเสื้อยืด กระทงเปลือกข้าวโพด
 • กิจกรรมปลูกแบ่งปัน 
2. โครงการบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด 19
 • กิจกรรมการ์ดอย่าตก ล้างมือกันเถอะ
3. สื่อสารกับกลุ ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องผ่านจุลสารและ Facebook 

ครอบครัวใบไม้บางจาก

• ปรบักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย
• สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ท�าประโยชน์แก่สงัคมและสิง่แวดล้อม
• สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

กับบริบทปัจจุบัน

•	 คอนโดมิเนียม	 1. ความรู้ ด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของบางจาก

 - จัดกิจกรรม/ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

1. จัดให้มีการอบรม/ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
2. สนับสนุนช่องทางสร้างรายได้เสริมผ่านสื่อ Digital
3. โครงการบางจากห่วงใยสู้ภัยโควิด-19
4. จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ สอนท�าอาหารคลีน
5. DIY กระทงเปลือกข้าวโพด 
6. สนบัสนุนกจิกรรมของคอนโด เช่น กจิกรรมการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี
7. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทาง
 • จุลสารครอบครัวใบไม้ 
 • Line เพื่อนบ้านคอนโดบางจาก
 • Poster

• ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ ่ม 
เป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมซ้อมอพยพหนีไฟ

• พัฒนาการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข ้าถึงกลุ ่ม 
เป้าหมายมากขึ้น

สือ่มวลชน ครอบคลมุสือ่กระแสหลกั 
และโซเชียลมีเดีย
1.	 หนังสือพิมพ์
2.	 นิตยสาร
3.	 โทรทัศน์
4.	 วิทยุ
5.	 สื่อออนไลน์

1. จัดแถลงข่าว/ ส่งข่าว Press release  
อัพเดตสถานการณ์ความคืบหน้าขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง

2. พบปะเยื่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ

3. จดัสมัภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ ตามทีแ่ต่ละ
สือ่ต้องการตามความเหมาะสม โดยผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่ตรงตามกลุ่มงานรับผิดชอบ

4. เพิ่ม Content ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง 
สื่อออนไลน์ และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
ผู้รับสารใหม่

1. ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ ข้อมูลด้านธุรกิจ
ในภาพรวม ตลอดจนแผนการเติบโตและขยาย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การนัดสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารระดับสูง นอก
เหนือจากงานแถลงข่าวปกติ เพื่อให้ได้ประเด็น
เฉพาะที่สื่อนั้นๆ ต้องการ 

3. ผู ้บริหารระดับสูงเป็นผู ้ให้ข ้อมูล และแสดง 
วิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในข่าว 

4. ภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจ
5. การด�าเนินงานในภาวะฉุกเฉิน
6. การจัดแถลงข่าวหรือส่งข่าว เพื่อชี้แจงเหตุการณ์

เบื้องต้นที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูง อาทิ  
เกดิอะไรขึน้ สาเหต ุความเสยีหาย และการจัดการ

7. การดูพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บภาพข่าว
8. รายงานความคบืหน้าเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิเป็นระยะ 

อาทิ ความเสียหาย การจัดการ แผนการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ ทบทวนแผนย้ายโรงกลั่น ฯลฯ

1. มูลค่าข่าวท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

2. จ�านวนสื่อที่มาร่วมงานแถลงข่าว
3. จ�านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
4. ความพึงพอใจของสื่อมวลชน

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

ส่วนรวม 
3. สนับสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชนที่ท�าเพื่อส่วนรวม และสนับสนุนเนื่องใน

โอกาสวันครบรอบของสื่อ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน 
4. เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสายท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ  

รวมท้ังร่วมงานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีและ
จริงใจต่อกัน 

1. ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
ในสื่อต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งแสดง
ให้เหน็ถงึการด�าเนนิงานกบัสือ่มวลชน
ได้อย่างเหมาะสมและผูกพัน 

2. มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ (Media Value) และสื่อ
ออนไลน์ เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ข้อมลูข่าวสารได้รบัการเผยแพร่อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

• จดักจิกรรมกบัสือ่มวลชน เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น (ปรับตามเหมาะสม ตามสถานการณ์)

• เพ่ิมเติมฐานข้อมูลสื่อต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย รวมถึงจัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษควบคู่
ข่าวภาษาไทยเพือ่ให้สือ่และผูท้ีส่นใจธุรกจิ/กจิกรรมชาวต่าง
ชาติได้รับทราบ

29บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

ผู้ถือหุ้น 
1.	 รายใหญ่/	กองทุน/	สถาบัน
2.	 รายย่อย

1. การประชุมสามัญประจ�าปี
2. IR activity เช่น Analyst meeting/ 

Roadshow/ Conference call 
3. หารือ พูดคุย สอบถาม ตอบค�าถาม รับฟัง

ข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุม (ทั้ง physical 
และ online) โทรศัพท์/ email/ website

4. IR website / IR material เช่น MD&A 
อัพเดทข้อมูลบนเวบไซต์ ทั้งข้อมูลธุรกิจและ
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส รวมถึงบท
สัมภาษณ์มุมมองของผู้บริหาร

5. เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

1. ผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
มั่นคง

2. ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 
บริษัทฯ ในอนาคตที่ชัดเจน และลงทุนในธุรกิจที่
ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

3. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)
4. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู ่ในระดับที่ 

น่าพอใจ มีการจ่ายสม�า่เสมอ 
5. ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เป็นไปตาม 

แผนงานที่วางไว้
6. การด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส�าคัญ 

ที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยการเปิดเผย
ข้อมูลมากขึ้น

8. ด�าเนินการจัดท�าแผนและฝึกซ้อมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

9. ส่ือสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา

10. นวัตกรรม 

1. ได้รับรางวัลทางด้าน IR
2. ได้รับเชิญไป Roadshow
3. ได้รบัการตดิต่อขอ Conference call

1. พยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมกับผลการด�าเนินงาน
และนโยบายของบรษิทั มอัีตราการจ่ายเป็นไปในทศิทางใกล้เคยีงกบับรษิทั
อื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 

2. ปรับเปลีย่นช่องทางการสือ่สารกบันกัลงทนุ และนกัวเิคราะห์ เพือ่ให้เหมาะ
สมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 โดยใช้การสือ่สารผ่าน 
Online meeting / Video conference มากขึ้น เพื่อให้ยังคงสามารถจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผน และยังสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้ในช่วง
ภาวะไม่ปกติ

3. เข้าร่วมกจิกรรม Opportunity Day ทีท่างตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร 
มีโอกาสพบกับนักลงทุนรายย่อย 

4. ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้มคีวามทนัสมยั ข้อมูลครบถ้วน ใช้
งานง่าย และปรบัปรุงการสือ่สาร online ผ่านโปรแกรม chatbot ให้มคีวาม
แม่นย�าและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงน�าข้อมูล Update ทั้งด้านข้อมูลผล
การด�าเนินงาน และ content ต่างๆ ขึ้น website อย่างรวดเร็วมากขึ้น

5. จัดท�า MD&A / Factsheet / Company Profile เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ 
ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุได้รูจ้กัธรุกจิของบรษิทัฯ ผลประกอบการของบรษิทัฯ
ในแต่ละไตรมาส รวมถงึแผนการลงทนุและความคบืหน้าของโครงการต่างๆ  
ของกลุ่มบริษัทฯ

6. จัดท�า report สรุปค�าถาม และ comment ต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ

1. ได้รับการเชิญให้ไป Roadshow จาก
หลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. TSR Avg. 4-yrs (Sep16 • Sep20): 
-12.85% 

1. ปรับเปลี่ยน/เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุน และ 
นักวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มากข้ึนเพือ่เพิม่ความถีใ่นการจดักจิกรรม และเพ่ิมฐาน
นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึน 

3. สื่อสาร Comment และค�าถามท่ีได้รับจากนักลงทุนให้กับ 
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี้
•	 สถาบันการเงิน
•	 ผู้ถือหุ้นกู้

1. การประชุมนักวิเคราะห์ 
2. พบปะหารอื ท้ังทีส่�านักงานของบรษัิทฯ และ

ที่งานประชุมสัมมนาของสถาบันการเงิน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูเมือ่ทางธนาคารมี

ความจ�าเป็นต้องขอข้อมูลบริษัทฯ
3. โอกาสในการใช้บริการด้านการเงินกับธนาคาร

แบบครบวงจร และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน
4. มีการให้ข้อมูลและข่าวสารรวมทั้งชี้แจงผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

5. บริษัทฯ จะมีการวางแผนการด�าเนินการที่ดี 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงิน  
ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตาม
เงือ่นไขของสญัญาเงนิกู้ การให้ข้อมลู 
และการให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่าง

เคร่งครัด
3. ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว
4. บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมาย

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงิน  
ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การให้ข้อมูล 
และการให้ความร่วมมืออ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

3. บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(Institutional Investors and/or 
High Net Worth Investors) มูลค่า 
8,000 ล้านบาทส�าเร็จ

1. หาโอกาสใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงินให้ครบ
วงจรยิ่งขึ้น และทันต่อนวัตกรรมด้านการเงินใหม่ๆ

หน่วยงานภาครัฐ 
•	 หน่วยงานราชการท้องถิ่น
•	 หน่วยงานราชการส่วนกลาง

1. การพบปะ ชี้แจง พูดคุย
2. เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 
3. ให้ความร่วมมือเมื่อมีการขอเข้าเยี่ยมชม

กิจการ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีของโรงงาน 

4. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว และสนับสนุนโครงการของหน่วยงาน
ราชการ

5. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสะท้อนความคิดเห็น

1. หน่วยงานราชการอนุญาตให้ด�าเนิน
การตามทีบ่รษิทัฯ ร้องขออย่างต่อเนือ่ง

2. ควบคุมคุณภาพอากาศ และคุณภาพ
น�้าทิ้งได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1. ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส

2. ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของส่วนงานต่างๆ ภายในบรษิทัให้ถูกต้อง โปร่งใส
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดผ่านโครงการการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมาย 
(Legal assessment และ SHEE audit)

3. ชี้แจงหรือน�าส่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่หน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

4. มีการจ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ค้นหาความคาดหวังและตอบสนองกับทุกกลุ่ม 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

5. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด 
6. มีระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก โดยน�าระบบ PSM, 

Carbon Footprint, Water Footprint, 3Rs มาใช้ในกระบวนการท�างาน
7. ร ่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการด�าเนินโครงการที่เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม
8. สนับสนุนโครงการของภาครัฐ เช่น การปรับปรุงป้อมต�ารวจ บริเวณซอย

สุขุมวิท 62 

1. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกัยการประกอบกิจการได้
อย่างครบถ้วน

2. มกีารด�าเนนิโครงการทีท่�านอกเหนอืจาก 
ที่กฎหมายก�าหนดต่อเนื่อง

1. รวมแลกเปลี่ยนโดยการเชิญเจ้าหน้ามาเยี่ยมชม
2. มกีารท�างานอย่างบรูณาการร่วมกันกบัหน่วยงานราชการ ใน

เรื่องของโครงการด้านส่ิงแวดล้อม หรือการปรับปรุงวิธีการ
ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คู่แข่งทางการค้า 
(บริษัทน�้ามัน และพลังงานอื่นๆ)

1. ติดตามผลการด�าเนินงาน สภาพตลาดจาก
ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน

2. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งผ่านรายงานทางการเงิน 
และน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

3. ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด
จากสื่อต่างๆ รวมทั้ง Social media

4. ให้ความร่วมมอืและประสานงานกบัคูแ่ข่งใน
ประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ

5. ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบคู่แข่ง

1. ด�าเนนิกจิการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

2. ให้ความช่วยเหลือคู่แข่งในภาวะฉุกเฉินที่กระทบ
ต่อคู่แข่ง 

1. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสาร
ด้านลบในการท�าธุรกิจกับคู่แข่ง

2. ไม่มข้ีอร้องเรยีนจากคูแ่ข่งในส่วนของ
การด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันตามกลไกตลาดเสร ีและปฏบัิตติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบังคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้อง โปร่งใส

1. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสาร
ด้านลบในการท�าธุรกิจกับคู่แข่ง

2. ไม่มข้ีอร้องเรยีนจากคูแ่ข่งในส่วนของ
การด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส

30 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการ Engagement ส�าคัญ ปี 2563
(Disclosure 102-43)

ความคาดหวังและความต้องการ
(Disclosure 102-44)

เป้าหมายการตอบสนอง ปี 2563 การตอบสนองของบริษัท ปี 2563 ผลลัพธ์ปี 2563 แผนงานในอนาคต

ผู้ถือหุ้น 
1.	 รายใหญ่/	กองทุน/	สถาบัน
2.	 รายย่อย

1. การประชุมสามัญประจ�าปี
2. IR activity เช่น Analyst meeting/ 

Roadshow/ Conference call 
3. หารือ พูดคุย สอบถาม ตอบค�าถาม รับฟัง

ข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุม (ทั้ง physical 
และ online) โทรศัพท์/ email/ website

4. IR website / IR material เช่น MD&A 
อัพเดทข้อมูลบนเวบไซต์ ทั้งข้อมูลธุรกิจและ
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส รวมถึงบท
สัมภาษณ์มุมมองของผู้บริหาร

5. เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์

1. ผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มั่นคง

2. ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 
บริษัทฯ ในอนาคตที่ชัดเจน และลงทุนในธุรกิจที่
ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

3. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)
4. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู ่ในระดับที่ 

น่าพอใจ มีการจ่ายสม�่าเสมอ 
5. ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เป็นไปตาม 

แผนงานที่วางไว้
6. การด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส�าคัญ 

ที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยการเปิดเผย
ข้อมูลมากขึ้น

8. ด�าเนินการจัดท�าแผนและฝึกซ้อมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

9. สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา

10. นวัตกรรม 

1. ได้รับรางวัลทางด้าน IR
2. ได้รับเชิญไป Roadshow
3. ได้รบัการติดต่อขอ Conference call

1. พยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมกับผลการด�าเนินงาน
และนโยบายของบรษิทั มอัีตราการจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคยีงกบับริษัท
อื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 

2. ปรบัเปล่ียนช่องทางการสือ่สารกบันกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ เพือ่ให้เหมาะ
สมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 โดยใช้การสือ่สารผ่าน 
Online meeting / Video conference มากขึ้น เพื่อให้ยังคงสามารถจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามแผน และยังสามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้ในช่วง
ภาวะไม่ปกติ

3. เข้าร่วมกจิกรรม Opportunity Day ท่ีทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร 
มีโอกาสพบกับนักลงทุนรายย่อย 

4. ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้มคีวามทนัสมยั ข้อมูลครบถ้วน ใช้
งานง่าย และปรับปรงุการสือ่สาร online ผ่านโปรแกรม chatbot ให้มคีวาม
แม่นย�าและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงน�าข้อมูล Update ทั้งด้านข้อมูลผล
การด�าเนินงาน และ content ต่างๆ ขึ้น website อย่างรวดเร็วมากขึ้น

5. จัดท�า MD&A / Factsheet / Company Profile เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ 
ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุได้รูจ้กัธรุกจิของบรษิทัฯ ผลประกอบการของบรษิทัฯ
ในแต่ละไตรมาส รวมถงึแผนการลงทนุและความคบืหน้าของโครงการต่างๆ  
ของกลุ่มบริษัทฯ

6. จัดท�า report สรุปค�าถาม และ comment ต่างๆ ท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างสม�า่เสมอ

1. ได้รับการเชิญให้ไป Roadshow จาก
หลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. TSR Avg. 4-yrs (Sep16 • Sep20): 
-12.85% 

1. ปรับเปล่ียน/เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุน และ 
นักวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มากขึน้เพือ่เพิม่ความถีใ่นการจัดกจิกรรม และเพิม่ฐาน
นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึน 

3. สื่อสาร Comment และค�าถามที่ได้รับจากนักลงทุนให้กับ 
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี้
•	 สถาบันการเงิน
•	 ผู้ถือหุ้นกู้

1. การประชุมนักวิเคราะห์ 
2. พบปะหารอื ทัง้ทีส่�านักงานของบรษัิทฯ และ

ที่งานประชุมสัมมนาของสถาบันการเงิน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
2. ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูเมือ่ทางธนาคารมี

ความจ�าเป็นต้องขอข้อมูลบริษัทฯ
3. โอกาสในการใช้บริการด้านการเงินกับธนาคาร

แบบครบวงจร และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน
4. มีการให้ข้อมูลและข่าวสารรวมทั้งชี้แจงผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

5. บริษัทฯ จะมีการวางแผนการด�าเนินการที่ดี 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงิน  
ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตาม
เงือ่นไขของสญัญาเงินกู้ การให้ข้อมลู 
และการให้ความร่วมมืออ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐอย่าง

เคร่งครัด
3. ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว
4. บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมาย

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงิน  
ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การให้ข้อมูล 
และการให้ความร่วมมืออ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

3. บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(Institutional Investors and/or 
High Net Worth Investors) มูลค่า 
8,000 ล้านบาทส�าเร็จ

1. หาโอกาสใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงินให้ครบ
วงจรยิ่งขึ้น และทันต่อนวัตกรรมด้านการเงินใหม่ๆ

หน่วยงานภาครัฐ 
•	 หน่วยงานราชการท้องถิ่น
•	 หน่วยงานราชการส่วนกลาง

1. การพบปะ ชี้แจง พูดคุย
2. เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 
3. ให้ความร่วมมือเมื่อมีการขอเข้าเยี่ยมชม

กิจการ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดีกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีของโรงงาน 

4. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว และสนับสนุนโครงการของหน่วยงาน
ราชการ

5. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสะท้อนความคิดเห็น

1. หน่วยงานราชการอนุญาตให้ด�าเนิน
การตามทีบ่รษิทัฯ ร้องขออย่างต่อเนือ่ง

2. ควบคุมคุณภาพอากาศ และคุณภาพ
น�้าทิ้งได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

1. ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส

2. ตรวจสอบการปฏบิติังานของส่วนงานต่างๆ ภายในบรษิทัให้ถูกต้อง โปร่งใส
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดผ่านโครงการการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย 
(Legal assessment และ SHEE audit)

3. ชี้แจงหรือน�าส่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่หน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

4. มีการจ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ค้นหาความคาดหวังและตอบสนองกับทุกกลุ่ม 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

5. ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด 
6. มีระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก โดยน�าระบบ PSM, 

Carbon Footprint, Water Footprint, 3Rs มาใช้ในกระบวนการท�างาน
7. ร ่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการด�าเนินโครงการที่เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม
8. สนับสนุนโครงการของภาครัฐ เช่น การปรับปรุงป้อมต�ารวจ บริเวณซอย

สุขุมวิท 62 

1. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกัยการประกอบกิจการได้
อย่างครบถ้วน

2. มกีารด�าเนินโครงการทีท่�านอกเหนอืจาก 
ที่กฎหมายก�าหนดต่อเนื่อง

1. รวมแลกเปลี่ยนโดยการเชิญเจ้าหน้ามาเยี่ยมชม
2. มกีารท�างานอย่างบูรณาการร่วมกันกบัหน่วยงานราชการ ใน

เรื่องของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือการปรับปรุงวิธีการ
ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คู่แข่งทางการค้า 
(บริษัทน�้ามัน และพลังงานอื่นๆ)

1. ติดตามผลการด�าเนินงาน สภาพตลาดจาก
ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน

2. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งผ่านรายงานทางการเงิน 
และน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

3. ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด
จากสื่อต่างๆ รวมทั้ง Social media

4. ให้ความร่วมมอืและประสานงานกบัคูแ่ข่งใน
ประเด็นที่ภาครัฐขอความร่วมมือ

5. ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบคู่แข่ง

1. ด�าเนนิกจิการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

2. ให้ความช่วยเหลือคู่แข่งในภาวะฉุกเฉินที่กระทบ
ต่อคู่แข่ง 

1. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสาร
ด้านลบในการท�าธุรกิจกับคู่แข่ง

2. ไม่มข้ีอร้องเรยีนจากคูแ่ข่งในส่วนของ
การด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขนัตามกลไกตลาดเสร ีและปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบังคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้อง โปร่งใส

1. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสาร
ด้านลบในการท�าธุรกิจกับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรยีนจากคูแ่ข่งในส่วนของ
การด�าเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
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ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยแนวทำงแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
โดยตอบสนองต่อประเด็นควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ 
ผู ้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จัดท�ำประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 
โดยมีกระบวนกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญจำกควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่และข้อมลูภำยนอกอ่ืนๆ 
ร่วมกบัประเดน็ส�ำคญัทีส่่งผลกระทบต่อบรษัิทฯ โดยมกีระบวนกำร
และหลักกำร ดังนี้

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 

1. การระบุประเด็นส�าคัญ (Identification) 
บรษัิทฯ พจิำรณำกำรระบปุระเดน็ควำมยัง่ยนืขององค์กร จำกข้อมลู
ภำยในองค์กร และข้อมูลภำยนอกองค์กร ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจในด้ำนกำรก�ำกับดูแล เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยข้อมูลจำกภำยในและปัจจัยภำยนอก 
ที่น�ำมำพิจำรณำ ได้แก่
 • ข้อมลูภำยในองค์กร ได้แก่ เป้ำหมำยและทศิทำงขององค์กร 
แผนธุรกิจ ตลอดจนประเด็นส�ำคัญจำกกำรท�ำ Brainstorming 
workshop ของผู้บริหำรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติติกำร กำรจัดท�ำ
กลยุทธ์ และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมยั่งยืนองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
 • ข้อมูลภำยนอกองค์กร ได้แก่ กำรทบทวนแนวโน้มทิศทำง
ด้ำนควำมยั่งยืน และควำมเสี่ยงของโลก เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืนของโลก (SDGs) เกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนองค์กร
ตำมดัชนีควำมยั่งยืนดำวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Index) หลัก 10 ประกำรของ UNGC (United Nation Global 
Compact) กำรเทยีบเคยีงประเดน็ส�ำคญัของบรษัิทในอตุสำหกรรม
ปิโตรเลียมและพลังงำนทดแทน ตลอดจนควำมต้องกำรและควำม
คำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีจำกกำรท�ำ Stakeholder engagement 

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization)
บริษัทฯ น�ำข้อมูลจำกกำรระบุประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่มี
นัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสียมำจัดกลุ่มและวิเครำะห์
ระดับควำมส�ำคัญของประเด็นโดยเทียบเคียงกับควำมสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดตำมแนวทำงกำรรำยงำนของ GRI ซึ่งในปี 2563 พบว่ำมี
ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อบริษัทฯ 18 
ประเด็น โดยมีหลักกำรพิจำรณำระดับควำมส�ำคัญและกำรก�ำหนด
ลง Materiality matrix ดังนี้ 
 2.1 แกนนอน : เป็นประเดน็ท่ีส�ำคญัและมผีลกระทบต่อองค์กร 
พิจำรณำระดับผลกระทบทั้งในด้ำนบวก และด้ำนลบ ตลอดจน
โอกำส และควำมเส่ียงทีอ่ำจเกดิต่อองค์กรในระยะสัน้และระยะยำว

 2.2 แกนตั้ง : เป็นประเด็นที่ส�ำคัญและมีผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกระดับผลกระทบท้ัง 
ในด้ำนบวก และด้ำนลบ และกำรให้ควำมส�ำคัญที่ของประเด็นจำก
ผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 บริษทัฯ ได้เชญิผู้เชีย่วชำญด้ำนควำมย่ังยนืในสำขำต่ำงๆ 
มำให้ควำมเหน็ต่อกำรจัดล�ำดบัควำมส�ำคญัของประเดน็ควำมยัง่ยนื
ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของ 
บริษัทฯ มีควำมครอบคลุม สมเหตุสมผล และลดควำมเบี่ยงเบน
ของข้อมูล

3. การให้เหตุผล (Validation) 
ประเดน็ควำมย่ังยนืทีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์ และจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั 
จะน�ำมำพจิำรณำและขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
ควำมยั่งยืนองค์กร (SPC) (Disclosure 102-32) โดยปี 2563 มี
ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรตอบสนอง 
ได้แก่ ประเด็นเรื่องกำรลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว ประเด็น
ด้ำนกำรปรับตัวและลดผลกระทบด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิ
อำกำศ ประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ประเด็นด้ำน
คุณภำพสนิค้ำและบริกำร ประเดน็ด้ำนควำมมัน่คงในอำชีพและกำร
พัฒนำพนักงำน ประเด็นดำ้นควำมสัมพันธ์กับชุมชน และประเด็น 
ด้ำน Digitalization เป็นต้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนวทำงกำร 
ตอบสนองต่อประเด็นควำมยั่งยืนต่ำงๆ ตำมระดับควำมส�ำคัญและ
เหมำะสมใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับแผนงำนโครงกำร (Initiative 
base) มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic focus) มุ่งขับเคลื่อนพันธกิจ 
(Mission driven) และมุง่สู่ควำมเป็นผูน้�ำ (Sustainability leader) 
รวมถึงก�ำหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ในระดับองค์กร และ 
เชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ผูบ้รหิำร และพนกังำนทีเ่กีย่วข้องในสดัส่วน
ที่เหมำะสม (Disclosure 102-28) เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด 
วัฒนธรรมด้ำนควำมยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร นอกจำกนี้ในปี 2563  
มีประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนใหม่ อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ โควิด-19 ได้แก่ ประเด็นด้ำน Digitalization ประเด็น
ด้ำนควำมมั่นคงอำชีพและกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน ประเด็น 
ด้ำนกำรเปิดเผยทิศทำงและควำมคืบหน้ำของบริษัทฯ ประเด็น
ด้ำนควำมช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่องของคู ่ค ้ำและพันธมิตร 
ทำงธรุกจิ ประเดน็ด้ำนประสทิธภิำพเชงินเิวศเศรษฐกจิ ประเดน็ด้ำน
เศรษฐกิจหมุนเวียน และประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
ส�ำหรับประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนส�ำหรับปี 2563 ท่ีบริษัท 
ตอบสนอง ดังนี้
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Materiality Matrix (Disclosure 102-47)

หลักเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้พิจารณาในการจัดล�าดับความส�าคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ระดับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. ควำมส�ำคัญของประเด็นในอนำคตต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. ควำมหลำกหลำยของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ
4. ระดับควำมคำดหวังต่อจำกจัดกำรของบริษัทฯ

หมำยเหตุ กระบวนกำรจัดท�ำและข้อมูลประเด็นส�ำคัญดำ้นควำมยั่งยืนได้รับกำรรับรองโดย Third party

ผลกระทบและความส�าคัญต่อบางจากฯ
สูง

สูง

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของคู่ค้า/พันธมิตร
การจัดการมลพิษอากาศ

การบริหารจัดการของเสีย

Digitalization

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน

การบริหารจัดการน�า้

สิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ความมั่นคงในอาชีพและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

คุณภาพของสินค้าและบริการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การลดผลกระทบและการปรับตัว
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การลงทุนธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว

การมีส่วนร่วมในชุมชน

การเปิดเผยทิศทางและความคืบหน้าของบริษัทฯ

ประเดน็ความยัง่ยนืทีม่รีะดบัความส�าคัญและมผีลกระทบสูง

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนปี 2563

องค์กร
1. โอกำสในกำรสร้ำงผลกระทบของประเด็น
2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
3. ระดับควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ
4. ระดับผลกระทบในระยะยำว
5. ควำมส�ำคัญหรือโอกำสของประเด็นในอนำคต
6. ควำมสอดคล้องกับนโยบำยหรือเป้ำหมำยองค์กร

ด้านก�ากับดูแลและเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม

1. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. ความมั่นคงในอาชีพและการพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สิทธิมนุษยชน

1. การปรบัตวัและการบรรเทาผลกระทบ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. การบริหารจัดการของเสีย
3. การจัดการมลพิษอากาศ
4. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
5. การจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน
6. การบริหารจัดการน�้า
7. เศรษฐกิจหมุนเวียน

1. การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
3. การปรบักระบวนการท�างานเป็นระบบ

ดิจิทัล (Digitalization)
4. การเปิดเผยทิศทางและความคืบหน้า

ของบริษัท
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
6. การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของ 

คู่ค้า/พันธมิตร
7. ความปลอดภัยทางไซเบอร์

33บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



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

มิติ ประเด็นส�ำคัญ ผลกระทบ ควำมส�ำคัญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื้อหำที่รำยงำน หน้ำ

ภำยใน ภำยนอก

ก
ำร

ก
�ำก

ับ
ด

ูแล
แล

ะเ
ศ

รษ
ฐก

ิจ

การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว BCP • ผู้ถือหุ้น เพื่อการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน
โดยใช้นวัตกรรม และป้องกัน การ disruption ทางธุรกิจ

201: Economic Performance 
(2016)

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

• การบริหารจัดการนวัตกรรม
• การลงทุนตามกลยุทธ์ Green business

65
50

คุณภาพของสินค้าและบริการ BCP Group • ลูกค้า
• ผู้ถือหุ้น

เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจ และ Brand loyalty ของคู่ค้า 
และผู้รับจ้าง ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ 
Greenovative Experience Strategy

BCP: Product and Service 
Development

BCP Indicator - NPS Score and customer 
satisfaction

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

82
139

Digitalization BCP Group • ลูกค้า บรูณาการ digitalization เพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงานของบรษิทัฯ 201: Economic Performance 
(2016)

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

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

82,128

การเปิดเผยทิศทางและความคืบหน้าของ
บริษัท

BCP • ผู้ถือหุ้น
• สื่อมวลชน

สร้างความโปร่งใสและดึงดูดความเชื่อมั่นให้นักลงุทน/ผู้ถือหุ้น
เพิ่มมากขึ้น 

201: Economic Performance 
(2016)

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

• การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

23-31
55-60
128

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อพัฒนาแนวฏิบัติด้านความยั่งยืนของคู่ค้าและผู้รับจ้าง 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

204: Procurement Practice 
(2016) 
308: Supplier Environmental 
Assessment (2016) 
414: Supplier Social Assessment 
(2016)

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers (2016) 
308-2 Negative environmental impacts in 
the supply chain and actions taken (2016) 
414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken (2016)

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

62-64
128

การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของคู่ค้า BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อรักษาคู่ค้าและผู้รับจ้างส�าคัญและลกผลกระทบจากโควิด-19 BCP: Supplier Satisfaction BCP Indicator - Percentage of supplier 
satisfaction

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 62-64

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
Cybersecurity

BCP • ลูกค้า
• คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ทางไซเบอร์ และใช้แนวปฏิบัติทาง
ไซเบอร์ในองค์กร

BCP: Information Security 
Breaches/Cybersecurity 
Incidents

BCP Indicator - Number of information 
security breaches/cybersecurity incidents

• เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

66-67

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ
ม

การลดผลกระทบและการปรับตัวด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Climate change adaptation and 
mitigation

BCP Group • หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่จะเป็น Carbon 
neutral comapny ภายในปี 2573 และตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7 และ SDG 13

305: Emissions (2016) 305-1 Direct Greenhouse Gas (GHG) 
Emissions (Scope1) (2016) 
305-2 Energy Indirect Greenhouse Gas 
(GHG) Emissions (Scope 2) (2016) 
305-5 Reduction of GHG emissions (2016)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

72-73
129-130

การบริหารจัดการของเสีย 
Waste management

BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก 
3Rs ในการบริหารจัดการของเสีย

306: Effluents and Waste (2016) 306-2 Total weight of waste by type and 
disposal method (2016)

• การบริหารจัดการของเสีย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

81
133

การจัดการมลพิษอากาศ 
Air pollutions

BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อให้คุณภาพอากาศและการจัดการมลพิษอากาศดีกว่าที่
กฎหมายก�าหนด

305: Emissions (2016) 305-7 NOx, SOx, and other significant air 
emissions (Fugitive VOCs and H2S) (2016)

• การบริหารจัดการมลพิษอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

79
131

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
Eco-efficiency

BCP เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจทีส่ะท้อนถึงประสทิธิภาพ 
การผลิตที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต�่า

BCP: Eco-Efficiency BCP Indicator - Eco-efficiency (EBITDA/Total 
GHG emissions of RFBG and MKBG)

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 70

การจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
หน่วยงานภาครัฐ

เพื่อป้องกันการเกิดการหกรั่วไหลของน�า้มัน 306: Effluents and Waste (2016) 306-3 Significant Spills (2016) • การบริหารจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน
และสารเคมี

77-78

การบริหารจัดการน�้า BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อจัดการการน�าน�้ามาใช้ การใช้น�้า และน�้าทิ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือการบริหารจัดการน�้า
ใหม่แบบใหม่

303: Water and Effluents 303-3 Water withdrawal (2018) 
303-4 Water discharge (2018) 
303-5 Water consumption (2018)

• การบริหารจัดการน�้า
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

74-76
131-132

เศรษฐกิจหมุนเวียน BCP • หน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบรับกับนโยบายของประเทศและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 201: Economic Performance 
(2016) 
BCP: Plastic waste reduction

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)  
BCP Indicator - Plastic waste reduction

• การพัฒนาชุมชนและสังคม 121-127

34 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



มิติ ประเด็นส�ำคัญ ผลกระทบ ควำมส�ำคัญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื้อหำที่รำยงำน หน้ำ

ภำยใน ภำยนอก
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การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว BCP • ผู้ถือหุ้น เพื่อการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน
โดยใช้นวัตกรรม และป้องกัน การ disruption ทางธุรกิจ

201: Economic Performance 
(2016)

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

• การบริหารจัดการนวัตกรรม
• การลงทุนตามกลยุทธ์ Green business

65
50

คุณภาพของสินค้าและบริการ BCP Group • ลูกค้า
• ผู้ถือหุ้น

เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจ และ Brand loyalty ของคู่ค้า 
และผู้รับจ้าง ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ 
Greenovative Experience Strategy

BCP: Product and Service 
Development

BCP Indicator - NPS Score and customer 
satisfaction

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

82
139

Digitalization BCP Group • ลูกค้า บรูณาการ digitalization เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 201: Economic Performance 
(2016)

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

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

82,128

การเปิดเผยทิศทางและความคืบหน้าของ
บริษัท

BCP • ผู้ถือหุ้น
• สื่อมวลชน

สร้างความโปร่งใสและดึงดูดความเชื่อมั่นให้นักลงุทน/ผู้ถือหุ้น
เพิ่มมากขึ้น 

201: Economic Performance 
(2016)

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

• การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

23-31
55-60
128

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อพัฒนาแนวฏิบัติด้านความยั่งยืนของคู่ค้าและผู้รับจ้าง 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

204: Procurement Practice 
(2016) 
308: Supplier Environmental 
Assessment (2016) 
414: Supplier Social Assessment 
(2016)

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers (2016) 
308-2 Negative environmental impacts in 
the supply chain and actions taken (2016) 
414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken (2016)

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

62-64
128

การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของคู่ค้า BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อรักษาคู่ค้าและผู้รับจ้างส�าคัญและลกผลกระทบจากโควิด-19 BCP: Supplier Satisfaction BCP Indicator - Percentage of supplier 
satisfaction

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 62-64

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
Cybersecurity

BCP • ลูกค้า
• คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อป้องกันอุบัติการณ์ทางไซเบอร์ และใช้แนวปฏิบัติทาง
ไซเบอร์ในองค์กร

BCP: Information Security 
Breaches/Cybersecurity 
Incidents

BCP Indicator - Number of information 
security breaches/cybersecurity incidents

• เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย
ทางไซเบอร์

66-67

ส
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การลดผลกระทบและการปรับตัวด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Climate change adaptation and 
mitigation

BCP Group • หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่จะเป็น Carbon 
neutral comapny ภายในปี 2573 และตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7 และ SDG 13

305: Emissions (2016) 305-1 Direct Greenhouse Gas (GHG) 
Emissions (Scope1) (2016) 
305-2 Energy Indirect Greenhouse Gas 
(GHG) Emissions (Scope 2) (2016) 
305-5 Reduction of GHG emissions (2016)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

72-73
129-130

การบริหารจัดการของเสีย 
Waste management

BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก 
3Rs ในการบริหารจัดการของเสีย

306: Effluents and Waste (2016) 306-2 Total weight of waste by type and 
disposal method (2016)

• การบริหารจัดการของเสีย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

81
133

การจัดการมลพิษอากาศ 
Air pollutions

BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อให้คุณภาพอากาศและการจัดการมลพิษอากาศดีกว่าที่
กฎหมายก�าหนด

305: Emissions (2016) 305-7 NOx, SOx, and other significant air 
emissions (Fugitive VOCs and H2S) (2016)

• การบริหารจัดการมลพิษอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

79
131

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
Eco-efficiency

BCP เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจทีส่ะท้อนถึงประสทิธิภาพ 
การผลิตที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ต�่า

BCP: Eco-Efficiency BCP Indicator - Eco-efficiency (EBITDA/Total 
GHG emissions of RFBG and MKBG)

• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 70

การจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
หน่วยงานภาครัฐ

เพื่อป้องกันการเกิดการหกรั่วไหลของน�้ามัน 306: Effluents and Waste (2016) 306-3 Significant Spills (2016) • การบริหารจัดการการหกรั่วไหลของน�้ามัน
และสารเคมี

77-78

การบริหารจัดการน�้า BCP • หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อจัดการการน�าน�้ามาใช้ การใช้น�้า และน�้าทิ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือการบริหารจัดการน�้า
ใหม่แบบใหม่

303: Water and Effluents 303-3 Water withdrawal (2018) 
303-4 Water discharge (2018) 
303-5 Water consumption (2018)

• การบริหารจัดการน�้า
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

74-76
131-132

เศรษฐกิจหมุนเวียน BCP • หน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบรับกับนโยบายของประเทศและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 201: Economic Performance 
(2016) 
BCP: Plastic waste reduction

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)  
BCP Indicator - Plastic waste reduction

• การพัฒนาชุมชนและสังคม 121-127
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มิติ ประเด็นส�ำคัญ ผลกระทบ ควำมส�ำคัญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื้อหำที่รำยงำน หน้ำ

ภำยใน ภำยนอก
ส
ังค

ม
 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายจ�านวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และบริหารความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

403: Occupational Health and 
Safety (2018)

403-9 Work-related injuries 
403-10 Work-related ill health

• ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

98-103
136-139

ความมั่นคงในอาชีพและการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

BCP เพื่อรักษาพนักงานและพัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท 401: Employement (2016) 
404: Training and Edication 
(2016)

401-1 New employee hires and employee 
turnover (2016) 
404-1 Average hours of training per year per 
employee

• การดูแลพนักงาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

111-120
136

การมีส่วนร่วมในชุมชน BCP • ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและได้รับ license to 
operate

201: Economic Performance  
BCP: Community Engagement

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 
BCP Indicator - Community engagement 
score

• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

121-127
128

สิทธิมนุษยชน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อจัดท�า Human Rights Due Diligence อย่างเป็นระบบ
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและจัดท�าวิธีการลด
ผลกระทบ

412: Human Rights Assessment 
(2016)

412-1 Operations that have been subjected 
to human rights review or impact 
assessment (2016)

• สิทธิมนุษยชน 107-110

หมายเหตุ

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารนวัตกรรม การขนส่งผลิตภัณฑ์ และการบริหารความสัมพันธ์และ 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็นประเด็นที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเนื้อหารายงานในเล่มรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563
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มิติ ประเด็นส�ำคัญ ผลกระทบ ควำมส�ำคัญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื้อหำที่รำยงำน หน้ำ

ภำยใน ภำยนอก

ส
ังค

ม
 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• หน่วยงานภาครัฐ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายจ�านวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และบริหารความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

403: Occupational Health and 
Safety (2018)

403-9 Work-related injuries 
403-10 Work-related ill health

• ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

98-103
136-139

ความมั่นคงในอาชีพและการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

BCP เพื่อรักษาพนักงานและพัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท 401: Employement (2016) 
404: Training and Edication 
(2016)

401-1 New employee hires and employee 
turnover (2016) 
404-1 Average hours of training per year per 
employee

• การดูแลพนักงาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

111-120
136

การมีส่วนร่วมในชุมชน BCP • ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและได้รับ license to 
operate

201: Economic Performance  
BCP: Community Engagement

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 
BCP Indicator - Community engagement 
score

• การพัฒนาชุมชนและสังคม
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

121-127
128

สิทธิมนุษยชน BCP • คู่ค้าและผู้รับจ้าง
• พันธมิตรทางธุรกิจ
• ชุมชนและสังคม

เพื่อจัดท�า Human Rights Due Diligence อย่างเป็นระบบ
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและจัดท�าวิธีการลด
ผลกระทบ

412: Human Rights Assessment 
(2016)

412-1 Operations that have been subjected 
to human rights review or impact 
assessment (2016)

• สิทธิมนุษยชน 107-110
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S (Security, Stability, 
Sustainability) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

S1 : Security: สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความส�าคัญกับแหล่งต้นน�า้ของพลังงาน 

มุ่งเน้นการสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน โดยด�าเนนิกลยทุธ์ทางธรุกจิร่วมกนัระหว่างธรุกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มนั 
ธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจ�าหน่ายน�้ามัน
และเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน

S2: Stability : บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม�า่เสมอ 

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนสม�่าเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต�า่ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เช่น ธรุกจิพลังงานไฟฟ้าสเีขยีว ทีม่รีายได้สม�า่เสมอ และการกระจายความเส่ียงโดยผ่านการบรหิารจดัการ 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวน

S3 : Sustainability : พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน 

พฒันาธุรกจิเกีย่วเนือ่งทีช่่วยสนบัสนนุหรอืต่อยอดธรุกจิหลักให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรองรบั
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า 
(EV Car) หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

S1
Security

S2
Stability

S3
Sustainability

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน “4 Green Sustainability Strategy” ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 3S โดยเฉพาะ S3: 
Sustainability นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainability Policy) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)

1. Green Business 

มุง่เน้นการลงทนุในธรุกจิด้านพลงังานและนวตักรรมสเีขียวทีส่ร้างมลูค่าอย่างยัง่ยนื ซึง่นอกจากจะช่วยเพิม่สดัส่วนรายได้จากธรุกจิใหม่แล้ว 
ยังขยายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการน�านวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green initiatives) มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การต่อยอด
ธรุกจิเชือ้เพลงิชวีภาพ ด้วยธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพมลูค่าสงูจากสนิค้าเกษตรกรรม โดยอาศัยนวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพ นอกจากนี ้บรษัิทฯ 
ให้ความส�าคญักับธรุกิจพลังงานสเีขยีวและการบรหิารจดัการพลงังานผ่านสถาบนันวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ (Bangchak Initiative and 
Innovation Center : BiiC) ซึ่งท�าให้เกิดธุรกิจ Startup ที่สามารถน�ามาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต 

2. Green Production

มุง่เน้นการยกระดับการผลติท่ีปลอดภัยและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะทรัพยากรพลงังานและน�า้  
โดยมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ISO 45001 และมีการยกระดับด้านการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM) 
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3. Greenovative Experience 

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ ในสถานีบริการบางจาก ภายใต้แนวคิด Evolving 
Greenovative Experience เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ที่ทุกคน
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
 • Green Experience ส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า และดีต่อสิ่งแวดล้อม
 • Green Innovation แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้ลูกค้าและธุรกิจ
 • Green Sustainability การสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. Green Society

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 
ให้ดขีึน้ของสังคมไทย โดยน้อมน�าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและนวตักรรมมาปรบัใช้ ผ่านโครงการทีส่่งเสรมิและต่อยอดงานพฒันาชมุชนและ
สังคมในรูปแบบ CSR in Process, CSR after Process และ CSR as Process โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
ของสังคมไทย

การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Integration)

บรษัิทฯ บรูณาการเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) กบักลยทุธ์ความยัง่ยนื โดยมุง่เน้นการด�าเนินงานทีต่อบสนองต่อเป้าหมาย SDGs 9 
เป้าหมายที่บริษัทฯ เลือกมาด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ และสมรรถนะ
ในการตอบสนองของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลกและของประเทศ บริษัทฯ ด�าเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs 
ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนการก�าหนดเป้าหมายการตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นภายในปี 2568 ซึ่งได้แก่ SDG 7 
(Affordable and Clean Energy) SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) 
SDG 12 (Responsible Consumption and Production) SDG 13 (Climate Action) และ SDG 16 (Peace, Justice and Strong 
Institutions) นอกจากนี้บริษัทฯ มีการก�าหนดกลยุทธ์ และแผนงานในการตอบสนองที่แตกต่างกันส�าหรับแต่ละเป้าหมาย รวมถึงมีการ
ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตาม SDGs

39บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

1. พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพ และ
พลังงานน�้า โดยขยายสู่ผู้ผลิต
ระดับเอเชีย

• ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
สะอาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้สิน้ 473.7 เมกะวัตต์  
ประกอบด้วย 
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

ด�าเนินการผลิตแล้ว 164.2 เมกะวัตต์ (รวมแบบติดตั้ง 
บนหลังคาและด�าเนินการผลิตแล้วทั้งสิ้น) โดยในปี 2563 ได้
เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาดก�าลงั
การผลิตตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 20 เมกะวตัต์ ในบริษัท 
อาร์พีวี พลังงาน จ�ากัด (RPV)

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 
ด�าเนินการผลิตแล้ว 14.7 เมกะวัตต์

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
ก�าลังการผลิต 9.0 เมกะวัตต์ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ด�าเนิน
การผลิตแล้ว 14.4 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

- โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
อินโดนีเซีย ด�าเนินการผลิตแล้ว 157.5 เมกะวัตต์ (ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น)

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�าลังการผลิต 69 เมกะวัตต์ 
(Nam San 3A) และในปี 2563 ได้ขยายการลงทุนใน Nam 
San 3B ก�าลังการผลติ 45 เมกะวตัต์ ส่งผลให้มกี�าลงัการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานน�า้ทั้งหมด 114 เมกะวัตต์

หมายเหตุ : ก�าลังการผลิตเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา Power Purchase 

Agreement (PPA)

• การเติบโตของธุรกิจเชิง รุกผ ่านการซื้อ
กิจการ ท้ังในรูปแบบ “Organic” และ 
“Inorganic” เป ็นหลักการขยายธุรกิจ 
โรงไฟฟ ้าขนาดใหญ ่ด ้ วยวิ ธีซื้ อ กิจการ 
ทีด่�าเนนิการแล้ว (Brownfield) หรอืโครงการ
ที่อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง (Greenfield)  
โดยมุ่งเน้นขยายการลงทุนภายในประเทศ
และขยายไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน โดยค�านงึถงึ 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คุ้มค่า รวมถึง
ความสมดุลของพอร์ตการลงทุน

• เพิ่มประสิทธิภาพโครงการในปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การปรับปรุงทั้งทางด้าน
เทคนิคเชิงวิศวกรรมเละทางด้านการเงิน โดย
ครอบคลมุสนิทรัพย์ทีบ่ริษัทฯเป็นเจ้าของและ
ร่วมลงทุนอยู่ในปัจจุบัน

• มุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อ
สร้างช่องทางรายได้ใหม่ภายใต้ธรุกจิพลังงาน
ดิจิทัลและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

• การบริหารจัดการเงินทุนและงบดุลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งเงินทุนและสัดส่วน
ทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพือ่ให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนด

• การเพิ่มความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรและปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้
สอดคล้องกับธุรกิจที่จะเติบโตของบริษัทฯ 
โดยมแีผนการจดัหาและพฒันาบคุลากรอย่าง
เหมาะสมกับธุรกิจในอนาคต

1.2 พัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ
และต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชีวภาพมูลค่าสูง

• ด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) มีก�าลังการผลิต
รวมมากกว่า 2,000,000 ลิตรต่อวัน ประกอบด้วย
- หน่วยผลิตไบโอดีเซลซึ่งมีก�าลังการผลิต 1,000,000 ลิตร

ต่อวัน รวมถึงมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
ด�าเนินโครงการก่อสร้างโรงกลั่นกลีเซอรีนให้บริสุทธ์ิ และมี
อัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ย 78% (บจ. บางจากไบโอฟูเอล)

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้มันส�าปะหลัง ประกอบด้วย  
บจ. บางจากไบโอเอทานอล มีก�าลังการผลิต 150,000 ลิตร
ต่อวัน และมีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 93 รวมกับ 
บจ. อุบลไบโอเอทานอล ที่มีก�าลังผลิต 400,000 ลิตรต่อ
วัน และมีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 93 รวมเป็น 
550,000 ลิตรต่อวัน

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย 
โครงการ KGI-BP ซึ่งมีก�าลังผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน และมี
อัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 82 

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย 
โครงการ KGI-NP มีก�าลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน และ
มีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 98

- ขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยเข้าลงทุน
ในบริษัท Manus Bio Inc. ผู้น�าธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
มูลค่าสูงระดับโลก และร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน WIN 
Ingredients เพื่อด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

- คัดกรองธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่จะสามารถพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ Bio Plastic / Bio Food / Cosmetic 
ingredient

• พฒันาธรุกจิชวีภาพ เพือ่ต่อยอดธรุกจิเชือ้เพลงิ 
ชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High 
value added) ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวม
ถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการ 
เพาะปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อ้อย 
มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และสาหร่าย  
ซึ่งมีส่วนช่วยเพ่ิมปริมาณและมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

ความก้าวหน้าในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

Green Business : มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว 

     เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 7 9

40 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

1.3 พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทาง
ธุรกิจ

• บรษิทั BCP Innovation Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร์ ซึง่ด�าเนนิ
ธุรกิจเก่ียวเนือ่งกับนวัตกรรมในต่างประเทศ ถอืสทิธิ ์Off-take แร่
ลเิทยีมซ่ึงเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติแบตเตอร่ีลเิทยีมจากเหมอืง
แร่ลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินา จ�านวนสูงสุดถึง 6,000 ตันต่อ
ปี โดยจะเริ่มด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2566 เป็นต้นไป

• สถาบนันวตักรรมและบ่มเพาะธรุกจิ (BiiC) ได้เปิดตวัธรุกจิ Startup 
ในชื่อ “Winnonie” (วิน No หนี้) ด้วยการน�านวัตกรรมพลังงาน 
สีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบ 
swapping เป็นรายแรกของประเทศไทย มาทดลองให้วิน
มอเตอร์ไซค์เช่า เพือ่ขบัข่ีรับส่งผูโ้ดยสารในพ้ืนทีร่อบส�านกังานใหญ่  
และโรงกล่ันน�า้มนับางจาก เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
มลพิษอากาศ รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของวินมอเตอร์ไซค์  
ซึ่งตอกย�้าความเป็นผู ้น�าด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียวอย่าง 
เต็มรูปแบบ

• สร้างความร่วมมอืทางวิชาการและพัฒนาโครงการร่วมกบัสถาบนั 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ 

• ขยายการลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับธุรกิจลิเทียม โดยการหา Partnership 
ทั้งในและต่างประเทศ

• ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม Incubator และ 
Startup โดยมุ ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้าน
พลงังานสเีขยีว (Green energy) ได้แก่ ระบบ
กักเก็บพลังงาน (Energy storage) และ
นวัตกรรมด้านชีวภาพ (Bio based) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Green Production :  มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานสิ่งแวดล้อม

      และความปลอดภัย 1276 1311

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
(เหมือนข้อ 1.1-1.2)

• เหมือนข้อ 1.1 - 1.2
• ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรในการชดเชยการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกด้วยการชดเชยคาร์บอน (Carbon offset)  
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งผูกกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูง 

• ยกระดับการทวนสอบข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจาก Limited level 
of assurance เป็นการให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 
(Reasonable level of assurance) โดย Third party

• ชดเชยคาร์บอน (Carbon offset) จากธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าสีเขียวของบริษัทในกลุ่ม ร่วม
กับการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ
ต่างๆ โดยมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral 
Company ภายในปี 2573 

2.2 การปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ด้านการใช้พลังงานใน 
การผลิต

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพ่ือพัฒนาด้าน Yield Energy 
Efficiency Safety and Reliability ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อ
ลดการสูญเสียผลิตภาพ 

• ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโรงกลั่น 
โดยมค่ีา Energy Intensity Index (EII) เท่ากบั 102.0 ในปี 2563 

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es ตามแผน 
- ด�าเนินการก ่อสร ้างหน่วย Continuous Catalyst 

Regeneration Unit (CCR) แล้วเสร็จ 
- ก า รปรั บปรุ งหน ่ ว ยกลั่ น ให ้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น 

(Debottlenecking) 

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพ่ือพัฒนาด้าน 
Yield, Energy Efficiency, Safety and 
Reliability ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อลดการ
สูญเสียผลิตภาพ ได้ส�าเร็จ 

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es ตามแผน 
• หน่วย Continuous Catalyst Regeneration 

Unit (CCR) แล้วเสร็จในปี 2563
• ป รับปรุ งหน ่วยกลั่น ให ้มีประสิท ธิภาพ 

(Debottlenecking) แล้วเสร็จในปี 2564

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
น�้าประปาในกระบวนการผลิต
ด้วยการลดน�้าใช้ การน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล 

• ลดการใช้น�า้ประปา ได้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.6 (เทยีบกบัปีฐาน 2558) 
หรือยอดสะสมร้อยละ 20.5 (เทียบปีฐาน 2558) 

• ควบคมุปริมาณการใช้น�า้ต่อกระบวนการผลติได้ 65 ลบ.ม. ต่อพนั
บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต (เป้าหมายปี 2563: 60 ลบ.ม. 
ต่อพันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต) 

• ลดการใช้น�า้ประปาทีต้่องการสะสมร้อยละ 15 
(เทียบปีฐาน 2558) 

• เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้น�า้ต่อหน่วยการผลิต  
54 ลบ.ม./ พนับาร์เรลเทยีบเท่าหน่วยการผลิต 

2.4 จัดท�าเส้นทางรอยเท้าน�า้  
(Water Footprint) เพื่อ
บริหารจัดการน�้าตลอดวัฎจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์

• ด�าเนินงานบริหารจัดการน�้าในโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง ด้วย
กระบวนการจัดท�าเส้นทางรอยเท้าน�้า (Water footprint 
of products) เพื่อการบริหารจัดการน�้าต่อผลิตภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

• ด�าเนินงานต่อเน่ืองในการศึกษาการบริหาร
จัดการน�้าในโรงงานด้วยวิธีการจัดท�าเส้นทาง
รอยเท้าน�า้ (Water footprint of products) 

2.5 ติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศออนไลน ์
จากปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน 
และบรรยากาศรอบโรงกลั่นให้
ดีกว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ
• คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย Third Party อยู่ในค่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 100

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศใน
แต่ละปี
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

2.6 บริหารจัดการของเสียตาม
หลัก 3Rs (Reduce, Reuse 
& Recycle) 

• ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ของโรงกลั่นได้  
ร้อยละ 99.96 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

• ปริมาณของเสียที่ส่งก�าจัดด้วยวิธีการเผาที่ 
ไม่ได้เป็น Energy recovery (ไม่รวม recycle 
หรือ reused หรือ การเผาเพ่ือ energy 
recovery) เท่ากับ 0 ตัน

2.7 วางรากฐานระบบ Process 
Safety Management 
(PSM) ในสถานประกอบ
กิจการ และขยายขอบเขต
การส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการ 

• จดัให้มคีณะท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC) 
เพื่อสนับสนุนและด�าเนินงาน

• ริเริ่มโครงการใหม่ 1 เรื่องตามระบบ PSM คือ การจัดการ
ด้านความปลอดภัยของผู ้รับเหมา (Contractor Safety 
Management: CSM)

• ด�าเนินกิจกรรมและซักซ้อมแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินร่วมกับชุมชนรอบข้างโรงกลั่น 
โดยจัดซ้อมแผนอพยพเสมอืนจริงในชมุชนรอบข้างโรงกลัน่ ด้วย
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ส�านักงานเขตพระโขนงและสถานี
ดับเพลิงพระโขนง 

• ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อร้องเรียนเป็น
วงกว้างในปี 2563

• พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความไว้วางใจและผูกพนัในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

• พัฒนาระบบ PSM อย่างต่อเน่ืองให้ครบ
ทั้ง 14 เรื่อง โดยภายในปี 2564 มีแผนการ
ด�าเนินงานเร่ือง ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ 
(Mechanical Integrity: MI) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Assurance: QA) และการ
ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety 
Auditing: SA)

• ชุมชนปลอดภัยจากการซ้อมแผนฉุกเฉิน
และอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
จ�านวน 11 ชุมชน 

• ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดผลกระทบต่อชุมชนจน
เกิดข้อร้องเรียนเป็นวงกว้างในแต่ละปี 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

3.1 พัฒนาสถานีบริการน�้ามันที่
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (Customer Centric) 
ด้วยการปรับปรุงแนวคิด/ 
ภาพลักษณ์ พัฒนาการ
บริการ ธุรกิจเสริมเพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า 

• สถานีบริการน�้ามันบางจาก สามารถรักษาอันดับ 1 จากคะแนน 
Net Promoter Score (NPS) จากการด�าเนินงาน ผ่านกลยุทธ์
ส�าคัญและการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ

• Green Experience
• จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�า้มันเชื้อเพลิงมาตรฐาน Euro 5 จ�านวน 2 

ประเภท คือ น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20S EVO และน�า้มนัไฮพรเีมยีม
ดีเซลเอส (Hi-Premium Diesel S) ที่มีปริมาณก�ามะถันต�่ากว่า
น�้ามันมาตรฐาน Euro 4

• จ�าหน่ายน�้ามันดีเซลที่มีค่าก�ามะถันต�่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน 
(10 PPM) และค่าก�ามะถันลดลงกว่า 5 เท่าในสถานีบริการ
น�้ามันบางจากในเขตกรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5

• ผ ลักดั นการจ� าหน ่ ายพลั ง ง านทดแทนที่ ช ่ ว ยลดก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงท่ัวไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

• พัฒนา Unique Design Service Station รูปแบบสถานีบริการ
แบบใหม่ทีมี่เอกลักษณ์โดดเด่น นอกจากนีย้งัน�ากระบวนการ 4Rs 
คือ Renewable, Recycle, Reuse และ Reduce ได้แก่ การ
ติดตั้ง Solar Roof Top ในสถานีบริการน�า้มันบางจาก การน�า
ระบบการน�าน�้าฝนและน�้าใช้แล้วมาใช้รดน�้าต้นไม้ การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและดีต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวร่มรื่นและการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น การออกแบบห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ 
การติดตั้งเครื่องเติมลมอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายใน
การเข้าใช้บริการ

• ยกระดับมาตรการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัด โดยให้
พนักงานหน้าลานทุกคนใส่หน้ากากอนามัย และได้แจกเจล
แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

• Green Innovation

• รักษาแบรนด์สถานบีริการน�า้มนัอันดบัหนึง่ใน
ใจผู้บริโภค โดยมีตัวชี้วัดเป็น Net Promoter 
Score 

• ผลกัดนัยอดจ�าหน่ายผ่านสถานบีริการฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีส่วนแบ่งการตลาด มากกว่าร้อย
ละ 18%

• พัฒนางานบริการ สถานีบริการฯ และ
ธุรกิจ Non-oil ภายใต้แนวคิด “Evolving 
Greenovative Experience” การพัฒนา
นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ 
ผ่านสินค้าและบริการต่างๆในสถานีบริการ
น�้ามัน “บางจาก” และมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
ไม่หยุดนิ่ง อย่างยั่งยืน

Greenovative Experience :  มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียว

        รูปโฉมใหม่ผ่านสินค้าและบริการต่างๆในสถานีบริการ

12 139  
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Greenovative Society :  พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

       และมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

       ของสังคมไทย 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

• พัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�า
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ เช่น การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสมาชิก การพัฒนาระบบ Smart digital payment 
ในสถานีบริการเพื่อช่วยลดการสัมผัสและระยะเวลาในการให้
บริการ การพัฒนาระบบ Application BCP Link ที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น ระบบค�าสั่งซื้อน�า้มันอัตโนมัติ (Auto Ordering 
System : AOS)  และการพัฒนาระบบ Bangchak mobile 
application ที่รองรับการใช้งานพื้นฐานตามความต้องการของ
ลูกค้า และเพิม่การใช้สทิธปิระโยชน์ของบตัร BCP Green Miles

• Green sustainability
• ร้านกาแฟอินทนิล รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ผ่านโครงการ  

“น�าแก้วมาเอง” เป็นรายแรกๆ และเป็นผู้น�าของร้านกาแฟ 
ที่ใช้ BIO packaging ทั้งฝาและแก้วกาแฟ ที่ผลิตจากพืช 100% 
ย่อยสลายได้ รวมถึงใช้ฝาแบบพร้อมดืม่ ท่ีไม่ต้องใช้หลอด เพือ่ลด
ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

4.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรม 
เพื่อสังคม และ พัฒนาธุรกิจ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นชุมชนสุขภาพดี น่าอยู่และยั่งยืน ใน
พืน้ท่ีรอบโรงกล่ันน�า้มนับางจาก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภยั  
ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณประโยชน์ ผ่านการจดักจิกรรมกับ
กลุ่มชุมชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มคอนโดมิเนียม  
ซึง่สามารถกระจายประโยชน์ให้กบัผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า 71,083 คน  
และมีผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 84.4

• จ�านวนสถานีบริการสหกรณ์ (COOP) ทั้งหมดจ�านวน 614 แห่ง
• เปิดตัวนวตักรรมธุรกิจ “วินโนหนี ้(Winnonie)” ทีช่่วยยกระดบั

คณุภาพชวีติของผูข้บัมอเตอร์ไซด์รับจ้างด้วยการเช่ามอเตอร์ไซด์
ไฟฟ้าเพือ่ลดต้นทนุค่าน�า้มนัและค่าซ่อมบ�ารุง โดยมีผูข้บัมอเตอร์
ไซด์รับจ้างและบริการขนส่งเข้าร่วม 40 ราย และสถานีเปลี่ยน
แบตเตอรี่ 3 สถานี 

• การรับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้วผ่านเครือข่ายต่างๆ ท�าได้จ�ากัด 
เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ ลดการสมัผสั จงึต้องชะลอการรับซือ้
น�้ามันพืชใช้แล้ว ท�าให้ได้ปริมาณน�้ามันพืชใช้แล้วลดลง อย่างไร
กด็ไีด้ใช้เวลาเพือ่พฒันากระบวนการรวบรวมและขยายเครือข่าย
ใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์

• ผลประเมินความผูกพันของชุมชนที่มีต ่อ
บริษัทฯ ร้อยละ 87 

• พัฒนาสถานบีริการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
อย่างต่อเนื่อง 

• มเีครือข่ายผูข้บัมอเตอร์ไซด์ร่วมธรุกจิวนิโนหนี้ 
กว่า 1,000 ราย (2021) 

• ขยายเครือข ่าย รับซื้ อน�้ ามันพืชใช ้แล ้ว  
อย่างน้อย 1 เครือข่าย/ ปี 

4.2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ตอบสนองต่อปัญหาของ
ประเทศมากขึ้น 

• มส่ีวนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 โดยการสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลให้
บุคลากรทางการแพทย์ และแจกให้ประชาชนฟรีผ่านสถานี
บริการฯ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นถุงต้านโควิด 
หน้ากากผ้า ถังปันสุข มีผู้รับประโยชน์กว่า 153,500 คน 

• ร่วมจัดการขยะพลาสติกด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในโครงการ รักษ์ ปัน สุข รับบริจาคขวดน�้าดื่ม PET ส่งรีไซเคิล
เพ่ือผลิตเป็นเส้นใยและพัฒนาเป็นของที่ระลึกให้กับมูลนิธิใบไม้
ปันสุข กว่า 150,000 ขวด รวมถึงน�าแก้วใบโอพลาสติกในร้าน
กาแฟอินทนิลมาเป็น “แก้วเพาะกล้า” ของกรมป่าไม้ พร้อมกับ
ลดการใช้หลอดพลาสติกด้วยฝาแบบยกดื่ม 

• ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนาและสหกรณ์การเกษตรฯ ด้วยการน�า
นวตักรรมการเกษตรสูโ่รงเรยีน 5 แห่งใน 3 จงัหวดั ผ่านโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อฝึกฝนเยาวชน
ในการน�านวัตกรรมมาใช้ท�าการเกษตรและต่อยอดการเรียนรู้
เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมกว่า 19 ธุรกิจ ผ่านกองทุนนักเรียนและ
ผู้ปกครองมีเงินหมุนเวียนกว่า 440,000 บาท

• เปลี่ ยนแก ้ว เค ร่ืองดื่ มร ้ านอินทนิลเป ็น 
แก้วไบโอพลาสตกิแทนแก้วพลาสตกิแบบเดมิ 
เฉลี่ยมากกว่า 15 ล้านแก้ว/ ปี 

• มีโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) 
ในเครือข่าย 8 แห่ง

• พัฒนาเครือข่าย “บางจาก พอพักผัก” ผ่าน
ช่องทางของสถานีบริการน�้ามันบางจากฯ 10 
แห่ง/ปี และชมุชน 1 แห่ง/ปี รวมถงึพฒันาเป็น
ชุดผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม อย่างน้อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์

• พัฒนาพื้นที่ป่า
• จดัสมัมนาสิง่แวดล้อม 1 ครัง้/ ปี และผู้เข้าร่วม

สัมมนาไม่น้อยกว่า 300 ราย 
• พัฒนาเยาวชนอ่านออก เขียนได้ ไม่น้อยกว่า 

800 คน/ ปี 

4.74.4 6 8.2 11 A 124.6
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2568 (2025) 

• สร้างภมูคิุม้กนัให้สงัคมด้วยการเน้นย�า้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใช้ในชีวิตประจ�าวันผ่านกิจกรรม “บางจาก หอ-พัก-ผัก”  
(พอเพยีง พกัทีบ้่าน ผกัมกีนิ) โดยพัฒนาชดุปลกูผกัสวนครัว เพ่ือ
สร้างความมัน่คงระดบัครวัเรือน เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียวและลดขยะจาก
ต้นทาง ภายใต้แนวคิด Bangchak WOW 

• พัฒนาพื้นที่ “ป่าภูหลง” ด้วยแนวพระราชด�าริป่าเปียก เพื่อเป็น
แนวกันไฟป่าตามธรรมชาตแิละรักษาความชุม่ชืน้ด้วย โคกหนอง
นา โมเดล จ�านวน 10 ไร่

• จัดสัมมนา “แบตเตอร่ี : ปฏิวัติพลังงานอนาคต” เพ่ือให้เห็น
การพัฒนาแบตเตอรี่ที่จะพลิกโฉมการใช้พลังงานของโลกรวม
ถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง เป็นก้าวต่อในการเติบโตของของกลุ่ม
บางจากฯ ทีมุ่ง่สร้างธรุกจินวตักรรมพลงังานสเีขยีวทีค่วบคูไ่ปกบั
สังคมและส่ิงแวดล้อม มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาทัง้ในห้องและออนไลน์
กว่า 1,000 ราย 

• ร่วมแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขยีนได้ของเด็กไทย ผ่านการด�าเนนิงาน 
ของมูลนิธิใบไม้ปันสุข สามารถขยายขอบเขตการด�าเนินงานได้ 
38 โรงเรียน ใน25 จังหวัด และมีนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้  
กว่า 1,100 คน และครูมีความพึงพอใจกับโครงการฯ สูงถึง 
ร้อยละ 87.2 

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

• เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของธุรกิจจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
สีเขียวและโครงการด้านพลังงาน

• เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลังงาน รวมถงึลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงาน

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ
• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของประเทศ

• ลดความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท้ังด้านกายภาพ (Physical risks) และด้านการ
เปลี่ยนแปลง (Transition risks) ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย 
และเทคโนโลยี

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากกลไลการลดก๊าซเรือนกระจก ธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

• ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ส่งเสริมและป้องกันอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
• สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ตาม NDC 

Roadmap

• เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน�า้ในกระบวนการผลติ และ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการใช้น�า้

• ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน�้าของบริษัทฯ
• บรรเทาปัญหาน�้าท่วม-น�้าแล้งอย่างยั่งยืน

• ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเสีย
• เพิ่มประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับของเสีย

• ลดการเกิดของเสีย และก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย
• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวคิด BCG Economy Model 

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน
• ป้องกนัความเสีย่งจากการไม่ปฏิบตัติามกฎหมายหรอืข้อบงัคบั 

รวมถึงการทุจริต

• ลดปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในสังคม
• สร้างเครือข่ายองค์กรธุรกิจต่อต้านคอร์รัปชันที่แข็มแข็ง

• สนบัสนนุนโยบายของรฐัในการจ้างงานคนพกิาร ตามมาตรา 33 • สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้กับสังคม

• สะท้อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

• ต่อยอดธรุกจิด้วยนวตักรรมเพือ่เพิม่มลูค่าและโอกาสทางธรุกจิ
• สร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมให้พนักงาน
• การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในงานวิจัย

• ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการพัฒนาประเทศ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความเช่ือมั่นในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ให้กับชุมชน

• พฒันาความเป็นอยู่ของชมุชนและสงัคมให้ดขีึน้ในด้านอาชพี สภาพแวดล้อม 
และความปลอดภัย

การสร้างคุณค่าจากการด�าเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSDGs

44 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ท่ีแพร่กระจาย 
ไปทัว่โลก และหลายประเทศมมีาตรการปิดเมอืง หรอืลดการเดนิทาง 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลให้เกิดภาวะว่างงาน 
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก�าลัง
พัฒนา และเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวในเกือบทุกประเทศทั่วโลก  
นอกเหนอืจากการระบาดของเชือ้โควดิ-19 แล้วนัน้ ความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน ซึ่งมีความตึงเครียดที่
เพิ่มมากขึ้นยังเป็นปัจจัยท่ีกระทบการส่งออกและการลงทุนภาค
เอกชน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) คาดการณ์ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลก
จะหดตัวที่ร้อยละ 4.4 จากปี 2562 ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ที่ร้อยละ 2.8 อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ได้มีการคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยจะขยายตัว 
อยู่ที่ร้อยละ 5.2 โดยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากสัญญาณเชิงบวกในการ
ค้นพบวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 และได้เริ่มมีการกระจายวัคซีน
ในประเทศต่างๆ รวมไปถึงมาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
นโยบายการเงินที่ยังคงอยู่ในช่วงผ่อนคลาย

ส�าหรับภาวะตลาดน�า้มนัดบิปี 2563 ราคาน�า้มนัดบิดูไบเฉลีย่ปี 2563  
อยู่ที่ระดับ 42.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มีการปรับลดลง 21.24  
เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล หรือคดิเป็นร้อยละ 33.44 เมือ่เทยีบกบัราคา
เฉล่ียปี 2562 ทีอ่ยูร่ะดบั 63.51 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล อนัเนือ่งมาจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้หลายประเทศ
ทั่วโลกจ�าเป็นต้องใช้มาตรการล็อคดาวน์และจ�ากัดการเดินทาง 
ของประชากร เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรค ส ่งผลให้ 
อปุสงค์น�า้มนัเชือ้เพลงิทัว่โลกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 และสตอ็ก
น�า้มนัดบิทัว่โลกปรบัขึน้อยูใ่นระดบัสูง ผนวกกบัในช่วงเดอืนมนีาคม 
2563 ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดการผลิตน�้ามันร่วมกันได้  
ซาอุดิอาระเบียตอบโต้รัสเซียด้วยการประกาศยกเลิกมาตรการ
จ�ากัดการผลิตน�้ามันของกลุ่มโอเปก และประกาศว่าจะปรับเพิ่ม
ปริมาณการผลิตน�้ามันอย่างต่อเน่ือง นับเป็นจุดเริ่มต้นในการท�า
สงครามราคาน�า้มัน อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ามันดิบกลับมาได้รับแรง
หนุน หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน (โอเปก) และพันธมิตร
บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดปริมาณการผลิตน�้ามัน เพื่อ
พยุงราคาน�้ามัน และรักษาสมดุลทางตลาด และในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2563 ราคาน�้ามันดิบได้รับแรงหนุนจากข่าวความคืบ
หน้าของความส�าเร็จในการพัฒนาและเริ่มใช้วัคซีนต้านโควิด-19 
ในประเทศต่างๆ ท�าให้นักลงทุนมีความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว 
เร็วขึ้นในปี 2564 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นด้วย

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อยู่ในช่วงหดตัวเนื่องจากการ 
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างเข้มงวดในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมาณการเศรษฐกิจไทยหดตัวที่ร้อยละ 6.6 ลดลงจากเมื่อปี 
2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 ถึงแม้จะเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ
ควบคมุโรค รวมถงึมกีารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั  
ซึง่ส่งผลให้เศรษฐกจิและรายได้แรงงานค่อยๆ กลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีได้เกิดการ 
กลับมาแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 อีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ส�าหรับตลาดค้าปลีก
น�้ามัน ในเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2563 ยอดจ�าหน่ายผ่าน
สถานีบริการทั้งประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 2,237 ล้านลิตรต่อเดือน คิดเป็น 
ยอดจ�าหน่ายต่อวันลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่เฉลี่ย 
2,233 ล้านลิตรต่อเดือน (ปี 2563 มีจ�านวนวันมากกว่าปี 2562  
1 วัน) ขณะที่บางจากฯ มียอดจ�าหน่ายผ่านสถานีบริการต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 2.3 ผลจากการขยายตวัของสถานีบริการคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการอยู่ท่ี 
ร้อยละ 15.6 จากเดิมร้อยละ 15.9 โดยยังคงมีส่วนแบ่งตลาดผ่าน
สถานีบริการเป็นอันดับ 2 ของตลาด

ในปี 2564 คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างค่อยเป็น 
ค่อยไปเป็นร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยลบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ระลอกที่ 2 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 จนถึง 
ต้นปี 2564 ผลกระทบจากระดับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น สัดส่วน
บริษัทที่มีผลด�าเนินการขาดทุนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหา
เชิงโครงสร้างในระยะยาว ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าเร็วกว่าคู่ค้าซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่างประเทศ ส�าหรับปัจจัยบวกจาก
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) โดยเฉพาะใน  
EEC จะมีความชัดเจนมากขึ้น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการกระจายของวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ส�าหรับประเทศไทยมีแผนเริ่ม
กระจายวคัซนีในช่วงไตรมาสแรกนัน้ คาดว่าจะช่วยให้สามารถทยอย
เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ภายในปี 2564 คาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อจะปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.0 ในปี 2564 ตามราคาพลังงาน
ที่คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น

คาดการณ์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมน�้ามันในประเทศไทย 
ในปี 2564 ยังคงมีการแข่งขันรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อน ผลจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่  
ยงัคงส่งผลลบต่อการท่องเทีย่วและอปุสงค์การใช้น�า้มนั ทีค่าดว่าจะ
ขยายตวัขึน้เลก็น้อย ประกอบกบัการทีผู่ค้้ารายหลกัและผูค้้ารายใหม่ 
เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ส่งผลให้มีจ�านวนสถานีบริการน�้ามันเพิ่มขึ้น  
รวมถึงแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน�้ามัน 
ให้ทนัสมยั พร้อมทัง้พฒันาการบรกิารในรปูแบบใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการผสมผสานธุรกิจ Non oil  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
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สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ปี2563 

จากรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2563  
ของส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 ได้รายงาน
ว่า ตลอดปี 2563 ตลาดแรงงานได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ท�าให้
อัตราการว่างงานเพ่ิม และชัว่โมงการท�างานลดลง โดยก�าลงัแรงงาน
ในปี 2563 มีจ�านวนท้ังส้ิน 38.5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 1.0  
จากการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้อยู่นอกก�าลังแรงงานประมาณ  
1 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาเป็นแรงงานในกลุ ่มอาชีพอิสระ  
ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 ทั้งน้ี  
ในสาขาการค้าส่ง/ค ้าปลีก และก่อสร ้าง ขยายตัวดีในช่วง 
ครึ่งหลังของปีตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
ธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานปี 2563 ยังอยู่ในระดับ
สูงที่ร้อยละ 1.69 เพิ่มจากปี 2562 ที่ร้อยละ 0.98 หรือมีจ�านวนผู้
ว่างงานเฉลีย่ 6.51 แสนคน จ�าแนกเป็นผูว่้างงานทีเ่คยท�างานมาก่อน 
4.13 แสนคน และผู้ว่างงานที่ไม่เคยท�างานมาก่อน 2.38 แสนคน 

ในปี 2563 ประเด็นด้านการดแูลสขุภาพโดยการปฏบิติัตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดถือเป็นประเด็นส�าคัญ สถาบันไทยพัฒน์2  
ได้เสนอแนวทางขององค์การอนามยัโลก (WHO) ทีร่ะบวุ่า ธุรกจิต้องม ี
บทบาทรับผิดชอบในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ
แรงงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการ โดย Global  
Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงเป็นองค์กรที่พัฒนากรอบ 
การรายงานความยัง่ยืนทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุในขณะนี ้ได้ออก
เอกสาร “Culture of Health for Business Framework” เพื่อ
เป็นแนวทางในการรายงานการดูแลด้านสุขภาพของผู้เกี่ยวข้อง 
ในภาวะที่เกิดโรคระบาด ร่วมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ 
ความเส่ียงจากโรงอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ�้าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ

ส�าหรับด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย3  ได้น�าเสนอ
ผลกระทบจากโควดิ-19 ว่าในช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 ประเทศ
ทั่วโลกต่างประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นสาเหตใุห้โลกร้อน ปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเมอืงใหญ่ พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม  
รวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยท่ีต้องประสบ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 แต่เมื่อเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 จึงเกิดมาตรการปิดเมือง  
ปิดประเทศ จ�ากดักจิกรรมการบนิหรอืการเดนิทางข้ามประเทศแทบ

จะทัว่โลก รวมถงึการควบคมุการท�ากจิกรรมออกนอกบ้าน เป็นผลให้ 
เกิดรูปแบบท�างานท่ีบ้าน (Work from home) อย่างกว้างขวาง  
ผลจากการด� า เ นินการตามมาตรการดังกล ่ าว ส ่ งผลต ่อ 
สภาพแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว คือ

 คุณภาพอากาศดีขึ้น เพราะมาตรการ Lockdown ท�าให้
การขนส่ง การผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งการจราจร
ในเมืองต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อการกระจายของวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างพอเพียง และประเทศต่างๆ 
ยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหา 
ฝุ่น PM 2.5 ต่อสุขภาพของประชาชน และมลพิษทางอากาศ 
ที่ลดไปก็อาจจะกลับมาในปี 2564

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง พบว่ามคีวามเข้มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้
เพิม่ขึน้ช้ากว่าปกตใินช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยพบ
ว่าภาพรวมของโลกตัง้แต่มนีาคม - พฤษภาคม 2563 มกีารปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของโลกลดลงอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรม
ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง โดยเฉพาะการคมนาคม
ขนส่ง ซึง่เป็นภาคส่วนทีป่ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถงึร้อยละ 97  
ของการปล่อยทัง้หมด สะท้อนให้เหน็ว่า กจิกรรมของมนษุย์ใดบ้าง 
ทีก่ระทบสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอย่างมาก  
ในส่วนของประเทศไทย มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ 
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเกือบ 20 ล้านตัน คิดเป็น 
12.6% เทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีที่มาจากแหล่ง
ก�าเนดิหลัก ได้แก่ พลงังาน อตุสาหกรรม การเดนิทาง และการใช้ 
พลังงานในอาคาร 

 แต่ถึงอย่างน้ัน สถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กย็งัเป็นประเดน็ทีท่ัว่โลกยงัคงให้ความส�าคญั การทีจ่ะขบัเคลือ่น 
ให้เป็นองค์กรคาร์บอนต�า่ หรือ การมู่งสู่การเป็นองค์กรที่ปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธเิป็นศูนย์ (Carbon neutral) 
ก�าลังถูกยกระดับไปสู่แนวคิด Carbon negative หรือท�าให้
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบ (ไม่มีการซื้อ
ชดเชย) ซึง่ธรุกจิทีด่�าเนนิตามแนวทางนี ้เรยีกว่า Regenerative 
Business4

 สภาพธรรมชาติในป่าและทะเล ได้โอกาสพักฟื้นและคืนตัว  
หลังจากที่มีการปิดอุทยานแห่งชาติทางบกในประเทศไทย 
ทัง้อทุยานแห่งชาตแิละเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าไม่ให้นกัท่องเทีย่ว
เข้าไปเท่ียว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้
ธรรมชาติกลับมาฟื้นฟูด้วยตัวเอง ท�าให้สัตว์ป่านานาชนิด 
กลับมาสมบูรณ์ 

46 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



 ขยะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ การประกาศภาวะฉกุเฉนิในเดอืนมนีาคม
และเมษายน 2563 โตมากว่า 200% ขยะประเภทที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงโควิด-19 ก็คือ ขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะขยะที่เกิดจาก
หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ทั่วประเทศมีประมาณ 1.5 - 2 ล้านชิ้น 
ต่อวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ ซ่ึงมีปริมาณขยะติดเชื้อ 
เพิ่มขึ้น 1.7 ตันต่อวัน รวมขยะติดเชื้อท่ีรวบรวมได้จาก 
สถานพยาบาลต ่างๆ และน�าไปก�า จัดโดยเตาเผาที่มี
ประสิทธิภาพ การก�าจัดวันละ 50 ตัน ในขณะท่ีสภาวะปกติ
มีขยะติดเชื้อ 43 ตันต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วง 
โควดิ-19 ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ปีละกว่า  
27.8 ล้านตัน จากสร้างขยะของแต่ละคน วันละ 1.13 
กิโลกรัม เป็นขยะพลาสติกประมาณ 12 -13% ยกเว้นใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะพลาสติก ประมาณ 
20% หรือ 2,000 ตันต่อวัน จากปริมาณขยะรวมของ
กรุงเทพฯ 10,500 ตันต่อวัน ในช่วงโควิด-19 พบว่าเขตเมือง
ต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเท่ียวต่างก็มีปริมาณขยะ
มูลฝอยโดยรวมลดลง กรณี ภูเก็ต ลดลงจาก 970 ตันต่อวัน  

เป็น 840 ตันต่อวัน (ลด 13%) พัทยา จาก 850 ตันต่อวัน  
เป็น 380 ตนัต่อวัน (ลด 55%) เป็นต้น แต่พบสัดส่วนขยะพลาสตกิ 
เพิ่มขึ้นในเกือบทุกเมือง โดยเฉพาะจากการส่ังอาหารรูปแบบ
เดลิเวอรี่ (Food delivery) ส่งถึงที่บ้านหรือที่ท�างาน ซึ่งมี 
หลายจงัหวดัในประเทศไทย เริม่เตบิโตมาแล้วระยะหนึง่ พร้อมๆ 
กับการ เติบโตของระบบ Online shopping ซึ่งมีการขยาย
ตัวชัดเจนมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคต้องการ
ความสะดวกสบายมากขึ้น ในการบรรเทาปัญหาขยะพลาสติก 
พบว่าหลายธุรกิจได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) มาประยุกต์ในการด�าเนินงานมากขึ้น

 สถานการณ์ภัยแล้ง จากปริมาณน�้าในเขื่อนที่มีปริมาณลดลง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ท�าให้ปริมาณน�้าต้นทุนในปี 2564  
มน้ีอย ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้การได้ในอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ ณ วนัท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณ 16,151 ล�า้นลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี
น้อยกว่าปี 2563 ถงึ 1,176 ล้านลูกบาศก์เมตร จงึอาจเกดิภาวะ
ขาดแคลนน�า้ในฤดูแล้ง กระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร
โดยเฉพาะในกลุ่มพืชที่ใช้น�้ามาก5

5 ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2563, แหล่งที่มา : https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491
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ความท้าทายของมนุษยชาติ 

ที่ท�าให้โลกธุรกิจ การด�าเนินชีวิต

ต้องเปลี่ยนและปรับสู่วิถีใหม่

COVID-19
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มิติเศรษฐกิจ

รายได้จากการขาย
และการให้บริการ

สร้างความแข็งแกร่งของสภาพคล่อง

EBITDA

เงินปันผลต่อหุ้น

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

136,450 
0.40 

4,104 

บาท/หุ้น	

ปรับแผนลดค่าใช้จ่าย เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า

เลื่อนการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีโรงกลั่น
(Turnaround	Maintenance)

ด้วยสภาพคล่อง กว่า

จากการลงทุนธุรกิจ	

Startup

“ Lithium Americas ”

ได้ก�าไร

โดยยังได้รบัสทิธ์ิซ้ือแร่ลิเทยีมตามสญัญาเท่า

ได้รับการตอบรับอย่างดี

ประหยัดเงินลงทุน

900

4

8,000

20,000

1,100

พร้อมพุ่งทะยาน

ไปข้างหน้าในฐานะผู้น�า

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
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ในปี 2563 บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 
ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวม 136,450 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28  
จากปีก่อนหน้า มี EBITDA 4,104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากปีก่อน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบ
และส�าเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากสงครามราคาน�้ามันของผู้ผลิตน�้ามันดิบรายใหญ่และการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่ง 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก มีการประกาศมาตรการล็อคดาวน์ในหลายประเทศท�าให้ความต้องการใช้น�า้มันเชื้อเพลิงทั่วโลกลดลง 
ส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นมี EBITDA ติดลบ 2,169 ล้านบาท อัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปีถูกปรับลดลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 97.2 พันบาร์เรล
ต่อวัน กลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 5,770 ล้านบาท 

รายได้

ค่าใช้จ่าย

กลุม่บริษทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการในปี 2563 ลดลง 48,135 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทนุขายทีล่ดลงจากราคาน�า้มนัและปรมิาณขาย  
สอดคล้องกับยอดรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม โรงเรียนและชุมชนรวมถึงการบริจาคทั้งในรูปสิ่งของและเงินบริจาคประมาณ 
44 ล้านบาท 

ในปี 2563 ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ลดลง จากปี 2562 ประมาณ 207 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับ
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 211 ล้านบาท ส่วนการช�าระภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นลดลง 238 ล้านบาท 
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นขาดทุนสุทธิท�าให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และในปีนี้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
มีการจ่ายเงินปันผล 742 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการ
บริหารจัดการทีม่มีาตรฐาน มุง่เน้นการสร้างประโยชน์สงูสุดให้แก่ผู้ถอืหุน้ และค�านึงถงึผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย มคุีณธรรมในการด�าเนนิ
ธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร (Disclosure 102-16) ตั้งแต่ปี 2546 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมก�าหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างจิตส�านึกในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ไปใช้ในการท�างานประจ�าวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งพัฒนาการระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ติดตามศึกษาแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 14 คนเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 8 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็นผูห้ญงิจ�านวน 1 คนและเป็นกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารจ�านวน 1 คน คณะกรรมการมคีวามหลากหลาย  
(Board Diversity) โดยมทีกัษะสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธรุกจิของบริษัทฯ ผ่านการจัดท�าตารางความรู้ความช�านาญ (Board skills matrix) 
และมีความหลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จ�ากัดความแตกต่างอื่นใด โดยในปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งที่ 17 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุม 
ความรู้ความช�านาญด้าน “เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล” สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรท่ียั่งยืน 
(DJSI) และเหมาะสมกับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี / 
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการฯ

คณะกรรมการบริษัท

ตารางความรู้ความช�านาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อ/

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

2. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ X X X X X X

3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ X X X X X

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

5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี X X X X X X

6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา X X X X

7. พล.อ. ธรรมนูญ วิถี X X X X X X

8. ดร. ปรเมธี วิมลศิริ X X X X X X X

9. นางปริศนา ประหารข้าศึก X X X X X X

10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส X X X X X

11. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล X X X X X X X

12. ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ X X X X

13. นายสุทธิ สุโกศล X X X X X X

14. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช X X X X X X X X

รวม 14 6 6 14 5 11 3 10 14
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เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้ท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมิน 3 รูปแบบดังนี้ 

1. ประเมินรายบุคคล
โดยตนเอง	มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	94.7	

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. ประเมินรายบุคคล 
แบบไขว้โดยกลุ่ม	(กรรมการ	3-4	คน

ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อประเมินกรรมการ	1	คน)	
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	95.5		

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	95.8	

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “รายงานผลการ
ด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ”

การต่อต้านการทุจริต 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใช้บังคับกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
รวมถึงการน�ามาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม และตัวแทน 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี 2556 
เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่ง จากการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับ
การต่ออายุสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากการต่ออายุครั้งแรกในปี 2559

เป้าหมายในการด�าเนินงานต่อต้านการทุจริต ผลด�าเนินงานต่อต้านการทุจริต

1.	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท	บางจากฯ	

	 รบัทราบนโยบาย	และน�าไปใช้เป็นกรอบในการปฏบัิตงิาน

การตอบรับน�านโยบายฯ	ไปปฏิบัติและเรียนรู้จนผ่านการทดสอบ	

(Disclosure 205-2)

	ตอบรับนโยบาย	 ร้อยละ	100

ทดสอบความรู้		 ร้อยละ	100	
ผลประเมินเฉลี่ย	 ร้อยละ	90.88

94.7 95.5 95.8
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ออนไลน์
ผ่านระบบ	e-HR	ร้อยละ	100	
(Disclosure 102-25)

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	
(Disclosure 205-3)

2560	 2561	 2562 2563*
0	 0	 0 1

* บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบแล้ว 

พบว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลความผิด 

เน่ืองจากผู้ร้องเรียนส่งมอบงานไม่ตรง

ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ใน

ข้อตกลง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถ 

ตรวจรับงานได้
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เป้าหมายในการด�าเนินงานต่อต้านการทุจริต ผลด�าเนินงานต่อต้านการทุจริต

2.	 ส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรอง

ของ	CAC

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	 บริษัทฯ	 ช่วยประชาสัมพันธ์และชักชวน	

คู่ค้าที่ได้ประกาศเจตนารมณ์กับ	 CAC	 ในรูปแบบการสัมมนา	 online		

ผ่านระบบ	WebEx	ผลจากการสัมมนา	CAC	 3	ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	

ทั้งสิ้น	 57	บริษัท	 เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	จ�านวน	8	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	 14		

ของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด

การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต 

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัทฯ บรรยายในหัวข้อ การ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อต้านคอร์รปัชัน แก่พนกังานใหม่  
ในโครงการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ (Newcomer discovering 
program) ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ 

 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สัมภาษณ์กับโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Against Corruption : CAC) เนื่องจาก
ทาง CAC ได้มีการจัดท�า Contents เผยแพร่ลงในสื่อ Social 
media เพื่อประชาสัมพันธ ์ความส�าเร็จของบริษัทที่ ได ้
เข้าร่วมกับโครงการ CAC ในฐานะ Change agent และให ้
ความส�าคัญในการสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ โดยประธานกรรมการ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “The Secret Sauce: Boardroom 
Wisdom” เพือ่แบ่งปันประสบการณ์เกีย่วกบัวธิคีดิการบรหิาร
งานและมุมมองของคณะกรรมการและผู ้น�าองค์กร ทั้งน้ี 
เน้ือหาและภาพวีดีโอการสัมภาษณ์อาจถูกน�าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนหลักสูตรของ IOD โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับส�านักข่าวออนไลน์ 
เดอะสแตนดาร์ด

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ โดยประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้
สัมภาษณ์ในหัวข้อ “คณะกรรมการในแต่ละบริษัทมีบทบาท
อย่างไรจึงท�าให้การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวประสบความ
ส�าเร็จ” เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการในการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้บรรยายในหัวข้อ  
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อน�าแนวคิดมาปรับใช้
พัฒนาองค์กร ณ ส�านักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจัดกิจกรรม CG Day ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่สือ่สารและสร้างความตระหนกัให้พนกังาน
และผูมี้ส่วนได้เสียรบัทราบถงึการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
 การสือ่สารการท�าความดี การมคีณุธรรมจรยิธรรม และการต่อ

ต้านคอร์รัปชนั รวมถงึแนวปฏบิตันิโยบายการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดีผ่าน Tone from the top โดยจัดท�าเป็น CG Motto จาก
ผู้บริหาร บนระบบ Intranet ของบริษัท
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มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน: 
 สื่อสาร “นโยบายงดการรับของขวัญ” (No gift policy) ใน

ช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน บริษัทย่อยและ
ผูเ้กีย่วข้องภายนอก เพือ่ตอกย�า้ความมุง่มัน่ของบริษทัฯ ในการ
สร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
อย่างยุติธรรม

แบ่งปันแนวคิด:  

จากสถานการณ์ โควดิ-19 และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) บรษิทัฯ ยงัคงด�าเนินการสนบัสนนุคูค้่าอย่างต่อ
เนือ่งในการเชญิชวนและให้ค�าแนะน�าในการจัดท�าคูม่อื และนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปัน รวมถึงให้ค�าแนะน�าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แบบอย่าง และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมและเป็นสมาชิกที่ได้
รับการรับรองของ CAC ผ่านช่องทาง online ต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 
2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่คู่ค้าที่เป็นสมาชิกที่ได้รับ
การรับรอง CAC ดังนี้

  ได้รับคะแนน บวก 1 - 2% ส�าหรับคะแนนด้านเทคนิค
  กรณีมีราคาต�า่สุดเท่ากันหลายราย ให้คู่ค้าที่ได้การรับรอง 

CAC ได้รับคัดเลือก

ด้วยความมุง่มัน่และเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการด�าเนนิงานบนพืน้
ฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ
และรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น

 การจัดอันดับอยู ่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance Report : CGR) ประจ�าปี 2563 และเป็น
หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในประเทศไทย  
จัดโดย IOD และ ตลท.

 รางวลั Country TOP3 PLCs หรอืหนึง่ในสามบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุด รางวัล ASEAN Asset Class PLCs 
ส�าหรบับรษิทัท่ีได้คะแนนตัง้แต่ 97.50 คะแนนข้ึนไป และรางวลั 
ASEAN Top 20 PLCs ส�าหรบับรษิทัทีม่คีะแนนตดิอนัดบัสงูสดุ 
20 อันดับแรกของอาเซียน จากการประเมินระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในการประกาศรางวัล ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ACGS) ประจ�าปี 2562 จัดโดย 
ก.ล.ต. และ IOD ร่วมกับ ASEAN Capital Markets Forum 
(ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

 ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอื่นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส 
และไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิน
ความจ�าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่
ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงาน
ปฏเิสธไม่รบัและรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัช้ันเพือ่ทราบ

 มีการบริจาคเพ่ือการกุศลซึ่งต้องน�าไปใช้ส�าหรับสาธารณกุศล
เท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้
เป็นข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน
ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ

 เป็นกลางทางการเมือง และไม่มีแนวปฏิบัติท่ีจะให้การช่วย
เหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการน�ามาตรฐานสากล COSO 
ERM และ ISO 31000 เข้ามาใช้ก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจท�าให้องค์กรไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ (Disclosure 102-11) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้น�า Mega trend, 
Global risk การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ภาวะโลกร้อน และการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการกักเก็บพลังงาน (Energy 
storage) ความก้าวหน้าของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า (Electric vehicle) เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biological technology) 
และนโยบายต่างๆ ของภาครฐั รวมไปถงึการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้เสียขององค์กร เพือ่น�ามาร่วมวิเคราะห์
ผลกระทบและแนวโน้มทศิทางการบรหิารจดัการความเสีย่งในระยะยาวควบคูไ่ปกบัการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์องค์กร เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื
ร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี (Scenario planning)

ในปี 2563 เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเผชิญสภาวะเศรษฐกิจหดตัว เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มาตรการปิดเมอืงลดการเดนิทางเพือ่ลดการแพร่ระบาด ส่งผลต่ออตัราการว่างงาน หนีสิ้นภาคครวัเรอืน รวมถงึความเชือ่มัน่
การลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ผลกระทบจากราคาน�า้มันที่ลดลงอย่างรุนแรงเนื่องมาจากการไม่บรรลุข้อตกลงของกลุ่ม OPEC และ
ประเทศพันธมิตร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหารความ
เสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านต่างๆ เพื่อ
ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 1) การบริหารความเสี่ยงองค์กร 2) การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน 3) การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถประเมินและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสม โดยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินงานดังนี้

ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่า และอุปสงค์ที่ปรับตัวลดลง  
ผลจากวิกฤตโควิด-19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าบางประเภทที่ลดลง จากการประกาศปิดเมือง ปิดกิจการบางประเภท 
และลดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

 ในปี 2563 อปุสงค์การใช้น�า้มันอากาศยานได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 บรษิทัฯ ได้ลดก�าลงัการผลติลง  
และมีการปรับกระบวนการผลิตโดยเปลีย่นจากการผลิตน�า้มนัอากาศยานเป็นการผลิตน�า้มันดเีซล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด

 กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามันได้ปรับโรงกลั่นเป็น Niche Products Refinery น�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย 
มากขึ้นสู่ท้องตลาด จากเดิมที่ผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ บริษัทฯ ขยายสู่การผลิต UCO (Unconverted oil) ส�าหรับใช้เป็น
สารตั้งต้นในการผลิตน�้ามันเครื่องพื้นฐาน (Lube base oil) และพาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้
ความหลากหลายเพิม่ขึน้ เช่น สารท�าละลาย (Solvent) ซ่ึงเป็นสารทีม่คุีณสมบตัใินการท�าละลายและเป็นส่วนประกอบส�าคัญในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น การผลิตสี ทินเนอร์ เรซิน และยังคงวางแผนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

ด้านเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน�้ามันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร นอกเหนือจากมาตรการที่ท�าต่อเนื่อง 
เพือ่รองรบัความผนัผวนของราคาน�า้มนัและราคาวตัถดุบิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การด�าเนินงานส�าคัญในปี 2563 คือ

 บริหาร Stock น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป ปรับลดก�าลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ที่ลดลง ปรับลดค่าใช้จ่ายด�าเนินงานลงประมาณร้อยละ 20 และปรับเลื่อนแผนการลงทุนและงานซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี  
(Turn Around Maintenance-TAM) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและอุปสงค์ที่ปรับตัวลดลง

1.	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร	

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ มีดังนี้

55บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
ตลอดปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวนสูง โดยช่วงเดือนมีนาคมที่ปรับตัวอ่อนค่าสูงสุดในภูมิภาค และปรับแข็งค่าขึ้นอีกครั้งใน
ช่วงปลายปีและมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกในปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนค่าลงตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก 
ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับปิโตรเลียม และธุรกิจร่วมทุนในต่างประเทศ 
บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อเนื่องดังนี้ 

 บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ในส่วนที่เป็น Natural hedge
 จัดการโครงสร้างต้นทุนการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
 ติดตามแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาเข้าท�าธุรกรรมบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

และอัตราดอกเบี้ย โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงาน  
บริษัทฯ จึงได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและหาโอกาสจากความก้าวหน้าทางนวัตกรรมพลังงาน โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

 สร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในอนาคต จากสิทธิ์ในการซ้ือลิเทียมตามสัญญา Lithium 
purchase agreement ได้สูงสุด 6,000 ตันต่อปี จากโครงการ Cauchari-Olaroz ของบริษัท Lithium Americas Corp.

ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน
 บริษัทฯ ได้ท�าแผนรองรับจัดหาสินค้าทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้เนื่องมาจากมาตรการปิดเมืองใน

ประเทศคู่ค้าหรือสาเหตุอื่นเพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
 พิจารณาจัดหาน�า้มันดิบจากหลากหลายแหล่งผลิต ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ให้

ค่าการกลั่นที่ดี 
 การท�าสัญญาจัดซื้อน�า้มันดิบในระยะยาวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการกลั่นได้อย่างสม�า่เสมอ 
 การส�ารองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ 

 ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงผ่าน บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Manus Bio Inc. ผู้น�าธุรกิจเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโลก และร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients 
โดยวางแผนตั้งโรงงาน Syn Bio ผลิต Multi-products แห่งแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

 เปิดตวั Startup “Winnonie” ซ่ึงเป็นการต่อยอดน�านวตักรรม
พลงังานสเีขยีวยกระดบัคณุภาพชวีติผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ โดย
เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาผูข้บัขีร่ถ
จักรยานยนต์รับจ้างใช้ในรูปแบบการเช่าพร้อมกับการเปล่ียน
แบตเตอรี่แบบ Swapping ซ่ึงสามารถน�าแบตเตอร่ีไปเปล่ียน
ได้ทีตู่ส้�าหรบัแลกเปลีย่นแบตเตอรีท่ีส่ถานบีริการน�า้มนับางจาก

56 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ด�าเนินงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสังคม ดังนี้

 พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับสุขภาพและความปลอดภัย
ในสถานที่ท�างาน และพัฒนากระบวนการท�างานให้เป็น
ระบบ โดยค�านึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อก�าหนดทางกฎหมาย  
โดยบรษัิทฯ ได้รับการรบัรองมาตรฐาน ISO 45001, ISO 14001 
และ ISO 50001 

 ป้องกันน�้ามันรั่วไหลในแม่น�้า โดยก�าหนดมาตรฐานเรือที่
ใช้ขนส่งน�้ามันให้เป็นเรือท่ีมีเปลือกสองช้ัน (Double hull)  
ทัง้เรอืขนส่งน�า้มนัดบิและเรอืขนส่งน�า้มนัส�าเรจ็รปู มมีาตรการ
เตรยีมความพร้อมด้านอปุกรณ์ฉกุเฉนิ อปุกรณ์ขจดัคราบน�า้มนั 
โดยการทดสอบอุปกรณ์ท่อส�าหรับสูบถ่ายน�้ามันทุก 6 เดือน 
การล้อมบูมกักเก็บคราบน�้ามัน 2 ช้ัน ในขณะปฏิบัติงานสูบ
ถ่ายน�า้มัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัย อุปกรณ์ ระบบ และเครื่องมือต่างๆ ของท่าเรือ
อย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสถาบัน Oil 
Company International Marine Forum

 บริษัทฯ มีเรือขจัดคราบน�้ามันซึ่งสามารถปฏิบัติการเก็บคราบ
น�า้มนัได้ทนัทโีดยไม่ต้องรอปฏบิตักิารร่วมกับเรอืล�าอืน่ จึงมัน่ใจ
ได้ว่าจะสามารถจดัเกบ็คราบน�า้มนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
รวดเรว็ อกีทัง้พร้อมให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุการจดัเกบ็คราบ
น�้ามันของภาครัฐและกลุ่มสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน หรือ Oil Industry Environmental 
Safety Group Association (IESG) รวมถึงการสนับสนุนเหตุ
อื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่มาตรการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้
พลังงาน ลดสาเหตุและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 ขยายการลงทุนสู ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Green Power) ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการลงทุนของ 
บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) 

 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัฉลากคาร์บอนฟตุพรินท์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product :CFP) รางวัลการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกตามเป้าหมายโรงกล่ัน 2% ภายใต้โครงการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: 
T-VER) ระยะเวลา 3 ปี รางวัลฉลากลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction :CFR) จากการ
ศึกษาโครงการการพัฒนาระบบการจัดการประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจโรงกล่ันด้านส่ิงแวดล้อมที่
ยั่งยืน ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 น�าก๊าซธรรมชาตมิาใช้ผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ในโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงหลักในกระบวนการกลั่น
น�า้มัน ทดแทนการใช้น�้ามันเตา 

 บริหารความเสี่ยงในการท�างานผ่านระบบ Safety integrity 
level, Reliability centered maintenance และ Risk-
based inspection อย่างต่อเนือ่งให้ครอบคลมุทัง้อปุกรณ์และ
กระบวนการ เพื่อวางแผนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ล่วงหน้า
อย่างถูกต้อง

 ท�าการประเมินเพือ่บ่งชีอ้นัตรายจากการท�างาน (Hazard and 
operability study) และวางระบบการบริหารความปลอดภัย
ในทกุขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการกล่ัน (Process Safety 
Management System) เพือ่ให้กระบวนการท�างานเป็นไปตาม
มาตรฐานระดับสากล

 ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอ 
แสดงผลอัตโนมัติ บริเวณรอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียง 
เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนรอบโรงกล่ันและพืน้ทีใ่กล้เคียงได้รบั
ข้อมลูด้านคณุภาพอากาศ สร้างความมัน่ใจแก่สงัคมในวงกว้าง

 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภยัให้กบัชมุชนรอบโรงกล่ัน ทัง้โรงเรยีน วดั คอนโดมเินยีม  
รวมถงึตดิตัง้ระบบส่ือสารและเตอืนภัยในชมุชนอย่างทัว่ถงึ การ
เชญิตัวแทนจากชมุชนร่วมสังเกตการณใ์นการซ้อมแผนฉกุเฉนิ

 นอกจากน้ี ในการก�ากับดูแลธุรกิจที่ด�าเนินการโดยบริษัท
ร่วมทุน บริษัทฯ ยังได้ท�าการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่มีโอกาสเกิดและส่งผลกระทบต่อชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ชมุชนหรอืสังคมในพืน้ทีน่ัน้ๆ ได้รบัความเดอืดร้อน 
หรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติงาน เช่น 
การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดการน�้าเสีย เป็นต้น โดย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรท�าหน้าที่ในการ
ติดตามผลการด�าเนินงานตลอดปี
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ความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน�้า
ด้วยภาวะโลกร้อนส่งผลต่อความไม่แน่นอนของปริมาณทรพัยากรน�า้  
ประกอบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นท�าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรน�้า 
ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นด้วย บริษัทฯ ได้มีการประเมิน Water 
Stress ผ่าน Program AQUEDUCT พบว่า ตามพืน้ที่โรงกลั่นน�้ามนั
บางจากอยู่ในพื้นที่ medium-high (20-40%) ซึ่งตามนิยามถือว่า
ยงัไม่ได้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่ามคีวามเสีย่งเกีย่วกบัน�า้อย่างมนียัส�าคัญ 
แต่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญมีการบริหารจัดการ ดังนี้

 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ สถานการณ์น�้าแล้ง เช่น ติดตามข้อมูล 
และเฝ้าระวังสถานการณ์น�้า จากการประปานครหลวงราย
วัน และก�าหนดมาตรการเฝ้าระวังและรับมือความเส่ียงจาก
การลดระดับของน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเดินเรือ เป็นต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงจากภาวะการ
ขาดแคลนน�า้ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติ การจดัหา
แหล่งน�้าส�ารองกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ทดแทนในกระบวนการผลิต
หากเกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้า ทั้งนี้ โดยระมัดระวัง
ไม่ให้เกดิกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์น�า้แล้ง 

 บริษัทฯ ร่วมบรรเทาปัญหามลภาวะจากฝุ่นควันและ PM 
2.5 โดยจ�าหน่ายน�้ามันลดฝุ่น ด้วยการผลิตน�้ามันดีเซลที่มีค่า
ก�ามะถันลดลงถึง 5 เท่า โดยมีก�ามะถันต�่ากว่า 10 PPM ซึ่ง
การปรบัลดปริมาณก�ามะถนัจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุน่ละออง
จากการเผาไหม้และช่วยลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ออก
จ�าหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงมีวิกฤตฝุ่นควัน

 ปรับรปูแบบการใช้ทรัพยากรในการด�าเนนิธรุกจิผ่านกลยทุธ์ 3R  
ด้วยการลดการใช้ การใช้ซ�้า และการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Reduce, Reuse และ Recycle) เน้นความส�าคัญด้านการท�า
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การรับบริจาค
ขวดพลาสตกิทีส่ถานบีรกิาร เพือ่น�าไปผลิตผลิตภณัฑ์เพือ่สงัคม

 ส�าหรับสถานการณ์น�้าท่วม เช่น การจัดให้มีการติดตามและ
เฝ้าระวงัระดบัน�า้ในแม่น�า้สายหลกัในช่วงฤดฝูน การตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
เป็นต้น

 ปี 2563 สามารถลด ปริมาณน�้า (Reduce) จากการใช้
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาด้วยระบบกรอง
ละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration system) ระบบรี
เวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis system) ได้ 137,395 
ลูกบาศก์เมตร การน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) จากการน�า
น�้าควบแน่น (Condensate water) และน�้าที่ผ่านการไล่
ก�ามะถันออก (Stripped water) กลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลติได้อกี 1,135,517 ลกูบาศก์เมตร และน�าน�า้ทีผ่่านการบ�าบดั 
จากหน่วยบ�าบดัน�า้ทิง้ เข้ามาปรบัปรงุคณุภาพด้วยระบบรเีวอร์ส 
ออสโมซิส เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้อีก 173,505 
ลูกบาศก์เมตร จากมาตรการ 3Rs ทั้งหมดเทียบเท่าการ 
ใช้น�า้ทั้งสิ้น 3,810 ครัวเรือน

 ส่งเสริมให้บริษัทในเครือลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต  
เริ่มจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้น�าน�้าจากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ นอกจากน้ี ยังได้จัดท�าโครงการขุดบ่อน�้า
ดิบเพื่อส�ารองน�้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
(Disclosure 102-29)
ความเสี่ยงจากโรคระบาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายไปทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการใช้
ชีวติประจ�าวนัทีต้่องเปล่ียนแปลงไปเพือ่ควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบในหลายด้าน  
ก�าหนดมาตรการป้องกันเพ่ือลดความเส่ียง และได้ด�าเนินการ 
ซ้อมแผนรับมือตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM)

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ภัยคุกคามจากไซเบอร์
เป็นปัจจัยภายนอกที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับต่อการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีรวมทัง้พจิารณาประเดน็ความเสีย่งด้าน
เทคโนโลยซ่ึีงอาจส่งผลกระทบต่อการหยดุชะงกัของธรุกจิในปัจจุบนั
อย่างรุนแรง ผ่านการด�าเนินการ ดังนี้

 จัดให้มีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ท�าหน้าที่ในการวางแผน ติดตาม
และจัดหาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และการให้บริการ โดยในปี 2563 มีการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม อาทิ 
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 • โครงการ Digital payment การรับช�าระเงินด้วยระบบ
ดิจิทัลในรูปแบบ Mobile EDC (Electronic Data 
Capture) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสท่ีสถานีบริการน�้ามัน
เพียงสแกน QR เพื่อจ่ายผ่าน Application ของทุก
ธนาคารและพร้อมเพย์ หรือแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต 
(contactless) ผ่านเครือ่งรดูบตัรไร้สาย ทัง้สามารถสะสม
คะแนนสมาชิกบางจากได้ในเวลาเดียวกัน 

 • การพัฒนา Personalized marketing โดยการน�า
เทคโนโลยีด้าน Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
ผู ้บริโภคแต่ละราย เพื่อออกแบบบริการที่ตอบสนอง 
ความต้องการต่อผูบ้ริโภค เพิม่ความพงึพอใจในการใช้บรกิาร

 • การน�า Robotic Process Automation (RPA) มาปรบัปรงุ
กระบวนการท�างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดเวลาการ
ท�างาน เช่น การตรวจสอบสถานะคู่ค้า การวางแผนการ
ซ่อมบ�ารุงสถานีการบริการ การออกเอกสารการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 จัดให้มีส่วนงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ท�าหน้าที่ใน
การวางแผน ติดตาม เฝ้าระวัง ทดสอบและจัดหาเครื่องมือ
ในการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคามจากไซเบอร์ การเฝ้า
ระวังติดตามจากตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ผ่าน Security system 
alert อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างความตระหนัก

และรู้เท่าทันด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับพนักงาน
 ได้จัดให้มีโครงการ Refinery Cyber Security System เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือการหยุด
ชะงักที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการกลั่นน�้ามันโดยเฉพาะ 
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security 
Management) ครอบคลุมระบบศูนย์กลางรวมการควบคุม
การกลั่น (Distributed Control System) ของโรงกลั่นน�้ามัน 

 เพือ่ให้สอดคล้องและเป็นตาม “พระราชบญัญติัคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” บริษัทฯ จัดให้มีคณะท�างานเพื่อการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือท�าหน้าที่ในการบริหาร
จดัการควบคมุดแูลข้อมลูส่วนบคุคล รวมถงึการก�าหนดแนวทาง
แก้ไขและป้องกนักรณทีีม่กีารรัว่ไหลของข้อมลูส่วนบคุคล หรือ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออาจท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือจากสื่อสังคมออนไลน์ 
จัดให้มีหน่วยงานที่ติดตามและดูแลความเคล่ือนไหวช่องทาง 
การสือ่สารออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพต่อระบบ
การสื่อสารทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต ลดโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภาวะ
วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต
บริษัทฯ ได้ก�าหนดทิศทางในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้
มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนระหว่างพนักงานของบริษัทในกลุ่ม 
บางจากฯ เพือ่เพิม่ทกัษะ โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และความ
ต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความผูกพันของพนักงาน 
ที่มีต่อองค์กร โดยด�าเนินการวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ผ่านคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
กระบวนการท�างานระหว่างบริษัทในเครือ

2.	 การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน	

บริษัทฯ ก�าหนดให้ทุกโครงการลงทุนจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบในแต่ช่วงระยะเวลาในการด�าเนิน
โครงการ ดังนี้

 ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ (Development phase risk) 
 ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction phase risk)  
 ความเสี่ยงในช่วงด�าเนินโครงการ (Operation phase risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและภาษีตามนโยบาย

ภาษีของประเทศที่ลงทุน ด้านธุรกิจ และด้านชื่อเสียง  
 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural disaster risk)

 
ทัง้นีไ้ด้ก�าหนดให้โครงการลงทุนทีมี่นยัส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบแผนบรหิารความเสีย่งจากคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งทัง้องค์กร โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กรได้อนมุตัแิละติดตามความก้าวหน้าแผนจดัการความ
เสี่ยงของโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท รวมถึงโครงการลงทุนของบริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) ที่มีการลงทุน
ขยายก�าลังการผลิตในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติม
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3.	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management:	BCM)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤต บริษัทฯ จึงได้น�าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 
โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ ISO 22301: 2012 ครอบคลมุส�านกังานใหญ่ โรงกลัน่น�า้มันบางจากและ
ศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

ในปี 2563 ทัว่โลกเผชญิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  บรษิทัฯ เตรียมความพร้อมรบัมอืการแพร่ระบาด ทัง้ในด้าน 
การซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤต และแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจท้ังองค์กร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้มีการปรับใช้มาตรการควบคุมโรคระบาด การ
เว้นระยะห่างตามที่ภาครัฐก�าหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมแนวทางการด�าเนินงานในหลายด้านดังต่อไปนี้

 ด้านความปลอดภัย ได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในสถานการณ์โรคระบาด (Epidemic 
Crisis) โดยให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยได้ซ้อมแผนรับมือและมีการ 
เตรียมพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับปฏิบัติงานจากที่บ้าน มีการแจกแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือให้แก่พนักงาน รวมไปถึง
แจกให้กบับุคคลทัว่ไปในช่วงทีเ่จลแอลกอฮอล์ขาดแคลนผ่านสถานบรกิารน�า้มันบางจาก มมีาตรการท�าความสะอาดส�านักงาน การเว้น
ระยะห่าง และการเหลื่อมเวลาการเข้าออกงาน ตามแนวทางจากศูนย์บัญชาการของบริษัทฯ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ โดยได้มีการประชุม
และประกาศใช้แผนต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการสื่อสารกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ

 
 ด้านการตลาด ได้มีการปรับแผนการตลาดตามอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น�า้มันดีเซล และน�า้มันอากาศยานที่ได้

รับผลกระทบจากการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด บริษัทฯ ได้มีมาตรการกระตุ้นยอดขายผ่าน loyalty program ต่างๆ 
รวมถงึร่วมมอืกบัพนัธมติรธรุกจิ เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดทีอ่าจส่งผลให้ลกูค้าทีส่ถานบีรกิารรวมถงึร้านกาแฟอนิทนิล
ลดลง โดยเน้นการขายผ่านช่องทาง Delivery เพิ่มมากขึ้น

 ด้านสถานการณ์การเงิน ได้เตรียมพร้อมรับมือ โดยมีการปรับลดค่าใช้จ่าย และเงินลงทุนลงประมาณร้อยละ 20 และบริษัทฯ  
ยังประสบความส�าเร็จในการออกหุ้นกู้ มูลค่า 8,000 ล้านบาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงินส�าหรับวงเงินกู้ระยะ
ยาวรวม 6,000 ล้านบาท 

 ด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ปรับ
แผนการด�าเนนิงานการผลติ การตลาด รวมถงึปรบัลดค่าใช้จ่ายและเงนิลงทนุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และได้มกีารตัง้คณะท�างาน 
Innovation Continuity Taskforce เพื่อระดมความคิดจากพนักงานต่อยอดธุรกิจใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
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บริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นต่อเน่ืองในการด�าเนินงานด้านบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยให้ความ
ส�าคัญกบัการบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมความพร้อมและรบัมอืกบัการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 
1. การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการทางธรุกจิ (Business Process 

Redesign: BPR) 
2. การปรบักระบวนท�างานเพือ่มุง่สูอ่งค์กรทีม่สีมรรถนะสงู (High 

Performance Organization: HPO) 
3. การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานตามค่านิยมองค์กรใหม่  

I AM BCP (Value Transformation)

โดยม ีฝ่ายพฒันาองค์กร ท�าหน้าทีห่ลกัในการวางแผน ประสานงาน  
ให้ค�าแนะน�า ติดตามผลการด�าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า 
โอกาส รวมถึงอุปสรรคการด�าเนินงานต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง
โดยตรง

ผลการด�าเนินงานปี 2563 
1. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ยังคงมุ่งเน้นการ

ปรบัปรงุกระบวนการเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพการท�างานสงูสดุ 
ลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
โดยในปี 2563 ได้ขยายขอบเขตโครงการออกไปครอบคลุมถึง
บริษัทร่วมทุนในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดโครงการใหม่ๆ  
ที่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดต้นทุนการด�าเนินงานรวม
ถึงเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ในระดับ 800 ล้านบาท  
ตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดือน ซึ่งมีตัวอย่างโครงการที่
ประสบความส�าเร็จในปีนี้ เช่น 

 1) โครงการพัฒนาสูตรน�้ามันเตาเกรดพรีเม่ียมก�ามะถันต�่า
และรปูแบบสญัญาใหม่ ส่งออกไปยงัต่างประเทศ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 60 ล้านบาท

 2) โครงการปรับปรุงระบบการบริหารคลังเก็บน�้ามันเพื่อเก็บ
ส�ารองน�้ามัน ในช่วงท่ีมีการหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่โรงกลั่น 
โดยสามารถลดต้นทุนค่าจัดเก็บและค่าขนส่งน�้ามันลงได้ 
35 ล้านบาท

 3) โครงการปรบัปรงุรปูแบบสญัญาการจดัหาสารเพิม่คณุภาพ
น�้ามัน สามารถลดต้นทุนการจัดหาได้ 20 ล้านบาท

 4) โครงการปรับปรุงแผนจัดส่งน�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค�าถึงต้นทุน เวลาและความปลอดภัยสูงสุดสามารถ
ลดต้นทุนการจัดส่งลงได้ 10 ล้านบาท

 5) โครงการปรับปรุงการบริหารการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
บริษัท (Car pool) โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่ารถ
ลงได้ 4 ล้านบาท

การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดค่าใช้จ่ายจากการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิ 
กว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2566 และก�าหนดยุทธศาสตร์
และทิศทางการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ด้วยการ 
เช่ือมโยงแผนการด�าเนินงานเข้ากับการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์กร เพื่อให้เกิดการสนับสนุน แลกเปล่ียนองค์ความรู้และ
ทรพัยากรการด�าเนนิงานร่วมกนั รวมถงึมแีผนการน�าเครือ่งมอื 
Lean & Six Sigma เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท�างานให้มากยิ่งขึ้น

2. การประเมินและเสริมสร้างสุขภาพขององค์กร บริษัทฯ 
น�าเคร่ืองมือการประเมินสุขภาพองค์กร (Organization 
Health Index : OHI) มาประเมินความสามารถในการสร้าง
ความสอดประสานภายในองค์กร เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ของ 
ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น โดยในปี 2563 เริ่มการประเมิน 
OHI ที่กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันก่อน และจะได้มีการน�าผลประเมิน 
มาวางแผนการปรบัปรงุเพือ่ปิด Gap ผ่านการท�างานแบบ Cross 
functional ร่วมกัน ในรูปแบบคณะท�างาน Transformation 
Office (TO : Health)

3. การส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานตามค่านิยมองค์กรใหม่  
I AM BCP และวฒันธรรมการค้นหานวัตกรรมสเีขยีวเพือ่ธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็น KPI ส่วนบุคคลของพนักงานและ 
ผู ้บริหาร และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ตั้งคณะท�างาน Innovation Continuity Task Force ระดม
ความคิดจากพนักงานในการต่อยอด ธุรกิจเดิมหรือสรรหา
แนวทางการท�าธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนและ
รองรับการเปล่ียนแปลงของภูมทิศัน์ทางธรุกจิทีจ่ะเปล่ียนแปลง
ไปหลังจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมจัด โครงการ TGIF (Think 
great, it’s Friday) ประกาศให้ทุกบ่ายวันศุกร์ เป็นวันที่
พนักงานจะมารวมกลุ่มใช้เวลาร่วมกันคิดนวัตกรรมใหม่ตาม
แนวคิด Design Thinking ใน 3 แนวทาง คือ Quick Win ต่อย
อดธุรกิจ, Business Redesign และ Intrapreneur
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หรือภาค
ธุรกิจ เน่ืองจากสภาวะตลาด รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไป เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 
นอกจากจะต้องปรับตัวเพื่อต้ังรับกับสภาวการณ์ใหม่ๆ แล้ว ยังต้องใช้ยุทธศาสตร์ส�าคัญอย่าง “การบริหารห่วงโซ่อุปทาน” มาบริหาร 
ความสัมพันธ์ และกระบวนการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ด�าเนินธุรกิจด้วย
แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ แบ่งงานเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ 

1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. การบรหิารห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนื โดยได้น�าแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีค่�านงึถงึประเดน็ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และบรรษทัภบิาล  

(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เข้ามาบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมาย 5 ปี กลยุทธ์ปี 2563

การด�าเนินการปี 2563

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพ 

(Supply Chain Management)

พฒันากระบวนการจดัหาของบริษทัและบรษิทัในเครอื ให้สามารถ
ด�าเนินการจัดหาแบบการจัดหาเชิงกลยุทธ์
ฝ่ายจัดซื้อได้ร่วมมือกับผู้ใช้งาน ด้วยการน�า Category strategy 
และกลยุทธ์งานจัดซ้ือต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดใน
การพัฒนาการจัดหาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ ให้ได้สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ด้วยกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตัวอย่างของกลยุทธ์การจัดหาสินค้าและบริการที่
น�ามาใช้ มีดังนี้
1. การปรับมาตรฐาน (standardization) : โดยการก�าหนด 

Specification ให้เป็น Standardization ให้เหมาะกับสนิค้าและ
บริการ ซึง่ท�าการวิเคราะห์สนิค้าและบรกิารทีใ่ช้ในปัจจบุนั ว่ามี
สนิค้าหรอืบริการใดบ้าง ทีส่ามารถปรบัให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
ได้ หรือปรับจากการใช้สินค้าพิเศษ ท่ีท�าให้เกิดความเส่ียง 

ในที่ต ้องจัดหากับคู ่ค ้าเพียงรายเดียว (Single source 
distributor) มาเป็นสนิค้าตามมาตรฐานทีส่ามารถแข่งขันราคา
ได้ หรอืใช้สินค้าทีม่คุีณสมบตัทิดแทน ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด 
ซึง่ผลจากการปรบัมาตรฐานดงักล่าว พบว่ามสีนิค้าและบรกิาร
หลายประเภท สามารถน�าปริมาณการซื้อจากผู้ใช้งานหลาย
รายมารวมกัน (Consolidated volume) เพื่อเพิ่มอ�านาจการ
ต่อรองราคากับคู่ค้า และมีสินค้าหลายประเภทสามารถเพิ่ม
การแข่งขันราคาได้ จากเดิมที่ต้องจัดหากับคู่ค้าเพียงรายเดียว  
ส่งผลให้สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายรายใหม่ และ
เกิดการประหยัดจากการแข่งขันราคาได้

2. ปรับรูปแบบการท�างานภายใน : ทางจัดซ้ือ ร่วมกับผู้ใช้งาน 
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ขอบเขตงานที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วย
ปรับปรุงการท�างานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยน�าความรู้ทางเทคนิคของ 
ผู้ใช้งานจริง มาปรับใช้ ท�าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดหามากยิ่งขึ้น เช่น การวางแผนการใช้งานอะไหล่และสาร
เคมีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริง โดยได้
ประโยชน์ทั้งการลดค่าใช้จ่าย และสามารถลดปริมาณอุปกรณ์
ที่เก็บในคลังลงได้

ลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า
ได้ตามเป้าหมาย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการจัดหา
ของบริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อมุ่งสู่การจัดหา
พัสดุที่เป็นเลิศตามหลักสากล

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุด้วยการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 10% ของ 
งบประมาณต่อปี

ปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัท ทั้งในแง่คุณภาพ และค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม (Green Procurement) อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
คู่ค้าฯ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์
กับคู่ค้า และผู้ร่วมงาน
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3. ใช้เทคโนโลยเีข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation) : 
จากท่ีมีการน�าระบบเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใช้ในงานจัดหา เช่น 
E-catalog โดยใช้กับกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ส�านักงาน และสินค้า
อุปโภคบริโภคไปแล้วนั้น ในปีนี้ได้ด�าเนินการน�าระบบมาใช้
กับกลุ่มสินค้าประเภทอะไหล่อุปกรณ์ และเครื่องมือช่างทั่วไป
ในโรงกลั่น ท�าให้สามารถลดกระบวนการจัดหา การท�าจ่าย  
ของ Warehouse รวมถึงเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ใช้งานจริง  
ที่สามารถสั่งสินค้าท่ีต ้องการได้ ผ ่านช่องทางออนไลน์ 
สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามข้อมูลได้ นอกจากนี ้
ยังได้เริ่มน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้กับกระบวนการท�างาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การประชุม
ผ่าน Microsoft teams เพื่อลดการสัมผัส, การใช้ระบบเสนอ
ราคากับกลุ่มงานจัดหาประเภทอื่น ลดการเกิดขยะจากการใช้ 
ซองเอกสาร รวมถึงลดกระดาษจากการพิมพ์เอกสารอีกด้วย 
และยังได้ริเริ่มใช้เทคโนโลยี Electronic Signature กับการ
ลงนามสัญญา เพื่อลดเวลาการจัดท�าเอกสาร และลดการใช้
กระดาษอกีด้วย ส่งผลให้กระบวนการลงนามสญัญารวดเรว็ขึน้

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

สามารถจัดซื้อ/จัดจ้างได้ภายในระยะเวลา
เฉลี่ย 38 วัน 

ผลความพึงพอใจของคู่ค้าต่อการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ อยู่ในระดับดีมาก 
(85%)

จ�านวนรายการสินค้า/บริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 50 รายการ 
(เป้าหมาย 20 รายการ)

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุได้มากขึ้น 
ถึง 14.5 % ของงบประมาณในปี 2563 

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการท�างาน 
ของคู่ค้าอยู่ในระดับดี (74%)

การส่งเสริมสินค้าและบริการที่เป็นสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือ และท�าเนียบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งไม่ได้ประยุกต์ใช้แค่กับการจัดซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงาน
จ้างบริการต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมสถานีบริการ หรือ
ส�านักงานต่างๆ ที่บริษัทมีการก�าหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี ้การปรบักลยทุธ์การจดัหา โดยเลอืกซือ้จากผูข้ายภายใน
ประเทศ หรือผู้ขายจากประเทศใกล้เคียง เพื่อทดแทนการซื้อจาก 
Origin แหล่งเดิมที่อยู่ไกล ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนการจัดหาสินค้า 
และยังช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าอีกด้วย

พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยการจัดสัมมนาคู่ค้า
บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาคู่ค้า เพื่อช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานของ
บริษัท และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุ และขั้นตอน
การด�าเนินการของบริษัทฯ โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดสัมมนา ด้วยการสื่อสารแบบสองทาง ซ่ึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้ 
สอบถาม แสดงความคดิเหน็ เสนอค�าแนะน�าต่างๆ ท้ังประเดน็ปัญหา
ที่พบในการท�างานกับจัดซ้ือ และกับผู้ใช้งาน ซ่ึงทางจัดซ้ือได้เป็น
ตัวกลางในการรับประเด็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการท�างานร่วมกัน 
โดยในบางประเด็นได้รับการช้ีแจงให้เข้าใจตรงกันแล้วในที่ประชุม 
และส�าหรับบางประเด็นปัญหา จัดซื้อได้รับค�าแนะน�ามาพัฒนาการ
ท�างานร่วมกันให้ได้ประสทิธภิาพขึน้ เช่น เรือ่งการใช้งานระบบเสนอ
ราคา เรื่องประเด็นความสะดวกในการเดินทางมาฟังค�าช้ีแจงงาน 
และเรื่องการแจ้งผลการประกวดราคา เป็นต้น 

จากการด�าเนินการจดัสมัมนาอย่างต่อเนือ่ง พบว่า ช่วยส่งเสรมิความ
สมัพนัธ์กบัคูค้่าในทะเบยีนคูค้่า และเสริมความมัน่ใจในด้านคณุภาพ
ของคู่ค้าให้กับผู้ใช้งานยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Supply Chain)

เพื่อช ่วยเพ่ิมโอกาสลดความเส่ียงและเป ็นการยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนิน
งานพัฒนากลุ่ม “คู่ค้า” ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยน�า
กรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของ UN Global 
Compact มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานกับ Supplier ดังนี้

1. จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้าเพ่ือการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (BCP  
Supplier Code of Conduct: SCOC) ท่ียึดหลกัการด�าเนนิงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (ESG) ซึ่งแบ่งออก
เป็น 5 หมวด ได้แก่

  จริยธรรมทางธุรกิจ
  การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  สิ่งแวดล้อม
  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
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ประเภทของคู่ค้า ราย สัดส่วนยอดซื้อ

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง 
(Tier 1 Suppliers)

979 100

คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ โดยตรง 
(Critical Tier 1 Suppliers)

53 57.6

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

101 -

3. เมื่อวิเคราะห์คู่ค้าแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติจรรยา
บรรณคู่ค้า ด้วยการประเมินตนเองผ่านระบบประเมินจรรยา
บรรณคูค้่า โดยมเีป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิ คูค้่าส�าคญัของบรษิทัฯ 
(Critical Tier 1 Suppliers) ทุกราย ให้เข้าร่วมท�า SCOC 
Assessent ปฏิบัติตามจรรยาบรรณภายในปี 2563

  คู ่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ ได้ตอบรับและเข้าร่วมการท�า
ประเมิน SCOC Assessment ครบทั้ง 53 ราย 

  นอกจากนี้บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของคู่ค้าส�าคัญ 
ตามกระบวนการด�าเนินงานตามเกณฑ์จรรยาบรรณคู่ค้าฯ 
(SCOC) หลงัคลายลอ็คดาวน์จากโควิด-19 เพิม่เตมิ 13 ราย 
เมื่อรวมกับการเข้าเย่ียมชมในปี 2562 จ�านวน 11 ราย  
รวมเป็น 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของคู่ค้าส�าคัญ

2. ก�าหนดกลุ ่มและวิเคราะห์คู ่ค ้าส�าคัญ (Critical Tier 1 
Suppliers) ซึ่งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ก�าหนดไว้ดังนี้

  เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง (จ�าแนกตามกลุ่มคู่ค้า) 
  เป็นคู่ค้าที่จ�าหน่ายวัตถุดิบ สินค้าและบริการท่ีส�าคัญกับ

กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
  เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด 

4. ด�าเนินการวิเคราะห์และปิด Gap ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มขนส่ง 
และกลุ่มสินค้าและบริการ 

  บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งด้าน 
ESG กับคู่ค้า (Tier 1 Suppliers) รอบการประเมิน 3 ปี 
คือ 2562-2564 ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของคูค้่า Tier 1 Supplier จ�านวน 979 ราย และคู่ค้าส�าคัญ
ที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 
1 Suppliers) 101 รายครบแล้ว โดยพบว่า คู่ค้า Tier 1 
Suppliers จ�านวน 5 ราย และ คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจ
กับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers) 
จ�านวน 22 ราย มีความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของคู่ค้า
ในระดับวิกฤตและระดับสูงในทุกด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องส่งของล่าช้า/ส่งมอบสินค้า
ไม่มีคุณภาพ ท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ด้านสังคม ซึ่งได้แก่ 
ความเส่ียงเกี่ยวกับถูกชุมชนร้องเรียน จากปฏิบัติงาน
และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหล
ของสารเคมีและน�า้มัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกันหามาตรการ
ลดความเส่ียงกับคู่ค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกันการเกดิผลกระทบและลดโอกาสเกดิความเสีย่งนัน้ 
ร้อยละ 100 และไม่มีการยุติการด�าเนินงานกับคู่ค้าในราย
ทีไ่ด้รบัการประเมนิความเสีย่งนัน้ (ร้อยละ 0) (Disclosure 
308-2, Disclosure 414-2)

ร้อยละของคู่ค้าที่ส�าคัญของบริษัทฯ  2562 2563 เป้าหมาย 2564

    ร้อยละคูค้่าส�าคัญของบรษิทัฯ ตอบรบัการเชญิเข้าร่วมประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ 100% 
(53 ราย)

100% 
(53 ราย)

100%

    ร้อยละคูค้่าส�าคัญของบรษิทัฯ เข้าร่วมประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ(ร้อยละ) 45.3% 
(24 ราย)

100% 
(53 ราย)

100%

    ร้อยละความเสี่ยงของคู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง(Tire 1 suppliers) 100% 
(979 ราย)

100% 
(979 ราย)

100%

    ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่ค้าที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง
    (critical non-tier 1 suppliers)

100% 
(101 ราย)

100% 
(101 ราย)

100%

การรายงานความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

จ�านวนคู่ค้า  2563 2562

1. คู่ค้าส�าคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) 
ตอบรับและเข้าร่วมการประเมิน SCOC 
Assessment

53 24 

2. การเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทคู่ค้าส�าคัญ
ตามกระบวนการประเมินผลการด�าเนิน
งานตามเกณฑ์จรรยาบรรณคู่ค้าฯ (SCOC) 

24 11 

คงเหลือคู่ค้าที่ต้องติดตามเยี่ยมชมโรงงาน 29 42 

การประเมินความ

เสี่ยงด้าน ESG 

จ�านวนคู่ค้า 

ประเมินแล้ว มคีวามเสีย่ง
ระดบัวกิฤตสงู

ด�าเนินการตาม
แผนแล้ว

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับ
บริษัทฯ โดยตรง 
(Tier 1 Suppliers)

979  5  5

คู่ค้าส�าคัญที่ไม่
ได้ท�าธุรกิจกับ
บริษัทฯ โดยตรง 
(Critical Non-tier 
1 Suppliers)

101  22 22 

รวม 27 27

การส่งเสริมให้คู่ค้าด�าเนินการตาม SCOC ของบริษัทฯ

การส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนาตามแนวทางการแก้ไขและแผนงาน

64 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



การบริหารจัดการนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) โดยมีวัตถุประสงค ์
ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based)  
น�ามาต่อยอดขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ 
Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน�าในเอเชีย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจ Startup 
“Winnonie” (วิน No หน้ี) ด้วยการน�านวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาทดลองให้วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่รอบส�านักงาน
ใหญ่และโรงกลั่นน�้ามันบางจากเช่า พร้อมการเปลี่ยนแบตเตอร่ีแบบ swapping เป็นรายแรกของประเทศไทย ซ่ึงตอกย�้าความเป็นผู้น�า
นวัตกรรมพลังงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ

ในปีทีผ่่านมากลุม่วจิยัและพฒันา (R&D) ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ห้องปฏิบตักิารเพาะเลีย้งจลุสาหร่าย รวมถงึโรงงานต้นแบบเพือ่ผลติผลติภณัฑ์
มูลค่าสูงจากจุลสาหร่าย นอกจากน้ียังมีความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิวิทยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เป็นต้น

รายจ่ายของบริษัทส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมายเหตุ

ปี 2562 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก สวทช. 2.8 ล้านบาท และได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก สกว. 2.3 ล้านบาท

ปี 2563 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก สวทช. ประมาณ 1 ล้านบาท

ปี การด�าเนินงาน จ�านวนเงิน (บาท)

2561 การผลิตสารแอสตาแซนตินจากสาหร่าย และการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายเพื่อการบ�าบัดน�้าทิ้งโรงงานผลิต
ไบโอเอทานอลเพื่อการผลิตสาร

5,400,000

2562 การผลิตสารแอสตาแซนตินจากสาหร่าย การผลิตพลาสติกชีวภาพ การผลิตน�้ามันพื้นฐานชีวภาพ การบ�าบัด
น�า้เสีย

9,200,000

2563

• จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย รวมถึงก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตแอสตาแซนติน

• การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืช การบ�าบัดน�้าเสียจากสถานี
บริการน�า้มัน

10,000,000

5,450,000

65บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ

บริษัทฯ” ส่งเสริมการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น 
เครื่องมือส�าคัญที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการมีแนวปฏิบัติ มีเคร่ืองมือ มี
มาตรฐานที่ใช้ด�าเนินการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และให้ความ
ส�าคัญกับระบบความปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อ
ให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

โครงสร้างการบริหาร เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะท�างานและคณะกรรมการ 
รายงานต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร (ERMC) และมีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
บริหารงาน

ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตาม
มาตรฐานสากลการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
ISO/IES 27001: 2013, ISO/IES 27032: 2012 และ NIST Cyber 
security framework 

การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตาม

มาตรฐานสากล

 ISO/IES27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลส�าหรับระบบการ
จัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security 
Management Systems : ISMS) บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองต่อ
เนือ่งมาตัง้แต่ปี 2555 มกีารด�าเนินการตามระบบนบัตัง้แต่การ
ประเมนิความเสีย่ง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภยั
และการน�าไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ท�าให้เกิดความยดืหยุน่ในการควบคมุหรือพฒันาธรุกิจของบรษิทั

 ISO/IES 27032: 2012 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง 
ISO/IES 27032: 2012 เพ่ิมนอกจาก ISO 27001 ซึ่งเน้นที่ 
Confidentiality, Integrity และ Availability ใน Cyberspace 
คือความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินในโลกไซเบอร์ เช่น 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บริการ รวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้  
(Virtual Assets) เช่น ชื่อเสียง แบรนด์ เป็นต้น

 การป้องกนัภยัคกุคามต่อทรพัย์สนิ ข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม “นโยบายรักษาความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการดูแลอย่างครอบคลุม 
นับตั้งแต่

 1. การประเมนิความเสี่ยง คดัเลือกระบบสารสนเทศทีส่�าคัญ 
และจัดท�าระบบส�ารองและแผนรองรบักรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน
ในกรณไีม่สามารถด�าเนนิการด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์  
จัดให้มีการทดสอบสภาพความพร้อมใช้ ระบบส�ารอง
และซ้อมแผนรองรับแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ

 2. การบรหิารจัดการทรพัยากรด้านทรพัย์สนิสารสนเทศ ต้อง
มีมาตรการ ควบคุมการใช้และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์
ให้สมบูรณ์พร้อมใช้ และป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินหรือ
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 3. การจัดการข้อมูลและการรักษาความลับ บริษัทฯ มี
มาตรการรกัษาความปลอดภัย โดยมีการควบคมุการเข้าถงึ 
และการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทตามล�าดับ 
ความส�าคัญ หรอืล�าดบัชัน้ความลับในการเข้าถงึ การควบคมุ 
การรบัส่ง Electronic messaging เช่น email หรอื EDI รวม
ทัง้จดัให้มกีารท�าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการรกัษา
ความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับหน่วยงาน 
ภายนอก 

 4. การจัดให้มีการป้องกันภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศทั้ง
จากการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายและโปรแกรม ท่ีไม่พึง
ประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลของบริษัท 
โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจจับ ป้องกัน และการกู้คืน  
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เก่ียวข้อง รวมไปถึง 
การบรหิารจดัการช่องโหว่ทางเทคนคิ ซึง่มกีารด�าเนินการ 
ดังนี้

  • การทดสอบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดความเส่ียงไซเบอร์ 
(Cyber security drill)

  • จัดให้มีการทดสอบโดยจ้างผู้เช่ียวชาญมาทดสอบเจาะ
ระบบ (Penetration test) กับระบบงานที่ส�าคัญเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบทางธุรกิจ (Risk 
and Impact for business) โดยจะทดสอบอย่างน้อย 
ทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบงานที่ม ี
นัยส�าคัญ ส�าหรับระบบงานอื่นๆ จะทดสอบทุก 5 ปี

  • การท�าประเมิน Vulnerability Assessment  
ซึง่เป็นการตรวจระบบปฏิบตักิาร (OS) ซอฟต์แวร์ หรอื
อปุกรณ์ Network/Security ว่ามช่ีองโหว่ใดบ้างและมี
ระดับความรุนแรงเท่าใด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบประเมิน
ความเส่ียงว่ามีโอกาสถูกเจาะระบบจากผู้ไม่ประสงค์ดี
มากน้อยเพียงใด และท�าการแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น
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 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ดิจิตอลเทคโนโลยี (Internal communication) ที่บริษัทฯ 
น�ามาใช้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองท้ังในด้านการบริหารงานภายใน
องค์กร และธุรกิจต่างๆ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับพนักงาน 
และผู้ปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการสื่อสารและอบรม ดังนี้ 

 • จัดให้มีการอบรมพนักงานท่ีเข้าใหม่ รวมถึงผู้บริหารและ
พนักงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม หรือ Application 
ต่างๆ 

 • การสื่อสารประเด็นความเสี่ยงทาง Cyber ที่เกิดขึ้นเพื่อ
ให้ความรู ้และสร้างความตระหนักต่อภัยทางไซเบอร์
(Security awareness) โดยจะมีข่าวสารต่างๆ ออกแจ้ง
พนักงานทาง Out look ต่อเนื่องเป็นประจ�า

 • Cybersecurity awareness improvement program 
จะมกีารจดัเป็นประจ�าทุกปี โดยการให้การท�าแบบประเมนิ
ทดสอบความเข้าใจเรือ่ง Phishing Mail จากนัน้จะความรู ้
เรื่อง e-mail ท่ีหลอกเอารหัสผ่าน (Phishing Mail)  
และท�า Phishing Simulation คือ การจ�าลองอีเมลฟิช
ชิงส่งให้กลุ่มผู้ใช้งานภายในองค์กร เพื่อวัดระดับความ
เสี่ยงขององค์กรต่อภัยคุกคามประเภท ฟิชชิง และวัด
ความตระหนักของผู้ใช้งานในการแยกแยะฟิชชิงอีเมล 
(Security awareness assessment) โดยมกีารเก็บบนัทกึ
ผลการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่น�าไปวางแผนและ
จัดอบรมพัฒนาความรู้ รวมถึงปรับปรุงมาตรการป้องกัน
ภัยฟิชชิงขององค์กร ในปี 2563 มีการด�าเนินการ 2 ครั้ง  
พบว่าพนกังานมคีวามเข้าใจ ระมดัระวงัและรูจ้กัวธีิจดัการ
กับ Phishing mail ดีขึ้นอย่างมาก

กลุ่มบางจากฯ Testing #1 Testing #2

2563 3.4 % 1.3 %

2562 6.2 % 2.1 %

 • Cyber Security Response เป็นอีกแนวหนึ่งท่ีบริษัทฯ 
มีการด�าเนินการ โดยจะมีการติดตามกรณีศึกษาทางด้าน
ไซเบอร์ เพื่อน�ามาอบรมให้ความรู้แนวทางแก่พนักงาน ผู้
บริหาร รวมทั้งบริษัทในกลุ่มบางจากฯ ให้ระมัดระวังและ
มคีวามตระหนกัในเรือ่งการหลอกลวงผ่านทางอเีมล์ธรุกจิ 
(Business email compromise) เช่น การส่งใบแจ้งหนี้
ปลอม โดยจัดอบรมให้กับส่วนงาน/สายงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักและระมัดระวัง โดยได้ก�าหนด
แนวทางการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (Strictly process 
confirming) ดังนี้ 

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดการละเมิดข้อมูล การเปิดเผย

ข้อมูลโดยที่ไม่ตั้งใจ และการรั่วไหลของข้อมูล

จ�านวนครั้งที่ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลหรือถูกน�าไปเปิดเผย/

ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

0 0 0 0
2560 2561 2562 2563

0 0 0 0
2560 2561 2562 2563

0 0 0 0
2560 2561 2562 2563

0 0 0 0
2560 2561 2562 2563

  1. การร้องขอ:ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
โดยเฉพาะข้อมูลบัญชีธนาคาร 

  2. ให้ใช้แบบฟอร์มจาก FCD เพื่อยืนยัน
  3. ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจของคู่ค้านั้นๆ
  4. ต้องมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน่าเช่ือถือ 

ตามกฎหมาย 
  5. Re-Check กับผู้ร้องขอทางโทรศัพท์ที่เคยติดต่อ
  6. ให้มีการเพิ่มขั้นตอนเหล่านี้ใน Work flow การท�างาน 
 • มาตรการการดูแลรับมือกรณีเกิดการคุกคามทางไซเบอร์ 

บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 
ด้าน IT Service Management System เป็นระบบ BMC 
Remedy ซึง่จะมขีัน้ตอนปฏบิตักิารจดัการเหตุขดัข้องด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  หากพนักงานสามารถ
แจ้งได้ 3 ช่องทาง 

  1) แจ้งผ่านระบบmyit : https://myit.bangchak.co.th/
ux/myitapp

  2) email ที่ IT-Service 
  3) โทร 4336 

 ซึ่ งบริษัทฯ มีการท�า  Cybersecur i ty awareness 
improvement Program ปีละ 2 ครั้ง ท�าให้พนักงานสามารถ
ใช้ช่องทางเหล่าน้ีมีการแจ้งเหตุที่สงสัยว่าจะเกิดการคุกคาม 
ทางไซเบอร์  
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บูรณาการมาตรฐานสากลและเทคโนโลยี 
เพื่อการผลิตที่ปลอดภัย และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานสุทธิขององค์กร

อตัราการใช้พลังงาน

(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น)

เทระจูล

ล้าน ลบ. ม.

ล้าน ลบ. ม.

ร้อยละ

14,112

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(ตามขอบเขตการปัน

ส่วนตาม

กรรมสิทธิ)์
ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

1.00
EII =

การรบัน�า้จากแหล่งต่างๆ รวม

21.33
*น�้าแม่น�้า น�้าบาดาล น�้าจากกระบวนการผลิต
และน�้าประปาโรงกลั่นฯ และส�านักงานใหญ่

ปริมาณน�้าใช้ซ�้า/
น�้ารีไซเคิล ของโรงกลั่นฯ

1.31

99.96

การของเสียด้วย
หลัก 3 Rs
ของปริมาณ
ของเสียทั้งหมด

102.0

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด 
(Operational Eco-Efficiency) 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

ในปี 2563 กลุม่ธรุกจิโรงกลัน่และการค้าน�า้มนัมีก�าลงัการกล่ันเฉลีย่
อยู่ที่ 97,200 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 81% ของก�าลังการผลิตรวม
ของโรงกลั่น ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของราคาน�้ามันและ 
ค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับต�่า ตามความต้องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 
ทั่วโลกที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงความต้องการใช้น�้ามัน 
ในประเทศที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้
ปรับโรงกลั่นเป็น Niche product refinery  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มสารท�าละลาย ภายใต้ช่ือ BCP White 
Spirit 3040 และได้ขยายเป็นผู้ผลิต UCO (Unconverted oil)  
รายเดียวในประเทศไทย ซึ่งช่วยเพิ่มค่าการกลั่น

เนื่องจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
ขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลก และการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 บริ ษัทฯ จึงให ้ความส�าคัญต ่อการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยให้เกิด

ประสทิธภิาพในการผลติสงูสดุ และลดการเกดิของเสยีและมลพษิให้
น้อยที่สุด บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้ทรัพยากรและ
ควบคุมมลพิษ เป ็นเค ร่ืองมือขับเคล่ือนให ้ เกิดการพัฒนา 
อย่างต ่อเนื่องภายใต ้นโยบายเชิงรุก สอดคล้องตามเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Industry 
Level 5: Green Network) ซ่ึงเป็นเกณฑ์อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั
สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ รวมถงึการขยายและส่งเสรมิ
แนวทางการจดัการด้านสิง่แวดล้อมไปยงัผู้มส่ีวนได้เสียตลอดห่วงโซ่
อปุทาน ชมุชนและผู้บรโิภค เพือ่ผลักดนัไปสู่การเป็นเครอืข่ายสเีขยีว 
(Green network) และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Disclosure 102-12)

บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค�านึงถึงการลดผลกระทบจากการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดย
เฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-effi-
ciency) เป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการผลิต และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดยบริษัทฯ ได้ใช้รายได้
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และใช้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ทีเ่ป็นประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัของอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมสะท้อนผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ค่าประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ
ที่สูงจะแสดงถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต�่า 

ส�าหรับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปี 2563 พบว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากผลกระทบของความผันผวนของราคาน�า้มัน 
และค่าการกลั่นท่ีอยู่ในระดับต�่า ตามความต้องการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงทั่วโลกที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบกับผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทั้งรอบแรกและระลอกใหม่ ที่ส ่งผลให้ความต้องการใช ้น�้ามันในประเทศปรับตัวลดลง ซ่ึงส ่งผลให ้
ผลประกอบการของท้ังอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันรวมถึงของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในปี 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการด�าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลั่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจพร้อมไปกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(พันบาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560 2561 2562 2563

9.89

6.61

5.61

0.01 หมายเหตุ : 

EBITDA และก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า) ของกลุ่ม

ธุรกิจโรงกลั่น และกลุ่มธุรกิจการตลาด
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การใช้พลังงาน 

ธุรกิจโรงกลั่นเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูง ในรูปแบบ
ของพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า และพลังงานไอน�้า บริษัทฯ 
จงึตระหนกัถงึการจดัการพลงังานให้มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตาม 
ระบบการบริการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001  
โดยด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และมีเป้าหมายและ
แผนพัฒนาโรงกลั่น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเป็น 
เป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกล่ัน  
ส�าหรับแผนระยะสั้น คือการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงาน  
การพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนระยะกลาง คือการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการศึกษา
โครงการระยะยาวที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยส�าคัญ 
ที่เรียกว่า EII Improvement project

เป้าหมายการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ปี 2563

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานของโรงกลั่นฯ โดยใช้ดัชนี 
ชีว้ดัการใช้พลงังาน (Energy Intensity Index: EII) ซึง่เป็นดชันชีีว้ดั
การใช้พลังงานสากล และสามารถใช้เปรียบเทียบกับโรงกลั่นน�า้มัน
ท่ีมีขนาดก�าลังการผลิตใกล้เคียงกัน ปัจจุบันดัชนีการใช้พลังงาน 
ของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ 2 (EII น้อยกว่า 104) ซึ่งพัฒนามาจาก 
ระดับ 3 (EII น้อยกว่า 114) แต่ส�าหรับปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วย 
สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้ปริมาณความต้องการใช้
น�้ามันในประเทศมีแนวโน้มลดลง บริษัทฯ ได้ลดก�าลังการผลิตตาม
ปริมาณความต้องการท่ีลดลง (เฉลี่ยก�าลังการผลิตของปี 2563 
ประมาณ 85%) ท�าให้การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานของปี 2563  
มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2562 โดยดัชนี 
การใช้พลังงาน (EII) ของปี 2563 จะอยู่ที่ 111.5 

ผลการด�าเนินงานปี 2563

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการหน่วย Continuous Catalytic Regeneration  
Unit (CCRU) ซ่ึงเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ที่ดีกว่าหน่วยเดิมส่งผลให้การใช้พลังงานโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้ 
ด้วยการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
บริษัทฯ จึงได้มีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับพัฒนา
บคุลากรเพือ่ให้มกีารท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ และพฒันาโรงกลัน่
ของบริษัทฯ ให้เป็นโรงกลั่นชั้นน�าก้าวทันโลก

บริษัทฯ มีการด�าเนินการโครงการพัฒนาโรงกล่ัน และติดตาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ด�าเนินการมาตั้งแต่
ปี 2562 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น ตัวอย่างโครงการที่ด�าเนินการได้แก่
  โครงการหยดุการใช้ Air fin ทีห่น่วยปรบัปรงุคณุภาพน�า้มนั

ดีเซลที่ 3
  โครงการหยดุการใช้เครือ่งเตมิอากาศทีห่น่วยบ�าบดัน�า้เสยี
  โครงการลดการส่งไอน�้าแรงดัน 20 บาร์ จากหน่วยก�าจัด

ก�ามะถัน 2500/2600 ไปที่ TGTU
  โครงการการ Bypass เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนเพื่อ

ที่ท�าการฟื้นฟูความร้อน
  โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตราการไหลของ 

เอมีนและลดความดันแก๊สชนิดกรดเพื่อจะลดการใช้ไอน�า้
ที่หน่วยก�าจัดก�ามะถันในก๊าซเชื้อเพลิง

  โครงการการลดการใช้ไอน�้าแรงดันปานกลางที่หอแยก 
แนฟทาของหน่วยกลั่นที่ 2

จากการบริหารจัดการการใช้พลังงาน และโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่พัฒนาแล้วเสร็จส่งผลให้ดัชนีการใช้
พลงังาน (EII) ของโรงกลัน่ เท่ากบั 102.0 ซึง่ดกีว่าเป้าหมาย และการ
ใช้พลังงานภายในหน่วยการผลิต เท่ากับร้อยละ 5.68 ของพลังงาน
เทียบเท่าน�้ามันเตาต่อก�าลังการผลิต (%FOEB) ในปี 2563

ผลลัพธ์ของธุรกิจโรงกลั่น

ดัชนีการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII)

การใช้พลังงานภายในหน่วยการผลิต
(ร้อยละของพลังงานเทียบเท่าน�า้มันเตา

ต่อก�าลังการผลิต %FOEB)

*มีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี เปาหมาย ผลงาน
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แผนงานในอนาคต

ส�าหรับแผนงานลดการใช้พลังงาน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และประสบการณ์ 
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในอนาคต ท�าให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาการใช้พลังงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บริษัทฯ มีโครงการที่จะเริ่มด�าเนินการในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่มีการซ่อมบ�ารุงใหญ่ประจ�าปี ท�าให้แนวโน้มการใช้พลังงานหลังการหยุดซ่อม
บ�ารุงใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และด้วยการใช้งานหน่วย CCRU (Continuous Catalytic Regeneration Unit) ซึ่งเป็นหน่วยใหม่ที่มี
ประสทิธภิาพสงู แทนการเดินหน่วย Catalytic reforming ของหน่วยกลัน่ที ่3 จะส่งผลให้ภาพรวมการใช้พลงังานลดลง นอกจากนีบ้รษิทัฯ 
ยังมีโครงการลดการใช้พลังงานอื่นๆ อีก อาทิเช่น 
  โครงการติดตั้งระบบการน�าไฮโดรเจนจากหน่วยก�าจัดก�ามะถันในก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อไปใช้ในหน่วยผลิตไฮโดรเจน
  โครงการลดการใช้ไอน�้าจากการหยุดเดินหน่วยบ�าบัดก๊าซที่ 3
  โครงการผลิตไอน�า้จากความร้อนเหลือใช้ที่เตาของหน่วยผลิตไฮโดรเจน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงกลั่นน�้ามันซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานและเช้ือเพลิงสูง บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบ 
ทัง้ด้านกายภาพ และด้านการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูกิาศทัง้ต่อบรษิทัฯ และผู้มส่ีวนได้เสยี การปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการทางธรุกจิ จงึเป็นประเด็นส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อมทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการป้องกนัและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions reduction ) ขององค์กร เป็นตัวชี้วัดผลการ 
ด�าเนินงานในระดับองค์กร (Corporate KPI) และเป็นตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือแสดงความมุง่มัน่ในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และเป้าหมาย SDG 13 และก�าหนดเป้าหมายระยะ
ยาวในการเป็น Carbon Neutral Company ภายในปี 2573 จากโครงการการลดก๊าซเรอืนกระจก (GHG emission reduction) และกจิกรรม 
การชดเชยคาร์บอน (Carbon offsets)

