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เป็็นคนดีี มีีความีรู้้� เป็็นป็รู้ะโยชน์ต่่อผู้้�อ่�น

วััฒนธรรมพนักงาน

สรู้�างสรู้รู้ค์นวัต่กรู้รู้มีสีเขีียวที่ี�ก�าวล้ำำ�าแล้ำะเขี�าถึึงไดี�ทีุ่กคน เพื่่�อสรู้�างความีพื่ึงพื่อใจส้งสุดี

ให้�กับล้ำ้กค�า พื่รู้�อมีเป็็นพื่ันธมีิต่รู้ที่างธุรู้กิจที่ี�ไดี�รู้ับการู้ไว�วางใจแล้ำะสรู้�างคุณค่า

ให้�กับผู้้�มีีส่วนไดี�ส่วนเสีย แล้ำะส่งเสรู้ิมีการู้พื่ัฒนาขีองสังคมีอย่างยั�งย่น

เรู้ามีุ่งเน�นการู้ดีำาเนินธุรู้กิจดี�วยแนวที่างแบบมีีส่วนรู้่วมีแล้ำะยั�งย่น ขียายการู้เต่ิบโต่

ที่ั�งในแล้ำะต่่างป็รู้ะเที่ศ ยึดีห้ล้ำักการู้กำากับดี้แล้ำกิจการู้ที่ี�ดีี แล้ำะพื่ัฒนาวัฒนธรู้รู้มี

แห้่งการู้เรู้ียนรู้้�ส้่ความีเป็็นเล้ำิศ บนบรู้รู้ยากาศการู้ที่ำางานที่ี�มีีความีสุขี

พันธกิจ

วััฒนธรรมองค์์กร

พื่ัฒนานวัต่กรู้รู้มีธุรู้กิจอย่างยั�งย่นไป็กับสิ�งแวดีล้ำ�อมีแล้ำะสังคมี

ค์่านิยม

แสวงห้าความีเป็็นเล้ำิศ ก่อเกิดีการู้พื่ัฒนา นำาพื่าส้่ความียั�งย่นรู้่วมีสรู้�างสรู้รู้ค์สิ�งให้มี่ พื่รู้�อมีใจเป็ล้ำี�ยนแป็ล้ำง

วัิสััยทััศน์

มีุ่งส้่กล้ำุ่มีบรู้ิษััที่นวัต่กรู้รู้มีสีเขีียวชั�นนำาในเอเชีย ที่ี�มีีบรู้รู้ษััที่ภิิบาล้ำที่ี�ดีี

แล้ำะดีำาเนินธุรู้กิจดี�วยแนวที่างแบบมีีส่วนรู้่วมีแล้ำะยั�งย่น
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• รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย 
• การกำกับดู้แลและการเติิบโติทางเศรษฐกิจ่ 
• Highlight ติัวเลขผลการด้ำเนิินิงานิด้้านิเศรษฐกิจ่
• การกำกับดู้แลกิจ่การท่�ด้่ และการติ่อติ้านิทุจ่ริติ 
• การบริหารจ่ัด้การค่วามเสี่่�ยง (Risk and Crisis Management) 
• การบริหารค่วามเปล่�ยนิแปลง (Change Management) 
• การบริหารจ่ัด้การห่วงโซ่่อุปทานิ (Supply Chain Manangement 
• การบริหารนิวัติกรรม (Innovation Management) 
• เทค่โนิโลย่สี่ารสี่นิเทศและค่วามมั�นิค่งปลอด้ภััยทางไซ่เบอร์

• การจ่ัด้สี่รรทรัพยากรอย่างม่ประสี่ิทธิิภัาพเพ่�ออรรถประโยช้นิ์สีู่งสีุ่ด้
• ประสี่ิทธิิภัาพเช้ิงนิิเวศเศรษฐกิจ่   
• การใช้้พลังงานิและการเปล่�ยนิแปลงสี่ภัาพภัูมิอากาศ 
• การบริหารจ่ัด้การนิ้ำ  
• การบริหารจ่ัด้การนิ้ำทิ้ง
• การป้องกันิและจ่ัด้การการรั�วไหล
• การจ่ัด้การมลพิษทางอากาศ  
• การจ่ัด้การของเสี่่ยและวัสี่ดุ้ท่�ไม่ใช้้แล้ว
• การพัฒนิาสี่ินิค่้าและบริการอย่างยั�งย่นิ  
• การขนิสี่่งผลิติภััณฑ์์  
• บัญช้่ค่่าใช้้จ่่ายด้้านิสี่ิ�งแวด้ล้อม 

• กรอบการด้ำเนิินิงานิและกิจ่กรรมทางธิุรกิจ่ในิช้่วงสี่ถานิการณ์โค่วิด้-19
• ค่วามปลอด้ภััยและอาช้่วอนิามัย
• การบริหารค่วามสี่ัมพันิธิ์และค่วามรับผิด้ช้อบติ่อลูกค่้า 
• สี่ิทธิิมนิุษยช้นิ (Human Rights) 
• การดู้แลพนิักงานิ (Employee Stewardship) 
• การม่สี่่วนิร่วมพัฒนิาชุ้มช้นิและสี่ังค่ม 

182



เกี่่�ยวกี่ับรายงานฉบับน่�

ที่่�มาของรายงาน
บริษิัทั บางจาก คอร์ิปอเริชั่ั�น จำกัด (มหาชั่น) ได้จดัทำริายงานการิ
พััฒนาความยั�งยืนแบบบูริณาการิ (Integrated Sustainability 
Report) เพืั�อเปิดเผยผลการิดำเนินงานด้านความยั�งยนืปริะจำปีของ  
บริษิัทัฯ (Disclosure 102-52) เป็นปีท่� 17 โดยมร่ิอบการิริายงาน
ตั้ั�งแต่ั้วนัท่� 1 มกริาคม ถึึง 31 ธันัวาคม 2564 (Disclosure 102-50) 
บริิษัทัฯ ใช้ั่แนวทางการิริายงานตั้าม GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) และ                         
Oil & Gas Sector Supplement (OGSS) ในริะดับตั้วัชั่่�วดัหลกั                    
(Core option) และเกณฑ์์ขั�นสูงูสูดุของข้อตั้กลงโลกแห่งสูหปริะชั่าชั่าตั้ิ 
(United Nations Global Compact: Advance level) นอกจากน่� 
บริิษััทฯ ยังได้ผนวกเป้าหมายการิพััฒนาท่�ยั� งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากบักลยุทธ์ัและ     
การิดำเนนิงานขององค์กริ เพัื�อแสูดงความมุง่มั�นในการิตั้อบสูนอง
ตั้่อเป้าหมายการิพััฒนาท่�ยั�งยืนท่�บริิษััทฯ มุ่งเน้นและตั้อบสูนอง               
ตั้่อความตั้้องการิและความคาดหวังของผู้ม่สู่วนได้เสู่ยกลุ่มตั้่างๆ

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46, 103-1) 
ริายงานฉบับน่�นำเสูนอข้อมูลผลการิดำเนินงานในปี 2564 ของ  
บริษิัทั บางจาก คอร์ิปอเริชั่ั�น จำกดั (มหาชั่น) (BCP) ท่�ดำเนนิธัรุิกจิ
ในปริะเทศไทย สูำหรัิบการิริายงานการิใชั่้พัลังงานและการิ                 
ปลดปล่อยก๊าซเริือนกริะจก ในปี 2564 บริิษััทฯ ม่เป้าหมายเป็น 
Carbon Neutral ในปี 2030 เพัื�อให้เกิดความชัั่ดเจน จึงปรัิบ
ขอบเขตั้การิริายงาน การิใชั่้พัลังงานและการิปลดปล่อยก๊าซเริือน
กริะจกให้คริอบคลุมเฉพัาะบริิษััทบางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำกัด 
(มหาชั่น) ใน 3 ขอบเขตั้ คือ 1) ขอบเขตั้โริงกลั�น  2) ขอบเขตั้ธัุริกิจ
การิตั้ลาด  ซึ�งปริะกอบด้วย บริษิัทั บางจากกริน่เนท จำกัด  (BGN) 
ท่�ดำเนินธัรุิกจิสูถึานบ่ริกิาริน�ำมัน และ บริษิัทั ริเ่ทล จำกัด (BCR) 
ดำเนนิธัรุิกจิริา้นกาแฟ และ 3) ขอบเขตั้อาคาริสูำนกังาน ปริะกอบ
ด้วยอาคาริ M Tower และศูนย์ธัุริกิจภาคเหนือ ศูนย์ธัุริกิจ                
ตั้ะวันออกเฉ่ยงเหนือ และศูนย์ธัุริกิจใตั้้ (Disclosure 102-49) 

นอกจากข้อมลูการิปล่อยกา๊ซเริอืนกริะจกแล้ว บริษัิัทฯ ได้เพัิ�มเกบ็
ข้อมลูและริายงานตัั้วชั่่�วดัด้านการิลดการิปล่อยก๊าซเริอืนกริะจกของ
โคริงการิของธัุริกิจพัลังงานไฟฟ้าสู่เข่ยว โดยเท่ยบกับปีฐาน 2558

สูำหริับข้อมูลการินำน�ำมาใชั่้ (Water withdrawal) ข้อมูลน�ำทิ�ง 
(water discharge) และข้อมูลการิใชั่้น�ำ (Water consumption) 
เป็นผลการิดำเนินงานคริอบคลุมพัื�นท่�สูำนักงานและโริงกลั�น  
ในซอยสุูขมุวิท 64 ริวมถึงึสูำนักงานใหญ่ ่(M Tower) ซึ�งได้ริายงาน
ข้อมูลปริิมาณน�ำทิ�งเพิั�มเตั้ิมในปี 2564 (Disclosure 102-49) 
สูำหริับข้อมูลผลการิดำเนินงานด้านการิบริิหาริจัดการิน�ำ ข้อมูล

มลพิัษัอากาศ ขอ้มลูการิริั�วไหลของน�ำมันและสูาริเคมท่่�มนั่ยสูำคัญ่ 
และข้อมูลการิจัดการิของเสู่ย เป็นผลการิดำเนินงานเฉพัาะพืั�นท่�
สูำนักงานและโริงกลั�นฯ ในซอยสูุขุมวิท 64 เท่านั�น เนื�องจากเป็น
พัื�นท่�ปฏิิบัตั้ิการิหลักและม่นัยสูำคัญ่ 

ดา้นความปลอดภยัและอาชั่ว่อนามยั บริษิัทัฯ ริายงานขอ้มลูความ
ปลอดภัยและอาช่ั่วอนามัยคริอบคลุมพืั�นท่�สูำนักงานและโริงกลั�น 
ใน ซอยสูุขุมวิท 64 และข้อมูลของพัื�นท่�สูำนักงานใหญ่่ M Tower 
เท่านั�น บริิษััทฯ ได้ปริับปริุงตั้าริางการิริายงานข้อมูลด้านความ
ปลอดภยัและอาชั่ว่อนามยัใหมใ่หสู้อดคลอ้งกบัการิปริะเมนิความ
ยั�งยืนองค์กริ โดยริายงานข้อมูลผลการิดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชั่่วอนามัยแบบริวม และแบบแยกเพัศชั่าย-หญ่ิง 
ทั�งของพันกังานและผูร้ิบัเหมา (Disclosure 102-48) สูำหริบัในปี 
2564 บริิษััทฯ ไม่ม่การิเปล่�ยนแปลงท่�เก่�ยวกับองค์กริ และห่วงโซ่
อุปทานอย่างม่นัยสูำคัญ่ (Disclosure 102-10)

ด้านสูทิธัมินุษัยชั่น บริษิัทัฯ ได้เพัิ�มการิริายงานสูดัสู่วนค่าตั้อบแทน
พันักงาน (หญ่ิง : ชั่าย) ของพันักงานบริิษััท บางจากฯ (มหาชั่น) 
(Disclosure 405-2)

การให้้ความเชื่่�อม่�นต่อรายงาน
ริายงานฉบบัน่�มก่าริทบทวนเนื�อหาสูำคญั่โดยผูบ้ริหิาริริะดบัสูงูของ
แตั้่ละกลุ่มธัุริกิจและกลุ่มงาน (Disclosure 102-32) เพัื�อให้ความ
เชั่ื�อมั�นว่าข้อมูลท่�ริายงานนั�นคริบถึ้วน ถึูกตั้้อง และคริอบคลุมการิ
ตั้อบสูนองตั้่อผู้ม่สู่วนได้เสู่ยทุกกลุ่ม นอกจากน่� บริิษััทฯ ได้จัดให้
มก่าริตั้ริวจรัิบริองริายงานฯ และตั้วัชั่่�วดัผลการิปฏิบิตัั้งิานท่�สูำคญั่
โดยหน่วยงานภายนอก (Third party) ท่�ม่ความเชั่่�ยวชั่าญ่ในการิ
ตั้ริวจรัิบริองและให้ความเชั่ื�อมั�นอย่างอิสูริะต่ั้อผลปฏิิบัตั้ิงานท่�
เก่�ยวข้องกับธัุริกิจปริะเภทน�ำมันและก๊าซธัริริมชั่าติั้ ตั้ามตั้ัวชั่่�วัด 
GRI 302-1,GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 305-5, 
ในริะดับการิให้ความเชั่ื�อมั�นอย่างสูมเหตัุ้สูมผล (Reasonable 
level of assurance) สูำหรัิบข้อมูลการิปล่อยก๊าซเริือนกริะจก
ขอบเขตั้ท่� 3 ตั้ามตั้ัวชั่่�วัด GRI 305-3 และ GRI 305-7 ยังคง
ริะดบัการิให้ความเชั่ื�อมั�นอยา่งจำกดั (Limited level of assurance)  
ดังริายละเอ่ยดการิริับริองความเชั่ื�อมั�นในหน้า 189 (Disclosure 
102-49)  

การสอบถามข้อมูล (Disclosure 102-53)
หากม่ข้อสูงสูัยหริือข้อแนะนำเพัิ�มเตั้ิมกริุณาตั้ิดตั้่อ 
 	ฝ่่ายพััฒนาความยั�งยืนและมาตรฐานองค์กร 
 บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำกัด (มหาชั่น) 
 E-mail: nintira@bangchak.co.th โทริศัพัท์ 0 2335 4383 
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สีีอักษร  แสีดงสีถานะของบริษัท

สู่ฟ้า  บริิษััทย่อย คือ ถึือหุ้น ≥ ริ้อยละ 42 

สู่เข่ยว  บริิษััทริ่วม คือ ถึือหุ้น ริ้อยละ 20 - 42 

สู่สู้ม  บริิษััทอื�น

 บริิษััทท่�เปิดเผยข้อมูลผลการิดำเนินงานด้านความยั�งยืนในริายงานความยั�งยืนแบบบรูิณาการิ ปริะจำปี 2564 
ตั้ามตั้วัชั่่�วดั GRI Standards และม่นัยสูำคัญ่ของข้อมูลด้านสูิ�งแวดล้อมและความปลอดภัย (Disclosure 103-1)
 เป็นอาคาริสูำนักงาน ไม่ตั้้องเก็บข้อมูลสูิ�งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัย

• Non Relevance (NR) ข้อมูลไม่ม่นัยสูำคัญ่ตั้่อการิดำเนินธัุริกิจและไม่กริะทบตั้่อภาพัริวมของบริิษััทบางจากฯ 
/ ม่ข้อมูลเผยแพัริ่ในริายงาน  

(Disclosure 102-45, 102-46, 103-1)บริษััทท่�อย่�ในขอบเขตกี่ารรายงาน
% 

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 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2 Bangchak Solar Energy Co., Ltd. 100 NR NR NR
3 Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co., Ltd. 100 NR NR NR
4 Bangchak Solar Energy (Buriram) Co., Ltd. 100 NR NR NR
5 • Huang Ming Japan Co., Ltd. 100
6 Bangchak Solar Energy (Buriram 1) Co., Ltd. 100 NR NR NR
7 Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd. 100 NR NR NR
8 Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd. 100 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 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 NR NR NR
26 • JRK Energy CO., Ltd. 99.99 NR NR NR
27 • Aquatist Energy Co., Ltd. 99.99
28 • Lopburi Solar Co., Ltd. 99.99 NR NR NR
29 • Prachin Solar Company Limited 99.99 NR NR NR

Bio-Based Product Business

1 BBGI Plc. 60 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2 BBGI Utility and Power Co., Ltd. 100
3 WIN Ingredients Co., Ltd. 100
4 KSL Green Innovation Plc. 100
5 Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd. 85
6 Bangchak Biofuel Co., Ltd. 70
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

No. Company
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สารจากี่ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารและ
กี่รรมกี่ารผู้่้จัดกี่ารใหญ่�กี่ล่�มบริษััทบางจากี่ฯ 

การิแพัริ่ริะบาดของไวริัสู COVID-19 ท่�ตั้่อเนื�องมาตั้ั�งแตั้่ปี 2563 
ทำให้ปี 2564 ยังคงเป็นปีท่�ผู้ปริะกอบธัุริกิจทั�วโลกตั้้องปริับตั้ัว            
เพัื�อตั้อบสูนองตั้่อความท้าทายตั้่างๆ ในขณะเด่ยวกันก็ตั้้องให้
ความสูำคญั่กบัการิดำเนินธัรุิกจิและการิพัฒันาองค์กริอย่างยั�งยนื
ท่�คริอบคลุมสูมดุลทั�ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านสูิ�งแวดล้อม สูังคม และ
การิกำกับดูแลกิจการิและเศริษัฐกิจ ESG (Environment, 
Governance, Social) นอกจากน่� ปี 2564 ยังเป็นปีแห่งการิ
ตั้ริะหนักริู้และเริ่ยกริ้องให้ม่การิแก้ปัญ่หาการิเปล่�ยนแปลงสูภาพั
ภูมิอากาศของโลกอย่างเป็นริูปธัริริม ภายหลังการิปริะชัุ่มริัฐภาค่
กริอบอนุสูัญ่ญ่าสูหปริะชั่าชั่าติั้ว่าด้วยการิเปล่�ยนแปลงสูภาพั                
ภูมิอากาศสูมัยท่� 26 หรืิอ COP26 ท่�เมืองกลาสูโกว์ ปริะเทศ             
สูกอ๊ตั้แลนด์ ในเดือนพัฤศจิกายน กอ่ให้เกิดนโยบายและมาตั้ริการิ
ตั้่างๆ ในด้านท่�เก่�ยวข้อง ริวมถึึงการิตืั้�นตั้ัวของทุกภาคสู่วนเพัื�อ
สูริ้างความยั�งยืน 

สูำหรัิบภาพัริวมด้านธุัริกิจของกลุ่มบริิษััทบางจากฯ ในปี 2564 
นั�น จากการิท่�สูถึานการิณ์การิแพัริ่ริะบาดของ COVID-19 ใน
หลายปริะเทศเริิ�มคล่�คลายลงและอตัั้ริาการิฉด่วคัซน่ทั�วโลกท่�สูงูขึ�น                 
สูง่ผลใหเ้กดิการิฟ้�นตั้วัทางเศริษัฐกจิในภาพัริวม และกลุ่มบริษิัทัฯ 
ม่การิตั้ิดตั้ามและปริะเมินสูถึานการิณ์ตั้่างๆ เพัื�อวางแผนกลยุทธั์
และดำเนนิธัรุิกจิใหสู้อดคลอ้งกบัสูถึานการิณ ์ ทำใหสู้ามาริถึปริบั
ตั้ัวได้ภายใตั้้วิกฤตั้ และม่ผลปริะกอบการิท่�ด่ในทุกกลุ่มธัุริกิจ                
อนัไดแ้ก ่กลุม่ธัรุิกจิโริงกลั�นและการิคา้น�ำมนั กลุม่ธัรุิกจิการิตั้ลาด 
กลุ่มธัุริกิจพัลังงานไฟฟ้า กลุ่มธัุริกิจผลิตั้ภัณฑ์์ชั่่วภาพั และกลุ่ม
ธัุริกิจทรัิพัยากริธัริริมชั่าติั้และธุัริกิจใหม่ โดยสูามาริถึสูร้ิาง                    
ผลดำเนินงานสููงสูุดเป็นปริะวัตั้ิการิณ์ ม่ริายได้จากการิขายและ       
การิให้บริิการิ 199,417 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA 25,818                  
ล้านบาท ริับผลด่จากการิกริะจายการิลงทุนไปสูู่ธัุริกิจตั้้นน�ำอย่าง
ธัุริกิจทริัพัยากริธัริริมชั่าตั้ิท่�นอริ์เวย์ผ่านบริิษััท OKEA ตั้ลอดจน
กริะบวนการิ Business Process Redesign (BPR) เพัื�อปริับปริุง
กริะบวนการิทำงานภายในให้ม่ปริะสิูทธัิภาพัและลดค่าใชั่้จ่ายท่�
ริิเริิ�มมาตัั้�งแต่ั้ปี 2563 ท่�ชั่่วยเพิั�ม EBITDA ให้กับกลุ่มบริิษััทฯ          
ในปี 2564 มากกว่า 1,600 ล้านบาท

ขนานไปกับการิทำธุัริกจิ กลุม่บริษิัทับางจากฯ  ให้ความสูำคญั่กบั
การิดูแลพันักงาน และม่สู่วนริ่วมดูแลสูังคมและชัุ่มชั่นอย่าง                  
ตั้อ่เนื�องทั�งในภาวะปกติั้และวิกฤตั้ ซึ�งในช่ั่วงวกิฤตั้ COVID-19 ใน            
ปี 2564 ได้ม่การิจัดทำโคริงการิต่ั้างๆ หลากหลายโคริงการิ                  
เพัื�อสูนับสูนุนหน่วยงานภาคริัฐ ภาคเอกชั่น และภาคปริะชั่าชั่น 
ในการิช่ั่วยเหลือสัูงคม ทั�งในด้านสูาธัาริณสุูขและในการิฟ้�นฟู

เศริษัฐกิจให้กับปริะชั่าชั่นในพัื�นท่�ริอบโริงกลั�นน�ำมันบางจาก               
และทั�วปริะเทศ เชั่่น โคริงการิบางจากชั่วนคนไทยสูู้โควิด-19                    
The Series (คันละบาท/saveสูาวนาเกลือ/ไข่ปันสูุข) โคริงการิ
สูง่น�ำมนัปันน�ำใจ โคริงการิปนักันอิ�ม โคริงการิสูง่ท่อต่ั้อลมหายใจ 
โคริงการิล็อกดาวน์ไม่ล็อกน�ำใจ โคริงการิบางจากห่วงใย สูู้ภัย              
โควิด-19 ฯลฯ ทำให้ในปี 2564 บางจากฯ ได้ริับคะแนน                      
ความผูกพัันจากการิสูำริวจชุั่มชั่นเพัื�อนบ้านริอบโริงกลั�นฯ 86 
คะแนน ซึ�งเป็นคะแนนสููงสูุดตั้ั�งแตั้่เริิ�มการิสูำริวจในปี 2557 

ทั�งน่� การิดำเนินงานของกลุ่มบริิษััทบางจากฯ เป็นไปตั้ามกลยุทธั์
ธัรุิกจิ 3S  (Security, Stability, Sustainability) และกลยทุธัค์วาม
ยั�งยนื 4G (Green Business, Green Production, Greenovative 
Experience, Green Society) ดำเนินธัุริกิจโดยคำนึงถึึงทั�ง                   
ผลปริะกอบการิและผลกริะทบทางด้านสัูงคม และตัั้�งเป้าเติั้บโตั้
อย่างยั�งยืนภายใต้ั้สูมดุล 3 มิตั้ิ คือสูิ�งแวดล้อม สูังคม และ                    
การิกำกบัดแูลกจิการิและเศริษัฐกจิ (Environmental – Social – 
Governance: ESG) โดยได้ตั้ั�งเป้าเป็นองค์กริยั�งยืน 100 ปี 
“Bangchak 100x” และได้แสูดงความมุง่มั�นในการิร่ิวมแก้ปญั่หา
สูภาพัภูมิอากาศด้วยการิตั้ั�งเป้าหมายสูำคัญ่ คือม่ความเป็นกลาง
ทางคาร์ิบอน (carbon neutral) ในปีพั.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และ
มุ่งสูู่การิปล่อยก๊าซเริือนกริะจกสูุทธัิเป็นศูนย์ (net zero GHG 
emission) ในปีพั.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) โดยให้ความสูำคัญ่กับ
การิเพัิ�มการิลงทุนในธัุริกิจสู่เข่ยว เพัิ�มปริะสิูทธัิภาพัการิทำงาน 
ปริับปริุงกริะบวนการิผลิตั้ ศึกษัาเทคโนโลย่ท่�จะชั่่วยให้เกิดการิ
ปล่อยก๊าซเริือนกริะจกน้อยท่�สุูดและเทคโนโลย่กักเก็บคาริ์บอน              
ท่�มป่ริะสูทิธัภิาพัสูงู ริวมถึงึวางแผนชั่ดเชั่ยการิปลอ่ยคาริบ์อนสูว่น
ท่�เหลือด้วยการิดูดซับคาริ์บอนจากธัริริมชั่าตั้ิ

โดยในปี 2564 นอกจากการิเพิั�มปริะสูิทธิัภาพัการิทำงานและ
ปริบัปริงุกริะบวนการิดำเนนิงานเพัื�อลดการิปลอ่ยกา๊ซเริอืนกริะจก
อย่างตั้่อเนื�องแล้ว กลุ่มบริิษััทบางจากฯ ยังได้ม่ภาริกิจท่�สูำคัญ่ๆ 
3 ปริะการิเพัื�อมุ่งสูู่เป้าหมายcarbon neutral และ net zero ดังน่�

1. จัดตั้ั�ง Carbon Markets Club ริ่วมกับองค์กริชั่ั�นนำอื�นๆ ใน
ปริะเทศไทย เพัื�อสู่งเสูริิมการิซื�อขายคาร์ิบอนเคริดิตั้ และสูร้ิาง
ให้เกดิการิตั้ริะหนักริูเ้ก่�ยวกบัความสูำคัญ่ของการิซื�อขายคาร์ิบอน
เคริดติั้ในฐานะตั้วัเชั่ื�อมท่�จะทำให้เกดิการิเปล่�ยนผ่านสููพ่ัลงังาน
สูะอาดอย่างริาบริื�น โดยจะต้ั้องม่จัดการิพัลังงานดั�งเดิมให้สู่ง          
ผลกริะทบต่ั้อสูิ�งแวดล้อมน้อยท่�สูดุ ในขณะท่�เร่ิงพัฒันาพัลังงาน
สู่เข่ยวให้ม่ปริะสูิทธัิภาพัและเสูถึ่ยริภาพัในริาคาท่�เข้าถึึงได้ 
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2.  ร่ิวมกอ่ตั้ั�งภาคเ่ครืิอขา่ยเทคโนโลยช่ั่ว่ภาพัแห่งอนาคตั้ Syn Bio 
Consortium ซึ�งนับเป็นอ่กหนึ�งนวัตั้กริริมสู่เข่ยวท่�สูำคัญ่                     
เปร่ิยบเสูมือนการิทำฟาร์ิมในห้องแล็บ ชั่่วยให้อุตั้สูาหกริริม
ตั้า่งๆ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งอตุั้สูาหกริริมการิผลิตั้อาหาริ สูามาริถึ
ลดพืั�นท่�ในการิทำปศุสูตัั้ว์ และมผ่ลโดยตั้ริงกับการิลดการิปล่อย
ก๊าซเริือนกริะจกสูู่ชั่ั�นบริริยากาศ

3. ขยายธุัริกิจสูู่เครืิอข่ายขนสู่งเชั่ื�อเพัลิงทางท่อและโลจิสูติั้กส์ู              
ผ่านบริิษััท กริุงเทพัขนสู่งเชั่ื�อเพัลิงทางท่อและโลจิสูตั้ิกสู์ จำกัด 
(Bangkok Fuel Pipeline and Logistics Company Limited 
– BFPL) ซึ�งจะชั่ว่ย ลดการิปลอ่ยก๊าซเริอืนกริะจกจากการิขนสู่ง            
ทางริถึปริะมาณ 10,000 ตั้ันคาริ์บอนไดออกไซด์ตั้่อปี 

ทา่มกลางสูถึานการิณ์การิแพัริร่ิะบาดของ COVID-19 ในปี 2564 
กลุ่มบริิษััทบางจากฯ ให้ความสูำคัญ่เป็นอย่างยิ�งกับการิดูแล
สูุขภาพัของพันักงานและคริอบคริัว ริวมถึึงคู่ค้า ด้วยจัดหาวัคซ่น
ปอ้งกัน COVID-19 ริวมถึงึมก่าริดูแลป้องกันตั้ามมาตั้ริการิต่ั้างๆ   
อย่างเคร่ิงครัิด ม่การิตั้ริวจคัดกริองหาเชั่ื�อให้กับพันักงาน                         
ทั�งท่�ปฏิิบัตั้ิงานในสูำนักงาน โริงกลั�นน�ำมันบางจากและพัื�นท่�                     
ปฏิบิตัั้กิาริอื�นๆ สูถึานบ่ริกิาริน�ำมนัและริา้นกาแฟอนิทนลิ  มก่าริ
ปริับริูปแบบการิทำงานของพันักงานให้เหมาะสูมกับสูถึานการิณ์
เพัื�อควบคมุดแูลความหนาแน่นในพัื�นท่�สูำนกังานและให้เกดิความ
ปลอดภัยสููงสุูด ในขณะเด่ยวกันก็สู่งเสูริิมให้พันักงานร่ิวม
สูริา้งสูริริคน์วตัั้กริริมในกริะบวนการิทำงาน คดิคน้ผลติั้ภณัฑ์ห์ริอื
โมเดลธุัริกิจใหม่ๆ มุ่งเน้นการิปรัิบปรุิงกริะบวนการิทำงานให้ม่
ปริะสูิทธัิภาพั พัร้ิอมนำเทคโนโลย่ดิจิทัลมาปรัิบใชั่้ และพััฒนา
ทักษัะเพัื�อริองริับการิขยายธัุริกิจอย่างตั้่อเนื�องในอนาคตั้

ในด้านธุัริกิจบริิการิ ด้วยการิวางกลยุทธั์อย่างชั่ัดเจนและความ              
มุง่มั�นในการิปริบัปริงุกริะบวนการิทำงานใหม้ป่ริะสูทิธัภิาพั ทำให้
สูถึาน่บริิการิน�ำมันบางจากยังคงสูามาริถึริักษัาคะแนนอันดับ 1 
ในการิวัดผล Net Promoter Score (NPS) ท่�ใชั่้วัดความผูกพััน
ผ่านการิบอกต่ั้อของลูกค้าตั้ามมาตั้ริฐานสูากลไว้ได้ ในขณะท่�
แบรินด์กาแฟอินทนิล ก็ได้รัิบการิยอมริับในฐานะผู้นำแบรินด์
กาแฟริักษั์โลก เป็นมิตั้ริตั้่อสูิ�งแวดล้อม และยังมุ่งมั�นสูริ้างสูริริค์
ธัุริกิจอย่างริับผิดชั่อบตั้่อสูิ�งแวดล้อม สูังคม และชัุ่มชั่นตั้่อไป 

ในฐานะผู้นำการิเปล่�ยนผ่านด้านพัลังงานท่�ม่ความมุ่งมั�นในการิ
พััฒนานวัตั้กริริมธุัริกิจควบคู่ไปกับการิดูแลสูิ�งแวดล้อมและสัูงคม 
ม่การิกำกับดูแลกิจการิท่�ด่ การิบริิหาริจัดการิท่�ให้ความสูำคัญ่กับ

การิพัฒันาบุคลากริและองค์กริ ทำให้บางจากฯ ได้ริบัการิปริะเมิน
ดา้นความยั�งยนืในริะดับโลกจาก S&P Global ผูจั้ดทำการิปริะเมิน
ความยั�งยืนดัชั่น่ Dow Jones Sustainability Indices หริือ DJSI 
โดยไดร้ิบั S&P Global Sustainability Award 2022 ริะดบั Silver 
Class เป็นอันดับ Top 3 ของโลก และได้ริับการิปริะเมิน MSCI 
ESG Rating ริะดับ AA ซึ�งเป็นริะดับสููงสุูดขององค์กริในธัุริกิจ
พัลังงานในปริะเทศไทยท่�ได้ริับมาอย่างตั้่อเนื�องตั้ั�งแตั้่ปี 2561 

และในปี 2564  บางจากฯ ยังได้ริับริางวัลตั้่างๆ กว่า 40 ริางวัล  
ด้านการิบริิหาริจัดการิองค์กริ นวัตั้กริริม ความยั�งยืน ภาพัลักษัณ์
องค์กริ ความริับผิดชั่อบตั้่อสูังคม ฯลฯ  ทั�งในริะดับปริะเทศ อาทิ 
ริางวัลถึ้วยพัริะริาชั่ทาน สูมเด็จพัริะกนิษัฐาธัิริาชั่เจ้า กริมสูมเด็จ
พัริะเทพัริตัั้นริาชั่สูดุาฯ สูยามบริมริาชั่กมุาริ ่Thailand Corporate 
Excellence Awards 2021 สูาขาความเปน็เลศิด้านการิพัฒันาการิ
บริหิาริจดัการิขององคก์ริ (Corporate Improvement Excellence 
Award) และสูาขาความเป็นเลศิดา้นสูนิคา้/การิบริกิาริ (Product/
Service Excellence) และในริะดบัสูากล อาท ิริางวลัริองชั่นะเลศิ
อันดับหนึ�ง UN Women 2021 Thailand WEPs Awards สูาขา
สูถึานท่�ทำงานท่�ม่ความเท่าเท่ยมทางเพัศ ซึ�งการิปริะกาศ
เกย่ริตั้คิณุและริางวลัในด้านตั้า่งๆ เหลา่น่� ถึอืเป็นผลงานท่�เกิดจาก
ความร่ิวมมือของผู้บริิหาริ พันักงาน พัันธัมิตั้ริทางธุัริกิจและ                
ผู้ม่สู่วนได้เสู่ยทุกกลุ่ม

ในนามของกลุ่มบริิษััทบางจากฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถึือหุ้น                
และผู้ม่สู่วนได้เสู่ยทุกท่าน ท่�ได้ให้ความไว้วางใจ ความเชั่ื�อมั�น            
และสูนับสูนุนกลุ่มบริิษััทฯ เสูมอมา เริาจะยังคงมุ่งมั�นสูริ้าง               
ความเติั้บโตั้อย่างต่ั้อเนื�องให้ธัรุิกจิ โดยมก่าริกำกับดแูลกิจการิท่�ด่ 
มุ่งสูู่ความเป็นองค์กริยั�งยืน สูริ้างผลตั้อบแทนท่�ด่ตั้่อผู้ถึือหุ้น               
สูริ้างคุณค่าให้กับผู้ม่สู่วนได้เสู่ย และสูริ้างความยั�งยืนให้กับโลก 
โดยให้ความสูำคัญ่ตั้่อการิพััฒนานวัตั้กริริมธุัริกิจอย่างยั�งยืน                  
ไปกับสูิ�งแวดล้อมและสูังคม อันเป็นหลักการิท่�ได้ยึดถึือปฏิิบัตั้ิ              
มาโดยตั้ลอด

(นายชื่่ยว่ฒน์ โควาวิสาร่ชื่)

ประธานเจ้้าห้น้าที่่�บริห้ารและกรรมการผูู้้จ้่ดการให้ญ่่

กล่่มบริษั่ที่บางจ้ากฯ
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ภาพรวมบริษััท
ชื่่�อบริิษััท (Disclosure 102-1) 
บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำกัด (มหาชั่น)

ปริะเภทธุุริกิิจ : Oil & Gas Refining & Marketing. 

กิาริเป็นสมาชื่ิกิองค์์กิริ (Disclosure 102-13) : 

ชื่่�อในตลาดหุุ้�น : BCP
บริิษััทฯ ปริะกอบกิจการิด้านปิโตริเลีียม แลีะพลีังงานทดแทน อันปริะกอบด้วย 5 ธุุริกิจหลีัก ได้แก่ ธุุริกิจ
โริงกลีั�นแลีะการิค้าน้ำมัน ธุุริกิจการิตลีาด ธุุริกิจผลีิตภััณฑ์์ชั่ีวภัาพ ธุุริกิจพลีังงานไฟฟ้าสีีเขีียว แลีะธุุริกิจ
ทริัพยากริธุริริมชั่าติ บริิษััทฯลีงทุนในธุุริกิจหลีักทั้งในปริะเทศแลีะต่างปริะเทศ โดยมีเป้าหมายที�จะสีริ้าง
ความมั�นคงด้านพลีังงานให้กับปริะเทศ ขีับเคลี่�อนธุุริกิจด้วยนวัตกริริม แลีะสีริ้างความต่อเน่�องทางธุุริกิจ
แลีะความยั�งย่นแก่องค์กริแลีะสีังคมไทย (Disclosure 102-2)

วัันจดทะเบียนจัดตั�ง : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 

สำานักิงานใหุ้ญ่่ (Disclosure 102-3) : เลีขีที� 2098 อาคาริเอ็ม ทาวเวอร์ิ ช้ัั่น 8 ถนนสุีขีุมวิท                 
แขีวงพริะโขีนงใต้ เขีตพริะโขีนง กริุงเทพฯ 10260

จำานวันพนักิงานปริะจำา (Disclosure 102-7) : 1,130 คน (ณ 31 ธุ.ค. 2564)

ผู้้�บริิหุ้าริส้งสุด :
นายชััยวััฒน์ โควัาวัิสารััชั ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริแลีะกริริมการิผ้้จัดการิใหญ่่ กลีุ่มบริิษััทบางจากฯ

ทุนจดทะเบียนและชื่ำาริะแล�วั : 1,376,923,157 บาท
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บริิษััทฯ ดำำ�เนิินิธุุริกิิจโริงกิลั่ั�นิแลั่ะกิ�ริค้้�นิำ��มัันิ ธุุริกิิจกิ�ริตลั่�ดำ ธุุริกิิจ

ผลั่ติภัณัฑ์ช์ีวีภั�พ ธุรุิกิจิพลัั่งง�นิไฟฟ้�สีเีขียีว ธุรุิกิจิทรัิพย�กิริธุริริมัชี�ติ

แลั่ะพัฒนิ�ธุุริกิิจใหมั่ กิริะจ�ยอย่่ในิ 15 ปริะเทศ ไดำ้แกิ่ ปริะเทศไทย ลั่�ว 

มั�เลั่เซีีย สีิงค้โปริ์ อินิโดำนิีเซีีย บริ่ไนิ ฟิลั่ิปปินิสี์ ญี่ี�ปุ�นิ เกิ�หลั่ีใต้ ไต้หวันิ 

ฮ่่องกิง จีนิ เนิเธุอแลั่นิดำ์ ริัสีเซีีย แลั่ะนิอริ์เวย์ (Disclosure 102-4)

กลุ่่�มธุ่รกิจ
พลุ่ังงานไฟฟ้าสีีเขีียว

กลุ่่�มธุ่รกิจ
ทรัพยากรธุรรมชาติิ
แลุ่ะธุ่รกิจใหม�

กลุ่่�มธุ่รกิจโรงกลุ่ั�น
แลุ่ะการค้้านำ�ามัน
(กำำ�ลัังกำ�รผลัิตสููงสูุด 

120,000 บ�ร์เรลัต่อวััน)

กลุ่่�มธุ่รกิจการติลุ่าด
(กำวั่� 1,200 สูถ�นีบริกำ�ร)

กลุ่่�มธุ่รกิจ
ผลุ่ิติภััณฑ์์ชีวภัาพ

12 -
บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำากัด (มหาชั่น)
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กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

19.84%

วันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุน 9 กันยายน 2564

สํานักงานประกันสังคม

14.40%

กระทรวงการคลัง

4.76%

ประชาชน

61%

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 1,376,923,157 บาท

BCPG Japan Corporation

BCPG Engineering Company

100%

40%

100%

บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น บมจ. บีซีพีจี บมจ. บีบีจีไอ

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น BCP Innovation Pte. Ltd.

บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)

บจก. อุบลไบโอเกษตร

บจก. อุบล ไบโอกาซ

บจก. อุบลซันฟลาวเวอร

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (ชัยภูมิ 1) บจก. บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด เพาเวอร

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (นครราชสีมา) บจก. วิน อินกรีเดียนส

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (บุรีรัมย 1)

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (บุรีรัมย)

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (ปราจีนบุรี)

บจก. ลมลิกอร

Huang Ming Japan Company Limited

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.

Greenergy Holdings Pte. Ltd.

BCPG Wind Cooperatief U.A.

Greenergy Power Pte. Ltd.

บจก. ไทยดิจิทัลเอนเนอรยี่เดเวลอปเมนท

บจก. บีซีพีจี อินโดไชนา

บจก. บีซีวี ไบโอเบส

บจก. บีซีวี เอ็นเนอรยี

บจก.  ชารจ แมเนจเมนท

บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น

บจก. บีทีเอสจี

บจก. ไทยสเปเชี่ยลแกส 

BCP Trading Pte. Ltd.บจก. บางจาก รีเทล

บจก. บางจากกรีนเนท

บจก. ขนสงนํา้มนัทางทอ

กลุมธุรกิจการตลาด กลุมธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเขียว กลุมธุรกิจผลิตภัณฑชีวภาพ กลุมธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และธุรกิจใหม

กลุมธุรกิจโรงกลั่น
และการคานํ้ามัน

บจก. บงกช มารีน เซอรวิส

บจก. เจนเนอรัล เอนเนอรยี่ แมนนิ่ง

บจก. กรุงเทพขนสงเชื้อเพลิงทางทอ
และโลจิสติกส 

บจก. ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม

บมจ. บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ

100%

Bonumose LLC.5.45%

100%

100%

51%

5%

100% 100%

100% 51%

100% 85%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

60%57.46%

100%

100%

100%

100%49%

40%

2.35%

49%

30%

4.78%

100%100%

100%

บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล
70%

บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล12.39%

Enevate Corporation0.9%

Geltor, Inc.0.97%

Manus Bio Inc.0.75%

2.22%

บจก. วินโนหนี้55.49%

PetroWind Energy Inc.

Nam Sam 3A Sole Co., Ltd.

99.99% บจก. บีเอสอี เพาเวอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)

99.99% บจก. อารพีวี พลังงาน

99.99% บจก. เจเคอาร พลังงาน

99.99% บจก. อะควาติส เอ็นเนอรจี

99.99% บจก. ลพบุรี โซลา

99.99%
บจก. ปราจีน โซลา

100% Nam Sam 3B Sole Co., Ltd.

BCPR Pte. Ltd.

OKEA ASA

บจก. บีซีพีอาร100%

100%

45.71%

บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น

Impact Energy Asia Development Limited

33.33%

45%

ณ ธันวาคม 2564

บริษัทยอย

บริษัทรวม

บริษัทอื่น

โครงสร้างผู้้้ถืือหุ้้้น

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2564
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โครงสร้างการจััดการ

คณะกรรมการบริษััทและผู้้�บริหารปฏิิบัติิหน้�าท่�เพื่่�อประโยชน้์ของบริษััทฯ และผู้้�ถื่อห้�น้ ซึ่่�งม่โครงสร�างการจััดการท่�ชัดเจัน้ ถื่วงด้ล และ
สามารถืติรวจัสอบได� คณะกรรมการได�ม่การติิดติามและด้แลให�ฝ่่ายจััดการดำเน้ิน้งาน้ติามน้โยบาย แผู้น้งาน้ และกลย้ทธ์์ของบริษััทฯ  
รวมถืง่จัดัให�มก่ารแบง่แยกบทบาทหน้�าท่�ความรบัผู้ดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่า่ยจัดัการอยา่งชัดเจัน้ โดยคณะกรรมการบรษิัทัแติง่
ติั�งคณะอน้ก้รรมการจัำน้วน้ 4 คณะ เพื่่�อชว่ยกลั�น้กรองงาน้ท่�มค่วามสำคญั ได�แก ่คณะกรรมการติรวจัสอบ คณะกรรมการบรรษัทัภิบิาล  
คณะกรรมการสรรหาและกำหน้ดค่าติอบแทน้ และคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงทั�งองค์กร โดยม่ประธ์าน้เจั�าหน้�าท่�บริหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่ เป็น้ผู้้�บริหารส้งส้ด

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

หมายเหตุุ:	 คณะกรรมการติรวจัสอบเป็น้พิื่จัารณาแต่ิงติั�ง โยกย�าย เลกิจั�าง และประเมิน้ผู้ลการปฏิบัิติงิาน้ประจัำปีของหัวหน้�าผู้้�บริหาร
งาน้ติรวจัสอบภิายใน้ (The Chief Audit Executive) รวมทั�งพื่ิจัารณาความเป็น้อิสระของฝ่่ายติรวจัสอบภิายใน้ โดยม่
ประธ์าน้เจั�าหน้�าท่�บริหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่ เป็น้ผู้้�บริหารส้งส้ด

คณะอนุุกรรมการ
บริหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการตรวจสี่อบ

ฝ่่ายตรวจสี่อบภิายในุ

สี่ายงานุบริหารความยั�งยืนุ
และสี่ื�อสี่ารองค์กร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่่�ยงทั�วทั�งองค์กร

คณะกรรมการสี่รรหา
และกำาหนุดค่าตอบแทนุ

ประธานุเจ้าหนุ้าท่�บริหารและ
กรรมการผู้้้จัดการใหญ่่

คณะกรรมการ
บริษััท

กลุ่มธุรกิจโรงกลั�นุ 
และการค้านุำ�ามันุ

กลุ่มธุรกิจ
การตลาด

กลุ่มงานุบัญ่ชี่
และการเงินุ

กลุ่มบริหารและ
พััฒนุาศัักยภิาพั

องค์กร

กลุ่มงานุอื�นุๆ 
ปฏิิบัติหนุ้าท่�ขึ้้�นุตรง
กับประธานุเจ้าหนุ้าท่�
บริหารและกรรมการ

ผู้้้จัดการใหญ่่

บริษััทในุกลุ่ม

กลุ่มงานุวางแผู้นุ
ยุทธศัาสี่ตร์
และพััฒนุา

ธุรกิจองค์กร

15
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กลุ่่�มธุ่รกิิจการตลุ่าด
จัดัจัำหน่่ายผลิติภัณัฑ์์น่ำ้มันั่สำเร็็จัร็ปูจัากกร็ะบวน่การ็ผลิติให้กบัผูบ้ร็โิภัค
โดยตร็งผ่าน่เคร็ือข่่ายสถาน่ีบร็ิการ็ข่องบร็ิษััทฯ ที�มัีอยู่ทั�วปร็ะเทศร็วมั 
1,277 แห่ง ซ่ึ่�งปร็ะกอบด้วยเคร็ือข่่ายสถาน่ีบร็ิการ็มัาตร็ฐาน่จัำน่วน่                 
662 แห่ง แลิะสถาน่บีร็กิาร็ชุุมัชุน่จัำน่วน่ 615 แห่ง (ณ 31 ธันั่วาคมั 2564) 
โดยมุ่ังเน้่น่ผลัิกดัน่การ็จัำหน่่ายน้่ำมััน่ใน่กลิุ่มัพลัิงงาน่ทดแทน่ที�มัี
สมัร็ร็ถน่ะสงูแลิะเป็น่มัติร็ต่อสิ�งแวดล้ิอมั ทัง้ผลิติภัณัฑ์์กลิุม่ัแก๊สโซึ่ฮอล์ิแลิะ
น่ำ้มันั่ดเีซึ่ลิ ร็วมัทัง้ยงัได้ร่็วมักบัพนั่ธัมัติร็ทางธัรุ็กจิั พฒัน่า EV Charger 
ใน่สถานี่บร็กิาร็น่ำ้มััน่บางจัาก บน่เส้น่ทางหลัิก เพื�อร็องร็บัการ็เพิ�มัข่่น้่ข่อง
ร็ถยน่ต์พลิงังาน่ไฟฟ้า (EV) ทัง้สิน้่ 70 สาข่า (ณ 31 ธันั่วาคมั 2564)

น่อกจัากน่ีบ้ร็ษิัทัฯ ยงัต่อยอดด้วยธัรุ็กจิัน่อน่ออยล์ิ (Non-Oil Business) 
แลิะบร็กิาร็ต่างๆ ใน่สถาน่บีร็กิาร็เพื�อดง่ดดูผูม้ัาใชุ้บร็กิาร็ใน่สถาน่บีร็กิาร็
บางจัากให้เพิ�มัมัากข่่น้่ อาท ิร้็าน่สะดวกซึ่ือ้ ร้็าน่กาแฟ แลิะศนู่ย์บำร็งุร็กัษัา
เปลิี�ยน่ถ่ายน่ำ้มันั่หล่ิอลืิ�น่แลิะล้ิางร็ถ โดยใน่ปี 2564 บริ็ษัทัฯ มัร้ี็าน่กาแฟ
อนิ่ทนิ่ลิ “Inthanin” จัำน่วน่กว่า 817 แห่ง ซึ่่�งตัง้อยูท่ัง้ภัายใน่สถานี่บริ็การ็
น่ำ้มันั่บางจัาก แลิะน่อกสถาน่บีร็กิาร็น่ำ้มันั่

(Disclosure 102-9)ห่่วงโซ่่คุุณคุ่าธุุรกิิจของบางจากิฯ 
ธุ่รกิจพลุ่ังงานไฟฟ้าสีีเขีียว
บร็ิษััทฯ ลิงทุน่ธัุร็กิจัพลิังงาน่ไฟฟ้าสีเข่ียวผ่าน่การ็ดำเนิ่น่งาน่ข่องบริ็ษััท บีซึ่ีพีจีั จัำกัด (มัหาชุน่)                       
(“บซีึ่พีจีั”ี) ซึ่่�งจัดัตัง้เพื�อดำเนิ่น่ธัรุ็กจิัผลิติแลิะจัำหน่า่ยไฟฟ้าจัากพลัิงงาน่หมุัน่เวยีน่แลิะพลัิงงาน่สะอาด
ร็ูปแบบใหมั่ๆ ทั้งใน่ปร็ะเทศไทยแลิะต่างปร็ะเทศ โดย ณ 31 ธััน่วาคมั 2564 บีซึ่ีพีจัี  มัีกำลิังการ็ผลิิต
ที�ดำเนิ่น่การ็ผลิิตแลิ้ว 504.7 เมักะวัตต์ ปร็ะกอบด้วย การ็ผลิิตไฟฟ้าจัากพลิังงาน่แสงอาทิตย์ใน่
ปร็ะเทศไทยแลิะญี่ี�ปุ�น่ การ็ผลิิตไฟฟ้าจัากพลิังงาน่ลิมัใน่จัังหวัดน่คร็ศร็ีธัร็ร็มัร็าชุ แลิะใน่ปร็ะเทศ
ฟลิิปิปิน่ส์  การ็ผลิติไฟฟ้าจัากพลัิงงาน่ความัร้็อน่ใต้พภิัพใน่ปร็ะเทศอิน่โดนี่เซึ่ยี แลิะการ็ผลิติไฟฟ้าจัาก
พลิังงาน่น้่ำใน่ปร็ะเทศลิาว น่อกจัากน่ี้ได้ลิงทุน่ใน่หุ้น่กู้แปลิงสภัาพข่องบร็ิษััท วีอาร็์บี เอน่เน่อร็์ยี�                 
(VRB Energy) ซึ่่�งดำเน่นิ่ธุัร็กิจัผลิติแลิะจัำหน่า่ยร็ะบบกกัเก็บพลัิงงาน่ไฟฟา้ข่น่าดใหญี่ ่(Utility-Scale 
Energy Storage System) ปร็ะเภัทวาน่าเดียมัร็ดีอกซ์ึ่โฟลิว์ (Vanadium Redox Flow) วงเงิน่ 24 ล้ิาน่
ดอลิลิาร็์สหร็ัฐแลิะได้ลิงน่ามัใน่สัญี่ญี่าซึ่ื้อข่ายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity โดยเป็น่การ็ซึ่ื้อข่ายไฟฟ้า
ข่น่าดกำลิังการ็ผลิิตตามัสัญี่ญี่า 600 เมักะวัตต์ ที�ชุายแดน่ สปป.ลิาว-เวียดน่ามั อายุสัญี่ญี่า 25 ปี

ธุ่รกิจผลุ่ิตภััณฑ์์ชีีวภัาพ
บร็ิษััทฯ ดำเน่ิน่ธัุร็กิจัผลิิตภััณฑ์์ชุีวภัาพผ่าน่การ็ดำเน่ิน่งาน่                 
ข่องบร็ิษััท บีบีจัีไอ จัำกัด (มัหาชุน่) (BBGI) ซึ่่�งปร็ะกอบธัุร็กิจั
ผลิิตแลิะจัำหน่่ายเชุื้อเพลิิงชีุวภัาพที�ใหญี่่ที�สุดใน่ปร็ะเทศไทย 
โดยบร็ิษััทย่อยแลิะบร็ิษััทร็่วมัข่อง BBGI มัีกำลิังการ็ผลิิตร็วมั 
1,600,000 ลิิตร็ต่อวัน่ แบ่งเป็น่กำลัิงการ็ผลิิตเอทาน่อลิ 
600,000 ลิติร็ต่อวนั่ แลิะไบโอดีเซึ่ลิ 1,000,000 ลิติร็ต่อวนั่ โดย
มัีเป้าหมัายเพื�อลิดการ็ข่าดดุลิการ็ค้าจัากการ็น่ำเข่้าน้่ำมััน่เชุื้อ
เพลิิง เป็น่ปร็ะโยชุน์่ต่อความัมัั�น่คงด้าน่พลัิงงาน่ข่องปร็ะเทศ 
สน่ับสนุ่น่เกษัตร็กร็ แลิะร็ักษัาสิ�งแวดลิ้อมั บร็ิษััทฯ ได้ส่งเสร็ิมั
สน่ับสนุ่น่การ็น่ำเอทาน่อลิแลิะไบโอดีเซึ่ลิมัาผสมักับน่้ำมััน่
เบน่ซึ่ิน่แลิะดีเซึ่ลิ เป็น่ผลิิตภััณฑ์์แก๊สโซึ่ฮอล์ิ 91 แลิะ 95                     
ร็วมัทั้งแก๊สโซึ่ฮอลิ์ E20 แลิะ E85 แลิะน่้ำมััน่ไฮดีเซึ่ลิ 

การวจิยั พฒันา แลุ่ะ ธุร่กจินวตักรรม
บร็ิษััทฯ ได้จััดตั้งสถาบัน่น่วัตกร็ร็มัแลิะ                   
บ่มัเพาะธัุร็กิจั Bangchak Initiative and 
Innovation Center (BiiC) โดยมีัวตัถุปร็ะสงค์
ใน่การ็สร็้าง Green Ecosystem เพื�อผลิักดัน่
น่วัตกร็ร็มัต่างๆ โดยมัุ่งเน่้น่ด้าน่พลิังงาน่                   
สีเข่ียว (Green Energy) แลิะด้าน่ชุีวภัาพ 
(Bio-Based) เพื�อน่ำมัาต่อยอดข่ยายธัุร็กิจั                   
ทัง้ใน่ปร็ะเทศแลิะต่างปร็ะเทศจัากการ็วิจััยแลิะ
พัฒน่า (Research & Development) ธัุร็กิจั
เงิน่ร็่วมัทุน่ (Corporate Venture Capital) 
พร็้อมัทั้งบ่มัเพาะธุัร็กิจั (Ecosystem and 
Incubation) มัุ่งสู่กลิุ่มับร็ิษััทน่วัตกร็ร็มัสีเข่ียว
ชุั้น่น่ำใน่เอเชุีย 

ธุ่รกิจทรัพยากรธุรรมชีาติ แลุ่ะธุ่รกิจใหม�
บริ็ษััทฯ แบ่งการ็ดำเน่ิน่ธัุร็กิจัทร็ัพยากร็ธัร็ร็มัชุาติ 
เป็น่ 2 ด้าน่ คือ ธัุร็กิจัสำร็วจัแลิะผลิิตปิโตร็เลิียมั                  
ได้จัดัตัง้บริ็ษัทั BCPR Pte.Ltd ข่่น้่ใน่ปร็ะเทศสิงคโปร์็ 
โดยได้เข้่าไปลิงทนุ่ใน่บร็ษิัทั OKEA ASA ซึ่่�งถอืสทิธัิ
ใน่แหล่ิงน่ำ้มันั่ดบิ Draugen, Gjøa, Ivar Aasen, 
Yme แลิะ Grevling ใน่ปร็ะเทศน่อร์็เวย์ (เร็ิ�มัการ็ผลิติ
ใน่ไตร็มัาส 4 ปี 2564) แลิะถอืสทิธัหิร็อือยูร่็ะหว่าง
การ็พัฒน่าใน่แหล่ิงน้่ำมััน่ดิบแลิะก๊าซึ่ธัร็ร็มัชุาติ 
Grevling, Aurora แลิะ Falk แลิะใน่อกีหลิายแปลิง
สมััปทาน่ใน่ปร็ะเทศน่อร์็เวย์ น่อกจัากน่ี ้OKEA ASA 
ยงัเป็น่ผูด้ำเนิ่น่การ็ (Operator) ให้กับอีกหลิายแปลิง  
แลิะธุัร็กิจัด้าน่ทรั็พยากร็ธัร็ร็มัชุาติแลิะพัฒน่าธุัร็กิจั
ใหม่ั ได้จััดตั้งบร็ิษััท BCP Innovation Pte. Ltd.                   
ข่่้น่ใน่ปร็ะเทศสิงคโปร์็ เพื�อดำเน่ิน่กิจัการ็แลิะ                     
การ็ลิงทุน่ธัุร็กิจัเกี�ยวกับแร่็ลิิเทียมั แลิะธัุร็กิจัที�                  
เกี�ยวเน่ื�องกับน่วัตกร็ร็มัใน่ต่างปร็ะเทศ ปัจัจุับนั่ BCPI 
มัสีทิธัใิน่การ็ซึ่ือ้ลิเิทยีมัตามัสญัี่ญี่า Lithium Purchase 
Agreement กบั บริ็ษัทั Lithium Americas Corp. 
สงูสดุ 6,000 ตนั่ต่อปี จัากโคร็งการ็ Cauchari-Olaroz 
แลิะได้ลิงทนุ่ใน่ธุัร็กจิั Startup อกีหลิายโคร็งการ็

กลุ่่�มธุ่รกิจโรงกลุ่ั�นแลุ่ะการค้้านำ�ามัน
โร็งกลิั�น่น่ำ้มันั่ข่องบร็ษิัทัฯ เป็น่โร็งกลิั�น่แบบ Complex Refinery ที�ทนั่สมัยั กำลัิงการ็ผลิติสงูสดุ 120,000 บาร์็เร็ลิต่อวนั่ สามัาร็ถผลิติน้่ำมันั่
กลิุม่ัเบน่ซึ่นิ่แลิะดเีซึ่ลิซึ่่�งเป็น่น่ำ้มันั่ที�มัมีัลูิค่าสงูได้เป็น่ส่วน่ใหญ่ี่ ผลิติภัณัฑ์์น่ำ้มันั่แก๊สโซึ่ฮอล์ิแลิะน่ำ้มันั่ดเีซึ่ลิจัากโร็งกลิั�น่น้่ำมันั่บางจัากเป็น่
น่ำ้มันั่ที�ได้คณุภัาพตามัข้่อกำหน่ดมัาตร็ฐาน่ยโูร็ 4 ข่องภัาคร็ฐั อกีทัง้บร็ษิัทัฯ เป็น่ร็ายแร็กใน่เอเชุยีที�ผลิติน่ำ้มันั่แก๊สโซึ่ฮอล์ิ E20 แลิะน่ำ้มันั่
พร็เีมัยีมัดเีซึ่ลิ มัาตร็ฐาน่ยโูร็ 5 ที�เป็น่มัติร็กบัสิ�งแวดล้ิอมั มัค่ีาซึ่ลัิเฟอร์็ต�ำกว่า 10 ส่วน่ใน่ล้ิาน่ส่วน่ หร็อืลิดลิงถง่ 5 เท่าเมืั�อเทยีบกบัมัาตร็ฐาน่
ยโูร็ 4 อกีด้วย บริ็ษัทัฯ ยงัมัุง่เน้่น่ที�จัะเพิ�มัปร็ะสิทธิัภัาพด้าน่พลัิงงาน่ใน่กร็ะบวน่การ็ผลิติ ด้วยการ็ใชุ้พลัิงงาน่ไฟฟ้าแลิะไอน้่ำจัากโร็งไฟฟ้า
พลิงังาน่ร่็วมั (Cogeneration Power Plant) โดยใชุ้ก๊าซึ่ธัร็ร็มัชุาติซึ่่�งเป็น่เชุือ้เพลิงิที�เป็น่มัติร็ต่อสิ�งแวดล้ิอมัทดแทน่การ็ใชุ้น่ำ้มันั่เตา 

น่อกจัากน่ี ้บริ็ษัทัฯ ยงัได้พฒัน่าธัรุ็กจิัการ็ค้าน่ำ้มันั่ร็ะหว่างปร็ะเทศอย่างต่อเน่ื�อง ผ่าน่บริ็ษัทั BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) โดยเน้่น่
กลิยทุธ์ัการ็ข่ยายสดัส่วน่การ็ซึ่ือ้-ข่ายน่ำ้มันั่แบบ Out-Out (จัดัหาแลิะค้าน่ำ้มันั่จัากต่างบร็ษิัทัน่อกเหน่อืบริ็ษัทั บางจัากฯ) ซึ่่�งผลิติภัณัฑ์์
หลิกัที�มักีาร็ซึ่ือ้ข่าย ได้แก่ น่ำ้มันั่ดบิ น่ำ้มันั่เบน่ซึ่นิ่ น่ำ้มันั่ดเีซึ่ลิ น่ำ้มันั่เตา ผลิติภัณัฑ์์กลุ่ิมัแน่ฟทา แลิะผลิติภัณัฑ์์กลิุม่ัสาร็ทำลิะลิาย 
(Solvent) โดยได้มีัการ็ข่ยายตลิาดการ็ซึ่ือ้ข่ายไปยงับร็ษิัทัคูค้่าใหม่ัๆ ร็วมัถง่ปร็ะเทศกลิุม่ัใหม่ัอย่างต่อเน่ื�อง เชุ่น่ ไต้หวัน่ ฟิลิปิปิน่ส์ 
ปากสีถาน่ การ์็ต้า แลิะสหร็ฐัอาหร็บัเอมัเิร็ตส์ เป็น่ต้น่ น่อกจัากน่ี ้บร็ษิัทั BCPT ยงัสามัาร็ถปร็ะกอบกิจัการ็ซึ่ือ้ข่ายผลิติภัณัฑ์์ใหม่ั           
ใน่ตลิาด เชุ่น่ MTBE แลิะสร้็างร็ายได้เพิ�มัจัากการ็พัฒน่าคุณภัาพผลิติภัณัฑ์์น้่ำมันั่เตากำมัะถัน่ต�ำสำหรั็บใชุ้ใน่เร็อืเดิน่สมุัทร็                 
(IMO Bunker) ร็วมัทั้งการ็สร็้างสัมัพัน่ธั์อัน่ดีกับคู่ค้าแลิะภัาวะตลิาดที�เอื้ออำน่วยทำให้มัีปร็ิมัาณการ็ซึ่ื้อข่ายเพิ�มัมัากข่่้น่
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โคุรงสร้างธุุรกิิจ

ผลลัพธุ์ต่่อบริษััท ผลลัพธุ์ต่่อผ้้มีีส่วนได้้เสียปััจจัยนำาเข้า

• ร็ายได้จัากการ็ข่ายแลิะการ็ให้บร็ิการ็ 199,417 ลิ้าน่บาท
• EBITDA ร็วมั 25,818 ลิ้าน่บาท
• กำไร็สุทธัิข่องบร็ิษััทใหญี่่ 7,624 ลิ้าน่บาท
• กำไร็ต่อหุ้น่ 5.25 บาท

• เงิน่ปัน่ผลิที�จั่ายให้ผู้ถือหุ้น่ 1.00 บาท
• ภัาษัีที�จั่ายให้แก่ร็ัฐบาลิแลิะหน่่วยงาน่ท้องถิ�น่
• มัลูิค่าหลัิกทรั็พย์ตามัร็าคาตลิาด (Market Capitalization) 

34,767.31 ลิ้าน่บาท (ณ 30 ธััน่วาคมั 2564)
• ภัาษัีเงิน่ได้ (จั่ายออก) 111 ลิ้าน่บาท 

• อัตร็าการ็ผลิิตเฉลิี�ย 99.0 พัน่บาร็์เร็ลิต่อวัน่
• ค่าการ็กลิั�น่ร็วมั (Total GRM) 8.96 เหร็ียญี่สหร็ัฐต่อบาร็์เร็ลิ
• ปร็ิมัาณการ็จัำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น่้ำมััน่ร็วมั 7,086 ลิ้าน่ลิิตร็
• ปร็ะหยัดค่าใชุ้จั่ายใน่การ็จััดหาได้ร้็อยลิะ 10 ข่องงบปร็ะมัาณ            

ปี 2564

• ร็ะบบการ็ผลิิตมัีความัปลิอดภััย ไมั่มัีการ็ร็้องเร็ียน่ด้าน่
มัลิพิษัทางอากาศ การ็ร็ั�วไหลิข่องน่้ำมััน่แลิะสาร็เคมัี

• ผลิปร็ะเมิัน่ความัพ่งพอใจัข่องคู่ค้าต่อการ็ทำงาน่ข่อง         
เจั้าหน่้าที�จััดซึ่ื้อ อยู่ใน่ร็ะดับดีมัาก

• Net Promoter Score (NPS) อัน่ดับ 1 ร็่วมั

• ลิดการ็ปลิดปล่ิอยก๊าซึ่เร็อืน่กร็ะจัก (ข่อบเข่ตที� 1 แลิะ 2) ข่องโร็งกลิั�น่ 
ได้ร้็อยลิะ 9.64 เทยีบกับปีฐาน่ 2558

• ลิดปร็มิัาณการ็ใชุ้น้่ำใชุ้ใหม่ัด้วยมัาตร็การ็ 3Rs (Reduce, Reuse 
and Recycle) ได้ 1.47 ล้ิาน่ลิูกูบาศก์เมัตร็ หร็อืร้็อยลิะ 41.13              
เทียบกับความัต้องการ็ใชุ้น้่ำใน่กร็ะบวน่การ็ผลิติ

• ปร็มิัาณข่องเสียฝัังกลิบ 0 ตนั่
• ปร็มิัาณข่องเสียที�ถกูน่ำมัาใชุ้ซึ่ำ้แลิะใชุ้ใหม่ัร้็อยลิะ 47.16
• ปร็มิัาณข่องเสยีที�ถกูน่ำมัาแปลิงเป็น่พลิงังาน่เชุือ้เพลิงิร้็อยลิะ  43.77

• ลิดการ็ปลิดปล่่ิอยก๊าซึ่เร็ือน่กร็ะจักจัากการ็เติมั                          
น่้ำมััน่ผ่่าน่บัตร็สมัาชิุกบางจัากได้ 190,716 ตัน่
คาร็์บอน่ไดออกไซึ่ด์เทียบเท่า

• การ็ลิดการ็ใชุน้่ำ้ปร็ะปาใน่กร็ะบวน่การ็ผลิิตที�ปร็ะหยดั
ได้เทียบเท่ากับน่้ำใชุ้ข่อง 4,171 คร็ัวเร็ือน่

• ผลิิตภััณฑ์์น่้ำมััน่สำเร็็จัร็ููปมัาตร็ฐาน่ EURO 5 ชุ่วยลิด
ปัญี่หาฝัุ�น่ PM 2.5

• ปร็ะหยัดค่าใชุ้จั่ายจัากBusiness Process Redesign 1,600 
ลิ้าน่บาท

• ธัุร็กิจัใหมั่ที�เป็น่ Startup 
• คะแน่น่ความัผูกพัน่องค์กร็ ร็้อยลิะ 70

• การ็ฝัึกอบร็มัแลิะพัฒน่าพน่ักงาน่โดยเฉลิี�ย 27.99 
ชุั�วโมังต่อคน่ต่อปี

• ค่าใชุ้จั่ายใน่การ็อบร็มัข่องพน่ักงาน่ 14,447.45 บาท
ต่อคน่

• อัตร็าการ็บาดเจั็บถ่งข่ั้น่หยุดงาน่ (LTI) ข่องพน่ักงาน่
เท่ากับ 0 คร็ั้ง แลิะผู้ร็ับเหมัาเท่ากับ 1 คร็ั้ง

• ความัพ่งพอใจัต่อกิจักร็ร็มัชุุุมัชุน่สัมัพัน่ธั์ร็อบโร็งกลิั�น่                        
ร็้อยลิะ 94.4

• คะแน่น่ความัผููกพัน่ข่องชุุุมัชุน่ (Community Engagement 
Score) ร็้อยลิะ 86.0

• การ็เลืิอกใชุ้สิน่ค้าแลิะบริ็การ็ที� เป็น่มัิตร็ต่อสิ� งแวดล้ิอมั                    
ร็้อยลิะ 83 

• บร็ิษััทมัีการ็จััดกิจักร็ร็มักว่า 216 คร็ั้ง
• ชุุมัชุน่ผู้ได้ร็ับปร็ะโยชุน่์ 108,196 ร็าย
• กจิักร็ร็มัที�ดแูลิสังคมั “บางจัากปนั่น้่ำใจั สูภั้ัยโควดิ-19”
• โคร็งการ็ บางจัากปัน่กัน่อิ�มั สร็้างร็ายได้ให้ผู้ปร็ะกอบ

การ็ร็ายย่อยใน่ชุุมัชุน่60 ร็้าน่ค้า ส่งมัอบอาหาร็ให้ 50 
หน่่วยงาน่ มัูลิค่ากว่า 1.2 ลิ้าน่บาท

• ส่งมัอบบัตร็เติมัน่้ำมััน่ให้กว่า 100 หน่่วยงาน่ มัูลิค่า
กว่า 3.2 ลิ้าน่บาท 

• เร็ิ�มัดำเน่ิน่ธัุร็กิจัผลิิตภััณฑ์ใหมั่แอสตาแซึ่น่ติน่
• โคร็งการ็ปั�มัน่้ำมััน่หยอดเหร็ียญี่ “กร็ะทิง”

ชุุมัชุน่ที�ห่างไกลิสถานี่บริ็การ็น้่ำมััน่ได้ใชุ้น่้ำมััน่คุณภัาพ
ร็าคาเหมัาะสมั แลิะสามัาร็ถใชุ้บร็ิการ็เติมัเงิน่มัือถือ               
จัา่ยบลิิคา่ไฟฟา้ คา่น่ำ้ ฯลิฯ ไดส้ะดวก ปร็ะหยดัเวลิาการ็
เดิน่ทาง

ท่นทางการเงิน

ท่นการผลุ่ิต

ท่นด้านบุ่ค้ลุ่ากร

ท่นด้านนวัตกรรมแลุ่ะเทค้โนโลุ่ยี

ท่นทรัพยากรธุรรมชีาติ

การดูแลุ่สีังค้มแลุ่ะชี่มชีน

• ต้น่ทุน่การ็ข่ายแลิะการ็ให้บร็ิการ็ 175,744 ลิ้าน่บาท
• เงิน่ลิงทุน่ใน่บร็ิษััทร็่วมัแลิะการ็ร็่วมัค้า 13,669 ลิ้าน่บาท
• ส่วน่ข่องผู้ถือหุ้น่ร็วมัเฉพาะบร็ิษััทใหญี่่ 41,694 ลิ้าน่บาท

• ที�ดนิ่ อาคาร็ แลิะอปุกร็ณ์ 69,233 ล้ิาน่บาท
• เงนิ่ลิงทนุ่ใน่โคร็งการ็ปร็บัปร็งุแลิะเพิ�มัปร็ะสทิธัภิัาพโร็งกลิั�น่ 

แลิะสถานี่บร็กิาร็
• การ็จัดัหาเชุงิกลิยุทธ์ั (Strategic Sourcing)

• พน่กังาน่ 1,103 คน่
• จัำน่วน่ชุั�วโมังการ็ฝึักอบร็มั 30,869.65 ชัุ�วโมัง
• ค่่าใชุ้จ่ัายใน่การ็ฝึักอบร็มัแลิะพัฒน่า 15.93 ล้ิาน่บาท

• ค่าใชุ้จ่ัายการ็วจิัยัแลิะพฒัน่าเทคโน่โลิยแีลิะน่วตักร็ร็มั              
ปี 2564  เป็น่เงนิ่ 10.50 ล้ิาน่บาท

• โคร็งการ็พัฒัน่าปร็บัปร็ุงุกร็ะบวน่การ็ทางธุุัร็กิจั (Business 
Process Redesign: BPR) เพื�อให้มัปีร็ะสิทธัภิัาพมัากข่่น้่

• ส่่งเสร็ิมิัการ็พัฒัน่าธุุัร็กิจิัใหม่่ั ด้้วย Design Thinking

• วตัถดุบิที�ใชุ้ใน่การ็กลัิ�น่
• ค่าใชุ้จ่ัายใน่การ็ป้องกนั่ด้าน่สิ�งแวดล้ิอมั 16.87ล้ิาน่บาท
• ปร็มิัาณการ็ใชุ้น่ำ้ปร็ะปา 2.10 ล้ิาน่ลิูกูบาศก์เมัตร็ ปริ็มัาณ

ไฟฟ้าที�ซึ่ือ้มัาใชุ้ 12,417.58 (MWh)

• การ็พัฒน่าชุุุมัชุน่ สงัคมั แลิะการ็บริ็จัาค 34.68 ล้ิาน่บาท
• จัำน่วน่ข่ั�วโมังการ็ทำงาน่อาสาข่อง พนั่กงาน่ 1,716 ชุั�วโมัง
• การ็จัดักิจักร็ร็มัชุุุมัชุน่สมััพนั่ธ์ั 216 คร้ั็ง
• การ็จััดสนิ่ค้าแลิะบร็กิาร็ที�เป็น่มัติร็ต่อสิ�งแวดล้ิอมั แลิะสนิ่ค้า

ฉลิากเข่ยีว (Green label)

กลุ่่�มธุ่รกิจโรงกลุ่ั�น
แลุ่ะการค้้านำ�ามัน

กลุ่่�มธุ่รกิจ
พลุ่ังงานไฟฟ้า
สีีเขีียว

กลุ่่�มธุ่รกิจ
ทรัพยากรธุรรมชีาติ
แลุ่ะธุ่รกิจใหม�

กลุ่่�มธุ่รกิจ
การตลุ่าด

ลุ่งท่นใน Startup 
ด้านนวัตกรรม
แลุ่ะพลุ่ังงานสีีเขีียว

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
Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources

กลุ่่�มธุ่รกิจ
ผลุ่ิตภััณฑ์์ชีีวภัาพ

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน กลุมธุรกิจการตลาด  ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Refinery and Trading Marketing Bio-based ProductsGreen Power Natural Resources
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   กิลยทุธุธ์ุรุกิิจ 3S

ท่นทางการเงิน

ท่นการผลุ่ิต

ท่นด้านบุ่ค้ลุ่ากร

ท่นด้านนวัตกรรมแลุ่ะเทค้โนโลุ่ยี

ท่นทรัพยากรธุรรมชีาติ

การดูแลุ่สีังค้มแลุ่ะชี่มชีน

วิสีัยทัศน์

ค้�านิยม

สีภัาพแวดลุ่้อมทางด้านเศรษฐกิจ สีังค้ม แลุ่ะสีิ�งแวดลุ่้อมที�ท้าทาย

กิิจกิรรมี

18 -
บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำากัด (มหาชั่น)

19
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2564



การบุาดเจ็บุจากการทำางานที�ทำาให้

ไม�สีามารถฟ้�นฟูกลุ่ับุมาเหมือนเดิม

ได้ภัายในระยะเวลุ่า 6 เดือน 

(High-Consequence 
Work-Related Injuries)
  พนักงาน   0 คริั�ง      

  ผูู้�ริับเหมา  0 คริั�ง

เปลุ่ี�ยนแก้ว

เค้รื�องดื�มอินทนิลุ่

เป็น Bio cup ไปแลุ่้วกว�า

แก�ว98,000,000

ริ�อยละ

87.45
ริ�อยละ

70
NPS Score 

อันดับที� 1 (ริ่วม)

ลุู่กค้้ากลุ่ับุมาใชี้บุริการ

95%

ค้วามพึงพอใจขีองลุู่กค้้า

ลุู่กค้้า

1

ค้วามปลุ่อดภััย พนักงาน สีังค้ม
อื�นๆ (466) ลุ่้านบุาท

กล่่มธุ่ริกิจทริัพยากริ

ธุริริมชั่าติิฯ

8,251 
ลุ่้านบุาท

กล่่มธุ่ริกิจโริงกลั�น

และการิค�านำ�ามัน 

9,363 
ลุ่้านบุาท

ธุ่ริกิจพลังงานไฟฟ้า

สีีเขีียว 

4,193 
ลุ่้านบุาท

กล่่มธุ่ริกิจ

การิติลาด

2,614 
ลุ่้านบุาท

ธุ่ริกิจผู้ลิติภััณฑ์์

ชั่ีวภัาพ

1,863 
ลุ่้านบุาท

สร้างคุวามีแข็งแกิร่งของสภาพคุล่อง
การจัดซื้ื�อจัดจ้างภัายในท้องถิ�น

(ประเทศไทย)* 

คู่ค�าที�ทำาธุ่ริกิจกับบริิษััทฯ 

โดยติริง และคู่ค�าสีำาคัญ

ที�ไม่ได�ทำาธุ่ริกิจ

กับบริิษััทฯ โดยติริง 

ที�เขี�าริ่วมการิปริะเมิน

ความเสีี�ยงด�าน ESG 

*การ็จัดัซึ่ือ้สนิ่ค้าแลิะบร็กิาร็กลิุม่ั Non Hydrocarbon 

1,814
ล�านบาท

ริ�อยละ

97
ริ�อยละ

100

ร้อยลุ่ะขีองค้�าใชี้จ�ายที�ประหยัดได้จากการ             

                           จัดหาเชีิงกลุ่ย่ทธุ์

ริ�อยละ

10
ขีองงบปริะมาณปี

2564

พนักงาน
ชั่าย 

0 
หญิง 

0 
ผู้รับุเหมา 

ชั่าย 

0.45  
หญิง 

0 

Circular Economy 

สี�งมอบุขีวดพลุ่าสีติกที�รวบุรวม

ผ�านโค้รงการรักษ์ปันสี่ขี

จำานวน 80,160 ใบ 
เพื�อนำาไปผู้ลิติเป็นกริะเป๋า 

ถุ่งผู้�าและหน�ากากผู้�า

ชั่ั�วโมงติ่อคนติ่อปี

27.99

ค้ะแนน

ค้วามผูกพัน

พนักงาน

จำานวนชีั�วโมง

การอบุรมเฉลุ่ี�ย

ขีองพนักงาน

ชีั�วโมงทำางานอาสีา

ขีองพนักงาน

1,762 ชั่ั�วโมง

อัตราบุาดเจ็บุจากการทำางานจนถึง            

ขีั�นหย่ดงาน (LTI) 

ปรับุปร่ง
นโยบุาย 

CG

รับุการต�ออาย่สีมาชีิก

ผู้บุริหารแลุ่ะพนักงาน

เขี้าตอบุรับุนโยบุาย 

แลุ่ะทดสีอบุค้วามรู้

การต�อต้านท่จริต

18 CAC

กิารเต่ิบโต่ทางเศรษัฐกิิจ (Economic Growth)

EBITDA จำาแนกิต่ามีกิลุ่มีธุุรกิิจ

การแจ้งขี้อมูลุ่

ค้วามขีัดแย้งทาง

ผลุ่ประโยชีน์ออนไลุ่น์

คู้�ค้้าร�วมประกาศเจตนารมณ์ CAC แลุ่้ว

บริิษััท96(Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption)

  ริ�อยละ

100
  ริ�อยละ

100

คริั�งที�

สรุปัผลกิารด้ำาเนินงานสำาคุัญปัี 2564
บริษััทภิบาล (Corporate Governance)

ติ่อเนื�องปีที� 8
NO Gift Policy 

จำานวน

รายได้จากการขีาย

แลุ่ะการให้บุริการ 199,417ล�านบาท

เงินปันผลุ่

ต�อห่้น/ 1.00 บาท/ห่�น

EBITDA25,818 ล�านบาทล�านบาท7,624กำาไร (ขีาดท่น) 

สีำาหรับุปี

คุวบคุ้่ไปักิับสิ�งแวด้ล้อมี (In Harmony with the Environment)

สร้างคุุณคุ่าส้่สังคุมี (and Creating Values for Society)

Greenovative Experience

การปลุ่�อยก๊าซื้เรือนกระจก 
(ติามขีอบเขีติการิปัน

สี่วนติามกริริมสีิทธุิ�)

คาริ์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การรับุนำ�าจากแหลุ่�งต�างๆ รวม

การใชี้พลุ่ังงานสี่ทธุิขีององค้์กร

อัตราการใชี้พลุ่ังงาน (กล่่มธุ่ริกิจโริงกลั�น)

EII = 98.6

12,229.66 เทริะจูล

2.44 ล�าน ลบ.ม.

ล�าน ลบ.ม.