เป้าหมายปี 2563 เป้าหมายปี 2573

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ขอบเขตที่ 1 ของโรงกลั่น ไม่เกิน  

893,110 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

มุ่งสู่การเป็น 

Carbon Neutral Company 

จากโครงการการลดก๊าซเรือนกระจก 

(GHG emission reduction) 

และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน  

(Carbon offsets)การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ขอบเขตที่ 2 ของโรงกลั่น ไม่เกิน  

4,603 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การใช้พลังงานและเชื้อเพลิงสะอาด 

ในกระบวนการผลิต

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การจัดท�า Carbon footprint 

ของผลิตภัณฑ์

การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานสะอาด

กลยุทธ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ผลการด�าเนินงานปี 2563

บริษัทฯ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร โดยการใช้
เชือ้เพลงิและพลงังานสะอาดในกระบวนการผลติ เพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้พลังงาน และขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานสะอาด ส่งผลให้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมท้ังหมด 1,002,433 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า มาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 
จ�านวน 978,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจาก
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 จ�านวน 23,917  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (Gross location-based scope 
2 GHG emissions: 22,509 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และ Gross market-based scope 2 GHG emissions: 1,408  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ส�าหรับธุรกิจโรงกล่ัน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งหมด 892,436 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาจาก
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 จ�านวน 885,619  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจากการปลดปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกขอบเขตที ่2 จ�านวน 6,817 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า  

ซึ่งลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มใช้งาน 
หน่วย Continuous Catalytic Regeneration Unit (CCRU) 
ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่าหน่วยรีฟอร์มิ่งที่ 3 
ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการการพลงังาน และโครงการ
เพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงานเพือ่ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก เช่น โครงการหยุดการใช้เครื่องอัดอากาศที่หน่วยก�าจัด
ก�ามะถัน และโครงการหยุดเตาเผาล�าดับที่ 4 ที่หน่วยรีฟอร์มิ่ง
ที่ 2 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่านแนวทางการประเมินวัฎจักรชีวิต 
(Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์ และได้รับการ
รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon label) 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ในส่วนของขอบเขตโรงกลั่น 

นอกจากนี้ ในกลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท บีซีพีจี  
จ�ากัด (มหาชน) ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 32,927 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
เทียบกับปีฐาน 2558

แผนงานในอนาคต

ปี 2564 โรงกลั่นฯมีแผนการหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Turnaround maintenance) จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะเร่ิมด�าเนินโครงการ
ด้านการลดการใช้พลังงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

การล้างท�าความสะอาดอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนก่อนเข้าเตาเผาของ
โรงกลั่นและใช้สารป้องกันการเกิดตะกรัน

ที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

โครงการเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนก่อนเข้าเตาเผาของ 

หน่วยกลั่นล�าดับส่วนที่ 4

 โครงการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยา
หน่วยก�าจัดก�ามะถันในน�้ามันแนฟทา

ของหน่วยกลั่นที่ 2 และ 3
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การบรหิารจดัการน�า้

น�้ำเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรประกอบธุรกิจ อุตสำหกรรม 
และกจิกรรมต่ำงๆ ของมนษุย์ อย่ำงไรกต็ำมควำมเสีย่งและผลกระทบ 
จำกปัญหำทีเ่กีย่วกบักำรใช้น�ำ้ เช่น ปัญหำขำดแคลนน�ำ้และคุณภำพน�ำ้  
ได้ทวคีวำมรนุแรงมำกขึน้ในประเทศไทย ดงันัน้กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 
จึงมีควำมส�ำคัญเพื่อให้กำรใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีน�้ำใช้
อยำ่งยั่งยืนโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรน�้ำ ตลอดจนควำมเสี่ยง 
และผลกระทบทีเ่กีย่วกับกำรน�ำน�ำ้จำกแหล่งน�ำ้มำใช้ในกจิกรรมและ
กระบวนกำรผลติของบรษิทัฯ และกำรปล่อยน�ำ้ทิง้ทีอ่ำจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภำยนอก รวมถึงต่อบริษัทฯ ดังนั้น  
ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในระดับองค์กร
เกีย่วกบัน�ำ้ในด้ำนปรมิำณและคุณภำพของน�ำ้ ด้ำนกำรเปลีย่นแปลง
กฎระเบยีบและโครงสร้ำงรำคำของกำรใช้น�ำ้ (Regulatory changes 
and pricing structure) และด้ำนควำมขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ (Stakeholder conflict) โดยบริษัทฯ  
มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเพียงพอของน�้ำ (Water stress)  
ในแม่น�ำ้เจ้ำพระยำในพืน้ทีโ่รงกลัน่ และสถำนสีบูน�ำ้ดบิส�ำแล จงัหวดั
ปทมุธำน ีซึง่เป็นแหล่งน�ำ้ดบิทีบ่รษิทัฯ รบัน�ำ้ประปำจำกกำรประปำ
นครหลวงมำใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยใช้เครื่องมือ Aqueduct 
Water Risk Atlas ของ World Resources Institute เพื่อกำร
บริหำรจดักำรน�ำ้ให้เหมำะสม ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำพืน้ทีโ่รงกลัน่ฯ  

และพืน้ทีข่องสถำนสีบูน�ำ้ดบิส�ำแล ไม่ได้อยูใ่นพืน้ทีอ่ยูใ่นสถำนกำรณ์
อำจเกดิกำรขำดแคลนน�ำ้ ซึง่บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
ด้ำนกำรใช้น�้ำที่ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องด้วยกระบวนกำร Water 
Footprint ของผลิตภัณฑ์ 6 ประเภทเพื่อลดกำรใช้น�้ำประปำใน
กำรผลิต กำรติดตำมเฝำ้ระวังสถำนกำรณ์น�้ำแล้ง น�้ำท่วม และกำร
เปลี่ยนแปลงระดับน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ และกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำโรงกลั่นฯ ด้วยหลักกำร 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) 
เพื่อลดกำรใช้น�้ำประปำในกระบวนกำรผลิต ส�ำหรับปี 2563 เพื่อ
ป้องกันผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดบริษัทฯ จึงริเริ่มโครงกำรเพื่อลดปริมำณกำรใช้น�้ำประปำของ
โรงกลั่นฯ ดังนี้
  โครงกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตน�้ำที่หน่วย RO Recycle  

จำกน�้ำทิ้งที่ผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัด
  โครงกำรปรับปรุงวิธีท�ำควำมสะอำด Tube air fin  

ด้วย Soda blasting technology
  โครงกำรลดระยะเวลำ Rinse ของ Activated carbon 

หลัง Back wash 
  โครงกำรลดรอบ CIP จำก Time base เป็น Condition 

base
  โครงกำรลดกำรสูญเสียน�้ำ Condensate จำกระบบ 

Sealing safety valve
  โครงกำรลดกำรใช้ Steam stripping ที่หน่วยกลั่น

กลยุทธ์เป้าหมายปี 2563

ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & 

Recycle) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า 

ด้วยการลดการใช้น�า้ น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า 

การปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าทิ้งเพื่อน�ากลับ

มาใช้ใหม่ 

บริหารจัดการน�้าด้วยเครื่องมือ/ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ลดการใช้น�า้ประปาสะสมร้อยละ 15  

เทียบเท่าปีฐาน 2558

ใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุม

การรับน�า้ใหม่ในกระบวนการผลิตไม่เกิน 

0.06 ลบ.ม.ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วย

การผลิต

(*Actual ประมำณ 0.065 ลบ.ม.ต่อบำร์เรลเทียบเทำ่
หน่วยกำรผลิต : เนื่องจำกเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำกังหัน
ก๊ำซของบริษัทฯ มีปัญหำ ซึ่งพบปัญหำตั้งแต่ช่วง 
ต ้นป ี  แต ่สำมำรถเข ้ำงำนซ ่อมได ้ช ่วงปลำยป ี  
(ติดประเด็นเรื่อง Spare part และ Vendor ที่เป็น 
ชำวต่ำงชำตไิม่สำมำรถเข้ำประเทศได้ ด้วยสถำนกำรณ์
โควิด-19) จึงจ�ำเป็นต้องเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำกังหัน
ไอน�้ำทดแทน)
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ผลการด�าเนินงานในปี 2563

บริษัทฯ ใช้น�้ำประปำจำกกำรประปำนครหลวง 2.04 ล้ำนลูกบำศก์เมตรส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตและใช้ในอำคำรส�ำนักงำน และใช้
น�้ำบำดำลบำงส่วนในกระบวนกำรผลิตตำมแผนบริหำรซึ่งเป็นหนึ่งในมำตรกำรลดกำรใช้น�้ำประปำช่วงที่เกิดวิฤตภัยแล้ง และรักษำสภำพ
บ่อบำดำลจ�ำนวน 273,738 ลูกบำศก์เมตร และใช้แม่น�้ำเจำ้พระยำเพื่อส�ำรองใช้ในกรณีซ่อมบ�ำรุงถังน�้ำมัน ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และ
ซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�ำปี จ�ำนวน 0.19 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยในปี 2563 บริษัทฯ รับน�้ำจำกแหล่งต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 21.24 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร กรณีรวมน�้ำที่แยกได้จำกน�้ำมันดิบ และ 2.51 ลำ้นลูกบำศก์เมตร กรณีไม่รวมน�้ำที่แยกได้จำกน�้ำมันดิบ ซึ่งคิดเป็น 0.07 ลูกบำศก์
เมตรต่อบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 0.05 ลูกบำศก์เมตรต่อบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้ เนื่องจำกคุณภำพน�้ำ
ที่ลดลงจำกกำรใช้น�้ำบำดำล และมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำกังหันไอน�้ำสูงกว่ำปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกควำมผิดปกติของเครื่อง
ก�ำเนดิไฟฟ้ำกงัหนัก๊ำซท�ำให้ปรมิำณน�ำ้โดยรวมเพ่ิมข้ึน ทัง้นีบ้รษิทัฯ มกีำรระบำยน�ำ้ออกไปยงัแหล่งน�ำ้ธรรมชำต ิ(Surface water) ปรมิำณ 
0.72 ลำ้นลูกบำศก์เมตร เมื่อคิดปริมำณน�้ำใช้ส�ำหรับกระบวนกำรผลิตแล้วอยู่ที่ 1.79 ล้ำนลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็น 0.05 ลูกบำศก์เมตร
ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้ 

แผนงานปี 2563 ผลการด�าเนินงาน

การลดการใช้น�้า (Water Reduction)

1 ใช้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำประปำด้วยระบบกรอง
ละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration System) และระบบ 
รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis system) ควบคู่กับหน่วย
เพิ่มคุณภำพน�้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และระบบก�ำจัด
ไอออนในน�้ำด้วยไฟฟ้ำ (Electro se-Ionization system) เพื่อ
ปรับปรุงน�้ำดิบเบื้องต้น ให้มีคุณภำพดีขึ้นก่อนเข้ำระบบ 
ผลิตน�้ำปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralization system)  
ที่หน่วย (Power plant) ต่อไป

ลดการใช้น�า้ 0.14 ล้าน ลบ.ม./ปี*

(คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด 
ที่ไม่รวมน�้ำจำกน�้ำมันดิบ และคิดเป็น 3,881  
ลูกบำศก์เมตรต่อลำ้นบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)

2 น�ำน�้ำควบแน่น (Condensate water) ที่มีคุณภำพดีจำก
กระบวนกำรผลิตมำใช้แทนน�้ำส�ำหรับหม้อต้มไอน�้ำ 

ลดการใช้น�า้ 0.69 ล้าน ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด 
ที่ไม่รวมน�้ำจำกน�้ำมันดิบ และคิดเป็น 19,574  
ลูกบำศก์เมตรต่อลำ้นบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

3 น�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรไล่ก�ำมะถันออกแล้ว (Stripped water) จำก
หน่วยก�ำจัดก�ำมะถันในน�้ำ (Sour water stripping unit) และ 
น�้ำทิ้งจำกระบบกำรไล่ก๊ำซเบำด้วยไอน�้ำ (Stripping steam)  
ของหน่วยกลั่นที่ 3 มำใช้แทนน�้ำประปำในหน่วยก�ำจัดเกลือจำก
น�้ำมันดิบ (Desalter)

ลดการใช้น�า้ 0.05 ล้าน ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด 
ที่ไม่รวมน�้ำจำกน�้ำมันดิบ และคิดเป็น 1,403  
ลูกบำศก์เมตรต่อลำ้นบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้าผ่านการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)

4 น�ำน�้ำควบแน่น (Condensate water) ที่ปนเปื้อนเล็กน้อยใน
หน่วยกลั่นที่ 4 (Plant 4) มำปรับปรุงคุณภำพเพื่อใช้ซ�้ำในระบบ
ผลิตไอน�้ำ (Boiler feed water)

ลดการใช้น�้า 0.39 ล้าน ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด 
ที่ไม่รวมน�้ำจำกน�้ำมันดิบ และคิดเป็น 11,096  
ลูกบำศก์เมตรต่อลำ้นบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้)

5 น�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำทิ้ง เข้ำมำปรับปรุง
คุณภำพเพิ่มเติม ด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-
filtration system) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส เพื่อน�ำน�้ำไปใช้
ในกระบวนกำรหล่อเย็น

ลดการใช้น�า้ 0.17 ล้าน ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด 
ที่ไม่รวมน�้ำจำกน�้ำมันดิบ และคิดเป็น 4,901  
ลูกบำศก์เมตรต่อลำ้นบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้)

* เทียบข้อมูลจำกปีฐำน 2558 จำกผลรวมของน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่จำกกำรน�ำน�้ำควบแน่น (Condensate water) คุณภำพดีมำใช้ซ�้ำที่หม้อต้มไอน�้ำและภำยในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับกำร 

น�ำน�้ำจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำมันทิ้งมำปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำทิ้งมำปรับปรุงคุณภำพเพ่ิมเติมด้วยระบบ 

รีเวอร์สออสโมซิสไปใช้ที่หอหล่อเย็น 
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

การบริหารจัดการน�า้ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก และ

ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีควำมร่วมมือกับองค์กร หน่วยงำนภำยนอก และ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและดูแลทรัพยำกรน�้ำ 
ผำ่นโครงกำรและกิจกรรมตำ่งๆ ดังนี้ 
  กจิกรรมเกบ็ขยะและปลกูต้นไม้รมิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำร่วมกบั

ชุมชน
  สร ้ำงควำมร่วมมือกับกรมเจ ้ำท่ำ ในกำรจัดซ้ือเรือ 

ศรีธำรำรักษ์ 8 ซึ่งเป็นเรือก�ำจัดขยะและขจัดครำบน�้ำมัน 
เพื่อรักษำสภำพแวดล้อมของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

  โครงกำรรับซ้ือน�ำ้มนัพชืใช้แล้วจำกครวัเรอืนรอบโรงกล่ันฯ  
และตลำดบำงน�้ำผึ้ง เพื่อรณรงค์ไม่ให้ประชำชนท้ิงน�้ำมัน
ที่ใช้ปรุงอำหำรแล้วลงสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำและแหล่งน�้ำ
สำธำรณะ 

  โครงกำรโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษำ (ECO school) ร่วมกบั
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงำนเขตพระโขนง 
และส�ำนักงำนเขตบำงนำ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร/ครูผู้สอน
กลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์ใน 11 โรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ 
เรียนรู ้วิธีกำรจัดท�ำแผนหลักสูตร บูรณำกำรกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษำทั้งระบบ  
โดยในปีนีโ้รงเรยีนบพธิวทิยำ ได้จดัท�ำโครงกำร “กำรก�ำจดั
น�ำ้ทิง้น�ำ้เสียในโรงอำหำร” เพือ่ลด หรอืก�ำจดัไม่ให้มนี�ำ้เสยี 
จำกโรงอำหำรของโรงเรียนไปสู่คลองแหล่งน�้ำสำธำรณะ
ใกล้โรงเรียนซึ่งเชื่อมต่อไปยังแม่น�้ำเจำ้พระยำ

  โครงกำรสร้ำงส�ำนึกพลเมือง (Project citizen) ร่วมกับ
สถำบันพระปกเกล้ำ ซ่ึงนักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้
ด�ำเนินกำรเสนอนโยบำยสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องน�้ำ ทั้งใน
เรื่องของกำรป้องกันน�้ำเสียในโรงเรียน และชุมชน

  โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับเยำวชนถึงปัญหำขยะ
ในล�ำคลองที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน โดย
ร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนำคม

ควบคุมปริมาณการใช้น�้าต่อก�าลังผลิต

(เปำ้หมำยไม่เกิน 60 ลบ.ม. / พันบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้) 
การใช้น�้าที่ประหยัดได้เทียบเท่าครัวเรือน

ลบ.ม./พันบารเรล

65
ครัวเรือน*

3,810
* ข้อมลูกำรใช้น�ำ้ในเขตกรงุเทพมหำนคร ซึง่ในเขตพระโขนงทีต่ัง้โรงกลัน่ มสีมำชกิครอบครวัละ  

1.85 คน/ครัวเรือน ปริมำณน�้ำใช้ 0.56 ลบ.ม./คน/วัน หรือ 1.04 ลบ.ม./ครัวเรือน/วัน  

(ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวง: 2558)

ร้อยละของการลดการใช้น�้าประปาใหม่เทียบกับความต้องการใช้น�้าในกระบวนการผลิตปีนั้นๆ

2561 3.59 ลาน ลบ.ม.

3.90 ลาน ลบ.ม.

3.95 ลาน ลบ.ม.

2562

2563

36.97%

31.01%

36.60%

ลดใชน้ําใหมได 1.33 ลาน ลบ.ม.

ลดใชน้ําใหมได 1.21 ลาน ลบ.ม.

ลดใชน้ําใหมได 1.45 ลาน ลบ.ม.

ความต้องการใช้น�้าในการผลิต

76 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



การบริหารจัดการน�้าทิ้ง

การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

ธุรกิจโรงกลั่นเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น�้าในปริมาณสูงใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงท�าให้เกิดน�้าเสียและน�้าทิ้งในปริมาณมาก ดัง
นั้นการลดมลพิษทางน�้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องท่ีบริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญเพื่อลดผลกระทบจากน�้าท้ิงที่ระบายลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ
ให้ได้มากที่สุด

บริษัทฯ ได ้มีการจัดการน�้ าทิ้ งด ้วยระบบบ�าบัดน�้ า เ สีย ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย กระบวนการบ�าบัดทางเคมีกายภาพ 
(Physicochemical Treatment Process) เพื่อแยกน�้ามันและ
น�ากลับเข้าสู ่กระบวนการกลั่น กระบวนการบ�าบัดทางชีวภาพ 
(Biological Treatment Process) เพื่อลดสารอินทรีย์ละลายน�้า 
และกระบวนการกรองและดูดซับ (Tertiary Treatment Process) 
เพือ่กรองอนภุาคของแข็งขนาดเลก็และดดูซบัสารอนิทรย์ีละลายน�า้
ส่วนทีเ่หลอื เพ่ือให้น�า้มคีณุภาพเหมาะสมก่อนน�าเข้าระบบ Recycle 
ต่อไป ด้วยระบบบ�าบัดน�า้เสยีของบรษิทัฯ ท�าให้คณุภาพน�า้ทิง้ทีอ่อก
จากโรงกลัน่มคีณุภาพดกีว่ามาตรฐานตามทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม
ก�าหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่ใช้แหล่งน�า้

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเพ่ือควบคุมคุณภาพน�้าเสียจาก
ระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงกลั่นให้อยู่่่่่่่่ในค่าควบคุมของบริษัทฯ อีก
ทั้งได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และเครื่องตรวจวัด
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน�้า (Dissolved Oxygen: DO) เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพของระบบบ�าบดัน�า้เสยี นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้ตดิต้ัง
เครือ่งมอืตรวจวดัค่า COD แบบออนไลน์ (COD Online) ทีส่ามารถ
ตรวจวัดค่า COD และส่งผลการตรวจวัดแบบ Realtime ไปยัง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงกลั่น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน�้าทิ้งด้วยหลักการ 3Rs 
เพื่อลดปริมาณน�้าทิ้งที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยมีระบบ
รีไซเคิลน�้าเสียเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต จากการ
ด�าเนินงานด้านน�้าทิ้งของบริษัทฯ ท�าให้ในปี 2563 โรงกลั่นมีการ
ระบายน�า้ทิ้งออกสู่แหล่งน�้าภายนอก 724,694 ลบ.ม.
 
ส�าหรับน�้าทิ้งจากอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2563 มี
ปรมิาณเท่ากบั 1,835 ลบ.ม. ซึง่ส่วนใหญ่เป็นน�า้ทิง้จากการใช้ชะล้าง
ในห้องน�า้ และโรงอาหาร โดยผ่านระบบบ�าบดัน�า้เสยีรวมของอาคาร

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความปลอดภัยในทุกกระบวนการท�างาน รวมถงึ 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ไม่ให้ส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การขนส่งน�้ามันดิบทาง
น�า้จากเรือขนส่งน�า้มนัดบิขนาดใหญ่จนถงึเรอืล�าเลยีงขนาดเล็กทีใ่ช้ 
ขนถ่ายน�้ามันดิบมายังโรงกลั่น ในกระบวนการกลั่นจนถึงการขน
ถ่ายน�้ามันผลิตภัณฑ์ไปยังคลังน�้ามันท่ีสมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี
และลูกค ้า อีกทั้งมุ ่ งมั่นที่จะป ้องกันไม ่ให ้ เกิดอุบัติการณ์ที่ 
ไม่พึงประสงค์ขึ้น จึงให้ความส�าคัญในการลดความเสี่ยงที่อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและ 
ความสามารถบริหารจัดการหากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้แก่ 
  คัดเลือกเรือขนส่งน�้ามันท่ีมีระบบการตรวจสอบและ

ประเมินเรือที่มีข้อก�าหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมน�า้มัน 

  มีแผนป้องกันและระงับเหตุจากการรั่วไหลของน�้ามัน 
ครอบคลุมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี 

  มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์
ขจัดคราบน�้ามัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบสนองต ่อ
เหตุการณ์ด้วยการเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติร่วมกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน�้ามันอย่างต่อเนื่อง 

  พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ ระบบ และเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องตาม Oil Company International Marine 
Forum (OCIMF) อาท ิการปรบัปรงุระบบดบัเพลิงทีท่่าเรอื
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

  มีการออกแบบถังน�้ามัน และท่อน�้ามัน รวมทั้งการติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

  มีขั้นตอนการท�างาน และจัดอบรมให้ผู ้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง

  มีระบบ แผนงาน และการตรวจสอบอุปกรณ์ (PM) ตาม
รอบเวลาที่เหมาะสม 

  มีการบ่งชี้และประเมินจุดเสี่ยงที่มีศักยภาพจะก่อให้เกิด
การรั่วไหล (LOPC) ในแต่ละพื้นที่พร้อมก�าหนดมาตรการ
ควบคุม และป้องกันรวมถึงมตีรวจตดิตามประสทิธผิลของ
มาตรการควบคุมและป้องกนัอย่างต่อเนือ่ง การตรวจสอบ
ความปลอดภยัในกระบวนการผลติ การวเิคราะห์และเสนอ
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ�้า 
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  จัดหาเรือขจัดคราบน�้ามัน ภายใต้ชื่อ “ศรีธารารักษ์ 8” 
ที่สามารถจัดเก็บคราบน�้ามันได้ถึง 10,000 ลิตร โดยติด
ตั้งระบบจัดกักคราบน�้ามันข้างเรือพร้อมใช้งาน (Side 
Collecting Boom) พร้อมชุดจัดเก็บคราบน�้ามัน (Belt 
Skimmer) สามารถกักเก็บคราบน�้ามันได้ด้วยตัวเองโดย
ไม่ต้องรอปฏบิตักิารร่วมกบัเรอืล�าอืน่ๆ ซ่ึงต้องใช้เรอื 3 ล�า
ร่วมกนั จงึจะด�าเนนิการขจัดคราบน�า้มนัได้ และมรีะบบดบั
เพลงิประจ�าบนเรอื เพือ่เพิม่ความปลอดภัยในสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีห้องประชุมภายในเรือที่สะดวกต่อการวางแผน
ด�าเนินการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเรือจะประจ�าอยู่ที่ท่าเรือโรงกลั่นบางจากฯ ทั้งน้ียัง
เป็นการสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยและการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาจนถึง
ปากร่องน�้า ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งพร้อม
ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเก็บคราบน�้ามันของ
ภาครัฐและกลุ่มสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมน�า้มัน หรือ Oil Industry Environmental 
Safety Group Association (IESG) ซึ่งบางจากฯ เป็น
สมาชิกอยู่ รวมถึงการสนับสนุนเหตุอุทกภัยหรือเหตุอื่นๆ 
เมื่อได้รับการร้องขอ

บริษัทฯ มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะท�างานติดตาม 
การด�าเนินงานและประเมนิความเส่ียงอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้
มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ให้การบรหิารมคุีณภาพและปลอดภยั 

จากการด�าเนนิงานของบริษทัฯ ในการป้องกนัและจดัการการรัว่ไหล
ของน�้ามันและสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นอย่างดี จึงท�าให้ไม่มี
การรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมทีีม่นียัส�าคัญเกดิขึน้ ช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นด้านความความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ให้กับชุมชนที่อาศัยใกล้โรงกลั่นและท่าเรือ

การรั่วไหลของน�า้มันและสารเคมี

2560 2561 2562 2563

• กรณีการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ (มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง) (กรณี) 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง (บาร์เรล) 0 0 0 0

• ปริมาณการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี มากกว่า 1 บาร์เรล/ครั้ง (บาร์เรล) 3 141 4 11

• ความครอบคลุมของข้อมูล
 (as percentage of: Annual Production (MMBOE)

100 100 100 100
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การจัดการมลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศ โดยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
มลพษิทางอากาศอย่างเคร่งครดัแล้ว บรษัิทฯ ยงัค�านงึถึงการจัดการ
ผลกระทบด้านมลพิษอากาศต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ พนักงาน ผู้รับ
เหมาทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีโ่รงกลัน่ รวมถงึชมุชนและสภาพแวดล้อมที่
อยูโ่ดยรอบโรงกลัน่ โดยให้ความส�าคญักบัการควบคมุการระบายมล
สารออกสูบ่รรยากาศตัง้แต่ต้นทาง การใช้เชือ้เพลงิทีส่ะอาดทัง้หมด
ในกระบวนการผลิต และมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ 
การรับรองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

นอกจากน้ี ได้ปรับลดเป้าหมายการระบายปริมาณมลพิษอากาศ
จากปล่องระบายให้ท้าทายขึ้น ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
เชิงรุก และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องผ่าน
อุปกรณ์ตรวจวัดออนไลน์ที่ปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน และพื้นท่ี 
รอบโรงกลั่น โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นระยะๆ จาก 
หน่วยงานภายนอก (Third party) รวมถึงจัดให้มีการตรวจวัดการ
รั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Fugitive VOCs) จากอุปกรณ์
เป็นประจ�าทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการส�ารวจการ
รัว่ระเหยของสารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยกล้องรังสอิีนฟาเรด 
(Infrared camera) เพิ่มเติม เพื่อท�าการปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุม
ทั้งหมดของถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2562-2564

Environmental Management System

มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามระบบการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

ISO 14001

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์  

ทั้งจากปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน  

และบรรยากาศรอบโรงกลั่น

ข้อร้องเรียนด้านมลพิษอากาศเป็นศูนย์

ใช้เชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการผลิตทั้งหมด

สื่อสารคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์แก่

สาธารณชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

การระบายมลพิษจากปล่องระบาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ปรับลดเป้าหมายปริมาณการระบาย

มลพิษอากาศจากปล่องระบาย

เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการลดการระบายมลพิษอากาศ

Digitize Measurement and Transparent 

Communication

Reduction in Air Pollution

จากกลยุทธ์และการจัดการมลพิษทางอากาศในปี 2563 บริษัทฯ 
ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงดูแลและควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Management System)

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยได้รบัการ
รับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบดิจิตอล  

และการสื่อสารอย่างโปร่งใส (Digitize Measurement  

and Transparent Communication)

 บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
ต่อเนื่อง (CEMs) จ�านวน 7 ปล่อง โดยส่งสัญญาณแบบ Real 
time ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจ
สอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย และรายงานผลคุณภาพ
ผ่านจอแสดงอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินงานในปี 2563
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  บรษัิทฯ จะจดัท�าแผนบรหิารจดัการคณุภาพอากาศประเภทสารอนิทรย์ีระเหยง่าย (VOCs) แบบบรูณาการ

การลดผลกระทบจากมลพิษอากาศ (Air Pollution Reduction)

1. บริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต
2. บริษัทฯ ปรับลดเป้าหมายปริมาณการระบายมลพิษอากาศจากปล่องของโรงกลั่นให้ท้าทายขึ้น
3. บริษัทฯ ก่อสร้างหอเผาชนิด Enclosed Ground Flare ซึ่งจะท�างานร่วมกับหอเผาปัจจุบันชนิด Elevated Flare ช่วยให้สามารถ

รองรับปริมาณก๊าซส่วนเกินที่ระบายออกมาจากกระบวนการผลิตในกรณีที่โรงกลั่นเริ่มเดินเครื่อง (Startup) กรณีที่หยุดเดินเครื่อง
(Shutdown) และกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Emergency) นับเป็นโครงการส�าคัญที่ช่วยเสริมมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน 
ผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้าน เสียง แสง และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ปี 2563

แผนการด�าเนินงานในปี 2564

ISO14001
23 Third Party 

นาฐรตามาค

ศากาองาทษิพลม

0
3652 ีป

Fugitive VOCs

2.5
3652 ีป

Enclosed Ground Flare 

3652 ีป
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บริษัทฯบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดยมี
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์  
คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 

ของปริมาณของเสียทั้งหมด

ปริมาณของเสียที่ส่งก�าจัดด้วยการเผาที่ไม่ได้ Energy recovery (ไม่รวม 
recycle หรือ reused หรือ การเผาเพื่อ energy recovery) 1.27 ตัน  
(เผาท�าลาย+ฝังกลบ)

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การบรหิารจดัการของเสยีเป็นประเดน็ที ่บรษิทัฯให้ความส�าคัญและด�าเนนิการจดัการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทฯ ยดึแนวทาง
การบรหิารจดัการของเสยีตามหลกั 3Rs คอื การลดปรมิาณของเสยีโดยการลดการใช้ (Reduce) การน�าของเสียกลบัมาใช้ซ�า้ (Reuse) และ
การน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจาก
การเกดิของเสยีและก�าจดัของเสยี ทัง้นีบ้รษิทัฯ ก�าหนดเป้าหมายด้านการจดัการของเสยีโดยก�าหนดให้การน�าของเสยีจากกระบวนการผลติ
ไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการลดปริมาณการเกิดของเสียที่ส่งก�าจัดทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด

ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้ลงนามความร่วมมอืกบัศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิก�ากบัโดย ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมศึกษาโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อพิจารณาวิธีการจัดการของเสียตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์

การบรหิารจดัการของเสยีตามหลกั 3Rs 

(Reduce, Reuse & Recycle)

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการของเสีย

เป้าหมายปี 2563

ปรมิาณของเสยีทีส่่งไปก�าจัดด้วยวธิกีาร

ฝังกลบเป็นศูนย์

ควบคุมการจัดการของเสียให้เป็นไปตาม

หลักการ 3Rs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0

ผลการด�าเนินงานปี 2563

เป้าหมายการด�าเนินงานปี 2568

ปริมาณของเสียปี 2563

ของเสียอันตราย 
(Hazardous waste) : 

ตัน2,670.61 

ของเสียไม่อันตราย 
(Non-Hazardous waste) : 

ตัน484.66

คิดเป็นร้อยละ

84.64

คิดเป็นร้อยละ

15.36

ปริมาณของเสียที่ส่ง
ไปก�าจัดด้วยวิธีการฝัง
กลบเป็นศูนย์

ปริมาณของเสียที่ส่งก�าจัด
ด้วยวิธีการเผาที่ไม่ได้ Energy 
recovery (ไม่รวม recycle 
หรือ reused หรือ การเผาเพื่อ 
energy recovery) 0 ตัน

ด�าเนินการควบคุม Waste 
Generation Intensity ลดการ
เกิดของเสียต่อหน่วยการผลิตลดลง
ร้อยละ 3 จากการด�าเนินธุรกิจปกติ
ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 

25602559 2561 2562 2563

85%

98% 99% 99.96%99%
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การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
สงัคมไทย ในช่วงวกิฤตโควดิ-19 บรษิทัฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุให้สังคมไทยก้าวผ่านวกิฤตนี ้ผ่านการพัฒนาสินค้าและบรกิารที่
หลากหลาย เช่น บรษิทัฯ ได้จดัให้มบีรกิารเตมิเจลแอลกอฮอล์ฟรทีีส่ถานบีรกิารน�า้มนับางจาก การจดัจ�าหน่ายเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้บรโิภคใน
ราคาพเิศษ การจดัตัง้ตูปั้นสขุในสถานบีรกิารน�า้มนับางจาก การพฒันาระบบการจ่ายเงนิแบบดจิติอล (Digital payment) เพือ่ลดการสมัผสั
และยังช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการ รวมถึงยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแก๊สโซฮอล์ S EVO family ยกระดับ E20 S EVO เป็นน�้ามัน
คุณภาพพรีเมียม เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกทั้งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพน�า้มันดีเซลที่จ�าหน่าย
ในกรุงเทพฯ ให้มีค่าซัลเฟอร์ต�่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และมีค่าก�ามะถันลดลงกว่า 5 เท่า เพื่อช่วยลดมลภาวะจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้มุง่เน้นการพฒันานวตักรรมทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เช่น การพฒันาน�า้มันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐาน Euro 5 รายแรก
ในเอเชีย การพัฒนาน�า้มันดีเซลเกรดพิเศษ B10 และ B20 และการพัฒนา Bangchak mobile application เพื่อยกระดับความสะดวก
สบายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ส�าหรับลูกค้า และบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า
อย่างเป็นระบบ บริษทัฯ ยงัคงพฒันาสถานีบรกิาร Unique design ทีน่�าความต้องการของลูกค้ามาผสมผสานกบัการออกแบบสถานบีรกิาร
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ให้กับลูกค้า

ตามเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์สถานีบริการน�า้มันอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการรับฟังความต้องการและความ
คาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ลกูค้าและกลุม่พนัธมติรทางธรุกจิ ซึง่ประกอบด้วย ลกูค้าทัว่ไป (End users) ลกูค้า B2B 
(Business-to-Business) กลุม่ผูป้ระกอบการสถานบีรกิารน�า้มนั (Dealer) และกลุ่มผูป้ระกอบการสถานบีรกิารน�า้มนัชมุชน (COOP) เป็นต้น 
โดยในปี 2563 คณุภาพของสนิค้าและบรกิาร เป็นประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืทีบ่รษิทัฯ มุง่เน้นการตอบสนอง บรษิทัฯ จึงก�าหนดกลยทุธ์
ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Customer centric) โดยใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการให้บริการในสถานีบริการน�้ามันบางจาก ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี ภายใต้แนวคิด “Evolving Greenovative Experience” และใช้มาตรฐานสากล Net Promoter Score (NPS) ร่วมกับ
การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) เป็นเครื่องมือในติดตามผลการด�าเนินงานการ การควบคุมคุณภาพ
การบริการภายใต้ Standard service procedure เป็นตัววัดประสิทธิภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ
สู่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ มีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานงานบริการ (Service audits) แบบสุ่มโดยตัวแทน 
แบบไม่เปิดเผยตวั (Mystery shopper) ตรวจสอบตัง้แต่ขัน้ตอนการบรกิาร การดแูลสภาพสถานบีรกิาร อกีทัง้
การใช้รถตรวจสอบคุณภาพงานบริการ และคุณภาพน�า้มันเคลื่อนที่ ณ สถานีบริการบางจากทั่วประเทศ 
(Mobile training & lab) รวมถงึยงัได้พฒันาระบบ Mobile application survey ทีใ่ห้สมาชกิสามารถ
ประเมินความพอใจได้ทันทีหลังใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
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มุ่งสู่แบรนด์สถานีบริการ
น�้ามันอันดับหนึ่งในใจ

ผู้บริโภค 
โดยมีตัวชี้วัดเป็น 

Net Promoter Score

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
คุณภาพสูงให้สอดคล้อง

กับเทคโนโลยียานยนต์ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาแบรนด์ และ
คุณภาพน�า้มันหล่อลื่น

อย่างต่อเนื่อง

ส่งมอบประสบการณ์
งานบริการที่ดี 
ผ่านมาตรฐาน

งานบริการพิเศษ
ให้ผู้ใช้บริการ

พัฒนาบัตรสมาชิกบางจาก 
(Bangchak greenmiles) 

สู่ The best loyalty 
program ที่ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค

ผลักดันยอดขาย
ผ่านสถานีบริการ

อย่างต่อเนื่องโดยให้มี
ส่วนแบ่งการตลาด 
มากกว่าร้อยละ 18

พัฒนางานบริการ 
สถานีบริการ และ
ธุรกิจ Non oil

ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ 
เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืน

ขยายสถานีบริการ 
420 สาขา ทั่วประเทศ โดย
พัฒนาสถานีบริการแบบ 
Unique design เพิ่มเป็น 

75 สาขา จากปัจจุบัน
มีอยู่ 33 สาขา

พัฒนาและยกระดับ
สถานีบริการน�้ามันชุมชน

ให้เทียบเท่ากับ 
สถานีบริการน�้ามัน

มาตรฐาน

เป้าหมายปี 2568

กลยุทธ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “Evolving Greenovative Experience” ผ่านสินค้าและ
บรกิารต่างๆในสถานบีรกิาร เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายทีจ่ะสร้างแบรนด์สถานบีรกิารน�า้มนัอนัดบัหนึง่ในใจผูบ้รโิภค (The Most Admired Brand) 
และตอบสนองต่อประเด็นคุณภาพของสินค้าและบริการจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกลยุทธ์ส�าคัญ คือ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่เหนือ

ความคาดหวัง
ของลูกค้า และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

แสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าให้ลูกค้า

และธุรกิจ

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องที่ไปพร้อม
กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

Customer Focus

Evolving Greenovative Experience

Green Experience Green Innovation Green Sustainability
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Green Products :  การส ่ งมอบผลิตภัณฑ ์ ท่ีมี คุณภาพ 
ตรงความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Euro 5 มากถึง 2 ประเภท คือ
น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 S EVO และน�้ามันไฮพรีเมียมดีเซลเอส
(Hi-Premium Diesel S) ที่นอกจากจะมีปริมาณก�ามะถันต�่า
กว่าน�า้มันมาตรฐาน Euro 4 ทั่วไปแล้ว ยังเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่ออกแบบส�าหรับเครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 รุ่นใหม่ เพื่อ
ให้ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ีบริษัทฯ ร่วม
บรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล
ที่มีค่าก�ามะถันต�่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน (10 PPM) โดยค่า
ก�ามะถนัลดลงกว่า 5 เท่า เพือ่ช่วยลดมลภาวะจากฝุน่ PM 2.5 

 ผลกัดันการจ�าหน่ายน�า้มนัดเีซล B10 ในชือ่ บางจาก Hi-Diesel 
S ที่เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เทคโนโลยี S Super 
Booster ท�าให้ค่าซีเทนสูงขึ้น และช่วยให้เครื่องยนต์ท�างาน 
เตม็ประสทิธภิาพ และเทคโนโลย ี S Super Purifier ช่วยท�า 
ความสะอาดหัวฉีด และปกป้องเครื่องยนต์ลดการกัดกร่อน 
ส�าหรบักลุม่ผูใ้ช้รถยนต์ดเีซลท่ีต้องการน�า้มันคณุภาพสงู ราคา
ประหยดัและดต่ีอสิง่แวดล้อม อกีทัง้เป็นการสนบัสนนุนโยบาย
ภาครฐัช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม และช่วยลูกค้าลดต้นทุน
ขนส่งพร้อมกับการช่วยลดปัญหาคุณภาพอากาศ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันแก๊สโซฮอล์ S EVO family ที่ดีที่สุดใน
ตลาด พร้อมยกระดับ E20 S EVO เป็นน�้ามันคุณภาพพรีเมียม
เพ่ือมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้ผูบ้รโิภคในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ผลติภณัฑ์
น�้ามันบางจากแก๊สโซฮอล์ S EVO family ได้เพิ่มสารคุณภาพ 
S Dual purifier และ S Turbo modifier ทีท่�าความสะอาดหวั
ฉดี เครือ่งยนต์จงึเผาไหม้ได้สมบรูณ์ ท�าให้เครือ่งยนต์เดนิล่ืน แรง
สดุพลังสะอาด จากการทดสอบ E20 S EVO กบัรถยนต์รุ่นใหม่
ระบบ GDI ช่วยให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

 ผลักดันการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงชีวภาพที่ช่วยลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง
มสีถานบีรกิารน�า้มันทีจ่�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลงิ E20 จ�านวน 845 
สาขา และสถานีบริการที่จ�าหน่ายน�า้มันเชื้อเพลิง E85 จ�านวน 
335 สาขา โดยบริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 
และ E85 ผ่านสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 คือร้อยละ 16.6และ
ร้อยละ 40.4 ตามล�าดบั และมยีอดขายต่อสถานบีรกิารส�าหรบั
ผลิตภัณฑ์น�า้มัน E85 เป็นอันดับที่ 1

 พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อล่ืนมาตรฐานสากล โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
และได้การรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 ระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ระบบการจัดการ
คุณภาพสากล ส�าหรับการจัดหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด
จ�าหน่ายและด้านการบริการหลังการขาย เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน
ภายในองค์กร

การด�าเนินงานปี 2563

Green Experience - ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ 

เหนือความคาดหวงัของลกูค้า และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
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Innovative Service Stations : น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ มาพัฒนาสถานีบริการ สภาพแวดล้อมในสถานีบริการ และ
ธุรกิจ Non oil
 ปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการในรูปแบบ Unique design 

service stations โดยส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการ
ผ่านการออกแบบ การพัฒนาพันธมิตรธุรกิจ Non oil  
โดยบริษัทฯ มีสถานีบริการรูปแบบ Unique design จ�านวน 
33 สาขา ณ สิ้นปี 2563

 พัฒนาสถานีบริการท่ีมีมาตรฐานบนท�าเลถนนสายหลัก  
โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า 

 สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานและภาพลักษณ์ของสถานี
บรกิารให้พร้อมในการแข่งขนัทัง้ด้านโครงสร้าง และงานบรกิาร
จ�านวน 18 แห่ง 

 ขยายเครือข่ายลูกค้าบัตร Fleet card และ Pre-paid card 
เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านสถานีบริการฯ

 ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment  
Institute: TEI) พฒันาเกณฑ์การออกแบบสถานบีรกิาร ภายใต้ 
แนวคิด Inno-green station ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้
นวัตกรรม ปลอดภัย และดูแลคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม
ผ่านการออกแบบสถานีบริการ ตามหลักอารยสถาปัตย์

 ขยายธุรกิจ Non oil ในสถานีบริการน�้ามันเพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อความสะดวกของลูกค้า อาทิ ธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้
แบรนด์“อินทนิล” เป็น 673 สาขา และ พัฒนาพันธมิตรทาง
ธรุกจิใหม่ทีใ่ห้บรกิารร้านสะดวกซือ้แบรนด์ “ทอ็ปส์ เดลี”่ และ 
“แฟมิลี่มาร์ท” เป็น 13 สาขา และ 21 สาขา ตามล�าดับ 

 บริหารจัดการพื้นท่ีในสถานีบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดภาย
ใต้รูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อเติมเต็มบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น 
เช่น ธุรกิจคาร์แคร์ ในแบรนด์ “Wash pro” “FURiO Care” 
“Green Wash” “Trye Care” รวมถึงธุรกิจ Food kiosk/
Truck food ร้านอาหาร ร้านซักอบรีด ธุรกิจขนส่งสินค้าและ 
ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น

 ร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกจิ พฒันา EV Charger ในสถานบีรกิาร
น�้ามันบางจาก บนเส้นทางหลัก เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)

BCP Mind : พัฒนางานบริการด้วยความใส่ใจ รวมถึงการน�า
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้าง
งานบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 จากการแพร ่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได ้ยกระดับ 

สถานีบริการน�้ามันบางจาก ให้มีมาตรการดูแลความสะอาด
อย่างเคร่งครัด และให้พนักงานหน้าลานทุกคนใส่หน้ากาก
อนามยั รวมถงึได้แจกเจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมอืให้กบั
ลูกค้า และประชาชนทั่วไป นอกจากน้ียังได้น�าระบบ Digital 
payment มาใช้ส�าหรับการช�าระเงิน พร้อมสะสมคะแนน
สมาชิกในสถานีบริการ ร้านกาแฟอินทนิลทุกสาขา และร้าน
สะดวกซื้อในสถานีบริการ เพื่อช่วยลดการสัมผัสเงินสด และ
รกัษาระยะห่างระหว่างลูกค้าและพนกังานผู้ให้บรกิาร เพือ่เพิม่
ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้สถานีบริการ

 พัฒนามาตรฐานงานบริการของสถานีบริการที่อยู่ในท�าเลหลัก
มีความพร้อมในด้าน Hardware (POS, เคร่ืองเติมลมยาง
อัตโนมัติ) ที่เน้นการบริการที่รวดเร็ว และพัฒนามาตรฐานการ
ดูแลห้องน�า้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 ขยายโครงการส�าหรบัยกระดบัประสบการณ์การใช้บรกิารผ่าน 
“โครงการของหายได้คืนที่ปั ๊มบางจาก” ที่ปลูกฝังจิตส�านึก
ให้พนักงานเก็บรักษาสิ่งของมีค่าที่ลูกค้าลืมเมื่อมาใช้บริการ
เช่น กระเป๋าสตางค์ สร้อยคอ โทรศัพท์มือถือ เพื่อประสาน
งานให้ลูกค้ามารับคืน และ โครงการสถานีบริการ Road side 
assistant ส�าหรบัผูใ้ช้รถใช้น�า้มนัทีต้่องการความช่วยเหลอื เช่น
เปลี่ยนยาง พ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น

 ควบคุมมาตรฐานการบริการผ่านกระบวนการการตรวจสอบ
มาตรฐานงานบริการ (Service audits) แบบสุ่มโดยตัวแทน
แบบไม่เปิดเผยตัว (Mystery shopper)
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 พัฒนาระบบบัตรสมาชิกบางจาก ในรูปแบบ Digitized 
loyalty program ด้วยการพัฒนา Bangchak mobile 
application ใหม่ ภายใต้แนวคดิ “มากกว่าทีใ่ห้ คอืความใส่ใจ”  
โดยเพิ่ม Feature ใหม่ๆ เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจ
หลังสมาชิกใช้บริการเพื่อให้มีข้อมูลความพอใจของลูกค้า
มาปรับปรุงงานบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า 
สิทธิประโยชน์ Same price และระบบสนับสนุนการดูแล 
สิ่งแวดล้อมของสมาชิก เช่น ต้นไม้ของคุณ ตระกร้าบุญ  
ทีส่มาชกิสามารถบรจิาคคะแนนให้กบัหน่วยงานการกศุลต่างๆ 
ได้ตลอดเวลา

 น�าระบบ Digital payment มาใช้ส�าหรับการช�าระเงิน  
พร้อมสะสมคะแนนสมาชิกในสถานีบริการน�า้มัน ร้านอินทนิล
ทุกสาขาและร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน�้ามัน โดยการ
สแกน QR Code เพื่อช�าระเงินผ่าน Application ทุกธนาคาร 
ซึ่งช่วยลดการสัมผัสเงินสด และรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า
และพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะเข้ามา
ใช้สถานีบริการ

 พัฒนาระบบ Application BCP link ทีช่่วยอ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญได้อย่างทันท่วงที เช่น
ระบบค�าสัง่ซือ้น�า้มันอตัโนมตั ิ(Auto Ordering System : AOS) 
และท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ เช่น ระบบ Smart P&L (ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานีบริการ) 

 พัฒนาระบบ Online training ส�าหรบัพนกังานบรกิารหน้าลาน 
และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการ
ท�างานที่ส�าคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

 โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ บรษิทัฯ สร้างโอกาสให้ลกูค้ามส่ีวน
ร่วมในการสนบัสนนุผู้ประกอบการ SME ในการสร้างนวตักรรม 
โดยน�าสนิค้านวตักรรมจากภมิูปัญญาของคนไทยมามอบให้กบั
ลูกค้าที่มาเติมน�้ามัน เพื่อน�ารายได้มาสนับสนุนสินค้าเกษตร 
สินค้า OTOP หรือสินค้านวัตกรรม

 โครงการการจ้างงานผู้พกิารและผู้สูงอาย ุ(ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสม)  
สนับสนุนคุณค่าและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึง 
ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าที่ผลิต
โดยกลุ่มผู้พิการ 

 โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการฯ โดยน�าพื้นท่ี 
ที่ไม่เกิดประโยชน์ด้านหลังสถานีบริการ มาสร้างแปลงปลูก
ผักสวนครัวเพื่อลดภาระค่าอาหารให้กับพนักงานให้บริการ 
และต่อยอดเป็นของแทนค�าขอบคุณให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ  
รวมถึงได้น�าความรู้ในการปลูกผักสวนครัวไปแลกเปลี่ยนความ
รู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบสถานีบริการบางจาก

Green Innovation - แสวงหาและพัฒนานวัตกรรม 

ที่สร้างมูลค่าให้ลูกค้าและธุรกิจ

Green Sustainability - สร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

อย่างย่ังยืนไปพร้อมกับส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ  
ยังคงขับเคล่ือนโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมร่วมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ
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 โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” โดยน�าขวดน�้าดื่มพลาสติกชนิด PET  
และแกลลอนน�้ามันหล ่อลื่นใช ้แล ้วจากลูกค ้า มาผ ่าน
กระบวนการ Upcycling โดยใช้นวัตกรรมตามแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เพื่อผลิตเป็นสินค้า
ชนดิใหม่ เพ่ือรักษาคุณค่าของทรพัยากร ลดการใช้ทรพัยากรใหม่  
และลดการเกิดขยะพลาสติก 

 ธุรกิจร้านกาแฟอินทนิล ผู้น�าของธุรกิจกาแฟท่ี “เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ผ่านโครงการ 
“น�าแก้วมาเอง” เป็นรายแรกๆ อีกทั้งปัจจุบัน ร้านกาแฟ
อนิทนลิเป็นผูน้�าของร้านกาแฟท่ีใช้ BIO packaging ทัง้ฝาและ
แก้วกาแฟทีผ่ลติจากพชื โดยย่อยสลายได้ตามธรรมชาตทิัง้หมด 
รวมถงึใช้ฝาแบบพร้อมดืม่ ทีไ่ม่ต้องใช้หลอด เพือ่ลดปัญหาการ
เกิดขยะพลาสติกและมลพิษจากการก�าจัดขยะ 

 โครงการส่งเสรมิประเพณไีทย สร้างประสบการณ์แก่ลกูค้าและ
รณรงค์ให้ลูกค้าให้ความส�าคัญต่อประเพณีไทยท่ีดีต่างๆ อาทิ 
จดัรายการส่งเสรมิการขายในช่วงเทศกาลส�าคัญต่างๆ กจิกรรม
มอบกระทงให้ลูกค้าในวันลอยกระทง พร้อมจัดพื้นที่ส�าหรับ
รดน�า้พระพุทธรูป 

 โครงการของหายได้คืนทีป่ั๊มบางจาก เพื่อสร้างความประทับใจ
และความไว้วางใจในการใช้บรกิารทีส่ถานบีรกิารบางจาก ผ่าน
การปลูกฝังจิตส�านึกความซื่อสัตย์ของพนักงานบริการ ให้ดูแล
และส่งคืนทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการลืมไว้ในสถานีบริการ 

 โครงการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Road side assistant)  
ปลูกฝังวัฒนธรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานบริการ
ในสถานีบริการ โดยให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้รถทั่วไปที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเบือ้งต้น เช่น เปล่ียนยาง และพ่วงแบตเตอร่ี เป็นต้น

 โครงการสมาชิกบางจากร่วมปันน�้าใจ สู ่การให้ไม ่รู ้จบ  
สร้างการมส่ีวนร่วมของสมาชกิบางจากได้ช่วยเหลอืสงัคม โดยลกูค้า 
สามารถบรจิาคคะแนนสะสมจากการเตมิน�า้มันและการซือ้สนิค้า
ในเครอืบางจาก เพือ่แลกเป็นเงนิบริจาคร่วมกบัส่วนทีบ่ริษัทฯ 
บรจิาคสมทบเพิม่เติม เพือ่มอบให้กบัองค์กรสาธารณประโยชน์ 
อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
มลูนธิริามาธบิด ี และสภากาชาดไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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สถานีบริการน�้ามันบางจากเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาอันดับ 1 ร่วม จากคะแนน Net Promoter Score (NPS) ตั้งแต่ปี 2560-2563 
(ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้น�า้มัน 2,000 คน ทั่วประเทศ ส�ารวจโดยบริษัทวิจัยภายนอก) 

ผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน

NPS Score

ยอดขายเฉลี่ย
(พันลิตร/เดือน/สถานีบริการมาตรฐาน)

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

จากการเติมน�า้มันผ่านบัตรสมาชิกบางจาก 

การขยายสถานี
(จ�านวนสถานี)

ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก

2560

2560

2560

2560
2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2563

25632563

2563

อันดับ 1 (ร่วม)

15.4% 15.8%

16.0% 15.6%

77.5%

71.5%

76.1%

81.3%

509.8
พันลิตร

496.0
พันลิตร

497.7
พันลิตร

458.5
พันลิตร

61

48

74

45

แห่ง แห่ง

แห่งแห่ง

2560 2561 2562 2563

88 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



การขนส่งผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการขนส่งผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยยกระดับ
กระบวนการขนส่งผลติภัณฑ์ให้มปีระสทิธภิาพ ถกูต้อง ตรงเวลา และปลอดภยัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการสร้างพนัธมติรทางธรุกจิให้แขง็แกร่ง
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสม ผ่านการสัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ ให้มีความรู้ สามารถท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมายปี 2565

ขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วยรถขนาดใหญ่ 

(กึ่งพ่วง) ร้อยละ 50 ของปริมาณ

การจัดส่งทั้งหมด 

อุบัติเหตุในการขนส่งเป็นศูนย์  

(กรณีที่มีความเสียหายต่อรถ

เกิน 1 ล้านบาท) 

ขนส่งน�้ามันไปยังลูกค้าได้ตามแผนการ

จ�าหน่ายของบริษัทฯ ในอนาคต (ค�านวณ

จากอัตราการขยายสถานีบริการน�้ามัน 

เพิ่มขึ้น 330 แห่งระหว่างปี 2561-2566)

ข้อร้องเรียนจากการขนส่ง

ไม่เกิน 3.5 เรื่อง/1,000 เที่ยววิ่ง

ผลด�าเนินงาน

สัดส่วนการขนส่งน�้ามันใสด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) 

ลดการปล่อย GHG ได้ 

(เป้าหมาย: เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้การลดจ�านวนเที่ยววิ่ง) 

จ�านวนข้อร้องเรียนในการขนส่งต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง

(เป้าหมาย: ≤ 3.5 เรื่องต่อหนึ่งพันเที่ยววิ่ง)

สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง* (เป้าหมาย: อุบัติเหตุเป็นศูนย์)

*กรณีที่มีความเสียหายต่อรถเกิน 1 ล้านบาท

กลยุทธ์

จัดแผนการขนส่งน�า้มันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงต้นทุน เวลาและความปลอดภัยสูงสุด

โครงการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง)

บริษัทฯ บริหารจัดการรถขนส่งด้วยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว 2 คัน 
เป็นรถก่ึงพ่วงขนาดใหญ่ (40,000 ลติร) ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดต้นทนุ
การขนส่งได้แล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยน�้ามัน 
และลดโอกาสจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยมาตรการ

 ก่อสร้างสถานีบริการใหม่ให้รองรับรถกึ่งพ่วงเข้าจัดส่งได้ 

 การผลักดันจัดส่งน�้ามันส�าหรับสถานีบริการของบริษัทฯ ด้วย
รถกึง่พ่วงให้มากทีส่ดุ ทัง้จดัส่งแบบหนึง่คนัไปหนึง่สถานบีรกิาร 
หรือสองสถานีบริการสั่งร่วมกัน ด้วยรถกึ่งพ่วงคันเดียวกันที่
เรียกว่า การจัดส่งแบบ multi drop เพื่อเพิ่มโอกาสการขนส่ง
ด้วยรถกึ่งพ่วง

 ให้สิทธิส่วนลดแก่สถานีบริการน�า้มันประเภทอื่นๆ เช่น สถานี
บรกิารของสหกรณ์การเกษตร สถานบีรกิารของผูป้ระกอบการ 
(Dealer) ในกรณีขนส่งน�้ามันด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) 
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แผนงานในอนาคต 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลับใน ในรถ

ขนส่งน�้ามันใสทุกคัน เพื่อลดโอกาสการ

หลับใน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

ในระหว่างการจัดส่ง

จากการด�าเนนิการดงักล่าว ส่งผลให้สดัส่วนการใช้รถขนาดใหญ่เพิม่
ขึ้นเป็น 41% ช่วยลดค่าต้นทุนการขนส่งลงได้กว่า 450 ล้านบาท 
ในปี 2563 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 7,520 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงลดอุบัติเหตุลงจากจ�านวน
เที่ยววิ่ง และระยะทางที่ลดลง

โครงการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhaul) 

บริษัทฯ ด�าเนินโครงการรถน�้ามันขนส่งเท่ียวกลับโดยการรับ 
เอทานอลจากโรงงานผู้ผลิตในเส้นทางเดียวกันกลับมายังบริษัทฯ 
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเข้าเป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลติของโรงกล่ัน 
โดยมิให้เกดิการสญูเปล่าทางธรุกจิจากการเดนิรถเปล่าในเทีย่วกลบั 
ซึง่ปีนีไ้ด้ด�าเนนิการกว่า 400 เทีย่ว ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวตัถดุบิ
ได้กว่า 1 ล้านบาท 

 การพัฒนาพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพด้วยการ 
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการขับขี่  
การดบัเพลงิทีถ่กูต้อง การปฏบิตังิานภายในคลงัน�า้มนั การใช้ระบบ 
Transportation Management System (TMS) และการบริหาร
ข้อมูลผ่านระบบ SAP เพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพ
ให้กับพนักงานขับรถทุกคน ส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีแก่ ผู้ประกอบการสถานี
บริการน�้ามัน

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์หลักส่งผลให้มีผลการด�าเนินงาน 
ที่โดดเด่น กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถบริหารสัญญาขนส่งของคู่ค้า
ทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉลี่ยร้อยละ 80

 การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้ทันสมัยและ

 มีประสิทธิภาพ

“นวัตกรรม Smart Transportation” โครงการปรับปรุงระบบ
บริหารงานขนส่ง (Transportation Management System: 
TMS) ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันสามารถติดตามแผนการขนส่ง
รถน�้ามันและพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ความเร็วในการขับขี่ 
เส้นทางการเดินรถ เวลาในการขนส่งด้วยการใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระบบ GPS ท่ีติดตั้งประจ�ารถขนส่งน�้ามัน ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังห้องควบคุมที่มีพนักงานของบริษัทฯ 
ประจ�าตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบรถขนส่งผ่านระบบ
แจ้งเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันการทุจริตในการขนส่ง 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ในรถน�้ามันผ่าน Application บน Smart phone เพื่อให้ผู ้
ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน สามารถติดตามภาพจริงแบบ 
เรียลไทม์ และติดตามพิกัดของรถน�้ามันได้ตั้งแต่ออกจากคลังน�า้มัน 
ท�าให้ทุกฝ่ายทราบถึงสถานะการขนส่งได้พร้อมกัน สร้างความ
โปร่งใสในการตรวจสอบและพึงพอใจ ลดข้อร้องเรียนในการขนส่ง
ลงได้อีกทางด้วย

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้เข้มข้นมากขึ้น 
โดยวางแผนเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการหลับในในรถบรรทุกน�้ามันใส 
และพัฒนาระบบบริหารงานจัดส่ง TMS ให้สามารถวางแผนโดย
ใช้รถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) ด้วยการจับคู่สถานีบริการต้องการน�้ามัน
ในเวลาเดียวกัน แต่ปริมาณยังไม่เพียงพอในสถานีบริการเดียวให้
ใช้รถกึ่งพ่วงจัดส่งได้ ให้จัดส่งร่วมกันกับอีกสถานีบริการ ที่เรียกว่า  
จัดส่งแบบ multi drop เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้รถขนาดใหญ่ในการ
จัดส่ง

 การพัฒนาระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ 

 (Auto Ordering System : AOS) 

 และระบบข้อร้องเรียนออนไลน์

“ระบบค�าสั่งซื้อน�า้มันอัตโนมัติ (Auto Ordering System : AOS)” 
เพื่อให้การรับค�าสั่งซื้อน�้ามันจากสถานีบริการน�้ามันเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถวางแผนขนส่งได้ทันเวลา บริษัทฯ ได้
พัฒนาระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติให้ผู้ประกอบการสถานีบริการ
น�้ามันสามารถค�านวณข้อมูลยอดขายน�้ามันและปริมาณน�้ามัน 
คงเหลือในถังแต่ละวัน สามารถสร้าง ค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติและ
ส่งมายังบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอให้กับสถานีบริการน�้ามันบางจาก 
ที่บริหารโดยบริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด จ�านวนกว่า 200 สถานี 
ท่ัวประเทศ ท�าให้สถานีบริการสามารถบริหารการส�ารองปริมาณ
น�้ามันให้เพียงพอต่อการขาย สามารถบริหารแผนงานขนส่งและ
ปริมาณรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

“ระบบข้อร้องเรียนออนไลน์” บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการรับร้อง
เรียนออนไลน์เฉพาะงานขนส่งข้ึน เพื่อให้การบริหารและติดตาม
ข้อร้องเรียนด้านการขนส่งเป็นระบบ สามารถติดตามข้ันตอนการ
แก้ไขปัญหาและด�าเนินการปิดข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่างเชื่อมระบบข้อร้องเรียนออนไลน์
กับระบบจ่ายเงินค่าบริการขนส่งผ่านระบบ SAP เพื่อค�านวณค่า
ปรับอัตโนมัติ กรณีที่คู่ค้า (ผู้รับเหมาขนส่ง) ได้รับการร้องเรียนที่มี
ผลกระทบจนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
อีกแนวทางในการรักษามาตรฐานงานบริการขนส่ง เนื่องจากมีการ
ก�าหนดเป็นบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อกระท�าผิด 

90 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2563



บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ ่ายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563 โดยรวมลดลงประมาณ 
33,731.32 ล้านบาท จากปี 2562 หรือร้อยละ 32.56 สาเหตุหลัก
มาจากราคาน�า้มันดิบที่ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29 เห็นได้จาก
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ลดลง 33,609.65 ล้านบาท 
ในปีนี้บริษัทฯ ได้เดินหน่วยกลั่นเฉลี่ย 97.21 พันบาร์เรลต่อวัน  
ซึ่งลดลงจากปี 2562 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบท่ีไม่ติดไปกับ
ผลิตภัณฑ์ลดลง 32.03 ล้านบาท ตามปริมาณน�้ามันที่ไม่ได้
คุณภาพที่ลดลงซึ่งมีมูลค่า 32.24 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ  
มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจ�าเป็น เห็นได้จากค่าใช้จ่าย 
เพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษและค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม 

ที่ลดลง โดยที่ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่าย 
ในการตดิตามและตรวจวดั ลดลง 11.68 ล้านบาท และ 6.67 ล้านบาท  
ตามล�าดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินระบบจัดการลดลง 
1.42 ล้านบาท และค่าบ�าบัดน�า้ทิ้งกับค่าก�าจัดของเสีย ลดลง 3.72 
ล้านบาท

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่ลดลง 
6.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.14 หลักๆ มาจากค่าก�ามะถันเหลวที่
สามารถจ�าหน่ายได้ลดลง 3.73 ล้านบาท และค่าจ�าหน่ายเศษเหล็ก
และอลูมิเนียมลดลง 2.54 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 2561 2562 2563

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

น�้ามันดิบ (Crude Feed) 89,862.78 89,112.83 54,827.42 

เอทานอล (Ethanol) 7,562.06 7,127.70 6,124.10 

ไบโอดีเซล (บี100) 4,000.11 4,308.22 0.11 

ไบโอดีเซล (บี100)-Premium 42.62 36.36 0.00 

ไบโอดีเซล (บี100)_HI PURE TYPE2 - 582.10 7,131.39 

น�้ามันพืชใช้แล้ว 1.48 0.76 0.32 

สารเคมี 168.07 171.83 162.17 

น�้าใช้ในการผลิต 20.82 28.35 18.77 

พลังงานที่ใช้ในการผลิต 1,893.77 1,809.57 1,303.81 
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

น�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ (SLOP OIL) 100.36 57.60 25.36 

น�า้ทิ้ง 11.38 10.93 11.15 

สารเคมีที่มากเกินพอจากน�้าบ่อปรับเสถียร 0.13 0.11 0.11 

ก�ามะถันไม่ได้คุณภาพ 0.07 
ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 28.29 24.29 12.62 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 267.28 301.02 234.88 

ค่าบ�าบัดน�้าทิ้ง 7.63 9.71 6.34 

ค่าก�าจัดของเสีย 12.27 5.35 4.99 
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด 7.68 14.94 8.27 

ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย 0.11 0.03 0.02 

ค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินระบบจัดการ 1.59 1.89 0.47 

ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม - 0.01 -
ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่

ก�ามะถันเหลว (9.86) (14.19) (10.46)

กลีเซอรีน (0.05)

เศษเหล็ก-อลูมิเนียม (5.70) (4.17) (1.64)
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ยึดมั่นการเป็นองค์กรที่

สร้างคุณค่าและ
มูลค่าต่อสังคมไทย
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มิติสังคม
กลุ่มบางจากฯ รวมใจสนับสนุนอุปกรณ์ 

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19

อัตราความถี่

ของการบาดเจ็บ
(Loss-time Injury Frequency 

Rate: LTIFR)

ความปลอดภัย

การบาดเจ็บจากการท�างานท่ีท�าให้

ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาเหมอืนเดิม

ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
(High-Consequence 

Work-Related Injuries)

0 0 
2 0ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

พนักงาน พนักงานครั้ง ครั้ง

ครั้ง ครั้ง

ลูกค้ากลับมาใช้บรกิาร

95%91%

ลูกค้า

พึงพอใจต่อการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนและ

ข้อเสนอแนะ

พนักงาน

คะแนนความผูกพัน

พนักงาน

ร้อยละ

มีมาตรการให้พนักงาน 

Work from Home
ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด63

จ�านวนชั่วโมงการอบรม

เฉลี่ยของพนักงาน 

23.29 เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมปรับตัว

รับการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมพัฒนาทักษะ

ผ่านช่องทาง Online 

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ร้อยละ

ร้อยละ

9,001 ชั่วโมง 
= 2.64 ล้านบาท

ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ร้อยละ

5.64%

84.4

19.53%

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ประเภทการมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชนและสังคม

การบริจาคให้กับโรงเรียน

การพัฒนาชุมชน-สังคม  

พัฒนาชุมชน-สังคม
ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ 

74.83% 

ชั่วโมงการท�างานอาสาของพนักงาน  

            

งบประมาณ 

3.24 ล้านบาท

มูลค่าการบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ

 9.4 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

 12.02 ล้านบาท
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กลุ่มบางจากฯ 

ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19

95บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



เนื่องจาก ปี 2563 เป็นปีท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 
ระบาดหนักรุนแรง ส่งผลกระทบท้ังในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 
บริษัทฯ ได้ขยายผลกิจกรรมไปสู่การดูแลพนักงาน ลูกค้า ชุมชน 
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้ปลอดภัยจากผลกระทบของวิกฤตโค
วดิ-19 โดยบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิงานและกจิกรรมทางธรุกจิ เพือ่ป้องกนั
และลดผลกระทบในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
รวมถึงในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงการด�าเนิน
งานดังกล่าว พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้าน
วัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health for Business Practice: 
COHBP) ของ GRI ทีเ่พิง่ประกาศใช้ส�าหรบัการด�าเนินงานของบรษิทัฯ  
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในด้านต่างๆ มีดังนี้

การวางแผนงานทางธุรกิจ

 บริษัทฯ ปรับแผนการหยุดซ ่อมบ�ารุงประจ�าป ี (TAM)  
จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นปี 2564 เนื่องจากการ 
ซ่อมบ�ารุงจ�าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ และผู้รับ
เหมาเป็นจ�านวนมากเข้ามาด�าเนินงาน อาจเกิดความเส่ียงใน
การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อีกท้ังเป็นการใช้ประโยชน์ตัว
เร่งปฏิกิริยาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก
การใช้ก�าลังการผลิตที่ลดลงในปีนี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการลด
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารกระแสเงินสด

 จัดตั้งคณะท�างาน Innovation Continuity Task Force 
ระดมความคดิจากพนกังานในการต่อยอดธรุกจิเดมิหรอืสรรหา
แนวทางการท�าธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนและ
รองรบัการเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์ทางธรุกจิทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ไปหลังจากวิกฤตโควิด-19

 พัฒนาระบบช�าระค่าบริการในรูปแบบ Digital payment  
เพื่อรองรับวิถีชีวิต New normal ท่ีสถานีบริการบางจาก 
เพือ่เพิม่ความสะดวก รวดเรว็และปลอดภยัให้ผูบ้ริโภค ตอบรบั
ยุค Digital & Cashless ลดการสัมผัสเงินสด

 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการขยายการผลิตจากธุรกิจผลิต 
เอทานอลสู่การผลิตแอลกอฮอล์เจล

 พัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันชนิดใหม่ บางจากแก๊สโซฮอล์ E20 S 
EVO เพื่อจ�าหน่ายแทน E20 เดิม ในสถานีบริการบางจาก
ทั่วประเทศสอดรับกับสถานการณ์การผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdownจากภาครัฐ และนโยบายของกระทรวงพลังงาน 
ที่ส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดการส่งเสริมการขายน�้ามันเพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชนหลังการ Lockdown ท�าให้ยอดขายน�้ามันของ 
บริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดูแลพนักงานและบุคลากร

 บริษัท มีแผนงาน Business Continuity Management 
(BCM) ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารภาวะวิกฤตในสถานการณ์
โรคระบาด (Epidemic - Crisis Management Plan) โดย
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง มีการประชุมและปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมีการสื่อสารกับ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ

 ก�าหนดให้พนักงานที่มีโรคประจ�าตัว เจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์
สามารถขออนุมัติปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยอยู่ในดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา

 ก�าหนดให้พนักงานเข้างานและเลิกงาน โดยเหลื่อมเวลา
ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางโดย 
รถสาธารณะ โดยการเข้าปฏิบัติงานพนักงานต้องด�าเนินการ
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทั้งมาตรการสาธารณสุขและการเพิ่มระยะห่าง 
ทางสังคม (Social distancing)

 สนับสนุนให้พนักงานใช้การประชุมแบบ Teleconference 
หรือ VDO conference

 ปรับเวลาปฏิบัติงานของพนักงานที่ท�างานเป็นกะ เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการเคอร์ฟิว และกันพื้นที่อาคาร Control 
Room ให้เข้าออกได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดรถรับส่งจาก
โรงกล่ันถึงบ้านส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในห้อง Control 
Room อีกทั้งได้เตรียมจัดพื้นที่ภายในโรงกลั่นเป็นที่พักส�ารอง
กรณีที่พบการระบาดเป็นวงกว้าง 

 แจกแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน 
รวมถึงตั้งจุดวางแอลกอฮอล์เจลไว้ตามจุดต่างๆ ของ

 อาคารส�านักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน
 ก�าหนดมาตรการอาคารส�านักงาน ส�าหรับพนักงาน ผู ้รับ

เหมาและ Visitors เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการ 
แพร ่ระบาดของโควิด-19 ครอบคลุมเพิ่มที่ปฏิบัติงาน 
ของบริษัทฯ

 จัดเตรียมมาตรการการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัดใน
จุดสัมผัสต่างๆ ในสถานีบริการน�า้มัน เช่น ก�าหนดให้พนักงาน
บริการหน้าลานและเจ้าหน้าที่ภายในสถานีบริการทุกคนต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการสอบถามและเฝ้าสังเกต
อาการ พร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือประจ�าตู้แคชเชียร์และ
บริเวณหน้าลาน เพื่อเพิ่มความม่ันใจให้กับลูกค้าในการเข้ามา
ใช้บริการ 

 จดักจิกรรมให้พนกังานเยบ็หน้ากากอนามยัผ้า รวมถงึจ�าหน่าย
แอลกอฮอล์เจลในราคาถูกให้กับพนักงาน

กรอบการด�าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจ
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
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 จัดโครงการ “พอ พัก ผัก” โดยแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชและ 
กล้าผักสวนครัวให้กับพนักงานน�าไปปลูก เพื่อการบริโภค และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

 จัดให้มีโทรเวชกรรม (Telemedicine) ซึ่งเป็นบริการทางการ
แพทย์ทางไกลให้กับพนกังานได้ใช้บรกิารตามโรงพยาบาลทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ Telemedicine เพือ่ลดความเสีย่งในการเดนิทาง
ไปโรงพยาบาลของพนักงาน

 เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหลาย
รูปแบบเพ่ือสื่อสารมาตรการในการบริหารงาน การควบคุม
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และมาตรการอื่นๆ ที่จะ
กระทบต่อรายได้ของพนกังานอย่างตรงไปตรงมา รวมถงึในบาง
ประเด็นทีอ่่อนไหวจะจดัประชมุร่วมผูบ้ริหารกบัคณะกรรมการ
ลูกจ้างและสหภาพแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อการสื่อสารที่สร้าง
ความมั่นใจในอาชีพให้กับพนักงาน

การดูแลคู่ค้าและผู้รับจ้าง

 บริษัทฯ ด�าเนินการช�าระเงินให้กับคู่ค้าและผู้รับจ้างอย่างตรง
เวลาตามที่ได้ตกลงกันตามปกติ โดยมีการสื่อสารแนวทางการ
ติดต่อธุรกิจกับ Users และ Buyers แม้จะเป็นช่วงเวลาท่ี
บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน

การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น 

 บริษัทฯ อุดหนุนข้าวสาร กข. 43 จากสหกรณ์การเกษตรทุ่ง
วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อน�ามาแจกให้ประชาชนผ่านโครงการ  
“ถังปันสุข”

 บริษัทฯ อุดหนุนข้าวสารหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตร
คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีเพือ่มาจ�าหน่ายให้กบัพนกังานในราคา
ถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด-19

 
การจัดหาสินค้าและบริการ

 จ�าหน่ายเจลแอลกอฮอล์ในราคาถูก และการเป็นผู ้แทน
จ�าหน่ายหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในให้ประชาชน 
  ผ่านสถานีบริการบางจากและร้านกาแฟอินทนิล

การให้และกิจกรรมเพื่อสังคม

 จัด “ถังปันสุข” ในสถานีบริการน�้ามันบางจาก และพื้นที่ 
ในหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงจุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อร่วม
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤตโควิด-19 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนช่วยเหลือแบ่งปัน
อาหาร และเครือ่งอปุโภคบรโิภคให้แก่ผูท้ีข่าดแคลนบรษิทัฯ ได้
สนบัสนนุข้าวสารอ่อนพนัธ์ุพืน้เมอืงจาก จ.ชัยนาทจากสหกรณ์
การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ.ชัยนาท ใส่ไว้ใน “ถังปันสุข”

 ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลและน�้าดื่มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
น�าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชน รวมถงึแจกจ่ายให้กบัชมุชนและ
ผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โรงกลั่นน�า้มันบางจาก

 ส่งมอบถงุบางจากห่วงใย สู้ภัยโควดิ-19 เป็นชุดอปุกรณ์ป้องกนั
ตวัเอง ลดความเสีย่งในช่วงเฝ้าระวงัโควิด-19 1 ชดุ ประกอบด้วย  
หน้ากากผ้า 2 ช้ิน แอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา วิตามินซี  
และสติกเกอร์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่จ�าเป็นในช่วง 
เฝ้าระวังให้กับผู้อาศัยในชุมชนรอบโรงกล่ันน�้ามันบางจาก 
จ�านวน 17,000 ชุด

 ส่งมอบหน้ากากอนามัยจ�านวน 3,500 ชิ้น ไปยังประชาชน
และผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศจีน ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

 สนับสนุนการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการเพ่ิมพื้นท่ี
ให้มีการจ�าหน่ายสินค้าชุมชนตามสถานีบริการ

 เพิ่มการจ้างแรงงาน ในธุรกิจร้านกาแฟอินทนิลและร้านค้า
พันธมิตร ด้วยการไม่หยุดขยายและพัฒนาสถานีบริการน�า้มัน

 สร้างช่องทางผ่านไลน์ กลุ่มขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อสร้าง
รายได้เสริมในช่วง Work from home ให้แก่เพื่อนบ้านกลุ่ม
คอนโดรอบโรงกลั่น

การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคม

 ช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาในด้านการฟื้นฟูและปรับรูปแบบการ
ให้บริการของวิสาหกิจชุมชนคุณแจ๋วคลีนเซอร์วิส (แม่บ้าน
ท�าความสะอาดคอนโด) ให้มีความสามารถในการแข่งขันโดย
มีรูปแบบงานบริการที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
normal)

 สนับสนุนกิจกรรมการศึกษากับโรงเรียนที่มีปัญหาเร่ืองการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยจัดอบรมครูผ่านออนไลน์ในช่วง
ปิดการศึกษา และจัดส่งอุปกรณ์สื่อการสอน พร้อมทั้งติดตาม
นิเทศ ให้ค�าแนะน�าทุกเรียนในช่วงเปิดเรียน โดยให้บริการกับ 
39 โรงเรียน ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม และเป็นประเด็นส�าคัญต่อบริษัทฯ และต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงาน คู่ค้าและผู้รับจ้าง และชุมชนรอบโรงกล่ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านความมั่นคง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHEE Policy) ซ่ึงก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน มีหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบด้านความปลอดภัยทัง้ต่อตวัเองและเพือ่นร่วมงาน ต่อกฎหมายและมาตรฐาน บรษัิทฯ มีโครงสร้างการบรหิารด้านความปลอดภยั 
ความมัน่คง อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมและพลงังาน (SHEE) และใช้มาตรฐานด้านความปลอดภยั ISO 45001 มาบรหิารด้านความปลอดภัย 
นอกจากนัน้แล้ว บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิงานเพือ่วางรากฐานระบบบรหิารความปลอดภยักระบวนการ (Process Safety Management: PSM) 
(Disclosure 403-1)

เป้าหมาย

อัตราการเจ็บป่วยจากโรคจากการ

ท�างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 

เท่ากับ ศูนย์

ไม่มีการรั่วไหลของน�้ามัน 

และสารเคมีอย่างมีนัยส�าคัญ 

สู่สิ่งแวดล้อม

กรณีการเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารไวไฟ

หรือสารเคมีจากภาชนะบรรจุหลัก หรือ

กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 

(Tier 1) ตามข้อก�าหนด API 754 เท่ากับ ศูนย์

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารด้านความ
ปลอดภยั ความมัน่คง อาชวีอนามยั ส่ิงแวดล้อม และพลงังาน (SHEE) 
และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO 45001 รวมถึงระบบบริหาร
ความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: 
PSM) ส�าหรับการบริหารงานด ้านความปลอดภัย ท�าให ้ 
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยดีขึ้นตามล�าดับ นอกจากน้ี
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยท้ังภายในงาน 
และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 24 ชั่วโมงอย่างต่อเน่ือง  
โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมา
ทุกคน มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ และ 
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในการท�างาน

 การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety 
culture transformation) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม เช่น 
กิจกรรม Line walk ของผู้บริหารในพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อ
แสดงออกถงึการให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยั และห่วงใย
การท�างานของผู้ปฏิบัติการ และ Field Risk Assessment 

(FRA) เพ่ือให้พนกังานค้นหาอนัตรายและความเส่ียง เพือ่ด�าเนนิ
การป้องกันล่วงหน้า

 กิจกรรมการรณรงค์ใส่หมวกนิรภัยอย่างปลอดภัยด้วยการใช้
สายรัดคางทุกครั้ง

 การประชมุและร่วมตรวจพืน้ทีค่วามปลอดภยั ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาทุกเดือน

 การชื่นชมและมอบรางวัล PSM reward ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ถกูต้องตามข้ันตอน และเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัเพือ่นพนกังาน
และผู้รับเหมา

0
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กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายนอกงานที่ด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

 การรณรงค์ให้พนักงานทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัย โดยรณรงค์
ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเม่ือขี่จักรยานยนต์ และคาดเข็ดขัด
นิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 

จากการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้านความ
ปลอดภัย คือ มีชั่วโมงความปลอดภัยครบ 4,000,000 ชั่วโมง-คน 
โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ซ่ึงบริษัทฯ ได้มอบของที่ระลึกให้
กับพนักงานทุกคน เพื่อแทนค�าขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันท�างาน
ให้เกิดความปลอดภัย

ในการปฏิบตัติามข้อก�าหนดทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตในการท�างาน เพือ่
ให้มั่นใจว่ากระบวนการประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดให้ผู้ที่ท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต้องเป็นพนักงานหรือ
ผู้รับเหมา ในระดับวิศวกรหรือระดับหัวหน้างานขึ้นไป รวมทั้งจัดให้
มกีารอบรมขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุคน  
หลังจากประเมินความเส่ียงและก�าหนดมาตรการควบคุมแล้ว ต้อง
รวบรวมให้ผู้จัดการส่วนทบทวนและลงนาม และทุกส่วนมีหน้าท่ี
ทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนดเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ 
จัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาท�างานในพื้นที่
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรอก
แบบสอบถามสุขภาพและประวตักิารเดนิทาง เพือ่คดักรองโควิด-19 
อีกทั้งก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ การสวม
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาเมื่อปฏิบ้ติงานและประชุม
ร่วมกับผู้อื่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การรณรงค์การหม่ัน 
ล้างมือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และข้อแนะน�าเกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงติดตั้งจุดล้างมือและ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และมีการฉีดพ่นน�า้ยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ท�างาน 

ผลจากการประเมินความเสี่ยงพบว่า กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
(Work-related hazard) ท่ีจะท�าให้เกิดความเส่ียงประเภท High 
consequence injury ได้ เช่น ไฟไหม้ สารเคมีร่ัวไหล วัสดุตก
กระแทกหรือชน เป็นต้น บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึด�าเนินการตามหลกัล�าดับช้ันของ
การควบคุมอนัตราย (Hierarchy of controls) โดยการทบทวนการ
ออกแบบกระบวนการผลิตให้มคีวามปลอดภยั ทบทวนการประเมนิ
ความเสี่ยงและขั้นตอนปฏิบัติงาน ทบทวนระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา 
 

การระบุภัยคุกคามที่เกี่ยวเนื่องกับการท�างาน การประเมิน

ความเสี่ยง และการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง 

(Disclosure 403-2)

บรษัิทฯ จดัให้มรีะเบยีบวธิปีฏบิตักิารชีบ่้งประเมนิประเดน็อนัตราย 
ความเสีย่ง และหาโอกาสในการปรบัปรงุแก้ไข โดยวธิ ีWhat if และ 
HAZOP ครอบคลมุกจิกรรมทีป่ฏบิตัโิดยพนกังานและผูร้บัเหมา โดย
ก�าหนดให้ทกุขัน้ตอนการท�างาน (Procedure) จะต้องชีบ่้งประเมนิ
ประเด็นอันตราย ความเสี่ยงและหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตลอดเวลา 
และทบทวนการชี้บ่ง ประเมินประเด็นอันตราย ความเส่ียงและหา
โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลง ส�าหรบังานทีไ่ม่ได้เกดิข้ึนเป็นประจ�ามกีารชีบ่้งอนัตราย
และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม กิจกรรมและพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
โดยใช้วิธี JSA (Job Safety Analysis) พร้อมก�าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ร่วมกับระบบใบ
อนญุาตท�างานอเิลก็ทรอนกิส์ (Work permit online) อกีทัง้ก�าหนด
ให้มีการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยผ่านการ Safety talk ก่อนเริ่ม
ปฏบิตังิาน และมกีารตรวจสอบความปลอดภัยและความสอดคล้อง
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นอกจากนัน้บรษิทัฯ มกีารรณรงค์ให้พนกังาน รายงานใบข้อแนะน�า
ด้านความปลอดภัย (Safety observation report) โดยมุ่งเน้น
ถึงการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) และสภาพการณ์ท่ีไม่
ปลอดภัย (Unsafe condition) ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันก่อนเกิด
เหตุ ในกรณีที่พนักงานและผู้รับเหมาสังเกตหรือพบเห็นสภาพ
การณ์ท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั หรอือาจส่งผลกระทบต่อตวัผูป้ฏิบตังิาน  
ผู้ปฏิบัติงานสามารถยุติการท�างานได้ โดยถือว่าไม่มีความผิดในการ
ละเว้นในการปฏิบัติหน้าท่ี และรายงานให้หัวหน้างานและเจ้าของ
พื้นที่ทราบ เพ่ือท�าการตรวจสอบและแก้ไขจนกว่าจะมั่นใจได้ว่า
ปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือด�าเนินกิจกรรมต่อไปได้ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินโครงการ Field Risk Assessment 
(FRA) การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ
งานต่ออนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึน เพือ่น�ามาสูก่ารป้องกนัก่อนเกดิเหตไุด้
อย่างเหมาะสม โดยส่งเสรมิให้พนกังานค้นหาอนัตรายและความส่ียง
ด้วยตนเอง เพือ่การป้องกนัล่วงหน้า และน�าไปสูก่ารสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภัยของบริษัทฯ ต่อไป

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับ

การท�างาน

กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การท�างาน การรายงาน และสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นหัวใจของระบบการบริหารงานด้านความ
ปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และก�าหนด
มาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�า้ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
ให้มีการรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติท่ีเกิดขึ้น และมี
การเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุ  
และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near-miss) ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด
ขึน้ ผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์หรอืผูท้ีพ่บเหน็จะต้องเขยีนรายงานให้เจ้าของ
พื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากน้ันจะมี 
การแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าการสอบสวนอุบติัเหต ุหรอืเหตกุารณ์ที่
เกดิขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้การสบืสวนหาสาเหตุทีแ่ท้จริง (Root cause) และ
ก�าหนดมาตรการป้องกันมใิห้เหตกุารณ์ดังกล่าวเกดิข้ึนซ�า้อกี รวมถงึ
ข้อแนะน�าเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement - 
OFI) ได้อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ การสอบสวนอบุตัเิหตใุช้
เครื่องมือที่เรียกว่า Why Three Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ด�าเนินการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง หลังจากนั้นจะมีการตรวจติดตาม
ผลการด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามมาตรการป้องกันที่ได้ระบุไว้
เป็นระยะ และเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด บริษัทฯ ได้มีสื่อการเรียนรู้จากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น (Lesson learned sharing) ให้กับพนักงาน และ
ผู้รับเหมาทราบผ่านทางสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ

บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากการท�างาน 

(Disclosure 403-3)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานใน
พื้นที่หน่วยกล่ัน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงใช้กระบวนการ
ด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน (Health risk assessment) ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีของโรงกล่ัน เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดมาตรการควบคุม
และลดความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจวัด 
สภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�า่เสมอ เช่น การตรวจวัดแสง 
เสียง ความร้อน และสารเคมีในพื้นที่ท�างาน เป็นต้น โดยน�าผลที่ได้
จากการตรวจวัดมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานที่ก�าหนด ในกรณีที่
พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย บริษัทฯ 
จะมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ท�างานให้มีสภาพการท�างาน
ท่ีปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดท�าแผนปรับปรุงแก้ไขและ
มีการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั และแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
ท�าหน้าที่ควบคุมและให้ปรึกษาและค�าแนะน�าแก่พนักงานและ 
ผู้รับเหมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยตลอดเวลา 
ส�าหรับการด�าเนินงานเพือ่เฝ้าระวังด้านสขุภาพของพนักงาน มีดงันี้

 จดัให้มีตรวจสขุภาพพนกังานตัง้แต่เริม่เข้างาน ระหว่างงาน และ
เมื่อออกจากงาน
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การมีส่วนร่วม การปรึกษา และการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานใน

ประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Disclosure 403-4)

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นคณะท�างานที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายในสถานประกอบการเพ่ือเป็นเวทีการท�างานร่วมกัน
ระหว่างตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้สถาน
ประกอบการมีการท�างานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง คณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนจากพนักงานระดับปฏิบัติ
การไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยตัวแทน
พนักงานระดับปฏิบัติการมาจากการเลือกตั้งแยกตามสายงาน เพื่อ
ให้มีตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน คณะท�างานก�าหนดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการรับข้อมูลจาก
พนักงานแต่ละสายงานผ่านตัวแทน และแจ้งข่าวสาร พร้อมติดตาม
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและแผนการด�าเนินงานในอนาคต 
รวมถึงมีการทบทวนผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยโดย 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 คณะท�างานได้จัดท�า
มาตรการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 การจัดหาหน้ากากป้องกัน
ให้กับพนักงานทุกคน และการตรวจพื้นที่ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยเพื่อปรับปรุงพื้นที่ท�างานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ทั้งภายในงาน และภายนอกงาน หรือเรียกว่า Safety 24 ชั่วโมง 
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้มกีารส่ือสารให้ผู้เกีย่วข้องรบัทราบ โดยกจิกรรม
ดังกล่าวส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน มี
จิตส�านึกด้านความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติ
งานอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน (OGSS: Emergency Preparedness)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในงาน
 กิจกรรม SHEE Excellence Day ได้แก่ การจัดท�าสื่อ 

นิทรรศการด้านความปลอดภัย และเกมส์ตอบค�าถามด้าน 
ความปลอดภัย

 การสร้างจิตส�านึกและให้ความรู ้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
การสื่อสารผ่านทาง Outlook ป้ายประกาศ เสียงตามสาย 
(Safety radio channel) ทั้งในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้ 
ป้ายเตือนกระตุกความคิด เช่น การส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเกมส์ต่างๆ

 ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจ�าปี ทั้งการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยโดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และนักอาชีวอนามัย 
ของบริษัทฯ ร่วมกนัก�าหนดรายการตรวจสขุภาพตามปัจจัยเส่ียง  
และวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพของผู ้ปฏิบัติงานจากปัจจัย
ภายในและภายนอกสถานที่ท�างาน โดยหากพบว่าพนักงาน
มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ พนักงานจะต้องเข้าพบแพทย์และ
รับค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดให้มีรายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามความ
เสี่ยงของกลุ ่มอายุ โดยเพิ่มการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก  
ตรวจมะเร็งตบัอ่อน และ ตรวจมะเรง็ทางเดนิอาหาร ในโปรแกรม 
การตรวจสขุภาพพนกังาน เพือ่ให้ครอบคลมุโรคทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากการใช้ชีวิตประจ�าวัน และเพื่อให้พนักงานเฝ้าระวังสุขภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบติดตามสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และก�าหนดเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัล่ิวงหน้า
ส�าหรับผู้ที่มีความเส่ียง และผู้ท่ีมีผลการตรวจสอบผิดปกติทั้ง
ระดับเล็กน้อย ปานกลาง และสูง

 จดัมาตรการด้านอาชีวอนามยัให้กับผูร้บัเหมา เช่น จดัเตรยีมพืน้ที่
ปฏบิตังิาน ขัน้ตอน อปุกรณ์ป้องกนัและส่งเสริมการให้ความรู้ 

 จดัให้มกีารฝึกซ้อมเหตฉุกุเฉนิทางการแพทย์เพือ่ให้ทมีช่วยเหลือ
ของบริษทัฯ และทมีช่วยเหลอืของโรงพยาบาลในสญัญาได้มกีาร
ฝึกซ้อมและท�าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี เกดิความคล่องตวัใน
การประสานงานร่วมกนั และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

 จัดจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยในการประเมิน และ
ปรบัปรงุโปรแกรมการตรวจสขุภาพทัว่ไปและการตรวจสขุภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในส่วนของผูรั้บเหมา บรษิทัฯ ก�าหนดให้บรษิทัผูร้บัเหมาจดัให้มกีาร
ตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งให้กับผูร้บัเหมาทกุคน รวมถงึตดิตามผล
วเิคราะห์ผลตรวจสขุภาพและให้ค�าปรกึษา โดยหากพบว่าผู้รบัเหมา
มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ผู้รับเหมาจะต้องเข้าพบแพทย์และรับค�า
แนะน�าในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ือง หลังจากด�าเนินการตรวจ
เสร็จแล้วให้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับหัวหน้างานของบริษัทฯ 
และตัวแทนส่วนความปลอดภัยฯ 
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2561 2562 2563
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (LTIFR)
• พนักงาน
• ผู้รับเหมา

0.55
0.71

0
0

0
0.42

0
0

0
0.34

0
0

อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (ISR) 
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา 

7.75
9.18

0
0

0
1.27

0
0

0
1.34

0
0

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
• พนักงาน 
• ผู้รับเหมา 

1.66
1.41

0
0

0
1.06

0
0

0.60
0.34

0
0.54

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

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

0
0

0
0

0
0

ผลการด�าเนินงาน : อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เท่ากับ ศูนย์

*High-consequence work-related injuries rate อุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างานที่ท�าให้ไม่สามารถกลับมาท�าหน้าที่เดิมได้ หรือไม่สามารถท�าให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาอยูในสภาพเหมือนเดิม

ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Disclosure 403-5)

บรษัิทฯ จดัให้มกีารอบรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้กบั
พนกังานและผูร้บัเหมาทกุคนก่อนเริม่ท�างาน อีกทัง้ได้ก�าหนดเกณฑ์
ในการชีบ่้งการฝึกอบรมด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ท่ีจ�าเป็นส�าหรับพนักงานและผู้รับเหมา 
ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน หรือตรงตามประเภทของงานที่ต้อง
ปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จัดท�าแผนการ
ฝึกอบรม การด�าเนินการตามแผน ประเมินผล ตลอดจนบันทึก
และจัดเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรม ท้ังนี้เพื่อพัฒนาความรู ้  
ความสามารถ และความเข้าใจในส่ิงทีอ่าจเป็นอนัตรายและก่อให้เกดิ 
อุบัติเหตุ วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายในขณะปฏิบัติงาน  
เพื่อให ้พนักงานและผู ้รับเหมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ ได ้รับ 
มอบหมายได้ด้วยความปลอดภัย

การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

(Disclosure 403-6)

บริษัทฯ ให้บริการและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ส�าหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ
การรักษาในกรณเีกดิหตฉุกุเฉนิท่ีห้องแพทย์ของบรษิทัฯ โดยจดั
ให้มเีจ้าหน้าทีพ่ยาบาลประจ�าและมแีพทย์ประจ�าทกุวนัท�าการ
ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ให ้บริการตรวจสุขภาพประจ�าป ี และฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดโครงการและบริการส่งเสริมสุขภาพ 
หลากหลายรูปแบบให้แก่ผูป้ฏบัิตงิานโดยสมคัรใจ ซึง่สามารถช่วยลด
ความเสีย่งด้านสขุภาพทีไ่ม่ได้มคีวามเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน ดงันี้

 โครงการ Fight for Fit : Do it yourself “DIY” ให้พนักงานท�า
กจิกรรมด้วยตนเองตามความชืน่ชอบและความถนดัของแต่ละ
คน โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดไขมนัทีส่ะสมในร่างกายและเพิม่มวล
กล้ามเนื้อ

 โครงการจดัหาอาหารเพือ่สขุภาพ ให้กบัพนกังานปฏบิตักิารใน
มื้อเย็นของทุกวันตลอดทั้งปี

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยั งให ้การสนับสนุนในเรื่ องสถาน 
ที่และอุปกรณ์การออกก�าลังกาย ได้แก่ Fitness ที่อาคาร
ส�านักงานโรงกลั่นน�้ามันบางจากฯ และอาคารเอ็ม ทาวเวอร์ 
ส�านักงานใหญ่

ผลการด�าเนินงาน

จากการบรหิารงานด้านความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานทัง้พนกังาน
และผู้รับเหมา บริษัทฯ มีการติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัดได้แก่ อัตรา
ความถี่ของการบาดเจ็บ (Loss-time Injury Frequency Rate: 
LTIFR) อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: 
ISR) อัตราการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: 
TRIR) และ High-Consequence Work-related Injuries Rate 
ของพนักงานและผู้รับเหมา 

ส�าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการสอบสวนสาเหตุ
และน�าบทเรียนจากข้อบกพร่องมาปรับปรุงการท�างานและควบคุม 
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดซ�้า รวมถึงก�าหนดแผนปรับปรุง
ในระยะส้ันและยาว และจัดให้มีการติดตามแก้ไขให้แล้วเสร็จ  
พร้อมส่ือสารแก่ผู้เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรมด้าน 
ความปลอดภัยส่วนบคุคล (Personal safety) เพือ่ให้เกดิวฒันธรรม
ความปลอดภัยยั่งยืน
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การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

บรษัิทฯ ด�าเนนิงานตามระบบบรหิารความปลอดภยัในกระบวนการ
ผลิต (Process Safety Management: PSM) และจัดให้มีคณะ
ท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC)  โดยมีแผน
งานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และก�าหนดค่านิยมความปลอดภัย 
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

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยผ่าน
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้รับการประเมิน และทบทวนความ
เสีย่งจากผูเ้ชีย่วชาญในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องอย่างเหมาะสม และ
ส่ือสารท�าความเข้าใจกบัผู้ปฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้องทกุคน เพือ่ช่วย
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-
Startup Safety Review : PSSR) เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์
และการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้เกิด
ความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังจากที่ม ี
การหยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต และการซ่อมบ�ารุงใหญ่ 
ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเริ่ม
กระบวนการผลิต

 การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Planning & Response : EP&R)

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ด้านบุคคล  
(Management of Change Personnel : MOC-P)

 การฝึกอบรม (Training and Performance: T&P)

ในปี 2563 ทางบริษทัฯ ได้รเิริม่โครงการใหม่ตามระบบ PSM  1 เรือ่ง 
โดยจดัให้มกีารอบรมให้กบัผูเ้ก่ียวข้อง เพือ่วางระบบและด�าเนนิการ
ต่อเนื่องในปี 2563 ได้แก่

 การจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor 
Safety Management : CSM)

ภายในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนการด�าเนินงานระบบ PSM ให้ครบ 
14 elements ได้แก่

 ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity :MI) 
เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์น้ันๆ รวมถึงมีการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือตาม
วัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance: QA) เพื่อยืนยัน
ว่าอปุกรณ์ เครือ่งจกัรต่างๆ ในกระบวนการผลติได้ถกูติดตัง้ตรง
ตามการออกแบบและมีความพร้อมใช้งาน

 การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Auditing: SA)

ผลการด�าเนินงาน

 ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 ไม่มีการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีอย่างมีนัยส�าคัญสู ่ 
สิ่งแวดล้อม

 เหตุการณ์รั่วไหลของสารไวไฟหรือสารเคมีจากภาชนะบรรจุ
หลักหรือกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบรุนแรง (Tier 1) ตาม
ข้อก�าหนด API 754 เท่ากับ ศูนย์

โครงการที่ด�าเนินการท�าอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน 
ได้แก่

 โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิบัติตน
เพื่อเป็นผู้น�าในด้านความปลอดภัย 

 Field Risk Assessment (FRA) การสร้างความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อน�ามาสู่การป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม 

 การจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน ได้แก่ 
มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), 
HW (Hot Work)

 จัดท�าข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process 
Safety Information : PSI) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้
พ้ืนฐานทีจ่ะต้องทราบในกระบวนการผลติ ซึง่จ�าเป็นในการบ่งช้ี 
และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

 การวิเคราะห์อันตรายในกระบวนการผลิต (Process Hazard 
Analysis : PHA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่มีอยู่
ในกระบวนการผลติ พร้อมทัง้หาวธิป้ีองกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม

 การสืบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation : II) เป็น 
ขัน้ตอนในการวเิคราะห์หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิของอบุติัการณ์ และ
น�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก�าหนดมาตรป้องกันในเชิงระบบ

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ด ้าน
เทคโนโลยี และด้านเครื่องจักร (Management of Change 
Technology-Facilities : MOC-T,F) เป็นกระบวนการจัดการ
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การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ความส�าคัญ 
บริษัทฯ มีการบริหารความสัมพันธ์ท้ังในเชิงรุกและเชิงรับกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตามกลยุทธ์ในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจการตลาดท่ีมุ่ง
เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric) ซึ่งรวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภค (End user) 
พันธมิตรค้าปลีก คือ ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�า้มัน (Dealer) ร้านอินทนิล และสถานีบริการน�า้มันชุมชน (CO-OP) รวม
ทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ระดับความภักดี (Loyalty)ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น The 
Most Admired Brand ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านคุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานีบริการ และงานบริการ ไปพร้อมกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน

เป้าหมายระยะยาวปี 2563-2567 

บริษัทฯ ก�ำหนดเป้ำหมำยแบรนด์สถำนีบริกำรน�้ำมันอันดับหน่ึงในใจลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ ภำยในปี 2567 เพื่อแทนค�ำขอบคุณส�ำหรับควำมไว้วำงใจ ผ่ำน

กระบวนกำรรบัฟังควำมคำดหวงัของลูกค้ำ ทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำนวตักรรม เทคโนโลยทีำงด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรในสถำนบีรกิำร

น�้ำมันบำงจำก ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดี ตำมแนวคิด “Evolving greenovative experience” โดยใช้มำตรฐำน

สำกลทีเ่รียกว่ำ Net Promoter Score (NPS) ท่ีวดัควำมผกูพนัผ่ำนกำรบอกต่อของลูกค้ำ ร่วมกบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำ (Customer satisfaction) 

โดยบริษัทจะน�ำข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้บริโภคเข้ำมำใช้ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2563
1. การพัฒนากลไกการสื่อสารสองทิศทางระหว่างลูกค้า 

และบริษัทฯ

ผู้บริโภค

 พัฒนาช่องทางการติดต่อลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์ และสื่อ 
ออนไลน์ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 ได้แก่

 • Call center 1651
 • Facebook
 • Email
 • Website
 • Line official
 • Line@
 • Live chat
 • Bangchak mobile application

 ค้นหาข้อมูลที่ลูกค้ากล่าวถึงองค์กร ผ่านทาง Pantip และ 
Facebook อย่างสม�า่เสมอ

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน และร้านอินทนิล

 พัฒนาระบบการสั่งซื้อน�้ามันผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call 
center) อย่างต่อเน่ือง ท�าให้สามารถรองรับสถานการณ์โรค
ระบาดโควิดได้เป็นอย่างดีลูกค้ากลุ ่มผู ้ประกอบการสถานี
บรกิารน�า้มนั สามารถสัง่ซือ้น�า้มนัได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสัง่ซ้ือ 
ผ่านช่องทาง Web ordering, Mobile application, ระบบ 
IVR, Line ท�าให้พนักงาน Call center สามารถปฏิบัติงานที่
บ้านได้