ล�าน ลบ.ม.
*นำ�าแม่นำ�า นำ�าบาดาล นำ�าจากกริะบวนการิผู้ลิติ

และนำ�าปริะปาโริงกลั�นฯ และสีำานักงานใหญ่

ปริมาณนำ�าใชี้ซื้ำ�า/

นำ�ารีไซื้เค้ิลุ่ ขีองโรงกลุ่ั�นฯ

จำานวนสีถานีบุริการนำ�ามันบุางจาก
สีถุานีบริิการินำ�ามันมาติริฐาน

662 แห่ง

สีถุานีบริิการินำ�ามันชั่่มชั่น

615 แห่ง สีาขีา

การิริั�วไหลขีองนำ�ามัน

และสีาริเคมี

อย่างมีนัยสีำาคัญ 

(มากกว่า 100 บาริ์เริล/คริั�ง)

จำานวนอบ่ตัิเิหติ่

จากการิขีนส่ีง

ผู้ลติิภัณัฑ์์ 

(ความเสียีหาย

ต่ิอริถุเกนิ 

1 ล�านบาท) 

1.47

1.06

0

นำ�าทิ�ง การิขีองเสีียด�วยหลัก 3 Rs

ขีองปริิมาณขีองเสีียทั�งหมด0.83 ริ�อยละ

99.78

817

คริั�ง

ผลุ่ิตภััณฑ์์ที�เป็นมิตรต�อสีิ�งแวดลุ่้อม 

Avoid 

emission for 

third-parties                                                                                                      

Low Carbon

Product             

0
คริั�ง

ริ�านกาแฟ 1,277แห่ง

ล�านติัน

สีัดสี่วนการิปล่อยก๊าซื้เรือนกระจก 
(สีัดสี่วนการิถุือห่�น)

กล่่มธุ่ริกิจโริงกลั�น

และการิค�านำ�ามัน ริ�อยละ 99.0
กล่่มธุ่ริกิจ

การิติลาด ริ�อยละ 1.0

20 -
บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำากัด (มหาชั่น)
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คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่�ยง
องค์กร

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยงองค์กร

คณะกรรมการ
บรรษััทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
และกรรมการผู้้้จัดการใหญ่่

คณะกรรมการนโยบาย
ความยั�งยืนองค์กร

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการ

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความยั�งยืนองค์กร

คณะกรรมการ
บริษััท

บางจากฯ และความยั่่�งยั่ืน (Bangchak & Sustainability)

บริิษััทฯ มุ่่�งมุ่ั�นในการิตอบสนองต�อความุ่ต้องการิและความุ่                 
คาดหวังของผู้้้มุ่ีส�วนได้เสียท่กกล่�มุ่ ริวมุ่ถึึงเป้้าหมุ่ายการิพััฒนา                
ที�ยั�งยืนของโลก (SDGs) ริวมุ่ถึึงพัิจาริณาเกณฑ์์การิป้ริะเมุ่ิน              
ความุ่ยั�งยืนองค์กริทั�งในริะดับป้ริะเทศและริะดับสากล ซึ่ึ�ง
คริอบคล่มุ่ป้ริะเด็นความุ่ยั�งยืนในมุ่ิติการิกำกับด้แลและเศริษัฐกิจ 
มุ่ิติสิ�งแวดล้อมุ่ และมุ่ิติสังคมุ่ เพืั�อลดความุ่เสี�ยงและผู้ลกริะทบ                    
ทางธุ่ริกิจ และค้นหาโอกาสในการิพััฒนาป้ริับป้ร่ิงกริะบวนการิ
ทำงาน และการิดำเนนิธุร่ิกจิใหค้ริอบคลมุ่่ป้ริะเดน็ด้านความุ่ยั�งยนื
อย�างริอบดา้น สอดคลอ้งกบัเป้า้หมุ่ายและแนวทางการิดำเนนิงาน
ด้านความุ่ยั�งยืนในริะดับสากล ทำให้บริิษััทฯ สามุ่าริถึดำเนินงาน
เชิิงริ่กและป้รัิบตัวต�อการิเป้ลี�ยนแป้ลงของสถึานการิณ์โลกและ
ป้ริะเด็นความุ่เสี�ยงที�เกิดขึ�นใหมุ่�อย�างมุ่ีภู้มุ่ิค่้มุ่กัน

บริิษััทฯ ดำเนินงานด้านความุ่ยั�งยืน ผู้�านคณะกริริมุ่การินโยบาย
ความุ่ยั�งยืนองค์กริ (Sustainability Policy Committee : SPC) 
ซึ่ึ�งมุ่ีป้ริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมุ่การิผู้้้จัดการิใหญ่�เป้็น
ป้ริะธุาน และมุ่ีผู้้้บริิหาริของกล่�มุ่ธุ่ริกิจและกล่�มุ่งานเป้็นกริริมุ่การิ  
(Disclosure 102-19, 102-20, 102-22) 

คณะกริริมุ่การินโยบายความุ่ยั�งยืนองค์กริ กำหนดเป้้าหมุ่าย 
ทิศทาง นโยบาย และกลย่ทธุ์ด้านความุ่ยั�งยืนในการิดำเนินธุ่ริกิจ

ของบริิษััทฯ และบริิษััทในกล่�มุ่บางจากฯ เพืั�อพััฒนาความุ่ยั�งยืน
ของบริษิัทัฯ โดยพัจิาริณาจากเป้า้หมุ่าย SDGs ป้ริะเดน็สำคญั่จาก
การิป้ริะเมุ่ินความุ่ยั�งยืนองค์กริ และความุ่ต้องการิความุ่คาดหวัง
ของผู้้้มุ่ีส�วนได้เสีย 

นโยบาย และเป้้าหมุ่ายจากคณะกริริมุ่การินโยบายความุ่ยั�งยืน
องค์กริ จะดำเนินการิผู้�านสายงาน และคณะกริริมุ่การิที�เกี�ยวข้อง
กับมุ่ิติด้านความุ่ยั�งยืน โดยมุ่ีคณะกริริมุ่การิบริิหาริจัดการิความุ่
ยั�งยืนองค์กริ (Sustainability Management Committee : SMC) 
เป้็นป้ริะสานงานกลางที�จะติดตามุ่ ริวบริวมุ่ ป้ริะเมุ่ินผู้ลพัริ้อมุ่
ริายงานความุ่ก้าวหน้า และผู้ลดำเนินงานต�อคณะกริริมุ่การิ
นโยบายความุ่ยั�งยืนองค์กริ ซึ่ึ�งคณะกริริมุ่การินโยบายความุ่ยั�งยืน
องค์กริจะริายงานการิดำเนินงานด้านความุ่ยั�งยืนไป้ยังคณะ
อน่กริริมุ่การิบริหิาริจดัการิความุ่เสี�ยง คณะกริริมุ่บริหิาริความุ่เสี�ยง
องค์กริและคณะกริริมุ่การิบริริษััทภูิบาลตามุ่ลำดับ

คณะกริริมุ่การิบริิหาริจัดการิความุ่ยั�งยืนองค์กริ (Sustainability 
Management Committee: SMC) จะป้ริะกอบไป้ด้วยผู้้บ้ริหิาริของ
กล่�มุ่บางจากฯ ซึ่ึ�งในปี้ 2564 มุ่่�งเน้นการิจัดทำกลย่ทธ์ุด้านการิ
เป้ลี�ยนแป้ลงสภูาพัภู้มุ่ิอากาศ ซึึ่�งเป็้นป้ริะเด็นที�ทั�วโลกกำลังให้              
ความุ่สนใจ โดยบริษิัทัฯ ได้เข้าริ�วมุ่ Global Campaign Race to Zero 
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หล่กการและกรอบแนวคิดด้านความยั่่�งยั่ืน

บริิษััทฯ มุ่ี “นโยบายการิพััฒนาธุ่ริกิจอย�างยั�งยืนไป้กับสิ�งแวดล้อมุ่และสังคมุ่ (Sustainability Policy)” ที�ได้จากการิบ้ริณาการิแนวทาง
ป้ฏิิบัติตามุ่หลักเศริษัฐกิจพัอเพัียง เกณฑ์์ และมุ่าตริฐานสากลด้านความุ่ยั�งยืนและความุ่ริับผิู้ดชิอบต�อสังคมุ่ ได้แก� การิป้ฏิิบัติต�อข้อ
ตกลงโลกแห�งสหป้ริะชิาชิาติ (UN Global Compact: UNGC) ดัชินีความุ่ยั�งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 
เป้้าหมุ่ายการิพััฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) มุ่าตริฐานการิวัดค่ณภูาพัองค์กริ (International Organization for Standardization : ISO) และ
ความุ่ต้องการิความุ่คาดหวังของผู้้้มุ่ีส�วนได้เสีย เข้ากับวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลย่ทธุ์การิดำเนินธุ่ริกิจ เป้็นกริอบการิดำเนินงานด้าน
ความุ่ยั�งยืนในริะดับองค์กริ โดยมุ่ีการิติดตามุ่และริายงานผู้ลการิดำเนินงานตามุ่แนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) เพัื�อ
สะท้อนความุ่มุ่่�งมุ่ั�นพััฒนาธุ่ริกิจอย�างยั�งยืนตลอดห�วงโซึ่�ค่ณค�า 

บริษิัทัฯ ได้กำหนดนโยบายการิพัฒันาธุ่ริกิจอย�างยั�งยืนไป้กับสิ�งแวดล้อมุ่และสังคมุ่ ให้คริอบคลมุ่่ป้ริะเด็นความุ่ยั�งยืนในปั้จจบั่นและใน
อนาคตอย�างริอบด้าน โดยพัิจาริณาการิดำเนินธุ่ริกิจป้ัจจ่บันของกล่�มุ่บางจาก และธุ่ริกิจใหมุ่�ทั�งในป้ริะเทศและต�างป้ริะเทศ ความุ่เสี�ยง
ที�เกิดขึ�นใหมุ่� (Emerging risks) ริวมุ่ถึึงแนวโน้มุ่ด้านความุ่ยั�งยืนของโลก  โดยคริอบคล่มุ่ป้ริะเด็นด้านความุ่ยั�งยืน 8 ด้าน ดังนี�
 1. การิกำกับด้แลกิจการิที�ดี
 2. การิป้ริะกอบธุ่ริกิจด้วยความุ่เป้็นธุริริมุ่
 3. การิผู้ลิตสินค้าและบริิการิด้วยความุ่ริับผู้ิดชิอบและส�งเสริิมุ่สังคมุ่ยั�งยืน
 4. การิป้ริะเมุ่ินด้านความุ่ยั�งยืนสำหริับธุ่ริกิจใหมุ่�อย�างริอบด้าน
 5. การิลงท่นในธุ่ริกิจใหมุ่�ด้านนวัตกริริมุ่เพัื�อความุ่ยั�งยืน
 6. การิบริิหาริจัดการิทริัพัยากริและสิ�งแวดล้อมุ่อย�างค่้มุ่ค�า 
 7. การิส�งเสริิมุ่สิทธุิมุ่น่ษัยชินเพัื�อขับเคลื�อนเศริษัฐกิจอย�างยั�งยืน
 8. การิส�งเสริิมุ่การิพััฒนาสังคมุ่ให้ยั�งยืน 

ท�านสามุ่าริถึศึกษัา
ริายละเอียดเพิั�มุ่เติมุ่
ของป้ริะเ ด็นความุ่
ยั� ง ยืน 8 ด้านของ
นโยบายการิพััฒนา
ธุ่ริกิจอย�างยั�งยืนไป้
กับสิ�งแวดล้อมุ่และ
สังคมุ่ ได้ที�

(Disclosure 102-16)

นอกจากนี�บริิษััทฯ ได้นำแนวคิดการิดำเนินธุ่ริกิจตามุ่ BCG Economy Model ซึ่ึ�ง ป้ริะกอบด้วย              
3 เศริษัฐกิจหลักคือ เศริษัฐกิจชิีวภูาพั (Bio economy) ที�มุ่่�งเน้นการิใชิ้ทริัพัยากริชีิวภูาพัอย�าง                 
ค่มุ้่ค�า โดยอาศยัการิใชิเ้ทคโนโลย ีและนวตักริริมุ่ในการิแป้ริริป้้ผู้ลผู้ลติทางการิเกษัตริใหเ้ป้น็ผู้ลติภูณัฑ์์
ชิีวภูาพัมุ่้ลค�าส้ง เศริษัฐกิจหมุ่่นเวียน (Circular economy) ที�มุ่่�งเน้นการิใชิ้ทริัพัยากริ วัตถึ่ดิบ และ
ผู้ลิตภูัณฑ์์อย�างค่้มุ่ค�า และเศริษัฐกิจสีเขียว (Green economy) ที�มุ่่�งแก้ไขป้ัญ่หาสิ�งแวดล้อมุ่ และลด
ผู้ลกริะทบอย�างยั�งยืน มุ่าเป้็นแนวคิดในการิดำเนินธุ่ริกิจเพัื�อสริ้างมุ่้ลค�าค่ณค�า และความุ่ยั�งยืนให้กับ
บริิษััทฯ และผู้้้มุ่ีส�วนได้เสียท่กฝ่่าย
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วิิสััยทััศน์์ของบริิษััทัฯ “Evolving Greenovation - มุ่่�งสั่�กลุ่่�มุ่บริิษััทัน์วิัตกริริมุ่สัีเขียวิชั้ั�น์น์ำใน์เอเชั้ีย ทัี�มุ่ีบริริษััทัภิิบาลุ่ทัี�ดีี แลุ่ะดีำเน์ิน์
ธุ่ริกิจดี้วิยแน์วิทัางแบบมุ่ีสั�วิน์ริ�วิมุ่แลุ่ะยั�งยืน์” การิดีำเน์ิน์งาน์กับผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียถืือเป็็น์เริื�องสัำคััญทัี�บริิษััทัฯ ไดี้ดีำเน์ิน์การิให้้สัอดีคัลุ่้อง
กับวิิสััยทััศน์์มุ่าอย�างต�อเนื์�อง โดียการิน์ำข้อมุ่่ลุ่การิดีำเนิ์น์งาน์กับผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสีัยมุ่าใชั้้ป็ริะกอบการิวิางแผู้น์เชั้ิงกลุ่ย่ทัธุ์ของบริิษััทัฯ                     
น์อกเห้นื์อจากกริอบแน์วิคิัดีแลุ่ะเคัรืิ�องมืุ่อใน์การิวิางแผู้น์เชั้ิงกลุ่ย่ทัธ์ุอื�น์ๆ เชั้�น์ การิสัำริวิจสัภิาพแวิดีลุ้่อมุ่ของธุ่ริกิจ (Business 
Environment Scanning) การิจัดีทัำฐาน์ข้อมุ่่ลุ่ (BIG Data)  การิป็ริะเมุ่ิน์ภิาพจำลุ่อง (Scenario) แลุ่ะคัวิามุ่เสัี�ยงทัี�ผู้�าน์การิป็ริะเมุ่ิน์ผู้ลุ่
ไดี้ผู้ลุ่เสีัยอย�างริอบด้ีาน์ (Intelligent Risks เพื�อทัี�จะตอบสัน์องต�อคัวิามุ่ต้องการิแลุ่ะคัวิามุ่คัาดีห้วัิงของผู้่้มุ่ีสั�วิน์ได้ีเสัียทั่กกลุ่่�มุ่ อีกทัั�ง
สัามุ่าริถืสัร้ิางสัมุ่ดี่ลุ่ริะห้วิ�างมุ่่ลุ่คั�าแลุ่ะคั่ณคั�าจากการิดีำเน์ิน์ธุ่ริกิจให้้กับผู้่้ทีัสั�วิน์ไดี้เสัียท่ักฝ่่าย ตลุ่อดีจน์สัริ้างคัวิามุ่สััมุ่พัน์ธ์ุทัี�ดีีแลุ่ะ                
คัวิามุ่เชั้ื�อมุ่ั�น์ใน์การิดีำเน์ิน์งาน์ริะห้วิ�างบริิษััทัฯแลุ่ะผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัีย
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2
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ระบุุกลุุ่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ียแลุ่ะจััด้ลุ่ำ�ด้ับุโด้ยพิิจั�รณ�จัะ 3 เกณฑ์์

 กลุ่่�มุ่ผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียใดีบ้างทัี�เกี�ยวิข้องกับการิดีำเน์ิน์ธุ่ริกิจของบริิษััทัฯ
 บริิษััทัฯสัริ้างผู้ลุ่กริะทับดี้าน์คัวิามุ่ยั�งยืน์ให้้กับกลุ่่�มุ่ผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียห้ริือไมุ่�
 กลุ่่�มุ่ผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียมุ่ีอิทัธุิพลุ่ทัี�จะมุ่ีผู้ลุ่กริะทับดี้าน์คัวิามุ่ยั�งยืน์ต�อบริิษััทัฯห้ริือไมุ่�

ก�รวิเคร�ะห์์แลุ่ะคัด้เลุ่ือกประเด้็นส่ำ�คัญ

 พจิาริณาคัวิามุ่สัำคัญัของป็ริะเด็ีน์คัวิามุ่ต้องการิแลุ่ะคัวิามุ่คัาดีห้วัิงของผู้่้มีุ่สั�วิน์ได้ีเสีัยตามุ่ตามุ่บริบิทัทัี�เกี�ยวิข้องกับ
ผู้ลุ่กริะทับ คัวิามุ่เสัี�ยง โอกาสั แลุ่ะคัวิามุ่สัอดีคัลุ้่องกบัน์โยบายแลุ่ะเป็า้ห้มุ่ายขององคัก์ริ ทัั�งคัวิามุ่สัำคัญัต�อผู้่มีุ้่สั�วิน์
ไดี้เสัีย แลุ่ะคัวิามุ่สัำคััญต�อองคั์กริ

ก�รด้ำ�เนินง�นกับุผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย มีขั้ั�นตอนที่ี�ส่ำ�คัญด้ังนี�

 กำห้น์ดีสั�วิน์งาน์ผู้่้ริับผู้ิดีชั้อบกลุ่่�มุ่ผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัีย
 กำห้น์ดีวิิธุีการิสัำริวิจคัวิามุ่ต้องการิ คัวิามุ่คัาดีห้วิังของผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียอย�างเป็็น์ริะบบแลุ่ะคัวิามุ่ถืี�ใน์การิดีำเน์ิน์งาน์
 ริวิบริวิมุ่ข้อมุ่่ลุ่คัวิามุ่ต้องการิแลุ่ะคัวิามุ่คัาดีห้วิังของผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัีย

ก�รนำ�ผู้ลุ่ไปด้ำ�เนินก�ร

 เสัน์อผู้ลุ่การิวิิเคัริาะห้์ต�อคัณะกริริมุ่การิน์โยบายคัวิามุ่ยั�งยืน์องคั์กริ (SPC) เพื�อกำห้น์ดีทัิศทัางการิดีำเน์ิน์งาน์
ดี้าน์คัวิามุ่ยั�งยืน์แลุ่ะจัดีทัำกลุ่ย่ทัธุ์องคั์กริ

บริิษััทัฯ ไดี้จำแน์กกลุ่่�มุ่ผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียออกเป็็น์ 10 กลุ่่�มุ่ ไดี้แก� พน์ักงาน์ คั่�คั้า/ผู้่้สั�งมุ่อบ (Supplier) ผู้่้ป็ริะกอบการิสัถืาน์ีบริิการิ ลุ่่กคั้า 
ผู้่้ถืือห้่้น์ “เพื�อน์บ้าน์บางจาก” สัื�อมุ่วิลุ่ชั้น์ เจ้าห้น์ี� ห้น์�วิยงาน์ริาชั้การิ แลุ่ะคั่�แข�งทัางการิคั้า (Disclosure 102-40) โดียมุ่ีการิดีำเน์ิน์งาน์
เพื�อตอบสัน์องต�อคัวิามุ่ต้องการิแลุ่ะคัวิามุ่คัาดีห้วิังทัี�แตกต�างกัน์

เน์ื�องจากสัถืาน์การิณ์โคัวิิดี-19 ยังคังสั�งผู้ลุ่กริะทับต�อเน์ื�องมุ่าถืึงป็ี 2564 บริิษััทัฯ ไดี้มุ่ีการิสัื�อสัาริ แลุ่ะกิจกริริมุ่ทัี�ชั้�วิยบริริเทัาผู้ลุ่กริะทับ
ให้ก้บัผู้่มุ้่สีั�วิน์ไดีเ้สัยีต�อเน์ื�อง แลุ่ะไดีมุ้่กีาริป็ริะชั้มุ่่ออน์ไลุ่น์ก์บัสั�วิน์งาน์ผู้่รั้ิบผู้ดิีชั้อบกลุ่่�มุ่ผู้่มีุ้่สั�วิน์ไดีเ้สัยีแต�ลุ่ะกลุ่่�มุ่ เพื�อสัำริวิจคัวิามุ่ตอ้งการิ
คัวิามุ่คัาดีห้วิังของผู้่้มุ่ีสั�วิน์ไดี้เสัียใน์สัถืาน์การิณ์ดีังกลุ่�าวิ เพื�อป็ริับการิดีำเน์ิน์งาน์ให้้สัอดีคัลุ่้องทััน์เวิลุ่า 

กระบุวนก�รด้ำ�เนินง�นกับุผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย

บุ�งจั�กฯ แลุ่ะผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย 
การดำำาเนิินิงานิกับผู้้�มีีส่่วนิไดำ�เส่ีย 
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

1. พนักงาน 1.		วิิธีีการรับร้�ถึึงควิามต้�องการ	 และ
ควิามคาดหวิงัผ่่าน	 Engagement	
survey	โดยมีวิิธีีการทำ	ดังนี�	
1 . 1 	กำหนดแผ่นในการทำ   

Engagement	 survey	 โดย
จััดทำ	2	ครั�ง/ปีี	แบ่งเปี็นทุก	
6	เดือน	

1.2	 กำหนดร้ปีแบบข้�อคำถึามใน
การสำรวิจั	3	ร้ปีแบบ						
1 ) 	ข้� อคำถึามต้ามหลั ก	

Kincentric model	(Best	
Employer)	   

2)	 ข้�อคำถึามที�กำหนดให�							
เหมาะสมกบัสถึานการณ์์
ในช่่วิงนั�น

3)	 ข้�อคำถึามปีลายเปีิดที�ให�
แสดงควิามคิดเห็นต้าม
ปัีจัจััยที� ส่งผ่ลต่้อควิาม
ผ่้กพััน	 (K incen t r i c 
model)		

1.3	 ปีระมวิลผ่ล	 Survey	 โดย																		
จััดทำออกเป็ีน	 2	 Report	
หลัก	คือ	Corperate	report	
และ	 Business	 Group	 &	
Business	Unit	report	

2.	วิิธีีการรับร้�ถึึงควิามต้�องการและ
ควิามคาดหวิัง	ผ่่านการทำ	Focus	
Group		

3.	HR	Visit		
4.	Leadership	Activities

1.	 การจััดการคนเก่งและบุคลากร
	 (ควิามเสี�ยงด�านการส้ญเสียพันักงาน)	
2.	เส�นทางการเติ้บโต้	 (ต้�องการทราบ

แผ่นกพััฒนาบุคลากรอย่างต้่อเนื�อง)	
3.	การปีระเมินผ่ลงาน	
4.	การช่ื�นช่มให�คุณ์ค่า	 (Recognition	 &	

Communication)	
5.	ต้�องการให�รับฟััง	 feedback	 จัาก									

พันักงานจัริงๆ	 โดยเพัิ�มช่่องทางการ
สื�อสาร	 ไปีถึึงหน่วิยงานที�รับผ่ิดช่อบ
โดยต้รง

1.	 การจััดการคนเก่งและบุคลากร	 :	 การหมุนเวิียนงาน,																				
การปีรับระดบั,	Innovation	project	(Mini	MBA),	แผ่นการ
พััฒนาต้าม	Competency	รายบคุคล	สำหรบั	Successor,	

	 Mentoring	program,	การปีรับช่ื�อต้ำแหน่ง	Recognition	
(Congrates	day),	ระบบปีระเมนิแบบ	360	องศากบัระดบั	
manager	ข้ึ�นไปี	

2.	โอกาสทางอาช่ีพั	 :	 การหมุนเวิียนงาน,	 การปีรับระดับ															
ปีรับหลักเกณ์ฑ์์เส�นทางการเต้ิบโต้,	สื�อสารทำควิามเข้�าใจั
ในเรื�องการเต้ิบโต้

3.	การปีระเมินผ่ลงาน	 :	 การจััดกลุ่มในการปีระเมินผ่ลงาน
ให�เหมาะสมกับลักษณ์ะงาน,	ปีรับปีรุงหลกัเกณ์ฑ์ป์ีระเมิน										
ผ่ลงาน,	การศึกษาปีรับปีรุง	KPI			

4.	ผ่้�บริหารระดับส้ง	 การให�คุณ์ค่า	 :	 กิจักรรม	 Tea	 Time,	
Congrates	day,	Birthday,	Build	Trust	-	(Welcome	
back	 massage	 and	 gift),	 Gift	 box,	 Special	 box,	
Townhall	(BU/BG)			

5.	บรษิทัมมีาต้รการ	/	การสื�อสารที�ช่ดัเจันในภาวิะวิกิฤต้ทิาง
เศรษฐกิจัและภาวิะโรคระบาด	 :	 นโยบายมาต้รการการ								
แพัร่ระบาด	COVID-19,	สั�นๆ	กับ	PS,Townhall,	Online	
Communication,การจััดหาวัิคซีนี	,การรณ์รงค์ให�พันักงาน
ฉีดีวัิคซีีนโดยไม่ถึอืเป็ีนวัินลา,	Lucky	draw	ลุ�นรางวัิลการ
ฉีัดวิัคซีีน,	 การให�ควิามสำคัญเรื�องสุข้ภาพัพันักงานผ่่าน	
KPI,	การต้รวิจั	COVID-19	ให�พันักงาน

1.	Engagement	Score	>	67%	
2.	Talent	Focus	Score	>	51%	
3.	Average	Turnover	Rate	<	5%	
4.	High	Performer	Turnover	Rate	<	5%	
5.	Job	Rotation	for	Development	>	15%

1.		Engagement	Score	70%	
2.	Talent	Focus	Score	60%		
3.	Average	Turnover	Rate	=	5.13%		
4.	High	Performer	Turnover	Rate	=	5.75%
5.	Job	Rotation	for	Development	=	19.91%

สร�างควิามผ่้กพัันพันักงาน	 ผ่่าน	 Theme	 100	 x	
Happiness	เช่่น	
-	การพััฒนาทักษะให�กลุ่ม	talent
-	 การสื�อสาร
-	การปีรับปีรุงระบบบริหารงานบุคคล
-	 ส่งเสริมให� เ กิดวิัฒนธีรรมการช่ื�นช่ม	 ยอมรับ																								

และมองเห็นคุณ์ค่าซีึ�งกันและกัน	 (Recognition	
Culture)	

2. คั้�คั�า (supplier)

2.1 คั้�คั�า/แรงงาน/ผู้้�ส่�งมอบ 

(Supplier, Contractors, 

Vendors)

1.	 การจััดสัมมนาค้่ค�าปีระจัำปีี	
2.	การสำรวิจัควิามพัึงพัอใจั	 ควิาม

ต้�องการ	 และควิามคาดหวัิงข้อง															
ค้่ค�า	

3.	การต้รวิจัเยี�ยมค้่ค�า	

1.	 ควิามรวิดเร็วิในกระบวินการจััดซีื�อ											
จััดจั�าง	 (เน�นการให�ควิามกับเรื�อง					
ควิามโปีร่งใสเพัื�อสร�างควิามเช่ื�อมั�นใน
การดำเนินธีุรกิจั)	

2.	Digital	Transformation

1.	มีการปีรับปีรุง	TOR	สำหรับสินค�าที�เปี็น	Common	ให�
เปี็นมาต้รฐานในการใช่�งาน	 เพัื�อให�เกิดควิามรวิดเร็วิข้ึ�น
ในกระบวินการจััดซีื�อจััดจั�าง

2.	พััฒนาระบบลงนามสัญญาจััดซืี�อจััดจั�าง	 ผ่่านระบบ	
Electronic	(DocuSign)	

3.	ในส่วินข้องการช่ี�แจังงาน	ในช่่วิงสถึานการณ์์โควิิดระบาด	
ใช่�การช่ี�แจังงานผ่่านออนไลน์

4.	ในช่่วิงสถึานการณ์์โควิิดระบาด	มีการจััดหาวิัคซีีนให�ผ่้�รับ
เหมาที�เข้�ามาทำงานในโรงกลั�น	 รวิมทั�งมีการต้รวิจั	 ATK	
ทุกสัปีดาห์

5.	มีการปีรับปีรุง	 SCOC	 (Supplier	 Code	 of	 Conduct)									
โดยได�รับอนุมัติ้จัากคณ์ะกรรมการบริหารและจััดการ
บริษัทเพัื�อให�สอดคล�องกับแนวิปีฏิิบัต้ิสากล

6.	มีช่่องทางในการรับฟัังควิามเห็นข้องค้่ค�า	 ผ่่านการจััด
สมัมนาค้ค่�าปีระจัำปี	ีนอกเหนอืจัากการรบัฟังัผ่า่นช่่องทาง	
Website	บริษัทและผ่่านเจั�าหน�าที�จััดหาพััสดุโดยต้รง

1.	 เป้ีาหมายเปีลี�ยนสัญญาแบบกระดาษเป็ีน	Electronic	(DocuSign)	
เปี็น	80%	ข้องทั�งหมด

2.	ปีรับเปีลี�ยนระบบการวิางหลักปีระกันสัญญาปีระเภท	Bank	
Guarantee	ให�เปี็น	e-Guarantee	(Blockchain	BG)

3.	ปีรับปีรุง	SCOC	(Supplier	Code	of	Conduct)	และสื�อสาร							
กับค้่ค�า

4.	รับฟัังควิามคิดเห็นจัากค้่ค�าผ่่านช่่องทางการสัมมนาค้่ค�า													
ปีระจัำปีี	

1.	มีมาต้รฐาน	 TOR	 ข้องสินค�ากลุ่ม	 Common	
Product	

2.	เปีลี�ยนสัญญาแบบกระดาษเป็ีน	Electronic	เป็ีน	
95%	ข้องทั�งหมด

3.	ปีรับเปีลี�ยนระบบการวิางหลักปีระกันสัญญา
ปีระเภท	Bank	Guarantee	ให�เป็ีน	e-Guarantee	
(Blockchain	BG)	ได�ทั�งหมด

4.	จัดัสัมมนาค้ค่�าผ่า่นออนไลน์	มีเนื�อหามุง่เน�นการ
สื�อสารเรื�อง	 Greenhouse	 Gas	 และ	 SCOC	
(Supplier	Code	of	Conduct)	โดยเน�นในเรื�อง	
Human	 Rights	 รวิมถึึงการต่้อต้�านคอร์รัปีช่ั�น
และการงดรับข้องข้วัิญในทุกโอกาส	 ผ่ลการ															
จััดงาน	 ค้่ค�ามีควิามพัึงพัอใจัต้่อ	 Buyer	 ใน
กระบวินการจััดหาพััสดุมากกวิ่าร�อยละ	80

1.	 การจััดสัมมนาค้่ค�าปีระจัำปีี
2.	การสำรวิจัควิามพัึงพัอใจั	 ควิามต้�องการ	 และควิาม						

คาดหวิังข้องค้่ค�า	
3.	วิางแผ่นปีรับปีรุงกระบวินการต้รวิจัรับงานให�เปี็น

มาต้รฐาน
4.	เพัิ�มการปีรบัปีรงุ	TOR	สำหรบัสนิค�าที�เปีน็	Common	

ให�เปี็นมาต้รฐาน
5.	การต้รวิจัเยี�ยมค้่ค�า
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

2.2 คั้�คั�าขนส่�งนำ�ามนัที่าง  

รถยนต์้
1.	 ต้ิดต้่อสื�อสารทั�งทางต้รง	และผ่่าน

ระบบออนไลน์ต้ามควิามเหมาะ
สมแต่้ละช่ว่ิงเวิลา	เช่น่	การปีระชุ่ม	
KPI	อย่างสม�ำเสมอ	แม�วิ่าจัะเปี็น
ช่่วิงล็อคดาวิน์พัื�นที�

2.	ส่งข้�อม้ลข่้าวิสาร	 มาต้รการต่้างๆ	
ในช่่วิง	COVID-19

3.	สำรวิจัควิามพังึพัอใจัในการเข้�ารับ
น�ำมัน	 และควิามพัึงพัอใจัจัาก
ล้กค�า

1)	การจััดสรรงาน	 ในช่่วิงเวิลาที�ปีริมาณ์												
จััดส่งลดลงต้ามยอดข้ายน�ำมัน		

2)	การผ่่อนผ่นัช่ั�วิคราวิให�นำรถึไปีรบังาน
จัากผ้่�ว่ิาจั�างอื�นได�	 ในช่่วิงที�งานจััดส่ง
ลดลง

3)	การสื�อสารต้่อหลังการปีระชุ่ม
4)	ปีรับปีปีรุงช่ัดเจันข้องระบบงานและ

การสื�อสาร

1.	ปีระสานงานล้กค�าให�เข้�าควิามร่วิมมือร่วิมกัน	 และเข้�าใจั
สถึานการณ์์

2.	ปีระสานงานล้กค�า	 ให�ปีฎิิบัต้ิต้ามข้ั�นต้อนการลงน�ำมัน															
ร่วิมกัน	เช่่น	ร่วิมรับน�ำมัน

3.	ปีรับ	 TOR	 ลดลงให�ต้�นทุนจััดส่งลดลง	 ในช่่วิงเศรษฐกิจั
ซีบเซีา	เช่่น	ไม่ต้�องมีรถึสำรอง	ข้ยายอายุรถึข้นส่งภาคใต้�

4.	จััดงานให�เปี็นธีรรม	โดยพัิจัารณ์าจัาก	ปีระสิทธีิภาพัการ
ทำงาน	และต้ิดต้ามในรายงานการปีระชุ่ม	KPI	ผ่้�รับเหมา
ข้นส่ง

5.	จััดหาที�จัอดเพัิ�มข้องคลังบางจัาก
6.	ผ่่อนผั่นให�นำรถึไปีรับงานจัากผ้่�วิ่าจั�างอื�นได�ช่ั�วิคราวิ																	

ในช่่วิงงานจััดส่งลดลง
7.	แบ่งปีันสิ�งจัำเปี็น	 โดยจััดเจัลแอลกอฮอล์ให�พันักงาน														

ข้บัรถึและผ่้�รบัเหมาใช่�ต้ามจุัดต่้างๆ	ในคลงัน�ำมัน	เมื�อเข้�า
รับงาน	ในช่่วิงเจัลแอลกอฮอล์หายาก

8.	จัดัหาวิคัซีนี	COVID-19	ให�แกพ่ันกังานข้บัรถึได�ฉีดีอยา่ง
ทั�วิถึึง	

1.	 ล้กค�าและผ่้�รับเหมาข้นส่งมีควิามเข้�าใจัและควิามร่วิมมือ											
กันยิ�งข้ึ�น

2.	ลดภาระต้�นทุน	ผ่้�รับเหมาข้นส่งลง
3.	ผ่้�รบัเหมาข้นสง่ได�งานเปีน็ธีรรมมปีีระสทิธีภิาพัในการทำงาน

1.	 จััดส่งได�อย่างรายรื�นในภาวิะสถึานการณ์์โรค
ระบาด	 COVID-19	 โดยล้กค�าและผ่้�รับเหมามี
ควิามเข้�าใจัและร่วิมมือในมาต้รการป้ีองกัน	
COVID-19	

2	 ผ่้�รับเหมาข้นส่งมีงานโอนคลังเป็ีนงานสริม															
เพัิ�มข้ึ�นทดแทนบางช่่วิงเวิลาที�ยอดจััดส่งสถึานี
บริการน�ำมันลดลงในช่่วิง	 COVID-19	 ทำให�
ต้�นทุนข้องผ่้�รับเหมาลดลงจัากการได�ใช่�งาน																
รถึข้นส่ง	

3	 ผ่้�รับเหมาได�จััดสรรงานอย่างเปี็นธีรรม	

1.	 ข้ยายการข้นส่งด�วิยรถึกึ�งพ่ัวิงให�ได�	ร�อยละ	45
2.	เพัิ�มปีระสิทธีิภาพัการทำงาน	และต้ิดต้ามในรายงาน	

การปีระชุ่ม	KPI	ผ่้�รับเหมาข้นส่ง

2.3 คั้�คั�าขนส่�งนำ�ามันที่างเรือ 1.	 จััดปีระชุ่มสัมมนาผ่้�รับเหมาข้นส่ง
น�ำมัน	

2.	จััดปีระชุ่ม	 KPI	 ผ้่�รับเหมาข้นส่ง											
น�ำมันทุกๆ	3	เดือน

1.	 การจััดทำสัญญาระยะยาวิ	
2.	ค่าข้นส่งที�สามารถึแข้่งข้ันได�	
3.	ควิบคมุปีรมิาณ์การสญ้หายข้องน�ำมนั

ระหวิ่างข้นส่ง	(Oil	Loss	Control)	ให�
เปี็นไปีต้ามเปี้าหมาย	

4.	ไม่เกิดอุบัต้ิเหตุ้	 และน�ำมันหกรั�วิไหล
ลงส้่แหล่งน�ำ	(Oil	Spill)	ระหวิ่างข้นส่ง
น�ำมัน	

5.	 ปีรับปีรุงพััฒนาระบบบริหารงานการ														
จััดส่งน�ำมันร่วิมกัน

1.	พััฒนาระบบบริหารงานจััดส่งน�ำมันต้ามโครงการ	Smart	
Logistic	&	Inventory	Management	(SLIM)	ซีึ�งจัะช่่วิย
ลดเวิลาการจััดส่งน�ำมัน

2.	ปีระเมินผ่ลการปีฏิิบัต้ิงานร่วิมกับบริษัทเรือ	 ต้ามระบบ	
Tanker	Management	and	Self	Assessment	(TMSA)

3.	การปีระช่มุหารอืต้ดิต้าม	KPI	ร่วิมกบับรษิทัเรอื	ทกุ	3	เดอืน

1.	 ควิบคุมการส้ญหายข้องน�ำมันจัากการข้นส่ง	 ต้ามเปี้าหมาย	
ดังนี�
•	 Intransit	Loss	:	Product	<	0.12%
•	 Intransit	Loss	:	Crude	<	0.16%

2.	จัำนวินครั� งที� เกิดเหตุ้น�ำมันหกรั� วิไหลลง ส่้แหล่งน�ำ																									
(Oil	spill)	เปี็น	0

3.	จัำนวินครั�งที�เกิดอุบัต้ิเหตุ้ระหวิ่างการข้นส่งน�ำมัน	เปี็น	0

1.	 ควิบคมุการสญ้หายข้องน�ำมนัจัากการข้นส่งต้าม
เป้ีาหมาย	ดังนี�
•	 Intransit	Loss	:	Product	0.09%
•	 Intransit	Loss	:	Crude	0.13%

2.	จัำนวินครั�งที�เกิดเหตุ้น�ำมันหกรั�วิไหลลงส้่แหล่ง	
น�ำ	(Oil	spill)	เปี็น	0

3.	จัำนวินครั�งที�เกิดอุบัต้ิเหตุ้ระหวิ่างการข้นส่ง
น�ำมัน	เปี็น	0

1.	ปีระเมินผ่ลและปีระชุ่ม	 KPI	 ร่วิมกับบริษัทเรือทุก																
3	เดือน

2.	ต้รวิจัสอบและควิบคมุการข้นสง่น�ำมนัทางเรอืต้อ่เนื�อง

2.4 คั้�คั�าจัด้หาวัต้ถ่ด้ิบใน

 การผู้ลุ่ิต้ (รวมคั้�คั�า  

 นำ�ามัน /Biofuel)

 

1.	 จััดทำแบบปีระเมินควิามพัึงพัอใจั
2.	จััดปีระชุ่มกับ	 Supplier	 เปี็น							

รายเดือน	
3.	มกีารพับปีะ	พัด้คุยอย่างสม�ำเสมอ

1.	ควิามสม�ำเสมอในการจััดซีื�อวิัต้ถึุดิบ	
2.	การจััดหาที�เปี็นธีรรมและโปีร่งใส	
3.	การให�ข้�อม้ลที�เกี�ยวิข้�องกับการจััดซืี�อ

น�ำมันดิบ	ที�เปี็นปีระโยช่น์กับผ่้�ข้าย	
4.	มีควิามยืดหยุ่นและราบรื�นในการ

ดำเนินงานด�านการรับน�ำมันดิบ/
น�ำมันสำเร็จัร้ปี	

5.	การช่ำระเงนิคา่สนิค�า/บรกิาร	และการ
จััดส่งเอกสารที�ต้รงเวิลา	

6.	การจัดัการเรื�องการรบั-จัา่ยน�ำมนัต้รง
ต้ามแผ่น/เวิลา	ครบถึ�วินต้ามกำหนด

1.	 จััดซีื�อวิัต้ถึุดิบอย่างสม�ำเสมอ	ด�วิยการจััดหาที�โปีร่งใส	
2.	มกีารพัด้คยุแลกเปีลี�ยนข้�อมล้ที�เปีน็ปีระโยช่นต์้อ่กนัอยา่ง

สม�ำเสมอ		
3.	ดำเนินงานอย่างมีควิามยืดหยุ่น	และแก�ไข้ปีัญหาร่วิมกัน	
4.	ด้แลด�านการช่ำระสินค�าเปี็นไปีต้ามเวิลาที�กำหนด	
5.	ปีฏิิบัต้ิการเรื�องรับ-จั่ายน�ำมันต้รงต้ามเวิลา

ผ่ลปีระเมินควิามพึังพัอใจัค้่ค�า	 ระดับ	 3	 จัากคะแนนเต็้ม																		
5	คะแนน

ผ่ลปีระเ มินควิามพึังพัอใจัค้่ ค� า 	 ระดับ	 4 .9																										
จัาก	5	คะแนน

จััดปีระชุ่มหารือกับค้่ค�าเปี็นรายเดือน
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

3. ลุ่้กคั�า

3.1 ลุ่้กคั�าส่ถานีบริการที่ั�วไปี

(End users)

1.	ทำการวิิจััยผ่้�บริโภค
2.	ทำการวิิจััยต้ลาด
3.	ข้�อม้ลพัฤต้ิกรรมล้กค�า	 จัากระบบ	

POS	และ	CRM
4.	ข้�อม้ลกรมธีุรกิจัพัลังงาน
5.	ส่วินงานบริการล้กค�า	

1.	 สถึานที�ต้ั�งสะดวิก
2.	งานบริการที�รวิดเร็วิ
3.	งานบริการที�สุภาพั	กระต้ือรือร�น
4.	จัำหน่ายน�ำมันคุณ์ภาพัส้ง	 ต้รงควิาม

ต้�องการ
5.	ห�องน�ำสะอาด	มีเพัียงพัอ
6.	สถึานีบริการเข้�าออกสะดวิก	 ที�จัอด

รถึพัอ
7.	มีแผ่นฉุีกเฉิีนรองรับ	 และมีมาต้รการ

ในการดำเนินงานในสถึานการณ์์
ต้่างๆ	และมาต้รการช่่วิยเหลือเยียวิยา
หลังเกิดเหตุ้การณ์์

8.	สนบัสนนุมาต้รการช่ว่ิยเหลอืลก้ค�าใน
ภาวิะฉีุกเฉีิน

1.	 ข้ยายสถึานบีรกิารในทำเลที�มคีวิามต้�องการพัฒันาสถึานี
บริการร้ปีแบบ	 Unique	 Design	 ที�ออกแบบมาอย่างมี
เอกลักษณ์์	และบริการเสริมต้่างๆ	มากมาย

2.	ปีรับปีรุงงานมาต้รฐานการบริการให�มีควิามรวิดเรว็ิมากขึ้�น
3.	นำเทคโนโลยีมาพััฒนางานบริการ	เช่่น	การรับช่ำระเงิน

ด�วิยระบบ	Bangchak	digital	payment	ช่ว่ิยลดระยะเวิลา
ในการบริการข้องพันักงานลง	 การสะสมแต้�มโดยใช่�การ
บอกเบอร์โทรศัพัท์

4.	เพัิ�มการอบรมพันักงานหน�าลานผ่่านระบบ	 Bangchak	
online	academy	เข้�าถึึงอบรมง่ายข้ึ�น

5.	พััฒนาผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์น�ำมันคุณ์ภาพัส้ง	 ที�ดีต่้อสิ�งแวิดล�อม	
ได�แก่	E20S	Evo	คุณ์ภาพัระดับพัรีเมี�ยม	ราคาเท่าเดิม

6.	เพัิ�มการ	Survey	ผ่่าน	Mobile	application	เพัื�อสามารถึ
แก�ปีัญหาล้กค�า	ได�อย่างต้รงจัุดและทันท่วิงที

7.	พัฒันาพันัธีมติ้ร	Non	oil	ใหม่ๆ 	รองรบัควิามต้�องการข้อง
ล้กค�า	เช่่น	EV	Charger,	Bangchak	Food	Truck

8.	นำข้�อม้ลข้องล้กค�ามาพััฒนากลยุทธ์ีที�เหมาะกับล้กค�า
แต้่ละกลุ่ม	 เช่่น	 กิจักรรม	 Cross	 sell	 สำหรับสมาชิ่ก
บางจัาก	 โครงการแลกแต้�มแลกทอง	 โครงการแต้�มแลก
ส่วินลด	โครงการสำหรับ	Rider	ส่งข้อง	Delivery	Grab	
และ	Food	Panda

9.	กำหนดมาต้รการป้ีองกันและด้แลรักษาควิามสะอาด
ภายในปีั�มน�ำมัน	(7	Safe)	การต้รวิจั	ATK	เช่ิงรุกให�กับ
พันกังานบรกิาร	เพัื�อลดควิามเสี�ยงในการแพัรร่ะบาดข้อง
โรค	COVID-19	และ	สร�างควิามมั�นใจัให�แกผ่่้�มาใช่�บรกิาร

10.	ร่วิมบรรเทาสถึานการณ์์	COVID-19	โดยให�ล้กค�าสถึานี
บริการได�มีส่วินร่วิมอย่างต่้อเนื�อง	 เช่่น	 บางจัากฯ	 ช่วิน														
คนไทยส้�โควิิด-19	 The	 Series,	 เต้ิมน�ำมัน	 ปีันน�ำใจั																		
ให�น�ำดื�มให�โรงพัยาบาลสนามและสถึานพัยาบาลในพัื�นที�
วิิกฤติ้	 ส่งน�ำมัน...ปัีนน�ำใจั	 บางจัากร่วิมสมทบค่าน�ำมัน
สำหรับกลุ่มอาสาสมัครเพัื�อใช่�ในการรับส่งผ่้�ปี่วิยโควิิด																	
รวิมถึึงสนับสนุนสินค�าเกษต้รที�ได�รับผ่ลกระทบจัาก															
ควิามต้�องการที�ลดลง

11.	พััฒนาสิทธีิปีระโยช่น์สำหรับสมาช่ิกบัต้รบางจัาก	 ให�เข้�า
กับสถึานการณ์์	เช่่น	ให�สมาช่ิกบางจัากใช่�คะแนนแลกรับ
กรมธีรรม์ปีระกัน	COVID-19

1.	 ส่วินแบ่งการต้ลาด	 น�ำมันใสผ่่านสถึานีบริการเพัิ�มเปี็น	
16.0%

2.	NPS	Score	อันดับ	1	

1.	 ส่วินแบ่งการต้ลาดน�ำมันใสผ่่านสถึานีบริการ
เพัิ�มเปี็นร�อยละ	16.2

2.	NPS	Score	ร�อยละ	77.5	อันดับ	1	ร่วิม
3.	จัำนวินสมาชิ่กให�คะแนนควิามพัอใจัด�านควิาม

รวิดเรว็ิในการให�บรกิารผ่า่น	Mobile	Application	
เฉีลี�ยร�อยละ	93.7

1.	 ข้ยายสถึานีบริการทั�งแบบมาต้รฐานและ	 Unique	
Design	เพัื�อรองรับควิามต้�องการข้องผ่้�บริโภค

2.	ปีรับปีรุงสถึานีบริการเดิมบางส่วิน	 เพัื�อให�มีควิาม
พัร�อมมากข้ึ�น

3.	นำ	 Digital	 เพัื�อมาปีรับปีรุงปีระสบการณ์์ข้องล้กค�า	
เช่่น	Personalized	Offerings

4.	พััฒนาและข้ยาย	Model	ธีุรกิจั	Non-Oil	ใหม่ๆ	ร่วิม
กับ	 Partner	 เพัื�อต้อบสนองควิามต้�องการข้อง													
ผ่้�บริโภค

3.2 ลุ่้กคั�าอ่ต้ส่าหกรรม 1.	ผ่้�แทนการต้ลาด
2.	วิิศวิกรบริการเทคนิค
3.	กจิักรรมออกบท้ร่วิมกับภาครฐัและ

สมาคมต้่างๆ
4.	แบบปีระเมินควิามพัึงพัอใจั
5.	Customer	complaint

1.	 ต้�องการการต้อบสนองที�รวิดเร็วิข้อง																
ผ่้�แทนต้ลาด

2.	การเพัิ�มระยะเวิลาการช่ำระเงินในช่่วิง	
COVID-19

3.	การจััดส่งต้รงเวิลา		
4.	สินค�าคุณ์ภาพัได�มาต้รฐาน	คุ�มราคา

1.	พัิจัารณ์าเพัิ�มเทอมช่ำระเงินให�ล้กค�าที�ช่ำระเงินดี	ไม่มีหนี�
ค�าง

2.	มีการให�วิงเงินพัิเศษสำหรับล้กค�ารายย่อยช่ั�นดี
3.	 ผ่ลักดันการใช่�ระบบ	 e-Tax	 invoice	 ช่่วิยอำนวิยควิาม

สะดวิกกับล้กค�าในการเข้�าถึึงข้�อม้ลผ่่านระบบ	Online
4.	มีการปีระชุ่มกับข้นส่งทุกเดือนสรุปีควิามต้�องการและ              

ข้�อร�องเรียนต้่างๆ	ที�ได�จัากการจััดส่ง
5.	ให�ลก้ค�าอตุ้สาหกรรมปีระเมนิควิามพัอใจัหลงัได�รบับรกิาร

จัากบริษัทฯ	เช่่น	งานบริการเทคนิค	งานบริการข้นส่ง
6.	 พิัจัารณ์าเพัิ�มรถึจััดส่งในช่่วิงหีบอ�อย	 ให�เพีัยงพัอกับ																

ควิามต้�องการข้องล้กค�า
7.	ออกผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ใหม่	B10S	B20S	แต้่ราคาเดิม	และพััฒนา

สารทำละลาย	 (Solvent)	 ภายใต้�ช่ื�อ	 BCP	 White	
Spirit-3040	ที�ใช่�ในอุต้สาหกรรมสี			

8.	 ปีรับปีรุง	 เพัิ�มคลังน�ำมันในการจั่ายน�ำมันให�ครอบคลุม
และสามารถึจััดส่งได�รวิดเร็วิยิ�งข้ึ�น

9.	 ปีรับปีรุงระบบฐานข้�อม้ลน�ำมันหล่อลื�นช่นิดต่้างๆ																				
ให�สามารถึเข้�ามาต้รวิจัสอบผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์น�ำมันหล่อลื�นที�
เหมาะสม	ใน	www.bangchaklubricants.com

1.	ล้กค�าวิงเงินพัิเศษซีื�อต้่อเนื�อง
2.	ผ่ลปีระเมินควิามพัึงพัอใจัข้องล้กค�า	ไม่น�อยกวิ่าร�อยละ	85
3.	มีผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ใหม่ต้ามควิามต้�องการข้องล้กค�า
4.	 ผ่ลการปีระเมินควิามพึังพัอใจัการบริการให�คำปีรึกษาจัาก											

ทีมบริการด�านเทคนิค	 เมื�อล้กค�าเกิดปีัญหาการใช่�งานใน
ภาวิะที�มีการแพัร่ระบาดข้องเช่ื�อที�ค่อนข้�างรุนแรงควิาม																	
พัึงพัอใจัไม่น�อยกวิ่าร�อยละ	80	

1.	ล้กค�าวิงเงินพัิเศษซีื�อต้่อเนื�อง
2.	ผ่ลปีระเมินควิามพัึงพัอใจัข้องล้กค�า	ไม่น�อยกวิ่า

ร�อยละ	91.8
3.	พััฒนาสารทำละลาย	(Solvent)	ภายใต้�ช่ื�อ	BCP	

White	 Spirit-3040	 ที�ใช่�ในการสินค�าข้อง
อุต้สาหกรรมสี			

4.	ผ่ลการปีระเมนิควิามพังึพัอใข้ในการบรกิารให�คำ
ปีรกึษาจัากทมีบรกิารด�านเทคนคิ	เมื�อลก้ค�าเกดิ
ปีญัหาการใช่�งานในภาวิะที�มกีารแพัร่ระบาดข้อง
เช่ื�อที�ค่อนข้�างรุนแรง	ร�อยละ	80

1.	พััฒนาผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ให�สอดคล�องกับควิามต้�องการล้กค�า
2.	บริหารการจััดส่งให�ดียิ�งข้ึ�น
3.	พัฒันาบริการให�คำปีรกึษาจัากทีมบรกิารด�านเทคนคิ	

เมื�อล้กค�าเกิดปีัญหาการใช่�งานผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

3.3 ลุ่้กคั�าขายส่�ง 1.	ผ่้�แทนการต้ลาด
2.	วิิศวิกรบริการเทคนิค
3.	กจิักรรมออกบท้ร่วิมกับภาครฐัและ

สมาคมต้่างๆ
4.	แบบปีระเมินควิามพัึงพัอใจั
5.	Customer	complaint

1.	ต้�องการการต้อบสนองที�รวิดเร็วิข้อง				
ผ่้�แทนต้ลาด

2.	การเพัิ�มระยะเวิลาการช่ำระเงิน
3.	การจััดส่งต้รงเวิลา
4.	รายการโปีรโมช่ั�นและราคาที�แข้ง่ขั้นได�
5.	 สร�างควิามคล่องต้ัวิ	 ทั�งเรื�องการช่ำระ

เงิน	โอนเงิน

1.	อนุมัต้ิวิงเงินเพัิ�มเต้ิมจัากวิงเงินที�มีการรับปีระกันสินเช่ื�อ
2.	จััดรายการโปีรโมช่ั�นต้ามที�ได�หารือกับล้กค�า	รวิมถึึงให�

สว่ินลดปีระจัำ	ไต้รมาส	และปีระจัำปีเีพัื�อให�ลก้ค�าซีื�ออยา่ง
ต้่อเนื�อง	และเพัิ�มผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ที�จัำหน่าย

1.	 ข้ยายยอดข้ายน�ำมันหล่อลื�นสำเร็จัร้ปี	 ผ่่านล้กค�าข้ายส่ง														
มากข้ึ�น

2.	ข้ยายส่วินแบ่งการต้ลาดต้่อเนื�อง

1.	ยอดข้ายน�ำมนัหล่อลื�นสำเรจ็ัรป้ี	ผ่่านลก้ค�าข้ายส่ง									
ได�ต้ามเปี้าหมาย	

2.	ส่วินแบ่งการต้ลาดเพัิ�มข้ึ�นจัากปีี	2563

1.	 จััดให�มีการสัมมนากลุ่มย่อยให�กับล้กค�าข้องต้ัวิแทน
จัำหน่าย	 เพัื�อสร�างควิามมั�นใจัในคุณ์ภาพัและ
มาต้รฐานข้องผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์

2.	จััดให�มีส่วินลดปีระจัำเดือนเพัื�อช่่วิยล้กค�าที�ได�รับ																		
ผ่ลกระทบจัากการค�าข้ายที�ช่ะลอต้ัวิลง

4. ผู้้�ปีระกอบการส่ถานบีริการ 

4.1 ส่ถานบีรกิารนำ�ามนั BGN

4.2 ผู้้�ปีระกอบการส่ถานี

      บริการนำ�ามัน Dealer

4.3 ส่ถานีบริการนำ�ามัน

      ส่หกรณ์์ (COOP

1.	 ผ่้�แทนการต้ลาด
2.	การปีระชุ่มรายเดือน/ไต้รมาส		

ปีระจัำปีี
3.	ระบบ	BCP	Link
4.	Mystery	Shopper
5.	ระบบ	call	center
6.	ข้�อม้ลกรมธีุรกิจัพัลังงาน

1.	 ผ่ลปีระกอบการที�ดีข้ึ�น	 (การปีระกอบ
ธีรุกิจัเพัื�อให�ได�ผ่ลกำไร	และสร�างรายได�
ให�มากข้ึ�น)

2. การด้แลข้อง	 MR	 (Market ing	
representative)

3.	การสนับสนุนและดแ้ลมาต้รฐานสถึานี
บรกิารให�	มีควิามพัร�อมในการแข้ง่ข้นั	
(ระบบบริหารจััดการปีั�ม	 ให�มีควิาม											
ทันสมัย)

4.	การซี่อมอุปีกรณ์์ที�มีปีระสิทธีิภาพั	
5.	โปีรแกรมส่งเสริมการข้าย	การโฆษณ์า

ที�มีปีระสิทธีิภาพั	 (ต้�องการให�พััฒนา
เครื�องมือทางการต้ลาด)

6.	การพััฒนาผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์คุณ์ภาพัส้ ง	
(การนำส่งสินค�าที�มีคุณ์ภาพัส้่สถึานี
บริการ)

7.	การบริการจััดส่งน�ำมันต้รงเวิลา	 ครบ
ถึ�วิน	ไม่ส้ญหาย	

8.	มีแผ่นฉุีกเฉิีนรองรับ	 และมีมาต้รการ
ในการดำเนิน	 งานในสถึานการณ์์
ต้่างๆ	

9.	สามารถึให�บริการได�ต้ามปีรกติ้ใน
ภาวิะฉีุกเฉีิน	

10.	มีมาต้รการช่่วิยเหลือเยียวิยาหลังเกิด
เหตุ้การณ์์

11.	การให�ควิามสำคัญกบักลยุทธ์ีด�านการ
สร�างควิามร่วิมมือ

1.	 การรักษาคุณ์ภาพัผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ให�สามารถึแข้่งข้ันกับค้่แข้่ง	
และผ่ลกัดนัการจัำหนา่ยผ่ลติ้ภณั์ฑ์ที์�ต้รงกบัควิามต้�องการ
ข้องต้ลาด

2.	ให�การสนับสนุนและด้แลมาต้รฐานสถึานีบริการให�มี
ควิามพัร�อมในการแข้่งข้ัน	

3.	สนับสนุนการปีรับปีรุงภาพัลักษณ์์สถึานีบริการ	 เช่่น	
Renovate,	Bright	and	Clean	

4.	จัดัรายการสง่เสรมิการข้ายต้อ่เนื�องเพัื�อกระตุ้�นยอดข้ายใน
ล้กค�าแต้่ละกลุ่ม	เช่่น	โครงการแจักน�ำ	โครงการแลกแต้�ม
แลกทอง	

5.	ให�เงินสนับสนุนเพัื�อจั้งใจัผ่้�ปีระกอบการในการรักษา														
ภาพัลักษณ์์	และมาต้ราฐานงานบริการ	

6.	พัฒันาระบบต้ดิต้ามรถึข้นสง่น�ำมัน	เพัื�อให�ลก้ค�าสามารถึ
ต้ิดต้าม	และปี้องกันการทุจัริต้ในการข้นส่ง	

7.	พััฒนาระบบ	 E-Training	 (BOA:	 Bangchak	 Online	
Academy)	 เพัื�ออบรม	 การบริหารจััดการงานบริการ
ภายในสถึานีบริการน�ำมันให�กับผ่้�ปีระกอบการในช่่วิง																
COVID-19	

8.	เพัิ�มมาต้รการป้ีองกันและด้แลรักษาควิามสะอาดภายใน
ปีั�มน�ำมัน	(7	Safe)

9.	จััดส่ง	“กล่องควิามห่วิงใย”	ให�กับผ่้�ปีระกอบการ	ภายใน
กล่องปีระกอบด�วิย	 ที�วิัดอุณ์หภ้มิแบบยิง	 ที�วิัดออกซิีเจัน														
ฟั้าทะลายโจัร	 เจัลแอลกอฮอล์	 หน�ากากอนามัย	 เพัื�อ
ปี้องกันและลดควิามเสี�ยงในการต้ิดเช่ื�อ

10.	สนบัสนนุวิคัซีีนทางเลอืกให�แกพ่ันักงานบรกิารหน�าลาน
11.	บริการรถึต้รวิจัโควิิด	 ให�แก่ผ่้�ปีระกอบการและพันักงาน

หน�าลาน	ในพัื�นที�เสี�ยง
12.	 กำหนดมาต้รการด้แล	 ช่่วิยเหลือพันักงานให�บริการที�																	

ต้ดิเช่ื�อ
13.	จััดรายการส่งเสริมการข้ายช่่วิยผ่ลักดันยอดข้ายให�															

ผ่้�ปีระกอบการในช่ว่ิงสถึานการณ์	์ควิามต้�องการข้องลก้ค�า
ลดลง

1.	 ส่วินแบ่งการต้ลาดน�ำมันใสผ่่านสถึานีบริการเพัิ�มเปี็น																	
ร�อยละ	16

2.	NPS	Score	อันดับ	1	
3.	คะแนน	Mystery	 Shopper	 สถึานีบริการที�ผ่่านมาต้รฐาน	

(BGN	90%,	Dealer	75%)

1.	 ส่วินแบ่งการต้ลาดน�ำมันใสผ่่านสถึานีบริการ
เพัิ�มเปี็นร�อยละ	16.2

2.	NPS	Score	อันดับ	1	ร่วิม	
3.	คะแนน	Mystery	Shopper	สถึานีบริการที�ผ่่าน

มาต้รฐาน	(BGN	-	99	%,	Dealer	-	87%)										

1.	พััฒนาและข้ยาย	 Model	 ธุีรกิจั	 Non-Oil	 ใหม่ๆ																	
ร่วิมกับ	Partner	เพัื�อเพัิ�มรายได�และใช่�ปีระโยช่น์จัาก
พัื�นที�เช่่าให�ส้งสุด

2.	สนับสนุนการปีรับปีรุงภาพัลักษณ์์สถึานีบริการ																	
เพัื�อให�สามารถึดึงด้ดผ่้�บริโภคได�

3.	จััดรายการส่งเสริมการข้ายต้่อเนื�อง
4.	จัดักจิักรรมเพัื�อกระตุ้�นยอดข้ายกับผ่้�ปีระกอบการ	เช่น่

แจักรางวิัล	และการให�	Incentive

5. คั้�แข�งที่างการคั�า 

 (ส่ถานีบริการ)

1.	 ต้ิดต้ามผ่ลการดำเนินงาน	 สภาพั
ต้ลาดจัากข้�อม้ลข้องกรมธุีรกิจั
พัลังงาน

2.	ศึกษาข้�อม้ลค้่แข้่งผ่่านรายงาน
ทางการเงิน	และนำเสนอผ้่�เกี�ยวิข้�อง

3.	 ติ้ดต้ามข้่าวิสารและกิจักรรมทาง		
การต้ลาดจัากสื�อต่้างๆ	 รวิมทั�ง	
Social	media

4.	 ให�ควิามร่วิมมือและปีระสานงาน	
กับค้่แข้่งในปีระเด็นที�ภาครัฐข้อ
ควิามร่วิมมือ

5.	ให�ข้�อม้ลทางการต้ลาดที�ไม่กระทบ
ค้่แข้่ง

6.	แลกเปีลี�ยนเรียนร้�ร่วิมกัน
7.	กิจักรรม	Sport	Day	ร่วิมกัน

1.	 ดำเนินกิจัการด�วิยควิาม	 โปีร่งใสภาย
ใต้�การค�าและ	การแข้่งข้ันที�เปี็นธีรรม

	2.	ให�ควิามช่ว่ิยเหลอืค้แ่ข้ง่ในภาวิะฉีกุเฉีนิ
ที�กระทบต้่อค้่แข้่ง

ดำเนินธุีรกิจัภายใต้�การแข้่งขั้นต้ามกลไกต้ลาดเสรี	 และ
ปีฏิิบัต้ิต้ามกฎิหมาย	ระเบียบ	ข้�อบังคับต้่างๆ	ที�เกี�ยวิข้�องกับ
การดำเนินธีุรกิจัอย่างถึ้กต้�อง	โปีร่งใส

1.	 ไม่มีข้�อร�องเรียนด�านลบหรือข้่าวิสารด�านลบในการทำธีุรกิจั
กับค้่แข้่ง

2.	ไม่มีข้�อร�องเรียนจัากค้่แข้่งในส่วินข้องการดำเนินธีุรกิจัที� 
ไม่เปี็นธีรรม

1.	 ไม่มีข้�อร�องเรียนด�านลบหรือข้่าวิสารด�านลบใน
การทำธีุรกิจักับค้่แข้่ง

2.	ไมม่ขี้�อร�องเรยีนจัากค้แ่ข้ง่ในสว่ินข้องการดำเนนิ
ธีุรกิจัที�ไม่เปี็นธีรรม

ดำเนินธีุรกิจัภายใต้�การแข้่งข้ันต้าม	กลไกต้ลาดเสรี	และ
ปีฏิบัิต้ติ้าม	กฎิหมาย	ระเบยีบ	ข้�อบงัคบัต้า่งๆ	ที�เกี�ยวิข้�อง
กับการดำเนินธีุรกิจัอย่างถึ้กต้�อง	โปีร่งใส
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

6. เจ�าหนี� (ส่ถาบันการเงิน              

ผู้้�ถือห่�นก้�

1.	 Feedback	จัากการรับโทรศัพัท์	
2.	Feedback	 จัากการต้อบแบบ	

สอบถึาม		
3.	Feedback	 จัากการสื�อสารทาง	

email		
4.	Feedback	จัากการปีระชุ่มต้่างๆ,	

Conference	call,	Roadshow

1.	ควิามมั�นคงข้องธุีรกิจัในภาวิะไม่ปีกติ้	
แผ่นการรบัมอืกบัสถึานการณ์ท์ี�เกดิข้ึ�น	
รวิมถึึงแผ่นปี้องกันควิามเสี�ยง	

2.	เหน็ผ่ลปีระกอบการที�ด	ีมีผ่ลต้อบแทน
ที�ส้งข้ึ�น	 (Capital	 Gain)	 และเต้ิบโต้
อย่างต้่อเนื�องมั�นคง

3.	ต้�องมีเปี้าหมายและทิศทางการข้ยาย
ธีุรกิจัข้องบริษัทฯ	 ในอนาคต้ที�ช่ัดเจัน	
และลงทนุในธีรุกจิัที�ให�ผ่ลต้อบแทนใน
ระดับที�เหมาะสม	

4.	การจั่ายเงินปีันผ่ลข้องบริษัทฯ	 อย้่ใน
ระดับที�น่าพัอใจั	มีการจั่ายสม�ำเสมอ			

5.	ควิามคืบหน�าข้องโครงการต้่างๆ	เปี็น
ไปีแผ่นงานที�วิางไวิ�	

6.	 การดำเนินธีุรกิจัต้ามแนวิทางการ
พััฒนาอย่างยั�งยืน	 (sustainability)	
และต้ามหลักการกำกับดแ้ลกจิัการที�ดี	

7.	 ให�ควิามร้�ควิามเข้�าใจัเกี�ยวิกับปัีจัจััยที�
สำคัญที�กระทบต้่อการดำเนินธุีรกิจั									
โดยการเปีิดเผ่ยข้�อม้ลมากข้ึ�น	

8.	ได�เข้�าร่วิมกิจักรรมเยี�ยมช่มกิจัการ

1.	ปีฏิิบัติ้ต้ามเงื�อนไข้ข้องสัญญาเงินก้�	 และหุ�นก้�ได�อย่าง
เคร่งครัด

2.	ปีฏิบิตั้ติ้ามกฎิเกณ์ฑ์ข์้องสถึาบนัการเงนิซีึ�งออกโดยหนว่ิย
งานภาครัฐอย่างเคร่งครัด	

3.	ต้อบข้�อซีักถึาม	 ให�ข้�อม้ล	 แก่เจั�าหน�าที�วิิเคราะห์สินเช่ื�อ												
เมื�อมีข้�อสงสัยได�อย่างถึ้กต้�องและรวิดเร็วิ	

4.	เปีดิโอกาสให�สถึาบนัรายใหม	่เข้�ามาให�บรกิารทางการเงนิ

1.	 อัต้ราส่วินทางการเงินที�เป็ีน	 เงื�อนไข้สัญญาเงินก้�/หุ�นก้�															
ไม่เกินที�กำหนดไวิ�	

2.	ให�ข้�อม้ล/ต้อบคำถึาม	แก่สถึาบันการเงินครบถึ�วิน

1.	 อัต้ราส่วินทางการเงินที�	 เปี็นเงื�อนไข้สัญญาเงิน
ก้�/หุ�นก้�	 ไม่เกินที�กำหนดไวิ�ซีึ�งเป็ีนไปีต้ามที�
กำหนดไวิ�ในสัญญา	

2.	ให�ข้�อม้ล/ต้อบคำถึาม	เมื�อมีข้�อสงสัยแก่สถึาบัน
การเงินครบถึ�วิน

1.	 จัดัการปีระช่มุพับปีะ	อพััเดทแลกเปีลี�ยนข้�อมล้ข้า่วิสาร
ข้องบริษัทและธีนาคาร	เพัื�อจัะได�มีข้�อมล้ที�เป็ีนปัีจัจุับนั	
ในเช่งิต้วัิเลข้เพัื�อให�เจั�าหนี�มองเหน็ทศิทางการพัฒันา
ข้องภาพัธีุรกิจัอย่างต้่อเนื�อง

2.	เข้�าร่วิมสัมมนาหรืออบรมกับสถึาบันการเงินต่้างที�ได�
จััดข้ึ�น

3.	Feedback	 ให�กับเจั�าหนี�ไม่วิ่าจัะเปี็นทางโทรศัพัท์	
แบบสอบถึามหรือช่่องทางการสื�อสารต้่างๆ

7. นักัลุ่งที่่�น (นักัลุ่งที่่�นส่ถาบันั, 

นักัลุ่งที่่�นรายย�อย แลุ่ะ ESG 

Rating Agencies)

1.	 Feedback	จัากการปีระชุ่มต้่างๆ,	
Conference	call,	Roadshow	

2.	Feedback	จัากการรับโทรศัพัท์
3.	Feedback	 จัากการสื�อสารทาง	

email
4.	Feedback	 จัากการต้อบแบบ	

สอบถึาม	
5.	การต้อบแบบปีระเมินทางด�าน	

ESG

1.	ควิามมั�นคงข้องธุีรกิจัในภาวิะไม่ปีกติ้	
แผ่นการรบัมอืกบัสถึานการณ์ท์ี�เกดิข้ึ�น	
รวิมถึึงแผ่นปี้องกันควิามเสี�ยง	

2.	เห็นผ่ลปีระกอบการที�ดี	 และเต้ิบโต้
อย่างต้่อเนื�องมั�นคง	

3.	ต้�องมีเปี้าหมายและทิศทางการข้ยาย
ธีุรกิจัข้องบริษัทฯ	 ในอนาคต้ที�ช่ัดเจัน	
และลงทนุในธีรุกจิัที�ให�ผ่ลต้อบแทนใน
ระดับที�เหมาะสม	

4.	ผ่ลต้อบแทนที�ส้งข้ึ�น	(Capital	Gain)
5.	การจั่ายเงินปีันผ่ลข้องบริษัทฯ	 อย้่ใน

ระดับที�น่าพัอใจั	มีการจั่ายสม�ำเสมอ
6.	ควิามคืบหน�าข้องโครงการต้่างๆ	เปี็น

ไปีแผ่นงานที�วิางไวิ�	
7.	การดำเนินธีุรกิจัต้ามแนวิทางการ

พััฒนาอย่างยั�งยืน	 (sustainability)	
และต้ามหลักการกำกับดแ้ลกจิัการที�ดี																			
(ให�ควิามสำคัญ	 และเปีิดเผ่ยข้�อม้ล															
ต้ามเกณ์ฑ์์การให�คะแนนด�าน	 ESG	
เพัื�อปีระกอบการพิัจัารณ์าตั้ดสินใจั
ลงทุน)	

8.	ให�ควิามร้�ควิามเข้�าใจัเกี�ยวิกับปีัจัจััยที�
สำคัญที�กระทบต้่อการดำเนินธุีรกิจั								
โดยการเปีิดเผ่ยข้�อม้ลมากข้ึ�น

9.	ได�เข้�าร่วิมกิจักรรมเยี�ยมช่มกิจัการ
10.	การต้อบแบบปีระเมินทางด�าน	ESG

1.	พัยายามจั่ายเงินปีันผ่ลให�กับผ่้�ถืึอหุ�นอย่างเหมาะสมกับ							
ผ่ลการดำเนนิงานและนโยบายข้องบรษิทั	และมอีตั้ราการ
จั่ายเปี็นไปีในทิศทางใกล�เคียงกับบริษัทอื�นที�ปีระกอบ
ธีุรกิจัเดียวิกัน

2.	ปีรบัเปีลี�ยนช่อ่งทางการสื�อสารกบัผ่้�ถึอืหุ�น	นกัลงทนุ	และ
นักวิิเคราะห์	 เพัื�อให�เหมาะสมกับสถึานการณ์์การแพัร่
ระบาดข้อง	 COVID-19	 โดยใช่�การสื�อสารผ่่าน	 Online	
Meeting/ Video	 Conference	 มากข้ึ�น	 เพัื�อให�ยังคง
สามารถึจััดกิจักรรมต้่างๆ	 ได�	 และยังสามารถึสื�อสารกับ
นักลงทุนได�อย่างต้่อเนื�องในช่่วิงภาวิะไม่ปีกต้ิ	

3.	เข้�าร่วิมกิจักรรม	Opportunity	Day	ที�ทางต้ลาดหลักทรัพัย์ฯ	
เพัื�อให�ผ่้�บริหารมีโอกาสพับกับนักลงทุนรายย่อย

4.	ปีรับปีรุงเวิ็บไซีต้์ข้องนักลงทุนสัมพัันธ์ีให�มีควิามทันสมัย	
ข้�อม้ลครบถึ�วิน	 ใช่�งานง่าย	 รวิมถึึงนำข้�อม้ล	 Update																						
ทั� งด�านข้�อม้ลผ่ลการดำเนินงาน	 และข้�อม้ลต้่างๆ																				
ให�ข้ึ�น	website	อย่างรวิดเร็วิมากข้ึ�น	

5.	จััดทำ	MD&A/Factsheet /Company	Profile	เพัื�อเปี็น
ข้�อมล้ให�กบัผ่้�ถึอืหุ�น	และนกัลงทนุได�ร้�จักัธีรุกจิัข้องบรษัิทฯ	
ผ่ลปีระกอบการข้องบริษัทฯในแต่้ละไต้รมาส	 รวิมถึึง
แผ่นการลงทุนและควิามคืบหน�าข้องโครงการต้่างๆ	 ข้อง
กลุ่มบริษัทฯ	

6.	จััดทำ	Report	สรุปีคำถึาม	และ	Comment	ต้่างๆ	ที�ได�
รับจัากผ่้�ถึือหุ�น	 นักลงทุน	 และนักวิิเคราะห์	 รายงานให�																					
ผ่้�บริหารได�รับทราบอย่างสม�ำเสมอ

7.	ต้อบแบบปีระเมินทางด�าน	 ESG	 ต้ามที�นักลงทุนหรือ															
ผ่้�ถึือหุ�นร�องข้อ

1.	ได�รับเช่ิญไปี	Roadshow	
2.	ได�รับการต้ิดต้่อข้อ	Conference	call	
3.	ได�รับรางวิัลทางด�าน	IR

1.	&	2.	ทางนักลงทุนสัมพัันธ์ีได�ปีรับต้ัวิเพัื�อรองรับ
สถึานการณ์์	 COVID-19	 โดยได�ร่วิม	 Virtual	
roadshow	และ	Online	conference	call	กับทั�ง
บริษัทหลักทรัพัย์	 และนักลงทุนทั�งในปีระเทศ
และต้่างปีระเทศ

3.	ได�รบัรางวิลัทางด�าน	IR	จัาก	Asian	Excellence	
Award	ใน	3	สาข้า	ดังนี�	
-		Asia’s	Best	CEO	(Investor	Relations)	
-		Asia’s	Best	CFO	(Investor	Relations)	
-	 Best	 Investor	 Relations	 Company	

(Thailand)

1.	 จััดงานปีระชุ่มนักวิิเคราะปีระจัำไต้รมาสเพัื�อแถึลงผ่ล
การดำเนินงานข้องบริษัทฯ	 และนำข้ึ�น	 Website													
นกัลงทนุสมัพันัธีพ์ัร�อมทั�งทำการแปีลการปีระช่มุเปีน็
ภาษาอังกฤษเพัื�อให�เข้�าถึึงการปีระชุ่มได�ทุกคน

2.	กลับมาจััด/ร่วิมกิจักรรมที�ช่่วิยให�นักลงทุนเข้�าถึึงและ
เข้�าใจัข้�อม้ลข้องบริษัทฯได�มากข้ึ�น	 เช่่น	 กิจักรรม	
shareholder	site	visit	เปีน็ต้�น	ในกรณ์ทีี�สถึานการณ์์	
COVID-19	คลี�คลาย

3.	ร่วิมงาน	 Roadshow	 และ	 Conference	 ทั�งแบบ	
Online	 และ	 On-site	 (เมื�อสถึานการณ์์เอื�ออำนวิย
อย่างต้่อเนื�อง)	กับนักลงทุนอย่างต้่อเนื�อง

4.	เข้�าร่วิมกิจักรรม	 Opportunity	 Day	 ที�จััดโดยต้ลาด																	
หลักทรัพัย์	 เพัื�อให�ผ่้�บริหารมีโอกาสพับกับนักลงทุน														
รายย่อย		

5.	 ปีรับปีรุงเวิ็บไซีต์้ข้องนักลงทุนสัมพัันธี์ให�มีควิาม												
ทันสมัย	ข้�อม้ลครบถึ�วิน	ใช่�งานง่าย	รวิมถึึงนำข้�อม้ล	
Update	 ทั�งด�านข้�อม้ล	 ผ่ลการดำเนินงาน	 และ	
Content	ต้่างๆ	ข้ึ�น	Website	อย่างรวิดเร็วิมากข้ึ�น	

6.	จััดทำ	MD&A	/	Factsheet	/	Company	Profile	เพัื�อ
เปี็นข้�อม้ลให�กับผ่้�ถึือหุ�น	 และนักลงทุนได�ร้�จัักธีุรกิจั													
ข้องบริษัทฯ	 ผ่ลปีระกอบการข้องบริษัทฯ	 ในแต่้ละ
ไต้รมาส	รวิมถึึงแผ่นการลงทุนและควิามคืบหน�าข้อง
โครงการต้่างๆ	ข้องกลุ่มบริษัทฯ

7.	จััดทำ	Report	สรุปีคำถึาม	และ	Comment	ต้่างๆ	ที�
ได�รบัจัากผ้่�ถึอืหุ�น	นกัลงทนุ	และนักวิเิคราะห์	รายงาน
ให�ผ่้�บริหารได�รับทราบอย่างสม�ำเสมอ
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวงั / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

8. เพื�อนบ�านบางจาก  

8.1 ชุ่มชุนระยะใกลุ่� (ชุ่�มชุน

ระยะใกลุ่�รศัมี1ี.5 กิโิลุ่เมต้ร 

ที่ั�งหมด้ 8 ชุ่�มชุน, ต้ำาบลุ่

พระโขนง แลุ่ะบางนา 2 

ต้ำาบลุ่, ต้ำาบลุ่บางนำ�าผู้้��ง 

11 หม้�บ�าน       

-	 พันกังานช่มุช่นสัมพันัธ์ี	และการ
ลงพัื�นที�พัด้คุย	

-	 การเข้�าถึึงกิจักรรมชุ่มช่นข้อง
กลุ่มเป้ีาหมาย	

-	 ช่่องทางการสื�อสาร/รับข้�อ																				
ร�องเรียน

-	 โทรศัพัท์สายต้รง/Call	Center	
24	ช่ม.	

-	 ปี้ายบอร์ดปีระช่าสัมพัันธี์
-	 เสียงต้ามสาย
-	 LINE
-	 ใบปีลวิิ/แผ่่นพับั/ป้ีายแบนเนอร์	
-	 การปีระเมินผ่ลกิจักรรมชุ่มช่น

สัมพัันธี์	
-	 การปีระเมินควิามต้�องการข้อง

ชุ่มช่นโดย	Third	Party

1.	 ก า รดำ เนิ น ง านธีุ ร กิ จั ด� วิ ยควิาม
ปีลอดภัย	

2.	การแจั�งล่วิงหน�าให�ชุ่มช่นทราบก่อนที�
จัะดำเนินการใดๆ	 ที�อาจัส่งผ่ลกระทบ
หรือสร�างควิามเข้�าใจัผ่ิดแก่ชุ่มช่น		

3.	การมีสว่ินรว่ิมในกิจักรรมช่มุช่นสมัพันัธี์					
3.1	พััฒนาการศึกษา
3.2	พััฒนาคุณ์ภาพัช่ีวิิต้
3.3	พััฒนาสิ�งแวิดล�อมในชุ่มช่น		

4.	การช่่วิยบัญเทาปีัญหาในช่่วิงการแพัร่
ระบาดข้อง	COVID-19

1.	ดำเนินกิจักรรมการต้รวิจัสอบอุปีกรณ์์และสนับสนุนการ							
เต้รียมควิามพัร�อมด�านควิามปีลอดภัยในชุ่มช่นอย่าง																
ต้่อเนื�อง	(โครงการสายต้รวิจัควิามปีลอดภัย)	

2.	สื�อสารการทำงานต้ามแผ่นให�ชุ่มช่นทราบล่วิงหน�า																		
ผ่่านช่่องทางต้่างๆ	เช่่น	
-	ปี้ายบอร์ดปีระช่าสัมพัันธี์	
-	เสียงต้ามสาย	
-	LINE	
-	ใบปีลิวิ/แผ่่นพัับ/ปี้ายแบนเนอร์	

3.	ปีรับ ร้ปีแบบกิจักรรมให�สอดคล�อง	 เหมาะสมกับ																					
สภาพัแวิดล�อมปีัจัจัุบัน	และควิามต้�องการข้องชุ่มช่น		
-	 โครงการบางจัากห่วิงใย	ส้�ภัยโควิิด-19
-	 สนับสนนุหน�ากากอนามัยทางการแพัทย์,	แอลกอฮอล์

ล�างมอื,	หน�ากาก	N	95,	ยาฟัา้ทะลายโจัร,	อปุีกรณ์์การ
เรียนสำหรับเยาวิช่นในชุ่มช่น,	 สนับสนุนอุปีกรณ์์
ทางการแพัทย์แก่ศ้นย์พัักคอยชุ่มช่น	

-	 โครงการปัีนกันอิ�ม	 สนับสนุนอาหารให�ผ่้� ได�รับ																				
ผ่ลกระทบ	จัาก	COVID-19	

4.	จััดกิจักรรมสร�างรายได�ให�แก่ชุ่มช่นในช่่วิงการระบาดข้อง	
COVID-19	(โครงการอาหารกล่องปีันสุข้)

5.	สนับสนุนและมีส่วินร่วิมกับกิจักรรมภายในชุ่มช่น	
(สนับสนุนกิจักรรม	วิันเด็ก,	วิันสงกรานต้์)

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพัึงพัอใจัจัากการเข้�าร่วิมกิจักรรม	 จัาก
แบบสอบถึาม	>90%

2.	การวิัดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	>84%

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพึังพัอใจัจัากการเข้�าร่วิม
กิจักรรม	จัากแบบสอบถึาม	93.18%

2.	การวัิดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	
86%

8.2 กลุ่่�มโรงเรียน -	 พันักงานชุ่มช่นสัมพัันธ์ี/การ
ลงพัื�นที�พัด้คุย

-	 กิจักรรมชุ่มช่นสัมพัันธี์
-	 การปีระเมินควิามต้�องการข้อง

โรงเรียน	โดย	Third	Party

1.	 ได� รั บการพััฒนาด� านการ ศึกษา	
ศักยภาพัข้องบุคลากรใน	 โรงเรียน	 ได�
รับการสนับสนุนด�านเทคโนโลยี/สื�อ
การสอน	

2.	ได�รบัการสนับสนนุด�านควิามปีลอดภยั	
การให�ควิามร้� เมื�อเกิดเหตุ้ฉีุกเฉีิน/	
สนับสนุนอุปีกรณ์์ดับเพัลิง		

3.	ได� รับการพััฒนาสภาพัแวิดล�อม/																			
สิ�งแวิดล�อมให�ควิามร้�ด�านสิ�งแวิดล�อม
แก่	 คร้-นักเรียน	 (โรงเรียนให�ควิาม
สำคัญด�านการจััดการสิ� งแวิดล�อม	
เนื�องจัากโรงเรียนเปี็นหน่วิยหนึ�งข้อง
ชุ่มช่นที�อาจัได�รับผ่ลกระทบ)	

4.	การช่่วิยบรรเทาปีัญหาในช่่วิงการแพัร่
ระบาดข้อง	COVID-19

1.	 โครงการ	ECO	School	ช่่อง	Youtube
2.	ดำเนินโครงการด�านควิามปีลอดภัย	 “บางจัากห่วิงใย

ปีลอดภยัในโรงเรยีน”	(ซี�อมดบัเพัลงิและอพัยพัหนไีฟัรว่ิม
กับโรงเรียนแบบออนไลน์)

3.	สนับสนุนอุปีกรณ์์ดับเพัลิงให�โรงเรียน
4.	จัดัโครงการ	BCP	Knowledge	Tube	อบรมแบบออนไลน์	
5.	ปีรับ ร้ปีแบบกิจักรรมให�สอดคล�อง	 เหมาะสมกับ																					

สภาพัแวิดล�อมปีัจัจัุบัน	และควิามต้�องการข้องชุ่มช่น		
-	 โครงการบางจัากห่วิงใย	ส้�ภัยโควิิด-19
-	 สนับสนนุหน�ากากอนามัยทางการแพัทย์,	แอลกอฮอล์

ล�างมือ,	หน�ากาก	N	95,	ยาฟั้าทะลายโจัร	
-	 โครงการปัีนกันอิ�ม	 สนับสนุนอาหารให�ผ่้� ได�รับ 

ผ่ลกระทบจัาก	COVID-19

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพึังพัอใจัจัากการเข้� า ร่วิมกิจักรรม																								
จัากแบบสอบถึาม	90%

2.	การวิัดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	84%

1.	ผ่ลปีระเมินควิามพังึพัอใจัจัากการเข้�ารว่ิมกจิักรรม	
จัากแบบสอบถึาม	96.53%

2.	การวิดัผ่ลการปีระเมนิควิามผ้่กพันัข้องชุ่มช่น	86%

พััฒนาแผ่นกิจักรรมให�สอดคล�องกับควิามต้�องการข้อง
ชุ่มช่นใน	7	ด�าน	คือ
	-	คุณ์ภาพัช่ีวิิต้
	-	การศึกษา
	-	คุณ์ภาพัสิ�งแวิดล�อม
	-	ควิามปีลอดภัย
	-	เศรษฐกิจั
	-	ควิามสัมพัันธี์
	-	สาธีารณ์ปีระโยช่น์

8.3 กลุ่่�มคัรอบคัรัว 

 (กลุ่่�มบ�านเด้ี�ยว)

1.	พันักงานชุ่มช่นสัมพัันธี์		
2.	กิจักรรมชุ่มช่นสัมพัันธี์		
3.	จัุลสารครอบครัวิใบไม�	
4.	Facebook	 ครอบครัวิใบไม�

บางจัาก	
5.	การปีระเมินควิามต้�องการข้อง

กลุ่มโดย	Third	Party

1.	 การดำเนินธุีรกิจัด�วิยควิามปีลอดภัย													
ซีึ�งส่งผ่ลต้่อภาพัลักษณ์์และการยอมรับ
ในบริษัท	

2.	สนับสนุนด�านสิ�งแวิดล�อม	 เช่่น	 เปี็น							
สื�อกลางส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการ
พััฒนา	สิ�งแวิดล�อมให�ดีข้ึ�น	เช่่น	การให�
ควิามร้�ด�านสภาพัแวิดล�อมเพัื�อนบ�าน	
หรือกิจักรรมอนุรักษ์ปีลุกจิัต้สำนึกด�าน
สิ�งแวิดล�อม

3.	สนับสนุนโครงการด�านคุณ์ภาพัช่ีวิิต้	
เช่่น	 การให�ควิามร้�ด�านสุข้ภาพักาย	
สุข้ภาพัใจั	

4.	การช่่วิยบัญเทาปีัญหาในช่่วิงการแพัร่
ระบาดข้อง	COVID-19

1.	 จััดกิจักรรมอย่างต้่อเนื�อง	 โดยปีรับร้ปีแบบกิจักรรมให�
สอดคล�อง	 เหมาะสมกับสภาพัแวิดล�อมปีัจัจัุบัน	 และ															
ควิามต้�องการข้องกลุ่มเปี้าหมาย	เช่่น
-	 กระเปี๋า	 +	 ชุ่ดปี้องกันโรคระบาด	 (บางจัากห่วิงใย																				

ส้�ภัยโควิิด-19)			
-	 D.I.Y	สายคล�อง	MASK			
-		D.I.Y	กระเปี๋าผ่�าหรรษา
-	 บางจัากห่วิงใย	ส้�ภัยโควิิด	19	
–	 มอบหน�ากากอนามัยทางการแพัทย์

2.	สื�อสารกับกลุ่มเปี้าหมายอย่างต่้อเนื�องผ่่านจัุลสาร	 และ	
Facebook	ครอบครัวิใบไม�บางจัาก	

3.	โครงการบางจัากห่วิงใย	ส้�ภัยโควิิด-19
-		สนบัสนุนหน�ากากอนามัย		ทางการแพัทย์,	แอลกอฮอล์
ล�างมือ,	หน�ากาก	N	95,	ยาฟั้าทะลายโจัร

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพัึงพัอใจัจัากการเข้�าร่วิมกิจักรรมจัาก
แบบสอบถึาม	>90%

2.	การวิัดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	>84%

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพึังพัอใจัจัากการเข้�าร่วิม
กิจักรรมจัากแบบสอบถึาม	96.50%

2.	การวัิดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	
86%
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กลุ่่�มผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย
(Disclosure 102-40)

วิธีีการ Engagement  
ส่ำาคััญ ปีี 2564

(Disclosure 102-43)

คัวามคัาด้หวัง / คัวามต้�องการ 
ของผู้้�มีส่�วนได้�เส่ีย ปีี 2564 

(Disclosure 102-44)

ส่ิ�งที่ี�บริษััที่ต้อบส่นอง ปีี 2564 เปี้าหมายการต้อบส่นองปีี 2564 ผู้ลุ่ลุ่ัพธี์ ปีี 2564 แผู้นกิจกรรมปีี 2565

8.4 คัอนโด้มิเนียม 1.	พันักงานชุ่มช่นสัมพัันธี์	
2.	กิจักรรมชุ่มช่นสัมพัันธี์/ซี�อมแผ่น

ฉีกุเฉิีน/สนับสนุนกิจักรรมคอนโด	
3.	จัุลสารครอบครัวิใบไม�	
4.	Line	เพัื�อนบ�านคอนโดบางจัาก	
5.	การปีระเมินควิามต้�องการข้อง

คอนโดโดย	Third	Party

1.	 การดำเนินธีุรกิจัด�วิยควิามปีลอดภัย
2.	การให�ควิามร้� 	 ควิามเข้� าใจัด�าน

มาต้รการป้ีองกนัผ่ลกระทบสิ�งแวิดล�อม	
และควิามปีลอดภัยข้องบางจัาก	

3.	จััดกิจักรรมอย่างต้่อเนื�อง	
4.	พััฒนาร้ปีแบบการปีระช่าสัมพัันธี์

กิจักรรมให�ครอบคลุมกลุ่มเป้ีาหมาย					
มากข้ึ�น	

5.	การช่่วิยบัญเทาปีัญหาในช่่วิงการแพัร่
ระบาดข้อง	COVID-19

1.	 ปีรับร้ปีแบบกิจักรรมให�สอดคล�องเหมาะสมกับสภาพั
แวิดล�อมปีัจัจัุบัน	และควิามต้�องการข้องกลุ่มเปี้าหมาย								
-	 โครงการบางจัากห่วิงใย	 ส้�ภัยโควิิด-19	 สนับสนุน

หน�ากากอนามัยทางการแพัทย์,	 แอลกอฮอล์ล�างมือ,	
หน�ากาก	N	95,	ยาฟั้าทะลายโจัร

-	 จััดอบรม/ซี�อมดับเพัลิงและอพัยพัหนีไฟั
-	 สนับสนนุกจิักรรมข้องคอนโด	เช่น่	กจิักรรมการปีระช่มุ	

ใหญ่สามัญปีระจัำปีี	
2.	สื�อสารผ่่านช่่องทางที�เหมาะสมกับกลุม่เป้ีาหมาย	เช่่น

-	 จัุลสารครอบครัวิใบไม�						
-	 Line	เพัื�อนบ�านคอนโดบางจัาก				
-	 Poster

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพัึงพัอใจัจัากการเข้�าร่วิมกิจักรรมจัาก
แบบสอบถึาม	>90%

2.	การวิัดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	>84%

1.	 ผ่ลปีระเมินควิามพึังพัอใจัจัากการเข้�าร่วิม
กิจักรรมจัากแบบสอบถึาม	91.96%

2.	การวัิดผ่ลการปีระเมินควิามผ่้กพัันข้องชุ่มช่น	
86%

พััฒนาแผ่นกิจักรรมให�สอดคล�องกับควิามต้�องการข้องชุ่มช่น
ใน	7	ด�าน	คือ
	-	คุณ์ภาพัช่ีวิิต้
	-	การศึกษา
	-	คุณ์ภาพัสิ�งแวิดล�อม
	-	ควิามปีลอดภัย
	-	เศรษฐกิจั
	-	ควิามสัมพัันธี์
	-	สาธีารณ์ปีระโยช่น์

9. ส่ื�อมวลุ่ชุน

   1) หนังส่ือพิมพ์ 

   2) นิต้ยส่าร 

   3) โที่รที่ัศน์ 

   4) วิที่ย่ 

   5) ส่ื�อออนไลุ่น์

1.	 สำรวิจัควิามต้�องการ/ควิาม						
คาดหวิั ง 	 จัากการพั้ดคุยกับ
สื�อมวิลช่น

2.	พับปีะเยี�ยมเยือนสื�อมวิลช่นใน
โอกาสพิัเศษต่้างๆ	 และราย
ไต้รมาส

3.	จััดสัมภาษณ์์พัิเศษในวิาระต้่างๆ	
ต้ามที� แต้่ ละสื� อต้� องการต้าม													
ควิามเหมาะสม	 โดยบริหาร																	
ร ะดับส้ งที� ต้ ร งต้ามกลุ่ ม งาน																							
รบัผิ่ดช่อบ

4.	เพัิ�ม	 Content	 ที�เหมาะสมเพัื�อ						
ต้อบสนองสื�อออนไลน์และข้ยาย
กลุ่มเปี้าหมายไปียังผ่้�รับสารใหม่

1.	 ข้�อม้ลควิามคืบหน�าข้องกิจัการ	 ข้�อม้ล
ด�านธีุรกิจัในภาพัรวิม	 ต้ลอดจัน
แผ่นการเติ้บโต้และข้ยายธุีรกิจัที�
เกี�ยวิข้�อง	

2.	การนัดสัมภาษณ์์พัิเศษผ่้�บริหารระดับ
ส้ง	 นอกเหนือจัากงานแถึลงข้่าวิปีกต้ิ	
เพืั�อให�ได�ปีระเด็นเฉีพัาะที�สื�อนั�นๆ	
ต้�องการทำสก้�ปีข้่าวิพัิเศษ	 เพัื�อให�มี									
ข้่าวิเดียวิที�แต้กต้่างจัากสื�ออื�นๆ		

3.	ต้�องการให�ผ่้�บริหารระดับส้งเปี็นผ่้�ให�
ข้�อม้ล	 และแสดงวิิสัยทัศน์ทางด�าน
ธีุรกิจัพัลังงานและธุีรกิจัที�เกี�ยวิข้�อง	
เพัื�อสร�างควิามน่าเช่ื�อถืึอในข่้าวิ	 และ
สร�างแรงจั้งใจัในการต้ิดต้ามข้่าวิสาร		

4.	ต้�องการภาพัปีระกอบข้่าวิที�น่าสนใจั			
5.	ต้�องการการต้อบสนองที�รวิดเร็วิและ																				

ถึก้ต้�อง	เช่น่	การข้อข้�อมล้	ข้อสมัภาษณ์์	
เปี็นต้�น	

1.	 ต้อบสนองต้่อควิามต้�องการข้องสื�อในทุกเรื�องที�เปี็น
ปีระโยช่น์ต้่อบริษัทและส่วินรวิม	

2.	จัดัแถึลงข้า่วิ	และสมัภาษณ์ส์ื�อ	โดยมเีพัิ�มเต้มิแบบ	Online	
เพัื�อปีรับต้ัวิต้ามสถึานการณ์์โควิิด	 และจััดทำข้่าวิแจัก	
(Press	Release)	อย่างสม�ำเสมอ

3.	สนับสนุนกิจักรรมข้องสื�อมวิลช่นที�ทำเพัื�อส่วินรวิม	 และ
สนับสนุนเนื�องในโอกาสวิันครบรอบข้องสื�อ	 เพืั�อสร�าง
ควิามผ่้กพัันที�ดีต้่อกัน	

4.	เยี�ยมเยือนสื�อในสายธีุรกิจัพัลังงานและสายที�เกี�ยวิข้�อง
อย่างสม�ำเสมอ	รวิมทั�งร่วิมงานในสถึานการณ์์ต้่างๆ	เช่่น	
เจั็บปี่วิย	 คลอดล้ก	 เสียช่ีวิิต้	 ฯลฯ	 เพัื�อแสดงควิามเป็ีน
มติ้รไมต้ร	ีและจัรงิใจัต่้อกนั		

5.	ในช่่วิงสถึานการณ์์	COVID-19		ร่วิมด้แลสื�อมวิลช่น	ด�วิย
การมอบแอลกอฮอล์ทำควิามสะอาดให�สื�อมวิลช่น	 และ	
มอบบัต้รเต้ิมน�ำมันบางจัากให�ต้ัวิแทนสื�อมวิลช่น	เพัื�อนำ
ไปีใช่�ช่่วิยเหลือผ่้�ที� เดือดร�อนจัากน�ำท่วิม	 ช่่วิงเดือน
กันยายน	2564

1.	มล้ค่าข่้าวิที�ได�รับการเผ่ยแพัร่ผ่า่นสื�อสิ�งพิัมพ์ัและสื�อออนไลน์	
2.	จัำนวินสื�อที�มาร่วิมงานแถึลงข้่าวิ
3.	จัำนวินข้่าวิที�ได�รับการเผ่ยแพัร่

1.	 ได�รบัการเผ่ยแพัรข่้า่วิสารข้ององคก์รในสื�อต้า่งๆ	
อยา่งสม�ำเสมอ	ซึี�งแสดงให�เห็นถึงึการดำเนินงาน
กับสื�อมวิลช่นได�อย่างเหมาะสมและผ่้กพััน

2.	ม้ลค่าข้่าวิที�ได�รับการเผ่ยแพัร่ผ่่านสื�อสิ�งพัิมพั์	
(Media	 Value)	 และสื�อออนไลน์	 เปี็นไปีต้าม													
เปี้าหมาย

3.	ข้�อมล้ข่้าวิสารได�รับการเผ่ยแพัร่อยา่งถึก้ต้�องและ
ครบถึ�วิน

1.	 จััดกิจักรรม	 Engage	 กับสื�อมวิลช่น	 เพัื�อสร�างควิาม
สัมพัันธ์ีให�แน่นแฟั้นยิ�งข้ึ�น	 (ปีรับต้ามเหมาะสมต้าม
สถึานการณ์์)

2.	เพัิ�มเต้ิมฐานข้�อม้ลสื�อใหม่ๆ	 และสื�อต้่างช่าต้ิใน
ปีระเทศไทยและภ้มิภาคเอเช่ีย	 รวิมถึึงจััดทำข้่าวิ
ปีระช่าสัมพัันธี์ภาษาอังกฤษควิบค้่ข้่าวิภาษาไทยเพัื�อ
ให�สื�อและผ่้�ที�สนใจัธีุรกิจั/กิจักรรมช่าวิต้่างช่าต้ิได�														
รับทราบ

10.  หน�วยงานราชุการ 1.	 การพับปีะ	 ช่ี�แจัง	 พั้ดคุยและ											
เข้�าร่วิมโครงการข้องหน่วิยงาน
ราช่การ

2.	ให�ควิามร่วิมมือเมื� อมีการข้อ						
เข้�าเยี�ยมช่มกิจัการ		

1.	 การปีฏิิบัต้ิต้ามกฎิหมาย	 หรือดีกวิ่าที�
กฎิหมายกำหนด	 ในเรื�องข้องการ
ปีล่อยมลพัิษ	อากาศ,	การจััดการข้อง
เสีย	หรือการบำบัด	และปีล่อยน�ำทิ�ง

2.	ควิามรบัผ่ดิช่อบต่้อสงัคมและสิ�งแวิดล�อม	
การอย้่ร่วิมกับชุ่มช่นอย่างยั�งยืน	

3.	มีมาต้รการด้แลพันักงานและชุ่มช่น
ใกล�เคียงเกี�ยวิกับ	COVID-19	

4.	ระบบการจััดการควิามปีลอดภัยและ													
สิ�งแวิดล�อมที�ดีข้องโรงงาน	

5.	ให�ควิามร่วิมมือในการให�ข้�อม้ลที�									
ถึ้กต้�องและรวิดเร็วิ	 และสนับสนุน
โครงการข้องหน่วิยงานราช่การ	

6.	การเปีดิโอกาสให�ผ่้�มสีว่ินได�เสยีเข้�ามา							
มสีว่ินร่วิมในการสะท�อนควิามคิดเห็น	

1.	ปีฏิิบัต้ิต้ามกฎิหมาย	 ระเบียบข้�อบังคับต่้างๆ	 ที�เกี�ยวิข้�อง
กับการดำเนินธีุรกิจัอย่างถึ้กต้�อง	โปีร่งใส	

2.	ต้รวิจัสอบการปีฏิิบัต้ิงานข้องส่วินงานต้่างๆ	 ภายใน														
บริษัทให�ถึ้กต้�อง	 โปีร่งใส	 ต้ามที�กฎิหมายกำหนด																			
ผ่่านโครงการการต้รวิจัสอบการปีฏิิบัต้ิต้ามกฎิหมาย	
(Legal	Assessment	และ	SHEE	Audit)	

3.	ช่ี�แจังหรือนำส่งข้�อม้ลที�ถึ้กต้�องแก่หน่วิยงานราช่การ
ภายในระยะเวิลาที�กำหนด	

4.	ควิบคุมคุณ์ภาพัสิ�งแวิดล�อมให�ดีกวิ่ามาต้รฐานที�กฎิหมาย
กำหนด	

5.	รว่ิมมอืกบัภาครฐัในการสง่เสรมิการดำเนนิโครงการที�เปีน็
มิต้รกับสิ�งแวิดล�อม	

6.	จัดัการต้รวิจั	COVID-19	ให�แกผ่่้�รบัเหมางาน	TAM	2021,								
ผ่้�รับเหมาปีระจัำ	 รวิมทั�งพันักงานข้องบริษัท	 เพัื�อ																							
สร�างควิามเช่ื�อใจัให�กับหน่วิยงานรัฐวิ่าบริษัทฯ	 ด้แล																																	
ผ่้�มีส่วินได�เสียทุกสถึานการณ์์		

1.	หน่วิยงานราช่การอนุญาต้ต้ามโครงการที�บริษัทได�ข้อ
อนุญาต้ใหม่	 รวิมไปีถึึงการอนุญาต้ต้ามใบอนุญาต้เดิมให�
ดำเนินการต้่อไปีได�

2.	ควิบคุมคุณ์ภาพัอากาศและคุณ์ภาพัน�ำทิ�งได�อย้่ในเกณ์ฑ์์
มาต้รฐาน

หน่วิยงานราช่การมีควิามพัึงพัอใจั	 มีการอำนวิย
ควิามสะดวิกให�กับบริษัทฯ	 เมื�อไปีต้ิดต้่อใน																	
เรื�องต้่างๆ

1.	 การพับปีะ	 ช่ี�แจัง	 พั้ดคุยและเข้�าร่วิมโครงการข้อง									
หน่วิยงานราช่การ	

2.	ให�ควิามร่วิมมือเมื�อมีการข้อเข้�าเยี�ยมช่มกิจัการ
3.	ให�ควิามร่วิมมือในการให�ข้�อม้ลที�หน่วิยงานราช่การ

ต้�องการ	 แม�เปี็นข้�อม้ลที�นอกเหนือจัากที�กฎิหมาย
กำหนดให�รายงานก็ต้าม	



ประเด็็นสำำ�คััญด็้�นคัว�มยั่ั�งยั่ืน

ปีี 2563 -2564 ปีระเทศไทยต้้องเผชิิญกัับสถานกัารณ์์ COVID-19 ต้่อเน่�อง ในภาวะเชิ่นน้� บริษััทฯ จึึงได้้มี้ทบทวนความีต้้องกัารและ
ความีคาด้หวังของผ้้มี้ส่วนได้้เส้ยแต้่ละกัล่่มีใหมี่ และพิิจึารณ์าปีัจึจึัยต้่างๆ ท้�จึะส่งผลกัระทบต้่อความียั�งย่นองค์กัร และนำมีาจึัด้ทำเปี็น
ปีระเด้็นสำคัญด้้านความียั�งย่นใหมี่ เพิ่�อใชิ้ในปีี 2563 และ 2564 เน่�องจึากัในชิ่วงปีลายปีี 2563 -ต้้นปีี 2564 ยังไมี่มี้ความีชิัด้เจึนใน
กัารจึัด้หาวัคซี้นให้กัับปีระชิาชิน และมี้กัารปีระกัาศ Work from home ต้่อเน่�องเกั่อบต้ลอด้ทั�งปีี  

ซีึ�งกัระบวนกัารคัด้เล่อกัปีระเด็้นสำคัญจึากัความีต้้องกัารและ               
ความีคาด้หวงัของผ้ม้ีส้ว่นได้เ้สย้แต้ล่ะกัล่ม่ีและขอ้มีล้ภายนอกัอ่�นๆ 
กับัปีระเด็้นสำคัญท้�สง่ผลกัระทบต่้อบริษัทัฯ ต้ามีกัระบวนกัารและ
หลักักัาร ด้ังน้�

1.	ก�รระบุุประเด็น็สำำ�คัญั	(Identification)	
บริษััทฯ พิิจึารณ์ากัารระบ่ปีระเด็้นความียั�งย่นขององค์กัร จึากั
ข้อมี้ลภายในองค์กัร และข้อมี้ลภายนอกัองค์กัร ท้�อาจึส่งผล              
กัระทบต่้อความียั�งย่นในกัารด้ำเนินธุ่รกิัจึในด้้านกัารกัำกัับด้้แล 
เศรษัฐกัิจึ สิ�งแวด้ล้อมี และสังคมี โด้ยข้อมี้ลจึากัภายในและปีัจึจึัย
ภายนอกัท้�นำมีาพิิจึารณ์า ได้้แกั่

• ขอ้มีล้ภายในองค์กัร ได้แ้ก่ั เป้ีาหมีายและทิศทางขององค์กัร 
แผนธุ่รกิัจึ ต้ลอด้จึนปีระเด็้นสำคัญจึากักัารทำ Brainstorming 
workshop ของผ้้บริหารในกัารปีระชิ่มีเชิิงปีฏิิบัต้ิต้ิกัาร กัาร
จึัด้ทำกัลย่ทธ์ุ และกัารบริหารจัึด้กัารความีเส้�ยงท้�อาจึส่ง        
ผลกัระทบต่้อความียั�งยน่องค์กัรทั�งในระยะสั�นและระยะยาว

• ข้อมี้ลภายนอกัองค์กัร ได้้แกั่ กัารทบทวนแนวโน้มีทิศทาง
ด้้านความียั�งย่น และความีเส้�ยงของโลกั เป้ีาหมีายกัาร
พิัฒนาอย่างยั�งย่นของโลกั (SDGs) เกัณ์ฑ์์กัารปีระเมิีน
ความียั�งย่นองค์กัรต้ามีดั้ชิน้ความียั�งย่นด้าวน์โจึนส์ (Dow 
Jones Sustainability Index) หลักั 10 ปีระกัารของ UNGC 
(United Nation Global Compact) กัารเทย้บเคย้งปีระเด็้น
สำคัญของบริษััทในอ่ต้สาหกัรรมีปิีโต้รเล้ยมีและพิลังงาน
ทด้แทน ต้ลอด้จึนความีต้้องกัารและความีคาด้หวังของ               
ผ้้มี้ส่วนได้้เส้ยจึากักัารทำ Stakeholder engagement 

2.	ก�รจัดั็ลำำ�ดั็บุคัว�มสำำ�คัญั	(Prioritization)
บริษััทฯ นำข้อมี้ลจึากักัารระบ่ปีระเด้็นสำคัญด้้านความียั�งย่นท้�มี้
นยัสำคญัต้อ่บรษิัทัฯ และต้อ่ผ้ม้ีส้ว่นได้เ้สย้มีาจึดั้กัล่ม่ีและวเิคราะห์
ระดั้บความีสำคัญของปีระเด็้นโด้ยเท้ยบเค้ยงกัับความีสอด้คล้อง
กัับต้ัวชิ้�วัด้ต้ามีแนวทางกัารรายงานของ GRI ซีึ�งพิบว่ามี้ปีระเด้็น
สำคญัด้า้นความียั�งยน่ต้อ่ผ้ม้ีส่้วนได้เ้สย้และต้อ่บรษิัทัฯ 18 ปีระเด้น็ 
โด้ยมี้หลักักัารพิิจึารณ์าระด้ับความีสำคัญและกัารกัำหนด้ลง 
Materiality matrix ด้ังน้� 
2.1 แกนนอน : เปีน็ปีระเด้น็ท้�สำคญัและมีผ้ลกัระทบต้อ่องคก์ัร 
พิิจึารณ์าระดั้บผลกัระทบทั�งในด้้านบวกั และด้้านลบ ต้ลอด้จึน
โอกัาส และความีเส้�ยงท้�อาจึเกัดิ้ต้อ่องคก์ัรในระยะสั�นและระยะยาว

หลำักก�รคััด็เลำือกประเด็็นสำำ�คััญ	(Materiality)

2.2 แกนตั้้�ง : เป็ีนปีระเด้็นท้�สำคัญและมี้ผลกัระทบต่้อผ้้มี้ส่วน        
ได้้เส้ยของบรษิัทัฯ โด้ยพิจิึารณ์าจึากัระด้บัผลกัระทบทั�งในด้้านบวกั 
และด้้านลบ และกัารให้ความีสำคัญท้�ของปีระเด็้นจึากัผ้้มีส่้วนได้้เสย้

นอกัจึากัน้�บรษิัทัฯ ได้เ้ชิญิผ้้เชิ้�ยวชิาญด้า้นความียั�งยน่ในสาขาต่้างๆ 
มีาให้ความีเห็นต้่อกัารจึัด้ลำด้ับความีสำคัญของปีระเด้็น                       
ความียั�งย่นของบริษััทฯ เพิ่�อให้มีั�นใจึว่าปีระเด็้นสำคัญด้้าน                  
ความียั�งย่นของบริษััทฯ มี้ความีครอบคล่มี สมีเหต้่สมีผล และลด้
ความีเบ้�ยงเบนของข้อมี้ล

3.	ก�รให้เหตุุผลำ	(Validation)	
ปีระเด็้นความียั�งยน่ท้�ได้จ้ึากักัารวิเคราะห์ และจัึด้ลำดั้บความีสำคัญ 
จึะนำมีาพิจิึารณ์าและขอความีเหน็ชิอบจึากัคณ์ะกัรรมีกัารนโยบาย
ความียั�งย่นองค์กัร (SPC) (Disclosure 102-32) โด้ยปีระเด้็น
สำคัญด้้านความียั�งย่นท้�บริษััทฯ มี่่งเน้นกัารต้อบสนอง ได้้แก่ั 
ปีระเด็้นเร่�องกัารลงทน่ในธุ่รกัจิึนวตั้กัรรมีสเ้ขย้ว ปีระเด็้นด้า้นกัาร
ปีรับตั้วและลด้ผลกัระทบด้้านกัารเปีล้�ยนแปีลงสภาพิภ้มิีอากัาศ 
ปีระเด้น็ด้า้นความีปีลอด้ภยัและอาชิว้อนามียั ปีระเด้น็ด้า้นคณ่์ภาพิ
สนิค้าและบริกัาร ปีระเด็้นด้า้นความีมัี�นคงในอาช้ิพิและกัารพัิฒนา
พินักังาน ปีระเด้็นด้้านความีสัมีพิันธุ์กัับช่ิมีชิน และปีระเด้็นด้้าน 
Digitalization เปี็นต้้น บริษััทฯ จึึงกัำหนด้แนวทางกัารต้อบสนอง
ต้่อปีระเด้็นความียั� งย่นต้่างๆ ต้ามีระด้ับความีสำคัญและ                        
เหมีาะสมีใน 4 ระด้ับ ได้้แกั่ ระด้ับแผนงานโครงกัาร (Initiative 
base) มี่่งเน้นเชิิงกัลย่ทธุ์ (Strategic focus) มี่่งขับเคล่�อนพิันธุกัิจึ 
(Mission driven) และมี่ง่ส้ค่วามีเปีน็ผ้น้ำ (Sustainability leader) 
รวมีถึงกัำหนด้ตั้วชิ้�วัด้เพิ่�อปีระเมิีนผลลัพิธุ์ในระด้ับองค์กัร และ             
เชิ่�อมีโยงกัับผลกัารปีฏิิบัต้ิงานของปีระธุานเจึ้าหน้าท้�บริหารและ
กัรรมีกัารผ้้จึัด้กัารใหญ่ ผ้้บริหาร และพินักังานท้�เกั้�ยวข้องใน
สัด้ส่วนท้�เหมีาะสมี (Disclosure 102-28) เพิ่�อเปี็นกัารกัระต้่้นให้
เกัดิ้วฒันธุรรมีด้า้นความียั�งยน่ทั�วทั�งองค์กัร ซีึ�งปีระเด็้นด้า้นความี
ยั�งย่นใหมี่ อันเน่�องมีาจึากัสถานกัารณ์์กัารแพิร่ระบาด้ของ                      
COVID-19 ได้้แก่ั ปีระเด้็นด้้าน Digitalization ปีระเด้็นด้้าน                   
ความีมีั�นคงอาชิ้พิและกัารพิัฒนาศักัยภาพิพินักังาน ปีระเด้็นด้้าน
กัารเปีิด้เผยทิศทางและความีค่บหน้าของบริษััทฯ ปีระเด้็นด้้าน
ความีชิ่วยเหล่อด้้านสภาพิคล่องของค้่ค้าและพิันธุมีิต้รทางธุ่รกัิจึ 
ปีระเด้็นด้้านปีระสิทธุิภาพิเชิิงนิเวศเศรษัฐกัิจึ ปีระเด้็นด้้าน
เศรษัฐกัิจึหมี่นเว้ยน และปีระเด้็นด้้านความีปีลอด้ภัยทางไซีเบอร์
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Data assured by 3rd party 
 No    Yes

Materiality Matrix (Disclosure 102-47)

หมีายเหต้่ กัระบวนกัารจึัด้ทำและข้อมี้ลปีระเด้็นสำคัญด้้านความียั�งย่นได้้รับกัารรับรองโด้ย Third party
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สำ้ง

สำ้ง

ความปลอดภั้ย
ทางไซเบอร์์

การ์ช่่วยเหลือ
ด้านสภัาพคล่อง

ของค่่ค้า/พ้นธมิตั้ร์

การ์จั้ดการ์
มลพิษอากาศ

การ์บร์ิหาร์
จั้ดการ์ของเสีย

Digitalization

ปร์ะสิทธิภัาพเช่ิง
นิเวศเศร์ษฐกิจั

การ์จั้ดการ์
การ์หกร์้�วไหลของนำ�าม้น

การ์บร์ิหาร์
จั้ดการ์นำ�า

สิทธิมนุษยช่น

การ์บร์ิหาร์จั้ดการ์
ห่วงโซ่อุปทาน

เศร์ษฐกิจั
หมุนเวียน

ความม้�นคงในอาช่ีพ
และการ์พ้ฒนา

ศ้กยภัาพพน้กงาน

คุณภัาพ
ของสินค้า

และบร์ิการ์
ความปลอดภั้ย

และอาช่ีวอนาม้ย

การ์ลดผลกร์ะทบ
และการ์ปร์้บตั้้ว

ด้านการ์เปลี�ยนแปลง
สภัาพภั่มิอากาศ

การ์ลงทุนธุร์กิจั
นว้ตั้กร์ร์มสีเขียว

การ์มีส่วนร์่วม
ในชุ่มช่นการ์เปิดเผยทิศทาง

และความคืบหน้า
ของบร์ิษ้ทฯ

ผลกระทบและความสำำาคัญต่่อบางจากฯ

ผู้้�มีีส่่วนได้�เส่ีย

1. ระด้ับผลกัระทบต้่อผ้้มี้ส่วนได้้เส้ย
2. ความีสำคัญของปีระเด้็นในอนาคต้ต้่อผ้้มี้ส่วนได้้เส้ย
3. ความีหลากัหลายของผ้้มี้ส่วนได้้เส้ยท้�ได้้รับผลกัระทบ
4. ระด้ับความีคาด้หวังต้่อกัารจึัด้กัารของบริษััทฯ

องค์์กร

1. โอกัาสในกัารสร้างผลกัระทบของปีระเด้็น
2. ระด้ับความีร่นแรงของผลกัระทบ
3. ระด้ับความีเส้�ยงทางธุ่รกัิจึ
4. ระด้ับผลกัระทบในระยะยาว
5. ความีสำคัญหร่อโอกัาสของปีระเด้็นในอนาคต้
6. ความีสอด้คล้องกัับนโยบายหร่อเปี้าหมีายองค์กัร

หล้กเกณฑ์์สำาค้ญที�ใช่้พิจัาร์ณาในการ์จั้ดลำาด้บความสำาค้ญ

ปร์ะเด็นสำาค้ญด้านความย้�งยืนปี 2564

1. ความีปีลอด้ภัยและอาชิ้วอนามีัย
2. ความีมีั�นคงในอาชิ้พิและกัารพิัฒนา
 ศักัยภาพิพินักังาน
3. กัารมี้ส่วนร่วมีพิัฒนาชิ่มีชินและสังคมี
4. สิทธุิมีน่ษัยชิน

1. กัารปีรับต้ัวและกัารบรรเทาผลกัระทบ
 ด้้านกัารเปีล้�ยนแปีลงสภาพิภ้มีิอากัาศ
2. กัารบริหารจึัด้กัารของเส้ย
3. กัารจึัด้กัารมีลพิิษัอากัาศ
4. ปีระสิทธุิภาพิเชิิงนิเวศเศรษัฐกัิจึ
5. กัารจึัด้กัารกัารหกัรั�วไหลของน�ำมีัน
6. กัารบริหารจึัด้กัารน�ำ
7. เศรษัฐกัิจึหมี่นเว้ยน

1. กัารลงท่นในธุ่รกัิจึนวัต้กัรรมีส้เข้ยว
2. ค่ณ์ภาพิของผลิต้ภัณ์ฑ์์และบริกัาร
3. กัารปีรับกัระบวนกัารทำงานเปี็นระบบ
 ด้ิจึิทัล (Digitalization)
4. กัารเปีิด้เผยทิศทางและความีค่บหน้า
 ของบริษััท
5. กัารบริหารจึัด้กัารห่วงโซี่อ่ปีทาน
6. กัารชิ่วยเหล่อด้้านสภาพิคล่องของ
 ค้่ค้า/พิันธุมีิต้ร
7. ความีปีลอด้ภัยทางไซีเบอร์

ด้านกำาก้บด่แลและเศร์ษฐกิจั ด้านสิ�งแวดล้อม ด้านส้งคม
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(Disclosure 102-47)ประเด็็นสำำ�คััญด็้�นคัว�มยั่ั�งยั่ืน (Materiality)

ผลกระทบ
คัว�มสำำ�คััญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื�อห�ท่�ร�ยั่ง�น หน้�

ภ�ยั่ใน ภ�ยั่นอก
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การลงทุุนในธุุรกิจนวััตกรรมสีีเขีียวั BCP • ผู้้�ถืือหุุ้�น เพื่ื�อการพัื่ฒนากระบวันการดำเนินงานและผู้ลการดำเนินงาน
โดยใช้�นวััตกรรม และป้้องกันการ disruption ทุางธุุรกิจ

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

• การบริหุ้ารจัดการนวััตกรรม
• การลงทุุนตามกลยุทุธุ์ Green business

 84 
 48-49

คุุณภาพื่ขีองสีินคุ�าและบริการ BCP Group • ล้กคุ�า
• ผู้้�ถืือหุุ้�น

เพืื่�อป้รับป้รุงคุวัามพื่ึงพื่อใจ และ Brand loyalty ขีองคุ้�คุ�า 
และผู้้�รับจ�าง ตลอดจนพื่ันธุมิตรทุางธุุรกิจ ผู้�านกลยุทุธุ์ 
Greenovative Experience Strategy

BCP: Product  and Serv ice 
Development

BCP Indicator - NPS Score and customer 
satisfaction

• การพื่ัฒนาสีินคุ�าและบริการอย�างยั�งยืน
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีังคุม

104
181

Digitalization BCP Group • ล้กคุ�า บ้รณาการ digitalization เพืื่�อป้รบัป้รงุการดำเนินงานขีองบริษัทัุฯ 201: Economic Performance (2016) 201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 

• การนำเทุคุโนโลยีฯ มาพื่ัฒนาธุุรกิจ
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านเศรษัฐกิจ

86
161

การเป้ิดเผู้ยทุิศทุางและคุวัามคืุบหุ้น�าขีอง
บริษััทุ

BCP • ผู้้�ถืือหุุ้�น
• สีื�อมวัลช้น

สีร�างคุวัามโป้ร�งใสีและดึงด้ดคุวัามเช้ื�อมั�นใหุ้�นักลงุทุน/ผู้้�ถืือ
หุุ้�นเพื่ิ�มมากขีึ�น 

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

• การดำเนินงานกับผู้้�มีสี�วันได�เสีีย
• การบริหุ้ารจัดการคุวัามเสีี�ยง
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านเศรษัฐกิจ

 25
 66
161

การบริหุ้ารจัดการหุ้�วังโซ่�อุป้ทุาน BCP • คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
• พื่นัธุมิตรทุางธุรุกิจ

เพืื่�อพัื่ฒนาแนวัฏิิบัติด�านคุวัามยั�งยืนขีองคุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง 
เพื่ื�อใหุ้�เกิดคุวัามยั�งยืนไป้พื่ร�อมกับบริษััทุฯ

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)

• การบริหุ้ารจัดการหุ้�วังโซ่�อุป้ทุาน
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านเศรษัฐกิจ

 79
161

การช้�วัยเหุ้ลือด�านสีภาพื่คุล�องขีองคุ้�คุ�า BCP • คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
• พื่นัธุมิตรทุางธุรุกิจ

เพื่ื�อรักษัาคุ้�คุ�าและผู้้�รบัจ�างสีำคุญัและลกผู้ลกระทุบจาก COVID-19 BCP: Supplier Satisfaction BCP Indicator - Percentage of supplier 
satisfaction

• การบริหุ้ารจัดการหุ้�วังโซ่�อุป้ทุาน  79

คุวัามป้ลอดภยัทุางไซ่เบอร ์Cybersecurity BCP • ล้กคุ�า
• คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
• พื่นัธุมิตรทุางธุรุกิจ

เพื่ื�อป้้องกันอุบัติการณ์ทุางไซ่เบอร์ และใช้�แนวัป้ฏิิบัติทุาง
ไซ่เบอร์ในองคุ์กร

BCP: Information Security Breaches 
/Cybersecurity Incidents

BCP Indicator - Number of information security 
breaches/cybersecurity incidents

• เทุคุโนโลยีสีารสีนเทุศและคุวัามป้ลอดภัย
ทุางไซ่เบอร์

 86

มิติิ ประเด็็นสำำ�คััญ
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การลดผู้ลกระทุบและการป้รับตัวัด�านการ
เป้ลี�ยนแป้ลงสีภาพื่ภ้มิอากาศ

BCP Group • หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ เพืื่�อใหุ้�สีอดคุล�องกับเป้้าหุ้มายองคุ์กรทุี�จะเป้็น Carbon 
neutral comapny ภายในปี้ 2573 และตอบสีนองต�อ 
เป้้าหุ้มายการพื่ัฒนาทุี�ยั�งยืน SDG 7 และ SDG 13

305: Emissions (2016) 305-1 Direct Greenhouse Gas (GHG) Emissions 
(Scope1) (2016)
305-2 Indirect Greenhouse Gas (GHG) Emissions 
(Scope 2) (2016)
305-3 Other Indirect Greenhouse Gas (GHG) 
Emissions (Scope 3) (2016)
305-4 GHG Emissions Intensity (2016)
305-5 Reduction of GHG emissions (2016)

• การเป้ลี�ยนแป้ลงสีภาพื่ภ้มิอากาศ
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีิ�งแวัดล�อม

 93-94
166-169

การบริหุ้ารจัดการขีองเสีีย BCP • หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ
• ชุ้มช้นและสีังคุม

เพื่ื�อป้ฏิบิตัติามกฎหุ้มายและกฎระเบยีบทุี�เกี�ยวัขี�อง โดยใช้�หุ้ลกั 
3Rs ในการบริหุ้ารจัดการขีองเสีีย

306: waste (2020) 306-3 Waste generated (2020)
306-4 Waste diverted from disposal (2020)
306-5 Waste diverted to disposal (2020)

• การบริหุ้ารจัดการขีองเสีีย
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีิ�งแวัดล�อม

103
174-175

การจัดการมลพื่ิษัอากาศ BCP • หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ
• ชุ้มช้นและสีังคุม

เพืื่�อใหุ้�คุุณภาพื่อากาศและการจัดการมลพิื่ษัอากาศดีกวั�าทุี�
กฎหุ้มายกำหุ้นด

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

• การบริหุ้ารจัดการมลพื่ิษัอากาศ
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีิ�งแวัดล�อม

101-102
172

ป้ระสีิทุธุิภาพื่เช้ิงนิเวัศเศรษัฐกิจ 
Eco-efficiency

BCP เพื่ื�อเพื่ิ�มป้ระสีทิุธุภิาพื่เช้งินเิวัศเศรษัฐกจิทุี�สีะทุ�อนถืงึป้ระสีทิุธุภิาพื่
การผู้ลิตทุี�สี้งขีึ�น โดยมีผู้ลกระทุบด�านสีิ�งแวัดล�อมทุี�ต�ำ

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

• ป้ระสีิทุธุิภาพื่เช้ิงนิเวัศเศรษัฐกิจ  90-92
162-165

การจัดการการหุ้กรั�วัไหุ้ลขีองน�ำมัน BCP • คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ

เพื่ื�อป้้องกันการเกิดการหุ้กรั�วัไหุ้ลขีองน�ำมัน 306: Effluent and Waste (2016) 306-3 Significant Spills (2016) • การบริหุ้ารจัดการการหุ้กรั�วัไหุ้ลขีองน�ำมัน
และสีารเคุมี

99-100
176

การบริหุ้ารจัดการน�ำ BCP • หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ
• ชุ้มช้นและสีังคุม

เพื่ื�อจัดการการนำน�ำมาใช้� การใช้�น�ำ และน�ำทุิ�งอย�างมี
ป้ระสีิทุธุิภาพื่ โดยใช้�วัิธีุการและเคุรื�องมือการบริหุ้ารจัดการ
น�ำใหุ้ม�แบบใหุ้ม�

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

• การบริหุ้ารจัดการน�ำ
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีิ�งแวัดล�อม

95-98
172-174

เศรษัฐกิจหุ้มุนเวัียน BCP • หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ เพืื่�อตอบรบักบันโยบายขีองป้ระเทุศและโอกาสีทุางธุุรกจิใหุ้ม�ๆ 201: Economic Performance (2016) 
BCP: Plastic waste reduction

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

• การพื่ัฒนาชุ้มช้นและสีังคุม 147
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คุวัามป้ลอดภัยและอาช้ีวัอนามัย BCP • คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
• หุ้น�วัยงานภาคุรัฐ
• ชุ้มช้นและสีังคุม

เพืื่�อมุ�งสี้� เป้้าหุ้มายจำนวันอุบัติเหุ้ตุเป็้นศ้นย์ และบริหุ้าร               
คุวัามป้ลอดภยัอย�างมปี้ระสีทิุธุภิาพื่ เพื่ื�อลดคุวัามเสีี�ยงทุางธุรุกจิ
และขี�อร�องเรียนจากผู้้�มีสี�วันได�เสีีย

403: Occupational Health and 
Safety (2018)

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

• คุวัามป้ลอดภัยอาช้ีวัอนามัย
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีังคุม

116
180

คุวัามมั�นคุงในอาช้ีพื่และการพื่ัฒนา
ศักยภาพื่พื่นักงาน

BCP เพื่ื�อรักษัาพื่นักงานและพื่ัฒนาศักยภาพื่พื่นักงานขีองบริษััทุ 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

• การด้แลพื่นักงาน
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีังคุม

135
179

การมีสี�วันร�วัมในชุ้มช้น BCP • ชุ้มช้นและสีังคุม เพื่ื�อสีร�างคุวัามสีัมพื่ันธุ์ทุี�ดีกับชุ้มช้นและได�รับ license to 
operate

201: Economic Performance  
BCP: Community Engagement

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

• การพื่ัฒนาชุ้มช้นและสีังคุม
• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านเศรษัฐกิจ

147
161

สีิทุธุิมนุษัยช้น BCP • คุ้�คุ�าและผู้้�รับจ�าง
• พื่นัธุมิตรทุางธุรุกิจ
• ชุ้มช้นและสีังคุม

• เพื่ื�อจัดทุำ Human Rights Due Diligence อย�างเป้็นระบบ
เพืื่�อป้ระเมินคุวัามเสีี�ยงด�านสีิทุธุิมนุษัยช้นและจัดทุำวัิธุีการ
ลดผู้ลกระทุบ

• เพืื่�อใหุ้�มั�นใจในการด้แลใหุ้�โอกาสีแก�พื่นกังานอย�างเทุ�าเทีุยม

405: Diversity and Equal Opportunity
412: Human Rights Assessment 
(2016)

GRI 405-2: Diversity and Equal Opportunity
412-1 Operations that have been subjected 
to human rights review or impact assessment 
(2016)

• สีรุป้ผู้ลการดำเนินงานด�านสีังคุม
• สีิทุธุิมนุษัยช้น

179
129

ผลกระทบ
คัว�มสำำ�คััญ GRI topics GRI topic-specific disclosure เนื�อห�ท่�ร�ยั่ง�น หน้�

ภ�ยั่ใน ภ�ยั่นอก

หมายเหตุุ

1. การกำกับด้แลกิจการทุี�ดีและการต�อต�านทุุจริต การบริหุ้ารคุวัามเสีี�ยงองค์ุกร การบริหุ้ารคุวัามเป้ลี�ยนแป้ลง การบริหุ้ารนวััตกรรม 
การขีนสี�งผู้ลิตภัณฑ์์ และการบริหุ้ารคุวัามสีัมพื่ันธุ์และคุวัามรับผู้ิดช้อบต�อล้กคุ�า เป้็นป้ระเด็นทุี�บริษััทุฯ ได�ยึดถืือและเป้็นแนวัป้ฏิิบัติ
ด�านคุวัามยั�งยืนมาอย�างต�อเนื�อง ซ่ึ�งมีเนื�อหุ้ารายงานในเล�มรายงานคุวัามยั�งยืนแบบบ้รณาการ ป้ระจำป้ี 2564

มิติิ ประเด็็นสำำ�คััญ



สร้้างความม่�นคงด้้านพลั่งงานโด้ยให้้ความสำค่ญกั่บแห้ลั่งต้้นน้ำของพลั่งงาน

เน้้น้การสร้างความม่�น้คงด้้าน้พลั่งงาน้ โด้ยด้ำเน้ิน้กลัยุทธ์์ทางธ์ุรกิจร่วมก่น้ระหว่างธ์ุรกิจโรงกลั่�น้                   
แลัะการค้าน้้ำม่น้ ธ์ุรกิจการตลัาด้ ธ์ุรกิจทร่พยากรธ์รรมชาติ รวมไปถึึงธ์ุรกิจเช้้อเพลัิงชีวภาพ เพ้�อจ่ด้หา 
ผลัิต แลัะจ่ด้จำหน้่ายน้้ำม่น้แลัะเช้้อเพลัิงชีวภาพให้เพียงพอก่บความต้องการใช้ของภาคธ์ุรกิจ                             
แลัะประชาชน้ 

S1
Security

กลยุุทธ์์สู่่�ความยุ่�งยุืน

บริษั่ทฯ ยึด้ม่�น้ใน้การพ่ฒน้าน้ว่ตกรรมธ์ุรกิจอย่างย่�งย้น้ไปก่บสิ�งแวด้ลั้อมแลัะส่งคมด้้วยกลัยุทธ์์องค์กร 3S (Security, Stability, 
Sustainability) เพ้�อให้บรรลัุเป้าหมายองค์กรท่้งใน้ระยะส่้น้แลัะระยะยาว ด้่งน้ี้

S3
Sustainability

พ่ฒนาธุุร้กัิจแลัะต้่อยอด้ Core Business ให้้เต้ิบโต้แลัะย่�งยืน

พฒ่น้าธ์รุกจิเกี�ยวเน้้�องที�ชว่ยสน้บ่สน้นุ้หรอ้ตอ่ยอด้ธ์รุกจิหลัก่ใหเ้ตบิโตอยา่งย่�งยน้้ เพ้�อเตรยีมความพรอ้ม
ใน้การรองร่บเทคโน้โลัยีแลัะการเปลีั�ยน้แปลังต่างๆใน้อน้าคต เช่น้ ธ์ุรกิจแบตเตอรี�ลัิเทียมเพ้�อรองร่บ
การเติบโตของรถึยน้ต์ไฟฟ้า (EV Car) แลัะธ์ุุรกิจเกี�ยวเน้้��องผลัิตภ่ณฑ์์ ชีวภาพมููลัค่าสููง (High Value 
Bio-Based) ผ่าน้การลังทุุน้ใน้บริษั่ท Manus Bio Inc. ซึ่ึ�งเป็น้บริษั่ทระด้่บโลักที�มีช้�อเสียงใน้ฐาน้ะผู้น้ำ
ด้้าน้ผลัิตภ่ณฑ์์ชีวภาพมูลัค่าสููงด้้วยเทคโน้โลัยีชีวน้ว่ตกรรมจากกระบวน้การหม่กข่้น้สููง (Advanced 
Bio-fermentation) น้อกจากน้ี้ย่งส่งเสริมน้ว่ตกรรมที�จะก่อให้เกิด้ประโยชน้์ต่อสิ�งแวด้ลั้อมแลัะส่งคม
ผา่น้สถึาบน่้น้วต่กรรมแลัะบม่เพาะธ์ุรุกจิ (BiiC) โด้ยเน้น้้การลังทุนุ้ใน้ Startup แลัะกจิกรรมวจิย่พฒ่น้า
ก่บหน้่วยงาน้ภายน้อก เพ้�อต่อยอด้ขยายธ์ุุรกิจพลั่งงาน้สีเขียวแลัะธ์ุุรกิจผลัิตภ่ณฑ์์ชีวภาพท่้งใน้ประเทศ
แลัะน้อกประเทศอย่างต่อเน้้�อง อีกท่้งอยู่ระหว่างศึกษัาธ์ุรกิจเทคโน้โลัยีสีเขียว เช่น้ CCUS แลัะ                    
Green hydrogen

บร้ิห้าร้จ่ด้กัาร้ Portfolio ให้้เต้ิบโต้แลัะกัร้ะจายความเส่�ยงส่่ธุุร้กัิจที่่�ม่ผลัต้อบแที่นสม�ำเสมอ

มุ่งเน้้น้การลังทุน้ใน้ธุ์รกิจที�มีรายได้้แลัะผลัตอบแทน้สม�ำเสมอ มีความเสี�ยงจากปัจจ่ยภายน้อกต�ำ                     
ท่้งใน้ประเทศแลัะต่างประเทศ เช่น้ ธ์ุรกิจพล่ังงาน้ไฟฟ้าสีเขียว ที�มีรายได้้สม�ำเสมอ แลัะการกระจาย
ความเสี�ยงโด้ยผ่าน้การบริหารจ่ด้การตลัอด้ห่วงโซึ่่การผลัิตใน้ธ์ุรกิจต่างๆ เพ้�อรองร่บความผ่น้ผวน้

Stability

S2
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น้อกจากน้ี้บริษั่ทฯ ย่งมี กลัยุทธ์์ด้้าน้ความย่�งย้น้ “4 Green Sustainability Strategy” ซึ่ึ�งสอด้คลั้องก่บกลัยุทธ์์องค์กร 3S โด้ยเฉพาะ 
S3: Sustainability น้โยบายการพ่ฒน้าธุ์รกิจอย่างย่�งย้น้ไปก่บสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะส่งคม (Sustainability Policy) รวมถึึงเป้าหมายการ
พ่ฒน้าที�ย่�งย้น้ (SDGs)

กลยุุทธ์์ความยุ่�งยุืน 4 GREEN 

มุง่เน้น้้การลังทนุ้ใน้ธ์รุกจิด้า้น้พลัง่งาน้แลัะน้วต่กรรมสเีขยีวที�สรา้งมลูัคา่อยา่ง
ย่�งยน้้ ซึึ่�งน้อกจากเป็น้การเพิ�มสด่้ส่วน้รายได้จ้ากธุ์รกิจใหม่แล้ัว ยง่เป็น้ธุ์รกิจ
ที�เป็น้มติรต่อสิ�งแวด้ล้ัอม โด้ยการน้ำน้วต่กรรมสเีขยีวต่างๆ (Green Initiatives) 
มาใช้ใน้การด้ำเน้ิน้ธ์ุรกิจ เช่น้ การต่อยอด้ธ์ุรกิจเช้้อเพลัิงชีวภาพ ด้้วยธ์ุรกิจ
ผลัิตภ่ณฑ์์ชีวภาพมูลัค่าสูงจากสิน้ค้าเกษัตรกรรม โด้ยอาศ่ยน้ว่ตกรรม
เทคโน้โลัยชีวีภาพ น้อกจากน้ี ้บรษิัท่ฯ ใหค้วามสำคญ่กบ่ธ์รุกจิพลัง่งาน้สเีขยีว
แลัะการบริหารจ่ด้การพล่ังงาน้ผ่าน้สถึาบ่น้น้ว่ตกรรมแลัะบ่มเพาะธ์ุรกิจ 
(Bangchak Initiative and Innovation Center : BiiC) ซึ่ึ�งทำให้เกิด้ธ์ุรกิจ 
Startup ที�สามารถึน้ำมาต่อยอด้ธ์ุรกิจของบริษั่ทฯ ได้้ใน้อน้าคต 

มุ่ ง เ น้้น้การยกระด้่บการผ ลิัตที� เ ป็น้มิตร ต่อ                           
สิ�งแวด้ล้ัอม แลัะความปลัอด้ภ่ยโด้ยใช้ทร่พยากร
อย่างมีประสทิธ์ภิาพ โด้ยเฉพาะทรพ่ยากรพล่ังงาน้
แลัะน้้ำ โด้ยมีระบบการบริหารจ่ด้การสิ�งแวด้ล้ัอม 
ISO 14001 แลัะระบบการบริหารจ่ด้การด้้าน้
พล่ังงาน้ ISO 50001 ระบบการบริหารจ่ด้การความ
ปลัอด้ภย่ ISO 45001 แลัะมีการยกระด้บ่ด้้าน้การ
จ่ด้การด้้าน้ความปลัอด้ภ่ยด้้วยระบบ Process 
Safety Management (PSM) 

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์แลัะน้ว่ตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ผ่าน้สิน้ค้าแลัะ
บรกิารต่างๆใน้สถึาน้บีรกิารบางจาก ภายใต้แน้วคิด้ Your Greenovative 
Destination เพ้�อตอบสน้องต่อความต้องการของผูบ้รโิภคแลัะผูม้ส่ีวน้ได้้เสยี 
ตลัอด้จน้รองร่บวิถึชีวีติยุคใหม่ ที�ทกุคน้สามารถึใช้ชวีติอย่างมีส่วน้ร่วมใน้การ
ด้แูลัรก่ษัาสิ�งแวด้ล้ัอมอย่างย่�งยน้้ ผ่าน้ 3 กลัยทุธ์์หลัก่ คอ้

1        Green Business 2           Green Production

3            Your Greenovative Destination 

• Green Experience ส่งมอบผลัิตภ่ณฑ์์ บริการ ที�เหน้้อความคาด้หว่ง
ของลัูกค้า แลัะด้ีต่อสิ�งแวด้ลั้อม

• Green Innovation แสวงหาแลัะพ่ฒน้าน้วต่กรรมที�สร้างมลูัค่าให้ลักูค้า
แลัะธ์รุกจิ

•  Green Sustainability การสร้างธ์รุกจิที�เตบิโตอย่างต่อเน้้�องไปพร้อมกบ่
สง่คมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม

เป็น้หน้ึ�งใน้กลัยุทธ์์หลั่กที�บริษั่ทฯ ได้้ด้ำเน้ิน้การ             
มาอย่างต่อเน้้�องด้้วยการดู้แลัสิ�งแวด้ลั้อม แลัะการ
มสีว่น้รว่มพฒ่น้าชวีติความเปน็้อยูใ่หด้้ขีึน้้ของสง่คม
ไทย โด้ยน้อ้มน้ำศาสตร์พระราชาแลัะน้ว่ตกรรมมา
ปร่บใช้ ผ่าน้โครงการที�ส่งเสริมแลัะต่อยอด้งาน้
พ่ฒน้าชุมชน้แลัะส่งคมใน้รูปแบบ CSR in 
Process, CSR after Process แลัะ CSR as 
Process โด้ยมเีปา้หมายเพ้�อสรา้งการเปลัี�ยน้แปลัง
ใน้ทางที�ด้ีขึ้น้ของส่งคมไทย แลัะพ่ฒน้าประเทศใน้
ด้้าน้ต่างๆ รวมถึึงตอบสน้องต่อความต้องการแลัะ
ความคาด้หว่งของผู้มีส่วน้ได้้เสีย แลัะเป้าหมาย                
การพ่ฒน้าที�ย่�งย้น้ (SDGs) 

4         Green Society
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ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

1. พััฒนิาธุุรกิจผลิตไฟฟ้า             

จากพัลังงานิแสงอาทิิตย์ 

พัลังงานิลม พัลังงานิ               

ความร้อนิใต้พัิภพั                      

และพัลังงานินิำ�า โดำยขยาย           

ส่�ผ่้ผลิตระดำับเอเชีีย

• ผลัิตแลัะจำหน้่ายไฟฟ้าจากพลั่งงาน้หมุน้เวียน้แลัะพลั่งงาน้
สะอาด้ท้่งใน้ประเทศแลัะต่างประเทศรวมท่ง้สิน้้ 504.7 เมกะวต่ต์ 
ประกอบด้้วย 
- โครงการผลัิตไฟฟ้าจากพลั่งงาน้แสงอาทิตย์ใน้ประเทศไทย 

ด้ำเนิ้น้การผลิัตแลั้ว 175.1 เมกะว่ตต์ (รวมแบบติด้ต่้ง               
บน้หลั่งคาแลัะด้ำเน้ิน้การผลัิตแลั้วท่้งสิ้น้) 

- โครงการผลิัตไฟฟ้าจากพล่ังงาน้แสงอาทิตย์ใน้ประเทศญี�ปุ�น้ 
ด้ำเน้ิน้การผลัิตแลั้ว 34.7 เมกะว่ตต์

- โครงการผลัติไฟฟ้าจากพลัง่งาน้ลัมใน้จง่หวด่้น้ครศรธี์รรมราช 
กำลั่งการผลัิต 9.0 เมกะว่ตต์ 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลั่งงาน้ลัมใน้ประเทศฟิลัิปปิน้ส์ ด้ำเน้ิน้
การผลัิตแลั้ว 14.4 เมกะว่ตต์ (ตามส่ด้ส่วน้การถึ้อหุ้น้)

- โครงการโรงไฟฟา้จากพล่ังงาน้ความรอ้น้ใตพ้ภิพใน้ประเทศ
อิน้โด้น้ี เซึ่ีย ด้ำเน้ิน้การผลัิตแลั้ว 157.5 เมกะว่ตต์                     
(ตามส่ด้ส่วน้การถึ้อหุ้น้)

- โครงการโรงไฟฟ้าพล่ังงาน้น้้ำใน้สาธ์ารณร่ฐประชาธิ์ปไตย
ประชาชน้ลัาว กำลั่งการผลัิต 114 เมกะว่ตต์ 

ห้มายเห้ตุ้ : กำลั่งการผลัิตเป็น้กำลั่งการผลัิตไฟฟ้าตามส่ญญา 
Power Purchase Agreement (PPA)

• การเติบโตของธุ์รกิจเชิงรุกผ่าน้การซ้้ึ่อกิจการ 
ท่้งใน้รูปแบบ “Organic” แลัะ “Inorganic” 
เป็น้หลั่กการขยายธุ์รกิจโรงไฟฟ้าขน้าด้ใหญ่
ด้้วยวธิ์ซีึ่้อ้กิจการที�ด้ำเนิ้น้การแล้ัว (Brownfield) 
หร้อโครงการที�อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง 
(Greenfield) โด้ยมุ่งเน้้น้ขยายการลังทุน้
ภายใน้ประเทศแลัะขยายไปสู่กลัุ่มประเทศ
เพ้�อน้บ้าน้ โด้ยคำน้ึงถึึงผลัตอบแทน้แลัะ       
ความเสี�ยงที�คุ้มค่า รวมถึึงความสมดุ้ลัของ
พอร์ตการลังทุน้

• เ พิ�มประ สิทธ์ิภาพโครงการใน้ปัจจุบ่น้           
อย่างต่อเน้้�อง ด้้วยกลัยุทธ์์การปร่บปรุงท่้ง     
ทางด้้าน้เทคน้ิคเชิงวิศวกรรมเลัะทางด้้าน้            
การเงิน้ โด้ยครอบคลุัมสิน้ทร่พย์ที�บริษั่ทฯ
เป็น้เจ้าของแลัะร่วมลังทุน้อยู่ใน้ปัจจุบ่น้

• มุ่ งสู่ ธ์ุ ร กิจด้ิจิท่ลัแลัะน้ว่ตกรรมมากขึ้น้          
เพ้�อสร้างช่องทางรายได้้ใหม่ภายใต้ธ์ุรกิจ
พลั่งงาน้ด้ิจิท่ลัแลัะธ์ุรกิจโครงสร้างพ้้น้ฐาน้ 

• การบริหารจ่ด้การเงิน้ทุน้แลัะงบดุ้ลัอย่างมี
ประสิทธ์ิภาพ จ่ด้หาแหลั่งเงิน้ทุน้แลัะส่ด้ส่วน้
ทางการเงนิ้ที�เหมาะสม เพ้�อใหอ้งคก์รสามารถึ
บรรลัุเป้าหมายตามแผน้ที�กำหน้ด้

•  การเพิ�มความสามารถึของบุคลัากรใน้องค์กร
แลัะปรบ่โครงสรา้งภายใน้องคก์รใหส้อด้คลัอ้ง
ก่บธ์ุรกิจที�จะเติบโตของบริษ่ัทฯ โด้ยมี
แผน้การจ่ด้หาแลัะพ่ฒน้าบุคลัากรอย่าง
เหมาะสมก่บธ์ุรกิจใน้อน้าคต

ความก้าวหน้าในการพั่ฒนาและดำำาเนินธ์ุรกิจอยุ�างยุ่�งยุืน 

Green Business : มุ่่�งเน้้น้การลงทุ่น้ใน้ธุ่รกิจด้้าน้พลังงาน้และน้วััตกรรมุ่สีีเขีียวั 

     เพ่�อสีร้างมุู่ลค่�าให้้กับธุ่รกิจอย�างยั�งย่น้และรับผิิด้ชอบ

บริษั่ทฯ บูรณาการเป้าหมายการพ่ฒน้าที�ย่�งย้น้ (SDGs) ก่บกลัยุทธ์์ความย่�งย้น้ โด้ยพิจารณาจากความเกี�ยวข้อง ความสอด้คลั้องก่บ
การด้ำเนิ้น้ธุ์รกจิ แลัะสมรรถึน้ะใน้การตอบสน้องของบริษัท่ฯ   รวมถึงึแน้วโน้ม้ด้า้น้ความย่�งยน้้ของโลักแลัะของประเทศ  บริษัท่ฯ ด้ำเน้นิ้
งาน้ตอบสน้องต่อเป้าหมาย SDGs ผ่าน้โครงสร้างการบริหารจ่ด้การความย่�งย้น้ของบริษั่ทฯ

ใน้ปี 2564 บริษั่ทฯ ได้้ทบทวน้การกำหน้ด้เป้าหมายการตอบสน้องต่อเป้าหมาย SDGs ที�บริษั่ทฯ มุ่งเน้้น้ภายใน้ปี 2568 ซึ่ึ�งได้้แก่ 
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) แลัะ SDG 16 (Peace, Justice 
and Strong Institutions) น้อกจากน้ี้บริษั่ทฯ มีการกำหน้ด้กลัยุทธ์์ แลัะแผน้งาน้ใน้การตอบสน้องที�แตกต่างก่น้สำหร่บแต่ลัะเป้าหมาย 
รวมถึึงมีการตรวจติด้ตามความก้าวหน้้าใน้การด้ำเน้ิน้งาน้ตาม SDGs

การบู่รณาการเป้้าหมายุการพั่ฒนาท่�ยุ่�งยุืน (SDGs Integration)

แผนิงานิ
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ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

1.2 พััฒนิาธุุรกิจเชี้�อเพัลิง

ชีีวภาพัและต�อยอดำธุุรกิจ

ผลิตภัณฑ์์ชีีวภาพัม่ลค�าส่ง

• ด้ำเน้ิน้ธ์ุรกิจผ่าน้บริษั่ท บีบีจีไอ จำก่ด้ (มหาชน้) มีกำลั่ง           
การผลัิตรวมมากกว่า 1,600,000 ลัิตรต่อว่น้ ประกอบด้้วย
- หน้่วยผลัิตไบโอดี้เซึ่ลัซึ่ึ�งมีกำล่ังการผลิัต 1,000,000 ลัิตร          

ต่อว่น้ รวมถึึงมีโครงการปร่บปรุงประสิทธิ์ภาพการผลิัตแลัะ
เริ�มด้ำเน้ิน้การโรงกลั่�น้กลัีเซึ่อรีน้บริสุทธ์ิ� ซึ่ึ�งมีกำลั่งการผลัิต
เฉลัี�ย 80 ต่น้ต่อว่น้ (บจ. บางจากไบโอฟูเอลั)

- หน่้วยผลิัตเอทาน้อลัโด้ยใช้ม่น้สำปะหล่ัง แลัะกากน้้ำตาลั             
บจ. บางจากไบโอเอทาน้อลั มีกำลั่งการผลัิต 150,000 ลัิตร
ต่อว่น้ 

- หน้่วยผลิัตเอทาน้อลัโด้ยใช้กากน้้ำตาลั มีกำล่ังผลิัตรวม 
450,000 ประกอบด้้วย โครงการ KGI-BP ซึ่ึ�งมีกำลั่งผลัิต 
300,000 ลัิตรต่อว่น้ แลัะโครงการ KGI-NP มีกำลั่งการผลัิต 
150,000 ลัิตรต่อว่น้ แลัะมีอ่ตราการใช้กำล่ังผลิัตเฉลีั�ย              
ร้อยลัะ 85

• ประกอบธุ์รกิจ จำหน่้าย น้ำเข้า ส่งออกผลิัตภ่ณฑ์์ชีวภาพ           
มูลัค่าสูง ผ่าน้การลังทุน้ใน้บริษั่ท Manus Bio Inc. ผู้น้ำธ์ุรกิจ
ผลัิตภ่ณฑ์์ชีวภาพมูลัค่าสูงระด้่บโลัก แลัะร่วมลังทุน้จ่ด้ต่้งบริษ่ัท
ร่วมทุน้ WIN Ingredients เพ้�อด้ำเน้ิน้ธ์ุรกิจเกี�ยวก่บเทคโน้โลัยี
ชีวภาพ

• จำหน้่ายผลัิตภ่ณฑ์์เสริมอาหารภายใต้แบรน้ด้์ B Nature Plus 
โด้ยผลัิตภ่ณฑ์์แรกที�จำหน้่ายค้อ ASTA-IMMU ซึ่ึ�งเป็น้สาร              
ต้าน้อนุ้มูลัอิสระ บำรุงผิวพรรณ สก่ด้จากสาหร่ายสีแด้ง 
(Astaxanthin) แลัะเริ�มมีการจำหน่้ายแอลักอฮอล์ัลั้างม้อ
มาตรฐาน้เภส่ชกรรม ปลัอด้ภย่ด้ว้ยการผลิัตจาก GMP-HACCP

• ต่อยอด้ธ์ุรกิจเช้้อเพลัิงชีวภาพเป็น้ผลัิตภ่ณฑ์์
ชีวภาพมูลัค่าสูง (High Value Added)             
ที�เพิ�มโอกาสทางธ์ุรกิจ ผ่าน้การเข้าลังทุน้ใน้
สตาร์ทอ่พ หร้อ ธ์ุรกิจช่้น้น้ำที�มีความรู้        
ความสามารถึด้้าน้เทคโน้โลัยีท่้งใน้ไทยแลัะ
ต่ า งประ เทศ ซึ่ึ� ง สอด้คลั้ อ งก่บ โม เด้ลั                        
Bio-Circular-Green Economy (BCG)

1.3 พััฒนิาธุุรกิจนิวัตกรรม 
เพั้�อเพัิ�มม่ลค�าและโอกาส
ทิางธุุรกิจ

• บรษิัท่ BCP Innovation Pte. Ltd. ใน้ประเทศสิงคโปร์  ซึึ่�งด้ำเน้นิ้
ธ์ุรกิจเกี�ยวเน้้�องก่บน้ว่ตกรรมใน้ต่างประเทศ มีสิทธ์ิใน้การซึ่้้อ
ลัิเทียมซึึ่�งเป็น้ว่ตถึุด้ิบหล่ักใน้การผลัิตแบตเตอรี�ลัิเทียมจาก                
เหม้องแร่ลัิเทียมใน้ประเทศอาร์เจน้ติน้า ตามส่ญญา Lithium 
Purchase Agreement ก่บบริษั่ท Lithium Americas Corp. 
จำน้วน้สงูสุด้ถึงึ 6,000 ตน่้ต่อปี จากโครงการ Cauchari-Olaroz 
แลัะได้้ลังทุน้ใน้ธ์ุรกิจ Startup อีกหลัายโครงการ

• สถึาบ่น้น้ว่ตกรรมแลัะบ่มเพาะธุ์รกิจ (BiiC) ได้้ด้ำเนิ้น้ธ์ุรกิจ 
Startup ใน้ช้�อ “Winnonie” (วิน้ No หน้ี้) ด้้วยการน้ำน้ว่ตกรรม
พลั่งงาน้สีเขียวมอเตอร์ไซึ่ค์ไฟฟ้า ที�สามารถึเปลัี�ยน้แบตเตอรี�       
แบบ swapping เป็น้รายแรกของประเทศไทย มาทด้ลัองให้                             
วิน้มอเตอร์ไซึ่ค์เช่า เพ้�อข่บขี�ร่บส่งผู้โด้ยสารใน้พ้้น้ที�รอบ                
สำน้ก่งาน้ใหญ ่แลัะโรงกล่ั�น้น้ำ้มน่้บางจาก เปน็้การลัด้การปล่ัอย
ก๊าซึ่เร้อน้กระจก มลัพิษัอากาศ รวมถึึงลัด้ภาระค่าใช้จ่ายของ              
วิน้มอเตอร์ไซึ่ค์ ซึ่ึ�งตอกย้ำความเป็น้ผู้น้ำด้้าน้น้ว่ตกรรมพลั่งงาน้
สีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ

• บริษั่ทฯ ได้้พ่ฒน้าโครงการตู้เติมน้้ำม่น้ดิ้จิท่ลัตู้แรกของไทย 
“กระทิง” โด้ยมีจุด้ประสงค์เพ้�อน้ำน้วต่กรรมเขา้สูชุ่มชน้ที�หา่งไกลั
สถึาน้บีรกิารน้้ำมน่้ โด้ยน้อกเหน้อ้จากน้ำ้มน่้แลัว้ ยง่มบีรกิารอ้�น้ 
เช่น้ เติมเงิน้ม้อถึ้อ จ่ายบิลัค่าไฟฟ้า ค่าน้้ำ โด้ยใน้อน้าคตจะมี
บริการทางด้้าน้การเงิน้เพิ�มเติมอีกด้้วย

• สรา้งความรว่มมอ้ทางวชิาการแลัะพฒ่น้าโครงการร่วมกบ่สถึาบน่้ 
หน้่วยงาน้ แลัะมหาวิทยาลั่ยต่างๆ 

• มุ่งหาโอกาสใน้การลังทุน้เพ้�อเพิ�มโอกาสใน้
การด้ำเน้ิน้ธ์ุรกิจ ท่้งการ trading แร่ลัิเทียม
จาก Lithium purchase agreement                 
แลัะขยายธ์ุรกิจก๊าซึ่ธ์รรมชาติเหลัว (LNG) 
ผ่าน้บริษั่ท บีทีเอสจี จำก่ด้

• ลังทุน้ใน้ธ์ุรกิจน้ว่ตกรรม Incubator แลัะ 
Startup โด้ยมุ่งเน้้น้ธ์ุรกิจน้ว่ตกรรมด้้าน้
พลั่งงาน้สีเขียว (Green Energy) ได้้แก่                 
ระบบก่กเก็บพลั่งงาน้ (Energy Storage)        
แลัะน้ว่ตกรรมด้้าน้ชีวภาพ (Bio Based)                 
ที�เป็น้ประโยชน้์ต่อส่งคมแลัะสิ�งแวด้ลั้อม
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Green Production : มุ่่�งเน้้น้การยกระด้ับการบริห้ารงาน้

 สีิ�งแวัด้ล้อมุ่ และค่วัามุ่ปลอด้ภััย

ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

1. ลงทิุนิในิธุุรกิจพัลังงานิ          

หมุนิเวียนิ                             

(เหม้อนิข้อ 1.1-1.2)

• เหม้อน้ข้อ 1.1 - 1.2
• กำหน้ด้ต่วชี้ ว่ด้ความสำเร็จขององค์กรใน้การปลัด้การ                    

ปลัด้ปลั่อยก๊าซึ่เร้อน้กระจกด้้วยการด้ำเน้ิน้โครงการปลัด้          
การปลัด้ปลั่อยก๊าซึ่เร้อน้กระจก แลัะการชด้เชยคาร์บอน้ 
(Carbon Offset) ของบริษั่ทฯ แลัะบริษ่ัทใน้กลัุ่ม ซึ่ึ�งผูกก่บ         
ต่วชี้ว่ด้ผลัการปฏิิบ่ติงาน้ของผู้บริหารระด้่บสูง 

• มุ่งสู่การเป็น้ Carbon Neutral Company 
ภายใน้ปี 2573 แลัะปลั่อยก๊าซึ่เร้อน้กระจก
เป็น้ศูน้ย์  (Zero GHG Emiss ion)              
ใน้ปี 2593 

2.2 การป้รับป้รุงเพั้�อเพัิ�ม

ป้ระสิทิธุิภาพัและเสถีียรภาพั

ด้ำานิการใช้ีพัลงังานิในิการผลติ

• การทวน้สอบข้อมูลัการใช้พลั่งงาน้แลัะการปลั่อยก๊าซึ่                 
เร้อน้กระจกขอบเขตที� 1 แลัะ 2 ของบริษั่ทฯ เป็น้การให้ความ
เช้�อม่�น้อย่างสมเหตุสมผลั (Reasonable level of assurance) 
โด้ย Third party  แลัะได้้ร่บการร่บรอง Carbon Footprint 
Organization ใน้ขอบเขตของโรงกลั่�น้บางจาก จากองค์การ
บริหารจ่ด้การก๊าซึ่เร้อน้กระจก (องค์การมหาชน้)

• ด้ำเน้ิน้โครงการ YES-R+ เพ้�อพ่ฒน้าด้้าน้ Yield Energy 
Efficiency Safety and Reliability ให้ม่�น้คงแลัะย่�งย้น้           
เพ้�อลัด้การสูญเสียผลัิตภาพ    

• ด้ำเน้ิน้โครงการปร่บปรุงประสิทธ์ิภาพการใช้พลั่งงาน้โรงกลั่�น้ 
โด้ยมีค่า Energy Intensity Index (EII) เท่าก่บ 98.6              
ใน้ปี 2564

• ใน้ปี 2564เริ�มใช้งาน้หน้่วย Cont inuous Catalyst 
Regeneration Unit (CCR) แลั้วเสร็จ

• ด้ำเน้ิน้โครงการ YES-R+ เพ้�อพ่ฒน้าด้้าน้ 
Yield, Energy Efficiency, Safety and 
Reliability ให้ม่�น้คงแลัะย่�งย้น้ เพ้�อลัด้การ
สูญเสียผลัิตภาพ ได้้สำเร็จ    

• ด้ำเน้ิน้โครงการเพ้�อพ่ฒน้าประสิทธ์ิภาพ      
การใช้พลั่งงาน้จากโครงการพ่ฒน้าโรงกลั่�น้
อย่างต่อเน้้�อง
- โครงการหยดุ้การใชง้าน้หน้ว่ย Catalyst 

reforming ของหน้่วยกลั่�น้ที� 2
- โครงการติด้ต่้งเคร้�องกำเน้ิด้ไฟฟ้าแบบ

เคร้�องยน้ต์ก๊าซึ่ (Gas Engine Generator) 
เพ้�อทด้แทน้เคร้�องกำเนิ้ด้ไฟฟ้าแบบ
ก่งห่น้ก๊าซึ่ (Gas Turbine Generator)

2.3 เพัิ�มป้ระสิทิธุิภาพัการใชี้          

นิำ�าป้ระป้าในิกระบวนิการผลิต

ดำ้วยการลดำนิำ�าใชี้ การนิำานิำ�า

กลับมาใชี้ใหม�และการรีไซเคิล  

• ปี 2564 ลัด้การใช้น้้ำประปาได้้ร้อยลัะ 3.09 (เทียบก่บปีฐาน้ 
2558) หร้อยอด้สะสมร้อยลัะ 20.17 (เทียบปีฐาน้ 2558) 

• ควบคุมปริมาณการใช้น้้ำต่อกระบวน้การผลัิตได้้ 63 ลับ.ม.            
ต่อพ่น้บาร์เรลัเทียบเท่าหน้่วยการผลิัต ด้ีกว่าเป้าหมาย                       
ปี 2564 ที�กำหน้ด้ไว้ว่าจะควบคุมการใช้น้้ำ 65 ลับ.ม. ต่อ                 
พ่น้บาร์เรลัเทียบเท่าหน้่วยการผลัิต 

• ลัด้การใช้ น้้ ำประปาที� ต้ อ งการสะสม          
ร้อยลัะ 30 (เทียบปีฐาน้ 2558)  

• เพิ�มประสิทธ์ิภาพใน้การใช้น้้ำต่อหน้่วย      
การผลัิต 54 ลับ.ม./ พ่น้บาร์เรลัเทียบเท่า
หน้่วยการผลัิต 

2.4 จัดำทิำาเส้นิทิางรอยเทิ้านิำ�า 

(Water Footprint) เพั้�อ

บริหารจัดำการนิำ�าตลอดำวัฎจักร

ชีีวิตผลิตภัณฑ์์

• ด้ำเนิ้น้งาน้บริหารจ่ด้การน้้ำใน้โรงกล่ั�น้อย่างต่อเน้้�อง               
ด้้วยกระบวน้การจ่ด้ทำ Water footprint of products เพ้�อการ
บริหารจ่ด้การน้้ำต่อผลัิตภ่ณฑ์์ ให้มีประสิทธ์ิภาพสูงสุด้

• ด้ำเนิ้น้งาน้ต่อเน้้�องใน้การศึกษัาการบริหาร
จ่ด้การน้้ำใน้โรงงาน้ด้้วยวิธ์ีการจ่ด้ทำ         
Water Footprint of products  

2.5 ติดำตามตรวจสอบคุณภาพั

อากาศออนิไลนิ์ ทิั�งจาก      

ป้ล�องระบาย พั้�นิทิี�ทิำางานิ          

และบรรยากาศรอบโรงกลั�นิ     

ให้ดำีกว�าทิี�กฎหมายกำาหนิดำ

• ไม่มีข้อร้องเรียน้ด้้าน้มลัพิษัทางอากาศ
• คณุภาพอากาศที�ตรวจวด่้โด้ย Third Party อยูใ่น้ค่ามาตรฐาน้ 

ร้อยลัะ 100

• ไม่มีข้อร้องเรียน้ด้้าน้มลัพิษัทางอากาศ            
ใน้แต่ลัะปี
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ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

2.6 บริหารจัดำการของเสีย         

ตามหลัก 3Rs (Reduce, 

Reuse & Recycle)  

• ด้ำเนิ้น้การบริหารจ่ด้การของเสียตามหล่ัก 3Rs ของโรงกล่ั�น้ได้้ 
ร้อยลัะ 99.78 ของปริมาณของเสียท่้งหมด้

• ปริมาณของเสียที�ส่งกำจ่ด้ด้้วยวิธี์การเผาที�ไม่ได้้เป็น้ Energy 
recovery (ไม่รวม recycle หร้อ reused หร้อ การเผาเพ้�อ 
energy recovery) เท่าก่บ 6.6 ต่น้

• ปริมาณของเสียที�ส่งกำจ่ด้ด้้วยวิธ์ีการเผาที�            
ไม่ได้้เป็น้ Energy recovery (ไม่รวม 
recycle หร้อ reused หร้อ การเผาเพ้�อ 
energy recovery) เท่าก่บ 0 ต่น้

2.7 วางรากฐานิระบบ Process 

Safety Management 

(PSM) ในิสถีานิป้ระกอบ

กิจการ และขยายขอบเขต

การส�งเสริมความป้ลอดำภัย 

อาชีีวอนิามัยและสิ�งแวดำล้อม

ให้ครอบคลุมชีุมชีนิโดำยรอบ

สถีานิป้ระกอบการ  

• จด่้ให้มคีณะทำงาน้ PSM Governance Committee (PSM GC) 
เพ้�อสน้่บสนุ้น้แลัะด้ำเน้ิน้งาน้

• ริเริ�มโครงการใหม่ 2 เร้�องตามระบบ PSM ค้อ ความพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Assurance: QA) 

• ปี 2564 บริษั่ทฯ ได้้จ่ด้ซึ่้อมแผน้อพยพฯ แลัะอบรมให้ความรู้
ใน้การใช้อุปกรณ์ด้่บเพลัิงเบ้้องต้น้ ให้แก่ 4 โรงเรียน้ แลัะ                
22 คอน้โด้รอบโรงกล่ั�น้ ใน้เขตพระโขน้ง-บางน้า เพ้�อให้ครู 
น่้กเรียน้แลัะบุคลัากรใน้โรงเรียน้ แลัะผู้อาศ่ยใน้คอน้โด้มี              
ความรู้ ความเข้าใจ แลัะมีความพร้อมใน้การร่บม้อก่บภ่ยพิบ่ติ
ต่างๆ ที�อาจเกิด้ขึ้น้ 

• ปี 2564 ผลัประเมนิ้ด้้าน้ความปลัอด้ภย่จากชุมชน้ร้อยลัะ 85.4

• พฒ่น้ากจิกรรมด้า้น้ความปลัอด้ภย่เพ้�อสรา้ง
ความไว้วางใจแลัะผูกพ่น้ใน้กลัุ่มผู้มีส่วน้ได้้
เสียขององค์กรอย่างต่อเน้้�อง 

• พ่ฒน้าระบบ PSM อย่างต่อเน้้�องให้ครบท่้ง 
14 เร้�อง 

• จ่ด้ให้มีการซึ่้อมแผน้อพยพก่บโรงเรียน้        
คอน้โด้ แลัะชุมชน้ต่อเน้้�อง  

• ผลัประเมิน้ด้้าน้ความปลัอด้ภ่ยจากชุมชน้
ร้อยลัะ > 85

แผนิงานิ

Greenovative Destination :  มุ่่�งสีร้างสีรรค่์ประสีบการณ์์และน้วััตกรรมุ่

 สีีเขีียวัรูปโฉมุ่ให้มุ่�ผิ�าน้สีิน้ค่้า

 และบริการต�างๆ ใน้สีถาน้ีบริการ

ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

3.1 พััฒนิาสถีานิีบริการนิำ�ามันิทิี�

ตอบสนิองความต้องการของ

ล่กค้า (Customer Centric) 

ดำ้วยการป้รับป้รุงแนิวคิดำ 

ภาพัลักษณ์ พััฒนิาการ

บริการ ธุุรกิจเสริมเพั้�อส�งมอบ

ป้ระสบการณ์ใหม�ให้ล่กค้า 

• สถึาน้บีรกิารน้ำ้มน่้บางจาก สามารถึรก่ษัาอน่้ด้บ่ 1 จากคะแน้น้ 
Net Promoter Score (NPS) จากการด้ำเนิ้น้งาน้ ผ่าน้กลัยทุธ์์
สำค่ญแลัะการด้ำเน้ิน้งาน้ที�สำค่ญ ค้อ 

Green Experience
• จำหน้่ายผลัิตภ่ณฑ์์น้้ำม่น้เช้้อเพลัิงมาตรฐาน้ Euro 5 จำน้วน้         

2 ประเภท ค้อ น้้ำม่น้แก๊สโซึ่ฮอลั์ E20S EVO แลัะน้้ำม่น้                
ไฮพรีเมียมดี้เซึ่ลัเอส (Hi-Premium Diesel S) ที�มีปริมาณ
กำมะถึ่น้ต�ำกว่าน้้ำม่น้มาตรฐาน้ Euro 4

• จำหน้่ายน้้ำม่น้ลัด้ฝุุ่�น้ ด้้วยการผลัิตน้้ำม่น้ด้ีเซึ่ลัที�มีค่ากำมะถึ่น้
ลัด้ลังถึึง 5 เท่า โด้ยมีกำมะถึ่น้ต�ำกว่า 10 PPM ซึ่ึ�งการปร่บลัด้
ปริมาณกำมะถึ่น้จะสามารถึช่วยลัด้ปัญหาฝุุ่�น้ลัะอองจากการ            
เผาไหม้ แลัะ PM 2.5 

• ผลั่ กด้่น้การจำห น่้ายพ ล่ั ง งาน้ทด้แทน้ที� ช่ วยลัด้ ก๊าซึ่
คาร์บอน้ได้ออกไซึ่ด้์ (CO2) เม้�อเทียบก่บเช้้อเพลัิงท่�วไปอย่าง
ต่อเน้้�อง 

• พฒ่น้า Unique Design Service Station รปูแบบสถึานี้บรกิาร
แบบใหม่ที�มีเอกลั่กษัณ์โด้ด้เด้่น้ น้อกจากน้ี้ย่งน้ำกระบวน้การ 
4Rs ค้อ Renewable, Recycle, Reuse แลัะ Reduce ได้้แก่ 
การติด้ต่้ง Solar Roof Top ใน้สถึาน้ีบริการน้้ำม่น้บางจาก 
การน้ำระบบการน้ำน้้ำฝุ่น้แลัะน้้ำใช้แล้ัวมาใช้รด้น้้ำต้น้ไม้               
การใช้ว่สดุ้อุปกรณ์ประหย่ด้พล่ังงาน้แลัะด้ีต่อสิ�งแวด้ล้ัอม                
การเพิ�มพ้้น้ที� สีเขียวร่มร้�น้แลัะการติด้ต่้งอุปกรณ์อำน้วย                
ความสะด้วกต่างๆ เช่น้ การออกแบบห้องน้้ำตอบโจทย์ส่งคม          
ผู้สงูอายแุลัะผู้พกิาร การติด้ต่ง้เคร้�องเตมิลัมอต่โน้มติ่ เพ้�อสรา้ง
ความสะด้วกสบายใน้การเข้าใช้บริการ

• รก่ษัาแบรน้ด้ส์ถึาน้บีรกิารน้้ำมน่้อน่้ด้บ่หน้ึ�ง
ใน้ใจผู้บริโภค โด้ยมีต่วชี้ว่ด้เป็น้ Net 
Promoter Score (NPS) 

• ผลั่กด้่น้ยอด้จำหน้่ายผ่าน้สถึาน้ีบริการฯ 
อย่างต่อเน้้�อง ให้มีส่วน้แบ่งการตลัาด้ 
มากกว่าร้อยลัะ 20%

• พ่ฒน้างาน้บริการ สถึาน้ีบริการฯ แลัะ                 
ธ์ุรกิจ Non-oil ภายใต้แน้วคิด้ “Your 
Greenovative Destination” การพฒ่น้า
น้ว่ตกรรมสีเขียวเพ้�อเติมเต็มประสบการณ์ 
ผา่น้สิน้ค้าแลัะบริการต่างๆ  ใน้สถึานี้บริการ
น้้ำม่น้ “บางจาก” แลัะมุง่สูก่ารพ่ฒน้าธ์รุกจิ
เพ้�อตอบสน้องความต้องการของผู้บริโภคที�
ไม่หยุด้น้ิ�ง อย่างย่�งย้น้

• เปลัี�ยน้แก้วเคร้�องด้้�มร้าน้อิน้ทน้ิลัเป็น้แก้ว 
ไบโอพลัาสติกแทน้แก้วพลัาสติกแบบเด้ิม 
มากกว่า 15,000,000 แก้ว/ ปี
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• ยกระด่้บมาตรการด้แูลัความสะอาด้อยา่งเครง่ครด่้ผา่น้มาตรการ 
7 save โด้ยให้พน่้กงาน้หน้า้ลัาน้ทุกคน้ใส่หน้า้กากอน้ามย่ แลัะ
ได้้แจกเจลัแอลักอฮอลั์ทำความสะอาด้ม้อให้ก่บลัูกค้าแลัะ
ประชาชน้ท่�วไป ใน้สถึาน้การณ์การแพร่ระบาด้ของไวร่ส 
COVID-19

Green Innovation
• การแสวงหาแลัะพ่ฒน้าน้ว่ตกรรมที�สร้างมูลัค่าให้ลัูกค้า           

แลัะธ์ุรกิจ โด้ยน้ำเทคโน้โลัยี แลัะระบบสารสน้เทศมาประยุกต์
ใช้เพ้�อยกระด่้บประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ เช่น้ การพ่ฒน้า
ระบบฐาน้ข้อมูลัสมาชิก การพ่ฒน้าระบบ Smart Digital Payment 
ใน้สถึาน้ีบริการ ที�ช่วยลัด้การส่มผ่สแลัะระยะเวลัาใน้การให้
บริการ การพ่ฒน้าระบบ Online Training สำหร่บพน่้กงาน้
บริการหน้้าลัาน้ แลัะผู้ประกอบการ เพ้�อให้สามารถึเข้าถึึงข้อมูลั
กระบวน้การทำงาน้ที�สำค่ญได้้ทุกที�ทุกเวลัา พ่ฒน้าโครงการ
ตา่งๆ เพิ�มขึน้้เพ้�อขยายฐาน้ลูักคา้ อาทเิชน่้ โครงการร่วมกบ่ AIS 
แลักเปลัี�ยน้คะแน้น้ “ยิ�งโอน้ ยิ�งได้้”, แลัะ โครงการร่วมก่บ 
บริษั่ท บ่ตรกรุงศรีอยุธ์ยา โครงการ “โอน้ก่น้ได้้ แลักง่ายขึ้น้” 
เพ้�อมอบสิทธ์ิพิเศษัให้ก่บสมาชิกบ่ตรบางจากโอน้คะแน้น้จาก
บ่ตรเครด้ิตกรุงศรี เป็น้คะแน้น้สมาชิกบางจาก เป็น้ต้น้

Green Sustainability
• ร้าน้กาแฟอิน้ทน้ิลั รณรงค์ลัด้การใช้พลัาสติก ผ่าน้โครงการ            

“น้ำแก้วมาเอง” เป็น้รายแรกๆ แลัะเป็น้ผู้น้ำของร้าน้กาแฟ          
ที�ใช้ BIO Packaging ท่ง้ฝุ่าแลัะแก้วกาแฟที�ผลัติจากพช้ 100% 
ย่อยสลัายได้้ รวมถึึงใช้ฝุ่าแบบพร้อมด้้�มที�ไม่ต้องใช้หลัอด้ โด้ย
ใน้ปี 2564 มีการใช้แก้วแลัะฝุ่าไบโอพลัาสติกกว่า 20 ลั้าน้ชุด้ 
รวมถึงึน้ำแกว้ใบโอพลัาสตกิจำน้วน้ 500,000 แกว้ ใน้รา้น้กาแฟ
อิน้ทน้ิลัมาเป็น้ “แก้วเพาะกลั้า” ของกรมป�าไม้    

• ร่วมจ่ด้การขยะพลัาสติกด้้วยแน้วคิด้ระบบเศรษัฐกิจหมุน้เวียน้  
ใน้โครงการ ร่กษั์ ปัน้ สุข ร่บบริจาคขวด้น้้ำด้้�ม PET ส่งรีไซึ่เคิลั
เพ้�อผลัิตเป็น้เส้น้ใยแลัะพ่ฒน้า ใน้ปี 2564