  ระบบบนัทกึเสยีงอตัโนมตั ิและระบบจัดเกบ็ฐานข้อมลูผูต้ดิต่อ
ทุกรายการสั่งซื้อ

 พัฒนาระบบการรับค�าสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในร้านอินทนิล ท�าให้
ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 

 สร้าง Line group ส�าหรับผู้ประกอบการในการติดต่อสื่อสาร
แบบสองทางให้กับลูกค้า

 พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินงานของสถานีบริการ 
ผ่านระบบ e-report ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและ MR 
สามารถเข้าถึงข้อมูลส�าคัญในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ลูกค้าอุตสาหกรรม

 การน�าระบบ Online มาใช้ในการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอุตสาหกรรม

 ติดตามประเมินผลความพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการ
ท�า Online survey

 ให้ประเมินความพอใจส�าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมหลังได้รับ
บริการจากบริษัทฯ เช่น งานบริการเทคนิค งานบริการขนส่ง

วัดผลลัพธ์ Feedback

 ระบบ Mobile survey ประเมนิความพึงพอใจของสมาชกิบตัร 
หลังการเข้ามาใช้บรกิารในสถานีบรกิาร ทั้งการเตมิน�า้มัน และ
ธรุกจิ Non oil ท�าให้สามารถรบัทราบข้อมลูความพอใจหลงัการ
ใช้บริการได้ทันที

 ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่ใช้บริการ และท�ารายงาน
สรุปข้อร้องเรยีน ข้อสอบถาม ค�าชมเชย ข้อมลูเกีย่วกบัส่งเสรมิ 
การขาย และค�าแนะน�าบริการ เป็นประจ�าทุกเดือน ส่งไปยัง
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการน�าไปปรับปรุงการบริการ

 การวิจัยทางการตลาดประจ�าปี
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 การจัดท�า Focus group กับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่ออัพเดต
ข้อมูลทางการตลาด, สอบถามความต้องการและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

 บันทึกค�าชมเชยของลูกค้า เพ่ือให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติ
งานดีเป็นขวัญและก�าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน

2. การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความ

สัมพันธ์

ผู้บริโภค

 พัฒนาระบบเพือ่ให้สามารถรองรบักลุม่ลกูค้ารายใหม่ทีม่กีารท�า 
CRM ให้ได้รบัสทิธพิเิศษจากการเตมิน�า้มนัทีส่ถานบีรกิารน�า้มนั
บางจาก 

 ขยายการติดตั้งระบบ Point of sale automation ท�าให้
สถานีบริการที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนบัตรสมาชิก
ให้ผู้บริโภครายใหม่ได้ ท�าต่อเนื่องเป็นปีที่3

 ใน Mobile application มีการแสดงค่าที่ลูกค้าสามารถลดค่า
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการเติมน�้ามันบางจากได้ โดยแสดง
เป็นสัญลักษณ์รูปต้นไม้ของคุณ 

 การช�าระเงินค่าน�้ามันผ่าน QR code
 ระบบเครือ่งรดูบตัรไร้สาย พนกังานจะถือเคร่ืองรดูบตัรมาทีร่ถ

ของลูกค้า สามารถรูดบัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง

พัฒนาระบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) 

ดังนี้

 พฒันาระบบบตัรสมาชกิ ให้สามารถสะสมคะแนนได้ เพยีงบอก
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ลดการสัมผัสผ่านบัตรสมาชิก

 การช�าระเงินค่าน�้ามันผ่าน QR code ระบบเครื่องรูดบัตร 
ไร้สาย พนักงานจะถือเครื่องรูดบัตรมาท่ีรถลูกค้า สามารถ 
รูดบัตรเครดิตได้ด้วยตนเอง

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน และร้านอินทนิล

 เพิ่มระบบรับค�าสั่งซื้อเพื่อรับค�าสั่งซื้อส�าหรับวัตถุดิบที่ใช้ใน 
ร้านอินทนิล

 พฒันาระบบ CRM ทางโทรศัพท์ จดัเกบ็ข้อมลูการตดิต่อเข้ามา 
ท�าให้พนักงานสามารถทราบทันทีว่าลูกค้าท่านใดติดต่อเข้ามา

 มีระบบการส่งสายลูกค้าให้พนักงาน Call center ที่พร้อมให้
บริการ จึงท�าให้พนักงาน Call center สามารถปฎิบัติงานที่
บ้านได้ในช่วงสถานการณ์โควิด

 พัฒนาระบบ e-training ส�าหรับผู้ประกอบการและพนักงาน
ให้บริการสามารถเข้าถึงการอบรมและพัฒนางานบริการได้ 
ทุกที่ทุกเวลา

 พฒันาระบบ e-report เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและ MR สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

 ผลักดันการใช้ระบบ e-tax invoice ช่วยอ�านวยความสะดวก
กับลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ Online 

 ปรับปรุง เพิ่มคลังน�้ามันในการจ่ายน�้ามันให้ครอบคลุมและ
สามารถจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลน�้ามันหล่อลื่นชนิดต่างๆ ให้สามารถ
เข้ามาตรวจสอบผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นที่เหมาะสม ใน  
www.bangchaklubricants.com

3. การจัดการความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน และ

เพิ่มลูกค้าใหม่

ผู้บริโภค

ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์หลัก อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
 สมาชิกบัตรบางจากรายใหม่ ได้รับคะแนนพิเศษจากการจาก

การลงทะเบียนบัตรสมาชิก 
 ออกลายหน้าบัตรสมาชิกลายใหม่ “ลาย 4 ภาค” เพื่อดึงดูด

ลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิก
 เพิ่มจ�านวนองค์กรการกุศลเป็น16 องค์กร เพื่อให้สมาชิกเลือก

บริจาคคะแนนประจ�าปี หรือสามารถบริจาคผ่าน Bangchak 
mobile application ได้

 สทิธปิระโยชน์ ขึน้เท่าไหร่คืนเท่านัน้ ในวนัทีน่�า้มนัปรบัราคาขึน้  
สมาชิกจะได้รับส่วนต่างของราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้น คืนเป็น
คะแนนสะสม

 มีการชดเชยให้กบัลกูค้าทีไ่ด้รบัความเสียหายจากการใช้บรกิาร
ตามข้อก�าหนด

สิทธิพิเศษ เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) ดังนี้

 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จงึได้เลือ่นวนัหมดอายคุะแนนสะสม 
เป็น 31 ธ.ค. 2564

 จัดโปรโมชั่น Flash sale และ Special sale เพื่อแลกคะแนน
ในบัตรสมาชิกเป็นของรางวัลต่างๆ

 มอบสทิธพิเิศษแก่สมาชกิบตัร แลก 1,000 คะแนน เป็นกรมธรรม 
ประกันภัยโควิด

 แลกเพยีง 1 คะแนน เป็นประกันอบุตัเิหต ุและคุม้ครองโควดิ19 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 การเล่นเกมส์ผ่านช่องทาง Facebook และ Line official 
 สินค้าส่งเสริมการขาย เช่น สบู่ล้างมือวาสลีน, ยาสีฟันสมุนไพร

แบบเม็ด, คูปองส่วนลดเครื่องดื่มอินทนิล 
 สามารถสั่งเครื่องด่ืมอินทนิลผ่านทาง Grab, Lineman, 

Foodpanda ได้ ลดความเส่ียงในการตดิโควดิจากการเดนิทาง 
และยังได้รับส่วนลดพิเศษ

 อินทนิลจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยในเดือนมี.ค. 2563 และ
ปัจจุบันมีการวางจ�าหน่ายเจลแอลกอฮอล์

 23 มี.ค. 2563 สถานีบริการแจกแอลกอฮอล์ฟรี
 6 เม.ย. 2563 สถานีบริการจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ รอบที่ 1
 5 พ.ค. 2563 สถานีบริการจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ รอบที่ 2

สิทธิประโยชน์ที่มอบเพิ่มเติม

 ขยายฐานลกูค้าโดยเพิม่สิทธปิระโยชน์แก่ผู้ถือบตัรสมาชิก SCG, 
AIS Serenade, The1 Card ให้ได้รับส่วนลดทันทีจากการเติม
น�้ามันที่สถานีบริการน�า้มันบางจาก 

 จัดท�าโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนาคารต่างๆ
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 สิทธิพิเศษในวันเกิด รับคะแนนพิเศษ 50 คะแนน เพื่อน�าไปใช้
แลกรับส่วนลดพิเศษ ที่ร้านอินทนิล หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ 
Furio Care

ผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามัน 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ เช่น B10s และปรับปรุงสูตร 
GSH S Evo Familyเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 น�าระบบการสือ่สารแบบ Online มาใช้เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ติดต่อกับลูกค้ามากขึ้น

 พฒันา Program bonding สนบัสนนุการลงทนุของผูป้ระกอบ
การให้สถานีบริการที่มีศักยภาพและความพร้อม มีธุรกิจและ
บริการเสรมิทีค่รบถ้วน ทัง้การเพิม่ผลติภณัฑ์ และการปรบัปรงุ
สถานีบริการน�า้มัน

 บรษิทัฯ ขยายตลาด Online เพือ่เพิม่ยอดขายให้กบัผูป้ระกอบ
การร้านกาแฟอินทนิล และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่าน 
Food delivery partners พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ TO GO

 พัฒนาเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ใหม ่ที่ โดนใจผู ้บริ โภค  
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

 ให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/ การอบรมแผนฉุกเฉิน 
/การบริการหลังการขาย/สนับสนุนอุปกรณ์/ ตรวจเช็คระยะ
อุปกรณ์ ดูแลรักษาเครื่องจักร

 ให้บริการ Total solution นอกจากการขายผลิตภัณฑ์ มีการ
เพิ่มการดูแลอุปกรณ์ให้ลูกค้า รวมถึงประกันคุณภาพ 

 มีการประชุมร่วมกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ทุกเดือนร่วมกันสร้าง
เครื่องมือสนับสนุนการขายและขยายเครือข่ายการค้า

เนือ่งจาก สถานการณ์โรคระบาดโควดิ ทางบรษิทั บางจากฯ ได้ปรบั
เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรองรับสถานการณ์ ดังกล่าว ดังนี้

 1. พัฒนาระบบ Call center เพื่อรองรับการการติดต่อทุก
ช่องทางจากผู้บริโภค และผู้ประกอบการทั้งด้านการสั่ง
ซื้อน�า้มัน, การสั่งวัตถุดิบของร้านอินทนิล โดยที่พนักงาน 
Call Center สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ 

 2. พัฒนาระบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) 
ได้แก่ การสะสมคะแนนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ, การ
ช�าระเงินด้วยการสแกน QR code, ระบบเครื่องรูดบัตร
ไร้สาย 

 3. ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ 
  3.1. เลื่อนวันหมดอายุคะแนนสะสม เป็น 31 ธ.ค.2564
  3.2. โปรโมชัน่ Flash sale และ Special sale แลกคะแนน

ในบัตรสมาชิกเป็นของรางวัลต่างๆ
  3.3. แลกคะแนนจากบตัรสมาชกิ เป็นกรมธรรม์ประกนัภยั

โควิด, กรมธรรม์อุบัติเหตุ
  3.4. การเล่นเกมส์ผ่านช่องทาง Facebook และ Line 

official 
  3.5. สนิค้าส่งเสรมิการขาย เช่น สบูล้่างมอืวาสลนี, ยาสฟัีน

สมุนไพรแบบเม็ด, คูปองส่วนลดเครื่องดื่มอินทนิล 
  3.6. สามารถส่ังเครื่องดื่มอินทนิลผ ่านทาง Grab, 

Lineman, Foodpanda ได้ ลดความเสี่ยงในการติด
โควิดจากการเดินทาง และยังได้รับส่วนลดพิเศษ

  3.7. มกีารจ�าหน่ายหน้ากากอนามยั และ แอลกอฮอล์ ดงันี้
   - มี.ค.2563 อินทนิลจ�าหน่ายหน้ากากอนามัย
   - มี.ค.2563 สถานีบริการ แจกแอลกอฮอล์ฟรี
   - เม.ย.2563 สถานีบริการ จ�าหน่ายแอลกอฮอล์ 

รอบที่ 1
   - พ.ค.2563 สถานีบริการ จ�าหน่ายแอลกอฮอล ์

รอบที่ 2
   - ป ัจจุบัน  อินทนิลมีการวางจ� าหน ่ ายเจล

แอลกอฮอล์

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ผลลัพธ์

จ�านวนเรื่องร้องเรียน 2,297 เรื่องแบ่งเป็น

• การให้บริการ ร้อยละ 77
• สินค้า, โปรโมชั่น, อุปกรณ์ ร้อยละ 19
• อื่นๆ ร้อยละ 4

ความพงึพอใจต่อการตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ (เป้าหมาย 90%)

86% 90% 90%91% 91%

2559 2560 2561 2562 2563

ไม่มีการละเมิดกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

ทางการตลาดอย่างมีนัย

ส�าคัญ 

(Disclosure 417-3)

ประเมินการกลับมาใช้บริการ (เป้าหมาย 95%)

2559 2560 2561 2562 2563

94
%

96
%

96
%
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%

95
%

ช่องทางตดิต่อ

•  Call Center 1651 ร้อยละ 96.5
• เว็บไซต์ ร้อยละ 0.5
• สื่อสังคมออนไลน์หลัก ร้อยละ 2.8
•  กระทู้ต่างๆ ร้อยละ 0.2

106 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมท่ีได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้เสียท่ีหลากหลาย ดังน้ัน บริษัทฯจึงมี นโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดการปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงโลก (UN Global Compact) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)  
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGP) มาเป็นแนวทางและกรอบการด�าเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก�าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้านด้าน

(รายปี)

ขั้นตอนที่ 5 
ติดตามผลการด�าเนินงาน

รายงานต่อผู้บริหาร
และเปิดเผยต่อสาธารณะ

ขั้นตอนที่ 1
จัดท�าและประกาศนโยบาย
เป็นข้อผูกพันเชิงนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2
การเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน จัดท�าแบบประเมิน
เพื่อตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน

ขั้นตอนที่ 4
ก�าหนดกลไกเยียวยา

เมื่อกระท�าหรือมีส่วนร่วม
ในการกระท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบ

ด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนที่ 3
การประเมินผลกระทบ

ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

บรษัิทฯได้ด�าเนนิการตรวจสอบประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน ตามแนวทางของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิครอบคลมุ
ความเสี่ยงหลัก 8 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการก่อสร้างสถานประกอบการและการขยายสถานประกอบการ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ชุมชน
และสังคมโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติการ ลูกค้าและผู้บริโภค องค์กรอื่นท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การใช้แรงงานข้ามชาติ การจ้างงานผู้ที่มี 
อตัลกัษณ์ทางเพศหลากหลาย (LGBTQ) และลกูจ้างชัว่คราว ทีน่่าจะเป็นความเสีย่งส�าคัญด้านสทิธมินษุยชนส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ชุมชนและสังคมรอบพื้นที่
ปฏิบัติการ ลูกค้าและผู้บริโภค คู่ค้า และลูกจ้างชั่วคราว) รวมถึงกลุ่มเปราะบาง (ผู้หญิง เด็ก คนพื้นเมือง และคนพิการ) ที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์กรครอบคลุมธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน ธุรกิจการตลาด และคู่ค้า 

ส�าหรับคู่ค้าและผู้รับจ้าง บริษัทฯ ใช้เครื่องมือการประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier Code of Conduct: 
SCOC) ในหมวดการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน

107บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



ผลการด�าเนินงาน

สิทธิชุมชน

พนักงาน คู่ค้า (Contractors & Tier 1 Suppliers) บริษัทในกลุ่ม

ร้อยละที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง 3 ปีล่าสุด 100 100 100

ร้อยละที่มีการระบุความเสี่ยง 0 0 0

ร้อยละของความเสี่ยงที่ระบุซึ่งมีมาตรการลดผลกระทบ 0 0 0

จากการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน พบว่า 
แม้จะไม่มีการระบุว่าประเด็นความเสี่ยงเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ในประเด็นด้านความปลอดภัย 
ด้านสุขภาพอนามัย (จากกรณีการเกิดวิกฤตโควิด-19) และการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล บริษทัฯ ให้ความส�าคญัจงึมกีารด�าเนินงาน
เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการด�าเนนิธรุกิจ ดงันี้

 ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เริ่มด�าเนินการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
ก�ากบัดแูล พร้อมปรบัปรงุกระบวนการท�างานเพ่ือรองรบัการปฏิบตัิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ  
ได้ก�าหนด “นโยบายการจัดการกระบวนการท�างาน” จัดอบรม
สมัมนาให้ความรู้และสร้างความตระหนกัให้กบัพนกังานเพือ่เตรยีม
ความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พร้อมท�า Workshop 
วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญ เพื่อวางแนวปฏิบัติและ
ปรบัปรุงกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธิผลโดยค�านึงถงึจดุควบคมุ
และมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง รวมท้ังพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมภายใน 
ที่ดียิ่งขึ้น ซ่ึงตั้งแต่ ปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งส่วนความปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากลการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ISO/IES 27001: 2013 ISO/IES 
27032: 2012 และ NIST Cyber Security Framework 

 ด้านอาชีวอนามัย 

บรษิทัฯ มีการบรหิารจดัการด้านสิทธมินษุยชนครอบคลุมโรคระบาด
อบุตัใิหม่ โดยเฉพาะในกรณวกิฤตโควิด-19 บรษิทัฯ จดัให้มอุีปกรณ์
ที่จ�าเป็นในการป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ การ
ปรับเวลาท�างานให้เหมาะสม ให้พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน ลูกค้า
ประชาชน รวมถึงหน่วยงานราชการ 

 ด้านความปลอดภัย 

บริษัทฯ ด�าเนินการตามมาตรฐาน ISO 45001 โดยด�าเนินการ
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน จัดให้มีการให้ความรู้ ฝึกซ้อม ตามระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน จัดหาการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดความเส่ียง รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจัยเส่ียง และการตรวจวัดสุขภาพ 
พืน้ฐานก่อนการท�างานประจ�าวัน ส�าหรบัชมุชนปี 2563 บรษิทัฯ ได้
จัดซ้อมแผนอพยพฯ และอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้น ให้แก่ 6 โรงเรียน และ 11 คอนโดมิเนียม รอบโรงกลั่น  
ในเขตพระโขนง-บางนา 

ส�าหรับการด�าเนินงานที่บริษัทฯ ดูแลต่อเนื่องมีดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก
การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ

ผลกระทบ:
• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย
• เสรีภาพในการแสดงออก
• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสุขอนามัย
• แจกหน้ากาก N 95 ช่วงสถานการณ์ PM 2.5 ในบรรยากาศสูงให้กับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
• ส่งเสริมการป้องกัน โควิด-19 โดยจัดให้มีการสอนเย็บหน้ากากผ้าให้กับพนักงาน และส่งมอบหน้ากากผ้ารวมถึง

เจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
• มีความโปร่งใสในการสื่อสารสถานการณ์โรคระบาดอย่างเปิดเผย ชัดเจน ปฏิบัติตามประกาศจากทางรัฐบาล 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
• มีสายตรวจสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพอากาศให้กับชุมชนรอบโรงกลั่น

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย 
• มีการสื่อสารล่วงหน้าก่อนเริ่มการหยุดเดินหน่วยกลั่นเพื่อซ่อมบ�ารุงและเริ่มกลับมาด�าเนินการ
• มีช่องทางในการสื่อสาร/ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงกลั่นทั้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ปกติ 
• มีการฝึกซ้อมแผนอพยพกับชุมชนรองโรงกลั่น
• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ส�ารวจความต้องการ และช่องทางร้องทุกข์ และก�าหนดกลไกการเยียวยากรณีที่

ชุมชนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Call center และมีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

 - 8.00-17.00 น. 02 335 4102-5 
 - 17.01-7.59 น. 02 335 4151

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563
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สิทธิของผู้รับเหมา

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการท�างาน

ผลกระทบ:
• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 

ตามกฎหมาย
• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสุขอนามัย
• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจัยเสี่ยง และการตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานก่อนการท�างานประจ�าวัน
• ดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพในการป้องกันโควิด-19 โดยจัดโครงการจิตอาสาโดยพนักงาน สอนเย็บหน้ากากผ้า

เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับเหมา
• ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดในประเทศ มีระบบท�างานที่ยืดหยุ่น มีการแนะน�าเมื่อเจ็บป่วย ถูกกักตัว หรือ

ต้องดูแลสมาชิกใรครอบครัวที่ป่วย 

ด้านความปลอดภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงนโยบายด้านอาชีว

อนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
• จัดให้มีการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐาน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดในประเทศ ส่งเสริมให้มีการท�างานจากบ้าน ซึ่งสามารถลดการเดินทาง

ระหว่างวัน และลดผลกระทบต่อมลพิษในสภาพแวดล้อม
• มีมาตรการจัดการของเสีย หรือขยะที่เป็นพิษ รวมถึงหน้ากากอนามัย face shield ชุด PPE และถุงมือที่ใช้แล้ว 

ได้อย่างเหมาะสม

สิทธิลูกจ้าง : พนักงานบริการ

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงานบริการสถานีบริการ 

ผลกระทบ:
• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี
• สิทธิในการท�างาน

ด้านสุขอนามัย
• ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดของพนักงานสถานีบริการ
• การป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
 - จัดให้สถานที่ท�างานปลอดภัยส�าหรับทุกคน ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถานที่ท�างาน บริเวณที่มี 

ผู้สัมผัสอุปกรณ์ และรถรับส่งของทางบริษัทอย่างสม�า่เสมอ
 - ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ท�างานทุกครั้ง พร้อมเพิ่มจุดท�าความสะอาดมือไว้ในบริเวณต่างๆ
 - จัดหาเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือไว้ในบริเวณต่างๆ
 - ส่งเสริมการท�างานด้วยหลักรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing
 - ดูแลสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ เช่น การตรวจและการรักษาพยาบาล โควิด-19

ด้านความปลอดภัย
• จัดอบรมเรื่องชนิดน�้ามัน การใช้อุปกรณ์เติมน�้ามัน การเติมน�้ามันอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน
• จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมสถานีบริการน�้ามัน และผู้ควบคุมสถานีบริการ LPG ส�าหรับหัวหน้างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยและการหกรั่วไหลของน�า้มัน
• จัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
• ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในสถานีบริการทุกสาขา
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สิทธิลูกค้า

ประเด็นความเสี่ยง การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผลกระทบ:
•  สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสุขอนามัย
• การป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
 - เพิ่มจุดท�าความสะอาดมือไว้ในบริเวณต่างๆ
 - จัดหาเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาดมือไว้ในบริเวณต่าง ๆ

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย
• ติดป้ายสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ
• มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิและข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ผลกระทบ:
• สิทธิในความเท่าเทียมกันตาม

กฎหมาย
• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย
• สิทธิความเป็นส่วนตัว

ด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า
• มีกลไกการรับรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ผ่าน Call Center 1651 หรือ 02 335 4410 รวมถึงมีการด�าเนินงาน

ตรวจสอบ แก้ไข และติดตามข้อร้องเรียน
• อ�านวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
• รับประกันความเสียหายจากการด�าเนินงานของบริษัทฯให้กับลูกค้า เมื่อพิสูจน์ได้จริง

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล
• สอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิ์พิเศษจากบัตรสมาชิก 
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม

การเจรจาต่อรอง 

บริษัทฯ เป ิดโอกาสให ้มีการสื่อสารระหว ่างผู ้บริหารและ
พนักงาน ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯ 
ผ่านสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบัน
สหภาพแรงงานพนกังาน มสีมาชกิเป็นพนกังานบรษิทัฯ เกนิกึง่หนึง่ 
ของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 55.85 (ปี 2563 มีจ�านวน
พนักงานทั้งหมด 1,230 คน) ซึ่งพนักงาน 100% อยู่ภายใต้ข้อตกลง
การเจรจาต่อรองร่วมกันโดยมีการประชุมหารือกับผู้บริหารอย่าง
สม�่าเสมอ สหภาพแรงงานฯ มีสิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง 
(ปัจจุบันมีจ�านวนทั้งสิ้น 13 คน) เพื่อพัฒนาสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานร่วมกับผู้แทนฝ่ายบริหาร ท�าให้พนักงานได้
รบัสวสัดกิารตรงตามความต้องการและความคาดหวังอย่างเหมาะสม  
และมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทุกไตรมาสตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด ซึ่งในปี 2563 ตัวอย่างผลที่เกิดจากการประชุมร่วม ได้แก่ 
บริษัทฯ ได้เพิ่มโครงการร่วมใจ ส�าหรับพนักงานท่ีต้องการเกษียณ
ก่อนอายุ 60 ปี การปรับปรุงเงินพิเศษส�าหรับพนักงานเข้ากะ ระดับ 
8-9 เงื่อนไขการเข้าเป็นคู่ค้าบริษัท กรณีพนักงานลาออก เป็นต้น

มาตรการรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในด้าน
สิทธิมนุษยชน และประเด็นที่ผิดข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ ทั้งจาก
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงาน
และผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้
เฉพาะผูเ้กีย่วข้อง และมกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนซึง่เป็นผูแ้ทน
จากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อพิจารณา

สอบสวนด�าเนินการตามระเบียบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้แจ้งข้อมูล 
โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดังนี้

 การแจ้งข้อมูลผ่านสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการลูกจ้าง 
ของบริษัทฯ 

 Hot line 1651 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

จากการประชุมแลกเปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอระหว่างผู้บริหารและ
คณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท 
ด้านแรงงานที่ส�าคัญ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มี
ประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย Scan QR code 

ด้านล่าง

นโยบายความรับผิดชอบทางธรุกิจ 

ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

รายการตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจ
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การดูแลพนักงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
ที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็น
ทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ ให้เป็นผู้มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ตามค่านิยม I AM BCP นอกจากนี้ 
บรษัิทฯได้ให้ความส�าคญักบั การรกัษาพนกังานและการดงึดดูพนกังานกลุ่มเป้าหมาย (Talent attraction and retention) และการเตบิโต
และความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Development and Career Path) โดยมีกรอบแนวคิด เป้าหมาย และการด�าเนินงาน ดังนี้

เป้าหมายด้านการดูแลพนักงาน 2563-2568 
 The BEST Employer

กรอบแนวคิดการดูแลพนักงานตามแนวทาง The BEST Employer

การขับเคลื่อนองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

( Agility ) 

ประสิทธิผลความเป็นผู้น�า
(Engaging Leadership) 

มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน 
(Talent Focus)

ความผูกพันต่อองค์กร 
ของพนักงาน 

(Employee Engagement) 

• เน้นการท�างานเป็นทีมที่ประสาน
ความต่างได้ลงตัว

• เตรียมพร้อมมีความคล่องตัว และ
ความยืดหยุ่น ต่อการเปลี่ยนแปลง

• การพัฒนาผู้น�า • การบริหารค่าตอบแทนและ
การรักษาพนักงาน

• การพัฒนาพนักงาน
• การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

• การสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร

การด�าเนินงานด้านการดูแลพนักงาน
 บรษิทัฯมกีารวางแผนกลยทุธ์และตดิตามประเดน็ด้านพนกังาน

ผ่าน คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร 
(Management Development Sub Committee – Sub 
MDC) ประจ�าแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อรวบรวมผลความคิดเห็น
ของพนักงาน จากการส�ารวจความความผูกพันพนักงานต่อ
องค์กร (Employee Engagement Survey) และคัดกรอง
ประเด็นหารือต่างๆ ก่อนน�าประเด็นเหล่านั้นไปพิจารณาใน
คณะกรรมการพฒันาบคุลากรและการบรหิาร (Management 
Development Committee – MDC) เพื่อขออนุมัติด�าเนิน
การปรับปรุงและพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคคลากรในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มงานได้ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เช่น ประเด็นด้านการบริหารอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับ
แผนการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาพนักงาน (Learning and 
Development) การสนับสนุนการโยกย้ายเพื่อการพัฒนา 
(Job Rotation for Development) และการส่งเสริมด้านการ 
เรียนรู้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

 บริษัทฯมีระบบด้านการบริหารงานบุคคล (Smart ME) ที่ 
ทันสมัยเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) โดยบรษิทัฯได้ต่อยอดระบบ Smart 
ME จากเฟสที่ 1.1 (HCM, Onboarding, Performance 
Management, Absence, Integration) สู ่เฟสที่ 1.2 

(Recruiting, Succession & Career และ Competency) เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหา การสืบทอดต�าแหน่ง
งาน คัดเลือกบุคลากรและวางแผนอัตราก�าลัง โดยเฉพาะ
ต�าแหน่งงานหลัก (Key Positions)

 บริษัทฯมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ
หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์ส�าหรับผู้บริหาร (Executive 
Dashboard) ในการพิจารณาการดูแลพนักงาน ให้สอดรับกับ
ทิศทางของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ีตอบ
โจทย์ปัจจัยการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Agility) 

ส�าหรับการด�าเนนิงานตามกระบวนการในการดแูลพนกังาน แบ่งเป็น  
1) ด้านการวางแผนก�าลังคนและสรรหา 2) การพัฒนาพนักงาน 
3) การสร้างความผูกพันองค์กร และ 4) การรักษาพนักงาน มีดังนี้

 1. การวางแผนก�าลังคนและการสรรหา

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ การวางแผนอัตราก�าลัง
และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกเข้ามา
ร่วมงานกบับรษิทัฯ เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องเตรยีมพร้อมและด�าเนนิการ 
อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และ 
เป้าหมายของบริษทัฯ โดยบรษิทัฯพจิารณาคดัเลือกบคุลากรทีเ่ป็นทัง้  
“คนดีและเก่ง” โดยมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม
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เป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปี 2568 (ระยะยาว)

เป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปี 2563

อัตราการจ้างงานส�าเร็จตามแผน 

(Job Succession Rate) 

ร้อยละ 90

 อัตราการจ้างงานส�าเร็จตามแผน 

(Job Succession Rate) 

ร้อยละ 94

 การจ้างงานคนพิการ

ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของพนักงาน

ทั้งหมด (จ�านวน 12 คน) 

จ้างงานคนพิการ

ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของพนักงาน

ทั้งหมด (จ�านวน 12 คน) 

ติดอันดับ 1 ใน 8 จากการส�ารวจ

องค์กรที่คนรุ่นใหม่ในสาขา

วิศวกรรมอยากที่จะร่วมงานด้วย

ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่ 

40 วัน

คงระยะเวลา

การสรรหาพนักงาน

ให้อยู่ที่ 30 วัน

 อัตราการรับพนักงานใหม่ 

จ�านวน 30 คน

กลยุทธ์ การด�าเนินงานส�าคัญในปี 2563

• วางแผนก�าลังคนและขีด 

ความสามารถให้สอดรับกับ

แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ใน

ระยะ 3 ปี

• จัดท�าแผนงานสรรหาในเชิงรุก (Proactive recruitment) โดยการเดินสายประชาสัมพันธ ์
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ (Roadshow) และท�า Job fair รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ 
การสรรหาแบบออนไลน์ โดยการท�า Career roadshow session ให้กับมหาวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการ 
สร้าง Employer Branding 

• โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม

• จ้างงานอย่างมีคุณค่าและเท่า

เทียม เปิดโอกาสในการจ้างงาน

คนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืน

แก่สังคม

• การจ้างงานคนพกิารทีมี่ศกัยภาพเข้าท�างานในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมรวม 12 คน ครบตามสดัส่วน
ร้อยละ 1 ของพนกังานทัง้หมด ตามมาตรา 33 ของพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ 8 ของเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

• สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 

เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้รู้จัก 

และอยากร่วมงานกับองค์กร

• โครงการฝึกงาน ประจ�าปี 2563 (BCP Talent Internship Program 2020) เปิดรับสมัคร 
นิสิต/นักศึกษารุ ่นใหม่ ทั้งไทยและต่างชาติ เข้าฝึกงานกับทางบางจากฯ พร้อมฝึกฝน
ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมสีเขียวอย่างแท้จริงไปด้วยกัน มีนักศึกษาฝึกงานในโครงการ 
ทั้งสิ้น 67 คน (ในช่วง 44 คน และ นอกช่วง 23 คน) ทั้งนี้ช่วงเวลาการฝึกงานของน้องๆ 
แต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยก�าหนด และตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19

• ยังคงมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page : Bangchak Career โดยมีผู้ติดตาม 
เพิ่มขึ้น 5,400 คน (เมษายน-ธันวาคม 2563) และเพื่อช่วยสื่อสารและสร้างการเข้าถึง 
จากผู ้ติดตามในโลกออนไลน์มากขึ้น จึงมีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ  
ที่ทันสมัยมากขึ้น ได้แก่ Line Official Account : Bangchak Career ผู้ติดตาม 625 คน 
และยังมี TikTok: Bangchak Career อีกด้วย
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กลยุทธ์ การด�าเนินงานส�าคัญในปี 2563

• ส�ารวจความต้องการของผู้สมัครงานในแต่ละ Generation โดยการสร้างช่องทางการสื่อสาร
และเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อจูงใจให้เข้ามาสมัครงาน
ในบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

• มีการส�ารวจ Retention Rate ของพนักงานลาออกที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี พบว่า 
การรกัษาพนกังานใหม่ใหม่มแีนวโน้มสูงขึน้ เนือ่งจากการปรบัสวสัดกิาร และสไตล์การท�างาน  
ให้สอดคล้องกับพนักงานในแต่ละช่วงอายุมากขึ้น

ลดระยะเวลาการสรรหา • ต่อยอดระบบการบริหารงานบุคคล Smart ME ไปยังระบบการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาต่อไปยังระบบการดูแลพนักงานใหม่ 
(Onboarding program) เพื่อสร้างค่านิยม I AM BCP และความผูกพันต่อองค์กรตั้งแต่ 
เริม่งานจนพ้นระยะเวลาทดลองงาน อกีทัง้ยงัได้จดัท�าคูม่อื Onboarding Bangchak Lifestyle 
ซึง่เป็นการการให้ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปรอบๆ สถานทีท่�างาน เช่น ทีพ่กัอาศยั 
โรงพยาบาล และสถานที่พักผ่อนต่างๆ อีกด้วย

• เพิ่มช่องทางการสรรหาและสมัครงานของผู้สมัครงาน โดยการจัดท�ารูปแบบการสมัครงาน
ใหม่ในระบบ Smart ME ผ่านช่องทาง “Introduce Yourself” เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถ
ส่งประวัติของตนเองได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องรอประกาศ 
รับสมัครงานต�าแหน่งว่าง

• ร่วมกับภาครัฐจัดงาน Job Expo โดยการจัดท�า Platform “ไทยมีงานท�า” เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการด�าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต

• ปรับปรุงข้อสอบคัดเลือกพนักงาน Competency ให้ผู้สมัครสามารถท�าการทดสอบผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้ และมีเป้าหมายที่จะท�าแบบทดสอบให้สามารถท�าผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ท้ังหมดต่อไป ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแนวทางของข้อสอบให้เข้ากับยุคสมัย
และวัดผลได้แม่นย�ามากยิ่งขึ้น 

ผลการด�าเนินงานด้านเป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

• อัตราก�าลังคน (คน) 1,240 คน 1,254 คน 1,251 คน 1230 คน

• อัตราส่วนของการจ้างงานส�าเร็จตามแผน  
(เป้าหมาย)

91.80%
(90%)

94.44%
(90%)

90.72%
(90%)

94%
(90%)

• การจ้างงานคนพิการ  
(เป้าหมาย)

6 คน
(13 คน)

13 คน
(13 คน)

13 คน
(13 คน)

12 คน
(12 คน)

• ระยะเวลาการสรรหาพนักงานใหม่  
(เป้าหมาย)

43 วัน
(45 วัน)

40 วัน
(43 วัน)

40 วัน
(43 วัน)

40 วัน
(43 วัน)

• อัตราการรับพนักงานใหม่ 104 คน 67 คน 74 คน 30 คน

• Retention Rate (อัตราพนักงานที่เข้ามาแล้วลาออกภายใน 2 ปี 
(เป้าหมาย)

88%
(85%)

99%
(85%)

99%
(85%)

99%
(85%)

พนักงานบางจากฯ แบ่งตาม Generations

Baby Boom

2561 2562 2563

2% 2.9%
1.8%

Generation Y

2561 2562 2563

51% 50% 50.9%

Generation X

2561 2562 2563

44% 43.2% 43.3%

Generation Z

2561 2562 2563

3% 3% 4%
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 2. การพัฒนาพนักงาน 

ทรพัยากรบคุคลถอืเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ พนกังาน
ทุกคนมีต้นทุนศักยภาพที่หลากหลาย บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม 
แผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�าหรับพนักงานทุกระดับ ให้มีขีด
ความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงานที่ก�าหนดไว้ โดยบริษัทฯ  
ได้ก�าหนดทักษะและคุณลักษณะที่จ�าเป็นในแต่ละสายอาชีพ 
(Competency) และดึงศักยภาพภายในตัวบุคคล เพื่อมุ่งเน้นการ
บรหิารองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ (Talent focus) ตามแนวทางการ
เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น (The Best Employer) โดยยึดหลักของ
ค่านิยมองค์กร I AM BCP ให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 

ผลิตนวัตกรรมทางความคิดโดยใช้กระบวนการ Agile และ Design 
Thinking เพือ่ให้มคีวามพร้อมต่อความผันผวน ความไม่แน่นอน และ
ความคลุมเครือของสภาวะและสถานการณ์ทั่วไปของโลก (VUCA 
World : volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) 

เป้าหมายการพัฒนาพนักงานปี 2563-2568

ทั้งนี้เพ่ือประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทฯ มีการวัด
และประเมินผล Competency และน�าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา
แผนการเรียนรู ้รายบุคคล และให้สอดคล้องกับเส้นทางความ
ก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path Development) ของ
พนักงาน โดยได้ก�าหนด เป้าหมายปี 2563-2568 ไว้ดังนี้ 

เป้าหมายปี 2563-2568 ตัวชี้วัด กลยุทธ์

• เพิ่มขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน 
(Competency) และบริหารความก้าวหน้าทาง
อาชีพอย่างต่อเนื่อง

Competency gap โดยวัดจาก
ผลประเมิน ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ�าเป็นต้องมีของงานในแต่ละ
สายอาชีพ (Competency 
assessment)

• Career development guideline: 
• แผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ 
• แผนพัฒนาตนเอง (IDP : Individual development 

plan) เพื่อปิด Competency Gap

• มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession 
plan) ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร ต�าแหน่งส�าคัญ 
(Critical position) และต�าแหน่งงานในธรุกจิใหม่

จ�านวนพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ที่ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละปี

• Talent development : หลักสูตรส�าหรับพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง 

• Succession plan: 
 พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบทอดตามเส้นทางในสายอาชีพ

• พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับพนักงานแต่ละ
ระดับ (Mandatory program) รวมทั้งการสร้าง
ภาวะผู้น�าในองค์กร 

จ�านวนพนักงานที่ผ่านหลักสูตร • Mandatory program model พัฒนาหลักสูตรในแต่ละ
ระดับให้เหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจและการสร้าง
ภาวะผู้น�าในองค์กร

• หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก รวมทั้งเน้นการเรียนรู้แบบ Agile และ Design 
thinking

• พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ต่อพนักงาน

จ�านวนพนักงานเรียนรู้ผ่านระบบ 
e-learning และระบบ e-Library

• Technology & Innovation: 
• พัฒนา Application ระบบการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง

ระบบการเรียนรู้ online

เป้าหมาย และ ผลการด�าเนินงานปี 2563

เป้าหมาย ผลด�าเนินงานปี 2563

เพิ่มขีดความสามารถตามมาตรฐานต�าแหน่งงาน 
(Competency) และบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ 
 

จัดท�าแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career development guideline) โดยการวัดขีด
ความสามารถตามมาตรฐานโดยการประเมิน ทักษะและคุณลักษณะที่จ�าเป็นต้องมีของงานในแต่ละ
สายอาชีพ (Competency assessment) เพื่อน�ามาสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual 
Development Plan) 

Talent & Succession Plan: 
แผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน ส�าหรับต�าแหน่ง 
ผู้บริหาร ต�าแหน่งส�าคัญ (Critical Position) และ
ต�าแหน่งงานในธุรกิจใหม่ 

Talent development : จัดท�า IDP ส�าหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งจัดให้มี Mentoring 
program จัดท�าโครงการ Sustainable growth project พัฒนาผู้บริหารเพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในต�าแหน่งส�าคัญที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

Mandatory Program : พัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน
ส�าหรับพนักงานแต่ละระดับ รวมทั้งการสร้างภาวะ
ผู้น�าในองค์กร 

98.6% ของพนักงานผู้เข้าอบรมทั้งหมดผ่านหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานตาม Core competency ขององค์กรส�าหรับพนักงานในแต่ละระดับ

พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ต่อพนักงาน

100% ของพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning

114 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



หลักสูตรการพัฒนาพนักงาน (Employee Development 

Programs)

บรษิทัฯ ได้พัฒนาหลกัสตูรการเรยีนรู ้และพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่ง  
เพือ่สร้างความเป็นมอือาชพีในการท�างาน ความรูค้วามเข้าใจในการ
บรหิารจดัการ รวมทัง้ทกัษะความสามารถต่างๆ ทีจ่�าเป็นในการเพิม่
ประสิทธิภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แบ่งออกเป็น

 Leadership Development : การพัฒนาผู้น�า/ผู้บริหาร

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มี Leadership 
DNA (5 ให้ : ให้เวลา, ให้โอกาส, ให้ทิศทาง, ให้คุณค่า, ให้เห็น
เป็นแบบอย่าง) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดการท�างานที่ให้ผลการด�าเนินการท่ีดี รวมท้ังพัฒนาผู้น�า/ 
ผูบ้ริหารให้บริหารจดัการทมีงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งความเข้าใจ
ด้านจิตวิทยาในการดูแลทีมงาน 

 Career Development Guideline: แผนพัฒนาความ

ก้าวหน้าทางอาชพี เพือ่เพิม่ขดีความสามารถตามมาตรฐาน

ต�าแหน่งงาน และบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ 

 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนพัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐาน
ต�าแหน่งงาน โดยสร้างระบบ Competency model ตั้งแต่
ปี 2561 โดยได้ก�าหนดสายอาชีพ (Job Family) และทักษะ
ความรู้เชิงเทคนิค (Technical competency) ที่จ�าเป็นใน
สายอาชีพนั้นๆ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นแม่บทในการด�าเนินการด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานในระยะยาว โดย
มเีป้าหมายให้พนกังานสามารถทราบถงึเส้นทางการเตบิโตของ
ตนเองที่มีความหลากหลาย และแนวทางในการพัฒนาเพื่อปิด 
Competency Gap

 

 Talent Development & Succession Plan: แผนพัฒนา

พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง และผู้สืบทอดต�าแหน่งตามเส้น

ทางในสายอาชีพ 

 การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการสืบทอดต�าแหน่งในอนาคต นอกเหนือไปจากการ
พัฒนาทางด้าน Technical Competency ในงานที่ต้องมี
ความเชี่ยวชาญ โดยจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต่อไป 
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานท่ีมีศักยภาพซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ได้รบัการดแูลและพฒันา โดยบริษัทฯ 
จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานควบคู่กับศักยภาพในการเติบโต 
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และภาวะผู้น�า

 Assessment Center : ศูนย์ประเมินศักยภาพ

 บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญ กับการพัฒนาศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจเฉพาะบุคคลของพนักงาน รวมท้ังการสร้างความ
เข้าใจในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความเข้าใจและ
สามารถเข้าถึงศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ผ่านการท�าแบบทดสอบ 
การประเมิน และหลักสูตรเพิ่มเติมต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์
และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังนี้

 • แบบทดสอบ DISC : เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจลักษณะของ
ตนเองและสามารถวเิคราะห์ความแตกต่างของผูอ่ื้นได้ เพือ่
น�าไปพฒันารปูแบบการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบับคุคลแต่ละ
ประเภทในการท�างาน และการเข้าสงัคมในการท�างานร่วมกนั

 • แบบทดสอบ Strengths Finder : เพื่อช่วยให้พนักงาน
สามารถเข้าใจถึงพรสวรรค์และศักยภาพภายในตนเอง
ของแต่ละบคุคล เพ่ือพฒันาให้เป็นจดุแขง็และน�าศักยภาพ
ภายในมาใช้ในการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร : ส�าหรับพนักงาน
ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารในชีวิต
ประจ�าวัน และส�าหรับการปรับเปล่ียนทัศนคติต่อการใช้
ภาษาอังกฤษของพนักงาน (Transformative English 
Program) ให้กล้าพดู และมกีารสือ่สารอย่างเป็นธรรมชาติ 

 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ : เพื่อการวัดทักษะการ 
ใช้ภาษาองักฤษและการน�าความรูท้ีพ่นกังานมไีปใช้ในการ
สมคัรเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ หรอืโครงการทีม่กีารก�าหนด
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงาน 
ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 Mandatory Program Model: หลักสูตรเพื่อรองรับการ

เติบโตทางธุรกิจและการสร้างภาวะผู้น�าในองค์กร ส�าหรับ

พนักงานแต่ละระดับ 

 บริษัทฯ ก�าหนดหลักสูตรภาคบังคับ (Mandatory) ส�าหรับ
การพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อรองรับ VMV (Vision 
Mission Value) ใหม่ขององค์กร และการเป็น Best Employer 
โดยใช้ผลส�ารวจความผกูพันของพนักงาน และแนวโน้ม (Trend) 
ต่างๆ เช่น HR Trend และ Thailand 4.0 มาเป็นปัจจัยในการ
บริหารงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเตบิโตของธรุกิจอย่างทนัเวลาและมปีระสทิธภิาพ ตลอด
จนสอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงัของพนกังาน 
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มตามระดับพนักงาน

115บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)

 บริษทัฯ ได้เล็งเหน็ถึงความส�าคญัของการเรียนรู้ของพนกังานที่
เอื้อต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และสามารถ
เลือกเรียนแต่ละเนื้อหาวิชาได้ตามความสนใจของพนักงาน 
เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของวิธีการเรียนรู ้ใน
ยุคสมัยปัจจุบัน จึงได้น�าระบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ หรือ 
e-Learning มาใช้ในองค์กร โดยมี SkillLane และ Conicle 
เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้หลัก

 วารสารออนไลน์รายสัปดาห์ : BCP Library (Weekly 

Development e-Journal)

 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ในช่วง Work from home บริษัทฯ 
ต้องการส่งเสริมให้พนักงานได้รับสาระความรู้ท่ีหลากหลาย มี
ความเท่าทันกับยุคสมัย และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับ
พนักงาน จึงได้จัดท�า #StaySafeStaySmart by BCP Library 
ซึ่งเป็นวารสารออนไลน์รายสัปดาห์ (Weekly development 
e-Journal) ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความ
รู้ทั่วไป รวมทั้งการแนะน�าหนังสือท่ีน่าสนใจในห้องสมุด ซึ่ง
สามารถยืมผ่านระบบ e-Library หรืออ่าน online ได้ 

 Reskill & Upskill : การเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ และการ

เสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มนีโยบายสนบัสนนุให้พนกังานร่วมมอื ร่วม
คดิ ร่วมท�า ในการปรบัเปลีย่นวธิกีารท�างานให้มปีระสิทธภิาพที่
สูงขึ้น ร่วมสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
ในองค์กร เพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั โดยมกีาร 
ReSkill พนกังาน ให้รบัผดิชอบงานขายเพิม่มากขึน้ เช่น วศิวกร 
นักวิเคราะห์ นักเคมี พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะด้านการขาย ธุรกิจ และการเงิน ที่สอดคล้อง
กับทิศทาง นโยบาย ของบริษัทฯ ให้สามารถปรับตัวเข้าสู ่
New normal และเป็นวัฒนธรรมองค์กร I AM B C P 

 ทุนการศึกษาพนักงาน

 เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งม่ันที่จะมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรม 
สีเขยีวชัน้น�าในเอเชยี ทีม่บีรรษทัภิบาลทีด่แีละด�าเนนิธรุกจิด้วย
แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนของบริษัทในกลุ่มบางจากฯ 
ในด้านการพฒันาพนกังานเพือ่มุ่งไปสูว่สิยัทศัน์ดงักล่าว บรษัิทฯ 
ได้ก�าหนดเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงานบางจากฯ และพนักงานบริษัทในกลุ่มบางจากฯ เพื่อ
ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัองค์กรยคุ Disruptive 

World

 • ในปี 2563 บรษัิทฯ ยงัคงให้ความส�าคญักบัการน�าแนวคิด
แบบ Agile และ Design Thinking เข้ามาพัฒนาพนักงาน
โดยก�าหนดให้มีอยู ่ในการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ  
ทั้งกลุ่มพนักงานใหม่ กลุ่มพนักงานที่เตรียมความพร้อม
สู่การปรับระดับ และกลุ่ม Talent & Successor โดย 
มีการอบรมให้ความรู ้ควบคู ่ ไปกับการ Coaching  
เพื่อการ Pitching Project ก่อนที่จะน�าเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารต่อไป

 • ส่งเสรมิให้พนกังานพฒันาความรูข้องตนเอง ทัง้การอบรม
ภายใน-ภายนอกองค์กร การจัดให้มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ผ่านระบบ We Share 
เป็นพ้ืนที่ให้พนักงานสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การท�างาน, บทเรียนที่เคย
ได้รับมาก่อน (Lesson learned) และเทคนิควิธีท�างาน
ต่างๆ (Tips and Tricks) 

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกประสิทธิภาพการ
ท�างาน ลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากจาก
อบรมเพื่อให้ความรู ้ในระดับต่างๆ ตามแผนงานแล้ว 
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างมลูค่าเพิม่
ให้กบัธุรกิจหลักและส่งเสรมิการน�านวตักรรมมาพฒันาธรุกจิใหม่
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มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการลงทุนในส่วนของการพัฒนาพนักงาน 
(Human Capital Return on Investment -HC ROI)

 3. การสร้างความผูกพันองค์กร

 1. บริษทัได้จดัให้มกีารท�า Employee Engagement Survey 
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการวัดความผูกพัน และประเมิน
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร โดยได้น�าผลที่
ได้จากแบบส�ารวจมาเป็นพ้ืนฐานในการดูแล พัฒนาและ
ส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเกิด
ความรูส้กึพงึพอใจ ผกูพนัต่อองค์กร และจะท�าให้พนกังาน
มคีวามสขุในการท�างาน พร้อมทุม่เท พฒันาศกัยภาพอย่าง
เต็มที่ และมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กร พร้อมที่จะ
ผลกัดนัให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ได้ในทีส่ดุ นอกจากนี้
ยังมีการส�ารวจความผูกพัน ฉบับย่อ (Pulse Survey) ใน
ระหว่างปี เพือ่เป็นการเช็คแผนพฒันาความผกูพนั และให้
ทราบสถานการณ์ปัจจบุนั เพือ่ให้สามารถปรบัปรงุแผนการ
ท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนัให้ดยีิง่ขึน้ โดย
ในปี 2563 ได้มกีารด�าเนินการส�ารวจความผกูพนั ฉบบัย่อ 
(Pulse survey) ทั้งหมด 2 ครั้ง 

  และจากผลการส�ารวจในปี 2562 พบว่าประเดน็ทีพ่นกังาน
ให้ความสนใจ คอื การจดัการคนเก่ง การเตบิโต การส่ือสาร 
โดยบรษัิทฯ ได้น�าผลมาวเิคราะห์และวางแผนงานปรบัปรงุ 
โดยเน้นการสื่อสารและการท�าความเข้าใจการพัฒนาการ
เติบโต การท�า Competency รวมถึงปรับหลักเกณฑ์ 
การประเมนิผลงาน และการจดัหลกัสตูรการประเมนิผลงาน  
(Performance management) เป็นผลให้เรื่องการ 
Rotation มอีตัราการ Rotation ในปี 2563 อยูท่ี ่10.11%.