• มีการส่งมอบเส้น้ใยจากขวด้พลัาสติกที�รวบรวมผ่าน้โครงการฯ
กวา่ 80,160 ขวด้ น้ำ้หน้ก่กวา่ 400.8 กก. มาผลัติเปน็้ของที�ระลักึ 
3 ชน้ิด้ (เส้้อโปโลัพน้่กงาน้ กระเป๋าผ้า แลัะกระเป๋าหูรูด้) เพ้�อ
เป็น้ของขว่ญให้ก่บพน้่กงาน้บริษั่ทใน้กลัุ่ม แลัะคู่ค้า 
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4.1 พััฒนิาร่ป้แบบกิจกรรมเพั้�อ

สังคม และ พััฒนิาธุุรกิจทิี�ก�อ

ให้เกิดำป้ระโยชีนิ์ต�อสังคมและ

สิ�งแวดำล้อมไป้พัร้อมกันิ 

• พ่ฒน้าคุณภาพชีวิตชุมชน้ท้่งด้้าน้เศรษัฐกิจ ส่งคม แลัะ                       
สิ�งแวด้ล้ัอมเพ้�อสร้างความเป็น้ชุมชน้สุขภาพดี้ น้า่อยูแ่ลัะย่�งยน้้ 
ใน้พ้้น้ที�รอบโรงกลั่�น้น้้ำม่น้บางจาก 8 ด้้าน้ ได้้แก่ ด้้าน้ความ
ปลัอด้ภ่ย ด้้าน้การศึกษัา ด้้าน้กีฬา ด้้าน้คุณภาพชีวิต ด้้าน้               
สิ�งแวด้ล้ัอม ด้า้น้เสรมิสรา้งความสม่พน่้ธ์แ์ลัะอน้รุก่ษัว์ฒ่น้ธ์รรม
ประเพณี ด้้าน้เศรษัฐกิจ แลัะด้้าน้สาธ์ารณประโยชน้์ ผ่าน้การ
จ่ด้กจิกรรมกบ่กลัุม่ชุมชน้ กลัุม่ครอบครว่ กลัุม่โรงเรยีน้แลัะกลัุม่
คอน้โด้มิเน้ียม ซึ่ึ�งสามารถึกระจายประโยชน้์ให้ก่บผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 108,196 คน้ แลัะมีผลัการประเมิน้ความผูกพ่น้
ของชุมชน้ ร้อยลัะ 86

• เปดิ้ตว่น้วต่กรรมธ์รุกจิ “วนิ้โน้หน้ี้ (Winnonie)” ที�ช่วยยกระด้บ่
คณุภาพชีวติของผู้ขบ่มอเตอร์ไซึ่ด้ร์บ่จ้างด้ว้ยการเชา่มอเตอร์ไซึ่ด้์
ไฟฟ้าเพ้�อลัด้ต้น้ทุน้ค่าน้้ำม่น้แลัะค่าซึ่่อมบำรุง โด้ยปี 2564 มี
มอเตอร์ไซึ่ค์ไฟฟ้าให้บริการกว่า 200 ค่น้ 

• การร่บซ้้ึ่อน้้ำม่น้พ้ชใช้แล้ัวผ่าน้เคร้อข่ายต่างๆ ทำได้้จำก่ด้ 
เน้้�องจากสถึาน้การณ์โควิด้ ลัด้การส่มผ่ส จึงต้องชะลัอการ             
ร่บซ้้ึ่อน้้ำม่น้พ้ชใช้แลั้ว ทำให้ได้้ปริมาณน้้ำม่น้พ้ชใช้แลั้วลัด้ลัง  
อย่างไรก็ดี้ได้้ใช้เวลัาเพ้�อพ่ฒน้ากระบวน้การรวบรวมแลัะ           
ขยายเคร้อข่ายใหม่ที�เหมาะสมก่บสถึาน้การณ์

• ผลัประเมิน้ความผูกพ่น้ของชุมชน้ที�มีต่อ
บริษั่ทฯ ร้อยลัะ 87

• ขยายธุ์รกิจที�เป็น้ประโยชน์้ต่อประชาชน้           
ต่อเน้้�อง

4.2 พััฒนิากิจกรรมเพั้�อสังคม

ทิี�ตอบสนิองต�อป้ัญหาของ

ป้ระเทิศมากข้�นิ    

บางจากัปัันน้ำใจ ส่้ภั่ยโควิด้-19 
ใน้การด้ำเนิ้น้งาน้ปีที� 2 บริษั่ทฯ ได้้ปร่บรูปแบบตามการ
เปลัี�ยน้แปลังของสถึาน้การณ์การระบาด้ของโควิด้-19 ระลัอกใหม่  
โด้ยใน้ปี 2564 มีการจ่ด้กิจกรรมภายใต้ Concept “บางจากฯ        
ชวน้คน้ไทยสู้โควดิ้-19 The Series”  โด้ยด้ำเนิ้น้การใน้ 3 ประสงค์ 
ด้่งน้ี้ 

1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้้าน้สาธ์ารณสุขแลัะการป้องก่น้
เชิงรุกใน้ชุมชน้ ได้้แก่ กิจกรรม การสน้่บสนุ้น้รถึเก็บ
ต่วอย่างชีว น้ิรภ่ย (Biosafety Mobile Unit) เพ้�อน้ำไปใช้
ประโยชน์้ทางการแพทย์ สำหร่บการตรวจหาเช้้อ 
COVID-19 ใน้เชิงรุกแบบเคลั้�อน้ที� รวมท่้งว่สดุ้อุปกรณ์ 
สิ�งของเคร้�องใช้จำเป็น้ น้้ำด้้�ม อุปกรณ์ทางการแพทย์                
เบ้้องต้น้ แอลักอฮอลั์เจลั

• ด้ำเนิ้น้โครงการบางจากปัน้น้้ำใจ สู้ภ่ย        
โควิด้-19 ต่อเน้้�อง

• พฒ่น้าเยาวชน้อ่าน้ออก เขยีน้ได้ ้ไม่น้อ้ยกว่า 
800 คน้/ ปี  

• ขยายผลักิจกรรมโรงเรียน้ร่วมพ่ฒน้า 
(Partnership school) ต่อเน้้�อง

• ร่วมพ่ฒน้าพ้้น้ที�ป�าอย่างน้้อย 10 ไร่/ ปี
• จ่ด้ส่มมน้าสิ�งแวด้ล้ัอม 1 คร่้ง/ ปี แลัะ             

ผู้เข้าร่วมส่มมน้าไม่น้้อยกว่า 300 ราย
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2) การกระตุ้น้สน่้บสนุ้น้เศรษัฐกิจชุมชน้ ซึ่ึ�งโครงการ              
ประกอบด้้วย 
• “#saveสมุทรสาคร” ด้้วยกิจกรรม “ค่น้ลัะบาท”                  

โด้ยทุกคร่้งที� เติมน้้าม่น้บางจากหร้อด้้�มเคร้�องด้้�ม 
Inthanin บริษั่ทฯ จะมอบเงิน้ 1 บาท สมทบทุน้กองทุน้                         
“คน้สมุทรสาครร่วมใจสู้ภ่ยโควิด้-19” 

• “SAVE สาวน้าเกลั้อ” โด้ยแจกด้อกเกลั้อทะเลั 1 ถึุง         
ให้ก่บลัูกค้าที�ใช้บริการใน้ร้าน้ Inthanin 

• “ไข่ปัน้สุข” โด้ยแจกไข่ไก่ 1 ฟอง ให้ก่บรถึที�มาเติม                 
น้้ำม่

• บางจากปัน้ก่น้อิ�ม” สน้่บสนุ้น้ภารกิจกรมพ่ฒน้าส่งคม
แลัะสวส่ด้กิาร กระทรวงการพฒ่น้าสง่คมฯ มอบอาหาร
กลั่องแก่ชุมชน้รวม 57 แห่ง ใน้พ้้น้ที� 9 เขตใน้
กรุงเทพมหาน้คร เพ้�อร่วมบรรเทา ความเด้้อด้ร้อน้              
แก่ผู้ที�ได้้ร่บผลักระทบทางเศรษัฐกิจแลัะผู้ด้้อยโอกาส 
แลัะสน่้บสนุ้น้อาหารจากผู้ประกอบการร้าน้อาหาร           
รายย่อยแลัะร้าน้พ่น้ธ์มิตรใน้สถึานี้บริการน้้ำม่น้
บางจากอย่างต่อเน้้�อง แลัะย่งมีโครงการปัน้ก่น้อิ�มใน้
พ้้น้ที�พระโขน้ง-บางน้า ปัน้ก่น้อิ�มให้แคมป์คน้งาน้
ก่อสร้าง แลัะปัน้ก่น้อิ�มรอบโรงกลั่�น้น้้าม่น้บางจาก             
ชว่ยอดุ้หน้นุ้เจา้ของธ์รุกจิแลัะชว่ยบรรเทาภาระแกผู่ร้บ่
ที�ได้้ร่บผลักระทบจาก COVID-19 โด้ยส่งมอบอาหาร
รวมกว่า 40,000 อิ�ม ผ่าน้ทุกโครงการ

3) การช่วยเหลั้อบรรเทาความเด้้อด้ร้อน้ช่วงก่กต่ว 
• สง่มอบขา้วสารจากสหกรณ์การเกษัตรใน้เครอ้ขา่ยที�ทำ

ปั�มชุมชน้ก่บบางจากฯให้ก่บแคมป์คน้งาน้
• ปัน้น้้ำใจ ให้น้้ำด้้�ม โด้ยร่วมก่บลัูกค้าที�เติมน้้ำม่น้           

บางจาก แลัะขอส่งมอบน้้ำด้้�มให้มอบแก่โรงพยาบาลั
สน้ามแลัะสถึาน้พยาบาลัใน้พ้้น้ที�วิกฤต

• ส่งมอบอาหารสำเรจ็รปู ผ่าน้โครงการบางจาก ปัน้กน่้อิ�ม 
เพ้�อน้ำมาสน้่บสนุ้น้บุคลัากรทางการแพทย์ เจ้าหน้้าที� 
อาสาสมค่ร ผูป้�วย รวมถึงึชุมชน้ ประชาชน้ใน้พ้้น้ที�ต่างๆ 
ที�กำลั่งได้้ร่บผลักระทบ ผู้พิการ ผู้ด้้อยโอกาสทางส่งคม 
แลัะแคมป์คน้งาน้ก่อสร้าง

4) ระด้มทุน้สน้่บสนุ้น้หน้่วยงาน้/ ว่ด้/ มูลัน้ิธ์ิ/ กลัุ่มจิตอาสา
ใน้ช่วงวิกฤต ผา่น้โครงการสง่น้้ำมน่้ปัน้น้้ำใจ X2 ระด้มทนุ้
จากประชาชน้แลัะบริษั่ทฯ จะสมทบเพิ�มใน้จำน้วน้เงิน้ที�
เท่ากน่้ เพ้�อสน้บ่สนุ้น้บต่รเติมน้ำ้มน่้ให้กบ่กลัุม่อาสาสมค่ร
แลัะหน้่วยงาน้ต่างๆ

แผนิงานิ

54
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



ผลการดำำาเนิินิงานิ เป้้าหมายป้ี 2568 (2025) 

ด้้านกัาร้ศึกึัษา
• โครงการ Partnership school : จด่้ต่ง้ “ธุ์รกจิเกษัตรใน้โรงเรยีน้”  

ที� บริษั่ท สหกรณ์การเกษัตรฯ แลัะมูลัน้ิธ์ิมีช่ย วีระไวทยะ                  
ได้้ร่วมด้ำเน้ิน้โครงการ Partnership School ก่บ 5 โรงเรียน้ใน้ 
จ.ขอน้แก่น้ จ. ลัำปาง แลัะ จ.สุริน้ทร์ โด้ยพ่ฒน้าเยาวชน้ให้ได้้
ฝุ่ึกฝุ่น้อาชีพจากแปลังเกษัตร มีแหล่ังอาหารปลัอด้ภ่ยแลัะ                 
ทำธ์ุรกิจ เพ้�อสร้างกระบวน้การเรียน้รู้เร้�องการออมแลัะบริหาร
กองทุน้ โด้ยมีคณะครู น้่กเรียน้แลัะผู้แทน้ชุมชน้ ด้ำเน้ิน้งาน้             
ร่วมก่น้ ซึึ่�งปัจจุบ่น้น้่กเรียน้แลัะผู้ปกครองสามารถึกู้เงิน้จาก
กองทนุ้แลัะน้ำมาตอ่ยอด้ทำธ์รุกจิของตน้เองได้จ้ำน้วน้ 19 ธ์รุกจิ  
แลัะมเีงนิ้ฝุ่ากหมนุ้เวยีน้ใน้กองทนุ้น้ก่เรยีน้แลัะกองทนุ้ผูป้กครอง
กว่า 850,000 บาท

• โครงการอา่น้เขยีน้ เรยีน้สน้กุ ปั�น้เด้ก็จิ�วเปน็้เด้ก็แจว๋ มลูัน้ธิ์ใิบไม้
ปัน้สุข มีโรงเรียน้เข้าร่วมโครงการ 58 โรงเรียน้ ใน้ 35 จ่งหว่ด้ 
จำน้วน้น้่กเรียน้ช่้น้ ป. 1 จาก 79 ห้องเรียน้ กว่า 1,000 คน้  
น้อกจากน้ี้ย่งขยายงาน้เพิ�มกลั่บไปย่งโรงเรียน้เดิ้มที�เคยเข้าร่วม
โครงการฯ ด้ว้ยการผลิัตตน้้ฉบบ่หน้ง่สอ้แบบฝึุ่กพฒ่น้าทก่ษัะการ
อ่าน้ออกเขียน้ได้้ประจำโครงการฯ จำน้วน้ 2 ฉบ่บ  จ่ด้พิมพ์เพ้�อ
ทด้ลัองใช้ก่บน้่กเรียน้ช่้น้ ป. 1 กว่า 800 คน้ 

กัาร้พฒ่นา/ฟ้ื้�นฟื้พ่ืน้ที่่�ป่ัา 
• โครงการพ่ฒน้าพ้้น้ที�ป�าเปียก ใน้เขตป�าภูหลัง ป�าดิ้บแล้ัง                   

ผ้น้สดุ้ทา้ยตน้้น้้ำลัำปะทาว จ.ชย่ภูม ิแมป้นี้ีจ้ะด้ำเนิ้น้งาน้มาเป็น้
ปทีี� 16 แลัว้ แตด้่้วยสภาพแหง้แลัง้ยาวน้าน้ ทำใหเ้กิด้ไฟป�าสรา้ง
ความเสียหายกว่า 3,000 ไร่ บริษั่ทฯ ขอเสน้อปร่บแน้วทางการ
ช่วยเหลั้อแลัะน้ำร่องปลัูกป�าเพ้�อสู้ไฟป�าด้้วยแน้วพระราชด้ำริ 
“ป�าเปยีก”  จำน้วน้ 10 ไร ่เรง่สรา้งความชุม่ช้้น้ใน้พ้้น้ที�ด้ว้ยการ
ออกแบบแลัะขุด้ให้มีแหล่ังน้้ำก่กเก็บใน้รูปแบบ โคกหน้องน้า 
โมเด้ลั แลัะปลูักต้น้ไม้ไปกว่า 2,000 ต้น้ จากการติด้ตามผลั          
พบว่า อ่ตราการรอด้ของต้น้ไม้ใน้โครงการฯ มีแน้วโน้้มที�ด้ี                    
มอีต่รารอด้สูง เพราะมีระบบน้้ำรองรบ่ มกีลัว้ยเป็น้พ้ชพี�เลัีย้งให้
กลั้าไม้ ประกอบก่บไม่มีปัญหาไฟป�าแลัะฝุ่น้ตกชุกใน้พ้้น้ที�

กัาร้จ่ด้สม่มนาสิ�งแวด้ล้ัอมปัร้ะจำปีั 2564
• สม่มน้าสิ�งแวด้ลัอ้ม  ใน้หว่ขอ้ “Exponential Path to Net Zero” 

ภายใต้แน้วทาง บางจาก 100x : 100 ไอเด้ีย เพ้�อโลักย่�งย้น้ 
เปน็้การส่มมน้าใน้รปูแบบ Hybrid Conference เชญิผูส้น้ใจรว่ม
หาคำตอบแลัะทางออกว่าเราจะไปถึึงเป้าหมายลัด้การปล่ัอย               
ก๊าซึ่เร้อน้กระจกเป็น้ศูน้ย์ (Net Zero) อย่างก้าวกระโด้ด้                       
ได้้อย่างไร พร้อมอ่พเด้ตเทรน้ด้์โลัก แลัะเทคโน้โลัยีลั้ำ จาก                 
ผู้เชี�ยวชาญชาวต่างประเทศ เพ้�อสะท้อน้การเตรียมการของ
ประเทศ องค์กร แลัะบุคคลัต่างๆ หลั่งการประชุม 2021 United 
Nations Climate Change Conference (COP 26) ขององคก์าร
สหประชาชาติที�ประเทศสกอตแลัน้ด้์ 

แผนิงานิ
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การสร้างป้ระโยชีนิ์ต�อบริษัทิฯ
การสร้างคุณค�า

ต�อสิ�งแวดำล้อมและผ่้มีส�วนิไดำ้เสีย

• เพิ�มเสถึยีรภาพด้า้น้รายได้ข้องธ์รุกจิจากธ์รุกจิพลัง่งาน้
ไฟฟ้าสีเขียวแลัะโครงการด้้าน้พลั่งงาน้

• เพิ�มประสิทธ์ิภาพการใช้พลั่งงาน้ รวมถึึงลัด้ต้น้ทุน้     
แลัะค่าใช้จ่ายด้้าน้พลั่งงาน้

• เพิ�มส่ด้ส่วน้การใช้พลั่งงาน้หมุน้เวียน้ของประเทศ
• ลัด้ปริมาณการปล่ัอยก๊าซึ่เร้อน้กระจกรวมของ

ประเทศ

• ลัด้ความเสี�ยงแลัะผลักระทบทางธุ์รกิจจากการ
เปลัี�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศ ท่้งด้้าน้กายภาพ 
(Physical r isks) แลัะด้้าน้การเปลัี�ยน้แปลัง 
(Transition risks) ที�เกี�ยวก่บน้โยบาย กฎหมาย แลัะ
เทคโน้โลัยี

• เพิ�มโอกาสทางธ์รุกจิจากกลัไลัการลัด้ก๊าซึ่เรอ้น้กระจก 
ธ์รุกจิพลัง่งาน้ไฟฟ้าสเีขยีว แลัะธ์รุกจิผลัติภณ่ฑ์ช์วีภาพ

• ลัด้ความเสี�ยงแลัะผลักระทบจากการเปลัี�ยน้แปลัง
สภาพภูมิอากาศ

• ส่งเสริมแลัะป้องก่น้อุณหภูมิโลักไม่ให้สูงเกิน้                  
1.5 องศาเซึ่ลัเซึ่ียส

• สน้่บสนุ้น้เป้าหมายการลัด้ก๊าซึ่เร้อน้กระจกของ
ประเทศไทย ตาม NDC Roadmap

• เพิ�มประสิทธ์ิภาพการบริหารจ่ด้การน้้ำใน้กระบวน้     
การผลัิต แลัะลัด้ต้น้ทุน้แลัะค่าใช้จ่ายจากการใช้น้้ำ

• ผู้มีส่วน้ได้้ เสียไม่ได้้ร่บผลักระทบจากการใช้
ทร่พยากรน้้ำของบริษั่ทฯ

• บรรเทาปัญหาน้้ำท่วม-น้้ำแลั้งอย่างย่�งย้น้

• ลัด้ค่าใช้จ่ายใน้การบริหารจ่ด้การของเสีย
• เพิ�มประโยชน้์แลัะสร้างมูลัค่าให้ก่บของเสีย

• ลัด้การเกิด้ของเสีย แลัะก๊าซึ่เร้อน้กระจกจากการ
จ่ด้การของเสีย

• ส่งเสริมแลัะสน่้บสนุ้น้การปฏิิบ่ติตามแน้วคิด้         
BCG Economy Model 

• ส่งเสริมภาพล่ักษัณ์ที�ด้ี แลัะความโปร่งใสใน้การ
ด้ำเน้ิน้ธ์ุรกิจ

• สร้างความส่มพ่น้ธ์์ที�ด้ีก่บเคร้อข่ายต่อต้าน้คอร์ร่ปช่�น้
• ป้องก่น้ความเสี�ยงจากการไม่ปฏิิบ่ติตามกฎหมาย     

หร้อข้อบ่งค่บ รวมถึึงการทุจริต

• ลัด้ปัญหาการทุจริตแลัะคอร์ร่ปช่�น้ใน้ส่งคม
• สร้างเคร้อข่ายองค์กรธุ์รกิจต่อต้าน้คอร์ร่ปช่�น้ที�     

เข้มแข็ง

• สน่้บสนุ้น้น้โยบายของร่ฐใน้การจ้างงาน้คน้พิการ     
ตามมาตรา 33

• สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้ก่บส่งคม

• การมสีว่น้รว่มตอ่ยอด้การพฒ่น้าการศกึษัาใหเ้ยาวชน้
ใน้ชุมชน้ร่วมก่บสหกรณ์การเกษัตรที�ด้ำเนิ้น้ธุ์รกิจ        
ปั�มชุมชน้ 

• มีส่วน้ร่วมใน้การพ่ฒน้าคุณภาพการศึกษัาโด้ยมี
เป้าหมายที�จะร่วมบรรเทาปัญหาการอ่าน้ไม่ออก
เขียน้ไม่ได้้ของเยาวชน้ไทยแลัะช่วยให้เยาวชน้ใน้
ชน้บทสามารถึประกอบอาชีพ มีรายได้้พอเพียง 
หากตอ้งออกจากระบบการศกึษัาหลัง่จบการศกึษัา
ระด้่บม่ธ์ยมศึกษัา

• ต่อยอด้ธุ์รกิจด้้วยน้ว่ตกรรมเพ้�อเพิ�มมูลัค่าแลัะโอกาส
ทางธ์ุรกิจ

• สร้างว่ฒน้ธ์รรมด้้าน้น้ว่ตกรรมให้พน้่กงาน้
• การสร้างความร่วมม้อก่บองค์กรต่างๆ ใน้งาน้วิจ่ย

• ส่งเสริมงาน้วิจ่ยแลัะพ่ฒน้าด้้าน้วิทยาศาสตร์ 
เทคโน้โลัยี แลัะน้ว่ตกรรมใน้การพ่ฒน้าประเทศ

• ส่งเสริมการน้ำน้ว่ตกรรมมาใช้เพ้�อพ่ฒน้าคุณภาพ
ชีวิตของคน้ใน้ส่งคม

• สร้างความส่มพ่น้ธ์์ที�ด้ี แลัะความเช้�อม่�น้ใน้การ       
ด้ำเน้ิน้งาน้ของบริษั่ทฯ ให้ก่บชุมชน้

• พ่ฒน้าความเป็น้อยู่ของชุมชน้แลัะส่งคมให้ด้ีขึ้น้       
ใน้ด้้าน้อาชีพ สภาพแวด้ลั้อม แลัะความปลัอด้ภ่ย

การสร้างคุณค�าจากการดำำาเนิินิงานิ
ตอบสนิองต�อเป้้าหมาย

การพััฒนิาทิี�ยั�งย้นิ (SDGs)
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สู่ถานการณ์ดำ้านเศรษฐกิจ สู่ิ�งแวดำล้อม และสู่่งคม 

สถีานิการณ์เศรษฐกิจโลกป้ี 2564 
เศรษัฐกิจโลักปี 2564 ขยายต่วอย่างต่อเน้้�องต่้งแต่ช่วงต้น้ปี                     
จากความคบ้หน้า้การผลิัตแลัะการกระจายวค่ซีึ่น้ใน้หลัายประเทศ 
อย่างไรก็ด้ีการฟ้�น้ต่วของเศรษัฐกิจเป็น้ไปใน้อ่ตราที�ค่อยเป็น้             
ค่อยไปเน้้�องจากการกลัายพ่น้ธ์ุ์ของเช้้อไวร่สโคโรน้า 2019 
(COVID-19) ซึึ่�งส่งผลัให้อ่ตราการแพร่ระบาด้ใน้บางประเทศ                  
กลั่บมารุน้แรง รวมถึึงการหยุด้ชะง่กของกิจกรรมทางเศรษัฐกิจ             
ซึ่ึ�งส่งผลักระทบต่อห่วงโซึ่่อุปทาน้ น้อกเหน้้อจากปัจจ่ยจากการ      
แพร่ระบาด้ของเช้้อไวร่สโคโรน้า 2019 แลั้วน้่้น้ ความไม่แน้่น้อน้
ของความสม่พน่้ธ์ร์ะหว่างสหรฐ่ฯ – จนี้ที�ยง่คงตึงเครียด้ แลัะปัจจย่
ด้้าน้ภูมิร่ฐศาสตร์ย่งคงส่งผลักระทบต่อภาพรวมเศรษัฐกิจ                   
โด้ยกองทุน้การเงิน้ระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) คาด้การณ์ปี 2564 เศรษัฐกิจโลักจะขยายต่วที�                
ร้อยลัะ 5.9 เพิ�มขึ้น้จากปี 2563 ที�เศรษัฐกิจหด้ต่วที�ร้อยลัะ 3.1 
อยา่งไรกด็้ ีจากปญัหาอต่ราเงิน้เฟอ้ที�เพิ�มขึน้้ใน้หลัายประเทศจาก
การขาด้แคลัน้แรงงาน้ แลัะราคาพลั่งงาน้ที�เพิ�มสูงขึ้น้ ธ์น้าคาร
กลัางสหร่ฐฯ (FED) แลัะธ์น้าคารกลัางยุโรป (ECB) ลัด้ปริมาณ
การเข้าซึ่้้อสิน้ทร่พย์ใน้ไตรมาสที� 4 ปี 2564 เน้้�องจากเศรษัฐกิจ
ทยอยฟ้�น้ต่วอย่างต่อเน้้�องแลัะอ่ตราเงิน้เฟ้ออยู่ใน้ระด่้บที�สูงกว่า
กรอบเปา้หมายโด้ย ธ์น้าคารกลัางสหรฐ่ (FED) ประกาศแผน้การ
ทยอยปร่บลัด้ปริมาณการเข้าซึ่้้อสิน้ทร่พย์ (QE tempering)                   
ใน้เด้้อน้พฤศจิกายน้ แลัะจะปร่บลัด้ลังอีกใน้เด้้อน้ธ์่น้วาคม 2564 
ธ์น้าคารกลัางยุโรป (ECB) ปรบ่ลัด้การซ้้ึ่อสนิ้ทรพ่ย์ตามมาตรการ 
Pandemic Emergency Purchase Programmed (PEPP)                 
ใน้ไตรมาสที� 4 ท่้งน้ี้ ย่งคงอ่ตราด้อกเบี้ยน้โยบายใน้ระด้่บต�ำ                
ต่อเน้้�องเพ้�อสน้่บสนุ้น้การฟ้�น้ต่วของเศรษัฐกิจที�ย่งมีความ                      
ไม่แน้่น้อน้ รวมถึึงธ์น้าคารกลัางประเทศญี�ปุ�น้ที�ย่งคงอ่ตรา
ด้อกเบี้ยใน้ระด้่บต�ำเช่น้เด้ียวก่น้ 

สำหร่บปี 2565 กองทุน้การเงิน้ระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) คาด้การณ์เศรษัฐกิจโลักเติบโตที�ระด้่บ       
ร้อยลัะ 4.9 ย่งคงขยายต่วอย่างต่อเน้้�องใน้อ่ตราที�ชะลัอลังจาก                
ปี 2564 โด้ยมีแน้วโน้้มที�ด้ีจากช่องว่างการฟ้�น้ต่วทางเศรษัฐกิจ                
ที�ลัด้ลังใน้แต่ลัะภูมิภาค จากการปร่บต่วด้ีขึ้น้ของเศรษัฐกิจใน้             
กลัุ่มประเทศเศรษัฐกิจกำล่ังพ่ฒน้า แต่ย่งคงต้องเฝุ่้าระว่งปัจจ่ย
ความเสี�ยงจากการหยุด้ชะง่กของห่วงโซึ่่อุปทาน้ ทางภาคว่ตถุึด้ิบ
แลัะแรงงาน้ที�อาจส่งผลัต่ออ่ตราเงิน้เฟ้อใน้หลัายประเทศ                  
ความรุน้แรงของการแพร่ระบาด้ของเช้้อไวร่สโคโรน้า 2019                   
สายพ่น้ธ์ุ์โอมิครอน้ แลัะการกลัายพ่น้ธ์ุ์ของไวร่ส ปัญหาหน้ี้แลัะ
ภาวะการคลั่ง รวมไปถึึงปัญหาด้้าน้ภูมิร่ฐศาสตร์ที�เกิด้ขึ้น้ใน้                 
หลัายประเทศอีกด้้วย

สถีานิการณ์ดำ้านิสิ�งแวดำล้อมละสังคมป้ี 2564 
ใน้ปี2564 โลักแลัะประเทศไทยย่งคงเผชิญก่บความท้าทาย                       
ที�คุ้น้เคย น้อกเหน้้อการระบาด้ต่อเน้้�องของ COVID-19 ค้อ 
วิกฤตการณ์การเปลัี�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศ มลัพิษัแลัะของเสีย   
แลัะการสูญเสียความหลัากหลัายทางชีวภาพ ซึ่ึ�งสามารถึสรุป
สถึาน้การณ์ได้้ด้่งน้ี้ 

ด้้านกัาร้เปัลั่�ยนแปัลังสภัาพภั่มิอากัาศึ ใน้ปี 2564 ถึ้อเป็น้
ประเด้็น้ที�ท่�วโลัก ได้้ให้ความสำค่ญก่บผลักระทบของการ
เปลัี�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศหร้อโลักร้อน้อย่างจริงจ่งมากขึ้น้  
จากการประชมุสมช่ชาประเทศภาคอีน้สุญ่ญาสหประชาชาตวิา่ด้ว้ย
การเปลัี�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศ คร่้งที� 26 (COP26) ช่วงว่น้ที� 
31 ตลุัาคม - 12 พฤศจกิายน้ 2564 ณ เมอ้งกลัาสโกว ์สกอ็ตแลัน้ด้์ 
สหราชอาณาจ่กร หลัายประเทศต้�น้ต่วแลัะให้ความสำค่ญก่บ              
การเปลีั�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศมากขึ้น้อย่างเห็น้ได้้ช่ด้ เพราะ
เริ�มตระหน้ก่ใน้ ผลักระทบจากภาวะโลักรอ้น้สง่ผลัใหส้ภาพอากาศ
แปรปรวน้แลัะเกิด้ภ่ยพิบ่ติรุน้แรงใน้หลัายประเทศ ขณะเดี้ยวก่น้
กลัุ่มประเทศพ่ฒน้าแล้ัวมีการปร่บท่าทีใน้การที�การจะมีส่วน้ร่วม
ใน้บรรลุัเป้าหมายการปล่ัอยก๊าซึ่เร้อน้กระจกสุทธิ์เป็น้ศูน้ย์                  
(Net Zero Emission Target) ช่วงกลัางศตวรรษัตามความตกลัง
ปารสี (NDCs) ที�วางเปา้หมายลัด้การปลัอ่ยกา๊ซึ่เรอ้น้กระจกใหไ้ด้้ 
53 พน่้ลัา้น้ตน่้ใน้ป ี2030 โด้ยโลักมเีปา้หมายรว่มกน่้ลัด้การปลัอ่ย
ก๊าซึ่เร้อน้กระจกให้ลัด้ลัง 25 พ่น้ลั้าน้ต่น้ เพ้�อให้สามารถึควบคุม
อุณหภูมิของโลักไม่ให้สูงเกิน้กว่า 1.5 องศาเซึ่ลัเซึ่ียส  

ซึ่ึ�งน้อกจากการพยายามควบคุมแลัะลัด้การปลัด้ปลั่อยก๊าซึ่                 
เร้อน้กระจกแลั้ว ท่�วโลักย่งได้้ให้ความสำค่ญประเด้็น้สิ�งแวด้ลั้อม     
ที�เกี�ยวเน้้�องมาจากการเปลีั�ยน้แปลังสภาพภูมิอากาศ แลัะหากมี
การกำหน้ด้มาตรการใน้การดู้แลัก็จะเป็น้กลัไกใน้การช่วยชลัอ            
การเพิ�มอุณหภูมิโลัก ได้้แก่

มลัพิษที่างอากัาศึ : จากการประชุม COP 26 มีผู้แทน้จากกว่า 
100 ประเทศลังน้ามใน้ลังน้ามใน้ “Global Methane Pledge” 
ซึ่ึ�งเป็น้โครงการต่ด้ลัด้การปลั่อยก๊าซึ่”มีเทน้”ลัง 30% ภายใน้                
ปี 2030 เน้้�องจากพบว่า ก๊าซึ่มีเทน้ที�มนุ้ษัย์สร้างขึ้น้สามารถึลัด้
การปล่ัอยมลัพิษัได้้ถึึง 45% ใน้ทศวรรษัน้ี้ สำหร่บประเทศไทย 
มลัพิษัที�สำค่ญอีกประเภทหน้ึ�ง ค้อ ฝุุ่�น้ลัะออง PM 2.5 แต่ใน้                
ปี 2564 ประเทศไทยโชคด้ีที�ปรากฏิการณ์ลัาน้ีญาที�เกิด้ขึ้น้ ส่งผลั
ให้เกิด้ฝุ่น้ตกกระจายไปท่�วภูมิภาคช่วยลัด้การสะสมของฝุุ่�น้ลังได้้ 
โด้ยเฉพาะกรุงเทพมหาน้ครแลัะปริมณฑ์ลัจะประสบปัญหามลัพิษั
จากฝุุ่�น้ใน้ทุกๆ ปีช่วงเด้้อน้ธ์่น้วาคมถึึงกุมภาพ่น้ธ์์
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ความห้ลัากัห้ลัายที่างชี่วภัาพ ปั่าไม้แลัะกัาร้ใชี้ปัร้ะโยชีน์

ของดิ้น : ได้้มีการลังน้ามปฎิญญากลัาสโกว์ของผู้นํ้าด้้าน้ป�าไม้
แลัะการใช้ประโยชน้์ที�ด้ิน้ เพ้�อแสด้งความมุ่งม่�น้ของผู้น้ําที�จะร่วม
ก่น้หยุด้ย่้งการสูญเสียป�าไม้แลัะความเส้�อมโทรมของที�ด้ิน้ภายใน้
ปี 2030 สำหร่บความหลัากหลัายทางชีวภาพ ได้้มีการรวมต่ว               
จ่ด้ต่้งภาคีอนุ้ส่ญญาว่าด้้วยความหลัากหลัายทางชีวภาพ (CBD) 
เป็น้คร้่งแรกต่้งแต่เด้้ออน้ธ์่น้วาคม 2564 เน้้�องจากเห็น้ว่า                      
การปกป้องระบบธ์รรมชาติ ซึ่ึ�งรวมถึึงป�าไม้ แลัะการหยุด้ย่้ง                
การลัด้ลังอย่างรวด้เร็วของความหลัากหลัายทางชีวภาพ จะเป็น้
กุญแจสำค่ญอีกด้อกหนึ้�งใน้การต่อสู้ก่บการเปลีั�ยน้แปลังสภาพ                    
ภูมิอากาศท่�วโลัก  

น้อกจากผลักระทบด้้าน้สิ�งแวด้ล้ัอมจากการเปลัี�ยน้แปลังสภาพ              
ภูมิอากาศแลั้ว ที�ท่�วโลักให้ความสน้ใจน้อกเหน้้อจากแน้วทางที�
พยายามจะผล่ักด้่น้ให้ทุกประเทศร่วมม้อก่น้ใน้การควบคุม
อุณหภูมิของโลักไม่ให้สูงเกิน้กว่า 1.5 องศาเซึ่ลัเซึ่ียส ค้อ กรณีที� 
สมาพ่น้ธ์์แรงงาน้ระหว่างประเทศ ซึ่ึ�งเป็น้ต่วแทน้ของสมาชิก
สหภาพ 200 ลั้าน้คน้ท่�วโลัก เรียกร้องให้เริ�มการเจรจาก่บ                           
คน้งาน้แลัะชุมชน้ใน้ท่น้ทีภายหลั่งการประชุม COP26 โด้ยมี                
เป้าหมายเพ้�อสร้างแผน้ “การเปลีั�ยน้ผ่าน้อย่างเป็น้ธ์รรม” หร้อ                                
“just transition” plans1  

สำหร่บประเทศไทย ฯพณฯ พลัเอก ประยุทธ์์ จ่น้ทร์โอชา น้ายก
ร่ฐมน้ตรี ที�ได้้ไปประกาศเจตน้ารมย์ว่าประเทศไทยจะยกระด้่บ         
การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ให้บรรลุัเป้าหมายความ                  
เปน็้กลัางทางคาร์บอน้ (Carbon Neutrality) ภายใน้ปี ค.ศ. 2050 
แลัะบรรลัุเป้าหมายการปลั่อยก๊าซึ่เร้อน้กระจกสุทธ์ิเป็น้ศูน้ย์               
(Net Zero Greenhouse Gas Emission หร้อเรียกส้่น้ๆ ว่า                   
Net Zero Carbon) ภายใน้หร้อก่อน้กว่าปี ค.ศ. 2065 ซึ่ึ�งทำให้
ต้องมีการประสาน้ความร่วมม้อก่บทุกฝุ่�ายเพ้�อให้บรรลัุเป้าหมาย
ด้่งกลั่าว

1 World Economic Forum, “These are the climate change trends to look out for in 2022”, [online], https://www.weforum.
org/agenda/2022/01/climate-change-action-trends-2022-un/

2 ด้ร.วิจารย์ สิมาฉายา, “โอกาสประเทศไทยก่บเศรษัฐกิจปลัอด้คาร์บอน้”. [online], https://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?          
blog_id=86

ปัญหาขยะพลัาสติกแลัะขยะจากอาหาร : จากรายงาน้พบว่า 
พลัาสติก คิด้เป็น้ ร้อยลัะ 85 ของขยะใน้ทะเลั แลัะเต้อน้ว่าภายใน้
ปี 2040 ปริมาณมลัพิษัพลัาสติกที�ไหลัลังสู่ทะเลัพ้้น้ที�จะเก้อบ              
สามเท่า  สำหร่บขยะจากอาหาร (Food waste)  เศษัอาหารเป็น้
ปัญหาใน้เก้อบทุกประเทศ รวมท้่งประเทศที�มีรายได้้ปาน้กลัาง      
แลัะต�ำ โด้ยปี 2564 พบว่า โลักต้องสูญเสียอาหารเก้อบ                        
หน้ึ�งพ่น้ลั้าน้ต่น้ใน้แต่ลัะปี หร้อประมาณร้อยลัะ 17 ของอาหาร
ท่้งหมด้ที�มีใน้การบริโภคของมนุ้ษัย์

จากสถึาน้การณ์สิ�งแวด้ลั้อมแลัะส่งคมด้่งกลั่าว ใน้ประเทศไทยได้้
พยามข่บเคลั้�อน้ให้ภาคพลั่งงาน้สามารถึบรรลัุเป้าหมายการมุ่งสู่
เศรษัฐกิจแลัะส่งคมคาร์บอน้ต�ำ ทำให้ต้องมีการปร่บต่วแลัะ                     
มีการเสน้อให้น้ำแน้วทางของ โด้ยการส่งเสริมการลังทุน้พลั่งงาน้
สีเขียวใน้ภาคพล่ังงาน้ ประกอบด้้วย การเพิ�มส่ด้ส่วน้การผลัิต           
ไฟฟ้าใหม่โด้ยมีส่ด้ส่วน้พล่ังงาน้หมุน้เวียน้ไม่น้้อยกว่า 50%                  
การปรบ่เปลัี�ยน้การใชพ้ลัง่งาน้ภาคขน้ส่งเป็น้พลัง่งาน้ไฟฟ้าสเีขยีว        
ด้ว้ยเทคโน้โลัยยีาน้ยน้ตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพ้�อลัด้การ
ปลัด้ปลัอ่ยกา๊ซึ่เรอ้น้กระจก แลัะ ชว่ยแกไ้ขปญัหาสภาพอากาศจาก
ภาวะฝุุ่�น้ลัะออง PM2.5 การปรบ่เพิ�มประสิทธ์ภิาพการใชพ้ลัง่งาน้
มากกว่า 30% โด้ยการน้ำเทคโน้โลัยีแลัะน้ว่ตกรรมการบริหาร
จ่ด้การพลั่งงาน้สม่ยใหม่ แลัะ การปร่บโครงสร้างกิจการพลั่งงาน้
รองร่บแน้วโน้้มการเปลัี�ยน้ผ่าน้พลั่งงาน้ (Energy Transition)          
ตามแน้วทาง 4D1E ซึึ่�ง Decarbonization: การลัด้การปล่ัอย                 
ก๊าซึ่คาร์บอน้ได้ออกไซึ่ด้์ใน้ภาคพลั่งงาน้, Digitalization: การน้ำ
เทคโน้โลัยีด้ิจิท่ลัมาใช้ใน้การบริหารจ่ด้การระบบพล่ังงาน้, 
Decentralization: การกระจายศูน้ย์การผลิัตพล่ังงาน้แลัะ
โครงสร้างพ้้น้ฐาน้, Deregulation: การปรบ่ปรุงกฎระเบียบรองร่บ
น้โยบายพล่ังงาน้สม่ยใหม่ แลัะ Electrification: การเปลัี�ยน้                   
รูปแบบการใช้พลั่งงาน้มาเป็น้พล่ังงาน้ไฟฟ้า)2 ซึ่ึ�งต้องทำไป
พร้อมๆ ก่บการดู้แลัร่กษัาป�าไม้ ลัด้การต่ด้ไม้ทำลัายป�า รวมท่้ง
สง่เสรมิปลักูพ้น้้ที�ป�าชายเลัน้ ซึ่ึ�ง UNEP ใหก้ารสน้บ่สน้นุ้การปลักู
ป�าชายเลัน้โด้ยเรียกว่าเป็น้ Blue Forests ซึ่ึ�งจะให้ Blue Carbon  
ลัา่สดุ้มมีากกวา่ 30 ประเทศห่น้มารว่มสง่เสรมิ เพราะเปน็้อกีกลัไก
ที�สำคญ่ใน้การเพิ�มพนู้แลัะเพิ�มแหลัง่กก่เก็บคารบ์อน้ แลัะบรรเทา
ผลักระทบต่อสภาพแวด้ลั้อมโด้ยรวมด้้วย

58
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



รู้้�สึกึ ‘สึนุุก’
เม่ื่�อได้้รัับของสมื่นาคุณุ

ท่ี่�ป๊ั๊�มื่บางจาก

แต่่พอมื่ารั้เ้บ่�องหลังั

ของท่ี่�มื่าแต่่ลัะชิ้้�น

ยิ่่�งรู้้�สึกึ ‘มีคีวามีสึขุ’
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ในปีี 2564 บริิษััท บางจากฯ และบริิษััทย่่อย่ (“กล่่มบริิษััทฯ”) มีริาย่ได้้จากการิขาย่และการิให้้บริิการิจากห้ลาย่
กล่่มธุ่ริกิจ ปีริะกอบด้้วย่ธุ่ริกิจโริงกลั�นและการิค้้าน้ำมัน ธุ่ริกิจการิตลาด้ ธุ่ริกิจพลังงานไฟฟ้า ธุ่ริกิจผลิตภััณฑ์์

ชีวีภัาพ และธุร่ิกจิทริพัย่ากริธุริริมชีาต ิริวม 199,417 ลา้นบาท  เพิ�มข้น้ริอ้ย่ละ 46 จากปีกีอ่นห้นา้ เน่�องจาก
ได้ร้ิบัปีจัจยั่ห้นน่จากริาค้านำ้มนัด้บิและริาค้านำ้มนัสำเริจ็ริปูีปีริบัตวัสงูข้น้ตามการิฟ้�นตวัทางเศริษัฐกจิ

และการิขย่าย่ตัวของอ่ปีสงค์้น้ำมัน ห้ลังจากมีค้วามค่้บห้น้าในการิฉีีด้วัค้ซีีน COVID-19 ทั�วโลก 
อกีทัง้ปีริมิาณการิจำห้น่าย่ผลิตภัณัฑ์น้์ำมนัริวมของบริษิัทัฯ เพิ�มข้น้ 4% YoY โด้ย่ห้ลักมาจากการิ

ส่งออกน้ำมันเตากำมะถัันต�ำและ UCO อีกทั้ง BCPT มีริาย่ได้้จากการิขาย่เพิ�มข้้น โด้ย่ห้ลักมาจากริาค้า
ขาย่เฉีลี�ย่ต่อห้น่วย่และปีริิมาณการิจำห้น่าย่กับบ่ค้ค้ลภัาย่นอกกล่่มบริิษััทฯ ปีริับเพิ�มข้้น นอกจากนี้กล่่ม
บริิษััทฯ ได้้เปีลี�ย่นวิธุีการิบันท้กเงินลงท่นใน OKEA จากบริิษััทริ่วมเปี็นบริิษััทย่่อย่ ส่งผลให้้มีริาย่ได้้จาก

การิขาย่น้ำมันด้ิบและก๊าซีริวมอยู่่ในงบการิเงินริวม ตั้งแต่วันที� 1 กริกฎาค้ม 2564  

รายได้้

กล่่มบริิษััทฯ มีค้่าใชี้จ่าย่ในการิด้ำเนินการิในปีี 2564 เพิ�มข้้น 43,622 ล้านบาท ส่วนให้ญ่่มาจากต้นท่นขาย่ที�เพิ�มข้้นจาก
ริาค้าน้ำมันและปีริิมาณขาย่ สอด้ค้ล้องกับย่อด้ริาย่ได้้จากการิขาย่และให้้บริิการิที�เพิ�มข้้น และการิริวมกิจการิของ 
OKEA ASA ในริะห้ว่างปีี

ส่วนค้่าใชี้จ่าย่อ่�นๆ ของบริิษััทฯ ได้้แก่ ค้่าใชี้จ่าย่ดู้แลสังค้ม โริงเริีย่นและชี่มชีนริวมถั้งการิบริิจาค้ทั้งในริูปี
สิ�งของและเงินบริิจาค้ปีริะมาณ 34.68 ล้านบาท 

ในปีี 2564 ค้่าจ้างและค้่าใชี้จ่าย่เกี�ย่วกับสวัสด้ิการิพนักงานของบริิษััทฯ เพิ�มข้้น จากปีี 2563 
ปีริะมาณ 1,170 ล้านบาท และจากการิริวมกิจการิของ OKEA ASA ในริะห้ว่างปีี ด้อกเบี้ย่จ่าย่
สำห้ริับเงินกู้ย่่มและห้่้นกู้ เพิ�มข้้นจากปีีก่อนปีริะมาณ 345 ล้านบาท ส่วนการิชีำริะภัาษัีให้้แก่ริัฐบาล
และห้น่วย่งานท้องถัิ�นในปีี 2564 ปีริะมาณ 20 ล้านบาท สอด้ค้ล้องกับผลการิด้ำเนินงานของบริิษััทเปี็น
ขาด้ทน่สท่ธิุในปี ี2563 และบริษิัทัใชีส้ทิธุปิีริะโย่ชีน์จากผลขาด้ทน่ดั้งกล่าวทำให้ไ้ม่ตอ้งเสีย่ภัาษีัเงนิได้นิ้ตบิค่้ค้ล                
และในปีีนี้บริิษััทฯ และบางจ่ด้ใชี้บริิษััทในกล่่ม มีการิจ่าย่เงินปีันผล 2,672 ล้านบาท

ค่่าใช้้จ่่าย
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การกำากับดู้แลกิจ่การที่่�ด้่

ค้ณะกริริมการิบริิษััทมีเจตนาริมณ์ที�จะส่งเสริิมให้้บริิษััทฯ เป็ีนองค์้กริที�ด้ำเนินธุ่ริกิจภัาย่ใต้ห้ลักการิกำกับดู้แลกิจการิที�ดี้ และมีริะบบ
การิบริิห้าริจัด้การิที�มีมาตริฐาน ม่่งเน้นการิสริ้างปีริะโย่ชีน์สูงส่ด้ให้้แก่ผู้ถั่อห้่้น และค้ำน้งถั้งผู้ที�มีส่วนได้้ส่วนเสีย่ท่กฝ่่าย่ มีค้่ณธุริริมใน
การิด้ำเนินธุ่ริกิจ โปีริ่งใส และตริวจสอบได้้ จ้งได้้จัด้ทำนโย่บาย่การิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีเปี็นลาย่ลักษัณ์อักษัริ (Disclosure 102-16) 
ตั้งแต่ปีี 2546 ส่วนห้น้�งเปี็นผลมาจากการิปีริะชี่มเชีิงปีฏิิบัติการิที�พนักงานท่กค้นได้้มีส่วนริ่วมค้ิด้ริ่วมกำห้นด้เพ่�อใชี้เปี็นแนวทางในการิ
ปีฏิิบัติงาน โด้ย่ที�ผ่านมาบริิษััทฯ ได้้ม่่งสริ้างค้วามริู้ค้วามเข้าใจในห้ลักการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ี และสริ้างจิตสำน้กในการินำห้ลักการิ
กำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีไปีใชี้ในการิทำงานปีริะจำวัน จนเกิด้เปี็นวัฒนธุริริมองค้์กริ อีกทั้งพัฒนาการิริะบบการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีโด้ย่ได้้
ติด้ตามศ้กษัาแนวทางการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีทั้งในและต่างปีริะเทศ

การู้เปลี่ี�ยิ่นุแปลี่งแลี่ะพััฒนุาการู้ที่ี�สึำาคัญเกี�ยิ่วกับการู้ที่บที่วนุนุโยิ่บายิ่ 
แนุวปฏิ่บัติ่ แลี่ะรู้ะบบการู้กำากับดู้แลี่ก่จการู้ ในุรู้อบปีที่ี�ผ่่านุมีา 

ในปีี 2564 ค้ณะกริริมการิบริิษััทมีมติเห้็นชีอบการิปีรัิบปีริ่งนโย่บาย่การิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีเปี็นค้ริั้งที� 18 เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องกับ                    
ห้ลักเกณฑ์์โค้ริงการิสำริวจการิกำกับดู้แลกิจการิบริิษััทจด้ทะเบีย่น (Corporate Governance Report : CGR) ห้ลักเกณฑ์์แนวริ่วม               
ต่อต้านค้อริ์ริัปีชีันของภัาค้เอกชีนไทย่ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ห้ลักเกณฑ์์การิปีริะเมิน
ด้ัชีนีชีี้วัด้ค้วามสำเริ็จขององค้์กริที�ย่ั�งย่่น (DJSI) มาตริฐานการิด้ำเนินงานด้้านการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีของบริิษััทชีั้นนำ และเห้มาะสม
กับริูปีแบบการิด้ำเนินธุ่ริกิจในปีัจจ่บัน โด้ย่มีสาริะสำค้ัญ่ ด้ังนี้

1. เปีลี�ย่นชี่�อค้ณะกริริมการิบริริษััทภัิบาล เปี็นค้ณะกริริมการิกำกับดู้แลค้วามย่ั�งย่่นและบริริษััทภัิบาล และแก้ไขเพิ�มเติมบทบาท
ห้น้าที�และค้วามริับผิด้ชีอบให้้ค้ริอบค้ล่มการิด้ำเนินงานด้้านค้วามย่ั�งย่่น เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องกับวิสัย่ทัศน์ พันธุกิจ และเปี้าห้มาย่
ของบริิษััทฯ

2. แกไ้ขเพิ�มเตมิค้ำนิย่ามที�เกี�ย่วขอ้งและแนวปีฏิบัิตเิริ่�องการิป้ีองกนัการิฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) และการิจ้างพนักงาน
ริัฐ (Revolving Door) ในนโย่บาย่ต่อต้านค้อริ์ริัปีชีัน 

ด้ว้ย่ค้วามม่ง่มั�นและเจตนาริมณอ์นัแนว่แนใ่นการิด้ำเนนิงานบนพ่น้ฐานของการิกำกบัด้แูลกจิการิที�ด้ ีทำให้บ้ริษิัทัฯ ได้ร้ิบัการิจัด้อนัด้บั
และริางวัลด้า้นการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้อีย่า่งต่อเน่�อง เชีน่ การิจัด้อันดั้บอยู่ใ่นริะดั้บดี้เลิศ (Excellent) ห้ริอ่ 5 ตริาสัญ่ลักษัณ์ ในโค้ริงการิ
สำริวจการิกำกับดู้แลกิจการิบริิษััทจด้ทะเบีย่น (Corporate Governance Report : CGR) ปีริะจำปีี 2564 และเปี็นห้น้�งในบริิษััท                 
จด้ทะเบีย่นที�ได้้ริับค้ะแนนสูงส่ด้ในปีริะเทศไทย่ จัด้โด้ย่ IOD และ ตลท.

Accountability 
(รู้ับผ่่ดูชอบติ่อการู้

ติัดูสึ่นุใจแลี่ะการู้กรู้ะที่ำา)

Responsibility 
(สึำานุึกติ่อหนุ�าที่ี�ความีรู้ับผ่่ดูชอบ) 

Transparency 
(โปรู้่งใสึ เปิดูเผ่ยิ่ข�อมี้ลี่ 

แลี่ะติรู้วจสึอบไดู�) 

Vision to Create 
Long-term Value 
(มีีว่สึัยิ่ที่ัศนุ์สึรู้�างมี้ลี่ค่าเพั่�มี

แก่ก่จการู้รู้ะยิ่ะยิ่าว)

Ethics 
(มีีคุณธรู้รู้มี

แลี่ะจรู้่ยิ่ธรู้รู้มี)

Equitable Treatment 
(ปฏิ่บัติ่ติ่อผ่้�มีีสึ่วนุไดู�เสึียิ่ทีุ่กฝ่่ายิ่ 

อยิ่่างเที่่าเที่ียิ่มีกันุ)
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การู้ปรู้ะเมี่นุผ่ลี่การู้ปฏิ่บัติ่งานุของคณะกรู้รู้มีการู้บรู้่ษััที่
เพ่�อให้้การิกำกับดู้แลกิจการิของค้ณะกริริมการิบริิษััทเป็ีนไปีอย่่างมีปีริะสิทธิุภัาพ ค้ณะกริริมการิบริิษััทได้้ทำแบบปีริะเมินผลการิ                
ปีฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิบริิษััท อย่่างน้อย่ปีีละ 1 ค้ริั้ง เพ่�อร่ิวมกันพิจาริณาผลงานและปีริับปีริ่งแก้ไขต่อไปี โด้ย่มีการิปีริะเมิน                             
3 ริูปีแบบด้ังนี้ 

1. ปรู้ะเมี่นุรู้ายิ่บุคคลี่
โดูยิ่ตินุเอง 

มีคะแนนเฉลี่ี�ยร้อยลี่ะ 94.7 
อยู�ในเกณฑ์์ดีเยี�ยม

2. ปรู้ะเมี่นุรู้ายิ่บุคคลี่ 
แบบไขว�โดูยิ่กลีุ่่มี 

(กรรมการ 3-4 คน ซึ่่�งไม�เปิดเผย
ชั่ื�อประเมินกรรมการ 1 คน) มีคะแนนเฉลี่ี�ย 

ร้อยลี่ะ 95.5 อยู�ในเกณฑ์์ดีเยี�ยม

3. การู้ปรู้ะเมี่นุคณะกรู้รู้มีการู้
บรู้่ษััที่ที่ั�งคณะ 

มีคะแนนเฉลี่ี�ยร้อยลี่ะ 95.8 
อยู�ในเกณฑ์์ดีเยี�ยม

94.7 
ร้อยลี่ะ

95.5 
ร้อยลี่ะ

95.8
ร้อยลี่ะ

ติารู้างความีรู้้�ความีชำานุาญ (Board Skills Matrix)
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1. นาย่พิชีัย่ ชี่ณห้วชีิริ X X X X X X X

2. นาย่ส่เทพ วงศ์วริเศริษัฐ X X X X X

3. พล.อ. วิชีญ่์ เทพห้ัสด้ิน ณ อย่่ธุย่า X X X X X X

4. พล.ริ.อ. ส่ชีีพ ห้วังไมตริี X X X X X X

5. พล.อ. ทริงวิทย่์ ห้น่นภัักด้ี X X X X X

6. พล.ต.ท. ชีัย่วัฒน์ โชีติมา X X X X

7. นางปีริิศนา ปีริะห้าริข้าศ้ก X X X X X X X

8. ด้ริ. ปีริเมธุี วิมลศิริิ X X X X X X X

9. นาย่ปีริะสงค้์ พูนธุเนศ X X X X X X X

10. นาย่จำเริิญ่ โพธุิย่อด้ X X X X X X

11. ด้ริ. ก่ลย่า ตันติเตมิท X X X X X X

12. นาย่บ่ญ่ชีอบ ส่ทธุมนัสวงษั์ X X X X X X

13. นาย่ชีัย่วัฒน์ โค้วาวิสาริัชี X X X X X X X X

รู้วมี 13 8 8 13 5 9 3 8 13

รู้ายิ่ช่�อ/
ความีรู้้�ความีชำานุาญเฉพัาะดู�านุ

• ค้ณะกริริมการิมีค้วามห้ลากห้ลาย่ (Board Diversity) โด้ย่มีทักษัะสอด้ค้ล้องกับกลย่่ทธ์ุทางธุ่ริกิจของบริิษััทฯ ผ่านการิจัด้ทำ     
ตาริางค้วามริู้ค้วามชีำนาญ่ (Board Skills Matrix) และมีค้วามห้ลากห้ลาย่ของในด้้านปีริะวัติการิศ้กษัา ปีริะสบการิณ์                          
โด้ย่ไม่ได้้จำกัด้ค้วามแตกต่างอ่�นใด้  

• กริริมการิจำนวนไม่น้อย่กว่า 5 ค้น และไม่มากกว่า 15 ค้น โด้ย่ไม่มีการิกีด้กันทางเพศ ปีัจจ่บันมีกริริมการิจำนวน 13 ค้น                
ซี้�งเปี็นผู้ห้ญ่ิงจำนวน 2 ค้น และเปี็นกริริมการิที�เปี็นผู้บริิห้าริจำนวน 1 ค้น

• กริริมการิอิสริะจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกริริมการิทั้งห้มด้ ซี้�งปีัจจ่บันมีกริริมการิอิสริะจำนวน 8 ค้น เกินกว่าก้�งห้น้�งของ
จำนวนกริริมการิทั้งห้มด้ตามห้ลักการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ี

• ปีริะธุานกริริมการิไม่ใชี่บ่ค้ค้ลเด้ีย่วกันกับผู้ด้ำริงตำแห้น่งปีริะธุานเจ้าห้น้าที�บริิห้าริและกริริมการิผู้จัด้การิให้ญ่่ และไม่ด้ำริง             
ตำแห้น่งใด้ๆ ในค้ณะอน่กริริมการิ เพ่�อให้้มีค้วามชีัด้เจนในการิแบ่งแย่กห้น้าที�และการิปีฏิิบัติงาน

ค่ณะกรรมการบริษััที่
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การสื่่�อสื่ารและกิจ่กรรมเพื่่�อสื่นัับสื่นัุนัการต่่อต่้านัการทีุ่จ่ริต่ 

บริิษััทฯ ได้้มีการิส่งเสริิมการิต่อต้านการิท่จริิต ด้ังนี้
• การิส่�อสาริการิทำค้วามด้ี การิมีค่้ณธุริริมจริิย่ธุริริม และ

การิต่อต้านค้อริ์รัิปีชีัน ริวมถ้ังแนวปีฏิิบัตินโย่บาย่การิ
กำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีผ่าน Tone from the top โด้ย่จัด้ทำ
เปีน็ CG Motto จากผูบ้ริหิ้าริบนริะบบ Intranet ของบริษิัทั

• จัด้ทำคู้่ม่อนโย่บาย่การิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ี (ฉีบับย่่อ) 
ห้ริ่อ CG Policy (Booklet) ในริูปีแบบห้นังส่อออนไลน์ 
(eBook) เพ่�อให้ผู้อ่้านเริยี่นริูไ้ด้ง่้าย่และสามาริถันำไปีปีรัิบ
ใชี้ให้้ถัูกต้องย่ิ�งข้้น

• จัด้ทำ CG Lesson Learned เกี�ย่วกับนโย่บาย่การิกำกับ
ด้แูลกิจการิที�ด้ ี(ไตริมาสละ 1 ค้ริัง้) เพ่�อแสด้งถัง้กริณศีก้ษัา
ที�เกี�ย่วข้องอย่่างเปี็นริูปีธุริริม ในริะบบ BCP KMS                     
ให้้พนักงานริับทริาบ 

• ปีริะธุานเจ้าห้น้าที�บริิห้าริและกริริมการิผู้จัด้การิให้ญ่่                
ให้้สัมภัาษัณ์กับโค้ริงการิแนวร่ิวมต่อต้านค้อร์ิริัปีชัีนของ
ภัาค้เอกชีนไทย่  (Collective Action Against Corruption 
: CAC) ห้ัวข้อ CAC Change Agent Success Story 
โด้ย่ CAC ได้้มีการิจัด้ทำ Contents เผย่แพริ่แก่ผู้เข้าริ่วม

นโย่บาย่การิต่อต้านค้อริ์ริัปีชีันของบริิษััทฯ ใชี้บังค้ับกับค้ณะกริริมการิบริิษััท ผู้บริิห้าริ พนักงานท่กค้นของบริิษััทฯ และบริิษััทในกล่่ม
ริวมถั้งการินำมาตริการิที�เกี�ย่วข้องไปีปีฏิิบัติกับบริิษััทย่่อย่ บริิษััทริ่วม ห้ริ่อ บริิษััทอ่�นที�บริิษััทมีอำนาจในการิค้วบค้่ม และตัวแทนทาง
ธุ่ริกิจของบริิษััทฯ 

นอกจากนี ้บริิษัทัฯ ได้เ้ขา้ริว่มเปีน็ภัาค้ทีี�เกี�ย่วขอ้งกบัการิตอ่ตา้นค้อริร์ิปัีชีนัค้อ่ UN Global Compact ของสห้ปีริะชีาชีาต ิและในปี ี2556 
เปีน็ 1 ใน 22 บริษิัทัแริกที�ผา่นการิริบัริองเป็ีนสมาชิีกในโค้ริงการิแนวร่ิวมปีฏิิบัตขิองภัาค้เอกชีนไทย่ในการิต่อต้านการิทจ่ริติ (Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซี้�งจากการิด้ำเนินธุ่ริกิจด้้วย่ค้วามโปีริ่งใสอย่่างต่อเน่�องนั้น ในปีี 2562 บริิษััทฯ                    
ได้้ริับการิต่ออาย่่สมาชีิก CAC ต่อเน่�องเปี็นค้ริั้งที� 2 ห้ลังจากการิต่ออาย่่ค้ริั้งแริกในปีี 2559

การต่่อต่้านัการทีุ่จ่ริต่

ผ่ลี่ดูำาเนุ่นุงานุติ่อติ�านุการู้ทีุ่จรู้่ติ

1. ผู้บริหารแลี่ะพน่กงานทุกคนของกลีุ่�มบริษ่ัท       

บางจำากฯ ร่บทราบนโยบาย แลี่ะนำาไปใชั่้เป็น      

กรอบในการปฏิิบ่ติิงาน

การติอบร่บนำานโยบายฯ ไปปฏิิบ่ติิแลี่ะเรียนรู้จำนผ�านการทดสอบ 

(Disclosure 205-2) 

2. ส�งเสริมให้คู�ค้าเข้าเป็นแนวร�วมแลี่ะเป็นสมาชิั่ก             

ที�ได้ร่บการร่บรองของ CAC

บริษั่ทฯ ส�งเสริมให้คู�ค้าเข้าเป็นสมาชิั่กที�ได้ร่บการร่บรองจำากโครงการ CAC โดย                

ในปีนี� บริษั่ทได้ประชั่าส่มพ่นธ์์แลี่ะสื�อสารไปย่งคู�ค้าให้เข้าร�วมอบรมก่บทาง CAC                

ทุกไติรมาส โดยจำ่ดส่มมนา online ผ�านระบบ WebEx จำากการสน่บสนุนคู�ค้าอย�าง

ติ�อเนื�องติ่�งแติ�ปี 2556 ถึ่งปัจำจำุบ่นมีคู�ค้าที�ประกาศเจำตินารมณ์ จำำานวน 96 ราย

 ติอบร่บนโยบาย
ร้อยลี่ะ 100

ทดสอบความรู้  ร้อยลี่ะ 100 
ผลี่ประเมินเฉลี่ี�ย ร้อยลี่ะ 95

การแจำ้งข้อมูลี่
ความข่ดแย้ง
ทางผลี่ประโยชั่น์
ออนไลี่น์ผ�านระบบ 
HR-Services

(Disclosure 102-25)

ข้อร้องเรียนเกี�ยวก่บ
การทุจำริติ
(Disclosure 205-3) 

2560 2561 2562 2563  2564
0 0 0 1 1

  ร้อยลี่ะ

100

เป้าหมีายิ่ในุการู้ดูำาเนุ่นุงานุติ่อติ�านุการู้ทีุ่จรู้่ติ
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โค้ริงการิ CAC และ ชีอ่งทางสาธุาริณะอ่�นๆ 
เพ่�อปีริะชีาสัมพันธ์ุค้วามสำเริ็จของบริิษััทที�
ได้้เข้าริ่วมกับโค้ริงการิ CAC ในฐานะ 
Change Agent และให้้ค้วามสำค้ัญ่ในการิ
สนบัสน่นให้อ้งค์้กริภัาค้ธุ่ริกจิในการิต่อต้าน
การิท่จริิตอย่่างเป็ีนรูิปีธุริริม มีมาตริการิ
ปี้องกันการิให้้สินบนเจ้าห้น้าที�ของริัฐ 

• เม่�อวันที� 22 พฤศจิกาย่น 2564 บริิษััทฯ       
จดั้กิจกริริม CG Day (ปีทีี� 16) ริว่มกับบริษิัทั
ในก ล่่ม เ พ่� อส ร้ิางค้วามตริะห้นักถ้ัง                   
ค้วามสำค้ัญ่ของการิปีฏิิบัติตามห้ลักการิ
กำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีในสภัาพแวด้ล้อม
ปีจัจบ่นั โด้ย่ในปี ี2564 บริษิัทั บซีีพีจี ีจำกดั้ 
(มห้าชีน) เป็ีนเจ้าภัาพจัด้งานในรูิปีแบบ
ออนไลนห์้วัขอ้ CG DAY 2021 : Technology 
& Corporate Governance ส่งเสริิม ห้ริ่อ 

ท้าทาย่ โด้ย่มีการิบริริย่าย่พิเศษัจากศาสตริาจาริย่์ ด้ริ.ส่ชีัชีวีริ์ ส่วริริณสวัสด้ิ�              
อกีทัง้ย่งัให้้พนกังานในกล่ม่บริษิัทับางจากฯ มส่ีวนร่ิวมในการิจดั้ส่งเริยี่งค้วาม 
และค้ลิปีวีด้ิโอเพ่�อปีริะกวด้ริางวัล เพ่�อสริ้างค้วามตริะห้นัก พัฒนาศักย่ภัาพ
พนกังาน และเป็ีนการิส่�อสาริค้วามริูค้้วามเขา้ใจด้า้นการิกำกับดู้แลกจิการิที�
ด้ีต่อไปี

มาต่รการต่่อต่้านัค่อร์รัปช้ันั

• ส่�อสาริ “นโย่บาย่งด้การิริับของขวัญ่”                
(No Gift Policy) ในช่ีวงเทศกาลและใน
โอกาสอ่�นใด้ไปีย่ังพนักงาน บริิษััทย่่อย่และ
ผูเ้กี�ย่วข้องภัาย่นอก เพ่�อตอกย่ำ้ค้วามม่่งมั�น
ของบริิษััทฯ ในการิสริ้างบริริทัด้ฐานที�ดี้             
ในการิด้ำเนินธุ่ริกิจต่อผู้เกี�ย่วข้องท่กฝ่่าย่
อย่่างย่่ติธุริริม

• ไม่ รัิบของขวัญ่ห้ริ่อสิ� งของอ่�นใด้ไม่ว่า               
มูลค้่าเท่าใด้ในท่กโอกาส และไม่พ้งริับ             
ห้ริอ่ให้ก้าริเลีย้่งรัิบริอง และค่้าใชีจ้า่ย่อ่�นใด้
ที� เกินค้วามจำเป็ีนและไม่เห้มาะสมกับ                   
เจ้าห้น้าที�ของริัฐห้ริ่อบ่ค้ค้ลที�ทำธุ่ริกิจกับ
บริิษััทฯ ห้ากได้้รัิบมูลค่้าเกินปีกติวิสัย่               
ให้้พนักงานปีฏิิเสธุไม่ริับและริาย่งาน                    
ผู้บังค้ับบัญ่ชีาตามลำด้ับชีั้นเพ่�อทริาบ

• มีการิบริิจาค้เพ่�อการิก่ศลซ้ี�งต้องนำไปีใช้ีสำห้ริับสาธุาริณก่ศลเท่านั้น               
ริวมถัง้เงนิสนับสนน่เพ่�อธุ่ริกิจของบริษิัทัฯ ต้องไม่ใช้ีเป็ีนข้ออ้างสำห้รัิบการิ
ค้อร์ิริปัีชีนั โด้ย่ต้องมเีอกสาริห้ลกัฐานชีดั้เจนและสอด้ค้ล้องกบัริะเบยี่บ
บริษิัทัฯ

• เปีน็กลางทางการิเมอ่ง และไม่มแีนวปีฏิบัิตทิี�จะให้ก้าริช่ีวย่เห้ลอ่ทางการิ
เม่องแก่พริริค้การิเม่องใด้ๆ ไม่ว่าโด้ย่ทางตริงห้ริ่อทางอ้อม
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การิจัด้อนัด้บัอยู่ใ่นริะด้บัด้เีลศิ (Excellent) ห้ริอ่ 5 ตริาสญั่ลกัษัณ ์ในโค้ริงการิสำริวจการิกำกบัด้แูลกจิการิบริษิัทัจด้ทะเบยี่น (Corporate 
Governance Report : CGR) ปีริะจำปีี 2564 และเปี็นห้น้�งในบริิษััทจด้ทะเบีย่นที�ได้้ริับค้ะแนนสูงส่ด้ในปีริะเทศไทย่ จัด้โด้ย่สมาค้ม
ส่งเสริิมสถัาบันกริริมการิบริิษััทไทย่และตลาด้ห้ลักทริัพย่์แห้่งปีริะเทศไทย่ (ตลท.)

ริางวัลปีริะกาศเกีย่ริติค้ณ่จริริย่าบริริณ
ด้ีเด้่น ห้อการิค้้าไทย่ ปีริะจำปีี 2564 
จั ด้ โด้ย่ห้อการิ ค้้ า ไทย่และสภัา
ห้อการิค้้า แห้่งปีริะเทศไทย่

• แบ่งปันุแนุวค่ดู : จากสถัานการิณ์ COVID-19 และมาตริการิการิเว้นริะย่ะห้่างทางสังค้ม (Social Distancing) บริิษััทฯ ย่ัง
ค้งด้ำเนนิการิสนบัสนน่คู้ค่้า้อย่า่งตอ่เน่�องในการิเชีญิ่ชีวนและให้ค้้ำแนะนำในการิจดั้ทำคู้ม่อ่และนโย่บาย่การิตอ่ตา้นค้อริร์ิปัีชีนั ริวม
ถัง้ให้ค้้ำแนะนำต่างๆ ที�เกี�ย่วขอ้ง เพ่�อเปีน็แบบอย่า่ง และส่งเสริมิให้คู้้ค่้า้เขา้เปีน็แนวร่ิวมและเป็ีนสมาชีกิที�ได้ร้ิบัการิริบัริองของ CAC 
ผ่านชี่องทาง online ต่างๆ โด้ย่ตั้งแต่ปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้จัด้ให้้มีสิทธุิปีริะโย่ชีน์แก่คู้่ค้้าที�เปี็นสมาชีิกที�ได้้ริับการิริับริอง CAC ด้ังนี้

✓ ได้้ริับค้ะแนน บวก 1 - 2% สำห้ริับค้ะแนนด้้านเทค้นิค้
✓ กริณีมีริาค้าต�ำส่ด้เท่ากันห้ลาย่ริาย่ ให้้คู้่ค้้าที�ได้้การิริับริอง CAC ได้้ริับค้ัด้เล่อก

ด้ว้ย่ค้วามม่ง่มั�นและเจตนาริมณอ์นัแนว่แนใ่นการิด้ำเนนิงานบนพ่น้ฐานของการิกำกบัด้แูลกจิการิที�ด้ ีทำให้บ้ริษิัทัฯ ได้ร้ิบัการิจดั้อันด้บั
และริางวัลด้้านการิกำกับดู้แลกิจการิที�ด้ีอย่่างต่อเน่�อง เชี่น

ริางวัลชีมเชีย่องค้์กริโปีริ่งใส ค้ริั้งที� 10 (NACC Integrity Awards) 
จัด้โด้ย่สำนักงานปี้องกันและปีริาบปีริามการิท่จริิตแห้่งชีาติ 
(ปี.ปี.ชี.) แสด้งให้เ้ห็้นถัง้ค้วามม่่งมั�นของผูบ้ริหิ้าริและพนักงานใน
การิริว่มกนัพฒันาริะบบป้ีองกนัการิทจ่ริติค้อริร์ิปัีชีนัริอบด้า้นและ
สริ้างวัฒนธุริริมในองค์้กริที�โปีริ่งใสและต่อต้านการิท่จริิต
ค้อริ์ริัปีชีันท่กริูปีแบบ
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คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง (RMC)

การบริหารค่วามเสื่่�ยงองค่์กร

ตลอด้ริะย่ะเวลา 18 ปีีที�ผ่านมา บริิษััทฯ ได้้นำกริอบการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งเข้ามาปีริะย่่กต์ใชี้ในองค้์กริ โด้ย่มีการินำมาตริฐานสากล 
COSO ERM และ ISO 31000 เข้ามาใชี้กำห้นด้แนวทางการิบริิห้าริจัด้การิเพ่�อปี้องกันและลด้ผลกริะทบจากค้วามเสี�ย่งต่างๆ                            
ที�อาจทำให้้องค้์กริไม่บริริล่วัตถั่ปีริะสงค้์ตามที�ตั้งเปี้าห้มาย่ไว้ ทั้งนี้ เพ่�อสริ้างค้วามเชี่�อมั�นให้้กับผู้มีส่วนได้้เสีย่ว่า บริิษััทฯ จะสามาริถั              
ด้ำเนินธุ่ริกิจภัาย่ใต้สภัาวะแวด้ล้อมที�เปีลี�ย่นแปีลงอย่่างต่อเน่�องและริวด้เริ็วในปัีจจ่บัน โด้ย่ผู้บริิห้าริและพนักงานท่กริะดั้บในองค์้กริ 
ริวมทั้งบริิษััทริ่วมท่น มีส่วนริ่วมในการิด้ำเนินงานตามริะบบบริิห้าริค้วามเสี�ย่งที�เปี็นมาตริฐาน ค้วบคู่้ไปีกับกริะบวนการิวางแผน
ย่ท่ธุศาสตริอ์งค้ก์ริ และนโย่บาย่การิพัฒนาธุ่ริกจิอย่า่งย่ั�งย่น่ไปีกับสิ�งแวด้ลอ้ม สงัค้ม และการิกํากบัดู้แลองค์้กริ (Environmental, Social 
and Governance) โด้ย่มีค้ณะกริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งทั้งองค้์กริกำกับดู้แลอย่่างต่อเน่�อง เพ่�อให้้บริริล่ผลตามเปี้าห้มาย่ทางธุ่ริกิจ
ริ่วมกัน ตามโค้ริงสริ้างการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งองค้์กริ ด้ังภัาพ 

ห้มาย่เห้ต่: - Risk Manager - ผู้อำนวย่การิโด้ย่ตำแห้น่งห้ริ่อผู้ที�ได้้ริับมอบห้มาย่
  - Risk Coordinator - มอบห้มาย่ห้น้าที�โด้ย่ริองกริริมการิผู้จัด้การิให้ญ่่ / ผู้ชี่วย่กริริมการิผู้จัด้การิให้ญ่่
  - วันที� 1 มกริาค้ม 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษััทเห้็นชีอบให้้ค้ณะกริริมการิบริริษััทภัิบาลเปีลี�ย่นชี่�อเปี็นค้ณะกริริมการิกำกับ 
    ดู้แลค้วามย่ั�งย่่นและบริริษััทภัิบาล
  - วนัที� 1 มกริาค้ม 2565 ปีริะธุานเจ้าห้น้าที�บริหิ้าริและกริริมการิผูจ้ดั้การิให้ญ่่ เปีลี�ย่นชี่�อตำแห้น่งเป็ีน ปีริะธุานเจ้าห้น้าที�บริหิ้าริ 
   และกริริมการิผู้จัด้การิให้ญ่่กล่่มบริิษััทบางจาก
  

สาย่การิริาย่งาน
 Functional
 Risk Communication

คณะกรรมการวางแผนยุทธ์ศาสติร์
การส�งเสริมกระบวนการทำางาน
ระหว�างบริษั่ทในเครือ (SSS)

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี�ยงด้านราคา

แลี่ะการเงิน (Sub - PRMC)

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
ด้านราคาแลี่ะการเงิน (PRMC)

คณะกรรมการสรรหา
แลี่ะกำาหนดค�าติอบแทน

คณะกรรมการติรวจำสอบ

ฝ่่ายติรวจำสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยงท่�วท่�งองค์กร (ERMC)

คณะกรรมการบรรษั่ทภิบาลี่

ประธ์านเจำ้าหน้าที�บริหารแลี่ะ
กรรมการผู้จำ่ดการใหญ่�

คณะกรรมการบริหารแลี่ะ
จำ่ดการบริษั่ท (MANCOM)

คณะกรู้รู้มีการู้
บรู้่ษััที่

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

ฝ่่ายยุทธ์ศาสติร์องค์กร
แลี่ะแผนองค์กร

ส�วนยุทธ์ศาสติร์แลี่ะ
บริหารความเสี�ยงองค์กร

กลีุ่�มธ์ุรกิจำโรงกลี่่�น 
แลี่ะการค้านำ�าม่น

กลีุ่�มธ์ุรกิจำ
การติลี่าด

กลีุ่�มงานบ่ญ่ชั่ี
แลี่ะการเงิน

กลีุ่�มบริหารแลี่ะ
พ่ฒนาศ่กยภาพ

องค์กร

กลีุ่�มงานอื�นๆ 
ปฏิิบ่ติิหน้าที�ข่�นติรง
ก่บประธ์านเจำ้าหน้าที�
บริหารแลี่ะกรรมการ

ผู้จำ่ดการใหญ่�

บริษั่ทในกลีุ่�ม

กลีุ่�มงานวางแผน
ยุทธ์ศาสติร์
แลี่ะพ่ฒนา

ธ์ุรกิจำองค์กร
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ในปีี 2564 เก่อบท่กปีริะเทศทั�วโลกริวมทั้งปีริะเทศไทย่เผชีิญ่สภัาวะเศริษัฐกิจห้ด้ตัว เน่�องด้้วย่ผลกริะทบจากการิแพริ่ริะบาด้ของไวริัส
โค้โรินา 2019 (COVID-19) สาย่พันธุ่เ์ด้ลต้า ทำให้ภ้ัาค้รัิฐตอ้งออกบังค้บัใชีม้าตริการิปิีด้เมอ่งในห้ลาย่ปีริะเทศทั�วโลก สง่ผลต่อกจิกริริม
ทางเศริษัฐกจิและทำให้ห้้ว่งโซีอ่ป่ีทานเกดิ้ภัาวะชีะงกังนัทัง้จากการิปีดิ้โริงงานและการิห้ย่ด่้การิผลติของปีริะเทศคู้ค่้า้ที�อยู่ใ่นห้ว่งโซีอ่ป่ีทาน
เด้ีย่วกัน ริวมถั้งการิปีริับเพิ�มข้้นของอ่ปีสงค้์ของสินค้้า และริาค้าสินค้้าโภัค้ภััณฑ์์ที�ปีริับสูงข้้นอย่่างต่อเน่�องโด้ย่เฉีพาะริาค้าน้ำมันด้ิบ                
ส่งผลกริะทบต่อเศริษัฐกิจ อัตริาเงินเฟ้อ ริวมท้ังผลการิด้ำเนินงานของบริิษััทฯ อย่่างไริก็ด้ี บริิษััทฯ ได้้ด้ำเนินการิจัด้ทำแผนบริิห้าริ
จัด้การิค้วามเสี�ย่งทั้งองค์้กริ ริวมทั้งบริิษััทร่ิวมท่น เพ่�อลด้ผลกริะทบต่อการิด้ำเนินธุ่ริกิจ โด้ย่มีการิเฝ้่าริะวังและติด้ตามผลกริะทบ                   
ในภัาพริวม เพ่�อให้้เกดิ้การิค้วบค้ม่ค้วามเสี�ย่งให้อ้ยู่ใ่นริะด้บัที�ย่อมริบัได้ ้และเพ่�อเตริยี่มค้วามพริอ้มสำห้ริบัภัมิูทศัน์ทางธุร่ิกจิในอนาค้ต
ที�มีการิเปีลี�ย่นแปีลงริวด้เริ็วและผันผวน บริิษััทฯ ได้้จัด้ทำแผนบริิห้าริค้วามเสี�ย่งค้วบคู้่ไปีกับกลย่่ทธุ์การิด้ำเนินงาน โด้ย่แบ่งออกเปี็น 
2 กริณี (Scenario Planning) เพ่�อริองรัิบสถัานการิณ์ที�ค้าด้ว่าจะเกิด้ข้้นให้้สามาริถัปีริับเปีลี�ย่นสอด้ค้ล้องต่อการิเปีลี�ย่นแปีลง                        
ของสถัานการิณ์ด้ังกล่าว 

นอกจากนี ้เพ่�อให้เ้กดิ้ค้วามตอ่เน่�องและย่ั�งย่น่ในการิด้ำเนนิงาน บริษิัทัฯ ได้น้ำแนวโนม้และปีจัจยั่สภัาพแวด้ลอ้มทางธุร่ิกจิที�ค้าด้การิณ์
ว่าจะเกิด้การิเปีลี�ย่นแปีลงและส่งผลกริะทบต่อการิด้ำเนินธุ่ริกิจ Mega Trend และ Global Risk มาพิจาริณาเพ่�อบริิห้าริจัด้การิ                   
ค้วามเสี�ย่งในริะย่ะกลางและริะย่ะย่าว อาทิ การิแข่งขันของธุ่ริกิจอ่ตสาห้กริริม ภัาวะเศริษัฐกิจ พฤติกริริมผู้บริิโภัค้ สภัาพแวด้ล้อมและ
ภัูมิอากาศที�เปีลี�ย่นแปีลงไปีจากภัาวะโลกริ้อน และการิเติบโตทางด้้านเทค้โนโลย่ีและนวัตกริริม เชี่น เทค้โนโลย่ีด้้านพลังงานทด้แทน
และการิกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ค้วามก้าวห้น้าของการิพัฒนาริถัพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) เทค้โนโลยี่ด้า้นผลิตภัณัฑ์์
ชีีวภัาพ (Biological Technology) และนโย่บาย่ต่างๆ ของภัาค้รัิฐ ริวมไปีถั้งการิริวบริวมค้วามต้องการิและค้วามค้าด้ห้วังของ                              
ผู้มีส่วนได้้เสีย่ขององค้์กริ เพ่�อนำมาร่ิวมวิเค้ริาะห้์ผลกริะทบและแนวโน้มทิศทางการิบริิห้าริจัด้การิค้วามเสี�ย่งในริะย่ะย่าวค้วบคู้่ไปีกับ
การิจัด้ทำแผนย่่ทธุศาสตริ์องค้์กริ เพ่�อให้้เกิด้ค้วามย่ั�งย่่นริ่วมกัน

ทั้งนี้ บริิษััทฯ ได้้จัด้วางกริอบค้วามเสี�ย่งแบ่งออกเปี็น 1) การิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งองค์้กริ 2) การิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งโค้ริงการิลงท่น 3)                
การิบริิห้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจ เพ่�อให้้สามาริถัปีริะเมินและจัด้ทำแผนบริิห้าริค้วามเสี�ย่งได้้เห้มาะสม โด้ย่มีค้วามก้าวห้น้าในการิ
ด้ำเนินงานด้ังนี้

ผลการบริหารจ่ัด้การค่วามเสื่่�ยง
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1. การบริหารค่วามเสื่่�ยงองค่์กร 

เปี็นการิปีริะเมินค้วามเสี�ย่งห้ลักขององค์้กริ ท้ังจากปัีจจัย่ภัาย่ในและภัาย่นอก ริวมถั้งแนวโน้มในอนาค้ต (Future Trend) ที�อาจส่ง              
ผลกริะทบต่อเปี้าห้มาย่องค้์กริในริะย่ะสั้น ริะย่ะกลางและริะย่ะย่าว ค้ริอบค้ล่มค้วามเสี�ย่งทางกลย่่ทธุ์ (Strategy) การิปีฏิิบัติการิ 
(Operation) การิเงิน (Finance) และค้วามน่าเชี่�อถั่อ (Reputation) โด้ย่มีการิติด้ตามและเฝ่้าริะวังโอกาสเกิด้ข้้นของค้วามเสี�ย่งนั้นๆ 
ผ่านดั้ชีนีชีี้วัด้ค้วามเสี�ย่ง (Key Risk Indicators) ริวมถั้งจัด้ทำแผนบริิห้าริจัด้การิค้วามเสี�ย่งริองรัิบเพิ�มเติม เพ่�อลด้ผลกริะทบต่อ                     
เปี้าห้มาย่การิด้ำเนินงาน ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ปีริะเมินค้วามเสี�ย่งที�สำค้ัญ่โด้ย่มีค้วามสอด้ค้ล้องกับแผนย่่ทธุศาสตริ์องค้์กริ                           
และการิพัฒนาธุ่ริกิจอย่่างย่ั�งย่่นไปีกับสิ�งแวด้ล้อม สังค้ม และการิกํากับดู้แลองค้์กริ ด้ังนี้

ดู�านุกลี่ยิุ่ที่ธ์

ขนาด้เล็ก เพ่�อให้้เข้าถั้งแห้ล่งชี่มชีน โด้ย่มีการิเปีิด้สาขา
เพิ�มข้้นอย่่างต่อเน่�อง ทำให้้ ณ สิ้น ปีี 2564 มีจำนวน                 
825 สาขา ริวมถัง้ริาย่ได้ก้าริจำห้น่าย่ผ่านชีอ่งทางออนไลน์
เพิ�มข้้น จากการิที�มีสาขาค้ริอบค้ล่มห้ลาย่พ่้นที�และเปี็น
พันธุมิตริกับ Food Delivery เพิ�มเติม ได้้แก่ Robinhood 
นอกจากนี ้ เพ่�อพัฒนาให้้สถัานีบริกิาริน้ำมนับางจากเป็ีน 
Greenovative Destination ที�เติมเต็มค้วามต้องการิของ
ลูกค้้า และตอบโจทย่์วิถัีชีีวิตที�ปีริับเปีลี�ย่นไปีของผู้บริิโภัค้  
กล่่มธุ่ริกิจการิตลาด้ได้้มีการิพัฒนาธุ่ริกิจให้ม่อย่่าง                
ต่อเน่�อง โด้ย่ได้้พัฒนาสถัานีอัด้ปีริะจ่ไฟฟ�ำสำห้รัิบ                 
ย่านย่นต์ไฟฟ้า (EV chargers) ติด้ตั้งในสถัานีบริิการิ
น้ำมันบางจาก 70 สถัานี ให้้บริิการิใน 36 จังห้วัด้                     
ทั�วปีริะเทศ และได้้พัฒนาธุ่ริกิจรูิปีแบบ “บางจาก                  
Food Truck” โด้ย่จับม่อห้ลากห้ลาย่แบรินด้์ชีั้นนำ               
ตลอด้จนสินค้้าไลฟ์สไตล์เข้ามาเปิีด้ให้้บริิการิในสถัานี
บริิการิน้ำมันในริูปีแบบ Grab & Go

ความีเสีึ�ยิ่งจากการู้เปลีี่�ยิ่นุแปลี่งดู�านุนุวตัิกรู้รู้มีพัลี่งังานุ  
(Emerging Risk)
การิเปีลี�ย่นแปีลงด้้านนวัตกริริมพลังงาน เปี็นปีัจจัย่ภัาย่นอก                
ที�มีผลต่อทิศทางการิด้ำเนินธุ่ริกิจในปีัจจ่บัน บริิษััทฯ จ้งได้้
วิเค้ริาะห้์ปีริะเมินค้วามเสี�ย่งและห้าโอกาสจากค้วามก้าวห้น้า              
ทางนวัตกริริมพลังงาน โด้ย่ได้้ด้ำเนินการิ ด้ังนี้ 

• สริ้าง Green Ecosystem เพ่�อผลักดั้นนวัตกริริมต่างๆ 
ของกล่่มบริิษััทฯ โด้ย่เน้นด้้านพลังงานสีเขีย่ว (Green 
Energy) และด้้านชีีวภัาพ (Bio-Based) ผ่านสถัาบัน
นวัตกริริมและบ่มเพาะธุ่ริกิจ (Bangchak Initiative and 
Innovation Center – BiiC)

• สริา้งโอกาสการิลงทน่ในธุร่ิกจิเกี�ย่วเน่�องกบัริถัย่นตไ์ฟฟา้
และแบตเตอริี�ในอนาค้ต จากสิทธุิ�ในการิซี่้อลิเทีย่มตาม
สัญ่ญ่า Lithium purchase agreement ได้้สูงส่ด้ 6,000 
ตันต่อปีี จากโค้ริงการิ Cauchari-Olaroz ของบริิษััท 
Lithium Americas Corp.

ความีเสีึ�ยิ่งจากสึภัาพัเศรู้ษัฐกจ่โลี่กทีี่�ติกติำ�า แลี่ะอุปสึงค์
ที่ี�ปรู้ับติัวลี่ดูลี่ง
ผลจากวิกฤติ ไวริัสโค้โรินา 2019 (COVID-19) ที�กริะทบต่อ
เศริษัฐกิจและการิบริิโภัค้สินค้้าบางปีริะเภัทที�ลด้ลง จากการิ
ปีริะกาศปีิด้เม่อง (Lock down) ปีิด้กิจการิบางปีริะเภัท และลด้
การิเด้ินทางทั้งภัาย่ในปีริะเทศและริะห้ว่างปีริะเทศ ซี้�งมีแผน
บริิห้าริจัด้การิค้วามเสี�ย่ง ด้ังนี้ 

• ในปีี 2564 อ่ปีสงค้์การิใชี้น้ำมันอากาศย่านย่ังค้งได้้ริับ     
ผลกริะทบมาตริการิปิีด้ปีริะเทศจากการิแพร่ิริะบาด้ของ 
ไวรัิสโค้โรินา 2019 (COVID-19) บริิษััทฯ ได้้ลด้กำลัง      
การิผลิตลง และมีการิปีริับกริะบวนการิผลิตโด้ย่เปีลี�ย่น
จากการิผลิตน้ำมันอากาศย่านเป็ีนการิผลิตน้ำมันด้ีเซีล 
เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องกับค้วามต้องการิของตลาด้

• กล่่มธุ่ริกิจโริงกลั�นและการิค้้าน้ำมันได้้ปีริับโริงกลั�นเปี็น 
Niche products refinery นำเสนอผลิตภััณฑ์์ให้ม่ที�              
ห้ลากห้ลาย่มากข้้นเขา้ตลาด้ จากเดิ้มที�ผลติน้ำมนัเชี่อ้เพลงิ
ปีริะเภัทต่างๆ บริษิัทัฯขย่าย่สูก่าริผลติ UCO (Unconverted 
oil) สำห้ริับใชี้เปี็นสาริต้ังต้นในการิผลิตน้ำมันเค้ริ่�อง             
พ่น้ฐาน (lube base Oil) และพาริาฟิน แวก็ซ์ี (paraffin wax) 
และมีการิปีริับเปีลี�ย่นเพ่�อให้้ได้้ค้วามห้ลากห้ลาย่เพิ�มข้้น 
เชี่น สาริทำละลาย่ (solvent) ซี้�งเปี็นสาริที�มีค้่ณสมบัติ             
ในการิทำละลาย่และเป็ีนส่วนปีริะกอบสำคั้ญ่ในห้ลาย่
อ่ตสาห้กริริม เชี่น การิผลิตสี ทินเนอริ์ เริซีิน และย่ังค้ง
วางแผนจำห้น่าย่ผลิตภัณัฑ์ท์ี�ห้ลากห้ลาย่มากข้้นในอนาค้ต

• กล่่มธุ่ริกิจการิตลาด้ยั่งสามาริถัรัิกษัาส่วนแบ่งการิตลาด้
ในอันด้ับ 2 (ข้อมูลกริมธุ่ริกิจพลังงาน) ผ่านเปี้าห้มาย่ที�
ทำให้้แต่ละสถัานีมีเอกลักษัณ์เฉีพาะ (unique design) 
ผสมผสานกับ Brand Identity ของแบรินด้์บางจากฯ ทั้งนี้ 
มจีำนวนสถัานีบริกิาริน้ำมนั 1,277 สถัานี (ณ สิน้ปี ี2564) 
และยั่งค้งม่่งเน้นในการิขย่าย่ธุ่ริกิจ Non-Oil อย่า่งต่อเน่�อง 
ในปีีนี้ธุ่ริกิจริ้านกาแฟ Inthanin ค้ริบริอบ 15 ปีี และ               
ตั้งเป้ีาห้มาย่ที�จะขย่าย่สาขาอย่่างต่อเน่�อง ทั้งในและ             
นอกสถัานีบริิการิน้ำมัน อีกทั้งมีการิเพิ�มริูปีแบบร้ิาน            
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• ขย่าย่ธุ่ริกิจสู่ ธุ่ริ กิจผลิตภััณฑ์์ชีีวภัาพมูลค่้าสูงผ่าน                  
บริษิัทั บบีจีไีอ จำกดั้(มห้าชีน) โด้ย่ลงทน่ในบริษิัทั Manus                
Bio Inc. ผู้นำธุ่ริกิจเทค้โนโลย่ีชีีวภัาพริะด้ับโลก และริ่วม
ลงท่นจัด้ตั้งบริิษััทริ่วมท่น WIN Ingredients และได้้ริับ                 
ใบสำค้ัญ่การิข้้นทะเบีย่นตำรัิบอาห้าริ สำห้รัิบสาริให้้               
ค้วามห้วาน Neotame เพ่�อการิจำห้น่าย่ในปีริะเทศไทย่
และอาเซีีย่น อีกทั้งได้้เริิ�มจำห้น่าย่ผลิตภััณฑ์์เสริิมอาห้าริ
ภัาย่ใต้แบรินด้์ B Nature Plus โด้ย่ผลิตภััณฑ์์แริกที�
จำห้น่าย่ค้่อ ASTA-IMMU ซี้�งเปี็นสาริต้านอน่มูลอิสริะ 
บำริง่ผวิพริริณ สกัด้จากสาห้ริา่ย่สแีด้ง (Astaxanthin) และ
เริิ�มมกีาริจำห้น่าย่แอลกอฮอลล้างมอ่มาตริฐานเภัสัชีกริริม 
ปีลอด้ภััย่ด้้วย่การิผลิตจาก GMP-HACCP

• สริ้างโอกาสในการิต่อย่อด้ธุ่ริกิจด้้านนวัตกริริมพลังงาน 
ด้้วย่การิจัด้ให้้มีการิเสนอโค้ริงการิพัฒนาธุ่ริกิจให้ม่            
จากพนักงานบริิษััทฯ และบริิษััทในกล่่ม อย่่างสม�ำเสมอ              
โด้ย่นำห้ลักการิค้ิด้แบบ Design Thinking มาออกแบบ
ผลติภัณัฑ์แ์ละบริกิาริเพ่�อริองริบัการิเปีลี�ย่นแปีลง ซี้�งจะนำ
ไปีพัฒนาต่อย่อด้เชีงิพาณิชีย์่ริว่มกับสถัาบนันวัตกริริมและ
บ่มเพาะธุ่ริกิจ (BiiC) ต่อไปี

• ขย่าย่บริิการิ Startup “Winnonie” อย่่างต่อเน่�อง                  
โด้ย่เป็ีนการินำเอาเทค้โนโลยี่ริถัจกัริย่านย่นต์ไฟฟา้เขา้มา
สำห้รัิบผู้ขับขี�ริถัจักริย่านย่นต์รัิบจ้างและพนักงานรัิบส่ง
อาห้าริห้ริ่อพัสด้่ใชี้ในรูิปีแบบการิเชี่าริถัจักริย่านย่นต์ 
พริอ้มกบัการิเปีลี�ย่นแบตเตอริี�แบบ Swapping ซี้�งสามาริถั
นำแบตเตอริี�ไปีเปีลี�ย่นได้ท้ี�ตูส้ำห้ริบัแลกเปีลี�ย่นแบตเตอริี�
ที�สถัานีบริิการิน้ำมันบางจาก ซี้�งเป็ีนการิต่อย่อด้นำ
นวัตกริริมพลังงานสีเขีย่วและย่กริะด้ับค่้ณภัาพชีีวิตผู้ขับขี�
ริถัจักริย่านย่นต์

• เปีิด้ตวั “โค้ริงการิพฒันาตู้เตมินา้มนัอจัฉีริิย่ะริะบบด้ิจิทลั 
: ตู้กริะทิง” โด้ย่ทางบริิษััทฯ ได้้ทำงานริ่วมกับ บริิษััท 
ไมโค้ริออย่ล์แอนด์้ริเีทล จำกัด้ และบริษิัทั ด้แีทค้ ไตริเน็ต 
จำกดั้ ในการิด้ำเนินการิติด้ตัง้และบริหิ้าริตูเ้ติมนำ้มันและ
จัด้ทำริะบบส่�อสาริเพ่�อใชี้ในการิจัด้ตั้งเค้ริ่อข่าย่ตู้กริะทิง     
ในพ่น้ที�ตา่งๆ ทั�วปีริะเทศ ทำให้้ตูก้ริะทงิเปีน็แพลตฟอริ์ม         
ให้้บริิการิน้ำมันค่้ณภัาพที�เข้าถ้ังริะด้ับชี่มชีนเล็กๆ ชี่วย่            
ส่งเสริิมโอกาสในการิเข้าถ้ังพลังงานที�มีค่้ณภัาพและ                
ได้ม้าตริฐาน และตอ่ย่อด้ขย่าย่ไปีสูบ่ริกิาริอ่�นๆ นอกเห้นอ่
จากบริิการิด้า้นน้ำมนัในอนาค้ต เพ่�อชีว่ย่ย่กริะดั้บค้ณ่ภัาพ
ชีีวิตของผู้ค้นในท้องถัิ�นได้้อย่่างริอบด้้าน

ความีเสึี�ยิ่งเกี�ยิ่วกับการู้บรู้่หารู้ที่รู้ัพัยิ่ากรู้บุคคลี่เพั่�อ
รู้องรู้บัการู้เติบ่โติในุอนุาคติ
การิขย่าย่การิลงท่นเพ่�อกริะจาย่ค้วามเสี�ย่งในการิด้ำเนินธุ่ริกิจ 
เปี็นการิสร้ิางค้วามมั�นค้งและย่ั�งย่่นทางริาย่ได้้ให้้กับองค์้กริ           
นำมาซี้�งค้วามต้องการิพนักงานที�มีค้วามห้ลากห้ลาย่และชีำนาญ่

การิในแต่ละธุ่ริกิจมากย่ิ�งข้้น ส่งผลให้้บริิษััทฯ จำเป็ีนต้องจัด้ห้า
ทริัพย่ากริบ่ค้ค้ลที�มีค้วามริู้ค้วามสามาริถัและการิบริิห้าริบ่ค้ลากริ
ที�มีชี่วงอาย่่ที�แตกต่าง (Generation Gap) อย่่างเห้มาะสมเพ่�อ
ริองรัิบในการิด้ำเนินธุ่ริกิจ บริิษััทฯ จ้งได้้กำห้นด้ทิศทางในการิ
พัฒนาริะบบบริิห้าริทรัิพย่ากริบ่ค้ค้ลให้้สอด้ค้ล้องกับกลย่่ทธุ์               
ทางธุ่ริกิจอย่่างต่อเน่�อง โด้ย่จัด้ให้้มีการิเริีย่นริู้และแลกเปีลี�ย่น
ริะห้วา่งพนกังานของบริษัิัทในกล่ม่บางจาก เพ่�อเพิ�มทกัษัะ โอกาส
ค้วามก้าวห้น้าทางอาชีีพ และค้วามต่อเน่�องในการิด้ำเนินธุ่ริกิจ 
ริวมถัง้เพิ�มค้วามผูกพนัของพนักงานที�มตีอ่องค์้กริ โด้ย่ด้ำเนินการิ
วิเค้ริาะห์้และวางแผนร่ิวมกันริะห้ว่างฝ่่าย่บริิห้าริ ผ่านค้ณะ
กริริมการิวางแผนย่่ทธุศาสตร์ิการิส่งเสริิมกริะบวนการิทำงาน
ริะห้ว่างบริิษััทในเค้ริ่อ
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ดู�านุกลี่ยิุ่ที่ธ์

ความีเสึี�ยิ่งการู้บรู้ห่ารู้จดัูการู้วัติถุดุูบ่แลี่ะหว่งโซ่อ่ปุที่านุ  
พจิาริณาปัีจจัย่เสี�ย่งตลอด้ห่้วงโซีอ่ป่ีทาน เพ่�อบริหิ้าริค้วามเสี�ย่งของ
คู้่ค้้าในการิส่งมอบวัตถั่ด้ิบ เค้ริ่�องจักริ อ่ปีกริณ์ และบริิการิต่างๆ 
ในการิผลติและจำห้นา่ย่ ให้ส้ามาริถัด้ำเนนิธุร่ิกจิได้อ้ย่า่งตอ่เน่�อง 
สริ้างค้วามเชี่�อมั�นต่อผู้มีส่วนได้้เสีย่ ตลอด้จนสริ้างค้วามสามาริถั
ในการิแข่งขัน ซี้�งมีแผนบริิห้าริจัด้การิค้วามเสี�ย่ง ด้ังนี้

• พิจาริณาจัด้ห้าน้ำมันด้ิบจากห้ลากห้ลาย่แห้ล่งผลิต                   
ในช่ีวงเวลาที�เห้มาะสม โด้ย่ค้ำน้งถั้งค้่ณภัาพที�เห้มาะสม
กับกริะบวนการิผลิตที�ให้้ค้่าการิกลั�นที�ดี้เพ่�อเพิ�มมูลค้่าให้้
กับกิจการิ

• ทำสัญ่ญ่าจัด้ซี่้อน้ำมันดิ้บในริะย่ะย่าวทั้งจากต่างปีริะเทศ
และในปีริะเทศ เพ่�อริองริับปีริิมาณการิกลั�นได้้อย่่าง
สม�ำเสมอ 

• สำริองและจัด้ห้าวัตถ่ัด้ิบในการิผลิตเชี่้อเพลิงชีีวภัาพ                
จากแห้ล่งผลิตที�มีริะด้ับริาค้าที�เห้มาะสมและสามาริถั
แข่งขันได้้ 

• ปีริะเมินค้วามเสี�ย่งด้า้นค้วามเพีย่งพอของผูข้าย่ (Supplier) 
ด้้วย่การิจัด้กล่่มผู้ขาย่ วัตถ่ัด้ิบ สินค้้า และบริิการิ ที�มี             
มูลค้่าสูง และปีริะเมินค้วามเสี�ย่งที�อาจส่งผลกริะทบด้้าน
เศริษัฐกิจ สังค้ม และสิ�งแวด้ล้อมต่อองค้์กริจากกล่่มผู้ขาย่ 
เพ่�อสร้ิางค้วามต่อเน่�องในการิด้ำเนินธุ่ริกิจตลอด้ห่้วงโซี่
อ่ปีทาน 

• ทั้งนี้ ในปีีที�ผ่านมาได้้มีการิพิจาริณาทำแผนริองริับจัด้ห้า
สินค้้าทด้แทน เพ่�อลด้ค้วามเสี�ย่งจากการิไม่สามาริถั                  
สง่มอบสนิค้า้ได้เ้น่�องมาจากมาตริการิปีดิ้เมอ่งในปีริะเทศ
คู้่ค้้าห้ริ่อสาเห้ต่อ่�นๆ

ความีเสึี�ยิ่งจากโรู้ครู้ะบาดู
สถัานการิณ์การิแพริ่ริะบาด้ของ ไวริัสโค้โรินา 2019 (COVID-19) 
กริะจาย่อย่่างต่อเน่�องไปีทั�วโลกริวมถั้งปีริะเทศไทย่ ส่งผลกริะทบ
ทั้งทางด้้านเศริษัฐกิจและการิใชี้ชีีวิตปีริะจำวันที�ต้องเปีลี�ย่นแปีลง
ไปีเพ่�อค้วบค้่มการิแพริ่ริะบาด้ของเชี่้อไวริัส โด้ย่บริิษััทฯ ได้้มีการิ
ปีริะเมินผลกริะทบในห้ลาย่ด้้าน โด้ย่มีมาตริการิปี้องกันเพ่�อลด้
ค้วามเสี�ย่ง และได้้ด้ำเนินการิซี้อมแผนรัิบม่อตามแผนบริิห้าริ       
ค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจ (Business Continuity Management: 
BCM) บริิษััทฯ ได้้ให้้ค้วามสำค้ัญ่อย่่างย่ิ�งกับค้วามปีลอด้ภััย่ของ
พนักงาน ลูกค้้าและผู้เกี�ย่วข้อง โด้ย่ให้้ค้วามริู้เกี�ย่วกับการิปี้องกัน
การิแพริ่ริะบาด้ แย่กการิทำงานริะห้ว่างโริงกลั�นฯ และ M-tower 
จัด้ Safe house สำห้ริับพนักงาน DCS ในชี่วงที�การิแพริ่ริะบาด้
ของเชี่้อไวริัสมีค้วามร่ินแริง และปีริับริูปีแบบการิทำงานเปี็นแบบ 
Hybrid Workplace โด้ย่พนักงานสามาริถัทำงานแบบผสมผสาน
กันริะห้ว่างการิปีฏิิบัติงานที�บ้านและสำนักงานที�เห้มาะสมตาม
สถัานการิณ์ที�เปีลี�ย่นแปีลง โด้ย่กล่่มบริิษััทฯ ให้้ค้วามสำค้ัญ่ใน

เริ่�องค้วามปีลอด้ภัยั่และสข่ภัาพของพนักงาน ลกูค้า้เริง่ช่ีวย่ด้ำเนิน
การิจดั้ห้าวคั้ซีนีปีอ้งกนัไวริสัโค้โรินา 2019 (COVID-19) สง่ผลให้้
มีพนักงานได้้ริับการิฉีีด้วัค้ซีีนเข็มแริกค้ริบ 99% ตั้งแต่ สิงห้าค้ม 
2564 และค้ริบ 2 เข็มในอัตริาริะด้ับสูง ริวมถั้งเตริีย่มการิจัด้ห้า
วคั้ซีีนเขม็ที� 3 เพ่�อกริะต้่นภูัมคิ้่ม้กนั และการิพน่ฆ่่าเชี่อ้ที�สำนกังาน
เปี็นปีริะจำ อีกทั้งทำการิจัด้ริถัตริวจค้ัด้กริอง เค้ล่�อนที� (Antigen 
test mobile unit) สำห้ริับตริวจไวริัสโค้โรินา 2019 (COVID-19) 
ให้้กับพนักงานบางจากและบริิษััทในกล่่มท่กสัปีด้าห้์ ริวมถ้ัง
พนักงานในสถัานีบริิการิน้ำมันฯ และร้ิานกาแฟ Inthanin เพ่�อ
ค้วามปีลอด้ภััย่และสริ้างค้วามเชี่�อมั�นให้้ลูกค้้าที�เข้ามาใชี้บริิการิ 
ทั้งนี้สถัานการิณ์การิแพร่ิริะบาด้ของ ไวรัิสโค้โรินา 2019 
(COVID-19) และริาค้าน้ำมันโลกที�ผันผวนที�เกิด้ข้้นเม่�อปีี 2564 
บริิษััทฯ ได้้ให้้ค้วามสำค้ัญ่กับกริะบวนการิทำงานที�กริะชีับ               
ค้ล่องตัว ปีริับเปีลี�ย่นได้้ตามสถัานการิณ์ พริ้อมปีริับองค้์กริเพ่�อ
ค้วามย่ั�งย่น่ ริวมถัง้การิบริหิ้าริจัด้การิเงินทน่ห้มน่เวยี่นให้เ้พีย่งพอ
กับการิด้ำเนินธุ่ริกิจและแผนการิลงท่นตามแผน

ความีเสึี�ยิ่งจากการู้เปลีี่�ยิ่นุแปลี่งดู�านุเที่คโนุโลี่ยีิ่ดู่จ่ทัี่ลี่
แลี่ะภััยิ่คุกคามีจากไซ่เบอรู้์ (Emerging Risk)
การิเปีลี�ย่นแปีลงด้้านเทค้โนโลย่ีด้ิจิทัลและภััย่ค้่กค้ามจากไซีเบอริ์ 
เปี็นปีัจจัย่ภัาย่นอกที�มีการิพัฒนาและเปีลี�ย่นแปีลงอย่่างริวด้เริ็ว 
เน่�องจากการิแข่งขันและพัฒนาธุ่ริกิจในปีัจจ่บันจำเปี็นต้องพ้�งพา
การิใชี้เทค้โนโลย่ีที�ทันสมัย่และการิเชี่�อมโย่งข้อมูลของอ่ปีกริณ์           
และส่วนงานตา่งๆ ผา่นอนิเตอริเ์นต็มากข้น้ เพ่�อเพิ�มปีริะสิทธิุภัาพ
ของธุ่ริกิจ การิสร้ิางปีริะสบการิณ์ที�ดี้ให้้ลูกค้้า โด้ย่ต้องค้ำน้งถั้ง
ค้วามปีลอด้ภัยั่ของริะบบเทค้โนโลย่สีาริสนเทศขององค้ก์ริ  ด้งันัน้ 
บริิษััทฯ จ้งได้้มีการิเตริีย่มการิเพ่�อริองริับต่อการิพัฒนาและ                 
การิเปีลี�ย่นแปีลงด้า้นเทค้โนโลยี่ด้งักลา่ว ริวมทัง้พิจาริณาปีริะเด็้น
ค้วามเสี�ย่งด้้านเทค้โนโลย่ีซ้ี�งอาจส่งผลกริะทบต่อการิห้ย่่ด้ชีะงัก     
ของธุ่ริกิจในปีัจจ่บันอย่่างริ่นแริง ผ่านการิด้ำเนินการิ ด้ังนี้
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• จัด้ให้้มีศูนย่์เทค้โนโลยี่ด้ิจิทัล ทำห้น้าที�ในการิวางแผน 
ติด้ตามและจัด้ห้าเทค้โนโลย่ีด้ิจิทัลมาใชี้ในการิเตริีย่ม
ค้วามพร้ิอมเพ่�อริองรัิบกบัการิเปีลี�ย่นแปีลงด้า้นเทค้โนโลยี่
ที�เกิด้ข้้นอย่่างริวด้เริ็ว เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องกับพฤติกริริมของ
ผู้บริิโภัค้ที�เปีลี�ย่นแปีลงไปี ปีรัิบปีร่ิงกริะบวนการิทำงาน
เพ่�อเพิ�มขีด้ค้วามสามาริถัทางการิแข่งขัน และเพิ�ม
ปีริะสิทธิุภัาพการิให้้บริิการิ โด้ย่ในปีี 2564 มีการินำ
เทค้โนโลย่ีด้ิจิทัลเข้ามาปีริะย่่กต์ใชี้เพิ�มเติม อาทิ 

- โค้ริงการิ Digital Payment การิรัิบชีำริะเงินด้ว้ย่ริะบบ
ด้ิจิทัลในริูปีแบบ Mobile EDC (Electronic Data 
Capture) เพ่�อห้ลีกเลี�ย่งการิสัมผัสที�สถัานีบริิการิ
น้ำมันเพีย่งสแกน QR เพ่�อจ่าย่ผ่าน Application                 
ของท่กธุนาค้าริและพริ้อมเพย่์ ห้ริ่อแตะจ่าย่ด้้วย่บัตริ
เค้ริดิ้ตผ่านเค้ร่ิ�องรูิด้บัตริไริ้สาย่ (contactless)                    
ทั้งสามาริถัสะสมค้ะแนนสมาชีิกบางจากได้้ในเวลา
เด้ีย่วกัน 

- การิพัฒนา Personalized Marketing โด้ย่การินำ
เทค้โนโลย่ีด้้าน Analytics มาวิเค้ริาะห้์พฤติกริริมของ
ผู้บริิโภัค้แต่ละริาย่ เพ่�อออกแบบบริิการิที�ตอบสนอง
ค้วามตอ้งการิตอ่ผูบ้ริโิภัค้ เพิ�มค้วามพง้พอใจในการิใชี้
บริิการิ

- ส่งเสริิมการิปีรัิบเปีลี�ย่นกริะบวนการิทำงานเปี็น 
Digitalization เพ่�อเพิ�มปีริะสิทธิุภัาพและลด้เวลาการิ
ทำงาน โด้ย่เล่อกใชี้ Digital tool ต่างๆ ในการิพัฒนา
งานได้้แก่ Robotic Process Automation (RPA), 
Power BI ห้ริ่อ Power App  ตัวอย่่างกริะบวนการิ
ทำงานที�พัฒนาแล้วเสริ็จ เชี่น การิตริวจสอบสถัานะ                 
คู้่ค้้า การิวางแผนการิซี่อมบำร่ิงสถัานีการิบริิการิ               
การิออกเอกสาริการิซี่้อขาย่ผลิตภััณฑ์์ เปี็นต้น

• จัด้ให้้มีส่วนงานค้วามมั�นค้งปีลอด้ภััย่ทางไซีเบอร์ิ ทำ
ห้นา้ที�ในการิวางแผน ตดิ้ตาม เฝ่า้ริะวงั ทด้สอบและจดั้ห้า
เค้ร่ิ�องม่อในการิป้ีองกันค้วามเสี�ย่งด้้านภััย่ค้่กค้ามจาก
ไซีเบอริ์ซี้�งมีแนวโน้มเพิ�มข้้นอย่่างต่อเน่�องท่กปีี ทั้งนี้             
ในปีี 2564 ค้ณะกริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งองค้์กริ ได้้ให้้

ค้วามสำคั้ญ่ในการิเฝ่้าริะวังและจัด้ให้้มีการิบริิห้าริ                
ค้วามเสี�ย่งริองรัิบกริณีริะบบงานสนับสน่นกริะบวนการิ
ทางธุ่ริกิจเกิด้ห้ย่่ด้ชีะงักจากการิถัูกโจมตีทางไซีเบอริ์              
ด้้วย่การิจัด้ห้าเค้ร่ิ�องม่อเพิ�มค้วามมั�นค้งปีลอด้ภััย่ให้้กับ
ศูนย่์ค้อมพิวเตอริ์ การิออกแบบริะบบโค้ริงสริ้างพ่้นฐาน
สาริสนเทศให้้มีค้วามมั�นค้งปีลอด้ภััย่เพิ�มข้้น การิตริวจ
ปีริะเมินช่ีองโห้ว่ของริะบบงานเพ่�อนำไปีสู่การิปีิด้ชี่องโห้ว่
ด้ังกล่าวอย่่างทันท่วงที การิเฝ่้าริะวังติด้ตามจากตัวบ่งชีี้
ค้วามเสี�ย่ง ผ่าน Security System Alert อย่่างต่อเน่�อง 
มีการิจัด้ทำกริะบวนการิเตรีิย่มค้วามพริ้อมในการิริองริับ
ตอ่ภัยั่ทางไซีเบอร์ิ (Incident Response Plan) มกีาริสร้ิาง
ค้วามตริะห้นักและริู้เท่าทันด้้านภััย่ค้่กค้ามไซีเบอร์ิให้้กับ
พนักงานพริ้อมการิทด้สอบอย่่างสม�ำเสมอ ริวมทั้งการิ
ด้ำเนินการิเพ่�อให้้ริะบบงานมีค้วามมั�นค้งปีลอด้ภััย่จนได้้
ริับการิรัิบริองตามมาตริฐานสากล ISO27001 สำห้รัิบ
ริะบบการิจัด้การิค้วามปีลอด้ภััย่ของข้อมูล ISO27032 
สำห้ริับริะบบการิจัด้การิค้วามปีลอด้ภััย่ของข้อมูลทาง
ไซีเบอริ ์และ ISO27018 สำห้รัิบการิจัด้การิค้วามปีลอด้ภัยั่
ของข้อมูลส่วนบ่ค้ค้ล

• นอกจากนี ้บริษิัทัฯ ย่งัค้งบริหิ้าริโค้ริงการิ Refinery Cyber 
Security System อย่่างต่อเน่�องเพ่�อป้ีองกันค้วามเสี�ย่ง
จากการิโจมตีทางไซีเบอริ์ห้ริ่อการิห้ย่่ด้ชีะงักที�อาจเกิด้ข้้น
กับกริะบวนการิกลั�นน้ำมันโด้ย่เฉีพาะ ตั้งแต่ปีี 2563 
เปี็นต้นมา โด้ย่บริิษััทฯ ย่ังค้งได้้ริับการิริับริองมาตริฐาน 
ISO/IEC 27001 (Information Security Management) 
ค้ริอบค้ล่มริะบบศูนย่์กลางริวมการิค้วบค้่มการิกลั�น 
(Distributed Control System) ของโริงกลั�นน้ำมัน                    
จง้มั�นใจได้ว้า่กริะบวนการิกลั�นนำ้มนัของบริษิัทัจะสามาริถั
ด้ำเนินงานได้้อย่่างต่อเน่�องไม่ห้ย่่ด้ชีะงักจากการิโจมตี             
ทางไซีเบอริ์

ความีเสีึ�ยิ่งดู�านุความีนุ่าเช่�อถุ่อจากสึ่�อสัึงคมีออนุไลี่นุ์ 
(Social Media)
ปีัจจ่บัน ชี่องทางการิส่�อสาริที�ผู้บริิโภัค้นิย่มใชี้เพ่�อการิส่�อสาริและ
แลกเปีลี�ย่นค้วามเห้็นเกี�ย่วกับสินค้้าและบริิการิ ได้้ปีริับตัวมาเปี็น
ชีอ่งทางการิส่�อสาริออนไลน ์ทำให้้เกดิ้การิตอบสนองค้วามตอ้งการิ
ได้อ้ย่า่งริวด้เริว็มากย่ิ�งข้น้ ในทางกลบักนั ในกริณทีี�เกดิ้ขา่วเชีงิลบ
ห้ริ่อมีการิบิด้เบ่อน จะทำให้้เกิด้การิแพริ่กริะจาย่ของเน่้อห้าใน            
วงกว้างได้้อย่่างริวด้เริ็วและอาจส่งผลกริะทบต่อค้วามน่าเชี่�อถั่อ               
ของบริิษััทฯ ทั้งนี้ จ้งได้้จัด้ให้้มีห้น่วย่งานที�ติด้ตามและดู้แล               
ค้วามเค้ล่�อนไห้วชีอ่งทางการิส่�อสาริออนไลนอ์ย่า่งตอ่เน่�อง เพ่�อให้้
เกิด้ปีริะสิทธุิภัาพต่อริะบบการิส่�อสาริทั้งในสถัานการิณ์ปีกติและ
ในภัาวะวิกฤติ ลด้โอกาสและผลกริะทบที�อาจเกิด้ข้้น ริวมทั้งมี              
การิซี้อมแผนเพ่�อริับม่อกับภัาวะวิกฤติที�อาจจะเกิด้ข้้นได้้อย่่าง              
ทันท่วงที
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ดู�านุการู้เง่นุ (Disclosure 102-29)

ดู�านุกฎรู้ะเบียิ่บ

ความีเสึี�ยิ่งดู�านุความีผ่ันุผ่วนุของรู้าคานุำ�ามีันุแลี่ะรู้าคา
วัติถุุดู่บที่ี�ใช�ในุการู้ผ่ลี่่ติ 
ส่งผลกริะทบต่อค้วามไม่แน่นอนของริาย่ได้้ในธุ่ริกิจปีิโตริเลีย่ม 
และริาย่ได้ธุ้ร่ิกจิอ่�น ๆ  ขององค้ก์ริ บริษิัทัฯ จง้มแีผนบริหิ้าริจดั้การิ
ค้วามเสี�ย่งริองรัิบค้วามผันผวนของริาค้านำ้มนัและริาค้าวตัถัดิ่้บทัง้
ในริะย่ะสั้นและริะย่ะย่าว ด้ังนี้ 

•  จดั้ให้มี้การิติด้ตามค้วามเค้ล่�อนไห้วริาค้าน้ำมนั สว่นต่าง
ริาค้าน้ำมันด้ิบและริาค้าน้ำมันสำเริ็จรูิปี และพัฒนา                
เค้ร่ิ�องมอ่บริหิ้าริค้วามเสี�ย่งด้า้นริาค้าในรูิปีแบบให้มอ่ย่า่ง
สม�ำเสมอ โด้ย่มีค้ณะอน่กริริมการิและค้ณะกริริมการิ
บริหิ้าริค้วามเสี�ย่งด้า้นริาค้าและการิเงินทำห้นา้ที�พจิาริณา
และตัด้สินใจทางเล่อกในการิป้ีองกันค้วามเสี�ย่ง และ
ริาย่งานตริงต่อค้ณะกริริมการิบริิห้าริบริิษััทอย่่างใกล้ชีิด้

• บริหิ้าริ Stock นำ้มนัด้บิและน้ำมนัสำเริจ็ริปูี ปีรัิบลด้กำลงั
การิผลิตให้้อยู่่ในริะด้ับที�เห้มาะสมสอด้ค้ล้องกับค้วาม
ต้องการิของตลาด้ที�ลด้ลง ปีริับลด้ค้่าใชี้จ่าย่ด้ำเนินงานลง
ปีริะมาณร้ิอย่ละ 20 และปีรัิบเล่�อนแผนการิลงท่นและ              
งานซีอ่มบำริง่ให้ญ่ป่ีริะจำปี ี(Turn Around Maintenance-
TAM) เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องกับสถัานการิณ์เศริษัฐกิจและ
อ่ปีสงค้์ที�ปีริับตัวลด้ลง

• กริะจาย่ค้วามเสี�ย่งจากค้วามผันผวนของริาค้าวัตถั่ด้ิบ
เกษัตริ ผ่านการิลงท่นในธุ่ริกิจผลิตภััณฑ์์ชีีวภัาพของ 
บริษิัทั บบีจีไีอ จำกัด้ ซี้�งเพิ�มศกัย่ภัาพในการิแขง่ขนัให้กั้บ
ธุ่ริกิจผลิตและจำห้น่าย่เชี่้อเพลิงชีีวภัาพ ไบโอด้ีเซีล                 
และเอทานอล และม่่งสู่การิขย่าย่ธุ่ริกิจผลิตภััณฑ์์ชีีวภัาพ      
ที�มีมูลค้่าสูงในอนาค้ต เพ่�อสริ้างมูลค้่าเพิ�มให้้กับธุ่ริกิจ

ความีเสีึ�ยิ่งจากการู้บังคับใช�พัรู้ะรู้าชบัญญัติ่คุ�มีครู้อง
ข�อมี้ลี่สึ่วนุบุคคลี่ พั.ศ.2562 
ตามที�พริะริาชีบัญ่ญ่ัติค้่้มค้ริองข้อมูลส่วนบ่ค้ค้ล พ.ศ.2562 ได้้
ปีริะกาศไว้ในริาชีกิจจาน่เบกษัาเม่�อวันที� 27 พฤษัภัาค้ม 2562 
และปีัจจ่บันได้้ถัูกเล่�อนให้้มีผลบังค้ับใชี้ในวันที� 1 มิถั่นาย่น 2565 
เพ่�อให้้สอด้ค้ล้องและเป็ีนตาม “พริะริาชีบัญ่ญั่ติค้่้มค้ริองข้อมูล     
ส่วนบ่ค้ค้ล พ.ศ. 2562” ด้ังกล่าว บริิษััทฯ ได้้พิจาริณามาตริการิ
ปี้องกันค้วามเสี�ย่งด้้านการิค้่้มค้ริองข้อมูลส่วนบ่ค้ค้ล โด้ย่จัด้ให้้มี
ค้ณะทำงานเพ่�อการิบริหิ้าริจัด้การิขอ้มลูสว่นบค่้ค้ล ซี้�งปีริะกอบไปี
ด้้วย่ผู้แทนจากส่วนงานที�เกี�ย่วข้อง ทำงานริ่วมกับบริิษััทที�ปีริ้กษัา
ชีั้นนำ เพ่�อทำห้น้าที�ในการิบริิห้าริจัด้การิและค้วบค่้มดู้แลข้อมูล
ส่วนบ่ค้ค้ล ริวมถั้งการิกำห้นด้แนวทางแก้ไขและปี้องกันกริณีที�มี
การิริั�วไห้ลของข้อมูลส่วนบ่ค้ค้ล ห้ริ่อ การิใชี้ข้อมูลส่วนบ่ค้ค้ลใน
ทางที�ไม่ถัูกต้องห้ริ่ออาจทำให้้เกิด้ค้วามเสีย่ห้าย่ต่อบริิษััทฯ

ความีเสีึ�ยิ่งดู�านุความีผั่นุผ่วนุของอัติรู้าแลี่กเปลีี่�ยิ่นุแลี่ะ
อัติรู้าดูอกเบี�ยิ่
ตลอด้ปีี 2564 อัตริาแลกเปีลี�ย่นเค้ล่�อนไห้วในกริอบกว้างและมี
ค้วามผันผวนสูง ตั้งแต่เด้่อนเมษัาย่นค้่าเงินบาท/ด้อลลาริ์สห้ริัฐ
เริิ�มปีริบัตวัออ่นค้า่อย่า่งตอ่เน่�อง ปีจัจยั่ห้ลกัมาจากค่้าเงนิด้อลลาริ์
ที�แข็งค้่าข้้นตามการิฟ้�นตัวเศริษัฐกิจโลก สำห้ริับอัตริาด้อกเบี้ย่ใน      
ปีี 2564 ธุนาค้าริแห้่งปีริะเทศไทย่ค้งริะด้ับอัตริาด้อกเบี้ย่นโย่บาย่
ไว้ที� 0.5% ตลอด้ท้ังปีี  จากค้วามผันผวนของอัตริาแลกเปีลี�ย่น           
ส่งผลกริะทบต่อค้วามไม่แน่นอนของริาย่ได้้บริิษััทฯ โด้ย่เฉีพาะ
อย่่างย่ิ�งธุ่ริกิจที�เกี�ย่วเน่�องกับปีิโตริเลีย่ม และธุ่ริกิจริ่วมท่นใน              
ต่างปีริะเทศ อย่่างไริก็ตาม บริิษััทฯ มีแผนบริิห้าริจัด้การิค้วาม
เสี�ย่งของอัตริาแลกเปีลี�ย่นและอัตริาด้อกเบี้ย่อย่่างต่อเน่�อง ด้ังนี้ 

• บริิห้าริริาย่ได้้และริาย่จ่าย่ที�เป็ีนสก่ลเงินต่างปีริะเทศ               
ในส่วนที�เปี็น Natural Hedge

• จัด้การิโค้ริงสร้ิางต้นท่นการิเงินส่วนให้ญ่่ของบริิษััทฯ              
ให้้เปี็นอัตริาด้อกเบี้ย่ค้งที�

• ติด้ตามแนวโน้มและสถัานการิณ์ตลาด้การิเงินอย่่าง                 
ใกลช้ีดิ้ เพ่�อพจิาริณาเขา้ทำธุ่ริกริริมบริหิ้าริค้วามเสี�ย่งด้า้น
อัตริาแลกเปีลี�ย่นและอัตริาด้อกเบี้ย่ โด้ย่มีค้ณะกริริมการิ
บริหิ้าริค้วามเสี�ย่งด้า้นริาค้าและการิเงินทำห้น้าที�ด้งักล่าว 
เพ่�อให้้การิด้ำเนินงานของบริิษััทฯ สอด้ค้ล้องกับแผนและ
เปี้าห้มาย่ธุ่ริกิจที�ตั้งไว้

ความีเสึี�ยิ่งจากการู้รัู้กษัาเสึถีุยิ่รู้ภัาพัรู้าคานุำ�ามีันุขายิ่
ปลี่ีกนุำ�ามีันุเช่�อเพัลี่่งภัายิ่ในุปรู้ะเที่ศ
เน่�องจากริาค้าน้ำมนัสำเริจ็ริปูีเฉีลี�ย่และริาค้าผลิตภัณัฑ์ไ์บโอดี้เซีล 
(B100) ปีริับเพิ�มข้้น และเพ่�อชี่วย่ลด้ผลกริะทบต่อปีริะชีาชีน                  
ผู้บริิโภัค้และการิฟ้�นตัวของเศริษัฐกิจปีริะเทศ กริะทริวงพลังงาน
ขอค้วามร่ิวมม่อกับผู้ปีริะกอบการิในการิดู้แลค่้าการิตลาด้น้ำมัน
เช้่ีอเพลิงเพ่�อชี่วย่รัิกษัาเสถัีย่ริภัาพของริะด้ับริาค้าขาย่ปีลีกน้ำมัน
เชี่้อเพลิงภัาย่ในปีริะเทศไม่ให้้มีค้วามผันผวนมากจนเกินไปี                
ด้ว้ย่เห้ตน่ี ้ทางบริษิัทัฯ จง้ไม่สามาริถัปีริบัริาค้าขาย่ปีลกีห้นา้สถัานี
บริิการิให้้เห้มาะสมกับต้นท่นน้ำมันสำเริ็จรูิปีที�ปีรัิบเพิ�มข้้นตาม
ภัาวะตลาด้โลก สง่ผลให้ค้้า่การิตลาด้ริวมสท่ธุติอ่ห้นว่ย่ปีริบัลด้ลง 
แต่อย่่างไริก็ด้ี ทางบริิษััทฯ ได้้มีมาตริการิในการิลด้ผลกริะทบ             
ด้ังกล่าวและสามาริถัริักษัาส่วนแบ่งการิตลาด้ในอันด้ับ 2 (ข้อมูล
กริมธุร่ิกจิพลงังาน) ผา่นเปีา้ห้มาย่ที�ทำให้แ้ตล่ะสถัานมีเีอกลกัษัณ์

72
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



เฉีพาะ (Unique Design) ผสมผสานกับ Brand Identity                       
ของแบรินด์้บางจากฯ อย่า่งลงตัว นอกจากนีเ้พ่�อลด้ผลกริะทบจาก
ธุ่ริกิจน้ำมัน ทางบริิษััทย่ังมีสถัานีอัด้ปีริะจ่ไฟฟ้าสำห้ริับย่านย่นต์
ไฟฟ้า (EV Chargers) ติด้ตั้งในสถัานีบริิการิน้ำมันบางจาก                  
70 สถัานี ให้้บริิการิใน 37 จังห้วัด้ทั�วปีริะเทศ ทั้งนี้บริิษััทฯ มี              
เปีา้ห้มาย่พฒันาให้ส้ถัานบีริกิารินำ้มนับางจากเปีน็ Greenovative 
Destination ที�เติมเต็มค้วามต้องการิของลูกค้้า และตอบโจทย์่              
วิถัีชีีวิตที�ปีริับเปีลี�ย่นไปีของผู้บริิโภัค้ บริิษััทฯ ได้้พัฒนาธุ่ริกิจ                  
ริูปีแบบ “บางจาก Food Truck” โด้ย่จับม่อห้ลากห้ลาย่แบรินด้์
ชีั้นนำ ตลอด้จนสินค้้าไลฟ์สไตล์เข้ามาเปีิด้ให้้บริิการิในสถัานี
บริิการิน้ำมันในริูปีแบบ Grab & Go

ดู�านุสึังคมีแลี่ะ/หรู้่อสึ่�งแวดูลี่�อมี

ความีเสึี�ยิ่งจากการู้ปฏิ่บัติ่งานุทีี่�อาจกรู้ะที่บต่ิอชุมีชนุ
แลี่ะสึังคมี (Emerging Risk)
ด้้วย่ค้วามม่่งมั�นในการิด้ำเนินธุ่ริกิจริ่วมกับชี่มชีน สังค้ม และ                
สิ�งแวด้ล้อมอย่่างย่ั�งย่่น บริิษััทฯ จ้งได้้ปีรัิบปีริ่งและพัฒนา
กริะบวนการิผลติอย่า่งตอ่เน่�อง เพ่�อให้ด้้ำเนนิงานได้อ้ย่า่งปีลอด้ภัยั่
และไม่ส่งผลกริะทบต่อชี่มชีนและสังค้ม โด้ย่มีการิบริิห้าริจัด้การิ
ค้วามเสี�ย่งเพิ�มเติม ด้ังนี้

• พัฒนาริะบบอาชีวีอนามยั่และค้วามปีลอด้ภัยั่อย่า่งตอ่เน่�อง 
ตามมาตริฐานสากลเพ่�อย่กริะดั้บส่ขภัาพและค้วาม
ปีลอด้ภัยั่ในสถัานที�ทำงาน และพัฒนากริะบวนการิทำงาน
ให้้เปี็นริะบบ โด้ย่ค้ำน้งถั้งค้วามเสี�ย่ง โอกาส ข้อกำห้นด้
ทางกฎห้มาย่ โด้ย่บริิษััทได้้ริับการิริับริองมาตริฐาน ISO 
45001  ISO 14001 และ ISO 50001 

• บริิห้าริค้วามเสี�ย่งในการิทำงานผ่านริะบบ Safety 
Integrity Level, Reliability Centered Maintenance และ 
Risk-Based Inspection อย่่างต่อเน่�องให้้ค้ริอบค้ล่มทั้ง
อ่ปีกริณ์และกริะบวนการิ เพ่�อวางแผนซี่อมบำริ่งอ่ปีกริณ์
ต่าง ๆ ได้้ล่วงห้น้าอย่่างถัูกต้อง

• ทำการิปีริะเมนิเพ่�อบง่ชีีอ้นัตริาย่จากการิทำงาน (Hazard 
and Operability Study) และวางริะบบการิบริิห้าริค้วาม
ปีลอด้ภััย่ในท่กขั้นตอนที�เกี�ย่วข้องกับกริะบวนการิกลั�น 
(Process Safety Management System) เพ่�อให้้
กริะบวนการิทำงานเปี็นไปีตามมาตริฐานริะด้ับสากล

• ติด้ตัง้เค้ร่ิ�องวัด้ผลค้ณ่ภัาพอากาศออนไลนแ์ละส่งผลไปีย่งั
จอแสด้งผลอัตโนมัติ บริิเวณริอบโริงกลั�นและในพ่้นที�             
ใกล้เคี้ย่ง เพ่�อให้้ปีริะชีาชีนในช่ีมชีนริอบโริงกลั�นและพ่น้ที�
ใกล้เคี้ย่งได้ร้ิบัข้อมูลด้า้นค้ณ่ภัาพอากาศ สร้ิางค้วามมั�นใจ
แก่สังค้มในวงกว้าง

• จัด้กิจกริริมให้้ค้วามริู้ ค้วามเข้าใจ และปีลูกจิตสำน้กด้้าน
ค้วามปีลอด้ภััย่ให้้กับช่ีมชีนริอบโริงกลั�นโด้ย่เฉีพาะ
โริงเริยี่นและค้อนโด้มิเนีย่ม ด้ว้ย่การิอบริมค้วามริูเ้ริ่�องการิ
อพย่พ ด้ับเพลิง และการิปีฐมพย่าบาลเบ้่องต้น ริวมถั้ง            
ติด้ตั้งริะบบส่�อสาริและเต่อนภััย่ในชี่มชีนอย่่างทั�วถั้ง

นอกจากนี้ ในการิกำกับดู้แลธุ่ริกิจที�ด้ำเนินการิโด้ย่บริิษััทริ่วมท่น 
บริษิัทัฯ ย่งัได้ท้ำการิตดิ้ตามและเฝ่า้ริะวงัค้วามเสี�ย่งที�มีโอกาสเกดิ้
และส่งผลกริะทบต่อช่ีมชีนในแต่ละพ้่นที� เพ่�อป้ีองกันไม่ให้้ชี่มชีน
ห้ริ่อสังค้มในพ่้นที�นั้นๆ ได้้ริับค้วามเด้่อด้ริ้อนห้ริ่อผลกริะทบจาก
กริะบวนการิผลติห้ริอ่ปีฏิบัิตงิาน เชีน่ การิเฝ้่าริะวังค้วามเสี�ย่งด้า้น
การิจัด้การิน้ำเสีย่ และด้ำเนินการิจัด้กิจกริริม CSR กับชี่มชีน           
ริอบข้างต่อเน่�อง เปี็นต้น โด้ย่ค้ณะกริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งทั้ง
องค้์กริทำห้น้าที�ในการิติด้ตามผลการิด้ำเนินงานตลอด้ปีี
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ความีเสึี�ยิ่งจากการู้เปลีี่�ยิ่นุแปลี่งสึภัาพัภั้มี่อากาศ                  
สึ่�งแวดูลี่�อมี ส่้ึมีาติรู้การู้ลี่ดูการู้ปลี่อ่ยิ่กา๊ซ่เรู่้อนุกรู้ะจก 
การิด้ำเนินงานทางธุ่ริกิจที�อาจส่งผลกริะทบต่อภัาวะโลกริ้อน 
บริิษััทฯ ได้้บริิห้าริจัด้การิ โด้ย่ม่่งเน้นการิเปี็นส่วนห้น้�งในการิลด้
ใช้ีพลงังาน ลด้สาเห้ตแ่ละปีริมิาณการิปีล่อย่ก๊าซีค้าร์ิบอนได้ออกไซีด์้
และก๊าซีเริ่อนกริะจก ด้ังนี้

• การิลงท่นผ่าน บริิษััท บีซีีพีจี จำกัด้ (มห้าชีน) ใน วีอาริ์บี 
เอนเนอร์ิย่ี� (VRB Energy) ซี้�งด้ำเนินธุ่ริกิจวิจัย่พัฒนา 
ผลิต และจำห้น่าย่ริะบบกักเก็บพลังงาน ปีริะเภัท                         
วานาเด้ีย่มริีด้อกซี์โฟลว์เปี็นแบตเตอรีิ�ที�เห้มาะสมกับการิ
ใชี้งานในริะด้ับริะบบกักเก็บขนาด้ให้ญ่่ (Utility Scale) 
อาทิ การิเชี่�อมต่อกับริะบบสาย่ส่ง การิริองรัิบริะบบ               
เค้ริ่อข่าย่การิผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกริะจาย่ศูนย์่ 
(Decentralized Generation) ห้ร่ิอโริงไฟฟ้าเสม่อนจริิง 
(Virtual Power Plant) เน่�องจากสามาริถักักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าที�ต้องการิค้วามจ่สูงและกักเก็บได้้เปี็นเวลานาน                
ซี้�งเป็ีนแนวทางการิปีริะกอบธุ่ริกิจพลังงานทด้แทนใน
อนาค้ต และ โค้ริงการิโริงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย่์ชีนิด้
ติด้ตั้งบนห้ลังค้า มห้าวิทย่าลัย่เชีีย่งให้ม่ ภัาย่ใต้โค้ริงการิ 
CMU Smart City จังห้วัด้เชีีย่งให้ม่

• แสด้งค้วามม่ง่มั�นในการิด้ำเนนิธุร่ิกจิค้าริบ์อนต�ำ เปีน็ผูน้ำ
การิเปีลี�ย่นผ่านด้้านพลังงาน มีการิเพิ�มสัด้ส่วนธุ่ริกิจ                  
สเีขยี่วอย่า่งตอ่เน่�องเพ่�อลด้การิปีลอ่ย่ค้าริบ์อน ริวมถัง้เปีน็                  
ผู้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพ่�อส่งเสริิมการิซี่้อขาย่
ค้าริ์บอนเค้ริด้ิต และตั้งเปี้าห้มาย่ปีล่อย่ก๊าซีค้าริ์บอนเปี็น
ศูนย่์(carbon neutral) ในปีี ค้.ศ. 2030 และปีล่อย่                   
ก๊าซีเริ่อนกริะจกเปี็นศูนย่์ (Zero GHG Emission) ในปีี 
ค้.ศ. 2050 จากการิปีริับปีริ่งปีริะสิทธุิภัาพต่างๆ ใน
กริะบวนการิผลิตและใชี้ผลิตภััณฑ์์ที�จะทำให้้การิปีล่อย่ 
emission ลด้ลงได้้ 30% ในปีี 2030 และใชี้กลไกอ่�นๆ        
มาชี่วย่ เชี่นการิลงท่นในธุ่ริกิจพลังงานสีเขีย่วและการิ               
ซี่้อขาย่ค้าริ์บอนเค้ริด้ิตสำห้ริับสัด้ส่วนที�เห้ล่อ ทั้งนี้                    
บางจากฯ เป็ีน 1 ใน 14 องค์้กริที�ได้รั้ิบการิจัด้อันดั้บริางวัล
ธุ่ริกิจค้าร์ิบอนต�ำและย่ั�งย่่น จากการิปีริะเมินผลของ 
องค้์การิบริิห้าริจัด้การิก๊าซีเริ่อนกริะจก ที�พิจาริณาการิ             
ให้้ริางวัลจากห้ลักธุริริมาภัิบาล ริาย่งานค้วามย่ั�งย่่น              
ขนาด้ธุ่ริกิจ ตามเกณฑ์์ชีี้วัด้ในมิติเศริษัฐกิจ สิ�งแวด้ล้อม 
และสังค้ม ที�สอด้ค้ล้องกับเปี้าห้มาย่การิพัฒนาที�ย่ั�งย่่น            
ของปีริะเทศ 

• นำก๊าซีธุริริมชีาติมาใชี้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโริงไฟฟ้า
พลังงานค้วามริ้อนริ่วม เพ่�อใชี้เปี็นเชี่้อเพลิงห้ลักใน
กริะบวนการิกลั�นน้ำมัน ทด้แทนการิใชี้น้ำมันเตา                     
เพิ�มปีริะสิทธุิภัาพการิใชี้พลังงานของโริงกลั�น และลด้การิ
ปีล่อย่ก๊าซีค้าริ์บอนได้ออกไซีด้์

• บริิษััทฯ ริ่วมบริริเทาปัีญ่ห้ามลภัาวะจากฝ่่่นค้วันและ                
PM 2.5 โด้ย่จำห้น่าย่น้ำมันลด้ฝ่่่น ด้้วย่การิผลิตน้ำมัน
ด้ีเซีลที�มีค้่ากำมะถัันลด้ลงถั้ง 5 เท่า โด้ย่มีกำมะถัันต�ำกว่า 
10 PPM ซ้ี�งการิปีรัิบลด้ปีริิมาณกำมะถัันจะสามาริถัช่ีวย่
ลด้ปัีญ่ห้าฝ่่่นละอองจากการิเผาไห้ม้และช่ีวย่ลด้ก๊าซี
ซีลัเฟอร์ิได้ออกไซีด์้ได้้ ออกจำห้น่าย่ในพ่น้ที�กริง่เทพมห้านค้ริ
ในชี่วงมีวิกฤตฝ่่่นค้วัน

• ปีริับริูปีแบบการิใชี้ทริัพย่ากริในการิด้ำเนินธุ่ริกิจผ่าน
กลย่่ทธุ์ 3R ด้้วย่การิลด้การิใชี้ การิใชี้ซี้ำ และการินำกลับ
มาใชี้ให้ม่ (Reduce, Reuse และ Recycle) เน้นค้วาม
สำค้ัญ่ด้้านการิทำธุ่ริกิจที�เปี็นมิตริกับสิ�งแวด้ล้อมอย่่าง
ย่ั�งย่่น เชี่น การิรัิบบริิจาค้ขวด้พลาสติกที�สถัานีบริิการิ            
เพ่�อนำไปีผลิตผลิตภััณฑ์์เพ่�อสังค้ม โค้ริงการินำแกลลอน
น้ำมันเค้ริ่�องที�จำห้น่าย่แล้วกลับมาผ่านกริะบวนการิ
ริีไซีเค้ิล เพ่�อให้้ได้้เม็ด้พลาสติกและนำกลับมาใชี้ในการิ
ผลิตแกลลอนน้ำมันเค้ริ่�องให้ม่อีกค้ริั้ง เพ่�อเปี็นการิริักษัา
ค้่ณค้่าของทริัพย่ากริ ลด้การิสริ้างขย่ะ ส่งเสริิมการิใชี้
ทริพัย่ากริห้มน่เวยี่นให้เ้กิด้ปีริะโย่ชีน์สงูสด่้ต่อสิ�งแวด้ล้อม 
สังค้ม และชี่มชีนอย่่างย่ั�งย่่น

• ลด้การิใชี้พลาสติกในกิจกริริมของธุ่ริกิจเสริิม (Non-Oil) 
ลด้การิใชี้บริริจ่ภััณฑ์์พลาสติกโด้ย่ใชี้ฝ่าเค้ร่ิ�องด่้�มเย็่นเป็ีน
ริูปีแบบย่กด้่�มเพ่�อลด้การิใชี้ห้ลอด้ ริวมถั้งปีริับใชี้บริริจ่
ภััณฑ์์จากพลาสติกที�สามาริถัย่่อย่สลาย่ได้้ตามธุริริมชีาติ 
(Bio-cup) มาอย่่างต่อเน่�อง 
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ความีเสึี�ยิ่งจากภัาวะการู้ขาดูแคลี่นุนุำ�า 
วิกฤตน้ำเปี็นค้วามเสี�ย่งของโลกในอนาค้ต ด้้วย่ภัาวะโลกริ้อน              
ส่งผลต่อค้วามไม่แน่นอนของปีริิมาณทริัพย่ากริน้ำ ปีริะกอบกับ
ปีริะชีากริที�เพิ�มข้้นทำให้้ค้วามต้องการิใชี้ทริัพย่ากริน้ำในการิ
อ่ปีโภัค้บริิโภัค้เพิ�มข้้นด้้วย่ บริิษััทฯ จ้งเห้็นค้วามสำค้ัญ่ในการิ
บริิห้าริจัด้การิกริะบวนการิผลิตเพ่�อลด้การิใชี้ทริัพย่ากริน้ำ ด้ังนี้

• ปีริะเมินผลกริะทบสูงส่ด้ของค้วามเสี�ย่งและกำห้นด้แผน
ริองริบั ผลการิศก้ษัากริณีขาด้แค้ลนนำ้ผลกริะทบสงูสด่้ ค้อ่ 
กปีน. ไม่สามาริถัจ่าย่น้ำให้้บริษิัทัฯ ได้้ต่อเน่�อง ปีริมิาณ          
นำ้ปีริะปีาสำริองไม่เพยี่งพอ บริษิัทัฯ ต้องใช้ีนำ้สำริองจาก
บ่อบาด้าลทด้แทน อาจเกดิ้ผลผกริะทบจำกดั้ปีริมิาณการิ
ผลติตามปีริิมาณนำ้ที�ม ีสงูสด่้ร้ิอย่ละ 16 ของกำลงัการิผลติ
ออกแบบ และกริณีผลกริะทบน้ำท่วมสูงส่ด้ ห้ากริะบบ
ป้ีองกนันำ้ท่วมของกทม. และบริษิัทัไม่เพยี่งพอ นำ้ในแม่นำ้
เจ้าพริะย่าล้นคั้นกัน้น้ำที�มเีข้ามาท่วมพ่น้ที�โริงกลั�น กริะทบ
ต่อค้วามต่อเน่�องของกริะบวนการิกลั�นนำ้มนัได้้ 

• มีการิติด้ตามเฝ่้าริะวังค้วามเสี�ย่งที�อาจเกิด้ข้้นจากภัูมิ
อากาศเปีลี�ย่นแปีลง ได้้แก่ 1) สถัานการิณ์น้ำแล้ง เชี่น 
ตดิ้ตามขอ้มลู และเฝ่า้ริะวงัสถัานการิณน์ำ้ จากการิปีริะปีา
นค้ริห้ลวงริาย่วัน เพ่�อปีริะเมินค้วามเสี�ย่งจากภัาวะ                 
การิขาด้แค้ลนน้ำที�อาจส่งผลกริะทบต่อกริะบวนการิผลิต 
เตริยี่มจดั้ห้าแห้ล่งนำ้สำริองกริณฉีีก่เฉีนิเพ่�อใชีท้ด้แทนใน
กริะบวนการิผลิตห้ากเกิด้ค้วามเสี�ย่งต่อการิขาด้แค้ลนน้ำ 
การิกำห้นด้มาตริการิเฝ้่าริะวังและริับม่อค้วามเสี�ย่ง                
จากการิลด้ริะด้ับของน้ำในแม่น้ำเจ้าพริะย่า ซี้�งอาจส่ง                        
ผลกริะทบต่อการิเดิ้นเริอ่ เป็ีนต้น โด้ย่ริะมัด้ริะวังไม่ให้เ้กิด้
กริะทบต่อผู้มีส่วนได้้เสีย่ท่กฝ่่าย่ที�ได้้ริับผลกริะทบจาก
สถัานการิณ์น้ำแล้งเชี่นเด้ีย่วกัน 2) สถัานการิณ์น้ำท่วม 
เชีน่ การิจัด้ให้ม้กีาริตดิ้ตามและเฝ่า้ริะวงัริะด้บันำ้ในแมน่ำ้
สาย่ห้ลักในช่ีวงฤดู้ฝ่น การิตริวจสอบค้วามพร้ิอมของ

อ่ปีกริณ์ป้ีองกันน้ำท่วมในพ้่นที�ที�มีค้วามเสี�ย่ง เป็ีนต้น                    
โด้ย่ได้้จัด้ทำแผนบริิห้าริค้วามเสี�ย่งริองริับตามโอกาสเกิด้
และริะด้บัค้วามร่ินแริง และแผนบริหิ้าริจดั้การิภัาวะวกิฤต
น้ำท่วม มีการิศ้กษัาและออกแบบโค้ริงสริ้างค้ันปี้องกัน           
น้ำท่วมเบ่้องต้น  เพ่�อเตรีิย่มค้วามพร้ิอมและจัด้การิ              
ค้วามเสี�ย่ง กริณีโอกาสเกิด้และริะด้ับค้วามริ่นแริงสูง

• ปีี 2564 สามาริถัลด้ ปีริิมาณน้ำ (Reduce) จากการิใชี้
กริะบวนการิปีรัิบปีริ่งค้่ณภัาพน้ำปีริะปีาด้้วย่ริะบบกริอง
ละเอีย่ด้ริะด้ับไมค้ริอน (Micro-filtration System) ริะบบ
ริเีวอร์ิสออสโมซิีส (Reverse Osmosis System) สามาริถั
ลด้การิใชี้น้ำได้้ 0.10 ล้าน ลบ.ม./ปีี การินำน้ำกลับมา                
ใชี้ซี้ำ (Reuse) จากการินำน้ำค้วบแน่น (Condensate 
water) และน้ำที�ผ่านการิไล่กำมะถัันออก (Stripped 
water) กลับมาใชี้ในกริะบวนการิผลิต ทำให้้สามาริถัลด้
การิใชี้น้ำได้้ 0.83 ล้าน ลบ.ม./ปีี และนำน้ำที�ผ่าน                   
การิบำบัด้จากห้น่วย่บำบัด้น้ำทิ้ง เข้ามาปีริับปีริ่งค้่ณภัาพ
ด้ว้ย่ริะบบริเีวอริส์ออสโมซีสิ (Reverse Osmosis System) 
เพ่�อนำกลับมาใชี้ให้ม่ (Recycle) ได้้อีก 0.19 ล้าน                 
ลบ.ม./ปีี จากมาตริการิ 3Rs ทั้งห้มด้เทีย่บเท่าการิใชี้น้ำ
ทั้งสิ้น 4,171 ค้ริัวเริ่อน

• นอกจากนี้ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีการิปีริะเมิน Water 
Stress ผ่าน Program AQUEDUCT พบว่า ตามพ่้นที�
โริงกลั�นน้ำมันบางจากอยู่่ในพ่้นที�  Medium-high                  
(20-40%) ซี้�งตามนิย่ามถั่อว่าย่ังไม่ได้้อยู่่ในพ่้นที�                
ที�เริีย่กว่ามีค้วามต้งเค้ริีย่ด้ของน้ำอย่่างมีนัย่สำค้ัญ่ 

• ส่งเสริมิให้บ้ริษิัทัในเค้ริอ่ลด้การิใชีน้ำ้ในกริะบวนการิผลติ 
เริิ�มจากกล่่มธุ่ริกิจผลิตภััณฑ์์ชีี วภัาพได้้นำน้ำจาก
กริะบวนการิผลิตกลับมาใชี้ให้ม่ นอกจากน้ี ย่ังได้้จัด้ทำ
โค้ริงการิข่ด้บ่อน้ำด้ิบเพ่�อสำริองน้ำไว้ใชี้ในพ่้นที�โริงงาน
เพิ�มเติม

2. การบริหารค่วามเสื่่�ยงโค่รงการลงทีุ่นั 

นอกจากการิพิจาริณาถั้งค้วามสอด้ค้ล้องของทิศทางกลย่่ทธุ์องค้์กริ และผลตอบแทนของธุ่ริกิจแล้ว การิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งของโค้ริงการิ
ลงท่นนับเป็ีนเริ่�องสำคั้ญ่และจำเป็ีนอย่า่งย่ิ�งต่อการิด้ำเนินธุ่ริกิจ จง้กำห้นด้ให้ท่้กโค้ริงการิลงทน่จะต้องมีการิวิเค้ริาะห์้ค้วามเสี�ย่งโค้ริงการิ
ให้้ชีัด้เจนอย่่างเปี็นริะบบในแต่ชี่วงริะย่ะเวลาในการิด้ำเนินโค้ริงการิ 

ทั้งนี้ได้้กำห้นด้ให้้โค้ริงการิลงท่นที�มีนัย่สำคั้ญ่ต่อการิด้ำเนินงานของบริิษััทฯ ต้องได้้รัิบค้วามเห็้นชีอบแผนบริิห้าริค้วามเสี�ย่งจาก                      
ค้ณะกริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งท้ังองค์้กริ เพ่�อสร้ิางค้วามมั�นใจได้้ว่าธุ่ริกิจนั้นมีการิบริิห้าริจัด้การิค้วามเสี�ย่งที�เห้มาะสม ไม่ส่งผล       
กริะทบต่อชี่มชีน สิ�งแวด้ล้อม ริวมทั้งสามาริถับริริล่เปี้าห้มาย่ตามที�บริิษััทฯ กำห้นด้ โด้ย่ในปีี 2564 ค้ณะกริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่ง
ทัง้องค้ก์ริได้อ้นม่ตัแิละตดิ้ตามค้วามกา้วห้นา้แผนจดั้การิค้วามเสี�ย่งของโค้ริงการิลงทน่ในบริษิัทั วนิโนห้นี ้จำกดั้  โค้ริงการิพฒันาธุร่ิกจิ
ก๊าซีธุริริมชีาติเห้ลว (LNG) เพ่�อตอบสนองต่อแผนการิขย่าย่ธุ่ริกิจในอนาค้ต บริิษััท บีทีเอสจี จำกัด้ (BTSG) ริวมถั้งโค้ริงการิลงท่นของ
บริิษััท บีซีีพีจี จำกัด้ (มห้าชีน) ที�มีการิลงท่นขย่าย่กำลังการิผลิตใน วีอาริ์บี เอนเนอริ์ย่ี� (VRB Energy) ซี้�งเปี็นผู้ผลิตแบตเตอริี�สำห้ริับ
ริะบบกักเก็บพลังงานขนาด้ให้ญ่่
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3. การบริหารค่วามต่่อเนั่�องที่างธุุรกิจ่ (Business Continuity Management: BCM)

เพ่�อสริ้างค้วามเชี่�อมั�นว่าบริิษััทฯ จะสามาริถัด้ำเนินธุ่ริกิจได้้อย่่างต่อเน่�องแม้เกิด้วิกฤต บริิษััทฯ จ้งได้้นำริะบบการิบริิห้าริค้วามต่อเน่�อง
ทางธุ่ริกิจมาปีริะย่่กต์ใชี้ โด้ย่บริิษััทฯ ม่่งเน้นการิเตริีย่มค้วามพริ้อมทั้งในด้้านกลย่่ทธุ์ กริะบวนการิ และทริัพย่ากริ โด้ย่ได้้ริับการิริับริอง
มาตริฐานการิบริิห้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจ ISO 22301: 2012 ค้ริอบค้ล่มสำนักงานให้ญ่่ โริงกลั�นน้ำมันบางจากและศูนย่์จ่าย่น้ำมัน
บางจาก สำนักงานธุ่ริกิจภัาค้กลางและศูนย่์จ่าย่น้ำมันบางปีะอินตั้งแต่ปีี 2556 ต่อเน่�องเปี็นปีีที� 8 ซี้�งเปี็นการิริับริองว่าบริิษััทฯ มีริะบบ
ในการิเตรีิย่มพร้ิอมริองรัิบภัาวะวกิฤต และบริหิ้าริค้วามตอ่เน่�องทางธุร่ิกจิให้ม้ปีีริะสิทธุภิัาพตามมาตริฐานสากล และสริา้งค้วามเชี่�อมั�น
ต่อผู้มีส่วนได้้เสีย่ว่าบริิษััทฯ จะสามาริถัด้ำเนินธุ่ริกิจ ริับม่อต่อเห้ต่การิณ์วิกฤต และส่งมอบผลิตภััณฑ์์ได้้อย่่างต่อเน่�อง

ในปีี 2564 ทั�วโลกย่ังมีค้วามท้าทาย่ในห้ลาย่ด้้านโด้ย่เฉีพาะ การิฟ้�นตัวของเศริษัฐกิจที�ย่ังต้องใชี้เวลาและมีค้วามไม่แน่นอนสูงจาก
ค้วามเสี�ย่งของไวรัิสกลาย่พันธุ่์ที�เกิด้ข้้นอย่่างต่อเน่�อง และ บริิบททางเศริษัฐกิจที�จะเปีลี�ย่นแปีลงไปีห้ลังผ่านพ้น ไวรัิสโค้โรินา 2019 
(COVID-19) ซี้�งจะกริะทบค้วามสามาริถัในการิทำธุ่ริกจิห้ริอ่การิแขง่ขนัของบางภัาค้ธุร่ิกจิทำให้ต้อ้งปีริบัตวั บริษิัทัฯ เตริยี่มค้วามพริอ้ม
ริับม่อการิแพร่ิริะบาด้ ท้ังในด้้านการิซี้อมแผนฉี่กเฉิีนเพ่�อเตริีย่มค้วามพริ้อมสำห้ริับสถัานการิณ์ต่างๆ ที�อาจจะเกิด้ข้้น ปีริับปีริ่งแผน
บริิห้าริภัาวะวิกฤต และแผนบริิห้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจทั้งองค้์กริ ให้้เห้มาะสมสอด้ค้ล้องกับสถัานการิณ์ปีัจจ่บัน และได้้มีการิปีริับ
ใชี้มาตริการิค้วบค้่มโริค้ริะบาด้ การิเว้นริะย่ะห้่างตามที�ภัาค้ริัฐกำห้นด้ นอกจากนี้ บริิษััทฯ ได้้ปีริะเมินสถัานการิณ์และเตริีย่มแนวทาง
การิเนินงานในห้ลาย่ด้้านด้ังต่อไปีนี้

ได้ส้ง่เสริมิให้ป้ีฏิบัิตติามแผนบริหิ้าริค้วามตอ่เน่�องทางธุร่ิกจิ ซ้ี�งค้ริอบค้ลม่ในสถัานการิณ์โริค้ริะบาด้ (Epidemic Crisis) จาก
สถัานการิณ์การิแพร่ิริะบาด้ของ ไวริสัโค้โรินา 2019 (COVID-19) ตามมาตริการิรัิบมอ่วิกฤตโิริค้ริะบาด้ข้อ 1 ข้างต้น นอกจากน้ี
ทางบริษิัทัฯได้้ทำการิจัด้ฝึ่กซ้ีอมแผนฉ่ีกเฉิีนปีริะจำปีี 2564 กริณีเกิด้เห้ตอั่ค้คี้ภัยั่ในพ่น้ที�โริงกลั�น เม่�อวันที� 24 พฤศจิกาย่น 2564 
เพ่�อทด้สอบค้วามสามาริถัในการิปีฏิิบัติงานได้้จริิงในกริณีเกิด้เห้ต่ฉี่กเฉีิน

ดู�านุความีปลี่อดูภััยิ่

ได้้เตริีย่มพร้ิอมริับม่อ โด้ย่มีการิปีริับลด้ค่้าใช้ีจ่าย่ 
และเงนิลงทน่ลงปีริะมาณร้ิอย่ละ 20 และในเด้อ่น
พฤศจกิาย่น 2564 บริษิัทัฯ ได้้ทำการิออกและเสนอ
ขาย่ห้่น้กูม้ลูค่้า 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้้บริษิัทัฯ             
มีค้วามพร้ิอมและสามาริถัตั้งริับกับสถัานการิณ์ 
ไวริสัโค้โรินา 2019 (COVID-19) ได้้ดี้ข้น้ เพ่�อเสริมิ
สภัาพค้ล่องและริองริบัการิลงทน่ให้ม่ตามแผนและ
เป้ีาห้มาย่ที�ตัง้ไว้

ดู�านุสึถุานุการู้ณ์การู้เง่นุดู�านุการู้ติลี่าดู

ได้้มีการิปีริับแผนการิตลาด้ตามอ่ปีสงค้์ที�เปีลี�ย่นแปีลงไปี โด้ย่
เฉีพาะผลิตภััณฑ์์น้ำมันดี้เซีล และน้ำมันอากาศย่านที�ได้้รัิบ          
ผลกริะทบจากการิปิีด้ปีริะเทศเพ่�อค้วบค่้มการิแพร่ิริะบาด้ 
บริิษััทฯ ได้้มีมาตริการิกริะต่้นย่อด้ขาย่ผ่าน loyalty program 
ต่างๆ ริวมถัง้ร่ิวมมอ่กบัพนัธุมติริธุ่ริกจิ เพ่�อริบัมอ่กบัสถัานการิณ์
การิแพริ่ริะบาด้ที�อาจส่งผลให้้ลูกค้้าที�สถัานีบริิการิริวมถั้งริ้าน
กาแฟอินทนิลลด้ลง โด้ย่เน้นการิขาย่ผ่านชี่องทาง Delivery 
เพิ�มมากข้้น นอกจากนี้ ทางบริิษััทย่ังได้้มีการิพัฒนาธุ่ริกิจ               
ริปูีแบบให้ม่เพ่�อตอบโจทย์่วถิัชีีวิีตที�ปีรัิบเปีลี�ย่นไปีของผูบ้ริโิภัค้ 
บริิษััทฯ ได้้พัฒนาธุ่ริกิจริูปีแบบ “บางจาก Food Truck” โด้ย่
จับม่อห้ลากห้ลาย่แบรินด์้ชีั้นนำ ตลอด้จนสินค้้าไลฟ์สไตล์               
เข้ามาเปิีด้ให้้บริกิาริในสถัานบีริกิารินำ้มนัในริปูีแบบ Grab & Go 
ริวมถัง้ Inthanin แตกไลน์ธุร่ิกจิเค้ร่ิ�องด่้�มเพ่�อพฒันาสินค้า้ให้ม่
ให้้ผู้บริิโภัค้ โด้ย่ได้้ซี่้อสิทธุิ�การิขย่าย่ริ้านชีานมไข่ม่ก DAKASI          
เพ่�อเปีิด้จำห้น่าย่ในสถัานีบริิการิน้ำมันบางจากทั�วปีริะเทศ
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4. การสื่่งเสื่ริมวัฒนัธุรรมในัการบริหารค่วามเสื่่�ยงภายในัองค่์กรและบริษััที่ในักลุ่ม

บริิษััทฯ ได้้ส่งเสริิมให้้เกิด้วัฒนธุริริมการิบริิห้าริค้วามเสี�ย่งในองค์้กริและขย่าย่ไปีสู่บริิษััทในกล่่ม โด้ย่ให้้ท่กส่วนงานในกล่่มบริิษััท               
บางจากฯ ต้องทำแผนค้วามเสี�ย่งของส่วนงานท่กปีี ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ปีริับปีริ่งแผนบริิห้าริภัาวะวิกฤต และแผนบริิห้าริ                            
ค้วามตอ่เน่�องทางธุร่ิกจิทัง้องค้ก์ริ ริวมถัง้กำห้นด้ตวัชีีว้ดั้และทบทวนทริพัย่ากริที�ใชีใ้นการิจัด้การิโด้ย่ด้ำเนนิการิอย่า่งตอ่เน่�องเปีน็ปีริะจำ
ท่กปีี โด้ย่ในปีี 2564 มีการิซี้อมแผนฉี่กเฉีินแบบซี้อมปีฏิิบัติจริิงและTable Top ริวม 3 ค้ริั้ง และการิซี้อมแผนบริิห้าริค้วามต่อเน่�อง         
ทางธุ่ริกิจ (Business Continuity Management - BCM) ปีริะจำปีี 2564 อีก 1 ค้ริั้ง ริวม 4  ค้ริั้ง ค้่อ

ค้ริั้งที� 1 : 19 ต่ลาค้ม 2564 การิปีริะชี่มเตรีิย่มซ้ีอมแผนฉี่กเฉิีนริะดั้บ 3 (Tier-3) ปีริะจำปีี 2564 เห้ต่การิณ์ที� Plant-4 เริ่�อง                       
Flange Bottom 4C-110 ล่กติด้ไฟที�ห้อกลั�น Naphtha ห้น่วย่กลั�นที� 4 สำห้ริับวันจริิง 24 พฤศจิกาย่น 2564 เน่�องจาก
ภัาวะ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้เชีิญ่ห้น่วย่งานภัาย่นอก ได้้แก่ สถัานีตำริวจนค้ริบาลพริะโขนง สถัานีด้ับเพลิงและกู้ภััย่ 
พริะโขนง สำนักปี้องกันและบริริเทาสาธุาริณภััย่ กริ่งเทพมห้านค้ริ โริงพย่าบาล 3 แห้่ง เข้าริ่วมสังเกตการิณ์แบบออนไลน์                  
พริ้อมบันท้กเทปีวิด้ีโอไว้ 

ค้ริั้งที� 2 :  24 กันย่าย่น 2564 การิซี้อม Table Top ริะด้ับ 3 (Tier-3) ปีริะจำปีี 2564 เริ่�อง Flange Outlet Bottom 4C-110 Leak 
ล่กติด้ไฟ

ค้ริั้งที� 3 : 3 ธุันวาค้ม 2564 - การิซี้อมแผนฉี่กเฉีิน ริะด้ับ 2 (Tier 2) ปีริะจำปีี 2564 เริ่�อง น้ำมันล้นถััง T-985 และล่กติด้ไฟ                       
แบบ Full Surface Fire จัด้โด้ย่ SFD

ค้ริั้งที� 4 : 24 พฤศจิกาย่น 2564 การิซ้ีอมแผนบริิห้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจ (Business Continuity Management - BCM)                   
ปีริะจำปีี 2564 กริณีเกิด้เห้ต่การิณ์ห้น้าแปีลนล่กติด้ไฟที�ห้อกลั�น ห้น่วย่กลั�นที� 4 ที� Command Center ชีั้น 22                              
อาค้าริ M-tower  และ Command Center ที�โริงกลั�น การิซ้ีอมแผนบริหิ้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจและแผนรัิบมอ่ภัาวะฉีก่เฉิีน              
ในกริณีเห้ต่การิณ์ห้น้าแปีลนล่กติด้ไฟที�ห้อกลั�น ห้น่วย่กลั�นที� 4 นี้ จะค้ริอบค้ล่มการิซี้อมการิติด้ต่อส่�อสาริริะห้ว่างผู้บริิห้าริ
และพนักงานที�มีส่วนเกี�ย่วข้อง และได้้มีการินำเทปีวิด้ีโอที�บันท้กค้วามเห้็นและข้อมูลการิเข้าริ่วมสังเกตการิณ์แบบออนไลน์
ในการิซี้อมเม่�อวันที� 19 ต่ลาค้ม 2564 มาใชี้ปีริะกอบการิซี้อมแผน BCM ในค้ริั้งนี้ด้้วย่ เพ่�อนำผลที�ได้้จากการิซี้อมฯ                    
ไปีปีรัิบปีร่ิงขั้นตอนการิด้ำเนินงาน เพ่�อให้้บริิษััทฯ มีริะบบการิบริิห้าริค้วามต่อเน่�องทางธุ่ริกิจที�มีปีริะสิทธิุภัาพมากข้้น                   
และมั�นใจได้้ว่าห้ากเกิด้กริณีวิกฤต บริิษััทฯ จะสามาริถัริะงับเห้ต่และด้ำเนินธุ่ริกิจได้้อย่่างต่อเน่�อง 
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บริษิัทัฯ ยังัคงมุ่่�งมุ่ั�นต่�อเน่�องในการิดำเนินงานด้านบริหิาริการิเปลี่่�ยันแปลี่ง เพื่่�อให้สอดคล้ี่องต่�อวิสัิยัทศันข์ององคก์ริ โดยัใหค้วิามุ่สำคญั
กบัการิบริหิาริจัดัการิเพื่่�อใหอ้งคก์ริมุ่ค่วิามุ่ยัด่หยั่�น มุ่รู่ิปแบบองคก์ริท่�ทนัสมุ่ยัั เต่ริย่ัมุ่ควิามุ่พื่ริอ้มุ่ริบัมุ่อ่กบัการิเปลี่่�ยันแปลี่ง โดยัดำเนนิ
การิใน 3 แนวิทางหลี่ัก ได้แก� 

โดยัมุ่่ ส�วินบริิหาริการิเปลี่่�ยันแปลี่ง  ทำหน้าท่�หลี่ักในการิวิางแผน ปริะสานงาน ให้คำแนะนำ ต่ิดต่ามุ่ผลี่การิดำเนินงาน แลี่ะริายังาน
ควิามุ่ก้าวิหน้า โอกาส ริวิมุ่ถึึงอ่ปสริริคการิดำเนินงานต่�างๆ ต่�อผู้บริิหาริริะดับสูงโดยัต่ริง

การบริหารความเปลี่่�ยนแปลี่ง (Change Management)

ผลี่การดำำาเนินงานปี 2564 

1. การพััฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุุรกิจ       
ยัังคงมุ่่�งเน้นการิปริับปริ่งกริะบวินการิเพื่่�อให้เกิดปริะสิทธิิภาพื่           
การิทำงานสูงส่ด ลี่ดค�าใช้้จั�ายั แลี่ะต่อบสนองควิามุ่ต่้องการิของ
ลีู่กค้าให้ด่ยัิ�งขึ�น โดยัในปี 2564 ได้ขยัายัขอบเขต่โคริงการิออกไป
คริอบคลี่่มุ่ถึึงบริิษััทริ�วิมุ่ท่นในกล่ี่�มุ่ธิ่ริกิจัเพื่ิ�มุ่ขึ�น ส�งผลี่ให้เกิด             
โคริงการิใหมุ่�ๆ ท่�มุ่่โอกาสในการิสริ้างมุู่ลี่ค�าเพิื่�มุ่ ลี่ดต่้นท่นการิ
ดำเนินงานริวิมุ่ถึึงเพิื่�มุ่ปริะสิทธิิภาพื่การิทำงานได้มูุ่ลี่ค�ากวิ�า        
1,600 ลี่้านบาท ต่ลี่อดริะยัะเวิลี่าโคริงการิ 12 เด่อน ซึ่ึ�งมุ่่ต่ัวิอยั�าง
โคริงการิท่�ปริะสบควิามุ่สำเริ็จัในปีน่� เช้�น 

1) โคริงการิบริิหาริจััดการิริูปแบบการิสำริองแลี่ะขนส�งน�ำมุ่ัน 
ให้เพื่่ยังต่�อควิามุ่ต้่องการิในช้�วิงหยั่ดซึ่�อมุ่บำริ่งใหญ�                          
ลี่ดต่้นท่นลี่งได้ 102 ลี่้านบาท 

2) โคริงการิเพื่ิ�มุ่ปริะสิทธิิภาพื่การิใช้้พื่ลี่ังงานอยั�างค่้มุ่ค�าใน               
ท่กหน�วิยัผลี่ิต่ของโริงกลี่ั�น ลี่ดต่้นท่นด้านพื่ลี่ังงานได้                     
73 ลี่้านบาท