 2. การสือ่สารโดยเมือ่ได้ศึกษาในการกระจายตวัของพนกังาน
แบ่งตามช่วงอายุ (Generation) พบว่าพนักงานในกลุ่ม 
Generation Y และ Z คิดเป็นร้อยละ 55% ของพนักงาน
ทั้งหมด และมีการกระจายตัวอยู่ในเกือบทุกต�าแหน่งของ
องค์กร บริษัทฯจึงได้เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานผ่านการส่ือสาร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

  • การสื่อสารที่ทั่วถึง
   - การสือ่สารผ่านกจิกรรม Tea time โดยผูบ้รหิาร

ระดับสูงจ�านวนทั้งหมด 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
พบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการพูด
คุยถึงประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นเวทีที่ท�าให้พนักงาน
และผู ้บริหารได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนมุม
มองกันอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากจะท�าให้
พนักงานได้ท�าความเข้าใจในทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กร ยังเป็นการช่วยส่งเสริมความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

   - มุง่เน้นการเข้าถึงพนกังานเพือ่รบัฟังความคดิเห็น
พนักงาน ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า HR Site Visit 
เพือ่สือ่สารกบัพนกังานในเรือ่งการเตบิโตในสาย
อาชีพ หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน การปรับ
ระดับ และทบทวนหลักเกณฑ์สวัสดิการต่างๆ 
ของบรษิทัฯ ให้พนกังานได้เข้าใจ รวมทัง้เป็นการ
รบัฟังประเดน็อ่ืนๆทีพ่นกังานต้องการเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

   - การสื่อสารทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ความ
เคล่ือนไหวในองค์กร และข่าวสารต่างๆ ให้
พนักงานทราบโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในรูปแบบของกิจกรรม 
Town Hall ที่เน้นการสร้างความเข้าใจของ
ทศิทางธุรกิจ การเปลีย่นแปลงทีต่อ้งเกดิขึ้นและ
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการ
ท�างาน โดยปี 2563 ได้จัดกิจกรรม Town Hall 
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในครึ่งปีแรก ใช้การถ่ายทอด
สดผ่าน Life streaming พนักงานสามารถ
รับฟังผ่านคอมพิวเตอร์ของตนเอง และช่วง 

256125602559 2562 2563

7.84% 8.08% 7.07% 5.8% 3.41%
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ครึ่งปีหลัง ประชุมโดยจ�ากัดท่ีน่ังผู้ร่วมประชุม
และเว้นระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ เพือ่เป็นการรกัษา
ระยะห่าง (Social distancing) ตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย ภายใต้รูปแบบด�าเนินตาม
วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (New normal) รวมถึง
ช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

   - บทความ “สั้นๆ กับ PS” เป็นเรื่องราวสั้นๆ 
ประมาณ 1หน้า A4 ที่ CEO เขียนถึงพนักงาน
ผ่าน email อย่างเป็นกันเอง เพื่อแสดงถึงความ
ห่วงใยพนักงาน พร้อมบอกกล่าวความก้าวหน้า
ของการด�าเนินงาน และให้ความรู ้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ส�าคัญต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
องค์กรและพนักงานในช่วงเวลานั้นๆ โดยเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง

   - Podcast เป็นอีกหน่ึงวิธีการสื่อสารที่บริษัทฯ 
พัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ โดย CEO และผู้บริหารจะมาบอกเล่า 
พูดคุยในราวเรื่องต่างๆ ให้พนักงานได้ทราบ 
เป็นตอนๆ หรือแบ่งหัวเรื่องอย่างชัดเจน

   - การเปิดช่องการทางรบัฟังเสียงของพนกังานผ่าน
ช่องทางท่ีเรียกว่า CEO Box โดยพนักงานทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอ
แนะใดๆ สามารถเสนอได้โดยตรงไปที่ PS ผ่าน
ช่องทางที่เรียกว่า CEO Box โดยที่ไม่จ�ากัดเรื่อง
ราวที่ต้องการเสนอ และไม่ต้องระบุตัวตน โดย 
PS จะเป็นผู้รับข้อความตรงท้ังหมด และเป็น 
ผู ้สื่อสารกลับหาพนักงานตรง หากพนักงาน 
แจ้งความประสงค์ให้ตดิต่อกลบั หรอืสือ่สารผ่าน
ในกิจกรรม Townhall

   - โครงการ Engagement ambassador ที่ 
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งจากปี 2562 โดยคดัเลือก 
พนักงานในแต่ละกลุ ่มธุรกิจ เป็นตัวแทนท�า
กิจกรรมสร้างความผูกพัน เป็นสื่อกลางในการ
สือ่สารข้อมลู นโยบายระหว่างบรษิทักบัพนกังาน
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมท้ังท�าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลสะท้อนกลับจากพนักงานกลุ่มย่อยไปสู่ 
ผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งร่วมจัดท�าแผนกิจกรรม
เสรมิสร้างความผกูพนัองค์กร และปรบัปรงุแผน
งานตามปัจจัยที่เป็นความต้องการของพนักงาน 
และสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของบริษัทฯ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรและการบริการ (Management 
Development Sub Committee – Sub MDC) 
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

  • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
   - การ Recognition ผ่านกิจกรรม Thank you 

card ที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานแสดง
ความรู ้ สึกขอบคุณ ช่ืนชมระหว่างกัน และ
กิจกรรม Congrats day ที่ผู้บริหารระดับสูง
มาร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้ปรับ
ระดับ ซึ่งนอกจากการแสดงความยินดีแล้ว  
ยังเป็นการให้ Direction ในการท�างานและ 
ความคาดหวงัทีอ่งค์กรมต่ีอพนกังาน ซึง่เป็นการ
สร้าง Motivation ในการท�างานให้กับพนักงาน

   - การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับ
สูงกับพนักงานโดยผ่านกิจกรรมสโมสรพนักงาน 
อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่โรงกล่ัน, กิจกรรมแข่งขันกีฬา, กิจกรรม
วันเกิดพนักงาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น 

  • การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน
   - สนบัสนุนช่องทางดิจทิลัทีใ่ช้ตดิต่อส่ือสารระหว่าง

การท�างานท่ีรวดเร็วและหลากหลาย เช่น MS-
Outlook 365, Skype for Business, WebEx, 
MS Team เป็นต้น 

   - มรีะบบสนบัสนนุการท�างานทีท่นัสมยั ใช้งานง่าย 
ทกุท่ีทกุเวลา เช่น ระบบบรหิารงานบคุคล Smart 
ME, ระบบเบิกจ่าย EZ-Pay, ระบบจัดหาพัสดุ 
e-Procurement, ระบบจัดเล้ียง e-Catering, 
ระบบจองห้องประชุม Smart Meeting และ
ระบบจองโต๊ะท�างานส่วนกลาง Smart Office 
เป็นต้น
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  • ความยืดหยุ่นในการท�างาน (Flexibility)
   บริษัทฯ ได้ตระหนกัว่าการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานปัจจุบัน ท�าให้
พนักงานต้องการการท�างานท่ีมีความยืดหยุ่นมาก
พอ ที่จะท�าให้การใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานไม่
เสียสมดุลไปด้วย โดยเริ่มจากการปรับเวลาการ
ท�างานให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน โดยในปี 2561 
เป็นต้นมา จากการส�ารวจหลังการใช้ระบบนี้ พบ
ว่าพนักงานส่วนใหญ่ สามารถจัดเวลาในการเดิน
ทางได้ดีขึ้น ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สามารถจัดสรรเวลาพักผ่อนได้ดีขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาระบบ clock in clock out เพื่อมาทดแทน
การสแกนนิ้วมือ ที่พนักงานอยู่บริเวณใดของบริษัทฯ  
ก็สามารถลงเวลาการท�างานของพนักงานได้ เพื่อ
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้พนักงานมากยิ่งขึ้น

  • การดูแลสุขภาพพนักงานในสถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์ COVID

   - บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการดแูลสขุภาพโดยมุง่
เน้นให้พนักงานตระหนักในเรื่องควบคุมน�า้หนัก

    บริษัทได ้สนับสนุนให ้เกิดกิจกรรมสุขภาพ
พนักงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มปี 2561 
หน่ึงในน้ันมีการวัดมวลร่างกายให้กับพนักงาน 
การลดน�้าหนักของพนักงานส่วนใหญ่พุ ่งเป้า
เพียงแค่การลดน�้าหนัดลง บริษัทจึงต้องการให้
พนักงานมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง จึงจัดให้มีการ
วัดมวลร่างกายให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ได้ทราบถึงค่าไขมัน และกล้ามเนื้อของตนเอง 
ผลที่ได้รับ คือ ค่าเฉลี่ยเรื่องไขมันของพนักงาน
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เท่าเดิม

   - จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ-19  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน 
เป็นส�าคัญ จึงได้ออกมาตรการและแนวปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันโดยจัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น
ผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จัดหาเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต ่างๆ  
ทั่วทุกส�านักงาน รณรงค์ให้พนักงานดูแลตนเอง
โดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือสม�่าเสมอ และ
ออกนโยบาย WFH เพื่อเป็นการลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อให้กับพนักงาน รวมถึงการส่ือสาร
สถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานได ้
รับรู้ข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์และตระหนักถึง 
การดูแลสุขภาพ พร้อมส�ารวจการเดินทาง 
ของพนักงานท่ีไปพื้นที่ เสี่ยง เพื่อป ้องกัน 
การแพร ่ระบาดของเชื้อไวรัสในส�านักงาน 
อย่างเคร่งครดั

   - สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงด้าน 
Lifestyle ในแต่ละช่วงอายุ และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานปัจจุบัน ท�าให้พนักงานจากหลาย
กลุ่มอายุ มีความต้องการที่แตกต่างกัน บริษัท 
จึงเริ่มปรับใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นกับค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยนอก โดยสามารถน�าไปเบิกค่า
ใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตา หรือสมัครสมาชิก
ฟิตเนส เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอ 

โดยผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ในปี 
2563 แม้บริษัทฯจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ 19 บรษิทัฯ ได้รบัคะแนน
ความผกูพนัองค์กร (Overall Engagement Score) อยูท่ีร้่อยละ 63 
ซึ่งมากกว่าปี 2562 ร้อยละ 1 และมีพนักงานร่วมตอบแบบส�ารวจ
ความผูกพันพนักงานต่องอค์กรในปี 2563 ถึงร้อยละ 97 ซึ่งสะท้อน
ให้เหน็ว่าพนกังานให้ความส�าคญัต่อการเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง 

แผนงานในระยะต่อไป

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับรู้ผ่านกระบวนการ รู้ เข้าใจ 
และมส่ีวนร่วม เพือ่ยกระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร คอื 
การท�าความเข้าใจร่วมกันในประเดน็ทีม่ผีลต่อความผกูพนัพนกังาน 
แนวทางทีอ่งค์กรต้องการปรบัปรงุ รวมถงึการท�า Focus group โดย
น�าเร่ืองของการสร้างวฒันธรรมองค์กรเข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
ความผูกพัน และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเติบโต
และการประเมนิผลงานให้พนกังานมคีวามเข้าใจในหลกัเกณฑ์ต่างๆ 

 4. การดูแลรักษาพนักงาน 

บริษัทฯ จะได้พนักงานหนึ่งคนมาร่วมงานด้วยนั้น ต้องผ่าน
กระบวนการต่างๆ หลายข้ันตอน ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลอืก การ
สัมภาษณ์ และการพัฒนา แต่ละขั้นตอนบริษัทฯ ได้ใช้ทรัพยากรทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้นหากบริษัทฯ มีอัตราการลาออก
ของพนักงานท่ีสูง ก็จะท�าให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อ
สรรหาพนักงานทดแทน อีกทั้งพนักงานที่มีความสามารถ ยังเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยสร้างผลการด�าเนินงานให้บรรลวิุสยัทศัน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการรักษาพนักงานอย่างมาก 
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การด�าเนินงานที่ส�าคัญ

 การประเมินผลและบริหารค่าตอบแทน

 • การเลื่อนต�าแหน่งตามเกณฑ์พิเศษ (High potential 
& fast track)

  บริษัทฯ จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานย้อนหลังควบคู่
กับศักยภาพในการเติบโต ความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ ภาวะผู ้น�า และการผ่านหลักสูตรภาคบังคับ 
(Mandatory courses) ตามระดับท่ีก�าหนดไว้ และ
จะพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งตามเกณฑ์พิเศษ (High 
potential & fast track) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้มีการ
วางแผนการพฒันาพนกังานให้สอดคล้องกบัเส้นทางความ
ก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานอีกด้วย 

 • การบริหารค่าตอบแทน
  การบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ระดบักเ็ป็นอกีส่วนส�าคญัในการสร้างความผกูพนั และก้าว
สูก่ารเป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (High-Performance 
Culture) ตามแนวทางของ The Best Employer ในแต่ละปี 
บริษทัฯ ได้ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและสวสัดกิารเทยีบเคียง  
(Benchmark) ระหว ่างอุตสาหกรรมป ิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก 
เพื่อน�ามาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้
เหมาะสม อีกทั้งยังคงมีทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้สามารถบริหารค่าตอบแทนได้สอดคล้องกับ 
แนวโน้มความต้องการของพนกังานรุน่ใหม่ ทัง้นี ้ไม่มคีวาม
แตกต่างทางเพศในการก�าหนดค่าตอบแทนและการเลื่อน
ต�าแหน่งของพนักงาน

เป้าหมาย และ ผลด�าเนินงาน ปี 2563

บรษิทัฯ ได้ตัง้เป้าหมายในการควบคมุอตัราการลาออกของพนกังานไม่ให้เกินค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม นอกจากนีไ้ด้ตัง้เป้าหมายของอัตรา
การลาออกของพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 4

  การก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานจะผ่านระบบ 
การจัดการผลการปฏิบัติงานประจ�าปีที่ถ่ายทอดมาจาก 
เป้าหมายองค์กรแบ่งเป็น 2 ปัจจยัคือ คะแนนผลการท�างาน 
ส่วนบุคคล (KPI) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และคะแนน
พฤตกิรรมการท�างานทีพ่งึประสงค์ซึง่ประเมนิจากหัวหน้า
งานโดยตรง ในสัดส่วนร้อยละ 50 นอกจากนั้น ยังได้
ประยกุต์ใช้การประเมนิพฤตกิรรมแบบ 360 องศา ส�าหรบั
ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปโดยผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานอื่น เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 ของพนักงานทั้งหมด เพื่อให้พนักงานได้รับ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพือ่ปรบัปรงุพฒันาการท�างาน
นอกเหนือจากการประเมนิปกติจากผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 
ท�าให้ผลการประเมินและน�าไปวางแผนพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ เคยจัดให้
มีโครงการ Employee Joint Investment Program 
(EJIP) ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 
30 กันยายน 2554 โดยพนักงานจ่ายเงินซื้อหุ้นสะสม 5% 
ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทฯ สมทบ 7.5% ของเงิน
เดือนทุกเดือน ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการ
ศึกษาและพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาวท่ี
เหมาะสมกับทิศทาง

รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน
(ร้อยละของพนักงาน)

อัตราการลาออกพนักงาน
(ร้อยละ)

อัตราการเลื่อนต�าแหน่ง 
(ร้อยละ)

BCP

ปี

3.55 13.92

2561 2561

5.63 15.20

2562 2562

3.16 9.79

2563 2563

KPI + พฤติกรรม = 94.54%
KPI + พฤติกรรม + 360 องศา = 11.9%

เป้าหมายอัตราการลาออกพนักงานไม่เกินร้อยละ 4.00

สัดส่วนค่าตอบแทนต่อพนักงาน (หญิงต่อชาย)

พนักงานระดับผู้จัดการทั่วไป  พนักงานระดับบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ 

0.8921 : 1 0.9842 : 1 1 : 0.9877  

120 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ความส�าคัญ

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจตำมภำรกิจครั้งก่อตั้งในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมกลยุทธ์ Green 
Society ด้วยรูปแบบที่ช่วยแก้ปัญหำสังคมและตอบสนองต่อควำมคำดหวังของชุมชน/สังคม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนงำน ดังนี้ 

1.	 การดูแลเพื่อนบ้านบางจาก	(Disclosure 413-1) 
เป้าหมายและกลยุทธ์ปี	2563-2568

ด้วยโรงกลั่นน�้ำมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติกำรส�ำคัญของบริษัทฯ (ร้อยละ 90) กำรด�ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ได้มีกำรจ�ำแนกกลุ่มเปำ้หมำยผู้อำศัย 
ที่อยู่รอบพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร / ควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม ซึ่งควำมคำดหวัง 
ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง (1) กำรด�ำเนนิธรุกิจด้วยควำมปลอดภัย (2) ส่ือสำรให้ทรำบล่วงหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนตำมแผน (3) สือ่สำรอย่ำงรวดเรว็ใน
กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ (4) มช่ีองทำงกำรส่ือสำรทีห่ลำกหลำย (5) กำรจดักจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึ (6) กำรให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม บรษิทัฯ จงึก�ำหนดกลยุทธ์ในงำนชมุชนสัมพนัธ์ และจดัท�ำกจิกรรมชมุชนสัมพนัธ์ครอบคลุม 8 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนควำมปลอดภยั ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำนกีฬำ ด้ำนคณุภำพชวีติ ด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนเสรมิสร้ำงควำมสัมพนัธ์และอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณี 
ด้ำนเศรษฐกิจ และดำ้นสำธำรณประโยชน์ โดยในปี 2563 จัดกิจกรรมกว่ำ 140 ครั้ง และมีผู้ได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมกว่ำ 71,083 รำย

เป้าหมาย	ป	ี2563 กลยุทธ์งานชุมชนสัมพันธ์	

1. เรื่องร้องเรียนจำกชุมชนในวงกวำ้ง 0 ครั้ง 
2. ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ > 90
3. ผลประเมินควำมผูกพันของชุมชน ร้อยละ > 85
4. กำรประเมินควำมเป็นมิตร, เป็นประโยชน์, ปลอดภัย ร้อยละ > 85

จัดกิจกรรมที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงควำม
เป็นมิตร เป็นประโยชน์ และปลอดภัย 

สะท้อนความเป็นมิตร เป็นประโยชน์ รู้สึกเชื่อมัน (ปลอดภัย) ความเชื่อมั่น ความผูกพันกับบางจาก
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ผลด�าเนินงานป	ี2563

เรื่องร้องเรียนจากชุมชน

ในวงกว้าง 0 ครั้ง 

ผลประเมินความผูกพันของชุมชน 

ร้อยละ 84.4

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์ ร้อยละ > 90

ผลการประเมินความเป็นมิตร 

ร้อยละ 84.2, เป็นประโยชน์ ร้อยละ 

84, ปลอดภัย ร้อยละ 86.13 
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ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด	

ประมาณการ
ประชากร

10 ชุมชนในเขตบางนา/
พระโขนง

1 แฟลตทหาร 
1 ต. บางน�้าผึ้ง อ.พระประแดง

17,885 คน

5,098 ครัวเรือน ที่เป็นสมาชิก 
จุลสารครอบครัวใบไม้

5,098 คน

19 โรงเรียนเขตบางนา
พระโขนง และ ต.บางน�า้ผึ้ง

14,363 คน

29 โครงการรอบโรงกลั่น 

6,316 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(จ�านวน/ร้อยละ*)

45,986 คน
ร้อยละ 64.69

6,258 คน
ร้อยละ 8.80 

18,249 คน
ร้อยละ 28.67

590 คน
ร้อยละ 0.83

การลงทุนทาง
สังคม	9.386	ล้าน
บาท
(งบพัฒนา/
บริจาค)

งบด้านการพัฒนา
ร้อยละ 64.88

งบด้านบริจาคร้อยละ 17.40

งบด้านการพัฒนา 
ร้อยละ 9.45

งบด้านการพัฒนา 
ร้อยละ 4.50 

งบด้านบริจาคร้อยละ 1.07

งบด้านการพัฒนา
ร้อยละ 2.70 

* ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทั้งหมดทุกกลุ่มในปี 2563 = 71,083 คน

การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมปี 2563

	 ด้านความปลอดภัย

การซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดอุบัติภัย

บริษัทฯ ได้จัดซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดอุบัติภัย พร้อมทั้งอบรม
ให้ควำมรู้ในกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น ให้แก่ ครู นักเรียน
และบุคลำกรในโรงเรียน และผู้อำศัยในคอนโดรอบโรงกล่ันฯ เป็น
ประจ�ำทุกปี 

ปี 2563 บรษิทัฯ ได้จดัซ้อมแผนอพยพฯ และอบรมให้ควำมรูใ้นกำร
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ 6 โรงเรียน และ 11 คอนโดรอบ
โรงกลั่น ในเขตพระโขนง-บำงนำ เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลำกร
ในโรงเรียน และผู้อำศัยในคอนโดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
พร้อมในกำรรับมือกับภัยพิบัติต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

	 			ด้านการสื่อสาร

บรษัิทฯ จดัให้มช่ีองทำงกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสมกับกลุ่มต่ำงๆ ทีอ่ำศัย
อยู่ใกล้พื้นที่รอบโรงกลั่นบำงจำกฯ ในหลำกหลำยช่องทำง ได้แก่

 พนกังำนชมุชนสมัพนัธ์ลงพืน้ท่ีพดูคยุ และกำรโทรศพัท์สำยตรง 
 กำรจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อยำ่งต่อเนื่อง
 Line กลุม่ คณะกรรมกำรชมุชน, ลกูบ้ำนคอนโด, คณะอำจำรย์

ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ
 บอร์ดประชำสัมพันธ์ในชุมชนและคอนโด
 Facebook ครอบครัวใบไม้บำงจำกส�ำหรับกลุ่มครอบครัว
 ขยำยพ้ืนที่กำรติดตั้งล�ำโพงเสียงตำมสำยส�ำหรับแจ้งให ้

เพื่อนบำ้นทรำบล่วงหน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผน

		 				ด้านเศรษฐกิจ	

1.	 โครงการ	“ครัวชุมชน-ตลาดปันสุข”

เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสร้ำงรำยได้
ให้แก่ ผู้ประกอบกำรในชุมชนรอบโรงกล่ันฯ โดยจัดสรรรพื้นที่ใน
กำรขำยอำหำรและสินค้ำในโอกำสต่ำงๆ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เช่น 
ขำยอำหำรในงำนซ่อมบ�ำรุงใหญ่ประจ�ำปี งำนก่อสร้ำงในโครงกำร
พิเศษต่ำงๆ โรงอำหำรสวัสดิกำรพนักงำนบำงจำกฯ และสั่งอำหำร
มำจดัเล้ียงในกจิกรรมต่ำงๆ ของบริษทัฯ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัสนบัสนนุ
ให้ผู้ประกอบกำรชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลส่ิงแวดล้อมด้วยกำร
สนับสนนุภำชนะย่อยสลำยได้ให้แก่ร้ำนค้ำ และส่งเสรมิให้ใช้ภำชนะ
รักษ์โลกอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งให้ควำมรู้ในกำรแยกขยะให้แก่ผู ้
ประกอบกำรอีกด้วย

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563 โครงกำร “ครัวชุมชน-ตลาดปันสุข”  
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ผู ้ประกอบกำรชุมชน มีรำยได้รวม 
7,764,000 บำท /12 ร้ำนค้ำ ช่วยให้ร้ำนค้ำในชุมชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและยังได้พัฒนำคุณภำพสินค้ำให้ดียิ่งข้ึนด้วยกำรใช้
แบบสอบถำมท�ำกำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกลูกคำ้ 
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    ด้านสิ่งแวดล้อม	

1.	 โครงการ	“บางจากห่วงใยชุมชน”	ร่วมบรรเทาฝุ่นละออง

ด้วยควำมห่วงใยเพือ่นบ้ำนรอบโรงกล่ันฯ บรษิทัฯ กบัส�ำนกังำนเขต
พระโขนง ร่วมบรรเทำปัญหำจำกภำวะฝุ่น PM 2.5 โดยพนักงำนฯ 
ร่วมกับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนเขตพระโขนง ลงพื้นที่
ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ในเขตพระโขนง-บำงนำ ร่วมกันมอบหน้ำกำก 
N 95 จ�ำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่ ผู้อำศัยในชุมชน คอนโด บุคลำกร
โรงเรียน และหน่วยงำนรำชกำรรอบโรงกล่ันฯ เพือ่บรรเทำผลกระทบ 
จำกภำวะฝุ่น PM 2.5 

	 	ด้านคุณภาพชีวิต

1.	 โครงการ	“บางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” 

จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบให้เกิด 
กำรขำดแคลนสินค้ำจ�ำเป็น เช่น หน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์ 
รวมถงึผลกระทบด้ำนเศรษฐกจิทีเ่กดิกบัเพือ่นบ้ำนในชมุชน บรษิทัฯ 
มีควำมตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำว ด้วยควำมห่วงใยเพื่อนบ้ำน
รอบโรงกล่ันฯ จึงได้ริเริ่มโครงกำรและกิจกรรมพิเศษในช่วงแพร่
ระบำดของโควิด – 19 ดังนี้

 ถุงบางจากห่วงใย สู้ภัยโควิด – 19 

 จดัท�ำถุงบำงจำกห่วงใย สูภ้ยัโควดิ – 19 ภำยในชดุบรรจอุปุกรณ์
ป้องกันโรคระบำดที่ก�ำลังขำดแคลน ได้แก่ หน้ำกำกผ้ำ, เจล
แอลกอฮอล์, วิตำมินซี, Sticker หมำยเลขโทรศัพท์ที่จ�ำเป็นใน
ช่วงในช่วงแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมอบให้แก่
ผู้อำศัยในชุมชน คอนโด ครอบครัว และบุคลำกร นักเรียนใน
โรงเรียน รอบโรงกลั่นฯ จ�ำนวน 32,000 ชุด เพื่อสนับสนุนให้
เพ่ือนบ้ำนมอีปุกรณ์ป้องกันโรคระบำดและลดควำมเสีย่งในกำร
ติดเชื้อให้น้อยลง

 มอบเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ

 สนบัสนนุเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรบัล้ำงมือ ในช่วงสนิค้ำขำดแคลน
ให้แก่ ผูอ้ำศยัในชมุชน คอนโด ครอบครัว และบคุลำกร นกัเรยีน
ในโรงเรียน และศูนย์อนำมัยฯ รอบโรงกลั่นฯ จ�ำนวน 1,600 
ลิตร เพื่อสนับสนุนให้เพื่อนบ้ำนมีอุปกรณ์ป้องกันโรคระบำด
และลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อให้น้อยลง

 จ้างงานชุมชนเย็บหน้ากากผ้า สู้ภัยโควิด – 19

 สนับสนุนรำยได้เสริมให้แก่แม่บ้ำนและเยำวชนในชุมชนด้วย
กำรจ้ำงงำนชุมชนเย็บหนำ้กำกผ้ำ สู้ภัยโควิด – 19 ส�ำหรับน�ำ
ไปมอบให้พนกังำนหน้ำลำนในสถำนบีรกิำรน�ำ้มนับำงจำก และ
ผู้รับเหมำในโรงกล่ันฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้รวมให้แก่ชุมชนใน
ช่วงได้รบัผลกระทบทำงเศรษฐกจิเป็นจ�ำนวนเงนิ 249,000 บำท

 จิตอาสาเย็บหน้ากากผ้าให้ผู้สูงอายุในชุมชน

 บริษัทฯ เป็นสื่อกลำงเชิญชวนให้เพื่อนบำ้นกลุ่มครอบครัวร่วม
กันเป็นจิตอำสำเย็บหน้ำกำกผ้ำเพื่อมอบให้สมำชิกชมรมผู้สูง
อำยุในชุมชน โดยบริษัทฯ สนับสนุนผำ้และอุปกรณ์กำรตัดเย็บ 
รวมทัง้สอนวธิกีำรเยบ็หน้ำกำกผ้ำให้แก่จติอำสำทกุคนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร โดยมอบหน้ำกำกผ้ำจ�ำนวน 300 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอำยุ
ในชุมชนเพื่อลดควำมเสี่ยงในช่วงโรคระบำด

 ปลูกแบ่งปัน

 บรษิทัฯ มอบเมล็ดผกัสวนครวั 5 ชนดิ เช่น ผกับุง้ ผกัคะน�ำ้ พริก 
โหระพำ กระเพรำ เป็นต้น ให้แก่เพือ่นบ้ำนกลุ่มครอบครวั 200 
ครอบครัว เพื่อปลูกผักสวนครัวรับประทำนเองในช่วง Work 
from home เป็นกำรช่วยลดกำรเดนิทำงออกไปซ้ืออำหำรนอก
บ้ำน ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย และส่งเสรมิให้ครอบครวัมกีจิกรรม
ทีใ่ช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็นสนบัสนนุนโยบำยอยู่
บ้ำนหยุดเชื้อเพื่อชำติอีกด้วย
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 ถังปันสุข

 บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแบ่งปันน�้ำใจ บรรเทำ 
ควำมเดอืดร้อนแก่ชมุชนในช่วงภำวะวกิฤตโรคระบำดโควดิ – 19  
โดยกำรตดิตัง้ถงัปันสขุ ในวดั ชมุชนและโรงเรยีนรอบโรงกล่ันฯ  
เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ข้ำวสำร 
อำหำรแห้ง ปันน�้ำใจระหว่ำงผู ้ มีมำกให้แก่ผู ้ มีน ้อยหรือ
ขำดแคลน

	 			ด้านการศึกษา

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(Eco-School)

บริษัทฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงำน
เขตพระโขนง และส�ำนักงำนเขตบำงนำ ริเริ่มโครงกำรโรงเรียน 
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Eco-school) เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้บริหำร/ครูผู้สอนกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์ และด้ำน 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบใน 11 โรงเรียน
รอบโรงกล่ันฯ เพื่อให้เรียนรู้วิธีกำรจัดท�ำแผนหลักสูตร บูรณำกำร
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบสิ่งแวดล้อม
ศึกษำทั้งระบบ โดยมีเป้ำหมำย

 ผูบ้รหิำร/ครผููส้อนสำมำรถน�ำควำมรูด้้ำนสิง่แวดล้อมไปปรบัใช้
ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนได้จริง

 โรงเรียนได้พัฒนำบุคลำกร นักเรียน ในกำรเรียนกำรสอนด้ำน
สิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง ตำมนโยบำยของภำครัฐ และแนวโน้ม
ของโลก

 บคุลำกร นกัเรียน รวมทัง้โรงเรยีนเรยีนรู ้เข้ำใจ และอยูร่่วมกบั 
สิง่แวดล้อม ขมุชน และสงัคมได้อย่ำงย่ังยนื และมคีวำมสุขมำกขึน้  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบกำรด�ำเนินงำนเป็นแบบ New 
normal โดยใช้รูปแบบกำรอบรม Online พร้อมทั้ง Upload clip 
ใน Youtube เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถทบทวนควำมรู้ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลำที่ต้องกำร

ชั่วโมงรวมการท�างานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น

(ชั่วโมง/บำท) คิดเป็นมูลคำ่

2559

2560

2561

2562

2563

6,723 ชั่วโมง 1.59 ล้านบาท

3.55 ล้านบาท

4.20 ล้านบาท

4.30 ล้านบาท

2.64 ล้านบาท

11,673 ชั่วโมง

13,460 ชั่วโมง

16,088 ชั่วโมง

9,001 ชั่วโมง

2559 2560 2561 2562 2563

98.72% 98.86% 98.0% 97.0% 91.47%

124 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



โครงการที่ท�างานต่อเนื่อง

ด้าน ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

ความปลอดภัย • เชื่อมั่นต่อควำมปลอดภัยของโรงกลั่น 
• มีภูมิคุ้มกันดำ้นควำมปลอดภัย สำมำรถรับมือกับ

ภำวะฉุกเฉินจำกสถำนกำรณ์หรือภัยพิบัติต่ำงๆได้ 

• อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน /คอนโดมิเนียม  
ปี 17

• มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง ปี 17
• ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ควำมปลอดภัยชุมชน ปี 3

เศรษฐกิจ • สร้ำงรำยได้และเปิดโอกำสให้คนในชุมชนได้ใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

• ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรกำรเงินและกำรลงทุน

• วิสำหกิจชุมชน สร้ำงรำยได้เสริม เพิ่มศักยภำพในกำรท�ำธุรกิจ ต่อยอด 
สนับสนุน 
 กำรรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพิ่ม (โครงกำรวิสำหกิจชุมชน ปี 6)

• สนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรในชุมชนมำใช้ในกิจกรรม
ของบริษัทฯ เพื่อกระจำยรำยได้สู่ชุมชน (ปี 17) 

• เปิดโอกำสให้ร้ำนอำหำรในชุมชนขำยอำหำรในโรงอำหำรส�ำนักงำน
ใหญ่ และในพื้นที่สนำมกีฬำ Bangchak Green Stadium โดยไม่คิด 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสรำ้งรำยได้สู่ชุมชน วันละกว่ำ 1,700 บำท/รำ้น/วัน (ครัว
ชุมชน – ตลำดปันสุข ปี 7)

สิ่งแวดล้อม • ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอยำ่ง
คุ้มค่ำ 

• โครงกำรรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น ปี 9
• โครงกำรเส้นทำงหิ่งห้อย วิถีแห่งกำรอนุรักษ์ ปี 7
• โครงกำร Our Khung BangKachao ปี 3

คุณภาพชีวิต • เสริมสรำ้งคุณภำพชีวิต สุขภำพกำยสุขภำพใจ • โครงกำรครอบครัวเดียวกัน ปี 27
• โครงกำรชุมชนสุขภำพดี ปี 10
• โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ ปี 4 
• โครงกำรเยำวชนคนดีบำงจำก ปี 5
• โครงกำรบำงจำกห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ปี 2 

การศึกษา • เยำวชนเรียนรู้และพัฒนำตำมช่วงวัย ปลูกฝัง
จิตส�ำนึกให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

• โครงกำรทุนกำรศึกษำเยำวชนบำงจำก ปี 17
• โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและโรงเรียน ปี 17 

การกีฬา • เยำวชนแข็งแรง สุขภำพดี ไกลยำเสพติด
• สำมำรถสร้ำงรำยได้ มีโอกำสทำงกำรศึกษำที่ดีจำก

กำรเล่นกีฬำ

• สโมสรฟุตบอลเยำวชนบำงจำก ปี 14

ความสัมพันธ์และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี

• กระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงกลั่นและชุมชน
ผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง

• จุลสำรครอบครัวใบไม้ ปี 15 
• เยี่ยมบ้ำนชุมชน ปี 17
• โครงกำรเพื่อนบำ้นคอนโด ปี 9

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ์

บรษัิทฯ มุง่เน้นกำรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลชมุชนรอบโรงกลัน่ควบคูกั่บกำรด�ำเนนิธรุกจิ ด้วยกำรสนับสนนุหรอืจดักจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนือ่ง
แก่ชุมชนรอบโรงกลั่นอย่ำงสม�่ำเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผู้น�ำชุมชน เยำวชน และผู้อำศัยในชุมชน ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ มีสภำพเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี มีสุขภำพจิตที่ดี และ
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงชุมชนกับโรงกลั่น สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงผำสุก

เป้าหมายงานชุมชน	2564-2568	ความผูกพันกับบางจากฯ	87%

เปาหมาย

2021 2022 2023

กลยุทธการสรางความผูกพันธกับชุมชน

2024 2025

85% 86% 86% 87% 87%

รวมพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชนและสรางเยาวชน

เพ��อเปนผูนํารุนใหม
มาพัฒนาชุมชนตอไป

รวมคิด รวมสรางใหผูอาศัย
ในชุมชนมีความสามารถในการ
พ��งพาตนเอง มีสภาพเศรษฐกิจ

ครัวเร�อนท่ีดี

ชุมชนมีสภาพแวดลอมดี
คุณภาพช�ว�ตดี
มีความสัมพันธ

ในชุมชนท่ีดี อยูรวมกันได
อยางผาสุข

พัฒนา มีสวนรวม ผาสุข

125บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



2.	 การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนโลก (SDGs) 
โดยพัฒนำกิจกรรมภำยใต้แนวคิด Bangchak WOW ส่งเสริมกำร
ท�ำกิจกรรมใน 3 ด้ำน คือ Well Being Improvement, Oxygen 
Enhancement และ Water Management ตำมเปำ้หมำย UN 
SDGs ดังนี้

เป้าหมายที่	13:	การรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	(Climate	Action)

 โครงกำร “ต้นไม้ของคุณ” ใน Mobile Application เพื่อ
รณรงค์ให้สมำชิกใช้น�้ำมันเช้ือเพลิงสะอำดที่ลดมลภำวะจำก
กำรเผำไหม้ เปรียบเสมือนกำรปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอำกำศและบรรเทำภำวะโลกร้อน 
โดยผลิตภัณฑ์น�้ำมันบำงจำกทุกชนิด

 โครงกำร “น�้ำมันลดฝุ่น” ในช่วงวิกฤตที่เกิดปัญหำฝุ่น PM 2.5  
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพอำกำศ ได้จัดโครงกำร 
“น�้ำมันลดฝุ่น” โดยผลิตน�้ำมันดีเซลก�ำมะถันต�่ำ 10 ส่วน 
ในล้ำนส่วน (10 PPM) เพือ่จ�ำหน่ำยในเขตกรุงเทพฯ ด้วยพบว่ำ
สดัส่วนจำกแหล่งก�ำเนดิฝุน่ PM 2.5 ของกรงุเทพและปรมิณฑล
มีสำเหตุจำกกำรขนส่งทำงถนนถึงร้อยละ 51 แม้จะมีต้นทุน
กำรผลิตที่สูงขึ้น บริษัทฯก็ยังจ�ำหน่ำยในรำคำเดิม เพื่อช่วยลด
มลภำวะ ปัญหำฝุ่นละออง นอกจำกนี้ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำร
เพ่ิมพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองด้วยกำรปลูกต้นไม้ลดฝุ่นในเขต
กรุงเทพกวำ่ 3 แสนต้น

 นวัตกรรมธุรกิจ“วินโนหนี้ (Winnonie)” ที่จะช่วยยกระดับ
คุณภำพชีวิตของผู ้ ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้ำงซึ่งต้องผ่อนรถ
จักรยำนยนต์ในอัตรำดอกเบ้ียท่ีสูงมำก ด้วยกำรเปลี่ยนมำเช่ำ
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ำเพื่อลดต้นทุนค่ำน�้ำมันและค่ำซ่อมบ�ำรุง ซ่ึง
ริเริ่มธุรกิจจำกกลุ่มพนักงำน ในโครงกำร The Intrapreneur 
ป้ันคนในให้เป็นเถ้ำแก่ และเพ่ือตอกย�ำ้ควำมเป็นผู้น�ำนวตักรรม
พลังงำนสีเขียวและกำรเข้ำสู่ธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่มบำงจำกฯ 
อย่ำงเต็มรูปแบบ 

 สัมมนำสิ่งแวดล้อม “Everlasting Battery แบตเตอรี่ : ปฏิวัติ
พลังงำนอนำคต” เน้นย�้ำกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน ซึ่ง
แบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงำน เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในกำร
เชื่อมต่อรอยต่อของกำรเปล่ียนผ่ำนด้ำนพลังงำนจำกพลังงำน
ฟอสซลิสู่พลังงำนทดแทน ในกำรสัมมนำนกัวชิำกำร หน่วยงำน
รฐั และStartup ระดบัโลกร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ ช้ีให้เหน็ถงึ
กำรพฒันำแบตเตอรีล่เิทยีม ไอออนและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วเนือ่ง
ที่จะพลิกโฉมกำรใช้พลังงำนของโลก อันเป็นแนวทำงส�ำคัญใน
กำรพฒันำธรุกจิของบำงจำกทีมุ่ง่สร้ำงธุรกจินวตักรรมพลงังำน
สีเขียวและที่ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • โครงกำรพัฒนำพื้นที่ป่ำเปียก ในเขตปำ่ภูหลง ป่ำดิบแล้ง
ผืนสุดทำ้ยต้นน�้ำล�ำปะทำว จ.ชัยภูมิ แม้ปีนี้จะด�ำเนินงำน
มำเป็นปีที่ 16 แล้ว แต่ด้วยสภำพแห้งแล้งยำวนำน ท�ำให้
เกิดไฟป่ำสร้ำงควำมเสียหำยกว่ำ 3,000 ไร่ บริษัทฯ ขอ
เสนอปรับแนวทำงกำรช่วยเหลือและน�ำร่องปลูกป่ำเพื่อ
สู้ไฟป่ำด้วยแนวพระรำชด�ำริ “ป่ำเปียก” จ�ำนวน 10 ไร่ 
เร่งสร้ำงควำมชุม่ชืน้ในพืน้ทีด้่วยกำรออกแบบและขดุให้มี
แหล่งน�้ำกักเก็บในรูปแบบ โคกหนองนำ โมเดล และปลูก
ต้นไม้ไปกว่ำ 2,000 ต้น โดยตดิตำมผลด�ำเนนิงำนในแปลง
น�ำร่องนี้ทุก 3 เดือน

เป้าหมายที	่12:	การผลติและการบริโภคทีย่ัง่ยนื	

(Responsible	Consumption	and	Production)	

โดยกำรส่งเสริมให้ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกำรลดคำร์บอนในกำร 
ด�ำเนินชีวิต 

ปัญหำขยะพลำสติกเป็นปัญหำส�ำคัญของโลก แม้ในช่วงกำรระบำด
ของโควดิ-19 ซึง่ท�ำให้ประชำชนหนัมำส่ังอำหำร ออนไลน์กันมำกขึน้ 
เพือ่มส่ีวนร่วมในกำรบรรเทำปัญหำขยะพลำสตกิในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ตำมเปำ้หมำยของ SDG 12.4 ที่พยำยำมส่งเสริมให้ธุรกิจ ช่วยกัน
ดูแลบริหำรจัดกำรลดกำรทิ้งขยะลงสู่น�้ำ ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภำพและปัญหำสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้น�ำนวัตกรรมกำรผลิต
ไบโอพลำสติกและแนวทำง circular economy มำช่วยลดกำรใช้ 
บรรจุภัณฑ์พลำสติกที่ใช้ครั้งเดียวโดยกำรเปล่ียนมำเป็นกำรใช้ 
บรรจุภัณ์ที่ผลิตจำก BIO พลำสติก ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิด 
ควำมยั่งยืนตำมเป้ำหมำย 12.8 ในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้กับ
ประชำชน บรษิทัฯ จงึได้มกีำรรณรงค์ลดกำรใช้บรรจภุณัฑ์พลำสตกิ
กบัลกูค้ำทีม่ำใช้บรกิำรร้ำนกำแฟอนิทนลิและร้ำนสะดวกซือ้ในสถำนี
บริกำรด้วย กิจกรรมที่บริษัทฯ ด�ำเนินกำรตำมเปำ้หมำย SDG 12 
มีดังนี้

 โครงกำร “ลดขยะต้นทำง กับบำงจำก” ชวนคนไทยร่วม
โครงกำร โดยกำรส่งเสริมให้ลูกค้ำน�ำแก้วส่วนตัวมำซื้อเครื่อง
ดื่มที่ร้ำนกำแฟอินทนิลของบริษัท ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแก้ว
เครื่องดื่มและฝำปิดแบบยกดื่มเป็น แก้ว Bio พลำสติกทั้งหมด 
ซ่ึงมกีำรเปล่ียนไปแล้วกว่ำ 80 ล้ำนใบ พร้อมส่งเสรมิกำรใช้แก้ว
ส่วนตัวในกำรซื้อเครื่องดื่ม (ยกเว้นช่วงโควิด-19) โดยกำรมอบ
ส่วนลดเครือ่งดืม่ช่วยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลกูค้ำทีม่ำใช้บริกำร
ให้หนัมำใช้แก้วส่วนตวัซือ้เครือ่งดืม่มำกขึน้ สำมำรถช่วยลดกำร
ใช้แก้วพลำสติกกว่ำ 1-2.4 ล้ำนแก้ว/ปี

126 รายงานความยั่นยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2563



เป้าหมายที่	8:	ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	และการจ้างงานที่เหมาะสม	

(Decent	Work	and	Economic	Growth)	

 โครงกำร “รักษ์ปันสุข” บริษัทฯ ได้รวบรวมขวดน�้ำดื่ม PET ที่
แจกสมนำคณุให้กบัลกูค้ำทีม่ำเติมน�ำ้มนั เพือ่น�ำมำแปรรปูเป็น
เส้นใย ส�ำหรับผลติเป็นผลติภณัฑ์รกัษ์โลกต่ำงๆ ซึง่ปีนี ้โครงกำร
รักษ์ปันสขุ ได้ส่งมอบขวดพลำสตกิทีร่วบรวมผ่ำนโครงกำรฯกว่ำ 
300,000 ขวด เพื่อนไปผลิตเป็นกระเปำ๋ ถุงผ้ำและหนำ้กำกผ้ำ 
ให้กับ “มูลนิธิใบไม้ปันสุข” เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ำยเป็นของที่ระลึก
ช่วงวันปีใหม่ระดมทุนช่วยเหลือกำรศึกษำให้เด็กไทยอ่ำนออก
เขียนได้และใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 

 โครงกำรรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วมำ recycle เป็นไบโอดีเซล 
บริษัทฯ ได้ขยำยโครงกำรจำกกำรรับซ้ือน�้ำมันใช้แล้วในรอบ
พืน้ทีโ่รงกลัน่ ทีม่พีนกังำนจติอำสำออกรับน�ำ้มันพืชใช้แล้วจำก
ชมุชนในเขตพระโขนงและบำงนำ มำร่วมกับพนัธมติรทัง้ภำครฐั 
ประชำชน ร้ำนอำหำรและเอกชน ในกำรรวบรวมปรมิำณน�ำ้มนั
พืชใช้แล้วจำก 33 จุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 33 จุด  
น�ำ้หนักรวมกว่ำ 22,750 กก. เพือ่ช่วยรณรงค์และลดพฤตกิรรม
กำรใช้น�้ำมันทอดซ�้ำและท้ิงลงแหล่งน�้ำสำธำรณะ ด้วยกำร
ให้ควำมรู้กับประชำชนและชุมชนรวมถึงหน่วยงำนในสังกัด
กรุงเทพมหำนครในหลำยพื้นที่ เช่น เขตภำษีเจริญ เขตหลักสี่ 
ซึง่จำกกำรจดัโครงกำรพบว่ำมีผลคณุภำพน�ำ้ทีด่ขีึน้ โดยเฉพำะ
คำ่น�้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ที่ต�่ำลงหลังจำกชุมชนและ
ตลำดเข้ำร่วมโครงกำรฯ ช่วยลดปัญหำน�ำ้เน่ำเสยี ลดปัญหำท่อ
น�้ำอุดตัน ได้ดีขึ้น 

นอกจำกนีแ้ล้วยังร่วมกบัโครงกำร “ถงัวนถุง” และ“แก้วเพำะกล้ำ” 
โดยกำรส่งมอบแก้วไบโอคัพของอินทนิล ให้กับกรมปำ่ไม้ เพื่อเพำะ
กล้ำไม้แทนถุงเพำะช�ำพลำสติก

กำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของสงัคมไทย เป็นภำรกจิ
ส�ำคัญของกำรก่อตัง้บรษิทั บำงจำกฯ ซึง่นบัแต่เริม่ด�ำเนนิกิจกำร บริษทัฯ 
ได้มุง่มัน่จะพัฒนำธุรกิจให้เตบิโตไปพร้อมกำรเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไป 
โดยเฉพำะกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำงเศรษฐกิจให้กับชมุชนและเกษตร
ไทย โครงกำรทีส่อดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพฒันำควำมยัง่ยนืที ่8 มดีงันี้

 โครงกำรสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัชมุชน เรยีกสัน้ๆ ว่ำป๊ัมชมุชน เป็น
โครงกำรที่ท�ำมำอย่ำงต่อเนื่องจำกควำมร่วมมือของบริษัทฯ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และสหกรณ์กำรเกษตรทัว่ประเทศ เพรำะ
ช่วยลดต้นทุนน�้ำเชื้อเพลิงในกำรท�ำกำรเกษตร และได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจ รวมถึงสวัสดิกำร

ต่ำงๆ ในฐำนะสมำชิกสหกรณ์ เพือ่ให้โครงกำรน้ีเป็นประโยชน์
ในกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นของสมำชิกสหกรณ์กว่ำ  
(1 ล้ำนครอบครวัครอบครวั บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยทีจ่ะขยำยจ�ำนวน
สถำนบีรกิำรน�ำ้มนัชมุชนทกุปี (10 แห่ง/ ปี) จำกสภำพเศรษฐกจิที่
มกีำรแข่งขนัสูง บรษิทัฯ ได้ช่วยหนนุเสรมิเคร่ืองมือด้ำนกำรตลำด
และกำรบรหิำรภำยในให้มีประสิทธภิำพ และกำรปรับปรงุภำพ
ลกัษณ์สถำนบีรกิำรให้ตอบโจทย์และวเิครำะห์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ พร้อมจดัโครงกำร COOP Turnpro เพิม่ศกัยภำพในกำร
ท�ำธรุกจิให้กบัผู้บรหิำรและเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์กำรเกษตร

 โครงกำร Partnership School บำงจำกฯ สหกรณ์กำรเกษตรฯ และ
มูลนธิมีิชัย วรีะไวทยะ ได้ร่วมด�ำเนนิโครงกำร Partnership School 
กบั 5 โรงเรยีนใน จ.ขอนแก่น จ. ล�ำปำง และ จ.สรุนิทร์ โดยร่วมฝึก
อบรมและจัดตัง้ “ธรุกจิเกษตรในโรงเรยีน” เพือ่พฒันำเยำวชนให้ได้
ฝึกฝนอำชพีจำกแปลงเกษตร มแีหล่งอำหำรปลอดภัยและท�ำธุรกจิ 
เพือ่สร้ำงกระบวนกำรเรยีนรูเ้รือ่งกำรออมและบรหิำรกองทุน โดย
มคีณะคร ูนกัเรยีนและผูแ้ทนชุมชน ด�ำเนนิงำนร่วมกัน ซึง่ปัจจบุนั
นกัเรยีนและผู้ปกครองสำมำรถกูเ้งนิจำกกองทนุและน�ำมำต่อยอด
ท�ำธรุกจิของตนเองได้จ�ำนวน 19 ธรุกิจ และมเีงินฝำกหมนุเวยีนใน
กองทนุนักเรยีนและกองทุนผูป้กครองกว่ำ 440,000 บำท

แผนงานด้านการศึกษา	

มูลนิธิใบไม้สุข เพรำะกำรศึกษำเป็นเริ่มต้นของคุณภำพชีวิตที่ดี  
หำกบตุรหลำนของเกษตรกรสำมำรถเรยีนได้สูงสุดตำมควำมสำมำรถ 
ก็จะช่วยให้มีงำนท�ำ มีรำยได้จุนเจือครอบครัว ในสถำนกำรณ์ 
โควดิ-19 ท�ำให้กำรเปิดภำคเรยีนล่ำช้ำกว่ำปกต ิมลูนธิฯิ ของบำงจำกฯ  
ยังคงเดินหน้ำด้ำนศึกษำ โดยได้ปรับแผนงำนส่งเสริมเยำวชนด้ำน
กำรออกออกเขียนได้ มุง่เป้ำหมำยไปทีก่ำรป้องกันที ่ นกัเรยีนชัน้ ป.
1 ผ่ำน “โครงกำรอ่ำนเขยีน เรยีนสนกุ ป้ันเดก็จิว๋เป็นเดก็แจ๋ว” โดย
ปรับสู่กำรใช้ระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรรับสมัคร จัด
อบรมครู และติดตำมนิเทศห้องเรียน ส่งผลให้มูลนิธิฯ สำมำรถ
ขยำยพื้นที่กำรท�ำงำนและสร้ำงประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนได้
ทั่วประเทศ กว่ำ 42 โรงเรียนจำก 30 จังหวัด มีนักเรียนเข้ำร่วม 
โครงกำรฯ กว่ำ 1,100 คน

127บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



รายได้ของกิจการ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1) 2560 2561 2562 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138.24 192,025.32 190,488.59 136,450.29 

รายได้รวม 173,378.94 193,340.41 190,983.67 136,982.82 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,163.00 3,234.70 2,488.49 -5,769.98 

EBITDA 13,420.00 10,201.00 8,709.00 4,104.00 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย (ล้านบาท) 
(Disclosure 201-1)

2560 2561 2562 2563

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 158,595.55 180,594.37 180,256.90 132,122.13 

ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ 1,502.30 1,559.06 1,839.24 2,050.58 

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 544.16 194.45 258.46 20.44 

เงินสนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย 3.32 3.34 3.28 3.61

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม 32.98 36.00 34.00 21.67 

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน 73.61 62.94 64.60 22.62 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท) 3,310.75 3,090.52 1,759.84 742.55 

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท/ หุ้น) 2.15 1.35 0.80 0.40 

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 3,277.33 3,310.33 3,609.11 3,401.92 

การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (ล้านบาท) (Disclosure 204-1) 2560 2561 2562 2563

การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น* 5,749 4,424 2,764 1,846 

สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น* (ร้อยละ) 84 98 98 97

 *คือ การจัดซื้อสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย 

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล  (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น)  (หน่วย : ล้านบาท)

ประเทศที่จัดเก็บภาษี

รายได้ “ก�าไร / (ขาดทุน)  

ก่อนภาษีเงินได้”
ภาษีเงินได้จ่ายออก ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายได้รวม

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563

ประเทศไทย 53,978  40,976  159,894 116,345 213,872 157,321  4,711  (7,513)  208  (33) 123 113

ประเทศญี่ปุ่น  701  31  230  231  931  262  416  (163)  1,306  (213) 198 0

ประเทศสิงคโปร์ 23,999  25,782  31,289  20,000  55,288 45,782  (113)  (3,796)  17  22 35 27

ประเทศฟิลิปปินส์  67  -  22  16  89  16  (1,189)  (1,378)  -  -  -  - 

ประเทศออสเตรเลีย  229  -  (11)  -  218  -  (91)  -  -  -  -  - 

ประเทศเนเธอร์แลนด์  -  -  -  -  -  -  (2)  35  -  6  -  - 

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 59 0 3 0 62 0  (85)  -  -  -  -  - 

ประเทศลาว  - 199 550 756 550 955  109  87  -  -  -  6 
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายการ
ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน) 

• วัตถุดิบหมุนเวียน  395,578  426,633  459,665  407,333  524,967  394,929 882,167.0  747,162 0 0 0 0

• วัตถุดิบไม่หมุนเวียน 6,731,065 6,093,537 6,468,825 6,649,518  27,029  26,625 152,335.9  26,813 4 2 3 3

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม 

(หน่วย : ล้านลิตร) 

 11,070  11,856  12,380  11,066  393  322  522  464 

ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

การใช้พลังงาน/1 (เทระจูล: TJ) 

(Disclosure 302-1)

13,903.0 13,116.8 13,182.0 12,845.2  60.6  94.1  99.9 96.4 1,683.7 1,166.6 2,246.3 2,238.3  10.4 10.0  10.1  10.3 

การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน 13,903.0 13,116.8 13,182.0 12,845.2  60.6  94.1  99.9 96.4  613.0  551.4 1,410.8 1,170.8  10.4 10.0  10.1  10.3 

เชื้อเพลิงในการผลิต:

• ก๊าซเชือ้เพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,776.3 5,450.5 5,505.9 5,306.8   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

• ก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเช้ือเพลิง 3,457.0 3,770.8 3,796.3 7,482.3   -  -  -  -  386.2  419.8  414.0  413.7  -  -  - -

• ก๊าซธรรมชาตผิลติไฟฟ้าและไอน�า้ 2,814.5 3,783.6 3,794.6  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

• น�า้มันเตา  744.0  -  -  -   -  -  -  -  -  -  41.3  60.6  -  -  - -

ไฟฟ้าและไอน�า้ท่ีใช้ในกระบวนการ

ผลติ 
                

• ไฟฟ้า  103.1  101.7  78.2  50.7  60.6  94.1  99.9 88.7  195.3  117.6  241.3  229.2  9.5  8.8  8.8  9.2

• ไอน�า้   -  -  -  -  -  -  -  700.8  444.0  -  -  - 

เชื้อเพลิงอื่นๆ:

• น�้ามันเชื้อเพลิง  8.0  10.1  7.0  5.4  7.7  31.6  14.1  13.3  23.4  0.9  1.2  1.3  1.2 

การใช้พลังงานหมุนเวียน  0.0 0.0 0.0 0.1  - 1,070.7  615.2  835.5 1,067.5  -  -  -  - 

• ไฟฟ้าจากพลงังานลมและเซลล์แสงอาทติย์  0.0 0.0 0.0 0.1  -  -  -  -  9.6  -  -  - 

• เชื้อเพลิงชีวมวล/2 และก๊าซชีวภาพ  -  -  - -  - 1,070.7  615.2  835.5 1,058.0  -  -  - 

การจ�าหน่ายพลังงาน - - - -  -  -  -  -  -  949.0  969.8 1,025.7 1,078.3 

• การจ�าหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 

• การจ�าหน่ายพลังงานหมุนเวียน:  

  ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 -  -  - -  -  -  -  -  -  949.0  969.8 1,025.7 1,078.3 

• การจ�าหน่ายพลังงานหมุนเวียน:  

  ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (MWh)

- - - - - - - - - - - -

อัตราการใช้พลังงานในกระบวนการ
กลั่นต่อหน่วยการผลิต (EII) 
(Disclosure 302-3)

 103.1  100.5  97.6  102.0 

การใช้พลงังานรวมสทุธภิายในองค์กร/

3 (เทระจลู: TJ) (Disclosure 302-1) 

14,708.7 13,417.7 14,512.6 14,111.9

/1 ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่า Conversion Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
/2 ค�านวณค่าพลังงานของเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับและแกลบ) จากน�า้หนักแบบเปียกของเชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนสุทธิ เนื่องจากไม่ได้เก็บเปอร์เซ็นความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้
/3 ค�านวณจากผลต่างของการใช้พลังงานรวมของทุกธุรกิจและการจ�าหน่วยพลังงานไฟฟ้าและไอน�า้      
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ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

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

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงจาก
กระบวนการผลติ
(ขอบเขต 1) ทัง้หมด

972,926 900,683 898,292 885,619  510 121,638 58,504 173,475 166,860  61  86  94  83 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 972,012 899,955 897,563 883,797  499 121,579 58,456 173,419 166,794  60  84  93  81 

Biogenic CO2  40  52  31  28  54  77,181 55,054  70,716  93,399  2  4  4  5 

• มีเทน CH4  385  329  331  1,436  1  13  12  15  17  0  0  0  0 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  530  399  398  387  10  47  36  42  49  1  2  2  1 

 Other Biogenic (CH4 & N2O)  -  -  0  0  0  -  -  890  1,135  -  -  0  0 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก
การซื้อไฟฟ้า ไอน�้า และก๊าซชีวภาพ 
(ขอบเขต 2) ทั้งหมด

 14,838  14,129  10,750  6,817  8,716  13,071  13,655  11,927  28,099 16,328  77,330  17,740  1,370 1,220  1,205 1,374 

 (Gross location-based scope 2 
GHG emissions)

 14,838  14,129  10,750  6,817  8,716  13,071  13,655  11,927  28,099 16,328  77,330  15,394  1,370 1,220  1,205 1,374 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2  14,838  14,129  10,750  6,817  8,716  13,071  13,655  11,927  28,099  16,328  77,284  15,394  1,370  1,220  1,205 1,374 

Biogenic CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  8,135  -  -  -  -  -  -  - 

• มีเทน CH4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21  -  -  -  -  - 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  25  -  -  -  -  - 

 Other Biogenic (CH4 & N2O)  -  - - -  -  - - -  -  - - -  -  -  -  - 

(Gross market-based scope 2 
GHG emissions)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,347  -  -  -  - 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  2,347  -  -  -  - 

Biogenic CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  677  -  -  -  - 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 987,764 914,812 909,042 892,436  8,716  13,071  13,655  12,437 149,737  74,833 250,805  184,600  1,431  1,305  1,300 1,457 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงจาก
กระบวนการผลติ (ขอบเขต 1) ทัง้หมด

972,926 900,683 898,292 885,619  312  21,927  27,696  96,630  92,5334  43  60  66  50 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 972,012 899,955 897,563 883,797  306  21,912  27,674  96,603  92,503  42  59  65  49 

Biogenic CO2  40  52  31  28  37  9,856  28,077  37,071  49,398  2  2  2  3 

• มีเทน CH4  385  329  331  1,436  0  5  5  7  8  0  0  0  0 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  530  399  398  387  6  10  17  21  23  1  1  1  1 

Other Biogenic (CH4 & N2O)  -  -  0  0  0  -  -  455  581  -  -  0  0 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก
การซื้อไฟฟ้า ไอน�า้ และก๊าซชีวภาพ 
(ขอบเขต 2) ทั้งหมด

 14,838  14,129  10,750  6,817  4,271  8,803  9,141  7,702  6,082  7,585  44,165  8,569  964  857  845  830 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก
การซื้อไฟฟ้า ไอน�้า และก๊าซชีวภาพ 
(ขอบเขต 2)  
(Gross location-based scope 2 
GHG emissions)

 14,838  14,129  10,750  6,817  4,271  8,803  9,141  7,702  6,082  7,585  44,165  7,161  964  857  845  830 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2  14,838  14,129  10,750  6,817  4,271  8,803  9,141  7,702  6,082  7,585  44,138  7,161  964  857  845  830 

Biogenic CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  1,039  -  -  -  -  -  -  - 

• มีเทน CH4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12  -  -  -  -  - 

• ไนตรัสออกไซด์ N2O  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  -  -  -  -  - 

 Other Biogenic (CH4 & N2O)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

(Gross market-based scope 2 
GHG emissions)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,408  -  -  -  - 

• คาร์บอนไดออกไซด์ CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,408  -  -  -  - 

Biogenic CO2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  406  -  -  -  - 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 987,764 914,812 909,042 892,436  4,271  8,803  9,141  8,014  28,008  35,282 140,795  101,103  1,007  917  911  879 

การเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก(ตันต่อตันวัตถุดิบ)

0.14 0.14 0.14 0.13

1. การรายงานก๊าซเรอืนกระจก ขอบเขตที ่1 และ 2 ค�านวณจากเครือ่งมอืการค�านวณของบรษิทัฯ ซ่ึงใช้หลักการค�านวณตาม IPCC 2006 

2. การค�านวณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 ใช้ค่า emission factors จาก IPCC 2006 และ API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry 2009 

3. การค�านวณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่2 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

4. การค�านวณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่2 ของการใช้ไฟฟ้าและไอน�า้ของ KGI-NP และ KGI-BP ในธรุกจิผลิตภณัฑ์ชวีภาพใช้ emission factors จากโรงไฟฟ้าของบรษิทั น�า้ตาลของแก่น จ�ากัด (มหาชน)

5. ค่าศกัยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
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การปล่อยมลพิษทางอากาศ  
(Disclosure 305-7), (OG6)

หน่วย 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้)/1 ตัน  426  644  236  280  1,000 

Intensity NOX ตัน/ 1พันตันน�้ามันดิบ  0.08  0.12  0.04  0.06 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ 
และจากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)/1 SO2

ตัน  75  24  32  27  1,000 

Intensity SO2 ตัน/ 1พันตันน�้ามันดิบ  0.01  0.00  0.01  0.01 

ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้)/1 ตัน 48 5 11 3 200

Intensity TSP ตัน/ 1พันตันน�้ามันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบ�าบัด
ก�ามะถัน)/1 

ตัน 0.50 14.3 0.7 4.0 20

Intensity H2S ตัน/ 1พันตันน�้ามันดิบ 0 0 0 0

สารอินทรีย์ระเหย  (VOCs Inventory)/2 /3 ตัน 520.84 371.51 417.61 500

สารอินทรีย์ระเหย  (Fugitive VOCs)/4 ตัน 2.60 2.50 2.50 2.51 127

สารอินทรีย์ระเหย  (Intensity  VOCs) ตัน/ บาร์เรล 0 0 0 0

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 กิโลลิตร 2809.1  1,777.0  2,472.9  1,174.3 N.A.

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5 ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) 0.43 0.25 0.37 0.17

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์
ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) / 

1 ล้านบาร์เรลน�า้มันเทียบเท่า
0.010 0.006 0.009 0.002

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) N.A. N.A. N.A. N.A.

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออกต่อผลิตภัณฑ์
ตัน ลบ.ม.(ก๊าซ) / 

1 ล้านบาร์เรลน�้ามันเทียบเท่า
N.A N.A. N.A. N.A.

/1 ค�านวณจากก�าลงัการผลติโดยใชค้า่ตรวจวัดจากบรษัิทภายนอก /2 รวม VOCs Inventory จากการเผาไหม ้ (Combustion) หอเผา (Flare) ถงัเกบ็น�า้มนั (Storage tank) การจา่ยน�า้มนัทาง

รถยนตแ์ละทางเรอื (Marketing and terminal) และน�า้เสยี (Wastewater) /3 ใช ้ Emission factor จาก AP 42-US EPA ในการค�านวณ VOCs inventory จากการเผาไหม ้ หอเผา และการ

จา่ยน�า้มนัทางรถยนตแ์ละทางเรอื ส�าหรบั VOC inventory จากถงัเกบ็น�า้มนัและน�า้เสยีค�านวณโดยใช ้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตามล�าดบั /4 เครือ่งมอืวดัทีผ่า่นการสอบเทยีบ  

 /5 รวมไฮโดรคารบ์อนทีเ่ผาไหม ้ใน Plant 2, 3 และ 4   

น�า้ที่น�ามาใช้  (Disclosure 303-3)

ปริมาณน�า้ในพื้นที่ 
 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�า้ในพื้นที่ที่มี
ความเครียดน�า้ 
(Water Stress)  

(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)

2563 2563

น�้าที่น�ามาใช้แบ่งตามประเภทแหล่งน�้า

น�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาทั้งหมด 0.19 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า 1,000 mg/L 0.09 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้ามากกว่า 1,000 mg/L 0.10 0

น�้าบาดาลทั้งหมด 0.27 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า 1,000 mg/L 0.27 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้มากกว่า 1,000 mg/L 0 0

น�า้ทะเลทั้งหมด N/A 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า 1,000 mg/L N/A 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้ามากกว่า 1,000 mg/L N/A 0

น�า้ท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตทัง้หมด (ปรมิาณน�า้จาก Crude oil extraction, 
processing หรอื Raw material)

18.83 0

• น�้าที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า 1,000 mg/L 0 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้ามากกว่า 1,000 mg/L 18.83 0

น�า้จากหน่วยงานอื่น (น�้าประปา และน�้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ�าบัด) 2.04 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้น้อยกว่า 1,000 mg/L 2.04 0

• น�้าที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้ามากกว่า 1,000 mg/L 0 0

น�้าที่น�ามาใช้จากแหล่งน�้าทั้งหมด 21.33 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้าน้อยกว่า 1,000 mg/L 2.40 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�้ามากกว่า 1,000 mg/L 18.93 0
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น�้าทิ้ง (Disclosure 303-4)

ปริมาณน�า้ทิ้ง 
 (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน�า้ในพื้นที่ที่มี
ความเครียดน�า้ 
(Water Stress)  

(หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร)

2563 2563

น�้าทิ้งแบ่งตามแหล่งปล่อย

น�้าทิ้งจากโรงกลั่นปล่อยลงแม่น�้า 0.72 0

• น�้าที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้น้อยกว่า 1,000 mg/L 0.18 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้มากกว่า 1,000 mg/L 0.55 0

น�า้ทิ้งจากส�านักงานใหญ่ M Tower ปล่อยลงแม่น�้า 0.002 0

• น�้าที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้น้อยกว่า 1,000 mg/L 0.001 0

• น�า้ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน�า้มากกว่า 1,000 mg/L 0.001 0

การบริหารจัดการน�า้และน�้าทิ้ง  (หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ธุรกิจโรงกลั่น

2560 2561 2562 2563

น�า้ประปาที่ใช้ในการผลิต/1  2.43  2.27  2.47  2.04 

น�า้แม่น�้าที่ใช้  0.11  0.10  0.20  0.19 

น�้าบาดาลที่ใช้  0.00  0.01  0.03  0.27 

น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่/2 /5  1.15  1.10  1.16  1.31 

ร้อยละของน�า้ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ต่อน�้าที่ใช้ทั้งหมด  45.30  46.21  43.01  6.14 

ร้อยละของน�า้ท่ีน�ากลบัมาใช้ใหม่ต่อน�า้ทีใ่ช้ท้ังหมด กรณีไม่รวมน�า้ทีแ่ยกจากน�า้มนัดบิ  52.25 

อัตราการใช้น�้า (ลบ.ม. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)/3  0.06  0.06  0.06  0.07 

น�า้ทิ้งจากโรงกลั่น  (Disclosure 306-1)  0.90  0.90  0.77  0.72 

• (COD) (หน่วย : ตัน)/4  39.23  39.02  53.31  33.22 

• (BOD) (หน่วย : ตัน)/4  4.43  4.76  7.32  6.55 

• ไขและน�า้มัน (หน่วย : ตัน)/4  1.36  4.52  2.22  2.17 

• ของแข็งแขวนลอย (หน่วย : ตัน)/4  9.04  11.15  8.23  4.55

• ของแข็งละลายน�า้ (หน่วย : ตัน)/4  1,105.00  791.03  1,125.09  975.98 

• ซัลไฟด์ (หน่วย : ตัน)/4  0.18  0.90  0.34  0.09 

• ปรอท (หน่วย : ตัน)/4  0.00  0.00  0.00  0.00 

น�า้ทิ้งจากส�านักงานใหญ่ M Tower  0.002 

• (BOD) (หน่วย : ตัน)/4  0.007

• ไขและน�า้มัน (หน่วย : ตัน)/4  0.002 

• ของแข็งแขวนลอย (หน่วย : ตัน)/4  0.017 

• ของแข็งละลายน�า้ (หน่วย : ตัน)/4  0.55 

• ซัลไฟด์ (หน่วย : ตัน)/4  0.002

• ปรอท (หน่วย : ตัน)/4  N/A

/1 ปริมาณจากใบแจ้งหนี้  /2 ปริมาณจากมิเตอร์   /3 ปรับปรุงข้อมูลอัตราการใช้น�้าย้อนหลัง ด้วยปรับการค�านวณผลรวมของปริมาณน�้ามันที่ผลิตได้ (บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)   
/4 ปริมาณจากการค�านวนสมดุลน�้าและค่าตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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กากของเสียจากกระบวนการผลิต 
(Disclosure 306-2)

2560 2561 2562 2563

ปริมาณ 
(ตัน)

ร้อยละ ปริมาณ 
(ตัน)

ร้อยละ ปริมาณ 
(ตัน)

ร้อยละ ปริมาณ 
(ตัน)

ร้อยละ

ของเสียจากงานประจ�าวัน (ตัน : ร้อยละ)

ของเสียอันตราย/1  1,571  80.69  2,808  18.0  2,023  33.81  2,671 85

ของเสียไม่อันตราย/1  332  17.07  220  1.41  158  2.64  388 12

ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจ�า

ของเสียอันตรายจากเหตุน�้ามัน/สารเคมีรั่วไหล/2 
(Disclosure 306-3)

 1  0.05 0 0 0 0 0 0

ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง/2  43  2.19  10,583  67.80  3,696  61.77  97 3

ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี 0 0.00  1,916  12.27  106  1.77  - 0

ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี/2 0 0.00  82  0.52  1  0.02  - 0

รวม 1946.7 100 15,609  100 5,984  100 3,155 100

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

การก�าจัดของเสีย/1 (ตัน) 
 (Disclosure 306-2)

2560 2561 2562 2563

ของเสีย
อันตราย

ของ
เสียไม่

อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของ
เสียไม่

อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของ
เสียไม่

อันตราย 

ของเสีย
อันตราย

ของ
เสียไม่

อันตราย 

• ใช้ซ�า้ 0 0 0 0 0 0 0 0

• น�ากลับมาใช้ใหม่  564  28  4,321  302  571  6  479  322 

• การน�ากลับคืน รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง  1,006  233  360 0  1,543 154  2,190 89

• เผาท�าลาย 0  28  44 0  0 0  1.3 0

• ฝังกลบ 0 0 0 0 15 0 0 0

• จัดเก็บในพื้นที่ 0 0 0 0 0 0 6 0

• อื่นๆ (ถมที่หลุม) 0  43 0  10,583 0  3,696  74 

รวม   1,571  332  4,725  10,884  2,129  3,856  2,677  485 

/1 วิธีการก�าจัดของเสียและปริมาณจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้น�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเอกสารก�ากับการ

ขนส่งของเสีย

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี (Disclosure 306-3) 2560 2561 2562 2563

จ�านวนครั้งของการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีอย่างมีนัยส�าคัญ 
(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

0 0 0 0

ปริมาณการรั่วไหลของน�า้มันและสารเคมีอย่างมีนัยส�าคัญ 
มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง (บาร์เรล)

0 0 0 0

จ�านวนครั้งของการรั่วไหลของน�้ามัน (มากกว่า 1 บาร์เรล/ครั้ง แต่น้อยกว่า 
100 บาร์เรล/ครั้ง)

ปริมาณการรั่วไหลรวมของน�้ามัน มากกว่า 1 บาร์เรล/ครั้ง แต่น้อยกว่า
100 บาร์เรล/ครั้ง (บาร์เรล)

1

3

3

141

2

4

3

11

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ร้อยละ) 2560 2561 2562 2563

คู่ค้ารายใหม่/ คู่ค้าส�าคัญที่ได้รับการคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม / 
ความยั่งยืน

31 29 24 29

การปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2560 2561 2562 2563

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(Disclosure 307-1)

0 0 0 0
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การจ้างงาน

พนักงาน (Disclosure 102-8), (Disclosure 401-1)
2560 2561 2562 2563

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 866 69.84 881 70.26 868 69.38 854 69.43

หญิง 374 30.16 373 29.74 383 30.62 376 30.57

รวม 1240 100 1254 100 1251 100 1230 100.00

จ�าแนกตามศาสนา

พุทธ 1189 95.89 1205 96.09 1204 96.24 1182 96.10

คริสต์ 23 1.85 27 2.15 22 1.76 24 1.95

อิสลาม 27 2.18 21 1.67 23 1.84 22 1.79

อื่นๆ 1 0.08 1 0.08 2 0.16 2 0.16

รวม 1240 100 1254 100 1251 100 1230 100.00

จ�าแนกตาม Generation

Baby Boom 47 3.74 42  3.35 36  2.88 22  1.79 

Generation X 546 44.03 550  43.86 541  43.25 533  43.33 

Generation Y 627 50.56 632  50.40 625  49.96 626  50.89 

Generation Z 20 1.61 30  2.39 49  3.92 49  3.98 

รวม 1240 100.00 1254  100.00 1251  100.00 1230  100.00 

จ�าแนกตามระดับ    

ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 134 11.20 151 12.04 158 12.63 161 13.09

• ชาย 89 66.42 103 68.21 103 8.23 103 8.37

• หญิง 45 33.58 48 31.79 55 4.40 58 4.72

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up)  669 55.94 685 54.63 697 55.72 688 55.93

• ชาย 401 59.94 416 60.73 417 33.33 413 33.58

• หญิง 268 40.06 269 39.27 280 22.38 275 22.36

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Practitioner) 437 36.54 418 33.33 396 31.65 381 30.98

• ชาย 376 86.04 362 86.60 348 27.82 338 27.48

• หญิง 61 13.59 56 13.40 48 3.84 43 3.50

จ�าแนกตามอายุ

อายุต�า่กว่า 30 ปี 308 25.75 328 26.16 287 22.94 205 16.67

ระหว่าง 30-50 ปี 811 67.81 810 64.59 827 66.11 875 71.14

อายุเกิน 50 ปี  121 10.12 116 9.25 137 10.95 150 12.20

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พนักงาน* (คน)

* บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจ�า และเต็มเวลาเท่าน้ัน  
 ไม่มีการจ้างแบบช่ัวคราวหรือพาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงาน 
 แบบ Self-employed และ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราก�าลังตามฤดกูาล 
 

จํานวนพนักงาน*  (คน)

2560  1,240 

2561  1,254 

2562  1,251 

2563  1,230 
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พนักงาน(Disclosure 102-8, 401-1)

2560 2561 2562 2563

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามพื้นที่

ส�านักงานใหญ่ 530 44.37 544 43.38 545 43.57 533 43.33

โรงกลั่น 642 53.68 634 50.56 630 50.36 620 50.41

ภาคเหนือ 10 0.84 9 0.72 10 0.80 9 0.73

ภาคกลาง 41 3.43 49 3.91 49 3.92 49 3.98

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 0.84 10 0.80 9 0.72 11 0.89

ภาคใต้ 7 0.59 8 0.64 8 0.64 8 0.65

ความหลากหลายของพนักงาน 2562 2563 เป้าหมาย

ร้อยละของพนักงานหญิงทั้งหมด 30.62 30.57

ร้อยละของพนักงานหญิงในระดับบริหาร 33.33 35.95 เพ่ิมข้ึน 2% ในปี 2565

ร้อยละของพนักงานหญิงระดับบริหาร (จูเนียร์) 28.57 35.90

ร้อยละของพนักงานหญิงบริหารระดับสูง 19.05 25.00

ร้อยละของพนักงานหญิงในระดับบริหารที่อยู่ในฝ่าย/ส่วน
งานสร้างรายได้

22.58 22.44

ร้อยละของพนักงานกลุ่มผู้พิการ

ร้อยละของพนกังานกลุม่ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)  

1.00

N/A

1.00

1.79

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงาน 
(หญิง : ชาย)

2563 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าตอบแทนพนักงานตามเพศ

หญิง ชาย
ตัวชี้วัด

ร้อยละความแตกต่างระหว่าง
พนักงานชาย-หญิง

จ�าแนกตามระดับ ค่ากลางความแตกต่างการจ่าย
เงินพนักงานตามเพศ

-16.97

ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 0.89 1.00 ค่ามัธยฐานความแตกต่างการ
จ่ายเงินพนักงานตามเพศ

-20.29

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up)  0.98 1.00 ค่ากลางความแตกต่างของโบนัส -14.92

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4: Practitioner) 1.00 0.99 ค่ามัธยฐานความแตกต่างของ
โบนัส

-15.96

พนักงานพ้นสภาพ (Disclosure 401-1)

2560 2561 2562 2563

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

อัตราการลาออกจากองค์กร

อัตราการลาออกจากองค์กรโดยสมัครใจ

4.49

4.00

4.27

3.55

6.19

5.63

4.13

3.16

จ�าแนกตามระดับ     

ชาย 31 63.27 27 58.70 52 74.29 25 64.10

หญิง 18 36.73 19 41.30 18 25.71 14 35.90

จ�าแนกตามอายุ

อายุต�า่กว่า 30 ปี 28 57.14 20 43.48 39 55.71 18 46.15

ระหว่าง 30-50 ปี 21 42.86 25 54.35 27 38.57 17 43.59

อายุเกิน 50 ปี 0 0.00 1 2.17 4 5.71 4 10.26
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พนักงานใหม่ (Disclosure 401-1)
2560 2561 2562 2563

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

จ�าแนกตามอายุ

ชาย 61 59.80 46 68.66 45 60.81 19 63.33

หญิง 43 42.16 21 31.34 29 39.19 11 36.67

จ�าแนกตามอายุ                        

อายุต�า่กว่า 30 ปี 86 84.31 37 55.22 55 74.32 24 80.00

ระหว่าง 30-50 ปี 18 17.65 27 40.30 16 21.62 6 20.00

อายุเกิน 50 ปี 0 0.00 3 4.48 3 4.05 0 0.00

การลาคลอดบุตร
2560 2561 2562 2563

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 4 0.32 5 0.40 7 0.56 4 0.33

พนักงานที่กลับมาท�างานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร 4 0.32 5 0.40 7 0.56 4 0.33

การพัฒนาพนักงาน (จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน
ต่อปี)  

(Disclosure 404-1)
2560 2561 2562 2563

จ�านวนชั่วโมงทั้งหมด  55,926  57,487 56,449 28,650 

จ�านวนเฉลี่ยทั้งหมด 45.10 45.88 45.12 23.29

จ�าแนกตามเพศ

ชาย 42.66 43.07 42.82 21.05

หญิง 50.76 52.65 50.35 28.18

จ�าแนกตามระดับ  

ผู้จัดการขึ้นไป (Level 10-14: Executive up) 63.91 56.66 52.33 45.15

พนักงานระดับบริหาร (Level 5-9: Manager up)  56.31 58.09 56.35 24.03

พนักงานระดับปฏิบัติการ (Level 1-4 : Practitioner) 22.39 22.34 22.48 12.53

จ�าแนกตามสายงาน

สายกรรมการผู้จัดการใหญ่ (PS) 56.00 104.29 56.45 38.45

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 
การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย 

การเสียชีวิต และ
ความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิต 
(Disclosure 403-9)

หน่วย

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ชั่วโมงการท�างานรวม

• พนักงาน
ชั่วโมง 1,562,576 2,469,675 2,395,055 2,344,463

ชั่วโมง 1,352,215 210,361 1,806,814 662,861 1,736,499 658,556 1,675,032 669,431

• ผู้รับเหมา
ชั่วโมง 5,509,198 5,459,789 6,564,584 7,815,554

ชั่วโมง 4,253,591 1,255,607 4,250,298 1,209,491 4,714,105 1,850,478 5,959,383 1,856,171

อัตราการขาดงาน

• พนักงาน ร้อยละ 1.05 0.85 0.97 0.78 1.13 0.69 0.88
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การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย 
การเสียชีวิต และความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิต 
(Disclosure 403-9)

หน่วย

2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การบาดเจ็บจากการท�างาน (Work-Related Injuries)

การเสียชีวิตจากการบาดจ็บจากการท�างาน  (Fatality as a result of Work-Related Injury)

• พนักงาน

จ�านวนครั้ง
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

• ผู้รับเหมา

จ�านวนครั้ง
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate : TRIFR)

• พนักงาน

จ�านวนครั้ง
1 3 0 1

1 0 3 0 0 0 1 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

0.64 1.21 0.00 0.44

0.74 0.00 1.66 0 0.00 0.00 0.60 0.00

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

• ผู้รับเหมา

จ�านวนครั้ง
0 6 5 0.43

0 0 6 0 5 0 2 2

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง
การท�างาน

0.00 1.10 0.76 0.38

0.00 0.00 1.41 0 1.06 0.00 0.34 0.54

ความครอบคลุม
ของข้อมูล
 (ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

• พนักงาน

จ�านวนครั้ง
0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

0 0.40 0.00 0.00

0 0 0.55 0 0.00 0 0.00 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100
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การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย 
การเสียชีวิต และความ

ปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
(Disclosure 403-9)

หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

• ผู้รับเหมา

จ�านวนครั้ง
0 3 2 2

0 0 3 0 2 0 2 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

0 0.55 0.30 0.26

0.00 0 0.71 0 0.42 0 0.34 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล

 (ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

การบาดเจ็บจากการท�างานที่ท�าให้ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (High-Consequence Work-Related Injuries)

• พนักงาน

จ�านวนครั้ง
N/A N/A 0.00 0.00

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

N/A N/A 100 100

• ผู้รับเหมา

จ�านวนครั้ง
N/A N/A 0.00 0.00

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

N/A N/A 100 100

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)

• พนักงาน

วัน / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการ

ท�างาน 
0 0 7.75 0 0.00 0 0.00 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล

 (ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

• ผู้รับเหมา

วัน / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการ

ท�างาน 
0.00 0 9.18 0 1.27 0 1.34 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)

• พนักงานและผู้รับเหมา ครั้ง 28 17 35 13

• พนักงาน ครั้ง 25 15 19 12

• ผู้รับเหมา ครั้ง 3 2 16 1

• ความครอบคลุมของข้อมูล ร้อยละของการ
ด�าเนนิงาน 100 100 100 100
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การเจ็บป่วยจากการท�างาน (Work-Related Illnesses)
การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย 

การเสียชีวิต และความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

(Disclosure 403-9)

หน่วย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (Occupational Illuness Ferquency Rate : OIFR)

• พนักงาน

จ�านวนครั้งรวม N/A N/A 0 0
จ�านวนครั้งแยก

ตามเพศ N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

จ�านวนครั้ง / 
หนึ่งล้านชั่วโมง

การท�างาน

N/A N/A 0 0

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0

จ�านวนการเสีย
ชีวิต (ครั้ง) 0 0 0 0

ความครอบคลมุ
ของข้อมูล (ร้อย

ละของ
การด�าเนินงาน)

N/A N/A 100 100

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Events)

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตในระดับ 1

จ�านวน
อุบัติการณ์ 0 0 0 0

จ�านวน
อุบัติการณ์ / 

หนึ่งล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล

 (ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิตในระดับ 2

จ�านวน
อุบัติการณ์ 0 0 0 0

จ�านวน
อุบัติการณ์ / 

หนึ่งล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

ความครอบคลุม
ของข้อมูล 

(ร้อยละของ
การด�าเนินงาน)

100 100 100 100

PSM Assessment Score     
(เป้าหมายปี 2563 : 3.3)

2.3 2.7 3.1 3.3

*การค�านวณการบาดเจ็บจากการท�างาน โดยค�านวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันท�างานขึ้นไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หน่วย 2560 2561 2562 2563

ความพึงพอใจของลูกค้า (Disclosure 102-43, 102-44) ร้อยละ 80.5 85.8 86.6 88.1

ความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 88.9 82.0 87.0 83.3

Net Promoter Score (NPS) ล�าดับที่ ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 1 
(ร่วม)

ล�าดับที่ 1 
(ร่วม)

ล�าดับที่ 1 
(ร่วม)

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล กรณี 0 0 0 0

การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ (Disclosure 
417-3)

กรณี 0 0 0 0

การปฎิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 2560 2561 2562 2563

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (Disclosure 419-1)

0 0 0 0
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GRI Standard Disclosure Page number(s) and/or URL(s) Omission 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 10

102-2 Activities, brands, products, and services 10
102-3 Location of headquarters 10
102-4 Location of operations 10-11
102-5 Ownership and legal form 12
102-6 Markets served 10
102-7 Scale of the organization 10
102-8 Information on employees and other workers 134-136 SDG 8 - Employment
102-9 Supply chain 14-15
102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain
6

102-11 Precautionary Principle or approach 55
102-12 External initiatives 51-54, 70, 71-73

102-13 Membership of associations 10
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker 8-9
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 55-60
ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 21-22, 51-54, 79-80 SDG 16 - Ethical and 

lawful behavior
GOVERNANCE
102-18 Governance structure 12-13
102-19 Delegating authority 12-13
102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics
21

102-22 Composition of the highest governance body and 
its committees

21 SDG 5 - Women in 
leadership
SDG 16 - Inclusive 
decision making

102-23 Chair of the highest governance body 13 SDG 16 - Effective, 
accountable 
and transparent 
governance

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body

 Annual Registration Statement / Annual Report 2020, 
142

SDG 5 - Women in 
leadership
SDG 16 - Inclusive 
decision making

102-25 Conflicts of interest 52 SDG 16 - Effective, 
accountable 
and transparent 
governance

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy

21

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

21

102-29 Identifying and managing economic, environmental, 
and social impacts

55-60 SDG 16 - Inclusive 
decision making

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting

32

102-33 Communicating critical concerns 32
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups 23 Yes
102-41 Collective bargaining agreements 110 SDG 8 - Freedom 

of association and 
collective bargaining

102-42 Identifying and selecting stakeholders 23 Yes
102-43 Approach to stakeholder engagement 24-31 Yes
102-44 Key topics and concerns raised 24-31 Yes
REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

6

102-46 Defining report content and topic boundaries 6-7 Yes
102-47 List of material topics 33 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 140-144
102-56 External assurance 147-149

GRI Content Index 
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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 23-37, 50
103-2 The management approach and its components 50, 55-60
103-3 Evaluation of the management approach 50, 55-60

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 128 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 23-37, 62-64
103-2 The management approach and its components 62-64
103-3 Evaluation of the management approach 62-64

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 128 SDG 12 - Procurement 
practices

Sustainable 
Supplier 
Development

BCP 
Indicator

Percentage of supplier satisfaction 63

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 51-54
103-2 The management approach and its components 51-54
103-3 Evaluation of the management approach 51-54

GRI 205: 
Anti-Corruption
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policiesand procedures

52 SDG 16 - 
Anti-corruption

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 52 SDG 16 - 
Anti-corruption

INFORMATION TECHNOLOGY & CYBERSECURITY

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 66-67
103-2 The management approach and its components 66-67
103-3 Evaluation of the management approach 66-67

Information 
Technology & 
Cybersecurity

BCP 
Indicator

Number of information security breaches/
cybersecurity incidents

67

Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 71-72
103-2 The management approach and its components 71-72
103-3 Evaluation of the management approach 71-72, 129

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 71, 129 SDG 7 - Energy 
efficiency, Renewable 
energy
SDG 8 - Energy 
efficiency
SDG 12 - Energy 
efficiency, Transport
SDG 13 - Energy 
efficiency

Yes

302-3 Energy intensity 71, 129 SDG 7 - Energy 
efficiency
SDG 8 - Energy 
efficiency
SDG 12 - Energy 
efficiency
SDG 13 - Energy 
efficiency

WATER AND EFFLUENTS

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 74-77
103-2 The management approach and its components 74-77, 131-132
103-3 Evaluation of the management approach 74-77, 131-132
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GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 74-77 SDG 6 - Interaction 
with water
SDG 12 - Interaction 
with water

Yes

303-2 Management of water discharge-related impacts 77 SDG 6 - Water 
management

Yes

303-3 Water withdrawal 75, 131 SDG 6 - Water 
withdrawal

Yes

303-4 Water discharge 77, 132 SDG 6 - Water 
discharge

Yes

303-5 Water consumption 74-76, 132 SDG 6 - Water 
consumption

Yes

EMISSIONS

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 72-73, 79-80
103-2 The management approach and its components 72-73, 79-80
103-3 Evaluation of the management approach 72-73, 79-80, 130-131

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 73, 130 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 73, 130 SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality, 
Transport
SDG 13 - GHG 
emissions
SDG 14 - Ocean 
acidification
SDG 15 - Forest 
degradation

Yes

305-5 Reduction of GHG emissions 73 Yes

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions

131 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 131 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

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 77-78, 81
103-2 The management approach and its components 77-78, 81
103-3 Evaluation of the management approach 77-78, 81, 133

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission
SDGs

External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

GRI 306:
Effluents and
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 81, 133 SDG 3 - Spills
SDG 6 - Waste, Water-
related ecosystems 
and biodiversity
SDG 12 - Waste

Yes

306-3 Significant spills 77-78, 133 SDG 3 - Spills
SDG 6 - Spills
SDG 12 - Spills
SDG 14 - Spills
SDG 15 - Spills

Yes

BCP 
Indicator

Plastic waste reduction 43, 126

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 69-91
103-2 The management approach and its components 69-91
103-3 Evaluation of the management approach 69-91

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

133 SDG 16 - Compliance 
with laws and 
regulations
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission
SDGs

External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 62-64
103-2 The management approach and its components 62-64
103-3 Evaluation of the management approach 62-64

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

64

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

64

ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 91
103-2 The management approach and its components 91
103-3 Evaluation of the management approach 91

Environmental 
protection 
expenditures 
and investment 
type

BCP 
Indicator

Total environmental protection expenditures and 
investment type

91

PRODUCT TRANSPORTATION 

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37
103-2 The management approach and its components 89-90
103-3 Evaluation of the management approach 89-90

Product 
Transportation 

BCP 
Indicator

Percentage of Efficiency in Transportation Contract 
Management 

90

BCP 
Indicator

Significant environmental impacts of transporting 
products

80-90

ECO-EFFICIENCY 

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 70
103-2 The management approach and its components 70
103-3 Evaluation of the management approach 70

Eco-Effciency BCP 
Indicator

Eco-efficiency (EBITDA/Total GHG emissions of 
RFBG and MKBG)

70

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 111-120
103-2 The management approach and its components 111-120
103-3 Evaluation of the management approach 111-120, 134-136

GRI 401: 
Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 113, 120, 135 SDG 5 - Gender 
equity
SDG 8 - Employment, 
Youth employment

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 98-103
103-2 The management approach and its components 98-103
103-3 Evaluation of the management approach 98-103, 136-139

GRI 403: 
Management 
Approach 
Disclosure 
2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

98 Yes

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation

99 Yes

403-3 Occupational health services 100 Yes
403-4 Worker participation, consultation, and 

communication onoccupational health and safety
101 Yes

403-5 Worker training on occupational health and safety 102 Yes
403-6 Promotion of worker health 102 Yes
403-7 Prevention and mitigation of occupational health 

and safety impactsdirectly linked by business 
relationships

64 Yes

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-9 Work-related injuries 136-139 SDG 3 - Occupational 
health and safety
SDG 8 - Occupational 
health and safety
SDG 16 - 
Occupational health 
and safety

Yes

403-10 Worker-related ill health 139 SDG 3 - Occupational 
health and safety
SDG 8 - Occupational 
health and safety
SDG 16 - 
Occupational health 
and safety

Yes

OGSS Emergency Preparedness 101 Yes

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37 114-117
103-2 The management approach and its components 114-117
103-3 Evaluation of the management approach 114-117
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GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 136 SDG 4 - Employee 
training & education
SDG 5 - Gender 
equity
SDG 8 - Employee 
training & education

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performanceand career development reviews

120 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 23-37, 107-110
103-2 The management approach and its components 107-110
103-3 Evaluation of the management approach 107-110

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviewsor impact assessments

107

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 121-127
103-2 The management approach and its components 121-127
103-3 Evaluation of the management approach 121-127

GRI 413: Local 
Communities 
2016

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

121

413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities

BCP 
Indicator

Community engagement score 121

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 62-64
103-2 The management approach and its components 62-64
103-3 Evaluation of the management approach 62-64

GRI 414:
Supplier Social
Assesment
2016

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

64 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

64

MARKETING AND LABELING
GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37, 82-88, 104-106
103-2 The management approach and its components 82-88, 104-106
103-3 Evaluation of the management approach 82-88, 104-106

GRI 417 
MARKETING 
AND LABELING

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

139

Product 
and service 
Development

BCP 
Indicator

Net Promoter Score (NPS) / Customer satisfaction 82-88, 104-106, 139

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-37
103-2 The management approach and its components 51-54
103-3 Evaluation of the management approach 52-53

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 
2016

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

139 SDG 16 - Compliance 
with laws and 
regulations

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

Omission
SDGs

External 
AssurancePart Omitted Reason Explanation
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การยึดหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact

ขอบเขตและหลักการ
ของ UNGC

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด สิ่งที่ด�าเนินการ เปิดเผยที่

ขอบเขต: 
ใช้หลัก 10 ประการในกลยุทธ์และ
การด�าเนินงานขององค์กร

กลยุทธ์ บรรษัทภิบาล และการมีส่วนร่วม

1. อธิบายการบูรณาการสู่องค์กร สายงานและ 
 หน่วยธุรกิจ 

• บางจากและความยั่งยืน  
• กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

     21
     38-44

2. อธิบายการด�าเนินงานห่วงโซ่อุปทาน • ภาพรวมบริษัทฯ
• ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 10-11
 14-15
 62-64

หลักการ 1:
สนับสนุนและเคารพในเรื่อง 
การปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ในระดับสากล ตามขอบเขต
อ�านาจที่เอื้ออ�านวย
หลักการ 2:
หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

3. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
 ในด้านสิทธิมนุษยชน

• สิทธิมนุษยชน     107-110

4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี 
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี 
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

หลักการ 3:
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการ 4:
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และ
แรงงานที่ใช้การบังคับทุกรูปแบบ
หลักการ 5:
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
หลักการ 6:
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

แรงงาน

6. อธิบายความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย
 ในด้านแรงงาน

• บางจากและความยั่งยืน      21

7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี 
 ประสิทธิผล ซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

• การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย    
 (พนักงาน)

     24-25

8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังที่มี 
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สิทธิมนุษยชน 
• การดูแลพนักงาน

     98-101
     107-110
     111-120

หลักการ 7:
สนับสนุนแนวทางการ
ระวังในการด�าเนินงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 8:
อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการ 9:
ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม

9. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือ
 นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ
 สิ่งแวดล้อม

• บางจากและความยั่งยืน      21

10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี 
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการรักษา
 สิ่งแวดล้อม

• ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน  
 (ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม)

     21
     70-91

11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง 
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงความรับผิดชอบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม

• การพัฒนาสินค้าและบริการ
 อย่างยั่งยืน
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

     82-88

     70
     91
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ขอบเขตและหลักการ
ของ UNGC

หลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด สิ่งที่ด�าเนินการ เปิดเผยที่

หลักการ 10:
ด�าเนินงานในทางต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้
สินบนในทุกรูปแบบ

การต่อต้านทุจริต

12. อธิบายถึงความมุ่งมั่น กลยุทธ์หรือนโยบาย 
 ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

• บางจากและความยั่งยืน      21

13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี 
 ประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้าน 
 การทุจริต

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
 การต่อต้านทุจริต

     51-54

14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
 ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้าน 
 การทุจริต

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน      62-64

ขอบเขต:
สนับสนุนการด�าเนินงานตาม
เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลงต่างๆ

เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง

15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลัก 
 ส�าหรับเป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ 
 แห่งสหประชาชาติ

• บางจากและความยั่งยืน      21

16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์ 
 และการบริการสังคม

• การพัฒนาชุมชนและสังคม      121-127

17. อธิบายถึงนโยบายความช่วยเหลือและ  
 สนับสนุนมีส่วนร่วมของสาธารณะ

• บางจากและความยั่งยืน      21

18. อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการท�างาน 
 เป็นหมู่คณะ

• บางจากและความยั่งยืน      21

ขอบเขต:
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
และความเป็นผู้น�า

การบริหารองค์กร

19. อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้น�าของ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

• สารจากประธานฯ
• กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 

     8-9
     38-44

20. อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
 การก�ากับดูแล

• บางจากและความยั่งยืน 
 โครงสร้างด้านความยั่งยืน
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ 
 ต่อต้านทุจริต

     21

     51-54

21. อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย • บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย      23-31
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Corporation Public Company Limited’s  
Integrated Sustainability Report for the calendar year 2020 
 
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 for all specific standard disclosures listed below except for Energy consumption within the organization, Direct 
(Scope 1) GHG emission, and Energy indirect (Scope 2) GHG emission and reduction of GHG emissions where a reasonable level 
of assurance and 5% materiality is applied. 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 2020 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: 
- GRI 303-3: Water withdrawal(2)(2018) 
- GRI 303-4: Water discharge(2) (2018) 
- GRI 303-5: Water consumption(2) (2018) 
- GRI 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), Sulfur Oxides (SOx), and other significant air emissions (VOC and H2S)(3)(2016) 
- GRI 306-2:  Waste by type and disposal method(3)(2016) 
- GRI 306-3: Significant spills(3)(2016) 
- GRI 403-9: Work-related injuries (2)(2018) 
- GRI 403-10: Work-related ill health (2) (2018) 
- OG6: Volume of Flared and Vented Hydrocarbon (3) 
- OGSS Emergency Preparedness (2) 

 Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below:  
- GRI 302-1: Energy consumption within the organization(4)(2016) 
- GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG1 emissions(4)(2016) 
- GRI 305-2: Energy indirect(Scope 2) GHG emissions(4)(2016) 
- GRI 305-5: Reduction of GHG emissions (4) (2016) 

Notes: 
1) Excludes subsidiaries and related companies in Thailand and overseas unless stated otherwise. 
2) Includes BCP Refinery, refinery office at Sukhumvit Soi 64 and BCP Head office at M Tower. 
3) Limited to BCP Refinery and refinery office at Sukhumvit Soi 64 only. 
4) Also includes BCP subsidiaries and related companies in Thailand, where BCP holds at least 42% in equity. 

 
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, we believe that BCP has, in all material respects disclosed accurate and reliable performance data 
and information related to the following selected indicators. 
 GRI 302-1: Energy consumption within the organization(4)(2016) 
 GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions(4)(2016) 
 GRI 305-2: Energy indirect(Scope 2) GHG emissions(4)(2016) 
 GRI 305-5: Reduction of GHG emissions (4) (2016) 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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stationary combustion source can be improved by correction the reading value of flow meter with actual 
temperature. 

- The aggregate data calculation sheet for the quantification of Biogas flared at KSL Green Innovation Plc -Bo Phloi 
plant (KSL-BP) does not provide the formula link for traceability back to raw data. We believe that the reliability of 
biogenic CO2 emission from biogas flared can be improved by improving this aggregated data calculation sheet. 

- Data collection for the consumption of vehicle fuel at KSL Green Innovation Plc -Bo Phloi plant (KSL-BP) and KSL 
Green Innovation Plc - Nam Phong plant (KSL-NP), is available but it does not breakdown the types of fuel consumed. 
Though the current report applied the highest emission factor among these fuels for the calculation, we believe that 
the accuracy of energy consumption and GHG emission could be improved by applying the emission factors for each 
fuel type. 

 
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: 30 March 2021 
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: BGK405836 
 
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, 2021.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
 

 
 

 

Notes: 
4) Also includes BCP subsidiaries and related companies in Thailand, where BCP holds at least 42% in equity. 
The opinion expressed is formed on the basis of a reasonable level of assurance and at the 5% materiality. 
 
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 
 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 interviewing representatives of some BCP business units which have engaged 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 processes, and systems. We also spoke with key people in 
various departments responsible for compiling the data and drafting the Report. 

 Conducting the verification remotely through VDO conference in-order to: 
- interview people involved in reporting data of selected indicators from BCP and all affiliates within the reporting scope.  
- verify evidences made available for the selected indicators.  

LR did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported 
by individual locations for all selected indicators, except for energy consumption within the organization, Scope 1 GHG 
emission, Scope 2 GHG emission and reduction of GHG emission. 

 Reviewing BCP’s Integrated Sustainability Report 2020 based on the agreed criteria and term of engagement. 
 
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 open dialogue with all of its stakeholders, applying various methods and tools at each business unit and then 
consolidating these results at corporate level. BCP’s sustainability vision and strategy, and the content of this report, have 
been informed by the views and expectation 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 extensive criteria for determining which issue/aspect is material. These material issues have 
then been prioritised and influenced BCP’s performance disclosures.  

 Responsiveness:  
BCP has established and implemented 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 in future reports the scope of water related impact assessments should be 
expanded to regional oil terminals, other subsidiaries and related companies in Thailand to demonstrate responsiveness 
at a broader level. 

 Reliability: 
Data management systems are considered to be properly defined and implemented for collecting and calculating the data 
and information associated with the selected indicators. However, it was noted that:  
- Gas flow meters, which were used for monitoring of fuel gas to burners that applied for calculation of Natural Gas 

consumption, were not corrected the reading value with actual temperature. We believe that the accuracy of the 
data related Fuel Gas and Natural Gas consumption of Refinery business and its Scope 1 GHG emission from this 
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stationary combustion source can be improved by correction the reading value of flow meter with actual 
temperature. 

- The aggregate data calculation sheet for the quantification of Biogas flared at KSL Green Innovation Plc -Bo Phloi 
plant (KSL-BP) does not provide the formula link for traceability back to raw data. We believe that the reliability of 
biogenic CO2 emission from biogas flared can be improved by improving this aggregated data calculation sheet. 

- Data collection for the consumption of vehicle fuel at KSL Green Innovation Plc -Bo Phloi plant (KSL-BP) and KSL 
Green Innovation Plc - Nam Phong plant (KSL-NP), is available but it does not breakdown the types of fuel consumed. 
Though the current report applied the highest emission factor among these fuels for the calculation, we believe that 
the accuracy of energy consumption and GHG emission could be improved by applying the emission factors for each 
fuel type. 

 
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: 30 March 2021 
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: BGK405836 
 
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, 2021.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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