3) โคริงการิจััดหาน�ำมุ่ันดิบช้นิดใหมุ่�แลี่ะโคริงการิขยัายัต่ลี่าด
สู�กล่ี่�มุ่ลีู่กค้าท่�มุ่่ควิามุ่ต่้องการิน�ำมุ่ันช้นิดพิื่เศษั สร้ิางมุู่ลี่ค�า
จัากค�าการิกลี่ั�นแลี่ะจัำหน�ายัผลี่ิต่ภัณฑ์์เพื่ิ�มุ่ 103 ลี่้านบาท

4) โคริงการิปริบัปริง่ริปูแบบการิส�งเสริมิุ่ทางการิต่ลี่าดกบัลี่กูคา้
แลี่ะคู�ค้า ลี่ดต่้นท่นได้ 34 ลี่้านบาท

5) โคริงการิ Digital transformation โดยัปรัิบปริง่กริะบวินการิ
ทำงานเพื่่�อลี่ดขั�นลี่งแลี่ะพัื่ฒนากริะบวินการิทำงานอัต่โนมัุ่ต่ิ 
(Process automation) เพ่ื่�อกำจััดการิทำงานท่�ซึ่�ำๆ                    
เป็นจัำนวินมุ่าก สามุ่าริถึลี่ดช้ั�วิโมุ่งการิทำงานได้มุ่ากกวิ�า 
24,000 ช้ั�วิโมุ่ง 

นอกจัากน่� บริษิัทัฯ ไดก้ำหนดยัท่ธิศาสต่ริ ์Digital transformation 
เป็นหนึ�งในกลี่ยั่ทธิ์แผน 5 ปี ในการิขับเคลี่่�อนกลี่ยั่ทธิ์ทางธิ่ริกิจั 
บ่คลี่ากริแลี่ะวิัฒนธิริริมุ่องค์กริ เพื่่�อเป้าหมุ่ายัการิสริ้างมุู่ลี่ค�าเพื่ิ�มุ่ 
สริา้งริปูแบบทางธ่ิริกจิัแลี่ะกลี่ยัท่ธิใ์หมุ่�ๆ  ท่�ใหค้วิามุ่สำคญักบัลี่กูคา้ 
แลี่ะมุ่่การินำเคริ่�องมุ่่อ Lean & Six Sigma เข้ามุ่าปริะยั่กต่์ใช้้เพื่่�อ
ให้เกิดการิพื่ัฒนาปริะสิทธิิภาพื่การิทำงานให้มุ่ากยัิ�งขึ�น

2. การปรบักระบวนการทำางานเพั่�อมุุ่�งสู่่�องค์์กรท่�มุ่่
สู่มุ่รรถนะสู่ง่ (Hight Performance Organization: 
HPO) บริิษััทฯ ได้เข้าริ�วิมุ่การิปริะเมุ่ิน ริางวิัลี่ค่ณภาพื่แห�งช้าต่ิ 
(Thailand Quality Award – TQA) โดยันำเกณฑ์์ริางวิัลี่ค่ณภาพื่
แห�งช้าติ่ มุ่าเป็นแนวิทางในการิพัื่ฒนามุ่าข่ดควิามุ่สามุ่าริถึ               
ด้านการิบริิหาริจััดการิ ปรัิบปริ่งกริะบวินการิ แลี่ะสร้ิางผลี่ลัี่พื่ธ์ิ                  
ผ�านริะบบการิพื่ัฒนาแลี่ะปริะเมุ่ินองค์กริในหมุ่วิดต่�างๆ เพื่่�อการิ
เป็นองค์กริท่�มุ่่ควิามุ่เต่ิบโต่อยั�างยัั�งยั่น แลี่ะแสดงถึึงควิามุ่เป็นเลี่ิศ
ในการิบริิหาริจััดการิขององค์กริให้มุ่่มุ่าต่ริฐานแลี่ะเป็นท่�ยัอมุ่ริับ

3. การสู่�งเสู่รมิุ่พัฤติกิรรมุ่การทำางานติามุ่ค์�านยิมุ่
องค์์กรใหมุ่� I AM BCP จัากสถึานการิณ์ COVID-19 
บริิษััทได้มุ่่การิปริับรูิปแบบการิทำงานแบบ Work from Home 
(WFH) แลี่ะ Hybrid Working ซึ่ึ�งเปน็ควิามุ่ทา้ทายัขององคก์ริ แลี่ะ
พื่นักงาน มุ่่การิปริับ Mindset วิัฒนธิริริมุ่การิทำงาน แลี่ะริูปแบบ
การิทำงาน บริิษััทจึังได้ส�งเสริิมุ่ให้พื่นักงานมุ่่การิทำงาน Cross 
function ด้วิยัค�านิยัมุ่องค์กริ Agility & Mobility ไปพื่ริ้อมุ่กับการิ
สริ้าง Innovation ด้วิยัแนวิคิดการิเป็นเจั้าของธิ่ริกิจั ผ�านโคริงการิ 
Mini MBA แลี่ะวิิธิ่คิดปริับปริ่งการิทำงานผ�านโคริงการิ BPR 
(Business Process Redesign) ริวิมุ่ทั�งพื่ัฒนาริะบบนำ Digital 
มุ่าสนับสน่นการิทำงานต่�างๆ 

21 3
การพััฒนาปรับปรุง

กระบวนการทางธุุรกิจ 

(Business Process 

Redesign: BPR) 

การปรับกระบวนทำางานเพั่�อ

มุุ่�งสู่่�องค์์กรท่�มุ่่สู่มุ่รรถนะสู่่ง 

(High Performance 

Organization: HPO) 

การสู่�งเสู่ริมุ่พัฤติิกรรมุ่การ

ทำางานติามุ่ค์�านิยมุ่องค์์กรใหมุ่� 

I AM BCP (Value 

Transformation)
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ในปีท่�ผ�านมุ่า สถึานการิณ์การิริะบาดของ COVID-19 ยัังไมุ่�คลี่่�คลี่ายั แลี่ะกลี่ับมุ่าริะบาดหนักอ่กคริั�ง ส�งผลี่ให้เศริษัฐกิจัซึ่บเซึ่าอ่กคริั�ง 
ทั�งยัังกริะทบไปถึึงภาคธิ่ริกิจั เน่�องจัากสภาวิะต่ลี่าด การิขาดแคลี่นตู่้สำหริับการิขนส�งทางเริ่อ ริาคาวิัต่ถึ่ดิบท่�สูงขึ�น ริวิมุ่ไปถึึงพื่ฤต่ิกริริมุ่
ผู้บริิโภคท่�เปลี่่�ยันไป ดังนั�น บริิษััทจัึงต่้องปริับต่ัวิเพื่่�อต่ั�งริับกับสภาวิการิณ์ใหมุ่�ๆ ทั�งการิจััดการิภายัใน แลี่ะภายันอก อยั�างการิบริิหาริ
ห�วิงโซึ่�อ่ปทาน ได้แก�การิบริิหาริควิามุ่สัมุ่พื่ันธิ์ แลี่ะกริะบวินการิทำงานริ�วิมุ่กับผู้มุ่่ส�วินเก่�ยัวิข้องท่กฝ่่ายั เพ่ื่�อให้การิดำเนินงานเป็นไป
อยั�างริาบริ่�น ได้สินค้าแลี่ะบริิการิท่�มุ่่ค่ณภาพื่ เป็นมุ่ิต่ริต่�อสิ�งแวิดลี่้อมุ่ แลี่ะสามุ่าริถึต่อบสนองควิามุ่ต่้องการิของผู้บริิโภค พื่ริ้อมุ่ทั�ง                 
ยัึดหลี่ักบริริษััทภิบาลี่ท่�ด่ ดำเนินธิ่ริกิจัด้วิยัแนวิทางแบบมุ่่ส�วินริ�วิมุ่แลี่ะยัั�งยั่น

นอกจัากการิบริิหาริจััดการิห�วิงโซึ่�อ่ปทานให้เกิดปริะสิทธิิภาพื่แล้ี่วิ  บริิษััทฯ ยัังนำแนวิทางการิพัื่ฒนาอยั�างยัั�งยั่นท่�คำนึงถึึงปริะเด็น               
ด้านสิ�งแวิดลี่้อมุ่ สังคมุ่ แลี่ะบริริษััทภิบาลี่ (Environmental, Social and Governance หริ่อ ESG) เข้ามุ่าบูริณาการิเป็นส�วินหนึ�งใน
การิดำเนินงานในห�วิงโซึ่�อ่ปทานด้วิยั

การบริหารจััดำการห่วงโซ่่อุุปทาน

การดำำาเนินการปี 2564

พัฒันาการทำางาน โดยใช้้เทค์โนโลย่
เข้้ามุ่ามุ่สู่่�วนร�วมุ่ (Digital Transformation)  
จัากสถึานการิณ์โควิิดท่�ส�งผลี่ให้ภาคธิ่ริกิจัต้่องดำเนินการิแบบ          
Work from home เป็นเวิลี่านานในปี 2564 ทางบริษิัทัฯ จังึได้นำ
ปริะสบการิณ์จัากสถึานการิณ์ดงักลี่�าวิเมุ่่�อปี 2563 มุ่าทบทวินแลี่ะ
ผลัี่กดันให้พื่นักงาน แลี่ะส�วินงานมุ่่การิปริะยั่กต่์ใช้้ Technology             
มุ่าช้�วิยัในการิทำงานให้เป็นไปอยั�างริาบริ่�น ดังน่�

• Electronic Signature จัากท่�ได้ศึกษัา แลี่ะริิเริิ�มุ่ใช้้
เทคโนโลี่ยั ่Electronic Signature ในป ี2563 เพื่่�อลี่ดเวิลี่า
การิจััดทำเอกสาริ ลี่ดการิใช้้กริะดาษั แลี่ะเปน็ช้�องทางการิ
ส�งงานเอกสาริใบสั�งซึ่่�อ/จ้ัาง หริอ่สญัญาจัา้งต่�างๆ ริะหวิ�าง
ภายัในแลี่ะภายันอกองค์กริไปแล้ี่วินั�น ในปี 2564 น่�                   
ได้มุ่่การินำ Electronic Signature มุ่าปริับใช้้เต่็มุ่ริูปแบบ 
โดยัทางบริิษััทฯ ได้เลี่่อกใช้้เคริ่�องมุ่่อท่�เป็นโปริแกริมุ่                      
น�าเช้่�อถึ่อ มุ่่ริูปแบบการิใช้้งานง�ายั ใช้้กริะบวินการิลี่งนามุ่
ไมุ่�ซึ่ับซึ่้อน สะดวิกต่�อคู�ค้าในการิเข้าถึึงการิลี่งนามุ่ได้โดยั
ไมุ่�ต่อ้งเสย่ัค�าใช้จ้ั�ายัเพื่ิ�มุ่เต่มิุ่ ส�งผลี่ใหก้ริะบวินการิลี่งนามุ่
สัญญาริวิดเริ็วิขึ�น ซึ่ึ�งผลี่จัากการินำเทคโนโลี่ยั่ดังกลี่�าวิมุ่า
ใช้้งาน ทำให้เกิดปริะโยัช้น์ในเริ่�องการิลี่ดเวิลี่าแลี่ะ
กริะบวินการิส�งเอกสาริทั�งภายัในองค์กริแลี่ะคู�ค้า ริวิมุ่ถึึง
ช้�วิยัรัิกษัาสิ�งแวิดลี่้อมุ่โดยัการิลี่ดใช้้กริะดาษั, ลี่ดของเส่ยั
จัากกกริะบวินการิจััดทำเอกสาริ,การิปริะหยััดพื่ลี่ังงาน            
จัากการิลี่ดกริะบวินการิจััดส�งเอกสาริ ริวิมุ่ถึงึการิปริะหยััด
พื่่�นท่�ในการิจััดเก็บเอกสาริ แลี่ะจัากการิลี่ดริะยัะเวิลี่า           
ลี่งนามุ่เอกสาริ ยัังส�งผลี่ด่ให้ทางคู�ค้าสามุ่าริถึวิางบิลี่ได้              
เริ็วิขึ�น ไมุ่�ต่้องริอกริะบวินการิลี่งนามุ่นาน

การบริหารห่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อุให้เกิดำประสิิทธิิภาพื่

เป้าหมาย 5 ปี (2561-2565)   
1. ลี่ดค�าใช้้จั�ายัด้านการิจััดหาพัื่สด่ด้วิยัการิบริิหาริต้่นท่น

อยั�างมุ่ป่ริะสทิธิภิาพื่อยั�างนอ้ยั 10% ของงบปริะมุ่าณต่�อปี
2. ส�งเสริิมุ่การิจััดหาสินค้า/บริิการิท่�เป็นมุ่ิต่ริต่�อสิ�งแวิดลี่้อมุ่ 

(Green Procurement) อยั�างต่�อเน่�อง
3. พื่ัฒนาแลี่ะบริิหาริควิามุ่สัมุ่พื่ันธิ์กับคู�ค้า แลี่ะผู้ริ�วิมุ่งาน
4. พัื่ฒนาการิทำงาน โดยัใช้้เทคโนโลี่ยั่เข้ามุ่ามุ่่ส�วินริ�วิมุ่ 

(Digital Transformation)

กลี่ยุทธิ์ปี 2564
1. ใช้เ้ทคโนโลี่ยัเ่ขา้มุ่ามุ่ส่�วินริ�วิมุ่ในการิปรัิบปริง่กริะบวินการิ

ทำงานของพื่นักงาน
2. ส�งเสริิมุ่ควิามุ่ริู้ควิามุ่เข้าใจั พื่ัฒนากริะบวินการิจััดหาของ      

บริิษััทฯ แลี่ะบริิษััทในกลี่่�มุ่ เพื่่�อมุ่่�งสู�การิจััดหาพื่ัสด่ท่�เป็น
เลี่ิศต่ามุ่หลี่ักสากลี่

3. ปรัิบปริ่งกริะบวินการิทำงาน เพ่ื่�อให้เกิดปริะโยัช้น์สูงส่ด
แก�บริิษััท ทั�งในแง�ค่ณภาพื่ แลี่ะแง�ค�าใช้้จั�ายั

4. พัื่ฒนาศกัยัภาพื่คู�คา้ดว้ิยัการิปฏิบิตั่ติ่ามุ่จัริริยัาบริริณคู�คา้ฯ

79
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



• Electronic BG จัากการิศกึษัาเทคโนโลี่ยั ่Blockchain 
ทางบริิษัทัฯ พื่บวิ�ามุ่แ่นวิทางท่�สามุ่าริถึนำมุ่าปริะยัก่ต์่ใช้้กบั
กริะบวินการิจัดัทำสัญญาในกริณท่่�ต้่องมุ่ก่าริรัิบเอกสาริเพื่่�อ
วิางหลี่กัปริะกนัสญัญาควิบคู�ด้วิยั เป็นการิปรัิบริปูแบบการิ
จััดทำ Bank Guarantee จัากแบบกริะดาษั เป็นแบบ 
Electronic ด้วิยั Blockchain ซึ่ึ�งนอกจัากจัะช้�วิยัลี่ดการิใช้้
กริะดาษัแล้ี่วิ ยังัมุ่่ควิามุ่สะดวิกต่�อคู�ค้าในการิจัดัทำมุ่ากขึ�น 
ทำให้บริิหาริจััดการิด้านเอกสาริหลี่ักปริะกันสัญญาได้มุ่่
ปริะสทิธิภิาพื่ดข่ึ�น แลี่ะยังัมุ่ค่วิามุ่ปลี่อดภยัั น�าเช้่�อถึอ่อก่ด้วิยั

• E - Catalog จัากท่�ผ�านมุ่า บริษิัทัฯ ได้นำริะบบเทคโนโลี่ยั่ 
E-Catalog มุ่าปริะยัก่ต่ใ์ช้ก้บักลี่่�มุ่สินคา้อป่กริณ์สำนกังาน, 
สินค้าอ่ปโภคบริิโภค, สินค้าปริะเภทอะไหลี่�อ่ปกริณ์                 
แลี่ะเคร่ิ�องมุ่อ่ช้�างทั�วิไปในโริงกลี่ั�น พื่บวิ�าผลี่การิดำเนนิการิ
เป็นไปด้วิยัด่ สามุ่าริถึลี่ดกริะบวินการิจััดหา การิทำจั�ายั 
ริวิมุ่ถึึงเพื่ิ�มุ่ควิามุ่สะดวิกแก�ผู้ใช้้งานได้จัริิง ดังนั�น ในปีท่�
ผ�านมุ่า จัึงได้ขยัายัขอบเขต่โดยัการิเพิื่�มุ่กลี่่�มุ่สินค้าท่�จัะ
จััดหาด้วิยั E-Catalog แลี่ะขยัายัการิใช้้งานไปยัังบริิษััท
ในเคริ่อได้ใช้้งานริ�วิมุ่ด้วิยัสำหริับกลี่่�มุ่สินค้าอ่ปกริณ์
สำนักงาน แลี่ะสินค้าอ่ปโภคบริิโภค

• Robotic Process Automation จัากท่�ผ�านมุ่า                 
มุ่่การิปริะยั่กต่์ นำ Robotic Process Automation หริ่อ
ท่�เริ่ยักกันอยั�างสั�นๆวิ�า “bot” มุ่าใช้้ เพื่่�อลี่ดกริะบวินการิ
ทำงานแบบ Routine ของพื่นักงาน เช้�น กริะบวินการิออก
เลี่ขสัญญา แลี่ะกริะบวินการินำสัญญาท่�ได้ริับการิลี่งนามุ่
แลี่้วิจััดเก็บเข้าสู�ริะบบ SAP เป็นต่้น  

พัฒันากระบวนการจดัหาข้องบรษิัทั
และบรษิัทัในเค์รอ่ ให้สู่ามุ่ารถดำาเนนิการ
จดัหาแบบการจดัหาเช้งิกลยทุธ์ุ
ฝ่่ายัจััดซึ่่�อได้ริ�วิมุ่มุ่่อกับผู้ใช้้งาน ด้วิยัการินำ Category strategy 
แลี่ะกลี่ยัท่ธิง์านจัดัซึ่่�อต่�างๆ มุ่าใช้ใ้นการิวิเิคริาะหเ์พื่่�อหาจัด่ในการิ
พื่ัฒนาการิจััดหาในแต่�ลี่ะกลี่่�มุ่สินค้าแลี่ะบริิการิ ให้ได้สินค้าแลี่ะ
บริิการิท่�มุ่่ค่ณภาพื่ ริาคาเหมุ่าะสมุ่ ด้วิยักริะบวินการิท่�มุ่่
ปริะสิทธิิภาพื่ ซึึ่�งในปีน่� ได้มุ่่การิริ�วิมุ่มุ่่อกับผู้ใช้้งาน ในการิปรัิบ
กลี่ยัท่ธ์ิการิจัดัหาสนิคา้แลี่ะบริกิาริมุ่ากขึ�น โดยัไดร้ิ�วิมุ่กันวิเิคริาะห์
ขอบเขต่งานท่�ทำอยัู�ในปัจัจั่บัน เพื่่�อช้�วิยัปริับปริ่งการิทำงานให้ได้
ปริะสิทธิิภาพื่มุ่ากขึ�น เหมุ่าะสมุ่กับสภาวิะต่ลี่าดท่�เปลี่่�ยันแปลี่ง       
โดยันำควิามุ่ริูท้างเทคนคิของผูใ้ช้ง้านจัริงิ มุ่าปรัิบใช้ ้ทำใหเ้กิดการิ
ปริะหยััดค�าใช้้จั�ายัในการิจััดหามุ่ากยัิ�งขึ�น เช้�น 

• การิเปลี่่�ยันการิจ้ัาง Supervisor สำหรัิบการิควิบค่มุ่
งานการิติ่ดต่ั�งอ่ปกริณ์ ซึึ่�งจัากเดิมุ่ต้่องจ้ัางท่มุ่ผู้เช้่�ยัวิช้าญ
ต่�างปริะเทศ มุ่าเปน็การิจัา้งทมุ่่ผู้เช้่�ยัวิช้าญในปริะเทศแทน

• การิปริับ Material ของอ่ปกริณ์เพ่ื่�อให้เหมุ่าะสมุ่กับการิ                 
ใช้้งาน ช้�วิยัลี่ดต้่นทน่สนิค้า ส�งผลี่ให้จัดัหาได้ในริาคาท่�ต่�ำลี่ง

• การิปรัิบแก้ไขขอบเขต่งาน ให้เหมุ่าะสมุ่ควิามุ่ต้่องการิ                 
ใช้้งาน แลี่ะสถึานการิณ์ปัจัจั่บัน เช้�น สัญญา Preventive 
Maintenance หลี่ายัๆ งาน ได้พื่ิจัาริณาปรัิบริอบการิ               
เข้าหน้างานต่ามุ่ควิามุ่จัำเป็นแลี่ะเหมุ่าะสมุ่เพื่่�อลี่ด                       
ค�าใช้้จั�ายั แลี่ะลี่ดการิเดินทาง

• การิจััดหาสินค้ากลี่่�มุ่สาริเคมุ่่โดยัริวิมุ่ปริิมุ่าณการิซึ่่�อกับ
บริิษััทในกลี่่�มุ่ เพื่่�อเพื่ิ�มุ่โอกาสในการิจััดหาสินค้าได้ใน
ริาคาท่�ต่�ำลี่ง

• มุ่ก่าริจัดัทำขอบเขต่งานกลี่าง โดยัใช้้ Strategy : Standardize 
เพื่่�อให้เป็นมุ่าต่ริฐานเดย่ัวิกนั ส�งผลี่ให้ช้�วิยัลี่ดริะยัะเวิลี่าใน
การิปริะกวิดริาคา เช้�น การิปริะกวิดริาคาสาริเคมุ่่

ผลลพัธ์์ • สามุ่าริถึจัดัซึ่่�อ/จัดัจ้ัางได้ภายัในริะยัะเวิลี่าเฉลี่่�ยั 31 วินั 
 • ปริะหยััดค�าใช้้จั�ายัในการิจััดหาพื่ัสด่ได้มุ่ากขึ�นถึึง                

10 % ของงบปริะมุ่าณในปี 2564 

พัฒันาค์วามุ่สัู่มุ่พันัธ์ุกับค่์�ค้์า โดยการจัดสัู่มุ่มุ่นาค่์�ค้์า
จัากสถึานการิณ์ COVID-19 ท่�ยัังไมุ่�คลี่่�คลี่ายั บริิษััท ฯ จัึงได้ปริับ
ริูปแบบการิจััดสัมุ่มุ่นาคู�ค้า เป็นแบบออนไลี่น์แทน เพื่่�อช้่�แจัง
แนวิทางการิดำเนินงานของบริษิัทัฯ ให้ควิามุ่ริูเ้ก่�ยัวิกับริะเบย่ับการิ
จัดัหาพื่สัด ่แลี่ะขั�นต่อนการิดำเนนิการิของบริษิัทัฯ โดยัเปดิโอกาส
ให้คู�ค้าได้ สอบถึามุ่ แสดงควิามุ่คิดเห็น เสนอคำแนะนำต่�างๆ ทั�ง
ปริะเดน็ปัญหาท่�พื่บในการิทำงานกบัจัดัซึ่่�อ แลี่ะกบัผูใ้ช้ง้าน ซึ่ึ�งทาง
จััดซ่ึ่�อจัะเป็นต่ัวิกลี่างในการิรัิบปริะเด็นเหลี่�านั�นมุ่าปริับปริ่งการิ
ทำงานริ�วิมุ่กัน โดยัในบางปริะเด็นได้ริับการิช้่�แจังให้เข้าใจัต่ริงกัน
แลี่้วิในท่�ปริะช้่มุ่ เช้�น ทางคู�ค้าต่้องการิทริาบข้อมุู่ลี่โคริงการิ แลี่ะ
ทิศทางการิดำเนินการิของทางบางจัากฯ ในอนาคต่ เพ่ื่�อให้
สามุ่าริถึปริับตั่วิในการิดำเนินการิริ�วิมุ่กัน ริวิมุ่ถึึงเพ่ื่�อให้สามุ่าริถึ
นำเสนอ Solution ในการิดำเนินการิใหมุ่�ๆ ให้ทางบางจัากฯ ได้ 
โดยัการิสัมุ่มุ่นาในทก่ปี ได้มุ่่การิช่้�แจังทิศทางบริษิัทัเบ่�องต้่นอยูั�แล้ี่วิ 
ซึ่ึ�งทางคู�ค้าก็ให้ควิามุ่สนใจัริับฟัังเป็นอยั�างด่ แลี่ะสำหริับบาง
ปริะเด็นปัญหา จััดซ่ึ่�อได้ริบัคำแนะนำมุ่าพัื่ฒนาการิทำงานริ�วิมุ่กัน
ให้ได้ปริะสิทธิิภาพื่ขึ�น เช้�น เริ่�องการิใช้้งานริะบบเสนอริาคา หริ่อ
การิลี่งนามุ่ต่�างๆ กไ็ดจั้ัดทำคู�มุ่่อสำหริบัคู�คา้แลี่ว้ิ หริอ่เริ่�องปริะเดน็
ควิามุ่สะดวิกในการิเดนิทางมุ่าฟังัคำช้่�แจังงาน หริอ่การินดัพื่บ กไ็ด้
ช้่�แจังวิ�าทางบางจัากฯ มุ่่มุ่าต่ริการิป้องกัน COVID-19 จัึงอาจัจัะ
ยัังไมุ่�สะดวิก แต่�ก็มุ่่ช้�องทางออนไลี่น์ในการิต่ิดต่�อกัน เป็นต่้น 

นอกจัากการิส่�อสาริทิศทางองค์กริ แลี่ะการิจััดหาพัื่สดแ่ล้ี่วิ ในงาน
สมัุ่มุ่นายังัมุ่ก่าริให้ควิามุ่ริู ้เก่�ยัวิกบัภาวิะโลี่กริวิน แลี่ะ Greenhouse 
Gas ริวิมุ่ถึึงแนะนำโคริงการิท่�กลี่่�มุ่บางจัากฯ ได้ริ�วิมุ่ก�อต่ั�ง ค่อ 
Carbon Market Club ท่�ต่ั�งเพื่่�อส�งเสริมิุ่การิซึ่่�อขายัคาร์ิบอน แลี่ะช้�วิยั 
ลี่ดก๊าซึ่เริอ่นกริะจัก เป็นคริั�งแริกในปริะเทศไทยัอก่ด้วิยั แลี่ะในปีน่� 
ท่มุ่งานส�วินมุ่าต่ริฐานค่ณภาพื่ ควิามุ่ปลี่อดภัยั อาช้่วิอนามุ่ัยั แลี่ะ
สิ�งแวิดลี่้อมุ่ ริ�วิมุ่กับท่มุ่งานจััดหาพื่ัสด่ ได้ปริับแก้ไขจัริริยัาบริริณ
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คู�ค้า “Supplier Code of Conduct” ให้คริอบคลี่่มุ่ปริะเด็นสำคัญ
ในปัจัจั่บัน เช้�น ปริะเด็นเริ่�องสิทธิิมุ่น่ษัยัช้น, ปริะเด็นเริ่�องการิ             
ต่�อต่้านคอริ์ริัปช้ั�น, การิค่้มุ่คริองสิทธิิส�วินบ่คคลี่ เป็นต่้น แลี่ะได้
ส่�อสาริให้กับคู�ค้าสำคัญของบางจัากฯ ในงานสัมุ่มุ่นาคริั�งน่�แลี่้วิ 
 
จัากการิดำเนินการิจััดสัมุ่มุ่นาอยั�างต่�อเน่�อง พื่บวิ�า ช้�วิยัส�งเสริิมุ่
ควิามุ่สัมุ่พัื่นธ์ิกบัคู�คา้ในทะเบย่ันคู�คา้ แลี่ะเสริมิุ่ควิามุ่มุ่ั�นใจัในด้าน
ค่ณภาพื่ของคู�ค้าให้กับผู้ใช้้งานยัิ�งขึ�น

ผลลัพธ์์ • ผลี่ควิามุ่พื่งึพื่อใจัของคู�ค้าต่�อการิทำงานของเจ้ัาหน้าท่�
จัดัหาพื่ัสด่ ปี 2564 อยัู�ในริะดับด่มุ่าก (93%)

 • ผลี่ควิามุ่พื่งึพื่อใจัของผูใ้ช้ง้านต่�อการิทำงานของคู�คา้
อยัู�ในริะดับด่ (80%)

การสู่�งเสู่รมิุ่สู่ิ�งแวดล้อมุ่
บริิษัทัฯ ไดใ้หค้วิามุ่สำคัญในการิจัดัหาสินคา้แลี่ะบริกิาริท่�เปน็มุ่ติ่ริ
ต่�อสิ�งแวิดลี่้อมุ่เสมุ่อมุ่า โดยัในปี 2564 บริิษััทฯ ได้กำหนดกริอบ
การิจััดหาสินค้าดังกลี่�าวิใหมุ่� โดยัอ้างอิงริายัการิสินค้าให้
คริอบคลี่่มุ่กลี่่�มุ่สินค้าท่�ได้ริับการิริับริองฉลี่ากเข่ยัวิ Green Label 
Thailand ในปี 2564 ซึ่ึ�งไมุ่�ได้ปริะยั่กต่์ใช้้แค�กับการิจััดซึ่่�อสินค้า
เท�านั�น แต่�ยัังริวิมุ่ถึึงงานจั้างบริิการิต่�างๆ  เช้�น งานก�อสริ้าง  งาน
ซึ่�อมุ่แซึ่มุ่สถึาน่บริิการิ หริ่อสำนักงานต่�างๆ ท่�บริิษััทมุ่่การิกำหนด
ให้ใช้้ผลี่ิต่ภัณฑ์์ท่�เป็นมุ่ิต่ริต่�อสิ�งแวิดลี่้อมุ่ด้วิยั

ผลลพัธ์์ • จัำนวินริายัการิสินค้าแลี่ะบริิการิท่�เป็นมิุ่ต่ริต่�อ                    
สิ�งแวิดล้ี่อมุ่ 20 กลี่่�มุ่สินค้า จัาก 24 กลี่่�มุ่สินค้า                   
คดิเป็น 83% (เป้าหมุ่ายั 80%)

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้นการิดำเนินงานพื่ัฒนากลี่่�มุ่ “คู�ค้า” ของบริิษััทฯ ให้เต่ิบโต่อยั�างยัั�งยั่นไปกับบริิษััทฯ จัึงได้นำกริอบการิบริิหาริจััดการิ
ห�วิงโซึ่�อ่ปทานอยั�างยัั�งยั่นของ UN Global Compact มุ่าเป็นแนวิทางในการิดำเนินงานกับ คู�ค้าแลี่ะยัึดหลี่ักด้านการิดำเนินงานด้าน       
สิ�งแวิดลี่อ้มุ่ สงัคมุ่ แลี่ะธิริริมุ่าภบิาลี่ (Environmental, Social and Governance; ESG) ซึ่ึ�งเป็นแนวิทางสากลี่ในการิดำเนนิธิร่ิกจิัอยั�าง
ยัั�งยั่น แลี่ะช้�วิยัเพื่ิ�มุ่โอกาส ลี่ดควิามุ่เส่�ยังแลี่ะเป็นการิยักริะดับข่ดควิามุ่สามุ่าริถึในการิแข�งขันของธิ่ริกิจั

การบริหารจััดำการห่วงโซ่่อุุปทานอุย่างยั�งย่น (Sustainable Supply Chain)

1. จัดทำาจรรยาบรรณค่์�ค์้าเพ่ั�อการพััฒนา

ธุุรกิจอย�างยั�งย่น (BCP – Supplier Code of 
Conduct: SCOC) โดยัยึัดหลี่กัการิดำเนินงาน
ด้านสิ�งแวิดลี่้อมุ่ สังคมุ่ แลี่ะธิริริมุ่าภิบาลี่ 
(ESG) ซึ่ึ�งแบ�งออกเป็น 5 หมุ่วิด ค่อ 

• จัริิยัธิริริมุ่ทางธิ่ริกิจั
• การิปฏิิบัต่ด้ิานแริงงานแลี่ะสิทธิมิุ่นษ่ัยัช้น
• ควิามุ่ปลี่อดภัยัแลี่ะอาช้่วิอนามุ่ัยั
• สิ�งแวิดลี่้อมุ่
• การิมุ่่ส�วินริ�วิมุ่พื่ัฒนาช้่มุ่ช้น

2. กำาหนดกลุ�มุ่ค์่�ค์า้และวเิค์ราะหค์์่�ค์า้

สู่ำาค์ญั (Critical Tier 1 Suppliers) โดยั
ใช้้ปัจัจััยัดังต่�อไปน่� เป็นเกณฑ์์ในการิ
พื่ิจัาริณา

• เป็นคู�ค้าท่�มุ่่ยัอดสัญญาซ่ึ่�อขายัสูง 
(จัำแนกต่ามุ่กลี่่�มุ่คู�ค้า) 

• เป็นคู�ค้าท่�จัำหน�ายัวิัต่ถึ่ดิบ สินค้า 
แลี่ะบริิการิท่�สำคัญกับกริะบวิน 
การิทางธิ่ริกิจัของบริิษััทฯ

• เป็นคู�ค้าท่�มุ่่น้อยัริายัในต่ลี่าด  

3. เมุ่่�อมุ่่การวิเค์ราะห์ค์่�ค้์าแล้ว 

บริษััทฯ ได้สู่�งเสู่ริมุ่ให้ค์่�ค้์าปฏิิบัติิ

ติามุ่จรรยาบรรณค่์�ค้์า และทำา การ

ประเมุ่ินตินเองผ่�านระบบประเมุ่ิน

จรรยาบรรณค์่�ค้์า โดยัมุ่เ่ป้าหมุ่ายั
ส�งเสริิมุ่ให้คู�ค้าสำคัญของบริิษััทฯ 
(Critical Tier 1 Suppliers) ทก่ริายั
เข้าริ�วิมุ่ทำแบบปริะเมุ่ิน SCOC 
Online Self - Assessment                  
แล้ี่วิเสริจ็ัภายัในปี 2564 

Performance 
Improvement

กระบวนการในการบริหารจัดการห�วงโซ่�อุปทานอย�างยั�งย่น มุ่่ดังน่�

• เปน็คู�คา้ท่�มุ่ย่ัอดสญัญาซึ่่�อขายั
สงู (จัำแนกต่ามุ่กลี่่�มุ่คู�คา้]

• เปน็คู�คา้ท่�จัำหน�ายัวัิต่ถึ่ดิบ               
สินคา้แลี่ะบริกิาริท่�สำคญักบั
กริะบวินการิทางธิ่ริกิจัของ       
บริษิัทัฯ

• เปน็คู�คา้ท่�มุ่น่อ้ยัริายัในต่ลี่าด

กระบวนการวิเค์ราะห์ค์วามุ่เสู่่�ยงข้องห�วงโซ่�อุปทาน

ประเมุ่นิค์วามุ่เสู่่�ยง
ด้านค์วามุ่ยั�งยน่กบัค์่�ค้์าทกุราย

มุ่าติรการลดค์วามุ่เสู่่�ยง
(ในค์วามุ่เสู่่�ยงระดบัวกิฤติและสู่ง่)

Site Visit Audit

Correction 
Plan

จััดลี่ำดับควิามุ่เส่�ยังจัากผลี่กริะทบ/โอกาสท่�เกิดขึ�น 
(วิิกฤต่/สูง/ปานกลี่าง/ต่�ำ)

ริะบ่ผลี่กริะทบ
ด้านสังคมุ่

ริะบ่ผลี่กริะทบ
ด้านสิ�งแวิดลี่้อมุ่

ริะบ่ผลี่กริะทบ
ด้านเศริษัฐกิจั

วิเค์ราะหค์์่�ค์้าสู่ำาค์ัญ
เกณฑ์์ในการวิเค์ราะห์
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ผลี่ดำำาเนินการปี 2564
 
ในปี 2564 จัากสถึานการิณ์การิริะบาดของ COVID-19 ท่�ริ่นแริง บริิษััทฯได้ปริับเปลี่่�ยันริูปแบบการิเยั่�ยัมุ่ช้มุ่สถึานปริะกอบกิจัการิของ
คู�ค้าสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) จัากเดิมุ่เป็น onsite visit มุ่าเป็นแบบออนไลี่น์ (Online)  โดยัได้มุ่่การิจััด onsite visit เพื่ิ�มุ่อ่ก 
29 ริายั จัากการิดำเนินการิดังกลี่�าวิ ทำให้บริิษััทฯ สามุ่าริถึส�งเสริิมุ่คู�ค้าสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ให้ดำเนินการิต่ามุ่                   
แผนงาน SCOC ของบริิษััทฯ ได้คริบทั�ง 53 ริายั 

การสู่�งเสู่ริมุ่ให้ค์่�ค์้าดำาเนินการติามุ่ SCOC ข้องบริษััทฯ

สู่รุปผ่ลดำาเนินการ

53ราย

100%
คู่่�คู่้าคู่นสำำาคู่ัญ (Critical Tier 1 
Suppliers) ตอบรัับและเข้้ารั�วมการั
ปรัะเมิน SCOC Assessment

จำานวนค์่�ค์้า (ราย) 2562 2563 2564

การัเยี่่�ยี่มชมสำถานปรัะกอบกิจการั
ข้องคู่่�คู่้าคู่นสำำาคู่ัญตามกรัะบวนการั
ปรัะเมินผลการัดำำาเนินงานตาม
เกณฑ์์จรัรัยี่าบรัรัณคู่่�คู่้าฯ (SCOC)

1
2 11

รัายี่

53
รัายี่

13
รัายี่

53
รัายี่

29
รัายี่

53
รัายี่

4. ดำาเนินการวิเค์ราะห์และปิด Gap ค์วามุ่เสู่่�ยงด้านเศรษัฐกิจ สู่ังค์มุ่ และสิู่�งแวดล้อมุ่ข้องค่์�ค์้ากลุ�มุ่จัดหาวัติถุดิบ กลุ�มุ่

ข้นสู่�ง และกลุ�มุ่สู่นิค์า้และบรกิาร  บริษิัทัฯ มุ่เ่ป้าหมุ่ายัท่�จัะดำเนินการิปริะเมิุ่นควิามุ่เส่�ยังด้าน ESG กบัคู�คา้ ( Tier 1 Suppliers) 
ริอบการิปริะเมุ่ิน 3 ปี ค่อ 2562-2564 ซึ่ึ�งต่ั�งแต่�ปี 2562 บริิษััทฯ ได้ดำเนินการิปริะเมุ่ินควิามุ่เส่�ยังด้านเศริษัฐกิจั สังคมุ่ แลี่ะ
สิ�งแวิดลี่้อมุ่ของคู�ค้า Tier 1 Supplier จัำนวิน 979 ริายั แลี่ะคู�ค้าสำคัญท่�ไมุ่�ได้ทำธิ่ริกิจักับบริิษััทฯ โดยัต่ริง (Critical Non-tier 
1 Suppliers) 101 ริายัคริบแลี่้วิ โดยัพื่บวิ�า คู�ค้า Tier 1 Suppliers จัำนวิน 5 ริายั แลี่ะ คู�ค้าสำคัญท่�ไมุ่�ได้ทำธิ่ริกิจักับบริิษััทฯ 
โดยัต่ริง (Critical Non-tier 1 Suppliers) จัำนวิน 22 ริายัมุ่่ควิามุ่เส่�ยังจัากการิดำเนินงานของคู�ค้าในริะดับวิิกฤต่แลี่ะริะดับสูง
ในท่กด้าน ค่อ ด้านเศริษัฐกิจั ได้แก� ควิามุ่เส่�ยังเก่�ยัวิกับเริ่�องส�งของลี่�าช้้า/ส�งมุ่อบสินค้าไมุ่�มุ่่ค่ณภาพื่ ทำให้ธิ่ริกิจัหยั่ดช้ะงัก                  
ด้านสังคมุ่ ซึ่ึ�งได้แก� ควิามุ่เส่�ยังเก่�ยัวิกับถึูกช้่มุ่ช้นริ้องเริ่ยัน เน่�องจัากปฏิิบัต่ิงานไมุ่�ถึูกต่้อง แลี่ะด้านสิ�งแวิดลี่้อมุ่ ได้แก� ควิามุ่เส่�ยัง
เก่�ยัวิกบัการิริั�วิไหลี่ของสาริเคมุ่แ่ลี่ะน�ำมัุ่น ซึ่ึ�งบริษิัทัฯได้ริ�วิมุ่กนัหามุ่าต่ริการิลี่ดควิามุ่เส่�ยังท่�หลี่ากหลี่ายักบัคู�คา้ท่�ไดร้ิบัการิปริะเมุ่นิ
ควิามุ่เส่�ยัง เพื่่�อป้องกันการิเกิดผลี่กริะทบแลี่ะโอกาสเกิดควิามุ่เส่�ยังนั�น ริ้อยัลี่ะ 100 แลี่ะไมุ่�มุ่่การิยั่ต่ิการิดำเนินงานกับคู�ค้าใน
ริายัท่�ได้ริับการิปริะเมุ่ินควิามุ่เส่�ยังนั�น (ริ้อยัลี่ะ 0) (Disclosure 308-2, Disclosure 414-2)

สำัดำสำ�วนต�อยี่อดำซื้้�อทั้ั�งหมดำ

ประเภทข้องค์่�ค์้า
100รั้อยี่ละ

57.6รั้อยี่ละ
53 

รัายี่

101
รัายี่

979
รัายี่

คู่่�คู่้าสำำาคู่ัญทั้่�ไม�ไดำ้ทั้ำาธุุรักิจ
กับบรัิษััทั้ฯ โดำยี่ตรัง

(Critical Non-Tier 1 Suppliers)

คู่่�คู่้าทั้่�ทั้ำาธุุรักิจกับบรัิษััทั้ฯ โดำยี่ตรัง 
(Tier 1 Suppliers)

คู่่�คู่้าสำำาคู่ัญข้องบรัิษััทั้ฯ โดำยี่ตรัง
(Critical Tier 1 Suppliers)
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ค์่�ค์้า Tier 1 Supplier 979 รัายี่ รั้อยี่ละ 100
จำานวนคู่่�คู่้า Tier 1 Supplier  5 รัายี่ รั้อยี่ละ  0.5 

ทั้่�ม่คู่วามเสำ่�ยี่งในรัะดำับวิกฤตและรัะดำับสำ่ง

  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านเศรัษัฐกิจ  5 รัายี่ รั้อยี่ละ  0.5   

  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านสำิ�งแวดำล้อม  5 รัายี่ รั้อยี่ละ  0.5 

  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านสำังคู่ม  5 รัายี่ รั้อยี่ละ  0.5 

การประเมุ่ิน
ค์วามุ่เสู่่�ยง ESG 

ข้องค์่�ค์้า 
Tier 1 Supplier

ดำำาเนินการั
ปิดำ gap แล้ว 
คู่รับทัุ้กรัายี่

ค์่�ค์้า Critical Non-tier 1 Suppliers  101 รัายี่ รั้อยี่ละ  100
จำานวน คู่่�คู่้า Critical Non-tier 1      22 รัายี่  รั้อยี่ละ 21.8             
ทั้่�ม่คู่วามเสำ่�ยี่งในรัะดำับวิกฤตและรัะดำับสำ่ง

  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านเศรัษัฐกิจ     20 รัายี่  รั้อยี่ละ 19.8
  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านสำิ�งแวดำล้อม      6 รัายี่  รั้อยี่ละ  5.9
  คู่วามเสำ่�ยี่งดำ้านสำังคู่ม       7 รัายี่  รั้อยี่ละ  6.9

การประเมุ่ิน
ค์วามุ่เสู่่�ยง ESG 

ข้องค์่�ค์้า 
Critical Non-Tier 1 

Supplier

ดำำาเนินการั
ปิดำ gap แล้ว 
คู่รับทัุ้กรัายี่

การสู่�งเสู่ริมุ่ให้ค์่�ค์้าพััฒนาติามุ่แนวทางการแก้ไข้และแผ่นงาน

การรายงานค์วามุ่โปร�งใสู่ในห�วงโซ่�อุปทาน

คู่่�คู่้าสำำาคู่ัญข้องบรัิษััทั้ฯ 

ตอบรัับการัเชิญเข้้ารั�วมปรัะเมินผล

การัดำำาเนินงานตามจรัรัยี่าบรัรัณฯ

ร้อยละข้องค์่�ค์้าท่�บริษััทฯ 
ได้ร�วมุ่ดำาเนินด้านค์วามุ่ยั�งย่น

คู่่�คู่้าสำำาคู่ัญข้องบรัิษััทั้ฯ 

ทั้่�ไดำ้ทั้ำาการัปรัะเมินผล

ตามจรัรัยี่าบรัรัณฯ (รั้อยี่ละ)

การัวิเคู่รัาะห์คู่วามเสำ่�ยี่งข้องคู่่�คู่้า

ทั้่�ทั้ำาธุุรักิจกับบรัิษััทั้ฯ โดำยี่ตรัง 

(Tire 1 suppliers)

การัวิเคู่รัาะห์คู่วามเสำ่�ยี่งข้องคู่่�คู่้าสำำาคู่ัญ

ทั้่�ไม�ไดำ้ทั้ำาธุุรักิจกับบรัิษััทั้ฯ โดำยี่ตรัง 

(critical non-tier 1 suppliers)

2562

100% 53
รัายี่

45.3% 24
รัายี่

100% 979
รัายี่

100% 101
รัายี่

2563

100% 53
รัายี่

100% 53
รัายี่

100% 979
รัายี่

100% 101
รัายี่

2564

100% 53
รัายี่

100% 53
รัายี่

100% 979
รัายี่

100% 101
รัายี่
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บริิษััทฯ ได้จััดต่ั�งสถึาบันนวิัต่กริริมุ่แลี่ะบ�มุ่เพื่าะธิ่ริกิจั Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) โดยัมุ่่วิัต่ถึ่ปริะสงค์ในการิ
สริ้าง Green Ecosystem เพื่่�อผลี่ักดันนวิัต่กริริมุ่ต่�างๆ โดยัมุ่่�งเน้นด้านพื่ลี่ังงานส่เข่ยัวิ (Green Energy) แลี่ะด้านช้่วิภาพื่ (Bio-Based) 
เพื่่�อน�ามุ่าต่�อยัอดขยัายัธ่ิริกิจัทั�งในปริะเทศแลี่ะต่�างปริะเทศจัากการิวิิจััยัแลี่ะพัื่ฒนา (Research & Development) ธิ่ริกิจัเงินริ�วิมุ่ท่น 
(Corporate Venture Capital) พื่ริ้อมุ่ทั�งบ�มุ่เพื่าะธิ่ริกิจั (Ecosystem and Incubation) มุ่่�งสู�กลี่่�มุ่บริิษััทนวิัต่กริริมุ่ส่เข่ยัวิช้ั�นน�าในเอเช้่ยั 

1. ดำ้านการวิจััยแลี่ะพื่ัฒนา (Research & Development : R&D)
ในปีท่�ผ�านมุ่ากลี่่�มุ่วิิจััยัแลี่ะพื่ัฒนา (R&D) ได้ดำเนินการิต่ิดต่ั�งแลี่ะเดินเคริ่�องโริงงานต่้นแบบเพื่่�อผลี่ิต่ผลี่ิต่ภัณฑ์์มุู่ลี่ค�าสูงจัากจั่ลี่สาหริ�ายั 
ริวิมุ่ถึงึการิทดสอบปริะสทิธิภิาพื่ของสาริมุ่ลูี่ค�าสงูท่�ผลี่ติ่ไดจ้ัากโริงงานต่น้แบบ นอกจัากน่�ยังัมุ่่ควิามุ่ริ�วิมุ่มุ่่อทางวิิช้าการิแลี่ะพื่ฒันาโคริงการิ
ริ�วิมุ่กับสถึาบันวิิจััยัแลี่ะมุ่หาวิิทยัาลี่ัยัต่�าง ๆ ได้แก� ศูนยั์นาโนเทคโนโลี่ยั่แห�งช้าต่ิ (นาโนเทค)  สถึาบันวิิจััยัวิิทยัาศาสต่ริ์แลี่ะเทคโนโลี่ยั่
แห�งปริะเทศไทยั (วิวิ.)  สำนักงานคณะกริริมุ่การิส�งเสริิมุ่วิิทยัาศาสต่ริ์วิิจััยัแลี่ะนวิัต่กริริมุ่ (สกสวิ.)  จั่ฬาลี่งกริณ์มุ่หาวิิทยัาลี่ัยั  สถึาบัน
เทคโนโลี่ยั่แห�งเอเช้่ยั (AIT) เป็นต่้น

รายจ�ายข้องบริษััทสู่ำาหรับการวิจัยและพััฒนาเทค์โนโลย่และนวัติกรรมุ่

การดำาเนินงาน จำานวนเงิน (บาท)

2561
การิผลี่ิต่สาริแอสต่าแซึ่นต่ินจัากสาหริ�ายั แลี่ะการิคัดเลี่่อกสายัพื่ันธิ่์สาหริ�ายัเพื่่�อการิบำบัด
น�ำทิ�งโริงงานผลี่ิต่ไบโอเอทานอลี่เพื่่�อการิผลี่ิต่สาริ

5,400,000

2562
การิผลี่ิต่สาริแอสต่าแซึ่นต่ินจัากสาหริ�ายั การิผลี่ิต่พื่ลี่าสต่ิกช้่วิภาพื่ การิผลี่ิต่น�ำมุ่ันพื่่�นฐาน
ช้่วิภาพื่ การิบำบัดน�ำเส่ยั

9,200,000

2563

• จััดต่ั�งห้องปฏิิบัต่ิการิเพื่าะเลี่่�ยังจั่ลี่สาหริ�ายั ริวิมุ่ถึึงก�อสริ้างโริงงานต่้นแบบเพื่่�อผลี่ิต่แอสต่า
แซึ่นต่ิน

• การิผลี่ิต่ผลี่ิต่ภัณฑ์์ต่้นแบบพื่ลี่าสต่ิกช้่วิภาพื่ ผลี่ิต่ภัณฑ์์โปริต่่นทางเลี่่อกจัากพื่่ช้ การิบำบัด
น�ำเส่ยัจัากสถึาน่บริิการิน�ำมุ่ัน

10,000,000

5,450,000

2564
• ก�อสริ้างแลี่ะเดินเคริ่�องโริงงานต่้นแบบเพื่่�อผลี่ิต่แอสต่าแซึ่นต่ิน ทดสอบปริะสิทธิิภาพื่ของ

สาริท่�ได้
• การิผลี่ิต่ผลี่ิต่ภัณฑ์์ต่้นแบบพื่ลี่าสต่ิกช้่วิภาพื่ ผลี่ิต่ภัณฑ์์โปริต่่นทางเลี่่อกจัากพื่่ช้

7,400,000

2,650,000

หมายเหตุุ

ปี 2562 ได้ริับสิทธิิปริะโยัช้น์ทางภาษั่จัาก สวิทช้. 2.8 ลี่้านบาท แลี่ะได้ริับท่นวิิจััยัสนับสน่นจัาก สกวิ. 2.3 ลี่้านบาท
ปี 2563 ได้ริับสิทธิิปริะโยัช้น์ทางภาษั่จัาก สวิทช้. ปริะมุ่าณ 1 ลี่้านบาท

การบริหารจััดำการนวัตกรรม

ปี
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2. ดำ้านธิุรกิจัเงินร่วมทุน (Corporate 
Venture Capital : CVC) 
ในต่้นปี 2564 CVC ได้ขยัายัขอบเขต่ของการิลี่งท่นจัากเดิมุ่ท่�เน้น
การิลี่งท่นในกลี่่�มุ่พื่ลี่ังงานส่เข่ยัวิ แลี่ะกลี่่�มุ่ธิ่ริกิจัช้่วิภาพื่ ไปสู�กลี่่�มุ่
ช้ว่ิวิิทยัาศาสต่ร์ิแลี่ะยัาช้ว่ิวัิต่ถึ ่(Life science and biopharmaceutical) 
นอกจัากน่� ในกล่ี่�มุ่พื่ลี่ังงานส่เข่ยัวิยัังขยัายัขอบเขต่ไปท่�พื่ลัี่งงาน
สะอาดไฮโดริเจัน (hydrogen economy) แลี่ะเทคโนโลี่ยั่กักเก็บ
คาร์ิบอนแลี่ะใช้้ปริะโยัช้น์จัากคาริ์บอน (Carbon capture and 
carbon utilization) เพื่่�อให้สอดคลี่้องกับนโยับายัของบริิษััท

โดยัในปีน่� CVC ลี่งท่นไปแลี่้วิกวิ�า 44% ของเงินงบลี่งท่นทั�งหมุ่ด 
โดยัเน้นการิลี่งท่นใน Startup โดยัต่ริง ซึ่ึ�งมุ่่ทั�งการิลี่งท่นแบบ                
follow-on investment แลี่ะ initial investment โดยัหนึ�งใน 
Startup ท่�ลี่งท่น ค่อ Winnonie ซึึ่�งเป็น Startup ภายัในกล่ี่�มุ่              
บางจัากฯ ท่�นำนวิตั่กริริมุ่พื่ลี่งังานสเ่ขย่ัวิมุ่อเต่อริไ์ซึ่คไ์ฟัฟัา้มุ่าช้�วิยั
ยักริะดับค่ณภาพื่ช้่วิิต่ผู้ปริะกอบอาช้่พื่ขับข่�ริถึจัักริยัานยันต่์
สาธิาริณะ

3. ดำ้านการบ่มเพื่าะธิุรกิจั (Ecosystem 
and Incubation : E&I)
บริิษััทฯ ได้วิางกริอบแนวิคิดการิดูแลี่พื่นักงานต่ามุ่แนวิทาง The 
Best Employer โดยัมุ่่เป้าหมุ่ายัในการิพื่ัฒนาพื่นักงานท่กริะดับ
ให้ริ�วิมุ่กันขับเคล่ี่�อนองค์กริ เพ่ื่�อริองรัิบการิเปลี่่�ยันแปลี่งอยั�าง
ริวิดเริว็ิของสถึานการิณโ์ลี่ก โดยั ฝ่่ายั Ecosystem and Incubation 
ภายัใต่ส้ถึาบนันวิตั่กริริมุ่แลี่ะบ�มุ่เพื่าะธิร่ิกจิั (BiiC) ไดจ้ัดัโคริงการิ 
“The Intrapreneur ปั�นคนในให้เป็นเถึ้าแก�” เพื่่�อเป็นพื่่�นท่�เวิท่
สำหริับพื่นักงานท่�ต่้องการิมุ่่ส�วินริ�วิมุ่ในการิพื่ัฒนานวิัต่กริริมุ่ 
(Involvement) โดยัริะดมุ่ควิามุ่คิดจัากพื่นักงานในการิต่�อยัอด
ธิ่ริกิจัเดิมุ่หริ่อสริริหาแนวิทางการิทำธ่ิริกิจัใหมุ่�ๆ เพ่ื่�อเป็นการิหา
ริายัไดท้ดแทน ดว้ิยัการิจัดัใหมุ่้่การิเสนอโคริงการิพื่ฒันาธิร่ิกจิัจัาก
พื่นักงานบริิษัทัแลี่ะบริษิัทัในกลี่่�มุ่ โดยันำหลี่กัการิคิดแบบ Design 
Thinking มุ่าออกแบบผลี่ิต่ภัณฑ์์แลี่ะบริิการิ แลี่ะทำการิสนับสน่น 
ปริับปริ่งองค์ปริะกอบเพื่่�อเข้าสู�กริะบวินการิบ�มุ่เพื่าะเพื่ิ�มุ่ศักยัภาพื่
ในการิขยัายัเช้ิงพื่าณิช้ยั์ต่�อไป 

โดยัในปี 2563 บริิษััทฯ ได้เปิดต่ัวิธิ่ริกิจั Internal Startup 
“Winnonie” (วิิน No หน่�) ท่�เกิดจัากการิปริะยัก่ต์่แนวิคิดทางธ่ิริกิจั
เขา้กบัหลี่กัการิ Design Thinking ภายัใต่ก้าริสนบัสนน่ของสถึาบนั
นวิัต่กริริมุ่แลี่ะบ�มุ่เพื่าะธิ่ริกิจั ผ�านโคริงการิ “The Intrapreneur 
ปั�นคนในใหเ้ปน็เถ้ึาแก�” เปน็การิผลี่กัดนัดา้นนวิตั่กริริมุ่ในองคก์ริ
จัาก Ideas ให้เกิดเป็นธิ่ริกิจัท่�สามุ่าริถึเต่ิบโต่ได้ สามุ่าริถึต่�อยัอด
กับธิ่ริกิจัของบางจัากฯ ซึ่ึ�งเป็นปีแริกท่�มุ่่โคริงการิท่�พื่ัฒนาจัาก 
Ideas เข้าสู�กริะบวินการิบ�มุ่เพื่าะในริูปแบบ Internal Startup 

เช้�นเด่ยัวิกันกับปี 2564 บริิษััทฯ ได้ทำการิพัื่ฒนาโคริงการิ                  
ปั�มุ่น�ำมัุ่นหยัอดเหริ่ยัญ “กริะทิง” โดยัมุ่่จั่ดปริะสงค์เพ่ื่�อนำ
นวัิต่กริริมุ่เขา้สู�ช่้มุ่ช้นท่�ห�างไกลี่สถึานบ่ริกิาริน�ำมุ่นั โดยันอกเหนอ่
จัากน�ำมุ่นัแลี่ว้ิ ยังัมุ่บ่ริิการิอ่�น เช้�น เต่มิุ่เงนิมุ่อ่ถึอ่ จั�ายับลิี่ค�าไฟัฟัา้ 
ค�าน�ำ โดยัในอนาคต่จัะมุ่่บริิการิทางด้านการิเงินเพื่ิ�มุ่เต่ิมุ่อ่กด้วิยั

นอกจัากน่� E&I ยัังมุ่่การิผลี่ักดันการิก�อต่ั�ง “Thailand Synthetic 
Biology Consortium” ริ�วิมุ่กับ 17 หน�วิยังาน เพื่่�อเป็นเคริ่อข�ายั
ควิามุ่ริ�วิมุ่มุ่่อในการิขับเคลี่่�อนนวิัต่กริริมุ่ แลี่ะอ่ต่สาหกริริมุ่
เทคโนโลี่ยัช่้ว่ิวิทิยัาสังเคริาะห์ในปริะเทศ ริวิมุ่ถึงึเช้่�อมุ่โยังควิามุ่ริ�วิมุ่
มุ่อ่ แลี่กเปลี่่�ยันปริะสบการิณร์ิะหวิ�างผูป้ริะกอบการิแลี่ะนกัวิจิัยััทั�ง
ภายัในแลี่ะริะหวิ�างปริะเทศ ต่�อยัอดเป็นนวิัต่กริริมุ่ แลี่ะนำไปใช้้
ปริะโยัช้น์เช้งิพื่าณชิ้ยัซ์ึ่ึ�งสอดคลี่อ้งกบัแผนยัท่ธิศาสต่ริช์้าต่ดิา้นยัก
ริะดับการิพื่ัฒนาอ่ต่สาหกริริมุ่ภายัใต่้เศริษัฐกิจั BCG Model โดยั
มุ่่เคริ่อข�ายัควิามุ่ริ�วิมุ่มุ่่อในริะยัะก�อต่ั�ง ได้แก� สำนักงานนวิัต่กริริมุ่
แห�งช้าต่ิ (องค์การิมุ่หาช้น) (สนอ.) สำนักงานสภานโยับายัการิ
อด่มุ่ศึกษัา วิทิยัาศาสต่ร์ิ วิจิัยััแลี่ะนวัิต่กริริมุ่แห�งช้าติ่ (สอวิช้.) แลี่ะ
บริิษััท บ่บ่จั่ไอ จัำกัด(มุ่หาช้น)
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บริิษััทฯ ส่่งเส่ริิมการินำริะบบเทคโนโลยีีส่าริส่นเทศซึ่่�งเป็็นเคริ่�องม่อส่ำคัญที�จะตอบส่นองต่อความคาดหวังและความต้องการิของผู้้้มี           
ส่่วนได้เส่ียี โดยีเฉพาะการิมีแนวป็ฏิิบัติ มีเคริ่�องม่อ มีกริอบในการิดำเนินการิ มาตริฐานที�ใช้้ดำเนินการิที�ทันส่มัยี มีป็ริะส่ิทธิิภาพ และ
ให้ความส่ำคัญกับริะบบความป็ลอดภัยีส่อดคล้องตามมาตริฐานส่ากล ริวมทั�งกำหนดของริัฐ เช้่น พริะริาช้บัญญัติการิริักษัาความมั�นคง
ป็ลอดภัยีไซึ่เบอริ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การิบริิหาริจัดการิข้อม้ลส่่วนบุคคลให้ส่อดคล้องพริะริาช้บัญญัติคุ้มคริองข้อม้ลส่่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่�อให้ส่ามาริถริองริับการิขยีายีธิุริกิจ ตามแผู้นยีุทธิศาส่ตริ์องค์กริ 

โคริงส่ริ้างการิบริิหาริ เพ่�อการิพัฒนาองค์กริด้วยีเทคโนโลยีีส่าริส่นเทศ บริิษััทฯ มีการิจัดตั�งคณะทำงานและคณะกริริมการิ ริายีงานต่อ
คณะอนกุริริมการิและคณะกริริมการิบริหิาริความเส่ี�ยีงองค์กริ (ERMC) และมีส่ายีงานพัฒนาองค์กริดิจิทลัและฝ่า่ยีดิจิทลัและเทคโนโลยีี
ส่าริส่นเทศด้แลบริิหาริงาน

ตั�งแตป่็ ี2561 บริษิัทัฯ ไดต้ั�งส่ว่นความมั�นคงป็ลอดภยัีทางไซึ่เบอริข์่�นเพ่�อริบัผู้ดิช้อบงานบริหิาริจดัการิความมั�นคงป็ลอดภยัีทางไซึ่เบอริ์ 
โดยีมีการิดำเนินการิตามมาตริฐานส่ากลการิบริหิาริจดัการิความมั�นคงป็ลอดภยัีทางไซึ่เบอริ ์ISO/IES 27001: 2013, ISO/IES 27032: 
2012 และ NIST Cyber security framework 

การนำำาเทคโนำโลยีีสารสนำเทศ และความม่�นำคงปลอดภั่ยี
ทางไซเบอร์มาใช้้ในำการพั่ฒนำาธุุรกิจ

โครงสร้างการบริหารงานำด้านำเทคโนำโลยีสีารสนำเทศ 
และความม่�นำคงปลอดภัย่ีทางไซเบอร์

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเส่�ยงท่�วท่�งองค์กร

คณะกรรมการบรรษั่ทภิบาล

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารและ
กรรมการผู้้้จ่ดการใหญ่่

คณะกรรมการบริหารและ
จ่ดการบริษั่ท (MANCOM)

คณะกรรมการ
เทคโนโลย่สารสนเทศ

ส่วนโครงสร้าง
พื้้�นฐานและ

บริการเทคโนโลย่
สารสนเทศ

ส่วนแผู้นกลยุทธ์
และระบบงาน

ดิจิท่ล

ส่วนความม่�นคง
ปลอดภ่ย

ทางไซเบอร์

ส่วนระบบ
เทคโนโลย่
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
บริษััท

กลุ่มบริหารและ
พื้่ฒนาศ่กยภาพื้

องค์กร

สายงานพื้่ฒนาองค์กรดิจิท่ล

ฝ่่ายดิจิท่ลและ
เทคโนโลย่สารสนเทศ (DI)
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การบริหารระบบการจ่ดการความปลอดภั่ยีของข้อมูลตามมาตรฐานำสากล

การป้องก่นำภั่ยีคุกคามต่อทร่พัยี์สินำ ข้อมูลและระบบสารสนำเทศ 

บริิษััทฯ ได้ดำเนินการิตาม “นโยีบายีริักษัาความป็ลอดภัยีริะบบเทคโนโลยีีส่าริส่นเทศ” ซึ่่�งจะมีการิด้แลอยี่างคริอบคลุมนับตั�งแต่
1. การิป็ริะเมินความเส่ี�ยีง คัดเล่อกริะบบส่าริส่นเทศที�ส่ำคัญ และจัดทำริะบบส่ำริองและแผู้นริองริับกริณีเกิดเหตุฉุกเฉินในกริณีไม่

ส่ามาริถดำเนนิการิด้วยีวิธิกีาริทางอเิลก็ทริอนกิส์่ จดัใหม้กีาริทดส่อบส่ภาพความพริอ้มใช้ ้ริะบบส่ำริองและซึ่อ้มแผู้นริองริบัแผู้นริองริบั
กริณีเกิดเหตุฉุกเฉินและแผู้นการิบริิหาริความต่อเน่�องทางธิุริกิจอยี่างส่ม�ำเส่มอ

2. การิบริิหาริจัดการิทริัพยีากริด้านทริัพยี์ส่ินส่าริส่นเทศ ต้องมีมาตริการิ ควบคุมการิใช้้และริักษัาทริัพยี์ส่ิน อุป็กริณ์ให้ส่มบ้ริณ์พริ้อม
ใช้้ และป็้องกันการิเข้าถ่งทริัพยี์ส่ินหริ่อข้อม้ลโดยีไม่ได้ริับอนุญาต

3. การิจัดการิข้อมล้และการิรัิกษัาความลับ บริษิัทัฯ มมีาตริการิรัิกษัาความป็ลอดภัยี โดยีมีการิควบคุมการิเขา้ถง่ และการิใช้ง้านริะบบ
ส่าริส่นเทศของบริิษััทตามลำดับความส่ำคัญ หริ่อลำดับช้ั�นความลับในการิเข้าถ่ง การิควบคุมการิริับส่่งข้อม้ล ริวมทั�งจัดให้มีการิทำ
ส่ัญญาเป็็นลายีลักษัณ์อักษัริในการิริักษัาความลับและไม่เป็ิดเผู้ยีข้อม้ลของบริิษััทฯ กับหน่วยีงานภายีนอก 

4. การิจัดให้มีการิป็้องกันและมีริะบบตริวจจับภัยีคุกคาม (Security Information and Event Management หริ่อ SIEM) ซึ่่�งมี                 
ความทันส่มัยีค่อส่ามาริถช้่วยีวิเคริาะห์ตริวจจับภัยีการิโจมตีใหม่ๆ ในลักษัณะต่างๆ พริ้อมการิแจ้งเต่อนที�ริวดเริ็วและแม่นยีำ                 
ช้่วยีให้ผู้้้ด้แลริะบบตอบส่นองได้อยี่างมั�นใจต่อริะบบส่าริส่นเทศทั�งจากการิบุกริุกผู้่านริะบบเคริ่อข่ายีและโป็ริแกริม ที�ไม่พ่งป็ริะส่งค์
ที�จะส่ริ้างความเส่ียีหายีให้กับข้อม้ลของบริิษััท โดยีบริิษััทฯ จะมีการิตริวจจับ ป็้องกัน และการิก้้ค่น ริวมทั�งการิส่ริ้างความตริะหนัก
ริ้้แก่ผู้้้เกี�ยีวข้อง ริวมไป็ถ่งการิบริิหาริจัดการิทางเทคนิค ซึ่่�งมีการิดำเนินการิดังนี�
• การิทดส่อบขั�นตอนและกริะบวนการิในการิบริิหาริจัดการิเหตุการิณ์ที�อาจส่่งผู้ลกริะทบต่อความมั�นคงป็ลอดภัยีของ                         

ริะบบส่าริส่นเทศอยี่างน้อยีป็ีละคริั�ง ซึ่่�งคริอบคลุมถ่งการิบริิหาริจัดความเส่ี�ยีงไซึ่เบอริ์ (Cyber security drill)
• จัดให้มีการิทดส่อบโดยีจ้างผู้้้เช้ี�ยีวช้าญมาทดส่อบเจาะริะบบ (Penetration test) กับริะบบงานที�ส่ำคัญเพ่�อวิเคริาะห์ความเส่ี�ยีง

และผู้ลกริะทบทางธิุริกิจ (Risk and Impact for business) โดยีจะทดส่อบอยี่างน้อยีทุกป็ีหริ่อเม่�อมีการิเป็ลี�ยีนแป็ลงริะบบงาน
ที�มีนัยีส่ำคัญ

• การิทำป็ริะเมนิ Vulnerability Assessment ซึ่่�งเป็น็การิตริวจริะบบป็ฏิบิตักิาริ (OS) ซึ่อฟตแ์วริ ์และอปุ็กริณ ์Network/Security 
ว่ามีช้่องทางใดบ้างและมีริะดับความริุนแริงของผู้ลกริะทบหริ่อไม่ มากน้อยีเพียีงใด เพ่�อให้ผู้้้ด้แลริะบบป็ริะเมินความเส่ี�ยีงว่ามี
โอกาส่ที�จะถ้กเจาะริะบบจากผู้้้ไม่ป็ริะส่งค์ดีมากน้อยีเพียีงใด และทำการิแก้ไขเพ่�อป็ิดช้่องโหว่นั�น

การส่�อสารภัายีในำองค์กรเพ่ั�อสร้างความตระหนำก่รูแ้ละเพัิ�มประสิทธุภิัาพัการใช้ง้านำระบบ
เทคโนำโลยีีสารสนำเทศ 

บริิษััทฯ ได้มีการินำดิจิทัลเทคโนโลยีีมาใช้้เพิ�มข่�นอยี่างต่อเน่�องทั�งในด้านการิบริิหาริงานภายีในองค์กริ และธิุริกิจต่างๆ บริิษััทฯ จ่งให้
ความส่ำคัญกับพนักงาน และผู้้้ป็ฏิิบัติงานโดยีจัดให้มีการิส่่�อส่าริและอบริม ดังนี� 

• จัดให้มีการิอบริมพนักงานที�เข้าใหม่ในร้ิป็แบบเช้ิงป็ฏิิบัติการิพริ้อมกับการิวัดผู้ลเกี�ยีวกับความตริะหนักถ่งภัยีทางไซึ่เบอริ์                      
ริวมถ่งข้อกำหนดการิใช้้ริะบบส่าริส่นเทศขององค์กริ และการิป็ฏิิบัติตามกฎหมายี เช้่น พริะริาช้บัญญัติว่าด้วยีการิกริะทำ                        
ความผู้ิดเกี�ยีวกับคอมพิวเตอริ์ พ.ศ.๒๕๖๐ พริะริาช้บัญญัติคุ้มคริองข้อม้ลส่่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เป็็นต้น

• การิส่่�อส่าริป็ริะเดน็ความเส่ี�ยีงทาง Cyber ที�เกดิข่�น เพ่�อให้ความริ้แ้ละส่ร้ิางความตริะหนกัต่อภยัีทางไซึ่เบอร์ิ (Security awareness) 
โดยีจะมีข่าวส่าริต่างๆ แจ้งพนักงานทาง Out look ทางริะบบส่าริส่นเทศภายีใน เช้่น email หริ่อ pop-up เป็็นป็ริะจำ

ISO/IES27001:2013 เป็็นมาตริฐานส่ากลส่ำหริับริะบบการิ
จัดการิความป็ลอดภัยีของข้อม้ล (Information Security 
Management Systems : ISMS) บริิษััทฯ ได้ริับการิริับริองต่อ
เน่�องมาตั�งแต่ป็ี 2555 มีการิดำเนินการิตามริะบบนับตั�งแต่การิ
ป็ริะเมนิความเส่ี�ยีง การิออกแบบดา้นการิริกัษัาความป็ลอดภยัีและ
การินำไป็ป็ฏิิบัติ ริวมถ่งการิบริิหาริจัดการิความป็ลอดภัยี ทำให้
เกิดความยี่ดหยีุ่นในการิควบคุมหริ่อพัฒนาธิุริกิจของบริิษััท

ISO/IES 27032: 2012 ตั�งแต่ป็ี 2561 บริิษััทฯ ได้ริับการิ
ริับริอง ISO/IES 27032: 2012 เพิ�มนอกจาก ISO 27001                  
ซึ่่�งเน้นที� Confidentiality, Integrity และ Availability                         
ใน Cyberspace ค่อความมั�นคงป็ลอดภัยีของทริัพยี์ส่ินในโลก
ไซึ่เบอริ์ เช้่น ฮาริ์ดแวริ์ ซึ่อฟต์แวริ์ ข้อม้ล บริิการิ ริวมไป็ถ่ง              
สิ่�งที�จับต้องไม่ได้ (Virtual Assets) เช้่น ช้่�อเสี่ยีง แบรินด์ 
เป็็นต้น
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• Cybersecurity awareness improvement program จะมีการิดำเนินการิอยี่างส่ม�ำเส่มอทุกป็ี โดยีการิให้ความริ้้ความเข้าใจถ่ง
เกี�ยีวกับภัยีทาง e-mail  และมีการิวัดผู้ลความเข้าใจด้วยีการิทำ Phishing Simulation  ค่อ การิจำลองอีเมลป็ริะเภทฟิช้ช้ิงส่่ง
ใหก้ลุม่ผู้้ใ้ช้ง้านภายีในองค์กริ  เพ่�อวัดริะดับความเสี่�ยีงขององค์กริต่อภัยีคุกคามป็ริะเภทฟิช้ชิ้ง และวัดความตริะหนักของผู้้ใ้ช้ง้าน
ในการิแยีกแยีะฟิช้ช้ิงอีเมล (Security Awareness Assessment ) โดยีมีการิเก็บบันท่กผู้ลการิทดส่อบและวิเคริาะห์ข้อม้ล เพ่�อ
นำไป็วางแผู้นและจัดอบริมพัฒนาความร้้ิ ริวมถง่ป็รัิบป็ริงุมาตริการิป้็องกนัภยัีฟชิ้ช้งิขององค์กริ  ซึ่่�งในปี็ 2564 มกีาริดำเนินการิ 
4 คริั�ง ในส่ถานการิณ์จำลองลักษัณะต่างๆ พริ้อมมีแบบป็ริะเมินความผิู้ดพลาดจากการิทดส่อบให้กับพนักงานนั�นอยี่างทันที
เพ่�อให้เกิดการิริับริ้้และเกิดความตริะหนักต่อไป็ (Rapid improvement program) และในการิจำลองส่ถานการิณ์ต่าง ๆ ทำให้
ได้พบจุดอ่อนบางจุดและนำข้อม้ลไป็วิเคริาะห์เพ่�อปิ็ดช้่องโหว่ โดยีการิส่่�อส่าริทำความเข้าใจกับพนักงาน เพ่�อให้ได้เริียีนริ้้ 
ริะมัดริะวัง ริ้้จักวิธิีจัดการิกับภัยีด้าน Phishing Mail  ให้ดียีิ�งข่�น 

• Cyber Security Response เป็็นอีกแนวทางหน่�งที�บริษิัทัฯ มกีาริดำเนินการิ โดยีจะมีการิติดตามกริณีศก่ษัาทางด้านไซึ่เบอร์ิ เพ่�อ
นำมาอบริมให้ความริ้แ้นวทางแก่พนกังาน ผู้้บ้ริหิาริ ริวมทั�งบริิษัทัในกลุม่บางจากฯ ให้ริะมดัริะวังและมคีวามตริะหนักในเริ่�องการิ
หลอกลวงผู่้านทางอีเมล์ธิุริกิจ (Business email compromise) เช่้น การิส่่งใบแจ้งหนี�ป็ลอม โดยีจัดอบริมให้กับส่่วนงาน/                 
ส่ายีงานที�เกี�ยีวข้อง เพ่�อให้เกดิความตริะหนักและริะมัดริะวัง โดยีได้กำหนดแนวทางการิควบคุมที�มีป็ริะสิ่ทธิภิาพ (Strictly process 
confirming) ดังนี� 

1. การิริ้องขอ ลงทะเบียีนหริ่อเป็ลี�ยีนแป็ลงข้อม้ลส่ำคัญโดยีเฉพาะข้อม้ลบัญช้ีธินาคาริ 
2. ให้ใช้้แบบฟอริ์มที�กำหนดเพ่�อยี่นยีันการิเป็ลี�ยีนแป็ลงข้อม้ล
3. โดยีการิเป็ลี�ยีนแป็ลงข้อม้ล ต้องลงนามในแบบฟอริ์มที�กำหนดโดยีผู้้้มีอำนาจของค้่ค้านั�นๆ
4. ต้องมีหลักฐานเอกส่าริที�เกี�ยีวข้องกับการิขอเป็ลี�ยีนแป็ลง โดยีด้ความน่าเช้่�อถ่อของเอกส่ารินั�นป็ริะกอบด้วยี เช้่น เอกส่าริ

ที�ออกให้โดยีหน่วยีงานริัฐ 
5. มีการิยี่นยีันให้มั�นใจว่าผู้้้ริ้องขอเป็ลี�ยีนแป็ลงข้อม้ลนั�นมาจากผู้้้ริ้องขอจริิง โดยีให้ติดต่อเพ่�อทางโทริศัพท์ที�เคยีติดต่อ
6. ให้มีการิเพิ�มขั�นตอนเหล่านี�ในกริะบวนการิทำงาน

• มาตริการิการิด้แลริับม่อกริณีเกิดการิคุกคามทางไซึ่เบอร์ิ บริิษััทฯ มีการิจัดทำแผู้นและวิธิีป็ฏิิบัติส่ำหริับเหตุความไม่ป็ลอดภัยี 
(Incident Response Plan) ที�พจิาริณาว่ามีความเส่ี�ยีงส่ง้ ให้ส่ามาริถป้็องกัน ก้ค้น่ ได้อย่ีางมีป็ริะสิ่ทธิภิาพ ริวดเริว็ เพ่�อให้บริษิัทัฯ 
คงดำเนินธิุริกิจได้ต่อเน่�อง และผู้ลกริะทบน้อยีที�สุ่ด โดยีในการิดำเนินงาน บริิษััทฯ มีริะบบส่นับส่นุน ด้าน IT Service 
Management System เป็็นริะบบ BMC Remedy โดยีมีช้่�อภายีในบริษิัทัฯ ว่า MyIT ซึ่่�งจะมีขั�นตอนป็ฏิบิตักิาริจัดการิเหตุขดัข้อง
ด้านความมั�นคงป็ลอดภยัีส่าริส่นเทศ  โดยีพนกังานส่ามาริถแจ้งมายัีงส่่วนบริกิาริเทคโนโลยีสี่าริส่นเทศได้ 3 ช่้องทาง คอ่ 

    1) ริะบบ MyIT 
    2) email 
    3) ทางโทริศัพท์ 

 0 0   0  0  0 
2560 2561 2562 2563 2564 

จำำานวนเหตุุการณ์ท่�เกิดการละเมิดข้้อมูล 

การเปิิดเผยข้้อมูลโดยท่�ไม่ตุั�งใจำ 

และการรั�วไหลข้องข้้อมูล

จำำานวนครั�งท่�ข้้อมูลลูกค้ารั�วไหล

หรือถููกนำาไปิเปิิดเผย/

ใช้้โดยไม่ได้รับอนุญาตุ

 0 0   0  0  0 
2560 2561 2562 2563 2564 

Testing #1  Testing #2 Testing #3 Testing #4

1.8% 6.1% 1.1% 2.79%

3.4% 1.3%  -  -

6.2% 2.1%  -  -

Security Awareness 
Assessment

2564

2563

2562 
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สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เราดูแล้มห่ล้ายด้าน

“การบริหารจัดัการน้ำำ�า”
เป็็นหน่�งในเร่�องสิ่ำาคัญั

โรงกล้ั�นนามนับางจากเป็็น

โรงกลั่ั�น้ำน้ำำ�ามันั้ำแแห่งแรกใน้ำประเทศไทย

ท่�ได้ใบรับรองมัาตรฐาน้ำ

Water Footprint 
หรอืรอยเท้าน้ำำ�า
ตล้อดวฏัจกัรชีว่ต่ผล้ต่ภัณัฑ์์



ในปีี 2564 กลุ่่�มธุ่รกิจโรงกลุ่่�นแลุ่ะการค้้าน้ำม่นมีกำลุ่่งการกลุ่่�น
เฉลุ่ี�ยอย่�ที่ี� 99,040 บาร์เรลุ่ต่�อวั่น ค้ิดเปี็น 83% ของกำลุ่่งการผลุ่ิต่
รวัมของโรงกลุ่่�น ซึ่่�งเป็ีนผลุ่จากค้วัามผ่นผวันของราค้าน้ำม่นแลุ่ะ
ค้�าการกลุ่่�นที่ี�อย่�ในระด่บต่�ำ ต่ามค้วัามต่้องการใช้้น้ำม่นเช้้้อเพลุ่ิง
ที่่�วัโลุ่กทีี่�ลุ่ดลุ่งอย�างมีน่ยสำค่้ญ รวัมถ่ึงค้วัามต้่องการใช้้น้ำม่นใน
ปีระเที่ศที่ี�ลุ่ดลุ่งจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 บริษั่ที่ฯ จ่ง
ไดป้ีร่บโรงกลุ่่�นเปีน็ niche product refinery  เพ้�อพฒ่นาผลุ่ติ่ภัณ่ฑ์์
ใหม�ๆ เช้�น ผลุ่ิต่ภั่ณฑ์์กลุ่่�มสารที่ำลุ่ะลุ่าย ภัายใต่้ช้้�อ BCP White 
Spirit 3040 แลุ่ะได้ขยายเปี็นผ่้ผลุ่ิต่ UCO (Unconverted Oil) 
รายเดียวัในปีระเที่ศไที่ย ซึ่่�งช้�วัยเพิ�มค้�าการกลุ่่�น

เน้�องจากผลุ่กระที่บด้านการเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งสภัาพภ่ัมิอากาศ ที่ำให้
การขาดแค้ลุ่นที่ร่พยากรธุรรมช้าต่ิที่ี�เพิ�มข่้นที่่�วัโลุ่ก แลุ่ะการ                 
แพร�ระบาดของไวัร่ส COVID-19 บริษ่ัที่ฯ จ่งให้ค้วัามสำค้่ญต่�อ
การใช้ท้ี่รพ่ยากรธุรรมช้าต่ใินกระบวันการผลุ่ติ่อย�างค้่ม้ค้�า โดยให้

บรษิัท่ี่ฯ ม่�งสรา้งการเต่บิโต่ของธุร่กจิ แลุ่ะในขณะเดยีวักน่ บรษิัท่ี่ฯ 
ย่งค้ำน่งถ่ึงการลุ่ดผลุ่กระที่บจากการดำเนินกิจกรรมที่างธุ่รกิจ        
โดยเฉพาะผลุ่กระที่บด้านสิ�งแวัดลุ่้อม เพ้�อม่�งส่�การพ่ฒนาธุ่รกิจ
อย�างย่�งยน้ ดง่น่น้ บริษัท่ี่ฯ จง่ได้ใช้ป้ีระสิที่ธิุภัาพเช้งินิเวัศเศรษัฐกิจ 
(Eco-efficiency) เปี็นด่ช้นีชี้้วั่ดที่ี�สะที่้อนถึ่งปีระสิที่ธุิภัาพใน               

หมายเหต่่ : EBITDA แลุ่ะก๊าซึ่เร้อนกระจก ขอบเขต่ 1 แลุ่ะ 2 (ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์             

เที่ียบเที่�า) ของกลุ่่�มธุ่รกิจโรงกลุ่่�น แลุ่ะกลุ่่�มธุ่รกิจการต่ลุ่าด     

เกิดปีระสิที่ธุิภัาพในการผลุ่ิต่ส่งส่ด แลุ่ะลุ่ดการเกิดของเสียแลุ่ะ
มลุ่พิษัให้น้อยทีี่�ส่ด เพ้�อในเกิดปีระสิที่ธุิภัาพส่งส่ดในการใช้้
ที่ร่พยากรธุรรมช้าต่ิ บริษ่ัที่ฯ มีระบบการบริหารจ่ดการด้าน                   
สิ�งแวัดลุ่้อมต่ามมาต่รฐาน ISO 14001:2015 ซึ่่�งค้รอบค้ลุ่่มที่่้งการ
ใช้ท้ี่รพ่ยากรแลุ่ะค้วับค้ม่มลุ่พษิั เป็ีนต่ว่ัขบ่เค้ลุ่้�อนใหเ้กดิการพฒ่นา
อย�างต่�อเน้�องภัายใต้่นโยบายเช้ิงร่ก สอดค้ลุ้่องต่ามเกณฑ์์
อ่ต่สาหกรรมสีเขียวัระด่บ 5 เค้ร้อข�ายสีเขียวั (Green Industry 
Level 5: Green Network) ซ่ึ่�งเปีน็เกณฑ์อ์ต่่สาหกรรมสเีขยีวัระดบ่
ส่งส่ดจากกรมโรงงานอ่ต่สาหกรรม ค้รอบค้ลุ่่มการดำเนินธุ่รกิจ
โดยเฉพาะด้านสิ�งแวัดลุ้่อมของบริษั่ที่ฯ รวัมถ่ึงการขยายแลุ่ะ                  
ส�งเสริมแนวัที่างการจ่ดการด้านสิ�งแวัดลุ้่อมไปีย่งผ่้มีส�วันได้เสีย
ต่ลุ่อดห�วังโซึ่�อ่ปีที่าน ช้่มช้นแลุ่ะผ่้บริโภัค้ เพ้�อผลุ่่กด่นไปีส่�การเปี็น
เค้ร้อข�ายสีเขียวั (Green Network) แลุ่ะเป็ีนการแสดงถ่ึงค้วัาม           
ม่�งม่�นพ่ฒนาด้านสิ�งแวัดลุ่้อมจนเกิดเปี็นวั่ฒนธุรรมองค้์กรในการ
ดำเนินธุ่รกิจด้วัยค้วัามร่บผิดช้อบต่�อส่งค้ม (Disclosure 102-12)

การผลิุ่ต่ แลุ่ะผลุ่กระที่บด้านสิ�งแวัดลุ้่อมทีี่�เกิดข่น้จากการผลิุ่ต่ โดย
บริษั่ที่ฯ ได้ใช้้รายได้ก�อนห่กดอกเบ้ีย ภัาษัี ค้�าเส้�อมราค้าแลุ่ะ       
ค้�าต่่ดจ�าย (EBITDA) สะท้ี่อนการเติ่บโต่ที่างเศรษัฐกิจ แลุ่ะใช้้
ปีริมาณการปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจก ทีี่�เป็ีนปีระเด็นด้าน                    
สิ�งแวัดลุ่อ้มที่ี�สำค้ญ่ของอต่่สาหกรรมปีโิต่รเลุ่ยีมสะที่อ้นผลุ่กระที่บ
ด้านสิ�งแวัดลุ้่อม ค้�าปีระสทิี่ธุภิัาพเช้งินเิวัศเศรษัฐกจิที่ี�สง่จะแสดงถึง่
การผลุ่ิต่ที่ี�มีปีระสิที่ธุิภัาพส่งแลุ่ะมีผลุ่กระที่บสิ�งแวัดลุ่้อมที่ี�ต่�ำ 

สำหร่บปีระสิที่ธุิภัาพเช้ิงนิเวัศเศรษัฐกิจ ปีี 2564 พบวั�าเพิ�มข่้น           
เม้�อเที่ียบก่บปีี 2563 เน้�องจากผลุ่กระที่บของราค้าน้ำม่น แลุ่ะค้�า
การกลุ่่�นที่ี�ส่งข่้น ต่ามค้วัามต่้องการใช้้น้ำม่นเช้้้อเพลุ่ิงที่ี�เพิ�มข่้น 
ปีระกอบกบ่สถึานการณ์ COVID-19 ทีี่�มแีนวัโนม้ทีี่�ดขี่น้เม้�อเที่ยีบ
ก่บปีี 2563 ส�งผลุ่ให้ปีริมาณค้วัามต่้องการใช้้น้ำม่นในปีระเที่ศ              
มแีนวัโนม้เพิ�มข่น้ ซึ่่�งส�งผลุ่ใหผ้ลุ่ปีระกอบการของที่่ง้อต่่สาหกรรม
โรงกลุ่่�นน้ำม่นรวัมถึ่งของบริษั่ที่ฯ ปีร่บต่่วัเพิ�มข่้น อย�างไรก็ต่าม 
ปีริมาณการปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกในปีี 2564 ลุ่ดลุ่งจากปีีทีี่�ผ�าน
มา จากการดำเนินการโค้รงการเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงาน
ของโรงกลุ่่�น ซ่ึ่�งแสดงให้เห็นถ่ึงค้วัามม่�งม่�นของ บริษ่ัที่ฯ ใน               
การดำเนินธุ่รกิจพร้อมไปีก่บการลุ่ดผลุ่กระที่บสิ�งแวัดลุ่้อม

การจััดสรรทรัพยากรอย่างมีีประสิทธิิภาพ
เพ่�ออรรถประโยชน์สู์งสุด (Operational Eco-Efficiency) 

ประสิทธิิภาพเชิงน์ิเวศเศรษฐกิจั (Eco-efficiency)

พั่นบาท/ตั่นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2560 2561 2562  2563 2564
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90
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



ธุ่รกิจโรงกลุ่่�นเปี็นอ่ต่สาหกรรมทีี่�มีการใช้้พลุ่่งงานส่ง ในร่ปีแบบของพลุ่่งงานค้วัามร้อน พลุ่่งงานไฟฟ้า แลุ่ะพลุ่่งงานไอน้ำ บริษั่ที่ฯ                
จ่งต่ระหน่กถึ่งการจ่ดการพลุ่่งงานให้มีปีระสิที่ธุิภัาพ แลุ่ะเปี็นไปีต่ามระบบการบริการจ่ดการพลุ่่งงานต่ามมาต่รฐาน ISO 50001 โดย
ดำเนินการมาอย�างต่�อเน้�องต่่ง้แต่�ปีี 2557 แลุ่ะมีเปีา้หมายแลุ่ะแผนพฒ่นาโรงกลุ่่�น ระยะส่น้ ระยะกลุ่าง แลุ่ะระยะยาวั เพ้�อเป็ีนเป้ีาหมาย
ในการพ่ฒนาปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงานของโรงกลุ่่�น สำหร่บแผนระยะส้่น ค้้อการต่่้งเป้ีาหมายในการใช้้พลุ่่งงาน การพ่ฒนาระบบ
ต่�างๆ ที่ี�มีอย่�แลุ่้วัให้เปี็นไปีอย�างมีปีระสิที่ธุิภัาพ แผนระยะกลุ่าง ค้้อการเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพ แลุ่ะปีระสิที่ธุิผลุ่ในกระบวันการผลุ่ิต่ให้ส่งข่้น  
นอกจากนี้บริษั่ที่ฯ ย่งมีการศ่กษัาโค้รงการระยะยาวัที่ี�สามารถึลุ่ดการใช้้พลุ่่งงานอย�างมีน่ยสำค้่ญที่ี�เรียกวั�า EII Improvement Project

บริษั่ที่ฯ กำหนดเปี้าหมายการใช้้พลุ่่งงานของโรงกลุ่่�นฯ โดยใช้้ด่ช้นีช้ี้วั่ดการใช้้พลุ่่งงาน (Energy Intensity Index: EII) ซึ่่�งเปี็นด่ช้นีช้ี้วั่ด
การใช้้พลุ่่งงานสากลุ่ แลุ่ะสามารถึใช้้เปีรียบเที่ียบก่บโรงกลุ่่�นน้ำม่นที่ี�มีขนาดกำลุ่่งการผลุ่ิต่ใกลุ่้เค้ียงก่น ปีัจจ่บ่นด่ช้นีการใช้้พลุ่่งงานของ      
บริษั่ที่ฯ อย่�ที่ี�ระด่บ 1 (EII 98.6) ซึ่่�งพ่ฒนามาจากปีี 2563 (EII 105.4) เน้�องด้วัยสถึานการณ์ COVID-19 ที่ี�มีแนวัโน้มที่ี�ดีข่้นเม้�อเที่ียบ
ก่บปีี 2563 ส�งผลุ่ให้ปีริมาณค้วัามต่้องการใช้้น้ำม่นในปีระเที่ศมีแนวัโน้มเพิ�มข่้น บริษั่ที่ฯ ได้พยายามปีร่บต่่วัเพ้�อลุ่ดผลุ่กระที่บจาก
สถึานการณด์ง่กลุ่�าวัโดยการปีรบ่เพิ�มกำลุ่ง่การผลุ่ติ่ต่ามปีรมิาณค้วัามต่อ้งการที่ี�เพิ�มข่น้ (เฉลีุ่�ยกำลุ่ง่การผลุ่ติ่ของปีี 2564 ปีระมาณ 83%) 
ที่ำให้การต่่้งเปี้าหมายการใช้้พลุ่่งของปีี 2564 มีแนวัโน้มลุ่ดลุ่งเม้�อเที่ียบก่บเปี้าหมายในปีี 2563 โดยด่ช้นีการใช้้พลุ่่งงาน (EII) ของ                 
ปีี 2564 จะอย่�ที่ี� 98.6 

บริษั่ที่ฯ ได้ดำเนินการหน�วัย CCRU (Continuous Catalytic Regeneration Unit) ซึ่่�งเปี็นหน�วัยที่ี�มีปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงานที่ี�ดี
กวั�าหน�วัยเดิมส�งผลุ่ให้การใช้้พลุ่่งงานโดยรวัมดีข่้น นอกจากนี้บริษั่ที่ฯ ย่งร่บร่้ได้ถึ่งการเปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งเที่ค้โนโลุ่ยีที่ี�มีการพ่ฒนาอย�างก้าวั
กระโดด จ่งได้มีการใช้้ระบบปีัญญาปีระดิษัฐ์ (AI) ร�วัมก่บพ่ฒนาบ่ค้ลุ่ากรเพ้�อให้มีการที่ำงานอย�างมีปีระสิที่ธุิภัาพ แลุ่ะพ่ฒนาโรงกลุ่่�น
ของบริษั่ที่ฯ ให้เปี็นโรงกลุ่่�นช้่้นนำแลุ่ะก้าวัที่่นโลุ่ก

บรษิัท่ี่ฯ มกีารดำเนนิการโค้รงการพฒ่นาโรงกลุ่่�น แลุ่ะต่ดิต่ามโค้รงการเดมิที่ี�ดำเนนิการมาต่่ง้แต่�ปี ี2562 อย�างต่�อเน้�อง ซึ่่�งเปีน็โค้รงการ
ที่ี�ม่�งพ่ฒนาปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงาน ต่่วัอย�างโค้รงการที่ี�ดำเนินการ ได้แก�

เป้าหมีายการใช้พลัังงาน์ (Energy Efficiency) ปี 2564

ผลัการดำาเน์ิน์งาน์ปี 2564

- โครงการปร่งปรุงเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อน เพัื�อนำา                 

ความร้อนเหลือทิ�งกล่บมาใชั่้ที�หน่วยกล่�นนำ�าม่นดิบที� 2

- โครงการการลดการใชั่้ไอนำ�าแรงด่นสููงที�หอปร่บปรุง

คุณภาพันำ�าม่นแนฟทาชั่นิดเบา

- โครงการการลดการใช้ั่ไอนำ�าแรงด่นปานกลางที�หอแยก

ผลิตัภ่ณฑ์์ของหน่วยแตักโมเลกุล

- โครงการลดอุณหภูมิด้านขาออกจำากเตัาเผาของหน่วย

แตักโมเลกุล 

- โครงการเปลี�ยนต่ัวเร่งปฏิกิิรยิาที�หนว่ยปรบ่ปรุงคณุภาพั

นำ�าม่นแนฟทาที� 2 และ 3

- โครงการติัดตั่�งว่สูดุเคลือบผิวป้องก่นการสููญเสีูย                     

ความร้อนที�ผน่งเตัาเผา เพัื�อลดการใชั่้พัล่งงานที�                    

หน่วยกล่�นนำ�าม่นดิบที� 3 

- โครงการหยดุการใช้ั่เครื�องอด่ก๊าซที�หน่วยกล่�นนำ�ามน่ดบิที� 3

- โครงการหยุดการใ ช้ั่งานหน่วยกำาจำ่ดกำามะถั่นใน                           

แก๊สูเชั่ื�อเพัลิงที� 3

การใช้พลัังงาน์
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จากการบริหารจ่ดการการใช้้พลุ่่งงาน แลุ่ะโค้รงการพ่ฒนาปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงานที่ี�พ่ฒนาแลุ่้วัเสร็จส�งผลุ่ให้ด่ช้นีการใช้้พลุ่่งงาน 
(EII) ของโรงกลุ่่�น เที่�าก่บ 98.6 แลุ่ะการใช้้พลุ่่งงานภัายในหน�วัยการผลุ่ิต่ เที่�าก่บร้อยลุ่ะ 5.24 ของพลุ่่งงานเที่ียบเที่�าน้ำม่นเต่าต่�อกำลุ่่ง
การผลุ่ิต่ (%FOEB) ในปีี 2564

ผลัลััพธิ์ของธิุรกิจัโรงกลัั�น์

ปี 2564*ปี 2562 ปี 2563ปี 2561* ปี 2559*  ปี 2560

ปี 2564*ปี 2562 ปี 2563ปี 2561* ปี 2559*  ปี 2560

* มีการซึ่�อมบำร่งใหญ�ปีระจำปีี

สำหรบ่แผนงานลุ่ดการใช้พ้ลุ่ง่งาน บรษิัท่ี่ฯ ไดร้�วัมมอ้กบ่บรษิัท่ี่ผ่เ้ชี้�ยวัช้าญจากต่�างปีระเที่ศเพ้�อแลุ่กเปีลีุ่�ยนเที่ค้โนโลุ่ย ีแลุ่ะปีระสบการณ์ 
แลุ่ะใช้้เป็ีนแนวัที่างในการพ่ฒนาโค้รงการในอนาค้ต่ ที่ำให้ม่�นใจได้วั�าการพ่ฒนาการใช้้พลุ่่งงานจะเป็ีนไปีอย�างมีปีระสิที่ธุิภัาพ                 
นอกจากนี ้บรษิัท่ี่ฯ มโีค้รงการที่ี�จะเริ�มดำเนนิการในปี ี2565 ซึ่่�งมแีนวัโนม้ที่ำใหก้ารใช้พ้ลุ่ง่งานหลุ่ง่การดำเนนิโค้รงการมปีีระสทิี่ธุภิัาพ
เพิ�มข่้น แลุ่ะด้วัยการใช้้งานหน�วัย CCRU (Continuous Catalytic Regeneration Unit) ซึ่่�งเปี็นหน�วัยใหม�ที่ี�มีปีระสิที่ธุิภัาพส่ง แที่น
การเดินหน�วัย Catalytic reforming ของหน�วัยกลุ่่�นที่ี� 3 จะส�งผลุ่ให้ภัาพรวัมการใช้้พลุ่่งงานลุ่ดลุ่ง นอกจากนี้บริษั่ที่ฯ ย่งมีโค้รงการลุ่ด
การใช้้พลุ่่งงานอ้�นๆ อีก อาที่ิเช้�น 

• โค้รงการหย่ดการใช้้งานหน�วัย Catalyst reforming ของหน�วัยกลุ่่�นที่ี� 2
• โค้รงการต่ิดต่่้งเค้ร้�องกำเนิดไฟฟ้าแบบเค้ร้�องยนต่์ก๊าซึ่ (Gas Engine Generator) เพ้�อที่ดแที่นเค้ร้�องกำเนิดไฟฟ้าแบบก่งห่น

ก๊าซึ่ (Gas Turbine Generator)

แผน์งาน์ใน์อน์าคต

ดัชิน้ำ่การใชิ้พลั่ังงาน้ำ (Energy Intensity Index; EII)

การใชิ้พลั่ังงาน้ำภายใน้ำหน้ำ่วยการผลั่ิต
(ร้อยลั่ะของพลั่ังงาน้ำเท่ยบเท่าน้ำำ�ามััน้ำเตาต่อ กำาลั่ังการผลั่ิต %FOEB)
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ผลัการดำาเน์ิน์งาน์ปี 2564

*หมายเหต่่ : รายงานต่ามขอบเขต่การค้วับค้่มการดำเนินการ (Operational Control Approach)

การเปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งสภัาพภั่มิอากาศจากการปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกเปี็นปีระเด็นสำค้่ญด้านค้วัามย่�งย้นของที่่กกลุ่่�มอ่ต่สาหกรรม                  
โดยเฉพาะอย�างยิ�งโรงกลุ่่�นน้ำม่นซึ่่�งเปี็นอ่ต่สาหกรรมทีี่�มีการใช้้พลุ่่งงานแลุ่ะเช้้้อเพลิุ่งส่ง บริษั่ที่ฯ ได้ต่ระหน่กถ่ึงค้วัามเสี�ยงแลุ่ะ                         
ผลุ่กระที่บที่่้งด้านกายภัาพ แลุ่ะด้านการเปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งกฎระเบียบด้านการเปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งสภัาพภั่มิอากาศ ที่่้งต่�อบริษั่ที่ฯ แลุ่ะผ้่มี                       
ส�วันได้เสีย การปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกจากกระบวันการที่างธุ่รกิจ จ่งเปี็นปีระเด็นสำค้่ญด้านสิ�งแวัดลุ่้อม ที่ี�บริษั่ที่ฯ ให้ค้วัามสำค้่ญ 
โดยบริษั่ที่ฯ กำหนดให้การปีลุ่�อยก๊าซึ่ค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์ขององค้์กร เปี็นต่่วัช้ี้วั่ดผลุ่การดำเนินงานในระด่บองค้์กร (Corporate KPI) 
แลุ่ะเปี็นต่่วัช้ี้วั่ดการปีระเมินผลุ่การปีฏิิบ่ต่ิงานของปีระธุานเจ้าหน้าที่ี�บริหารแลุ่ะกรรมการผ่้จ่ดการใหญ�กลุ่่�มบริษั่ที่บางจากฯ เพ้�อแสดง
ค้วัามม่�งม่�นในการต่อบสนองต่�อการเปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งสภัาพภั่มิอากาศ แลุ่ะเปี้าหมาย SDG 13 โดยกำหนดเปี้าหมายระยะยาวัในการเปี็น 
Carbon Neutral Company ภัายในปีี 2573 จากโค้รงการการลุ่ดก๊าซึ่เร้อนกระจก (GHG Emission Reduction) แลุ่ะกิจกรรม              
การช้ดเช้ยค้าร์บอน (Carbon Offsets)

บรษิัท่ี่ฯ บริหารจด่การก๊าซึ่เรอ้นกระจกในระดบ่องค์้กร โดยการใช้้
เช้้อ้เพลิุ่งแลุ่ะพลุ่ง่งานสะอาดในกระบวันการผลิุ่ต่ เพิ�มปีระสิที่ธุภิัาพ
การใช้้พลุ่่งงาน แลุ่ะขยายการลุ่งท่ี่นในธุ่รกิจพลุ่่งงานหม่นเวัียน
แลุ่ะพลุ่ง่งานสะอาด ส�งผลุ่ให้ในปี ี2564 บริษัท่ี่ฯ มกีารปีลุ่ดปีลุ่�อย
ก๊าซึ่เร้อนกระจกรวัมที่่้งหมด 839,910.54 ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์
เที่ยีบเที่�า มาจากการปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าเรอ้นกระจกขอบเขต่ทีี่� 1 จำนวัน 
821,960.67 ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่ียบเที่�า แลุ่ะจากการ                 
ปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกขอบเขต่ที่ี� 2 จำนวัน 17,949.87 ต่่น
ค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่ียบเที่�า (Gross location-based scope                 
2 GHG emissions: 11,609.19 ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่ียบเที่�า 
แลุ่ะ Gross market-based scope 2 GHG emissions: 1,408 
ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่ียบเที่�า)

การเปลัี�ยน์แปลังสภาพภูมีิอากาศ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกขอบเขตัที� 1 ของโรงกล่�น 

ไม่เกิน 850,095 ตั่นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจำกขอบเขตัที� 2 ของโรงกล่�น 

ไม่เกิน 4,694 ตั่นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การใชั่้พัล่งงานและเชั่ื�อเพัลิงสูะอาด

ในกระบวนการผลิตั

การจำ่ดทำา Carbon footprint 

of products

โครงการเพัิ�มประสูิทธิิภาพั

การใชั่้พัล่งงาน

การขยายการลงทุนในธิุรกิจำพัล่งงาน

หมุนเวียนและพัล่งงานสูะอาด

มุ่งสูู่การเป็น Carbon Neutral Company 

จำากโครงการการลดก๊าซเรือนกระจำก 

(GHG Emission Reduction) และกิจำกรรม

การชั่ดเชั่ยคาร์บอน (Carbon Offsets)

เป้าหมีาย ปี 2564



กลัยุทธิ์

เป้าหมีาย ปี 2573
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สำหรบ่ธุร่กจิโรงกลุ่่�น ซึ่่�งเปีน็ธุร่กจิที่ี�มสีด่ส�วันการปีลุ่�อย
ก๊าซึ่เร้อนกระจกอย�างมีน่ยสำค้่ญมีการปีลุ่ดปีลุ่�อย               
ก๊าซึ่เร้อนกระจก รวัมท้่ี่งหมด 826,650.86 ต่่น
ค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เที่ียบเที่�ามาจากการปีลุ่ดปีลุ่�อย

ก๊าซึ่เร้อนกระจกขอบเขต่ทีี่� 1 จำนวัน 820,901.52 ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์
เที่ียบเที่�า แลุ่ะจากการปีลุ่ดปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกขอบเขต่ที่ี� 2 จำนวัน 
5,749.34 ต่่นค้าร์บอนไดออกไซึ่ด์เทีี่ยบเที่�า ซ่ึ่�งลุ่ดลุ่งจากปีีก�อน เน้�องจาก       
ในปีี 2564 บริษ่ัที่ฯ ได้เริ�มใช้้งานหน�วัย CCRU (Continuous Catalytic 
Regeneration Unit) ซึ่่�งมีปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงานมากกวั�าหน�วัย               
รีฟอร์มิ�งที่ี� 3 ปีระกอบก่บบริษั่ที่ฯ มีการบริหารจ่ดการพลุ่่งงาน แลุ่ะโค้รงการ
เพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงาน เพ้�อลุ่ดปีริมาณการปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจก
อ้�นๆ เช้�น โค้รงการต่ิดต่่้งวั่สด่เค้ลุ่้อบผิวัปี้องก่นการส่ญเสียค้วัามร้อนที่ี�                
ผน่งเต่าเผา, โค้รงการปีร่งปีร่งเค้ร้�องแลุ่กเปีลุ่ี�ยนค้วัามร้อน แลุ่ะโค้รงการ              
การลุ่ดการใช้้ไอน้ำต่�างๆ  

ปีี 2564 บริษั่ที่ฯ ได้เข้าร�วัมโค้รงการ”ส�งเสริมการจ่ดที่ำค้าร์บอนฟ่ต่พริ้นที่์
ขององค้์กรในภัาค้อ่ต่สาหกรรม” ซึ่่�งจ่ดโดยสภัาอ่ต่สาหกรรมแลุ่ะองค้์การ
บรหิารจด่การกา๊ซึ่เรอ้นกระจก (องค้ก์ารมหาช้น) (อบก.)แลุ่ะไดร้บ่การรบ่รอง
ค้าร์บอนฟ่ต่พริ้นที่์ขององค้์กร (Carbon Footprint for Organization)                     
ในขอบเขต่ของโรงกลุ่่�น ซึ่่�งจะที่ำให้แนวัที่างการบริหาร จ่ดการเพ้�อลุ่ด                  
การปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจกได้อย�างมีปีระสิที่ธุิภัาพ  

นอกจากนี้ย่งได้ร่บเลุ่้อกเปี็นบริษ่ัที่นำร�องในโค้รงการ”พ่ฒนากลุ่ไกเช้ิง
เศรษัฐศาสต่ร์เพ้�อกำหนดราค้าค้าร์บอนแลุ่ะการลุ่งที่่นเพ้�อลุ่ดการปีลุ่�อย              
ก๊าซึ่เร้อนกระจก” โดย อบก. แลุ่ะ  บริษั่ที่ เดอะ ค้รีเอจี้ จำก่ด ช้�วัยให้บริษั่ที่ฯ 
ได้นำการกำหนดราค้าค้าร์บอนภัายในองค์้กรมาเป็ีนเค้ร้�องม้อในการ
พิจารณาส�งเสริมโค้รงการที่ี�เปี็นมิต่รก่บสิ�งแวัดลุ่้อม

แผน์งาน์ใน์อน์าคต

ปีี 2565 โรงกลุ่่�นฯมีแผนการดำเนินโค้รงการเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงาน จ่งเปี็นโอกาสที่ี�บริษั่ที่ฯ จะเริ�มดำเนินโค้รงการด้านการ
ลุ่ดการใช้้พลุ่่งงานต่�างๆ เพ้�อเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพการใช้้พลุ่่งงาน แลุ่ะลุ่ดการปีลุ่�อยก๊าซึ่เร้อนกระจก โดยมีโค้รงการต่�างๆ ด่งนี้

• โค้รงการหย่ดการใช้้งานหน�วัย Catalyst reforming ของหน�วัยกลุ่่�นที่ี� 2
• โค้รงการต่ิดต่่้งเค้ร้�องกำเนิดไฟฟ้าแบบเค้ร้�องยนต่์ก๊าซึ่ (Gas Engine Generator) เพ้�อที่ดแที่นเค้ร้�องกำเนิดไฟฟ้าแบบก่งห่น

ก๊าซึ่ (Gas Turbine Generator)
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การบริหารจััดการน้ำำ�า

น้้ำเป็็น้ทรััพยากรัท่�สำคััญสำหรัับการัป็รัะกอบธุุรักิจ อุตสาหกรัรัม 
และกิจกรัรัมต่างๆ ของมนุ้ษย์ อย่างไรัก็ตามคัวามเส่�ยงและ               
ผลกรัะทบจากปั็ญหาท่�เก่�ยวกบัการัใช้น้้ำ้ เช้น่้ ป็ญัหาขาดแคัลน้น้ำ้
และคัุณภาพน้้ำ  ได้ทว่คัวามรัุน้แรังมากข้้น้ใน้ป็รัะเทศไทย ดังน้ั้น้
การับรัิหารัจัดการัน้้ำจ้งม่คัวามสำคััญเพ่�อให้การัใช้้น้้ำให้เกิด
ป็รัะโยช้น์้สงูสุดและมน่้ำ้ใช้อ้ย่างยั�งยน่้โดยไม่กรัะทบต่อสิ�งแวดล้อม 

บรัิษัทฯ ใน้ฐาน้ะอุตสาหกรัรัมพลังงาน้ท่�น้ำทรััพยากรัน้้ำมาใช้้ใน้
ป็รัมิาณมาก ได้ตรัะหน้กัถึง้คัวามสำคััญของทรัพัยากรัน้ำ้ ตลอดจน้
คัวามเส่�ยง และผลกรัะทบท่�เก่�ยวกับการัน้ำน้้ำจากแหล่งน้้ำมาใช้้
ใน้กจิกรัรัมและกรัะบวน้การัผลติของบรัษิทัฯ และการัป็ลอ่ยน้ำ้ทิง้
ท่�อาจส่งผลกรัะทบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคัมภายน้อก รัวมถ้ึงต่อ
บรัิษัทฯ ดังน้ั้น้ บรัิษัทฯ จ้งได้ม่การัวิเคัรัาะห์คัวามเส่�ยงใน้รัะดับ
องคัก์รัเก่�ยวกบัน้ำ้ใน้ด้าน้ป็ริัมาณและคุัณภาพของน้ำ้ (Quality and 
Quantity) ด้าน้การัเป็ล่�ยน้แป็ลงกฎรัะเบ่ยบและโคัรังสรั้างรัาคัา
ของการัใช้้น้้ำ (Regulatory Changes and Pricing Structure) 
และด้าน้คัวามขัดแย้งกับผู้ม่ส่วน้ได้เส่ยใน้การัใช้้ทรััพยากรัน้้ำ 
(Stakeholder Conflict) น้อกจากน้่้บรัิษัทฯ ม่การัวิเคัรัาะห์โอกาส
เกิด Water Stress ซึ่้�งจะทำให้แหล่งน้้ำจ่ดเส่�อมโทรัมใน้แง่ของ

ป็รัิมาณ (เช้่น้ เกิดภาวะน้้ำแล้ง) และคัุณภาพ เช้่น้จากการัรัุกของ
น้้ำเค็ัมท่�อาจเกิดกับแม่น้้ำเจ้าพรัะยาใน้พ่้น้ท่�โรังกลั�น้ และสถึาน่้      
สูบน้้ำดิบสำแล จังหวัดป็ทุมธุาน่้ ซ้ึ่�งเป็็น้แหล่งน้้ำดิบ ท่�บริัษัทฯ         
รัับน้้ำป็รัะป็าจากการัป็รัะป็าน้คัรัหลวงมาใช้้ใน้กรัะบวน้การัผลิต 
โดยใช้้เคัรั่�องม่อ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World 
Resources Institute เพ่�อการับรัิหารัจัดการัน้้ำให้เหมาะสมกับ
พ่น้้ท่�ท่�มค่ัวามเคัรัย่ดน้ำ้ ผลการัวเิคัรัาะหพ์บวา่พ่น้้ท่�โรังกลั�น้ฯ และ
พ่น้้ท่�ของสถึาน้ส่บูน้ำ้ดบิสำแล ไม่ไดอ้ยูใ่น้พ่น้้ท่�ท่�มค่ัวามเคัรัย่ดน้ำ้ 
อย่างไรัก็ตาม บริัษัทฯ ม่การับริัหารัจัดการัคัวามเส่�ยงด้าน้การั              
ใช้น้้ำ้ท่�ดำเน้นิ้การัอยา่งตอ่เน้่�องดว้ยกรัะบวน้การั Water Footprint 
of Product ของผลิตภัณฑ์์ 6 ป็รัะเภทเพ่�อลดการัใช้้น้้ำป็รัะป็า               
ใน้การัผลิต การัติดตามเฝ้้ารัะวังสถึาน้การัณ์น้้ำแล้ง น้้ำท่วม และ
การัเป็ล่�ยน้แป็ลงรัะดับน้้ำใน้แม่น้้ำเจ้าพรัะยา และการับริัหารั
จัดการัน้้ำโรังกลั�น้ฯ ด้วยหลักการั 3Rs (Reduce, Reuse & 
Recycle) เพ่�อลดการัใช้้น้้ำป็รัะป็าใน้กรัะบวน้การัผลิต สำหรัับ                 
ป็ี 2564 บริัษัทฯ ม่โคัรังการัท่�ช้่วยลดป็ริัมาณการัใช้้น้้ำป็รัะป็า             
เพิ�มเติม ดังน้่้
 • โคัรังการัติดตั้ง Cooling tower ใหม่ท่�หน้่วยกลั�น้ท่� 2 
 • โคัรังการัลดการัใช้้ Steam stripping ท่�หน่้วยกลั�น้ (เพิ�มเตมิ)

ผลการดำาเน้ำิน้ำงาน้ำใน้ำปีี 2564

ใช้้น้ำำ��อย่่�งมีีประสิิทธิิภ�พ เพ่�อควบคุมี

ก�รรับน้ำำ��ใหมี่ใน้ำกระบวน้ำก�รผลิิต

ไมี่เกิน้ำ 0.062 ลิบ.มี.ต่อบ�ร์เรลิ

เทีย่บเท่�หน้ำ่วย่ก�รผลิิต 

ลิดก�รใช้้น้ำำ��ประป�สิะสิมี
ร้อย่ลิะ 30 
เทีย่บเท่�ปีฐ�น้ำ 2558

ใช้้หลิักก�ร 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) 

เพ่�อเพิ�มีประสิิทธิิภ�พก�รใช้้น้ำำ��ด้วย่ก�ร

ลิดก�รใช้้น้ำำ�� น้ำำ�น้ำำ��กลิับมี�ใช้้ซ้ำำ�� ก�รปรับปรุง

ระบบบำ�บัดน้ำำ��ทิ�งเพ่�อน้ำำ�กลิับมี�ใช้้ใหมี่

บริห�รจััดก�รน้ำำ��ด้วย่เคร่�องมี่อ/ 

เทคโน้ำโลิย่ีที�ทัน้ำสิมีัย่

บรัิษัทฯ ใช้้น้้ำป็รัะป็าจากการัป็รัะป็าน้คัรัหลวง 2.10 ล้าน้                 
ลกูบาศก์เมตรั และใช้้น้ำ้บาดาลบางส่วน้ตามแผน้บรัหิารัซึ่้�งเป็็น้หน้้�ง
ใน้มาตรัการัลดการัใช้้น้้ำป็รัะป็าช่้วงท่�เกิดวิฤตภัยแล้ง และรัักษา
สภาพบ่อบาดาลจำน้วน้ 111,902 ลกูบาศก์เมตรั โดยใน้ปี็ 2564 
บรัษิทัฯ รับัน้ำ้จากแหล่งต่างๆ รัวมทัง้สิน้้ 2.44 ล้าน้ลกูบาศก์เมตรั 
กรัณร่ัวมน้ำ้ท่�แยกได้จากน้้ำมัน้ดิบ และ 2.41 ล้าน้ลูกบาศก์เมตรั 
กรัณไ่ม่รัวมน้ำ้ท่�แยกได้จากน้ำ้มนั้ดบิ ซึ่้�งคิัดเป็็น้ 0.04 ลกูบาศก์เมตรั
ต่อบาร์ัเรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้ ลดลงจากปี็ก่อน้ 0.05                   

ลกูบาศก์เมตรัต่อบาร์ัเรัลเทย่บเท่าน้ำ้มัน้ท่�ผลติได้ เน่้�องจากคุัณภาพ
น้้ำท่�ลดลงจากการัใช้้น้้ำบาดาล และม่คัวามจำเป็็น้ต้องใช้้เคัร่ั�อง
กำเน้ดิไฟฟ้ากงัหัน้ไอน้ำ้สูงกว่าปี็ก่อน้หน้้า เน่้�องจากคัวามผิดป็กติ
ของเคัรั่�องกำเน้ดิไฟฟ้ากงัหนั้ก๊าซึ่ทำให้ป็รัมิาณน้ำ้โดยรัวมเพิ�มข้น้้              
ทัง้น้่ ้บริัษทัฯ มก่ารัรัะบายน้ำ้ออกไป็ยังแหล่งน้ำ้ธุรัรัมช้าติ (surface 
water) ป็รัมิาณ 0.83 ล้าน้ลูกบาศก์เมตรั เม่�อคิัดป็ริัมาณน้ำ้ใช้้สำหรับั
กรัะบวน้การัผลติแล้วอยูท่่� 1.68 ล้าน้ลกูบาศก์เมตรั หรัอ่คัดิเป็็น้      
0.05 ลกูบาศก์เมตรัต่อบาร์ัเรัลเทย่บเท่าน้ำ้มนั้ท่�ผลติได้  

กลยุุทธ์์ เปี้าหมายุปีี 2564
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แผนงานปีี 2564 ผลการดำำาเนินงาน

การลดำการใช้้นำ�า (Water Reduction)

1 ใช้้กรัะบวน้การัป็รัับป็รุังคัุณภาพน้้ำป็รัะป็าด้วยรัะบบกรัอง                    
ละเอ่ยดรัะดับไมคัรัอน้ (Micro-filtration System) และรัะบบ                
รั่เวอรั์สออสโมซึ่ิส (Reverse Osmosis System) คัวบคัู่กับหน้่วย
เพิ�มคัุณภาพน้้ำด้วยรัะบบรั่เวอรั์สออสโมซึ่ิส (Reverse Osmosis 
System) และรัะบบกำจัดไอออน้ใน้น้้ำด้วยไฟฟ้า (Electro                     
De-Ionization System) เพ่�อป็รับัป็รุังน้ำ้ดบิเบ่อ้งตน้้ใหม้คุ่ัณภาพ
ด่ข้้น้ก่อน้เข้ารัะบบผลิตน้้ำป็รัาศจากแรั่ธุาตุ (Demineralization 
System) ท่�หน้่วยพลังโรังงาน้ (Power Plant) ต่อไป็

ลดำการใช้้นำ�า 0.10 ล้าน ลบ.ม./ปีี*

(คัดิเป็น็้ร้ัอยละ 0.05 ของคัวามต้องการัน้ำ้ป็รัะป็าทัง้หมด
ท่�ไม่รัวมน้้ำจากน้้ำมัน้ดิบ และคัิดเป็็น้ 2,897 ลูกบาศก์
เมตรัต่อล้าน้บารั์เรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)

การนำานำ�ากลับมาใช้้ใหม่ (Water Reuse)

2 น้ำน้้ำคัวบแน้่น้ (Condensate Water) ท่�ม่คัุณภาพด่จาก
กรัะบวน้การัผลิตมาใช้้แทน้น้้ำสำหรัับหม้อต้มไอน้้ำ 

ลดำการใช้้นำ�า 0.71 ล้าน ลบ.ม./ปีี

(คิัดเป็็น้ร้ัอยละ 0.34 ของคัวามต้องการัน้้ำป็รัะป็า            
ท้ังหมดท่�ไม่รัวมน้้ำจากน้้ำมัน้ดิบ และคิัดเป็็น้ 21,326 
ลูกบาศก์เมตรัต่อล้าน้บารั์เรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)

3 น้ำน้ำ้ท่�ผา่น้การัไลก่ำมะถึนั้ออกแลว้ (Stripped Water) จากหน่้วย
กำจัดกำมะถึัน้ใน้น้้ำ (Sour Water Stripping Unit) และน้้ำทิ้งจาก
รัะบบการัไลก่า๊ซึ่เบาดว้ยไอน้ำ้ (Stripping Steam) ของหน้ว่ยกลั�น้ท่� 
3 มาใช้แ้ทน้น้ำ้ป็รัะป็าใน้หน่้วยกำจัดเกล่อจากน้ำ้มัน้ดบิ (Desalter)

ลดำการใช้้นำ�า 0.12 ล้าน ลบ.ม./ปีี

(คิัดเป็็น้ร้ัอยละ 0.06 ของคัวามต้องการัน้้ำป็รัะป็า           
ท้ังหมดท่�ไม่รัวมน้้ำจากน้้ำมัน้ดิบ และคัิดเป็็น้ 3,629 
ลูกบาศก์เมตรัต่อล้าน้บารั์เรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)

การนำานำ�าผ่านการรีไซเคิิลเพื่่�อนำากลับมาใช้้ใหม่ (Water Recycle)

4 น้ำน้้ำคัวบแน้่น้ (Condensate Water) ท่�ป็น้เป็้�อน้เล็กน้้อยใน้            
หน้่วยกลั�น้ท่� 4 (Plant 4) มาป็รัับป็รัุงคัุณภาพเพ่�อใช้้ซึ่้ำใน้รัะบบ
ผลิตไอน้้ำ (Boiler Feed Water)

ลดำการใช้้นำ�า 0.35 ล้าน ลบ.ม./ปีี

(คัิดเป็็น้ร้ัอยละ 0.17 ของคัวามต้องการัน้้ำป็รัะป็า           
ท้ังหมดท่�ไม่รัวมน้้ำจากน้้ำมัน้ดิบ และคิัดเป็็น้ 10,572 
ลูกบาศก์เมตรัต่อล้าน้บารั์เรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)

5 น้ำน้้ำท่� ผ่าน้การับำบัดแล้วจากหน่้วยบำบัดน้้ำทิ้ ง เข้ามา
ป็รัับป็รัุงคัุณภาพเพิ�มเติม ด้วยรัะบบกรัองละเอ่ยดรัะดับไมคัรัอน้                    
(Micro-filtration System) และรัะบบรั่เวอรั์สออสโมซึ่ิส (Reverse 
Osmosis System) เพ่�อน้ำน้้ำไป็ใช้้ใน้กรัะบวน้การัหล่อเย็น้

ลดำการใช้้นำ�า 0.19  ล้าน ลบ.ม./ปีี

(คิัดเป็็น้ร้ัอยละ 0.09 ของคัวามต้องการัน้้ำป็รัะป็า             
ท้ังหมดท่�ไม่รัวมน้้ำจากน้้ำมัน้ดิบ และคัิดเป็็น้ 5,570 
ลูกบาศก์เมตรัต่อล้าน้บารั์เรัลเท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)
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การบริหารจััดการน้ำำ�าร่วมกับองค์์กร/หน้ำ่วยุงาน้ำภายุน้ำอก และผ้�มีส่่วน้ำได�เส่ียุ

2561

2562

2563

2564

36.97

31.01

36.60 

41.13 

1.33 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

1.21 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

1.45 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

1.47 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

3.59 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

3.90 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

3.95 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

3.58 ลิ้�น้ำ ลิบ.มี.

ตััวช้ี�วัดำคิวามสำำาเร็จ

ปีี 2564 

ลดำการใช้้

นำ�าปีระปีาสำะสำม 4,171 

คิรัวเร่อน*

การใช้้นำ�าที่ี�ปีระหยััดำไดำ้เที่ียับเที่่าคิรัวเร่อน

* เทย่บข้อมลูจากปี็ฐาน้ 2558 จากผลรัวมของน้ำ้ท่�น้ำกลบัมาใช้้ใหม่จากการัน้ำน้้ำคัวบแน่้น้ (Condensate Water) คัณุภาพดม่าใช้้ซ้ึ่ำท่�      
หม้อต้มไอน้้ำและภายใน้หน่้วยกลั�น้ท่� 4 รัวมกับการัน้ำน้้ำจากหน่้วยบำบัดน้้ำมัน้ทิ้งมาป็รัับป็รุังคุัณภาพเพิ�มเติมด้วยรัะบบรั่เวอร์ัส-                          
ออสโมซิึ่ส และการัน้ำน้ำ้ท่�ผ่าน้การับำบดัจากหน่้วยบำบัดน้ำ้ทิง้มาป็รับัป็รังุคัณุภาพเพิ�มเติมด้วยรัะบบรัเ่วอร์ัสออสโมซิึ่สไป็ใช้้ท่�หอหล่อเย็น้ 

* ข้อมลูการัใช้น้้ำ้ใน้เขตกรังุเทพมหาน้คัรั ซึ่้�งใน้เขตพรัะโขน้ง
ท่�ตั้งโรังกลั�น้ ม่สมาช้ิกคัรัอบคัรััวละ 1.85 คัน้/คัรััวเรั่อน้ 
ป็รัิมาณน้้ำใช้้ 0.56 ลบ.ม./คัน้/วัน้ หรั่อ 1.04 ลบ.ม./                
คัรััวเรั่อน้/วัน้ (ข้อมูลจากการัป็รัะป็าน้คัรัหลวง: 2558)

ร้อยัละของการลดำการใช้้นำ�าปีระปีาใหม่เที่ียับกับคิวามตั้องการใช้้นำ�าในกระบวนการผลิตัปีีนั�นๆ (ร้อย่ลิะ แลิะ ปริมี�ณน้ำำ��ที�ลิดได้)

คิวามตั้องการใช้้นำ�าในการผลิตั

บรัิษัทได้ม่คัวามรั่วมม่อกับองคั์กรั หน้่วยงาน้ภายน้อก และผู้ม่ส่วน้ได้เส่ยเพ่�อส่งเสรัิมการับรัิหารัจัดการัและดูแลทรััพยากรัน้้ำผ่าน้
โคัรังการัและกิจกรัรัมต่างๆ ดังน้่้ 

• กิจกรัรัมเก็บขยะและป็ลูกต้น้ไม้รัิมแม่น้้ำเจ้าพรัะยารั่วมกับชุ้มช้น้
• คัวามรั่วมม่อกับกรัมเจ้าท่า ใน้การัจัดเรั่อศรั่ธุารัารัักษ์ 8 ซึ่้�งเป็็น้เรั่อกำจัดขยะและขจัดคัรัาบน้้ำมัน้ เพ่�อรัักษาสภาพแวดล้อมของ

แม่น้้ำเจ้าพรัะยา
• โคัรังการัรัับซึ่่้อน้้ำมัน้พ่ช้ใช้้แล้วจากคัรััวเรั่อน้รัอบโรังกลั�น้ฯ ตลาดบางน้้ำผ้้ง เคัรัอ่ข่าย และสถึาน่้บรัิการัน้้ำมัน้ท่�รั่วมโคัรังการั 

เพ่�อลดคัรัาบน้้ำมัน้จากการัป็รัุงอาหารัไม่ให้ป็รัะช้าช้น้ทิ้งลงสู่แม่น้้ำเจ้าพรัะยาและแหล่งน้้ำสาธุารัณะ 
• โคัรังการัโรังเรัย่น้สิ�งแวดลอ้มศก้ษา (ECO School) รัว่มกบักรัมสง่เสรัมิคัณุภาพสิ�งแวดลอ้ม สำน้กังาน้เขตพรัะโขน้ง และสำน้กังาน้

เขตบางน้า โดยส่งเสรัิมให้ผู้บรัิหารั/คัรูัผู้สอน้กลุ่มสารัะวิช้าวิทยาศาสตรั์ และด้าน้สิ�งแวดล้อม ใน้ 11 โรังเรั่ยน้รัอบโรังกลั�น้ฯ 
เรั่ยน้รัู้วิธุ่การัจัดทำแผน้หลักสูตรั บูรัณาการักิจกรัรัมการัเรั่ยน้การัสอน้ใน้รัูป็แบบสิ�งแวดล้อมศ้กษาทั้งรัะบบ โดยใน้ป็ี 2564 
โรังเรั่ยน้บพิธุวิทยา ได้จัดทำโคัรังการั การักำจัดน้้ำทิ้งน้้ำเส่ยใน้โรังอาหารั” เพ่�อลด หรั่อกำจัดไม่ให้ม่น้้ำเส่ยจากโรังอาหารัของ
โรังเรั่ยน้เข้าไป็สู่คัลองแหล่งน้้ำสาธุารัณะใกล้โรังเรั่ยน้ซึ่้�งเช้่�อมต่อไป็ยังแม่น้้ำเจ้าพรัะยา

ปีี ร้อยัละ ลดำใช้้นำ�าใหม่ไดำ้

คิวบคิุมปีริมาณการใช้้นำ�า

ตั่อกำาลังผลิตั

(เป็้าหมายไม่เกิน้ 
65 ลบ.ม. / พัน้บารั์เรัล
เท่ยบเท่าน้้ำมัน้ท่�ผลิตได้)

 (เท่ยบกับป็ีฐาน้ 2558) 

ร้อย่ลิะ 

20.17
63 ลบ.ม./

พื่ันบาร์เรล
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น้้ำคั่อป็ัจจัยสำคััญใน้การัดำรังช้่พของสิ�งม่ช้่วิต เป็็น้แหล่งกำเน้ิด
ของสัตว์น้้ำและพ่ช้หลากหลายช้น้ิด น้อกจากน้ั้น้น้้ำยังสำคััญ              
ต่อคัรััวเรั่อน้ เกษตรักรัรัม และอุตสาหกรัรัม ซึ่้�งธุุรักิจโรังกลั�น้ของ    
บรัิษัทฯ ก็จำเป็็น้ต้องใช้้ป็รัะโยช้น์้จากน้้ำใน้กรัะบวน้การัผลิต            
เช้น่้เดย่วกนั้ ดงัน้ั้น้การัลดมลพษิทางน้ำ้ท่�เกดิข้น้้จง้เป็น็้เรั่�องสำคัญั       
ท่�บริัษัทฯ ต้องรัับผิดช้อบเพ่�อลดผลกรัะทบต่อแหล่งน้้ำ
ธุรัรัมช้าติให้ได้มากท่�สุด

บรัิษัทฯ ได้ม่การัจัดการัมลพิษทางน้้ำด้วยรัะบบบำบัดท่�ม่
ป็รัะสิทธุิภาพสูง ทำให้คุัณภาพน้้ำท้ิงท่�ออกจากโรังงาน้    
ม่คัุณภาพด่กว่ามาตรัฐาน้กรัมโรังงาน้กำหน้ดและยังม่
การัลดป็รัิมาณน้้ำทิ้งด้วยหลักการั 3Rs เพ่�อลดป็รัิมาณ             
น้้ำเส่ยท่�จะเกิดข้้น้และรัะบบร่ัไซึ่เคัิลน้้ำเส่ยเพ่�อน้ำ                 
น้้ำกลับมาใช้้ใน้กรัะบวน้การัผลิตเพ่�อลดการัใช้้
ทรััพยากรัธุรัรัมช้าติเพ่�อใหส้ามารัถึป็ลอ่ยน้ำ้ทิง้ออก
จากรัะบบบำบดัน้ำ้เส่ยอยูใ่น้เกณฑ์์มาตรัฐาน้ของ
หน้่วยงาน้รัาช้การัท่�เก่�ยวข้องเพ่�อไม่ให้กรัะทบ
ต่อสิ�งแวดล้อมและชุ้มช้น้รัอบโรังกลั�น้

รัะบบบำบดัน้ำ้เสย่แบ่งออกเป็็น้ 3 ส่วน้ 
คัอ่ กรัะบวน้การับำบดัทางกายภาพ 
(Physi-cochemical Treatment 
Process) กรัะบวน้การับำบัด
ทางช้่วภาพ (Bio-logical 
Treatment Process) และ
กรัะบวน้การับำบัดขั้น้
สุดท้ายหรั่อกรัะบวน้      
การักรัอง (Tertiary 
Treatment Process) 
โดยหน้้าท่�หลักรัะบบ
บำบัดทางฟิสกิส์เคัมก็่
เพ่�อลดการัป็น้เป็้�อน้
ของน้้ำมัน้และโลหะ
หนั้ก ขณะ เด่ ยวกัน้
รัะบบบำบัดทางช้่วภาพ           
ก็ทำหน้้าท่�ลดสารัอิน้ทรั่ย์
ละลายน้้ำ และท้ายท่�สุดรัะบบ

ถึังกรัองจะทำหน้้าท่�กรัองอนุ้ภาคัของแข็งขน้าดเล็กและ           
ดดูซึ่บัสารัอนิ้ทรัย่ล์ะลายน้ำ้สว่น้ท่�เหลอ่เพ่�อใหน้้ำ้มค่ัณุภาพ
เหมาะสมกอ่น้น้ำเขา้รัะบบ Recycle ตอ่ไป็ ใน้ปี็ 2564 ธุุรักิจ
โรังกลั�น้มก่ารัหยุดซึ่อ่มบำรุังใหญ่ป็รัะจำปี็ จง้จำเป็น็้ต้องหยุด
หน้่วย Recycle น้้ำเส่ยแต่อย่างไรัก็ตามด้วยการัป็รัับป็รุัง
รัะบบกรัองน้่้ Pre-treat ก่อน้เข้ารัะบบ Recycle และ               
การัป็รับั Condition การัเดนิ้รัะบบทำใหป้็รัมิาณน้ำ้ Recycle 
ยังคังอยู่ใน้เป็้าหมายท่�ตั้งไว้ อ่กท้ังช้่วงซึ่่อมบำรัุงใหญ่                 
ม่การัป็รัับเป็ล่�ยน้วิธุ่การั cooldown น้้ำจากกรัะบวน้การั 
decoking จากการัใช้้น้้ำเข้าลดอุณหภูมิโดยตรังเป็็น้การัใช้้
อุป็กรัณ์ Air fin Cooler ใน้การัลดป็รัิมาณอุณหภูมิ 
 
ท้ังน้่้บรัิษัทม่การัคัวบคัุมภายใน้เพ่�อคัวบคัุมคัุณภาพ            
น้ำ้เส่ยของหน้ว่ยบำบดัน้ำ้เส่ยใหอ้ยู่่่่่่่ต่ามคัา่คัวบคัมุของ
บรัิษัทอ่กทั้งได้ม่การัวิเคัรัาะห์คัุณภาพน้้ำหลังการั

บำบัดต่อเน้่�องเป็็น้ป็รัะจำด้วยห้องป็ฏิิบัติการั
วิเคัรัาะห์ของบรัิษัท ม่การัติดตั้งเคัรั่�องตรัวจวัด

คั่าคัวามเป็็น้กรัด - ด่าง และเคัรั่�องตรัวจวัด
คั่าออกซิึ่เจน้ท่�ละลายใน้น้้ำเพ่�อให้รัะบบ

บำบัดน้้ำเส่ยยังคังม่ป็รัะสิทธุิภาพท่�ด่
น้อกจากน้่้บริัษัทฯ ยังได้ติดตั้ ง          

เคัรั่�องมอ่ COD Online ท่�สามารัถึ
วัดคั่า COD และส่งผลการั                

วัดแบบ Realtime ไป็ยังกรัม
โรังงาน้และชุ้มช้น้โดยรัอบ
พ่้น้ท่�โรังกลั�น้อ่กด้วย

สำหรับัน้ำ้ทิง้จากอาคัารั
สำนั้กงาน้เอม็ ทาวเวอรั์
ของบรัษิทัฯ ใน้ป็ ี2564 
ม่ ป็ รัิ ม า ณ เ ท่ า กั บ 
911.52 ลูกบาศก์เมตรั 
ซึ่้�งส่วน้ใหญ่เป็็น้น้้ำทิ้ง

จ ากการัใช้้ ช้ ะล้ า ง ใน้
ห้องน้้ ำและโรังอาหารั              

โดยผ่าน้การับำบัดน้้ำเส่ย
รัวมของอาคัารั

การจััดการมลพิิษทางน้ำำ�า

สิ�มี�รถ 
recycle น้ำำ��
มี�ใช้้ใหมี่ได้

= 

 (น้ำับเฉพ�ะหน้ำ่วย่ RO recycle จั�กระบบบำ�บัดน้ำำ��เสิีย่)

เปี้าหมายัปีริมาณนำ�า Recycle

ปีี 2564 = 159,970 
ลูกบาศก์เมตัร

186,191.83
ลูกบาศก์เมตัร

ปีริมาณนำ�าที่ี�บริษััที่มา Recycle

ปีี 2564 = 1,470,528 
ลูกบาศก์เมตัร

 (รวมีทุกหน้ำ่วย่ใน้ำกระบวน้ำก�ร)

ปีริมาณนำ�าที่ิ�งที่ี�บริษััที่ปีล่อยัออกสำู่แหล่งนำ�าภายันอก

ปี ี2564 827,875 
ลูกบาศก์เมตัร

(รวมีจั�กบ่อพักน้ำำ��ทิ�งที� 1 แลิะ 3)

หน่วยั RO recycle 

จากระบบบำาบัดำนำ�าเสำียั
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บรัิษัทฯ ตรัะหน้ักถึ้งคัวามป็ลอดภัยใน้ทุกกรัะบวน้การัทำงาน้ 
รัวมถึ้งการัดูแลรัักษาสิ�งแวดล้อมใน้ทุกกิจกรัรัมของ บรัิษัทฯ                 
ไม่ให้ส่งผลกรัะทบต่อชุ้มช้น้และสิ�งแวดล้อมตั้งแต่การัขน้ส่ง
น้้ำมัน้ดิบทางน้้ำจากเรั่อขน้ส่งน้้ำมัน้ดิบขน้าดใหญ่จน้ถ้ึง                    
เรั่อลำเล่ยงขน้าดเล็กท่�ใช้้ขน้ถึ่ายน้้ำมัน้ดิบมายังโรังกลั�น้ ใน้
กรัะบวน้การักลั�น้จน้ถ้ึงการัขน้ถึ่ายน้้ำมัน้ผลิตภัณฑ์์ไป็ยังคัลัง
น้้ำมัน้ท่�สมุทรัสาคัรั, สุรัาษฎรั์ธุาน้่และลูกคั้า อ่กทั้งมุ่งมั�น้ท่�จะ
ป็้องกัน้ไม่ให้เกิดอุบัติการัณ์ท่�ไม่พ้งป็รัะสงคั์ข้้น้ จ้งให้คัวามสำคััญ
ใน้การัลดคัวามเส่�ยงท่�อาจกอ่ใหเ้กดิผลกรัะทบทัง้ดา้น้สิ�งแวดลอ้ม
และคัวามป็ลอดภัยและคัวามสามารัถึบรัิหารัจัดการัหากเกิด
เหตุการัณ์รัั�วไหลอย่างม่ป็รัะสิทธุิภาพและรัวดเรั็ว ได้แก่ 
 
 • คััดเล่อกเร่ัอขน้ส่งน้้ำมัน้ท่�ม่รัะบบการัตรัวจสอบและ

ป็รัะเมิน้เรั่อท่�ม่ข้อกำหน้ดและมาตรัฐาน้เท่ยบเท่า               
กลุ่มอุตสาหกรัรัมน้้ำมัน้ 

 • ม่แผน้ป้็องกัน้และรัะงับเหตุจากการัรัั�วไหลของน้้ำมัน้ 
คัรัอบคัลุมถึ้งการัซึ่้อมแผน้ฉุุกเฉุิน้เป็็น้ป็รัะจำทุกป็ี 

 • ม่การัเตรั่ยมคัวามพรั้อมด้าน้อุป็กรัณ์ฉุุกเฉุิน้ อุป็กรัณ์             
ขจัดคัรัาบน้้ำมัน้ รัวมถึ้งเป็ิดโอกาสให้ชุ้มช้น้เข้ารั่วม
สังเกตการัณ์เพ่�อสรั้างคัวามเช้่�อมั�น้ 

 • พัฒน้าศักยภาพของบุคัลากรัใน้การัตอบสน้องต่อ
เหตกุารัณด์ว้ยการัเขา้รัว่มอบรัมและฝ้กึป็ฏิบิตัริัว่มกับผูม้่
ส่วน้เก่�ยวข้อง ท้ังหน้่วยงาน้รัาช้การัและบรัิษัทใน้กลุ่ม
อุตสาหกรัรัมน้้ำมัน้อย่างต่อเน้่�อง 

 • พัฒน้าและป็รัับป็รุังเทคัโน้โลย่ด้าน้คัวามป็ลอดภัยของ
อุป็กรัณ์ รัะบบ และเคัร่ั�องม่อต่างๆ อย่างต่อเน่้�องให้
สอดคัล้องตาม Oil Company International Marine 
Forum (OCIMF) อาท ิการัป็รับัป็รังุรัะบบดบัเพลงิท่�ท่าเรัอ่
ให้ทัน้สมัยยิ�งข้้น้และติดตั้งรัะบบกล้องวงจรัป็ิดเพิ�มเติม

 • มก่ารัออกแบบถึงัน้ำ้มนั้ และทอ่น้ำ้มนั้ รัวมทัง้การัตดิตัง้
อุป็กรัณ์ต่างๆ ตามมาตรัฐาน้สากล

 • ม่ ข้ัน้ตอน้การัทำงาน้ และจัดอบรัมให้ผู้ป็ฏิิบัติงาน้                     
ท่�เก่�ยวข้อง

 • ม่รัะบบ แผน้งาน้ และการัตรัวจสอบอุป็กรัณ์ (PM)                   
ตามรัอบเวลาท่�เหมาะสม

 • ม่การับ่งช้่้และป็รัะเมิน้จุดเส่�ยงท่�ม่ศักยภาพจะก่อให้เกิด
การัรัั�วไหล (LOPC) ใน้แต่ละพ่น้้ท่�พร้ัอมกำหน้ดมาตรัการั
คัวบคัมุ และป็อ้งกนั้รัวมถึง้มต่รัวจตดิตามป็รัะสทิธุผิลของ
มาตรัการัคัวบคุัมและป้็องกนั้อย่างต่อเน่้�อง การัตรัวจสอบ
คัวามป็ลอดภัยใน้กรัะบวน้การัผลิต การัวิเคัรัาะห์และ
เสน้อแน้วทางแก้ไขและป็้องกัน้ไม่ให้เกิดซึ่้ำ 

 • จัดหาเรั่อขจัดคัรัาบน้้ำมัน้ ภายใต้ช้่�อ “ศรั่ธุารัารัักษ์ 8” 
ท่�สามารัถึจัดเก็บคัรัาบน้้ำมัน้ได้ถึ้ง 10,000 ลิตรั โดย               
ติดตั้งรัะบบกำจัดคัรัาบน้้ำมัน้ข้างเรั่อ (Side Collecting 
Boom) พรั้อมชุ้ดจัดเก็บคัรัาบน้้ำมัน้ (Belt Skimmer) 
สามารัถึกักเก็บคัรัาบน้้ำมัน้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรัอ
ป็ฏิิบัติการัรั่วมกับเรั่อลำอ่�น้ๆ ซึ่้�งต้องใช้้เรั่อ 3 ลำรั่วมกัน้ 
จ้งจะดำเน้ิน้การัขจัดคัรัาบน้้ำมัน้ได้ และมร่ัะบบดบัเพลงิ
ป็รัะจำบน้เรั่อ เพ่�อเพิ�มคัวามป็ลอดภัยใน้สถึาน้การัณ์
ฉุกุเฉิุน้ มห่อ้งป็รัะช้มุภายใน้เรัอ่ท่�สะดวกตอ่การัวางแผน้
ดำเนิ้น้การัตามภารักิจของเจา้หน้า้ท่�อยา่งมป่็รัะสิทธุภิาพ 
โดยเรั่อจะป็รัะจำอยู่ท่�ท่าเรั่อโรังกลั�น้บางจากฯ ทั้งน้่้               
ยังเป็็น้การัสรั้างคัวามเช้่�อมั�น้ด้าน้คัวามป็ลอดภัยและ            
การัดูแลสิ�งแวดล้อมให้กับชุ้มช้น้ใน้ลุ่มแม่น้้ำเจ้าพรัะยา
จน้ถึ้งป็ากร่ัองน้้ำ ใน้กรัณ่ท่�เกิดสถึาน้การัณ์ฉุุกเฉิุน้                  
อ่กทั้งพรั้อมให้การัช้่วยเหล่อสน้ับสนุ้น้การัจัดเก็บ              
คัรัาบน้้ำมัน้ของภาคัรััฐและกลุ่มสมาคัมอนุ้รัักษ์                  
สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรัรัมน้้ำมัน้ หรั่อ                     
Oil Industry Environmental Safety Group Association 
(IESG) ซ้ึ่�งบางจากฯ เป็น็้สมาชิ้กอยู ่รัวมถ้ึงการัสนั้บสน้นุ้
เหตุอุทกภัยหรั่อเหตุอ่�น้ๆ เม่�อได้รัับการัรั้องขอ

การปี้องกัน้ำและจััดการการรั�วไหล
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บรัิษัทฯ ม่การัรัายงาน้ผลการัดำเนิ้น้งาน้ต่อคัณะทำงาน้ ติดตามการัดำเน้ิน้งาน้และป็รัะเมิน้คัวามเส่�ยงอย่างต่อเน่้�อง เพ่�อรัายงาน้
ต่อคัณะกรัรัมการับริัหารัคัวามเส่�ยงองคั์กรัเป็็น้ป็รัะจำทุกเด่อน้ เพ่�อให้มั�น้ใจว่าบริัษัทฯ ม่คัวามมุ่งมั�น้ให้การับริัหารัม่คุัณภาพและ
ป็ลอดภัย 

จากการัดำเน้นิ้งาน้ของบรัษิทัฯ ใน้การัป็อ้งกนั้และจดัการัการัรัั�วไหลของน้ำ้มนั้และสารัเคัมใ่น้พ่น้้ท่�ป็ฏิบิตักิารัเป็น็้อยา่งด ่ จง้ทำใหไ้มม่่
การัรัั�วไหลของน้ำ้มนั้และสารัเคัมท่่�มน่้ยัสำคัญัเกดิข้น้้ ช้ว่ยสรัา้งคัวามเช้่�อมั�น้ดา้น้คัวามคัวามป็ลอดภยัและการัรักัษาคัณุภาพสิ�งแวดลอ้ม
ให้กับชุ้มช้น้ท่�อาศัยใกล้โรังกลั�น้และท่าเรั่อ

การรั�วไหลของนำ�ามันและสำารเคิมี

2561 2562 2563 2564

• กรัณ่การัรัั�วไหลของน้้ำมัน้และสารัเคัม่ท่�ม่น้ัยสำคััญ 
    (มากกว่า 100 บารั์เรัล/คัรัั้ง) (กรัณ่)

0 0 0 0

• ป็รัิมาณการัรัั�วไหลของน้้ำมัน้และสารัเคัม่ท่�ม่น้ัยสำคััญ 
    (มากกว่า 100 บารั์เรัล/คัรัั้ง (บารั์เรัล)

0 0 0 0

• ป็รัิมาณการัรัั�วไหลของน้้ำมัน้และสารัเคัม่ มากกว่า 1 บารั์เรัล/คัรัั้ง (บารั์เรัล) 3 2 3 0

• รัวมป็รัิมาณการัรัั�วไหลของน้้ำมัน้และสารัเคัม่ท่�มากกว่า 1 บารั์เรัล/คัรัั้ง 
(บารั์เรัล)    

141.0 4.0 11.0 0.0

• คัวามคัรัอบคัลุมของข้อมูล

 (as percentage of: Annual Production (MMBOE)
100 100 100 100
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ผลการดำาเน้ำิน้ำงาน้ำใน้ำปีี 2564 

ป็ี 2564 บรัิษัทฯ ไม่ม่ข้อรั้องเรั่ยน้ด้าน้คัุณภาพอากาศจากชุ้มช้น้ อย่างไรัก็ตาม บรัิษัทฯ ยังคังดูแลและคัวบคัุมคัุณภาพอากาศท่�ป็ล่อย
สู่สิ�งแวดล้อมอย่างต่อเน้่�อง ดังน้่้

ระบบการบริหารจัดำการสำิ�งแวดำล้อม
1.  โรังกลั�น้น้ำ้มนั้บางจากฯ ไดท้ำการัตอ่อายมุาตรัฐาน้รับัรัอง Green Industry Level 5 (Green Network) ซึ่้�งเป็็น้ใบรับัรัองอตุสาหกรัรัม

ส่เข่ยวรัะดับสูงสุดจากกรัมโรังงาน้อุตสาหกรัรัมต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีท่� 5 
2. ได้รัับการัรัับรัองมาตรัฐาน้สากล ISO 14001 ต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีท่� 24

กลยุุทธ์์ เปี้าหมายุปีี 2564

ระบบการบริหารจัดำการดำ้านสำิ�งแวดำล้อม
• ISO 14001

ระบบการตัรวจวัดำคิุณภาพื่อากาศแบบดำิจิที่ัล
และการสำ่�อสำารที่ี�โปีร่งใสำ

• ติดต�มีตรวจัสิอบคุณภ�พอ�ก�ศออน้ำไลิน้ำ์ ทั�งจั�กปลิ่องระบ�ย่ 

 พ่�น้ำที�ทำ�ง�น้ำ แลิะบรรย่�ก�ศรอบโรงกลิั�น้ำ

• สิ่�อสิ�รคุณภ�พสิิ�งแวดลิ้อมีออน้ำไลิน้ำ์แก่สิ�ธิ�รณช้น้ำอย่่�งโปร่งใสิ 

ตรวจัสิอบได้

การลดำผลกระที่บจากมลพื่ิษัที่างอากาศ
• ใช้้เช้่�อเพลิิงสิะอ�ด

• ปรับลิดเป้�หมี�ย่ก�รระบ�ย่มีลิพิษจั�กปลิ่องระบ�ย่

• เลิ่อกใช้้เทคโน้ำโลิย่ี ลิดก�รระบ�ย่มีลิพิษท�งอ�ก�ศ

ข้้อร้องเรีย่น้ำด้�น้ำ

มีลิพิษอ�ก�ศเป็น้ำศูน้ำย่์

ก�รระบ�ย่มีลิพิษ

จั�กปลิ่องระบ�ย่

เป็น้ำไปต�มีเป้�หมี�ย่

00

ตลอดรัะยะเวลาท่�ผ่าน้มา บางจากฯ ม่การัพัฒน้าธุุรักิจไป็คัวบคัู่
กับการัคัวบคัุมการัรัะบายมลพิษทางอากาศ น้อกเหน้่อจากการั
ป็ฏิิบัติตามกฎหมายอย่างเคัรั่งคัรััดแล้ว บางจากฯ ยังคัำน้้งถึ้ง
พน้กังาน้ ผูร้ับัเหมาท่�ป็ฏิบิตังิาน้ใน้พ่น้้ท่�โรังกลั�น้ รัวมถึง้ช้มุช้น้และ
สภาพแวดล้อมท่�อยู่โดยรัอบโรังกลั�น้ โดยให้คัวามสำคััญกับการั
คัวบคัุมการัรัะบายมลสารัออกสู่บรัรัยากาศตั้งแต่ต้น้ทาง โดยการั
ใช้้เช้่้อเพลิงท่�สะอาดท้ังหมดใน้กรัะบวน้การัผลิตอย่างต่อเน้่�อง            
ตามแน้วทางของมาตรัฐาน้สากล ISO 14001 ซึ่้�ง บรัิษัทฯ ได้รัับ
การัรัับรัองต่อเน้่�องเป็็น้ป็ีท่� 24 น้อกจากน้่้ ยังป็รัับลดเป้็าหมาย        
การัรัะบายมลพิษจากป็ล่องรัะบายให้ท้าทายข้้น้ ตามน้โยบาย             
การัจัดการัสิ�งแวดลอ้มเช้งิรุัก มก่ารัตดิตามตรัวจวดัคุัณภาพอากาศ
อย่างต่อเน่้�องผ่าน้อุป็กรัณ์ตรัวจวัดออน้ไลน์้ท่�ป็ล่องรัะบาย พ่้น้ท่�
ทำงาน้ และบรัรัยากาศรัอบโรังกลั�น้ มก่ารัตรัวจวดัคัณุภาพอากาศ
เป็็น้รัะยะๆ โดยหน้่วยงาน้ภายน้อก (Third Party) รัวมถึ้งจัดให้ม่
การัตรัวจวดัการัรัั�วซึ่ม้ของสารัอนิ้ทรัย่ร์ัะเหยจากอปุ็กรัณเ์ป็น็้ป็รัะจำ
ทุกวัน้  น้อกจากน้่้ บางจากฯ ยังได้ดำเน้ิน้การัสำรัวจการัรัั�วรัะเหย

ของสารัอิน้ทรั่ย์รัะเหย (VOCs) และป้็องกัน้เพ่�อทำการัป็รัับป็รัุง
อุป็กรัณ์คัวบคัุมทั้งหมดของถึังเก็บวัตถึุดิบและผลิตภัณฑ์์อย่าง                
ต่อเน้่�อง  

ยิ�งกว่าน้ั้น้ใน้ป็ี 2564 ใน้ช้่วงงาน้ซึ่่อมบำรัุงใหญ่ป็รัะจำป็ี บรัิษัทฯ 
ได้ถึ่อโอกาสสรั้างเคัรั่อข่ายด้าน้สิ�งแวดล้อมกับผู้รัับเหมาท่�เข้ามา
ทำงาน้ โดยกำหน้ดใหผู้้รับัเหมาทกุรัาย ตอ้งม่เจา้หน้า้ท่�สิ�งแวดลอ้ม 
(จส.) คัวบคัุมการัป็ฏิิบัติงาน้ของคัน้งาน้มิให้ส่งผลกรัะทบด้าน้              
สิ�งแวดล้อมโดยเฉุพาะการัจัดการัด้าน้คัุณภาพอากาศใน้ช้่วงเวลา
ทำงาน้ ผ่าน้กิจกรัรัมรัณรังคั์รัูป็แบบใหม่ท่�เน้้น้ให้กำลังใจเพ่�อให้
ทุกคัน้ช้่วยเหล่อกัน้ดูแลสิ�งแวดล้อมเกิดเป็็น้ท่ม จส. ท่�โดดเด่น้ 
ได้แก่ Big Site Visit ใน้การัตรัวจสอบคัวามสะอาดของพ่น้้ท่�ทำงาน้
ทุกวัน้, Big Cleaning การัรั่วมกัน้ทำคัวามสะอาดแต่ละพ่้น้ท่�             
โรังกลั�น้ และมอบรัางวัล Big Green Award สำหรัับผู้รัับเหมาท่�
ทำงาน้และดูแลสิ�งแวดล้อมการัทำงาน้ท่�ด่

การจััดการมลพิิษทางอากาศ  (Air Emission)
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แผนงาน ปีี 2565

จััดทำ�แผน้ำบริห�รจััดก�รคุณภ�พ

อ�ก�ศประเภทสิ�รอิน้ำทรีย่์ระเหย่ง่�ย่ 

(VOCs) แบบบูรณ�ก�ร

บริษัทฯ ได้ว�งแผน้ำจััดทำ�ระบบติดต�มี

ตรวจัสิอบ แลิะแสิดงผลิด้�น้ำคุณภ�พอ�ก�ศ

เป็น้ำระบบออน้ำไลิน้ำ์ ผ่�น้ำแอพพลิิเคช้ั�น้ำ

เพ่�อรองรับก�รก�รใช้้ง�น้ำที�ทัน้ำสิมีัย่

แผนการดำำาเนินงานดำ้าน 
Reduction in Air Pollution ปีี 2564 

100
%

24
ได้รับก�รรับรอง 

ISO14001
ต่อเน้ำ่�องเป็น้ำปีที�

ระบบการตัรวจวัดำคิุณภาพื่อากาศแบบดำิจิที่ัลและการสำ่�อสำารที่ี�โปีร่งใสำ 
รัะบบตรัวจสอบคัุุณภาพอากาศจากป็ล่องรัะบายต่่อเน้่��อง (CEMs) จำน้วน้ 7 ป็ล่อง โดยส่่งสััญญาณแบบ Real time ไป็ยังกรัมโรังงาน้
อุตสาหกรัรัม และ บางจากฯ สามารัถึตรัวจสอบคัุุณภาพได้้ต่่อเน้่��องเช้่่น้เด่่ยวกััน้ และยัังรัายงาน้ผลคัุุณภาพผ่่าน้จอแสดงอย่่างต่่อเน้่��อง

การตัรวจคิุณภาพื่อากาศภายัในสำำานักงาน  (Indoor Air Quality -IAQ)
น้อกจากการัดูแลและติดตามคุัณภาพอากาศใน้พ้่น้ท่�ทำงาน้ภายใน้และน้อกโรังกลั�น้แล้ว ใน้ส่วน้ของออฟฟิศทำงาน้ บริัษัทฯ ม่การั
ติดตามตรัวจวัดคัุณภาพอากาศภายใน้อาคัารั ตามมาตรัฐาน้แน้ะน้ำของ Singapore Standard SS 554 : 2009 [Code of Practice 
for Indoor Air Quality for Air Conditioned buildings] (incorporating Erratum No.1,November 2009) ตั้งแต่ป็ี 2560 โดยม่
พารัามเิตอร์ัใน้การัตรัวจวดัด้าน้คุัณภาพอากาศดงัน้่ ้อณุหภมู ิคัวามช้่น้้สมัพัทธ์ุ คัวามเรัว็ลม ก๊าซึ่คัาร์ับอน้ไดออกไซึ่ด์ ก๊าซึ่คัาร์ับอน้มอน้อกไซึ่ด์ 
ฝุ้�น้ละอองท่�เข้าสู่รัะบบทางเดิน้หายใจได้ขน้าดเล็กกว่า 10 ไมคัรัอน้ ฝุ้�น้ละอองขน้าดเล็กกว่า 2.5 ไมคัรัอน้ (PM 2.5) สารัอิน้ทรั่ย์                    
ไอรัะเหยง่ายทั้งหมด (Total VOCs) ฟอรั์มัลด่ไฮด์ น้อกจากน้่้ยังม่การัตรัวจวัด เช้่้อแบคัท่เรั่ย (Total Bacteria Count) (Airborne)              
และเช้่้อรัา (Total Fungi Count) (Airborne) ซึ่้�งผลการัตรัวจสอบพบว่าไม่ม่ผลการัตรัวจวัดท่�เกิน้คั่ามาตรัฐาน้ ซึ่้�งตั้งแต่ป็ี 2561 - 2564          
ท่�ผ่าน้มา และเน้่�องจากป็รัะเทศไทยเผช้ิญกับป็ัญหา PM 2.5 มาอย่างต่อเน้่�อง  บรัิษัทฯ จ้งม่การัตรัวจวัดคั่า PM 2.5 ใน้อาคัารัและ
สถึาน้ท่�ทำงาน้และบรัิษัทฯ ยังม่การัส่�อสารัแจ้งเต่อน้พน้ักงาน้ผ่าน้ทางการัส่�อสารัภายใน้องคั์กรั  ม่การัแจกหน้้ากากกัน้ฝุ้�น้ N95                      
แกพ่น้กังาน้และผูท่้�อยูอ่าศยัโดยรัอบ เม่�อมก่ารัแจง้วดัรัะดบัของคัา่ PM 2.5 ภายน้อกอาคัารัเกนิ้ค่ัามาตรัฐาน้และเป็น็้อัน้ตรัายตอ่สขุภาพ 
(อ้างอิงจาก: รัายงาน้ สถึาน้การัณ์ และ คัุณภาพ อากาศ ป็รัะเทศไทย)

การลดำผลกระที่บจากมลพื่ิษัที่างอากาศ
1. ใช้้เช้่้อเพลิงก๊าซึ่ธุรัรัมช้าติใน้การักลั�น้อย่างต่อเน้่�อง
2. ป็รัับลดเป็้าหมายการัรัะบายมลพิษจากป็ล่องให้ท้าทายข้้น้
3. ได้ดำเนิ้น้การัติดตั้งและทดสอบการัเดิน้รัะบบหอเผาช้น้ิด Enclosed Ground Flare หากเรั่ยบรั้อยแล้ว โรังกลั�น้ทำงาน้รั่วมกับ              

หอเผาป็ัจจุบัน้ช้น้ิด Elevated Flare ช้่วยให้สามารัถึรัองรัับป็ริัมาณก๊าซึ่ส่วน้เกิน้ท่�รัะบายออกมาจากกรัะบวน้การัผลิตใน้กรัณ่ท่�             
โรังกลั�น้เรัิ�มเดิน้เคัรั่�อง (Startup) กรัณ่ท่�หยุดเดิน้เคัรั่�อง (Shutdown) และกรัณ่ท่�เกิดเหตุการัณ์ฉุุกเฉุิน้ต่างๆ (Emergency) น้ับเป็็น้
โคัรังการัสำคััญท่�ช้่วยเสรัิมมาตรัการัเช้ิงรัุกใน้การัป็้องกัน้ผลกรัะทบต่อชุ้มช้น้ ทั้งทางด้าน้ เส่ยง แสง และสิ�งแวดล้อม

ผลลัพื่ธ์์

คุณภ�พอ�ก�ศที�ตรวจัวัด

โดย่ Third Party 

อยู่่ใน้ำค่�มี�ตรฐ�น้ำ

ข้อร้องเรียันดำ้านมลพื่ิษัที่างอากาศ (เป้�หมี�ย่ = 0 เร่�อง)

00 ปี 2563 = 0 เร่�อง

ปี 2564 = 0 เร่�อง

ปี 2563 = 2.5 ตัน้ำ

ปี 2563 = ทดลิองเดิน้ำเคร่�อง

ปี 2564 = 2.5 ตัน้ำ

ป ี2564 = เริ�มีทดลิองเดิน้ำเคร่�อง

  เต็มีรูปแบบ

คิวบคิุมการปีลดำปีล่อยั Fugitive VOCs ทีุ่กจุดำตัรวจวัดำ 

ไม่เกิน 200 ppm (กฎหมี�ย่ กำ�หน้ำดไมี่เกิน้ำ 500 ppm)

ตัิดำตัั�งหอเผาใหม่ ช้นิดำ Enclosed Ground Flare

200 
ppm
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ของเสำียัอันตัรายั

(Hazardous waste) 

คิดเป็น้ำร้อย่ลิะ 89.05

2618.73 ตัน้ำ 322.07 ตัน้ำ

ปริมี�ณข้องเสิีย่ที�สิ่งกำ�จััดด้วย่ก�รเผ�ที� ไมี่ได้ Energy Recovery                                          

(ไม่ีรวมี Recycle หร่อ Reuse หร่อ ก�รเผ�เพ่�อ Energy Recovery)                              

6.6 ตัน้ำ (เผ�ทำ�ลิ�ย่+ฝัังกลิบ)

บรษิทัฯ บริห�รจัดัก�รข้องเสีิย่ต�มีหลัิก 3Rs โดย่มีปีริมี�ณข้อง

เสิีย่ที�เกิดข้้�น้ำที�สิ�มี�รถน้ำำ�ไปใช้้ประโย่ช้น้ำ์ คิดเป็น้ำร้อย่ลิะ 99.78  

ข้องปริมี�ณข้องเสิีย่ทั�งหมีด

ร้อย่ลิะ 99 ร้อย่ลิะ 99 ร้อย่ลิะ 99 ร้อย่ลิะ 99

ปีี 2561      ปีี 2562         ปีี 2563   ปีี 2564

ของเสำียัไม่อันตัรายั 

(Non-Hazardous waste) 

คิดเป็น้ำร้อย่ลิะ 10.95  

การับริัหารัจดัการัของเสย่เป็็น้ป็รัะเดน็้ท่�บรัษิทัฯ ให้คัวามสำคัญัและ
ดำเนิ้น้การัจัดการัตามกฎหมายอย่างเคัร่ังคัรััดต่อเน่้�อง บริัษัทฯ              
ยด้แน้วทางการับริัหารัจัดการัของเสย่ตามหลัก 3Rs คัอ่ การัลด     
การัใช้้ (Reduce) การัน้ำของเสย่กลับมาใช้้ซึ่ำ้ (Reuse) และการัน้ำ
ของเสย่กลบัมาใช้้ใหม่ (Recycle) ตามแน้วทางป็ฏิบิตัทิัง้ใน้ป็รัะเทศ
และต่างป็รัะเทศ เพ่�อลดผลกรัะทบต่อสิ�งแวดล้อมอัน้เน้่�องจากการั
กำจัดของเส่ย และมุ่งสู่เป้็าหมายการัน้ำของเส่ยจากกรัะบวน้การั
ผลิตไป็ฝ้ังกลบเป็็น้ศูน้ย์อย่างต่อเน้่�อง 

จากเป้็าหมายท่�มุง่เน้น้้การัลดป็ริัมาณการัเกิดของเสย่ท่�ส่งกำจัดทิง้
ใหเ้หลอ่น้อ้ยท่�สดุ จง้ได้พฒัน้าแน้วคิัดการัจัดการัของเสย่จากหลัก 
3Rs สู่ 5Rs และ 7Rs ใน้ลำดับถึัดไป็ ได้แก่ การัป็ฏิิเสธุการัน้ำ
วัสดุหรั่อสารัเคัม่ท่�ไม่เป็็น้มิตรัต่อสิ�งแวดล้อมมาใช้้งาน้ (Reject), 
การัน้ำทรััพยากรัท่�ม่คุัณค่ัาท่�อยู่ใน้ของเส่ยกลับมาใช้้ป็รัะโยช้น์้ 
(Recovery), การัคัิดใหม่ให้รัอบด้าน้เพ่�อการัน้ำไป็ใช้้ป็รัะโยช้น้์

ผลการดำาเน้ำิน้ำงาน้ำปีี 2564

ก่อน้ทิ้งหรั่อกำจัด (Rethink) และ การัเป็ล่�ยน้วัสดุท่�ใช้้แล้วให้              
กลับมาม่คุัณค่ัาอ่กคัรัั้งด้วยวิธุ่การัใช้้ป็รัะโยช้น์้รัูป็แบบอ่�น้ 
(Repurpose) สง่ผลให้เกิดของเสย่ใน้กรัะบวน้การัผลิตลดลงตัง้แต่
ต้น้ทาง อ่กท้ังยังได้ผลพลอยได้จากกรัะบวน้การัผลิต และม่
กรัะบวน้การัจัดซึ่่้อจัดจ้างคััดเล่อกผู้รัับกำจัดและวิธุ่การักำจัดให้              
มุ่งสู่การัเป็็น้ Circular Economy 

ใน้ปี็ 2564 เน้่�องจากธุุรักิจโรังกลั�น้ม่การัหยุดซ่ึ่อมบำรัุงใหญ่                   
ป็รัะจำปี็ ส่งผลทำให้เกิดของเส่ยใน้ป็รัิมาณท่�มากกว่าปี็ท่�ผ่าน้มา 
อย่างไรักต็ามด้วยการัจดัการัตามหลกั 3Rs อย่างมป่็รัะสทิธุภิาพ
ทำให้ป็รัมิาณของเส่ยลดลงเม่�อเทย่บกบัการัซ่ึ่อมบำรุังใหญ่คัรััง้ก่อน้ 
(ปี็ 2561) มก่ารัป็รับัป็รุังกรัะบวน้การัคัดัแยกและจัดเก็บ Insulation 
เพ่�อน้ำกลบัมาใช้้ใหม่ (Reuse) และด้วยการัจัดการัตามหลกั 3Rs 
อย่างม่ป็รัะสิทธุิภาพ ทำให้ของเส่ยท่�เกิดข้้น้สามารัถึน้ำไป็ใช้้
ป็รัะโยช้น์้ได้ คิัดเป็็น้ร้ัอยละ 99.78 ของป็รัมิาณของเสย่ทัง้หมด

การจััดการของเส่ียุและวัส่ดุที�ไม่ใช้�แล�ว

การจัดำการของเสำียัตัามหลัก 3Rs 

ของปีริมาณของเสำียัที่ั�งหมดำ (ร้อยัละ)

กลยุุทธ์์ เปี้าหมายุปีี 2564
ก�รบริห�รจััดก�รข้องเสิีย่

ต�มีหลิัก 3Rs 

ก�รปฏิิบัติต�มีกฎหมี�ย่

ที�เกี�ย่วข้้อง

ปริมี�ณข้องเสิีย่ที�สิ่งไปกำ�จััด

ด้วย่วิธิีก�รฝัังกลิบเป็น้ำศูน้ำย่์

ควบคุมีก�รจััดก�รข้องเสิีย่ให้เป็น้ำไปต�มี

หลิักก�ร 3Rs เพิ�มีข้้�น้ำอย่่�งต่อเน้ำ่�อง

เปี้าหมายุปีี 2568
ดำ� เ น้ำิ น้ำ ก � ร ค ว บ คุ มี  W a s t e 

Generation Intensity ลิดก�รเกิด

ข้องเสิีย่ต่อหน้ำ่วย่ก�รผลิิตลิดลิง       

ร�อยุละ 3 จั�กก�รดำ�เน้ำิน้ำธิุรกิจัปกติ 

ภ�ย่ใน้ำปี 2568 เทีย่บกับปีฐ�น้ำ 2558

ปริมี�ณข้องเสิีย่ 

ที�สิ่งไปกำ�จััดด้วย่

วิ ธิี ก�รฝัั งกลิบ

เป็น้ำศ้น้ำยุ์

ปริมี�ณข้องเสิีย่ที�สิ่งกำ�จััด

ดว้ย่วธิิกี�รเผ�ที�ไมีไ่ด ้Energy 

Recovery (ไมี่รวมี Recycle 

หรอ่ Reuse หรอ่ ก�รเผ�เพ่�อ 

Energy Recovery) 0 ตััน้ำ

ปีริมาณของปีริมาณของเสำียัปีี 2564
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บรัิษัทฯ มุ่งมั�น้ใน้การัพัฒน้าสิน้คั้าและบรัิการัตามแน้วทางการั
ดำเน้ิน้ธุุรักิจอย่างม่ส่วน้รั่วมและยั�งย่น้ เพ่�อพัฒน้าคัวามเป็็น้อยู่ท่�
ด่ข้้น้ของสังคัมไทย ป็ี 2564 ป็รัะเทศได้รัับผลกรัะทบจาก
วิกฤตการัณ์แพรั่รัะบาดของ  COVID-19 บรัิษัทฯ ม่คัวามมุ่งมั�น้
ใน้การัสน้บัสน้นุ้การัมส่ว่น้รัว่มของลกูคัา้เพ่�อรัว่มดแูลสงัคัมไทยให้
ก้าวผ่าน้วิกฤตน้่อ้ย่างมั�น้คัง ผ่าน้การัพัฒน้าบริัการั และกิจกรัรัม
ต่างๆ อย่างต่อเน้่�อง อาทิ โคัรังการับางจากฯ ช้วน้คัน้ไทย               
สูโ้คัวดิ-19 The Series ท่�ช้วน้ใหล้กูคัา้ช้ว่ยเหลอ่ผูไ้ดร้ับัผลกรัะทบ, 
โคัรังการัเติมน้้ำมัน้ ป็ัน้น้้ำใจ ให้น้้ำด่�ม กับโรังพยาบาลสน้ามและ
สถึาน้พยาบาลใน้พ่น้้ท่�วกิฤติ, โคัรังการัส่งน้้ำมัน้...ปั็น้น้ำ้ใจ บางจาก
รั่วมสมทบค่ัาน้้ำมัน้สำหรัับกลุ่มอาสาสมัคัรัเพ่�อใช้้ใน้การัรัับส่ง              
ผู้ป็�วย COVID-19, ต้ัง ถึังป็ัน้สุข ใน้ป็ั�มบางจากและจุดต่างๆ                   
ใน้ชุ้มช้น้กว่า 20 จุด ส่งเสรัิมการัแบ่งป็ัน้เคัร่ั�องอุป็โภคับรัิโภคั            
ช้่วยเหล่อกัน้รัะหว่างป็รัะช้าช้น้ รัวมถึ้งการัสน้ับสนุ้น้สิน้คั้าเกษตรั
จากเกษตรักรัท่�ไดรั้ับผลกรัะทบจากคัวามตอ้งการัท่�ลดลง โดยมอบ
ให้กบัลกูค้ัาท่�มาเติมน้ำ้มนั้ท่�สถึาน้บ่ริัการับางจาก อก่ทัง้ยังยกรัะดบั
มาตรัการัป็้องกัน้และดูแลรัักษาคัวามสะอาดภายใน้สถึาน้่บรัิการั
น้้ำมัน้ ด้วยมาตรัาฐาน้ 7 Safe รัวมไป็ถึ้งการัตรัวจ ATK เช้ิงรัุก
ให้กับพน้ักงาน้บรัิการั เพ่�อลดคัวามเส่�ยงใน้การัแพรั่รัะบาดของ
โรัคั COVID-19 และสรั้างคัวามมั�น้ใจให้แก่ผู้มาใช้้บรัิการั

น้อกจากน้่้บริัษัทฯ ได้มุ่งเน้้น้การัพัฒน้าน้วัตกรัรัมทางธุุรักิจกับ
พัน้ธุมิตรัต่างๆ อย่างต่อเน้่�อง เพ่�อต่อยอดสิน้คั้าและบรัิการั ไม่ว่า
จะเป็น็้การัขยายเคัรัอ่ขา่ยสถึาน้อั่ดป็รัะจไุฟฟา้ภายใน้สถึาน้บ่รักิารั
น้้ำมัน้บางจาก โดยรั่วมกับการัไฟฟ้าส่วน้ภูมิภาคั บรัิษัท MG 
Group จำกัด และบรัิษัท ช้ารั์จ แมเน้จเม้น้ท์ จำกัด การัพัฒน้า
โมเดลธุุรักิจใหม่ “บางจาก Food Truck” โดยจับม่อแบรัน้ด์                    
ช้ัน้้น้ำเปิ็ดใหบ้รักิารัใน้สถึาน้บ่รักิารัน้ำ้มนั้ ใน้รูัป็แบบ Grab & Go 
ตอบรัับวิถึ่ช้่วิตคัน้เม่องใน้ยุคั New Normal, พัฒน้ารัะบบ                   
บัตรัสมาช้ิกให้ม่คัวามหลากหลายมากข้้น้ เช้่น้ การัแลกเป็ล่�ยน้
คัะแน้น้ โคัรังการั “ยิ�งโอน้ ยิ�งได้” รั่วมกับ AIS และโคัรังการั 
“โอน้กนั้ได ้แลกงา่ยข้น้้” รัว่มกบับตัรัเคัรัดติกรังุศรั,่ อก่ทัง้ บรัษิทัฯ 
ยงัคังพฒัน้าสถึาน้บ่รักิารั Unique Design ท่�น้ำคัวามตอ้งการัของ
ลกูคัา้มาผสมผสาน้กับการัออกแบบสถึาน้บ่ริัการัท่�เป็น็้เอกลกัษณ์           

เฉุพาะตัวใน้แต่ละพ่้น้ท่� เพ่�อส่งมอบป็รัะสบการัณ์และน้วัตกรัรัม            
ส่เข่ยวรัูป็โฉุมใหม่ให้กับลูกคั้า   

ตามเป้็าหมายท่�จะเป็น็้แบรัน้ด์สถึาน้บ่ริัการัน้ำ้มัน้อัน้ดับหน้้�งใน้ใจ
ผูบ้รัโิภคั บรัษิทัฯ ไดใ้หค้ัวามสำคัญัตอ่การัรับัฟงัคัวามตอ้งการัและ
คัวามคัาดหวงัของผูม้ส่ว่น้ไดเ้สย่ โดยเฉุพาะอยา่งยิ�งกลุม่ลกูคัา้และ
กลุม่พนั้ธุมิตรัทางธุรุักจิ ซึ่้�งป็รัะกอบดว้ย ลกูค้ัาทั�วไป็ (End users), 
ลูกคั้า B2B (Business-to-Business), กลุ่มผู้ป็รัะกอบการัสถึาน้่
บรักิารัน้ำ้มัน้ (Dealer) และกลุม่ผูป้็รัะกอบการัสถึาน้บ่ริัการัน้ำ้มัน้
ชุ้มช้น้ (COOP) เป็็น้ต้น้ โดยใน้ป็ี 2564 คัุณภาพของสิน้คั้าและ
บรัิการั เป็็น้ป็รัะเด็น้สำคััญด้าน้คัวามยั�งย่น้ท่�บรัิษัทฯ มุ่งเน้้น้                  
จ้งได้กำหน้ดกลยุทธุ์ใน้การัดำเน้ิน้ธุุรักิจเพ่�อตอบสน้องต่อ                 
คัวามต้องการั และคัวามคัาดหวังของผู้ม่ส่วน้ได้เส่ย โดยเฉุพาะ
อย่างยิ�งกลุ่มลูกคั้า (Customer Centric) โดยใช้้น้วัตกรัรัม และ
เทคัโน้โลย่เพ่�อพัฒน้าผลิตภัณฑ์์คุัณภาพสูง ท่� เป็็น้มิตรัต่อ                      
สิ�งแวดลอ้มและสงัคัม และยกรัะดบัคัณุภาพการัใหบ้รักิารัใน้สถึาน้่
บรัิการัน้้ำมัน้บางจากเพ่�อสร้ัางป็รัะสบการัณ์ท่�ด่ภายใต้แน้วคิัด 
“Your Greenovative Destination” และใช้้มาตรัฐาน้สากล              
Net Promoter Score (NPS) รั่วมกับการัสำรัวจคัวามพ้งพอใจ
ของลูกคัา้ (Customer Satisfaction) เป็น็้เคัรั่�องม่อใน้การัติดตาม
ผลการัดำเนิ้น้งาน้ การัคัวบคุัมคุัณภาพการับริัการั (Standard 
Service Procedure) เป็็น้ดัช้น้่ช้่้วัดป็รัะสิทธิุภาพการัส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ ์และบรักิารัท่�ดม่คุ่ัณภาพสู่ลกูคัา้และพนั้ธุมิตรัทางธุรุักจิ 
โดยมก่รัะบวน้การัตรัวจสอบมาตรัฐาน้งาน้บริัการั (Service Audits) 
แบบสุม่โดยตวัแทน้ และไมเ่ป็ดิเผยตวั (Mystery Shopper) ตัง้แต่
ขั้น้ตอน้การับรัิการั การัดูแลสภาพสถึาน้่บรัิการั รัวมถึ้งการัใช้้รัถึ
ตรัวจสอบคุัณภาพงาน้บริัการั และคุัณภาพน้้ำมัน้เคัล่�อน้ท่�                      
ณ สถึาน้่บรัิการับางจากทั�วป็รัะเทศ (Mobile Training & Lab)                
อ่กทั้งยังม่การัพัฒน้ารัะบบ Mobile Application Survey ท่�ให้
สมาชิ้กสามารัถึป็รัะเมิน้คัวามพอใจได้ทัน้ท่หลังใช้้บรัิการั โดย                 
ไดพ้ฒัน้าป็รับัป็รังุขอ้คัำถึามเรั่�องคัวามรัวดเรัว็ซึ่้�งเป็น็้หน้้�งใน้ป็จัจยั
ด้าน้งาน้บรัิการัท่�ลูกคั้าให้คัวามสำคััญ เพ่�อให้มั�น้ใจได้ว่า บรัิษัทฯ 
ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์์และบรัิการัท่�ม่คัุณภาพให้กับผู้ม่ส่วน้ได้เส่ย

การพิัฒน้ำาส่ิน้ำค์�าและบริการอยุ่างยุั�งยุืน้ำ
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เปี้าหมายุปีี 2569

มีุ่งสิู่แบรน้ำด์สิถ�น้ำีบริก�รน้ำำ��มีัน้ำ

อัน้ำดับหน้ำ้�งใน้ำใจัผู้บริโภค 

โดย่มีีตัวช้ี�วัดเป็น้ำ Net 

Promoter Score (NPS)

ผลิักดัน้ำย่อดข้�ย่ผ่�น้ำ

สิถ�น้ำีบริก�รอย่่�งต่อเน้ำ่�อง

โดย่ให้มีีสิ่วน้ำแบ่งก�รตลิ�ด 

มี�กกว่�ร้อย่ลิะ 18

พัฒน้ำ�ง�น้ำบริก�รสิถ�น้ำีบริก�ร 

แลิะธิุรกิจั Non-oil ผ่�น้ำสิิน้ำค้�

แลิะบริก�รต่�งๆ เพ่�อตอบสิน้ำอง

คว�มีต้องก�รข้องผู้บริโภค

อย่่�งต่อเน้ำ่�อง แลิะย่ั�งย่่น้ำ

ข้ย่�ย่สิถ�น้ำบีรกิ�ร 310 สิ�ข้� 

ทั�วประเทศ โดย่พฒัน้ำ�สิถ�นี้ำ

บรกิ�รแบบ Unique Design 

เพิ�มีเป็น้ำ 71 สิ�ข้�  จั�กปัจัจับัุน้ำมีี

อยู่ ่44 สิ�ข้�

พัฒน้ำ� แลิะย่กระดับ

สิถ�น้ำีบริก�รน้ำำ��มีัน้ำชุ้มีช้น้ำ

ให้เทีย่บเท่�กับสิถ�น้ำีบริก�ร

น้ำำ��มีัน้ำมี�ตรฐ�น้ำ

พัฒน้ำ�ผลิิตภัณฑ์์เช้่�อเพลิิง

คุณภ�พสิูงให้สิอดคลิ้องกับ

เทคโน้ำโลิย่ีย่�น้ำย่น้ำต์ 

แลิะเป็น้ำมีิตรต่อสิิ�งแวดลิ้อมี

พัฒน้ำ�แบรน้ำด์ แลิะคุณภ�พ

ผลิิตภัณฑ์์น้ำำ��มีัน้ำหลิ่อลิ่�น้ำ

อย่่�งต่อเน้ำ่�อง

สิ่งมีอบประสิบก�รณ์ง�น้ำ

บริก�รที�ดี ผ่�น้ำมี�ตรฐ�น้ำง�น้ำ

บริก�รพิเศษให้ผู้ใช้้บริก�ร

พัฒน้ำ�บัตรสิมี�ช้ิกบ�งจั�ก 

(Bangchak GreenMiles) สู่ิ 

The Best Loyalty Program 

ที�ตรงคว�มีต้องก�รแลิะ

คว�มีค�ดหวังข้องผู้บริโภค

บรัิษัทฯ มุ่งเน้้น้การัพัฒน้าผลิตภัณฑ์์ บรัิการั และป็รัะสบการัณ์ภายใต้แน้วคัิด “Your Greenovative Destination” ผ่าน้สิน้คั้าและ
บรัิการัต่างๆ ใน้สถึาน่้บริัการั เพ่�อมุ่งสู่เป้็าหมายการัเป็็น้แบรัน้ด์สถึาน้่บริัการัน้้ำมัน้อัน้ดับหน้้�งใน้ใจผู้บริัโภคั (The Most Admired 
Brand) และตอบสน้องต่อป็รัะเด็น้ด้าน้คัุณภาพของสิน้คั้าและบรัิการัจากผู้ม่ส่วน้ได้เส่ย โดยม่กลยุทธุ์สำคััญ คั่อ

กลยุุทธ์์

Green Experience
สิ่งมีอบผลิิตภัณฑ์์แลิะบริก�รที�เหน้ำ่อ

คว�มีค�ดหวังข้องลิูกค้� 
แลิะเป็น้ำมีิตรต่อสิิ�งแวดลิ้อมี

Green Innovation 
แสิวงห�แลิะพัฒน้ำ�น้ำวัตกรรมี
ที�สิร้�งมีูลิค่�ให้ลิูกค้�แลิะธิุรกิจั

Green Sustainability 
พัฒน้ำ�บัตรสิมี�ช้ิกบ�งจั�ก (Bangchak 

GreenMiles) สิู่ The Best Loyalty 
Program ที�ตรงคว�มีต้องก�รแลิะ

คว�มีค�ดหวังข้องผู้บริโภค

ปี

ป

Green Experience Green Innovation Green Sustainability

Customer Focus

Your Greenovative 
Destination

Bangchak
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Green Experience  - สำ่งมอบผลิตัภัณฑ์์และบริการที่ี�เหน่อคิวามคิาดำหวังของลูกคิ้า และเปี็นมิตัรตั่อสำิ�งแวดำล้อม

การดำาเน้ำิน้ำงาน้ำปีี 2564

Green Products: การัส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่์�มค่ัณุภาพตรังคัวาม
ต้องการัและเป็็น้มิตรัต่อสิ�งแวดล้อม

• บรัษิทัฯ เป็็น้ผูน้้ำใน้การัจำหน่้ายผลิตภัณฑ์์น้ำ้มัน้เช้่อ้เพลิง
ท่�ได้รับัการัรับัรัองมาตรัฐาน้ Euro 5 คัอ่ น้ำ้มนั้แก๊สโซึ่ฮอล์ 
E20 S EVO และน้ำ้มัน้ไฮพรัเ่มย่มดเ่ซึ่ลเอส (Hi-Premium 
Diesel S) ท่�น้อกจากจะม่ป็ริัมาณกำมะถัึน้ต�ำกว่าน้้ำมัน้
มาตรัฐาน้ Euro 4 ทั�วไป็แล้ว ยังเป็็น้น้้ำมัน้เช้่้อเพลิง                     
ท่�ออกแบบสำหรับัเคัร่ั�องยน้ต์มาตรัฐาน้ Euro 5 รัุน่้ใหม่ 
เพ่�อให้ทำงาน้ได้อย่างเตม็ป็รัะสทิธุภิาพ 

• ผลักดัน้การัจำหน่้ายผลิตภัณฑ์์เช้่้อเพลิงช้่วภาพท่�ช้่วย               
ลดการัป็ลอ่ยกา๊ซึ่เรัอ่น้กรัะจก เม่�อเทย่บกบัเช้่อ้เพลงิทั�วไป็
อยา่งตอ่เน้่�อง โดยเน้น้้การัผลกัดนั้การัขายน้ำ้มนั้ Gasohol 
E20 S EVO น้ำ้มัน้สตูรัใหม่ คัณุภาพรัะดับพรัเ่ม่�ยม รัาคัา
เทา่เดิม ท่�เป็ดิตวัไป็ใน้ปี็ 2563 ผา่น้การัขยายสถึาน้บ่ริัการั
และกิจกรัรัมส่งเสรัิมการัขายต่างๆ โดยม่สถึาน่้บรัิการั
น้้ำมัน้ท่�จำหน้่ายน้้ำมัน้เช้่้อเพลิง E20 จำน้วน้ 884 สาขา 
และสถึาน้่บรัิการัท่�จำหน้่ายน้้ำมัน้เช้่้อเพลิง E85 จำน้วน้ 
353 สาขา โดยบรัิษัทฯ สามารัถึรัักษาส่วน้แบ่งการัตลาด 
E20 และ E85 ผ่าน้สถึาน่้บรัิการัเป็็น้อัน้ดับท่� 2 คั่อ                   
รั้อยละ 18.2 และรั้อยละ 35.3 ตามลำดับ

• พัฒน้าผลิตภัณฑ์์น้้ำมัน้หล่อล่�น้ตามมาตรัฐาน้สากล              
โดยได้รัับการัรัับรัองมาตรัฐาน้ ISO 9001 รัะบบการั
บริัหารัจัดการัคัุณภาพ และได้รัับการัรัับรัองมาตรัฐาน้ 
ISO/TS16949 รัะบบการับรัิหารัจัดการัคัุณภาพสำหรัับ
อุตสาหกรัรัมยาน้ยน้ต์รัะบบการัจัดการัคุัณภาพสากล 
สำหรัับการัจัดหา การัพัฒน้าผลิตภัณฑ์์ การัจัดจำหน้่าย
และด้าน้การับรัิการัหลังการัขาย เพ่�อคัวามเป็็น้เลิศทาง
ดา้น้คุัณภาพ และคัวามมป่็รัะสทิธุภิาพของการัดำเน้นิ้งาน้
ภายใน้องคั์กรั 

Innovative Service Stations: น้ำเทคัโน้โลย่และ
น้วัตกรัรัมต่างๆ มาพัฒน้าสถึาน้่บรัิการั สภาพแวดล้อมใน้สถึาน้่
บรัิการั และธุุรักิจ Non-oil 

• ป็รัับป็รัุงภาพลักษณ์สถึาน้่บรัิการัใน้รัูป็แบบ Unique 
Design Service Stations โดยส่งมอบป็รัะสบการัณ์ใน้
การัใช้้บรักิารั ผา่น้การัออกแบบ การัพฒัน้าพนั้ธุมติรัธุรุักจิ 
Non-Oil โดยบริัษัทฯ ม่สถึาน้่บริัการัรูัป็แบบ Unique 
Design จำน้วน้ 44 สาขา

• ร่ัวมกับพนั้ธุมิตรัทางธุรุักิจ พฒัน้า EV Charger ใน้สถึาน้่
บรักิารัน้ำ้มัน้บางจาก บน้เส้น้ทางหลัก เพ่�อรัองรับัรัถึยน้ต์
พลังงาน้ไฟฟ้า (EV) ท่�เพิ�มข้้น้ทั้งสิ้น้ 70 สาขา ทำให้ 
บรัิษัทฯ ม่สถึาน้่บริัการัน้้ำมัน้ท่�ให้บริัการั EV Charger 
มากท่�สุด คัรัอบคัลุมทุกภูมิภาคั เป็็น้เพ่�อน้ร่ัวมเดิน้ทาง
เคั่ยงข้างผู้ใช้้รัถึ EV ใน้ทุกเส้น้ทาง  

• พัฒน้าโมเดลธุรุักจิใหม่ “บางจาก Food Truck” จบัมอ่
แบรัน้ด์ช้ัน้้น้ำเปิ็ดให้บรักิารัใน้สถึาน้บ่รักิารัน้ำ้มนั้ สะดวก
สบายใน้รัปู็แบบ Grab & Go ตอบรับัวถิึช่้ว่ติคัน้เมอ่งใน้ยคุั 
New Normal ทัง้สิน้้ 10 สาขาใน้ปี็ 2564

• พัฒน้าสถึาน้่บรัิการัท่�ม่มาตรัฐาน้บน้ทำเล ถึน้น้สายหลัก 
โดยคัำน้้งถึ้งคัวามต้องการัของลูกคั้า 

• สน้ับสนุ้น้การัป็รัับป็รัุงมาตรัฐาน้ และภาพลักษณ์ของ
สถึาน้บ่ริัการัให้พร้ัอมใน้การัแขง่ขัน้ทัง้ด้าน้โคัรังสร้ัาง และ
งาน้บรัิการั จำน้วน้ 10 แห่ง 

• ขยายเคัรั่อข่ายลูกค้ัาบัตรั Fleet Card และ Pre-Paid 
Card เพ่�อเพิ�มยอดขายผ่าน้สถึาน้่บรัิการั

• รั่วมกับสถึาบัน้สิ�งแวดล้อมไทย (Thailand Environment 
Institute: TEI) พัฒน้าเกณฑ์์การัออกแบบสถึาน้่บรัิการั 
ภายใต้แน้วคิัด Inno-Green Station ท่�ใส่ใจต่อ                            
สิ�งแวดล้อม ม่การัใช้้น้วัตกรัรัม ท่�ม่คัวามป็ลอดภัย และ
ดูแลคัุณภาพช่้วิตของลูกค้ัาทุกกลุ่มผ่าน้การัออกแบบ         
สถึาน้่บรัิการัตามหลักอารัยสถึาป็ัตย์
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• ขยายธุุรักิจ Non-oil ใน้สถึาน้่บรัิการัน้้ำมัน้เพิ�มข้้น้จาก
เดิมเพ่�อคัวามสะดวกของลูกค้ัา อาทิ ธุุรักิจรั้าน้กาแฟ                 
ภายใตแ้บรัน้ด ์“อนิ้ทน้ลิ” เป็น็้ 817 สาขา รัา้น้ช้าน้มไขม่กุ 
DAKASI (ดาคัาซึ่่�) 15 สาขา ซึ่้�ง บางจาก รั่เทล ได้รัับสิทธุิ�
ขยายธุรุักจิและบรัหิารัสาขาใน้สถึาน้บ่รักิารัน้ำ้มัน้บางจาก
ทั�วป็รัะเทศ และพนั้ธุมติรัทางธุรุักิจ ท่�ใหบ้รักิารัรัา้น้สะดวก
ซึ่่้อแบรัน้ด์ “ท็อป็ส์ เดล่�” “แฟมิล่�มารั์ท” “มิน้ิบิ�กซึ่่” และ 
“ลอว์สัน้” เป็็น้ 14 สาขา 22 สาขา 134 สาขา และ 1 สาขา 
ตามลำดับ

• บรัหิารัจัดการัพ่น้้ท่�ใน้สถึาน้บ่ริัการัให้เกิดป็รัะโยช้น์้สงูสุด
ภายใต้รัูป็แบบธุุรักิจใหม่เพ่�อเติมเต็มบริัการัให้คัรับวงจรั
ยิ�งข้้น้ เช้่น้ ธุุรักิจคัารั์แคัรั์ ภายใต้แบรัน้ด์ “Wash Pro” 
“FURiO Care” “Green Wash” “Trye Care” และ
ขยายสาขารั่วมกับพัน้ธุมิตรั เช้่น้ B-Quick รัวมถึ้งธุุรักิจ 
Food Kiosk/Truck Food รัา้น้อาหารั รัา้น้ซัึ่กอบรัด่ ธุรุักิจ
ขน้ส่งสิน้คั้า และตู้จำหน้่ายสิน้คั้าอัตโน้มัติ เป็็น้ต้น้  

BCP Mind: พัฒน้างาน้บรัิการัด้วยคัวามใส่ใจ รัวมถึ้งการัน้ำ
เทคัโน้โลย่ รัะบบสารัสน้เทศเพ่�อการับรัิหารัข้อมูลลูกคั้าเพ่�อสรั้าง
งาน้บรัิการัท่�รัวดเรั็ว และม่ป็รัะสิทธุิภาพยิ�งข้้น้

• จากการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID-19 บรัิษัทฯ                      
ได้ยกรัะดับกำหน้ดมาตรัการัป็้องกัน้และดูแลรัักษา              
คัวามสะอาดภายใน้สถึาน้่บรัิการัน้้ำมัน้บางจาก (7 Safe) 
ม่การัตรัวจ ATK เช้ิงรัุกให้กับพน้ักงาน้บรัิการั เพ่�อลด
คัวามเส่�ยงใน้การัแพรั่รัะบาดของโรัคั COVID-19 และ
สรั้างคัวามมั�น้ใจให้แก่ผู้มาใช้้บรัิการั 

• ขยายสถึาน้่บริัการัท่�รัองรัับรัะบบ Digital Payment                   
ใช้้สำหรัับการัช้ำรัะเงิน้ เพิ�มเป็็น้ 500 สาขา พรั้อมสะสม
คัะแน้น้สมาช้กิใน้สถึาน้บ่รักิารั รัา้น้กาแฟอนิ้ทน้ลิทกุสาขา 
และรั้าน้สะดวกซึ่่้อใน้สถึาน้่บรัิการั เพ่�อช้่วยลดการัสัมผัส
เงิน้สด และรัักษารัะยะห่างรัะหว่างลูกค้ัาและพน้ักงาน้               
ผูใ้หบ้รักิารัเพิ�มคัวามเช้่�อมั�น้ตอ่ผูท้่�จะเขา้มาใช้ส้ถึาน้บ่ริัการั 
น้อกจากน้่้ยังได้พัฒน้าการับรัิการัเติมน้้ำมัน้ แบบไม่ต้อง
ลดกรัะจก และจ่ายเงิน้ด้วย QR code  เพ่�อลดคัวามเส่�ยง
การัติดเช้่้อ

• พัฒน้ามาตรัฐาน้งาน้บรักิารัของสถึาน้บ่รักิารัท่�อยูใ่น้ทำเล
หลัก ให้ม่คัวามพร้ัอมใน้ด้าน้ Hardware (POS,                  
เคัรั่�องเตมิลมยางอตัโน้มตั)ิ ท่�เน้น้้การับรักิารัท่�รัวดเรัว็ และ
พฒัน้ามาตรัฐาน้การัดแูลหอ้งน้ำ้ เพ่�อสรัา้งคัวามพง้พอใจ
สูงสุดให้กับลูกคั้า

• ขยายโคัรังการัสำหรับัยกรัะดบัป็รัะสบการัณก์ารัใช้บ้ริัการั
ผ่าน้ “โคัรังการัของหายได้ค่ัน้ท่�ปั็�มบางจาก” ท่�ป็ลูกฝ้ัง
จิตสำน้้กให้พนั้กงาน้เก็บรัักษาสิ�งของม่ค่ัาท่�ลูกค้ัาล่มเม่�อ
มาใช้บ้รักิารั เช้น่้ กรัะเป็า๋สตางคั ์สรัอ้ยคัอ โทรัศพัทม์อ่ถึอ่ 
เพ่�อป็รัะสาน้งาน้ให้ลูกคั้ามารัับคั่น้ และโคัรังการัสถึาน้่
บรัิการั Road Side Assistant สำหรัับผู้ใช้้รัถึใช้้น้้ำมัน้ท่�
ต้องการัคัวามช้่วยเหล่อ เช้่น้ เป็ล่�ยน้ยาง พ่วงแบตเตอรั่� 
เป็็น้ต้น้ 

• คัวบคัุมมาตรัฐาน้การับริัการัผ่าน้กรัะบวน้การัการัตรัวจ
สอบมาตรัฐาน้งาน้บรัิการั (Service Audits) แบบสุ่มโดย
ตัวแทน้ และไม่เป็ิดเผยตัว (Mystery Shopper)
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• พัฒน้ารัะบบสมาชิ้กบัตรับางจาก น้อกเหน่้อจากสิทธิุ
ป็รัะโยช้น์้ “ข้้น้เท่าไหร่ั คัน่้เท่าน้ัน้้” และรัะบบสน้บัสนุ้น้การั
ดแูลสิ�งแวดล้อมของสมาช้กิ เช่้น้ ต้น้ไม้ของคุัณ ตรัะกร้ัาบุญ 
ท่�สมาช้กิสามารัถึบรัจิาคัคัะแน้น้ให้กบัหน่้วยงาน้การักศุล
ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทัง้ยังได้พัฒน้าโคัรังการัต่างๆ เพิ�มข้น้้ 
เพ่�อขยายฐาน้ลูกค้ัา อาทิ ร่ัวมกบั AIS แลกเป็ล่�ยน้คัะแน้น้ 
“ยิ�งโอน้ ยิ�งได้”, และร่ัวมกบั บริัษทั บตัรักรังุศรัอ่ยธุุยา                    
จดัโคัรังการั “โอน้กนั้ได้ แลกง่ายข้น้้” เพ่�อมอบสทิธุพิเิศษ
ให้กับสมาช้ิกบัตรับางจากโอน้คัะแน้น้จากบัตรัเคัรัดิต             
กรังุศร่ั เป็็น้คัะแน้น้สมาชิ้กบางจาก เป็็น้ต้น้  

• น้ำรัะบบ Digital Payment มาใช้้สำหรัับการัช้ำรัะเงิน้ 
พร้ัอมสะสมคัะแน้น้สมาช้ิกใน้สถึาน่้บรัิการัน้้ำมัน้ รั้าน้
อนิ้ทนิ้ลทกุสาขา และรัา้น้สะดวกซ่ึ่อ้ใน้สถึาน้บ่รักิารัน้ำ้มนั้ 

Green Sustainability – สำร้างการเตัิบโตัที่างธ์ุรกิจอยั่างยัั�งยั่นไปีพื่ร้อมกับสำิ�งแวดำล้อมและสำังคิม

โดยการัสแกน้ QR Code เพ่�อช้ำรัะเงิน้ผ่าน้ Application 
ทุกธุน้าคัารั ซึ่้�งช้่วยลดการัสัมผัสเงิน้สด และรัักษารัะยะ
ห่างรัะหว่างลูกคั้าและพน้ักงาน้ผู้ให้บรัิการั เพ่�อเพิ�มคัวาม
เช้่�อมั�น้ต่อผู้ท่�จะเข้ามาใช้้สถึาน้่บรัิการั

• พัฒน้ารัะบบ Application BCP Link ท่�ช้่วยอำน้วยคัวาม
สะดวกให้กับผู้ป็รัะกอบการัเข้าถึ้งข้อมูลสำคััญได้อย่าง             
ทัน้ท่วงท่ เช้่น้ รัะบบคัำสั�งซึ่่้อน้้ำมัน้อัตโน้มัติ (Auto 
Ordering System : AOS) และเพิ�มป็รัะสิทธุิภาพใน้การั 
ทำงาน้ เช้่น้ รัะบบ Smart P&L (รัะบบฐาน้ข้อมูลเพ่�อการั
ป็รัะเมิน้ป็รัะสิทธุิภาพการับรัิหารัจัดการัสถึาน้่บรัิการั) 

• พัฒน้ารัะบบ Online Training สำหรัับพน้ักงาน้บรัิการั
หน้้าลาน้ และผู้ป็รัะกอบการั เพ่�อให้สามารัถึเข้าถึ้งข้อมูล
กรัะบวน้การัทำงาน้ท่�สำคััญได้ทุกท่�ทุกเวลา

• พัฒน้าและจำหน้า่ยผลติภณัฑ์ใ์หมร่ัว่มกบัหน้ว่ยงาน้ตา่งๆ 
เช่้น้ พฒัน้าผลติภณัฑ์์ร่ัวมกบัธุรุักจิโรังกลั�น้ ได้แก่ แอลพจ่่
ไรัก้ลิ�น้ (BCP LPG treated) และตวัทำละลาย BCP White 
Spirit-3040, พฒัน้าผลติภณัฑ์ร์ัว่มกบับางจากไบโอฟเูอล 
ไดแ้ก่ กล่เซึ่อรัน่้ รัวมถ้ึงพัฒน้าผลิตภัณฑ์ใ์หม่ใน้กลุ่มน้ำ้มัน้
หล่อล่�น้ ได้แก่ น้้ำมัน้หล่อล่�น้สำหรัับรัถึยน้ต์ Hybrid 
มาตรัฐาน้เป็็น้ API SP ช้่�อสิน้คั้า FURIO FULLY 
SYNTHETIC HYBID SP 0W20 และออกผลิตภัณฑ์์       
น้้ ำยาหล่อ เย็น้หม้อน้้ ำท่� เ ป็็น้ มิตรั ต่อ สิ� งแวดล้อม                                
ช้่�อ Coolant OAT

บรัิษัทฯ ยังคังขับเคัล่�อน้โคัรังการัสน้ับสนุ้น้การัม่ส่วน้รั่วมใน้การั
พัฒน้าสังคัมร่ัวมกับลูกคั้า และผู้ม่ส่วน้ได้เส่ยอย่างต่อเน่้�อง                 
ผ่าน้โคัรังการัต่างๆ อาทิ

• โคัรังการัเตมิน้ำ้มนั้ป็นั้น้ำ้ใจ บรัษิทัฯ สรัา้งโอกาสใหล้กูคัา้
ม่ส่วน้ร่ัวมใน้การัสนั้บสนุ้น้ผู้ป็รัะกอบการั SME ใน้การั
สรัา้งน้วัตกรัรัม โดยน้ำสิน้คัา้น้วัตกรัรัมจากภูมปิ็ญัญาของ
คัน้ไทยมามอบให้กับลูกคั้าท่�มาเติมน้้ำมัน้ เพ่�อน้ำรัายได้
มาสน้ับสนุ้น้สิน้คั้าทางการัเกษตรั สิน้คั้า OTOP หรั่อ
สิน้ค้ัาน้วัตกรัรัม น้อกจากน้่้ยังสน้ับสนุ้น้เกษตรักรัท่�             
เด่อดรั้อน้จากสภาวะผลผลิตล้น้ตลาด ซ้ึ่�งส่งผลให้รัาคัา
ตกต�ำ โดยรัับซึ่่้อผลผลิตทางการัเกษตรัน้ำมาแจกเป็็น้
สิน้คั้าสมน้าคัุณ ซึ่้�งบรัิษัทได้ทำต่อเน้่�องมาตั้งแต่ป็ี 2540

• โคัรังการัการัจ้างงาน้ผู้พิการัและผู้สูงอายุ (ใน้ตำแหน่้งท่�
เหมาะสม) สนั้บสนุ้น้คัุณค่ัาและคุัณภาพช้่วิตของคัน้ใน้
สังคัม รัวมถึ้งให้คัวามสำคััญต่อการัม่ส่วน้รั่วมใน้การั
สน้ับสนุ้น้สิน้คั้าท่�ผลิตโดยกลุ่มผู้พิการั 

• โคัรังการัผักสวน้คัรััวไรั้สารัใน้สถึาน้่บรัิการั โดยน้ำพ่้น้ท่�     
ท่�ไม่เกิดป็รัะโยช้น้์ด้าน้หลังสถึาน้่บรัิการั มาสรั้างแป็ลง
ป็ลูกผักสวน้คัรััวเพ่�อลดภารัะค่ัาอาหารัให้กับพนั้กงาน้ให้
บรัิการั และต่อยอดเป็็น้ของฝ้ากแทน้คัำขอบคุัณให้กับ
ลูกคั้าท่�มาใช้้บริัการั รัวมถ้ึงได้น้ำคัวามรัู้ใน้การัป็ลูก                  
ผกัสวน้คัรัวัไป็แลกเป็ล่�ยน้คัวามรัูใ้หก้บัช้มุช้น้ และโรังเรัย่น้
รัอบสถึาน้่บรัิการับางจาก

Green Innovation - แสำวงหาและพื่ัฒนานวัตักรรมที่ี�สำร้างมูลคิ่าให้ลูกคิ้าและธ์ุรกิจ
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• โคัรังการั “รัักษ์ ป็ัน้ สุข”  โดยน้ำขวดน้้ำด่�มพลาสติกช้น้ิด 
PET และแกลลอน้น้้ำมัน้หล่อล่�น้ท่�ใช้้แล้วจากลูกคั้า มา
ผา่น้กรัะบวน้การั Upcycling โดยใช้น้้วัตกรัรัมตามแน้วคัดิ
รัะบบเศรัษฐกิจหมุน้เว่ยน้ (Circular Economy) ผลิตเป็็น้
สิน้คั้าช้น้ิดใหม่ เพ่�อรัักษาคัุณคั่าของทรััพยากรั ลดการัใช้้
ทรััพยากรัใหม่ และลดการัเกิดขยะพลาสติก 

• ธุุรักิจรั้าน้กาแฟอิน้ทน้ิล ผู้น้ำของธุุรักิจกาแฟท่� “เป็็น้มิตรั
ต่อสิ�งแวดล้อม” ด้วยการัรัณรังคั์ลดการัใช้้พลาสติก ผ่าน้
โคัรังการั “น้ำแก้วมาเอง” เป็็น้รัายแรักๆ อ่กทั้งป็ัจจุบัน้ 
รั้าน้กาแฟอิน้ทนิ้ลเป็็น้ผู้น้ำของร้ัาน้กาแฟท่�ใช้้ BIO 
Packaging ช้น้ิด PLA (polylactic acid) ทั้งฝ้าและ        
แก้วกาแฟท่�ผลิตจากพ่ช้ โดยย่อยสลายได้ตามธุรัรัมช้าติ
ทั้งหมด รัวมถ้ึงใช้้ฝ้าแบบพร้ัอมด่�ม ท่�ไม่ต้องใช้้หลอด                
เพ่�อลดปั็ญหาการัเกิดขยะพลาสติก และมลพิษจากการั
กำจัดขยะ 

• โคัรังการั “แก้วเพาะกล้า” อิน้ทน้ิล รั่วมกับ กรัมป็�าไม้ 
เป็ดิรับัแก้วเคัร่ั�องด่�มอนิ้ทนิ้ลใช้แ้ล้ว เพ่�อน้ำกลับมาใช้เ้ป็น็้
อุป็กรัณ์เพาะช้ำต้น้กล้าไม้ท่�อยู่ภายใต้การัดูแลของกรัม           
ป็�าไม้ เพ่�อทดแทน้การัใช้้ถึุงพลาสติกดำ ลดการัสรั้างขยะ
สู่โลกและม่ส่วน้รั่วมใน้การัเพิ�มพ่้น้ท่�ส่เข่ยว

• โคัรังการัส่งเสรัมิป็รัะเพณ่ไทย สร้ัางป็รัะสบการัณ์แกล่กูคัา้ 
และรัณรังคั์ให้ลูกค้ัาเห็น้ถ้ึงคัวามสำคััญต่อป็รัะเพณ่ไทยท่�
ด่ต่างๆ อาทิ จัดรัายการัส่งเสรัิมการัขายใน้ช้่วงเทศกาล
สำคัญัตา่งๆ กจิกรัรัมมอบกรัะทงให้ลกูค้ัาใน้วัน้ลอยกรัะทง 
พรั้อมจัดพ่้น้ท่�สำหรัับรัดน้้ำพรัะพุทธุรัูป็ 

• โคัรังการัของหายได้คั่น้ท่�ป็ั�มบางจาก เพ่�อสรั้างคัวาม
ป็รัะทับใจ และคัวามไว้วางใจใน้การัใช้้บริัการัท่�สถึาน้่
บรักิารับางจาก ผา่น้การัป็ลกูฝ้งัจติสำน้ก้คัวามซึ่่�อสตัยข์อง
พน้ักงาน้บรัิการั ให้ดูแล และส่งคั่น้ทรััพย์สิน้ท่�ผู้ใช้้บรัิการั
ล่มไว้ใน้สถึาน้่บรัิการั 

• โคัรังการัช้่วยเหล่อรัถึเส่ยฉุุกเฉุิน้ (Road Side Assistant) 
ป็ลูกฝ้ังวัฒน้ธุรัรัมใน้การัให้คัวามช่้วยเหล่อแก่พน้ักงาน้
บรัิการัใน้สถึาน่้บรัิการั โดยให้บรัิการัช้่วยเหล่อผู้ใช้้รัถึ
ทั�วไป็ท่�ต้องการัคัวามช้่วยเหล่อเบ่้องต้น้ เช้่น้ เป็ล่�ยน้ยาง 
และพ่วงแบตเตอรั่� เป็็น้ต้น้

• โคัรังการัสมาชิ้กบางจากร่ัวมปั็น้น้้ำใจ สู่การัให้ไม่รัู้จบ 
สรั้างการัม่ส่วน้รั่วมของสมาช้ิกบางจากได้ช้่วยเหล่อสังคัม 
โดยลูกค้ัาสามารัถึบริัจาคัคัะแน้น้สะสมจากการัเติมน้ำ้มนั้
และการัซึ่่อ้สนิ้คัา้ใน้เคัร่ัอบางจาก เพ่�อแลกเป็น็้เงนิ้บรัจิาคั
รั่วมกับส่วน้ท่� บรัิษัทฯ บรัิจาคัสมทบเพิ�มเติม โดยมอบให้
กับองคั์กรัสาธุารัณป็รัะโยช้น้์ อาทิ มูลน้ิธุิแพทย์อาสา
สมเด็จพรัะศรั่น้คัรัิน้ทรัาบรัมรัาช้ช้น้น้่ มูลนิ้ธุิรัามาธิุบด่ 
และสภากาช้าดไทย เป็็น้ต้น้ เพ่�อสน้ับสนุ้น้การัพัฒน้า
สังคัมและสิ�งแวดล้อม 

• โคัรังการัอ่�น้ๆ เพ่�อรั่วมบรัรัเทาภาวะวิกฤต COVID-19 
ใน้รัูป็แบบต่างๆ รั่วมบรัรัเทาภาวะวิกฤต COVID-19 ใน้
รัูป็แบบต่างๆ ทั�วป็รัะเทศมาโดยตลอด เพ่�อป้็องกัน้การั
แพรั่รัะบาด สน้ับสนุ้น้การัป็ฏิิบัติภารักิจด้าน้สาธุารัณสุข 
และลดผลกรัะทบด้าน้เศรัษฐกิจ คัรัอบคัลุมผู้ม่ส่วน้ได้              
สว่น้เส่ยทกุกลุ่มและป็รัะช้าช้น้ทั�วไป็ ทัง้จดัทำโคัรังการัของ     
บรัษิทัฯ และสง่มอบคัวามช่้วยเหลอ่ผ่าน้หน้ว่ยงาน้รัาช้การั 
องคั์กรัสาธุารัณกุศล ศาสน้สถึาน้ ท่มงาน้อาสาสมัคัรั              
ฯลฯ อาทิ โคัรังการับางจากฯ ช้วน้คัน้ไทยสู้โคัวิด-19                           
The Series, เตมิน้ำ้มนั้ ป็นั้น้ำ้ใจ ใหน้้ำ้ด่�ม ใหโ้รังพยาบาล
สน้ามและสถึาน้พยาบาลใน้พ่้น้ท่�วิกฤติ, โคัรังการั                     
ส่งน้้ำมัน้...ปั็น้น้้ำใจ บางจากร่ัวมสมทบค่ัาน้้ำมัน้สำหรัับ
กลุ่มอาสาสมัคัรัเพ่�อใช้้ใน้การัรัับส่งผู้ป็�วยโคัวิด รัวมถึ้ง
สนั้บสนุ้น้สิน้คั้าทางการัเกษตรัจากเกษตรักรัท่�ได้รัับ              
ผลกรัะทบจากคัวามต้องการัท่�ลดลง
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ผลลัพิธ์์จัากการดำาเน้ำิน้ำงาน้ำ

สถึาน้่บรัิการัน้้ำมัน้บางจากเป็็น้แบรัน้ด์ท่�สามารัถึรัักษาอัน้ดับ 1 รั่วม จากคัะแน้น้ Net Promoter Score (NPS) ตั้งแต่ป็ี 2560-2564 
(ข้อมูลจากการัสอบถึามผู้ใช้้น้้ำมัน้ 2,000 คัน้ ทั�วป็รัะเทศ สำรัวจโดยบรัิษัทวิจัยภายน้อก) 

NPS Score (ร้อย่ลิะ)

สำ่วนแบ่งตัลาดำคิ้าปีลีก

ยัอดำขายัเฉลี�ยั (พัน้ำลิิตร/เด่อน้ำ/สิถ�น้ำีบริก�รมี�ตรฐ�น้ำ) 

การขยัายัสำถานี 

ปีริมาณการลดำก๊าซเร่อนกระจกจากการเตัิมนำ�ามันผ่านบัตัรสำมาช้ิกบางจาก 

(หน้ำ่วย่ : ตัน้ำค�ร์บอน้ำไดออกไซ้ำด์เทีย่บเท่�)

ร้อย่ลิะ 
15.4

ร้อย่ลิะ 
15.8

ร้อย่ลิะ 
16.1

ร้อย่ลิะ 
15.6

ร้อย่ลิะ 
16.2

อัน้ำดับ 1 (ร่วมี) อัน้ำดับ 1 (ร่วมี) อัน้ำดับ 1 (ร่วมี) อัน้ำดับ 1 (ร่วมี) อัน้ำดับ 1 (ร่วมี)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

77.5 77.571.5 76.1 81.3

509.8 
พัน้ำลิิตร

496.0 
พัน้ำลิิตร

497.7
พัน้ำลิิตร

458.5
พัน้ำลิิตร

421.6
พัน้ำลิิตร

61 74 48 45 57

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

Bangchak

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

196,828 215,469 232,146 197,737 190,716
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เป้้าหมาย 2561-2566 ด้้านการเพิ่่�มป้ระสิ่ทธิ่ภาพิ่การขนสิ่งผลิ่ตภัณฑ์์ 

ในการขนส่ง่ผลิติภัณัฑ์น้์ำมันัส่ำเรจ็รปูไปยังัส่ถานีบรกิารน้ำมันับางจาก บริษัทัฯ ให้ค้วามัส่ำคัญในการพัฒันายักระดับักระบวนการขนส่่ง
ผลิติภััณฑ์ ์ให้ม้ัปีระส่ทิธิภิัาพั ถกูตอ้ง ตรงเวลิา แลิะปลิอดัภัยัั โดัยัมัแีนวทางห้ลิกัในการพัฒันากระบวนการขนส่ง่ ดัว้ยัการนำเทคโนโลิยัี
การมัาใช้้พััฒนาระบบการขนส่่งให้้ทันส่มััยั มัีประส่ิทธิิภัาพัทั้งในดั้านต้นทุน เวลิา ความัปลิอดัภััยั แลิะช้่วยัดัูแลิส่ิ�งแวดัลิ้อมัโดัยัลิดัการ
ปลิดัปลิ่อยัก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษััทฯ ยัังคำนึงถึงการดัูแลิคู่ค้าแลิะพันักงานขับรถ ซึ�งเป็นผู้ดัูแลิการจัดัส่่งน้ำมัันส่ำเร็จรูปจาก
โรงกลิั�น จนถึงส่ถานีบริการน้ำมัันให้้เป็นไปตามักำห้นดันัดัห้มัายัอยั่างปลิอดัภััยั บริษััทฯ มัีการดัำเนินงานปี 2564 ดัังนี้

ขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ด้้วยรถขนาด้ใหญ่่ 

(กึ่่�งพ่่วง) ร้อยลิะ 45 

ของปริมาณกึ่ารจััด้ส่่งทั้ั�งหมด้

อุบััติเหตุในกึ่ารขนส่่งเป็นศููนย์ 

(Zero Accident) 

(กึ่รณีทั้ี�มีความเส่ียหาย

ต่อรถเกึ่ิน 1 ลิ้านบัาทั้)

ขนส่่งนำ�ามันไปยังลิูกึ่ค้าได้้ตาม

แผนกึ่ารจัำาหน่ายของ บัริษััทั้ฯ 

ในอนาคต (คำานวณจัากึ่อัตรากึ่าร

ขยายส่ถานีบัริกึ่ารนำ�ามันเพ่ิ�มข่�น 

330 แห่งระหว่างปี 2561-2566

 ข้อร้องเรียนจัากึ่กึ่ารขนส่่งไม่เกึ่ิน 

3.5 เร่�อง/หน่�งพ่ันเทั้ี�ยววิ�ง

ร้อยลิะ 

45

ครั�ง0 3.5 
เร่�อง

330
แห่ง

ผลิด้ำาเน่นงาน

สััดสั่วนการขนสั่งนำ�ามัันใสัด้วยรถขนาดใหญ่่ (ก่�งพ่่วง) 

และปริมัาณก๊าซเรือนกระจกที่่�ลดได้

สัถิติิอุบััติิเหติุจากการขนสั่ง* (เป้าหมาย: อุบััติเหตุเป็นศููนย์)

*กึ่รณีทั้ี�มีความเส่ียหายต่อรถเกึ่ิน 1 ลิ้านบัาทั้

ปี ร้อยละ ปริมัาณก๊าซเรือนกระจกที่่�ลดได้
(ตันคาร์บัอนได้ออกึ่ไซด้์เทั้ียบัเทั้่า)

2561

2562

2563

2564

35

39

41

41

5,922

8,839

7,520

7,946

จำานวนข้อร้องเร่ยนในการขนสั่งติ่อหน่�งพ่ันเที่่�ยววิ�ง

(เป้าหมาย: ≤ 3.5 เร่�องต่อหน่�งพ่ันเทั้ี�ยววิ�ง)

2561 25632562 2564

0.5 0.2 0.3 0.2

2561 25632562 2564

2 2 2 0

กลิยุทธิ์ การนำาเที่คโนโลย่มัาใช้้

ในกระบัวนการขนสั่ง

จัดแผนการขนสั่งนำ�ามััน

อย่างมั่ประสัิที่ธิิภาพ่ โดยคำาน่งถ่ง

ติ้นทีุ่น เวลา และความัปลอดภัยสัูงสัุด

การขนสิ่งผลิ่ตภัณฑ์์
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การด้ำาเน่นงานท่�สิำาคััญ 

1. โครงการเพ่ิ�มัสััดส่ัวนการขนส่ังด้วยรถขนาด
ใหญ่่ (ก่�งพ่่วง) 
บริษััทฯ บริห้ารจัดัการรถขนส่่งด้ัวยัการเปลิี�ยันจากรถเดัี�ยัว               
2 คัน เป็นรถกึ�งพั่วงขนาดัให้ญ่ (40,000 ลิิตร) เพัื�อช่้วยัลิดั
ต้นทุนการขนส่่งน้ำมััน แลิะลิดัโอกาส่จากการเกิดัอุบัติเห้ตุ  
รวมัทั้งยัังช่้วยัลิดัการปลิ่อยัก๊าซเรือนกระจกในการขนส่่ง  
บริษััทฯ มัีการดัำเนินการเพิั�มัรถขนส่่งขนาดัให้ญ่กึ�งพั่วง               
มัาอยั่างต่อเนื�อง ส่่งผลิให้้ส่ัดัส่่วนการใช้้รถขนาดัให้ญ่เพิั�มัข้ึน
เป็น 41% โดัยั
• โดัยัการผลิักดัันให้้เกิดัระบบการจัดัส่่งแบบมััลิติดัรอป 

(multi drop) ใช้ร้ถขนาดัให้ญ่กึ�งพ่ัวงขนส่ง่น้ำมันัไปยังัห้นึ�ง
ส่ถานีบริการ ห้รือส่องส่ถานีบริการที�มัีการส่ั�งร่วมักัน  

• การให้้ส่ว่นลิดัแก่ผูป้ระกอบการส่ถานีบรกิารนำ้มันัในกรณี
ขนส่่งน้ำมัันดั้วยัรถขนาดัให้ญ่ (กึ�งพั่วง) 

• การขยัายัขนาดัพัื้นที�ของส่ถานีบริการที�ก่อส่ร้างให้ม่ัให้้
รองรับรถกึ�งพั่วงเข้าจัดัส่่งไดั้ 

จากการดัำเนินการดัังกลิ่าว ยัังส่ามัารถลิดัก๊าซเรือนกระจกไดั้ 
7,946 ตันคาร์บอนไดัออกไซดั์เทียับเท่า

2.  โครงการพ่ัฒนาเที่คโนโลย่การขนสั่งให้                 
ที่ันสัมััยและมั่ประสัิที่ธิิภาพ่
บริษััทฯ มัีการนำเทคโนโลิยีัมัาพััฒนาการขนส่่งน้ำมัันตั้งแต่
การส่ั�งซื้อ การวางแผนการจัดัส่่ง ไปจนถึงการติดัตามัการจัดั
ส่่งน้ำมัันไปถึงส่ถานีบริการ แลิะการร้องเรียันออนไลิน์ ดัังนี้ 
• ระบบคำส่ั�งซื้อน้ำมัันอัตโนมััติ (Auto Ordering System : 

AOS) บรษิัทัฯ ไดัพ้ัฒันาระบบคำส่ั�งซือ้นำ้มันัอตัโนมัตัใิห้้
ผู้ประกอบการส่ถานีบริการน้ำมัันของบริษััท บางจาก                
กรีนเนท จำกัดั จำนวนกว่า 200 ส่ถานีทั�วประเทศ ทำให้้
ส่ถานีบริการส่ามัารถบริห้ารการส่ำรองปริมัาณน้ำมัันให้้
เพัยีังพัอตอ่การขายั แลิะส่ามัารถบรหิ้ารแผนงานขนส่ง่แลิะ
ปริมัาณรถขนส่่งไดั้อยั่างมัีประส่ิทธิิภัาพัมัากขึ้น  

• Smart Transportation เป็นโครงการปรับปรุงระบบบริห้าร
งานขนส่ง่ (Transportation Management System: TMS) 
เพัื�อปอ้งกนัอบุตัเิห้ตุแลิะแลิะปอ้งกนัการทจุรติในการขนส่ง่  
ระบบจะช่้วยัให้้ส่ามัารถติดัตามัแผนการขนส่่งรถน้ำมััน
พัฤติกรรมัของพันักงานขับรถ ความัเร็วในการขับขี�                 
เส่น้ทางการเดันิรถ แลิะเวลิาในการขนส่่งดัว้ยัการใช้ก้ลิอ้ง
วงจรปดิั (CCTV) แลิะระบบ GPS  ที�ตดิัตัง้ประจำรถขนส่ง่
น้ำมััน ข้อมูัลิดัังกล่ิาวจะถูกส่่งตรงมัายัังห้้องควบคุมั              
ที�มัีพันักงานของ บริษััทฯ ประจำตลิอดั 24 ช้ั�วโมัง แลิะ                 
เช้ื�อมัโยังผ่าน Application บนมืัอถอื เพัื�อให้ผู้ป้ระกอบการ
ส่ถานบีรกิารนำ้มันั ส่ามัารถตดิัตามัภัาพัจรงิแบบเรยีัลิไทมั์ 
แลิะตดิัตามัพักิดััของรถนำ้มันัไดัต้ัง้แตอ่อกจากคลิงันำ้มันั 
ทำให้้ทุกฝ่่ายัทราบถึงส่ถานะการขนส่่งไดั้พัร้อมักัน               
ส่ร้างความัโปร่งใส่ในการตรวจส่อบแลิะพัึงพัอใจ                     
ลิดัข้อร้องเรียันในการขนส่่งลิงไดั้อีกทางดั้วยั 

ในปี 2564 นี้ บริษััทฯ ไดั้เพัิ�มัมัาตรการป้องกันอุบัติเห้ตุ
ให้้เข้มัข้นมัากขึ้น โดัยัเพัิ�มัอุปกรณ์ป้องกันการห้ลิับใน                 
ในรถบรรทุกน้ำมัันใส่ แลิะพััฒนาระบบบริห้ารงานจัดัส่่ง 
TMS ให้้ส่ามัารถวางแผนโดัยัใช้้รถขนาดัให้ญ่ (กึ�งพั่วง) 
ดั้วยัการจับคู่ส่ถานีบริการต้องการน้ำมัันในเวลิาเดีัยัวกัน 
แต่ปริมัาณยัังไมั่เพัียังพัอในส่ถานีบริการเดัียัวให้้ใช้้                    
รถกึ�งพั่วงจัดัส่่งไดั้ ให้้จัดัส่่งร่วมักันกับอีกส่ถานีบริการ ที�
เรียักว่า จัดัส่่งแบบมััลิติดัรอป เพัื�อเพัิ�มัโอกาส่การใช้้รถ
ขนาดัให้ญ่ในการจัดัส่่ง
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• ระบบข้อร้องเรียันออนไลิน์ (E-Complaint) เป็นระบบที�
พัฒันาขึน้  เพัื�อให้ก้ารบริห้ารแลิะติดัตามัข้อร้องเรยีันด้ัาน
การขนส่่งเป็นระบบ ตั้งแต่การรับข้อร้องเรียัน การแก้ไข
ปัญห้า การปิดัข้อร้องเรียันแลิะจะมัีการเช้ื�อมัระบบข้อร้อง
เรียันออนไลิน์กับระบบจ่ายัเงินค่าบริการขนส่่งผ่านระบบ 
SAP เพัื�อคำนวณค่าปรับอัตโนมััติ กรณีที�คู่ค้า (ผู้รับเห้มัา
ขนส่่ง) ไดั้รับการร้องเรียันที�มัีผลิกระทบจนเกิดัความั              
เส่ียัห้ายัต่อภัาพัลิักษัณ์ของบริษััทฯ ซึ�งเป็นอีกแนวทางใน
การรักษัามัาตรฐานงานบริการขนส่่ง เนื�องจากมัีการ
กำห้นดัเป็นบทลิงโทษัที�ช้ัดัเจนเมัื�อกระทำผิดั  

 

คู่ค้าแลิะพันักงานขับรถขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ถือเป็นห้ัวใจส่ำคัญของประสิ่ทธิิภัาพัในการจัดัส่่งน้ำมัันไปยัังส่ถานีบริการ เพัื�อให้้การทำงาน
บรรลิุเป้าห้มัายั แลิะปลิอดัภััยั 

ด้้านการดู้แลิคัู่คั้าแลิะพิ่นักงานขับรถ

การด้ำาเน่นงานป้ี 2564 

ส่ำห้รับในปี 2564 ซึ�งประเทศไทยั ยัังต้องเผช้ิญกับผลิกระทบจาก
ส่ถานการณ์การระบาดัของ COVID-19 บริษัทัฯ มักีารดัำเนินงาน
เพัื�อส่ื�อส่ารแลิะดัูแลิคู่ค้ารวมัถึงพันักงานขับรถ ดัังนี้

• การประชุ้มัร่วมัผ่านระบบออนไลิน์ในช้่วงเกิดัการระบาดั 
COVID-19 เพืั�อกำห้นดัแลิะติดัตามัผลิการดัำเนินงาน 
(KPI) ร่วมักันอยั่างส่มั�ำเส่มัอทุกเดัือน 

• มีัการส่ื�อส่ารมัาตรการรองรับส่ถานการณ์การระบาดัของ 
COVID-19 เป็นระยัะตามัแผนการดัำเนินงานของบริษััท

• ในปี 2564 ซึ�งปริมัาณการจัดัส่่งลิดัลิงตามัยัอดัขายัน้ำมััน
ในภัาวะ COVID-19 บริษััทฯ ไดั้มัีการปรับ TOR เพัื�อลิดั
ภัาระต้นทุนของคู่ค้าผู้รับเห้มัาขนส่่ง เช้่น ลิดัจำนวนรถ
ส่ำรอง ขยัายัอายัุรถขนส่่งภัาคใต้ รวมัทั้งมัีการผ่อนผันให้้
ส่ามัารถนำรถไปรับงานจากผู้ว่าจ้างรายัอื�นไดั้ช้ั�วคราวใน
ช้่วงที�รถขนส่่งบางส่่วนมัีปริมัาณงานลิดัลิง 

• นอกจากนี ้บรษิัทัฯ ยังัประส่านช้ว่ยัจดััห้าวคัซนี COVID-19 
ให้้กับพันักงานขับรถขนส่่งน้ำมััน รวมัท้ังการตรวจวัดั
อุณห้ภัูมัิก่อนเข้าคลิัง แลิะเจลิแอลิกอฮอลิ์ให้้ใช้้ตามั                   
จุดัต่างๆ ของคลิังอยั่างต่อเนื�อง 

แผนงานในอนาคัต 

• แผนในอนาคตจะนำระบบ AI (Artificial Intelligence)                
เข้ามัาประมัวลิผลิระบบขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ ในการกำห้นดั
พัื้นที�จัดัส่่ง เส่้นทางการวิ�งรถขนส่่ง แลิะอื�นๆ ไดั้อยั่าง
รวดัเร็ว มัีประส่ิทธิิภัาพัแลิะส่ร้างความัพัึงพัอใจแก่ลิูกค้า
ให้้มัากยัิ�งขึ้น

• การขยัายัการขนส่่งดั้วยัรถกึ�งพั่วงเพัิ�มัเป็นร้อยัลิะ 45
• การพัฒันาพันักงานขับรถให้เ้ป็นมืัออาชี้พั ดัว้ยัการทบทวน

แลิะเพัิ�มัเติมัความัรู้เกี�ยัวกับมัาตรการด้ัานความัปลิอดัภััยั
ในการขับขี� การดัับเพัลิิงที�ถูกต้อง การปฏิิบัติงานภัายัใน
คลิังน้ำมััน  

• เพัิ�มัประส่ิทธิิภัาพัการทำงาน โดัยัการประชุ้มัติดัตามั KPI 
ร่วมักับคู่ค้า 

เป้้าหมาย
• ลิูกค้าแลิะผู้รับเห้มัาขนส่่งมัีความัเข้าใจแลิะความัร่วมัมัือกันยัิ�งขึ้น
• ลิดัภัาระต้นทุน ผู้รับเห้มัาขนส่่ง
• ผู้รับเห้มัาขนส่่งไดั้งานเป็นธิรรมัมัีประส่ิทธิิภัาพัในการทำงาน
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ค่าใช้้จ่ายัดั้านส่ิ�งแวดัลิ้อมัปี 2564 โดัยัรวมัเพัิ�มัขึ้นประมัาณ 28,344.23 ลิ้านบาท จากปี 2563 ห้รือร้อยัลิะ 40.57 ส่าเห้ตุห้ลิักมัาจาก
ราคาน้ำมัันดัิบที�ปรับเพัิ�มัขึ้นจากปีก่อนร้อยัลิะ 47 เห้็นไดั้จากค่าใช้้จ่ายัวัตถุดัิบที�ติดัไปกับผลิิตภััณฑ์์เพัิ�มัขึ้น 28,035.97 ลิ้านบาท ในปี
นี้บริษััทฯ ไดั้เดัินห้น่วยักลิั�นเฉลิี�ยั 99 พัันบาร์เรลิต่อวัน ซึ�งเพัิ�มัขึ้นจากปี 2563 ส่่งผลิให้้ค่าใช้้จ่ายัวัตถุดัิบที�ไมั่ติดัไปกับผลิิตภััณฑ์์เพัิ�มัขึ้น 
33.26 ลิ้านบาท ตามัปริมัาณน้ำมัันที�ไม่ัได้ัคุณภัาพัที�เพัิ�มัขึ้นซึ�งมีัมูัลิค่า 32.71  ลิ้านบาท นอกจากนี้บริษััทฯมีัรายัการค่าใช้้จ่ายัเพืั�อ
อุปกรณ์ควบคุมัมัลิพัิษัเพัิ�มัขึ้น 275.84 ลิ้านบาท จากค่าเส่ื�อมัราคาอุปกรณ์ควบคุมัมัลิพัิษัจำนวน 265.18 ลิ้านบาท แลิะค่าบำรุงรักษัา
อุปกรณ์ดั้านส่ิ�งแวดัลิ้อมั 10.41 ลิ้านบาท ตามัลิำดัับ นอกจากนี้ค่าใช้้จ่ายัเพัื�อการดัำเนินระบบจัดัการลิดัลิง (0.29) ลิ้านบาท แลิะ                  
ค่าบำบัดัน้ำทิ้ง & ค่ากำจัดัของเส่ียัเพัิ�มัขึ้น 0.25 ลิ้านบาท
 
ประโยัช้น์ของผลิผลิิตพัลิอยัไดั้แลิะการนำของเส่ียัมัาใช้้ให้มั่เพัิ�มัขึ้น 8.18 ลิ้านบาท ห้รือร้อยัลิะ 67.65 ห้ลิักๆ มัาจากค่ากำมัะถันเห้ลิว
ที�ส่ามัารถจำห้น่ายัไดั้เพัิ�มัขึ้น 6.70 ลิ้านบาท แลิะค่าจำห้น่ายัเศษัเห้ลิ็กแลิะอลิูมัิเนียัมัเพัิ�มัขึ้น 1.48 ลิ้านบาท

บัญชี่คั่าใชี้จ่่ายด้้านสิ่�งแวด้ลิ้อม

(ห้น่วยั : ลิ้านบาท)

บััญ่ช้่ค่าใช้้จ่ายด้านสัิ�งแวดล้อมั 2562 2563 2564

ค่าใช้้จ่ายวัติถุดิบัที่่�ติิดไปกับัผลิติภัณฑ์์

น้ำมัันดัิบ (Crude Feed) 89,112.83 54,827.42 81,445.69

เอทานอลิ (Ethanol) 7,127.70 6,124.10 5,980.37

ไบโอดัีเซลิ (บี100) 4,308.22 0.11 0.00

ไบโอดัีเซลิ (บี100)-Premium 36.36 0.00 0.00 

ไบโอดัีเซลิ (บี100)_HI PURE TYPE2 582.10 7,131.39 8,371.91

น้ำมัันพัืช้ใช้้แลิ้ว 0.76 0.32 0.01

ส่ารเคมัี 171.83 162.17 160.35

น้ำใช้้ในการผลิิต 28.35 18.77 27.65

พัลิังงานที�ใช้้ในการผลิิต 1,809.57 1,303.81 1,618.08

ค่าใช้้จ่ายวัติถุดิบัที่่�ไมั่ติิดไปกับัผลิติภัณฑ์์

น้ำมัันที�ไมั่ไดั้คุณภัาพั (SLOP OIL) 57.60 25.36 58.07

น้ำทิ้ง 10.93 11.15 11.61

ส่ารเคมัีที�มัากเกินพัอจากน้ำบ่อปรับเส่ถียัร 0.11 0.11 0.20

ค่าใช้้จ่ายเพ่ื�ออุปกรณ์ควบัคุมัมัลพ่ิษ

ค่าบำรุงรักษัาอุปกรณ์ดั้านส่ิ�งแวดัลิ้อมั 24.29 12.62 23.03

ค่าเส่ื�อมัราคาอุปกรณ์ควบคุมัมัลิพัิษั 301.02 234.88 500.07

ค่าบำบัดัน้ำทิ้ง 9.71 6.34 6.12

ค่ากำจัดัของเส่ียั 5.35 4.99 5.46

ค่าใช้้จ่ายในการป้องกันสัิ�งแวดล้อมั

ค่าใช้้จ่ายัการติดัตามัแลิะตรวจวัดั 14.94 8.27 7.70

ค่าเส่ื�อมัราคาพัื้นที�เก็บกากของเส่ียั 0.03 0.02 0.02 

ค่าใช้้จ่ายัเพัื�อดัำเนินระบบจัดัการ 1.89 0.47 0.19

ค่าบำรุงรักษัาอุปกรณ์ดั้านส่ิ�งแวดัลิ้อมั 0.01 - -

ประโยช้น์ของผลผลิติพ่ลอยได้และการนำาของเสั่ยมัาใช้้ใหมั่

กำมัะถันเห้ลิว (14.19) (10.46) (-17.16)

เศษัเห้ลิ็ก-อลิูมัิเนียัมั (4.17) (1.64) (3.12)

114
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



115
 ร ายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)

การเป็็น ‘คนดี’ี
ไม่่ใช่่เพียีงเพีราะ

ม่ชี่่�อปัักไว้้ด้้านหลังัเสื้่�อ

แต่่คือ่การที่ี�เรา

คดิีถึงึ ป็ระโยชน์ส่่วนรวม
มากกว่า ป็ระโยชน์ส่่วนตน



ความม่�นคง ความปลอดภ่ัย และอาชีีวอนาม่ยถืือเป็นสิ่่�งสิ่ำค่ญทีี่�สุิ่ดของธุุรกิ่จปิโตรเลียม ไม่เพีียงต่อบร่ษั่ที่ฯ เที่่าน่�น หากิสิ่ำค่ญต่อ             
ผู้้�มสีิ่ว่นได�เสีิ่ย อน่ได�แก่ิ พีนก่ิงาน ผู้้�รบ่เหมา และชุีมชีน บรษ่่ัที่ฯ จงึมีนโยบายด�านความม่�นคง ความปลอดภ่ัยและอาชีวีอนามย่ กิำหนด
ให�พีนก่ิงานและผู้้�รบ่เหมามหีน�าทีี่�และความรบ่ผู่้ดชีอบด�านความปลอดภ่ัยที่่�งตอ่ตว่เองและเพีื�อนร่วมงาน ตามทีี่�กิฎหมายและมาตรฐาน 
กิำหนดไว� โดยมีโครงสิ่ร�างกิารบร่หารด�านความปลอดภั่ย ความม่�นคง อาชีีวอนาม่ย สิ่่�งแวดล�อมและพีล่งงาน (SHEE) ตามแนวที่าง
มาตรฐานด�านความปลอดภั่ย ISO 45001 รวมที่่�งย่งดำเน่นงานเพีื�อวางรากิฐานระบบบร่หารความปลอดภั่ยกิระบวนกิาร (Process 
Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

แนวทางการบริหารจััดีการความป็ลอดีภััยและ
อาชีวอนามัย
บร่ษั่ที่ฯ มุ่งม่�นในกิารปร่บปรุงและพ่ีฒนาระบบกิารบร่หารด�าน
ความปลอดภัย่ ความม่�นคง อาชีวีอนามย่ สิ่่�งแวดล�อมและพีลง่งาน 
(SHEE) ตามมาตรฐานด�านความปลอดภ่ัย ISO 45001 และ            
ระบบบร่หารความปลอดภั่ยกิระบวนกิาร (Process Safety 
Management: PSM)  มาบร่หารงานด�านความปลอดภั่ย ที่ำให�
ผู้ลกิารดำเน่นงานด�านความปลอดภั่ยดีขึ�นตามลำด่บ และ                
บร่ษั่ที่ฯ จ่ดกิ่จกิรรมทีี่�สิ่่งเสิ่ร่มด�านความปลอดภ่ัยท่ี่�งภัายในงาน                            
และภัายนอกิงาน หรือเรียกิว่า Safety 24 ชี่�วโมงอย่างต่อเนื�อง 
โดยกิจ่กิรรมดง่กิลา่วสิ่ง่เสิ่รม่ให�พีนก่ิงานที่กุิระดบ่ รวมที่่�งผู้้�รบ่เหมา
ทีุ่กิคน มีจ่ตสิ่ำนึกิด�านความปลอดภั่ย มีความร้�ความเข�าใจ และ          
มุ่งม่�นปฏิ่บ่ต่งานอย่างปลอดภั่ยในทีุ่กิๆ ว่น

กิ่จกิรรมสิ่่งเสิ่ร่มความปลอดภั่ยภัายในงาน เชี่น
• กิารสิ่ร�างว่ฒนธุรรมความปลอดภั่ย (Safety Culture 

Transformation) อย่างต่อเนื�องผู้่านกิ่จกิรรมเชี่น Line 
Walk ของผู้้�บร่หาร ในพีื�นที่ี�ปฏิ่บ่ต่งาน เพีื�อแสิ่ดงออกิถืึง
กิารให�ความสิ่ำค่ญเรื�องความปลอดภ่ัย และห่วงใย           
กิารที่ำงานของผู้้�ปฏิ่บ่ต่ และ Field Risk Assessment 
(FRA) ให�พีน่กิงานค�นหาอ่นตรายและความเสิ่ี�ยง                        
เพีื�อป้องกิ่นล่วงหน�า

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามัย (Occupational Health & Safety)

เป้าหมาย: 

อ่ตราการเจำ็บป่วยจำากโรค

จำากการทำางานของผูู้�ปฏิิบ่ติงาน

ท่�งหมด เท่าก่บ ศููนย์

ไม่มีการร่�วไหลของนำ�าม่น

และสารเคมีอย่างมีน่ยสำาค่ญ

สู่สิ�งแวดล�อม

กรณีการเกิดเหตุการณ์ร่�วไหล

ของสารไวไฟหรือสารเคมีจำาก

ภาชั่นะบรรจำุหล่กหรือกระบวนการผู้ลิต

ที�ส่งผู้ลกระทบอย่างรุนแรง (Tier 1) 

ตามข�อกำาหนด API 754 เท่าก่บ ศููนย์

• กิารประชุีมและตรวจพีื�นทีี่�ความปลอดภ่ัย ร่วมกิ่บ             
เจ�าหน�าที่ี�ความปลอดภั่ยของบร่ษั่ที่ผู้้�ร่บเหมาทีุ่กิเดือน

• กิารชีื�นชีมและมอบรางว่ล PSM Reward แกิ่ผู้้�ที่ี�ปฏิ่บ่ต่
งานถื้กิต�องตามข่�นตอนเป็นแบบอย่างที่ี�ดีให�กิ่บเพืี�อน
พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา

• กิ่จกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มความปลอดภ่ัยจากิคณะกิรรมกิาร               
ความปลอดภ่ัย ตามข�อเสิ่นอแนะจากิกิารประชุีมและ            
แลกิเปลี�ยนความค่ดเห็นระหว่างผู้้�บร่หารและพีน่กิงาน 
เพีื� อ ส่ิ่ง เสิ่ร่มกิารมีสิ่่ วนร่ วมของพีน่กิงานเกีิ�ยว ก่ิบ                       
อาชีีวอนาม่ยและความปลอดภั่ย

• กิ่จกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มให�ป้องกิ่นและด้แลสุิ่ขอนาม่ยของตนเอง 
เพีื�อลดกิารแพีร่ระบาดของ COVID-19 

สิ่ำหร่บก่ิจกิรรมส่ิ่งเสิ่ร่มความปลอดภ่ัยภัายนอกิงานทีี่�ดำเน่นกิาร
อย่างต่อเนื�อง เชี่น กิารรณรงค์ให�พีน่กิงานทุี่กิคนข่บขี�อย่าง
ปลอดภ่ัย โดยรณรงค์ให�สิ่วมหมวกินร่ภ่ัยที่กุิคร่�งเมื�อขี�จก่ิรยานยนต์ 
และคาดเข็ดข่ดน่รภั่ยทีุ่กิคร่�งกิ่อนออกิเด่นที่าง 

จากิกิารดำเน่นงานด�านความปลอดภั่ยและกิ่จกิรรมด�านความ
ปลอดภั่ยอย่างต่อเนื�อง ที่ำให�บร่ษั่ที่ฯ บรรลุเป้าหมายด�านความ
ปลอดภั่ย คือมีชี่�วโมงความปลอดภั่ยครบ 5,000,000 ชี่�วโมง-คน
โดย ไม่มีอุบ่ต่เหตุถืึงข่�นหยุดงาน ซึึ่�งที่างบร่ษ่ัที่ฯ ได�มอบของทีี่�
ระลกึิให�ก่ิบพีนก่ิงานที่กุิคน เพีื�อแที่นคำขอบคณุที่กุิคนที่ี�รว่มมอืกิน่
ที่ำงานให�เกิ่ดความปลอดภั่ย
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การระบุภััยคุกคามที�เกี�ยวเน่�องกับการทำางาน 
การป็ระเมินความเส่ี�ยง และการส่อบส่วน
เหตุการณ์์ที�มีความเส่ี�ยง (Disclosure 403-2)
บร่ษั่ที่จ่ดให�มีระเบียบว่ธุีปฏิ่บ่ต่กิารชีี�บ่งประเม่นประเด็นอ่นตราย 
ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปรบ่ปรงุแกิ�ไข โดยวธุ่ ีWhat if และ 
HAZOP เปน็ต�น ครอบคลมุกิจ่กิรรมและที่่�งที่ี�ปฏิบ่ต่โ่ดยพีนก่ิงาน
และผู้้�ร่บเหมา โดยกิำหนดให�ทีุ่กิข่�นตอนกิารที่ำงาน จะต�องชีี�บ่ง
ประเมน่ประเด็นอน่ตราย ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปร่บปรุง
แกิ�ไข เพีื�อลดและควบคุมความเสิ่ี�ยงให�อย้่ในระด่บทีี่�ยอมร่บได�
ตลอดเวลา และที่บที่วนกิารชีี�บ่ง ประเม่นประเด็นอ่นตราย                
ความเสิ่ี�ยงและหาโอกิาสิ่ในกิารปรบ่ปรงุแกิ�ไขอยา่งน�อยปลีะ 1 คร่�ง 
หรือเมื�อมีกิารเปลี�ยนแปลง สิ่ำหร่บงานทีี่�ไม่ได�เก่ิดขึ�นเป็นประจำ
มีกิารชีี�บ่งอ่นตรายและประเม่นความเสิ่ี�ยงให�ครอบคลุม กิ่จกิรรม
และพีื�นที่ี�ปฏิ่บ่ต่งาน โดยว่ธุี Job Safety Analysis (JSA) พีร�อม
กิำหนดมาตรกิารควบคุมและป้องกิ่นให�สิ่อดคล�องกิ่บความเสิ่ี�ยง 
ร่วมกิ่บระบบใบอนุญาตที่ำงานอ่เล็กิที่รอน่กิส์ิ่ (Work Permit 
Online) กิำหนดให�มกีิารสิ่ื�อสิ่ารเรื�องความปลอดภัย่ผู่้านกิาร Safety 
Talk กิ่อนเร่�มปฏิ่บ่ต่งาน และมีกิารตรวจสิ่อบความปลอดภั่ยและ
ความสิ่อดคล�องในกิารปฏิ่บ่ต่ข�อกิำหนดที่ี�ระบุไว�ในใบอนุญาต           
ในกิารที่ำงาน เพีื�อให�ม่�นใจว่ากิระบวนกิารประเม่นความเสีิ่�ยง              
มีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพี ที่างบร่ษั่ที่กิำหนดให�ผู้้�ที่ี�ที่ำหน�าที่ี�ประเม่น                 
ความเสิ่ี�ยงต�องเปน็พีนก่ิงานหรอืผู้้�รบ่เหมา ระดบ่วศ่วกิรหรอืระดบ่
ห่วหน�างานขึ�นไป รวมที่่�งจ่ดให�มีกิารอบรมข่�นตอนกิารประเม่น
ความเสิ่ี�ยงให�กิ่บผู้้�ที่ี�เกิี�ยวข�องทีุ่กิคน หล่งจากิประเม่นความเสีิ่�ยง
และกิำหนดมาตรกิารควบคุมแล�วต�องรวบรวมให�ผู้้�จ่ดกิารส่ิ่วน
ที่บที่วนและลงนาม และทุี่กิส่ิ่วนมีหน�าทีี่�ที่บที่วนและต่ดตามกิาร
ปฏิบ่ต่ต่ามมาตรกิารที่ี�กิำหนดเพีื�อควบคมุความเสิ่ี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง 

ในสิ่ถืานกิรณ์กิารแพีร่ระบาดของโรคต่ดเชีื�อไวร่สิ่โคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ี�มีความรุนแรงเพี่�มขึ�นในปี 2564 บร่ษั่ที่ฯ ได�ยกิ
ระดบ่มาตรกิารต่างๆขึ�น เพีื�อปอ้งกิน่กิารแพีร่ระบาดภัายในสิ่ถืาน
ประกิอบกิ่จกิาร เชี่น จ่ดให�มีกิารตรวจค่ดกิรองพีน่กิงานและผู้้�ร่บ
เหมาที่ี�เข�ามาที่ำงานในพีื�นที่ี�อย่างเข�มงวด ที่่�งตรวจว่ดอุณหภั้ม่
ร่างกิาย กิรอกิแบบสิ่อบถืามสุิ่ขภัาพีและประว่ต่กิารเด่นที่างเพีื�อ       
คด่กิรอง COVID-19 รวมถืงึกิารตรวจคด่กิรองด�วยวธุ่ ีRapid Test 
สิ่ำหร่บพีน่กิงานกิะ และพีน่กิงานอื�นๆทีี่�สิ่งสิ่่ยหรือมีความเสีิ่�ยง              
มีกิารที่ำความสิ่ะอาดพีื�นที่ี�ที่ำงานโดยกิารฉีีดพ่ีนน�ำยาฆ่่าเชืี�อและ
แสิ่ง UV รวมที่่�งกิารจ่ดต่�งศ้นย์พี่กิคอย สิ่ำหร่บพีน่กิงานที่ี�อย้่ใน
กิลุ่มเสิ่ี�ยงสิ่้งทีี่�ต�องกิารกิ่กิต่ว โดยมีห�องพี่กิปร่บอากิาศ อุปกิรณ์              
ในกิารประเม่นอากิารในแต่ละว่น มีแพีที่ย์ให�คำปรึกิษัา กิรณีมี
อากิาร อาหารครบสิ่ามมื�อ และยาสิ่าม่ญประจำบ�าน นอกิจากินี�
บร่ษั่ที่ฯ ย่งสิ่่งเสิ่ร่มให�พีน่กิงานที่ี�มีความเสิ่ี�ยงได�ร่บกิารตรวจด�วย
วธุ่ ีRT-PCR ทีี่�โรงพียาบาล และประสิ่านหาโรงพียาบาลให�ที่ำกิาร
ร่กิษัา กิรณีตรวจพีบเชีื�อ 

สิ่ำหร่บมาตรกิารป้องกิ่นบร่ษั่ที่ฯได�จ่ดหาหน�ากิากิป้องกิ่นให�กิ่บ
พีน่กิงานทีุ่กิคน มีจุดแอลกิอฮอล์ล�างมือให�ครอบคลุมทีุ่กิพีื�นที่ี�        
ปร่บใชี�มาตรกิารกิารปฏ่ิบ่ต่งานทีี่�บ�าน พีร�อมจ่ดรถืร่บส่ิ่งถึืงบ�าน 
เพีื�อลดความเสีิ่�ยงในกิารเดน่ที่างรถืสิ่าธุารณะ สิ่ำหรบ่พีนก่ิงานกิะ
และพีนก่ิงานทีี่�จำเปน็ต�องเข�ามาปฏ่ิบต่ง่านทีี่�โรงกิล่�นฯ นอกิจากินี�
ได�สิ่น่บสิ่นุนในเรื�องกิารจ่ดหาว่คซึ่ีนให�พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา                
อกีิด�วย  อกีิที่่�งกิำหนดแนวที่างปฏ่ิบต่เ่พีื�อป้องกิน่กิารตด่เชีื�อ ได�แก่ิ 
สิ่วมหน�ากิากิปอ้งกิน่ตลอดเวลาเมื�อปฏิบ่�ตง่านและประชีมุรว่มกิบ่
ผู้้�อื�น รก่ิษัาระยะห่าง หม่�นล�างมอื รวมถืงึประชีาสิ่ม่พีน่ธ์ุ ให�ความร้� 
และข�อแนะนำในกิารป้องกิ่นกิารแพีร่ระบาดอย้่เป็นประจำ 

ผู้ลจากิกิารประเม่นความเสีิ่�ยงพีบว่ากิ่จกิรรมที่ี�มีความเสิ่ี�ยง 
(Work-related hazard) ทีี่�จะที่ำให�เก่ิดความความเสิ่ี�ยงของ High 
consequence injury ได� เชี่น ไฟไหม� สิ่ารเคมีร่�วไหล ว่สิ่ดุตกิ
กิระแที่กิหรือชีน เป็นต�น บร่ษั่ที่ฯ กิำหนดมาตรกิารป้องกิ่นและ
ควบคุมอ่นตรายทีี่�เหมาะสิ่ม รวมถึืงดำเน่นกิารตามลำด่บชี่�นของ
กิารควบคุมอ่นตราย (Hierarchy of controls) โดยมีกิารที่บที่วน
กิารออกิแบบกิระบวนกิารผู้ล่ตให�มีความปลอดภั่ย ที่บที่วนกิาร
ประเม่นความเสีิ่�ยงและข่�นตอนปฏ่ิบ่ต่งาน ที่บที่วนระบบกิาร
บร่หารจ่ดกิารด�านความปลอดภั่ย และจ่ดหาอุปกิรณ์ป้องกิ่น
อ่นตรายสิ่่วนบุคคลให�กิ่บพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา 
 
นอกิจากิน่�นบร่ษั่ที่ฯ มีกิารรณรงค์ให�พีน่กิงานที่ำรายงาน                     
ข�อแนะนำด�านความปลอดภ่ัย (Safety Observation Report) โดย
มุง่เน�นถืงึกิารกิระที่ำทีี่�ไมป่ลอดภ่ัย (Unsafe Act) และสิ่ภัาพีกิารณ์
ที่ี�ไม่ปลอดภั่ย (Unsafe Condition) ซึ่ึ�งเป็นมาตรกิารป้องกิ่นกิ่อน
เกิ่ดเหตุ ในกิรณีที่ี�พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมาสิ่่งเกิตหรือพีบเห็น           
สิ่ภัาพีกิารณ์ที่ำงานที่ี�ไม่ปลอดภั่ย หรืออาจสิ่่งผู้ลกิระที่บต่อต่ว                   
ผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน ผู้้�ปฏิ่บ่ต่งานสิ่ามารถืยุต่กิารที่ำงานได� โดยถืือว่าไม่มี
ความผู่้ดในกิารละเว�นในกิารปฏ่ิบ่ต่หน�าทีี่� และรายงานให�                   
ห่วหน�างานและเจ�าของพีื�นที่ี�ที่ราบ เพีื�อที่ำกิารตรวจสิ่อบและแกิ�ไข 
จนกิว่าจะม่�นใจว่าปลอดภ่ัยจึงจะอนุญาตให�ปฏ่ิบ่ตง่านหรือดำเนน่
กิ่จกิรรมต่อไปได� อีกิที่่�งบร่ษั่ที่ย่งดำเน่นโครงกิาร Field Risk 
Assessment (FRA) กิารสิ่ร�างความตระหน่กิและความเข�าใจของ
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ผู้้�ปฏิบ่ต่ง่านตอ่อน่ตรายที่ี�อาจเกิด่ขึ�น เพีื�อนำมาสิ่้ก่ิารปอ้งกิน่กิอ่น
เกิด่เหตุได�อย่างเหมาะสิ่ม โดยส่ิ่งเสิ่รม่พีนก่ิงานค�นหาอน่ตรายและ
ความสิ่ี�ยงด�วยตนเอง เพีื�อป้องกิ่นล่วงหน�า และนำไปสิ่้่ว่ฒนธุรรม
ความปลอดภั่ยของบร่ษั่ที่ต่อไป 

กระบวนการส่อบส่วนเหตกุารณ์ที์�มีความเส่ี�ยงที�
เกี�ยวเน่�องกับการทำางาน
กิารที่ำงานกิารรายงานและสิ่อบสิ่วนอุบต่เ่หตหุรอืเหตกุิารณต์า่งๆ                  
ที่ี�เกิด่ขึ�นถือืเป็นหว่ใจของระบบกิารบรง่านงานด�านความปลอดภัย่ฯ 
ว่ตถืุประสิ่งค์เพีื�อสิ่ืบค�นหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง และกิำหนดมาตรกิาร
ควบคุมและป้องกิ่นไม่ให�เก่ิดขึ�นซึ่�ำ บร่ษั่ที่ฯ ได�กิำหนดให�มีกิาร
รายงานอุบ่ต่เหตุ หรือเหตุกิารณ์ไม่ปกิต่ ที่ี�เกิ่ดขึ�นและมีกิารเกิ็บ
บ่นที่ึกิไว�อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมกิารเกิ่ดอุบ่ต่ เหตุ 
เหตุกิารณ์ผู้่ดปกิต่ที่ี�เกิ่ดขึ�นในกิระบวนกิารผู้ล่ต และเหตุกิารณ์
เกิือบเกิ่ดอุบ่ต่เหตุ (Near-miss)  ที่่�งนี�เมื�อเกิ่ดเหตุกิารณ์ด่งกิล่าว
เกิ่ดขึ�นผู้้�อย้่ในเหตุกิารณ์หรือผู้้�ทีี่�พีบเห็นจะต�องเขียนรายงาน                   
ให�เจ�าของพีื�นที่ี�และผู้้�ที่ี�เกิี�ยวข�องที่ราบภัายใน 24 ชี่�วโมง จากิน่�น
จะมีกิารแต่งต่� งคณะที่ำงานเพีื�อที่ำกิารสิ่อบสิ่วนอุบ่ต่ เหตุ                  
หรือเหตุกิารณ์ที่ี�เกิ่ดขึ�นและเพีื�อให�กิารสืิ่บสิ่วนหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง 
(Root cause) และกิำหนดมาตรกิารปอ้งกิน่มใ่ห�เหตกุิารณด์ง่กิล่าว
เกิ่ดขึ�นซึ่�ำอีกิ รวมถืึงข�อแนะนำเพีื�อกิารปร่บปรุง (Opportunity               
for Improvement - OFI)  ได�อย่างเป็นระบบและมีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพี 
กิารสิ่อบสิ่วนอุบ่ต่เหตุใชี�เครื�องมือที่ี�เรียกิว่า Why Tree Analysis 
มาเป็นเครื�องมือในกิารดำเน่นกิารค�นหาสิ่าเหตุที่ี�แที่�จร่ง                        
หล่งจากิน่�นมีกิารตรวจต่ดตามผู้ลกิารดำเน่นกิารแกิ�ไข ปร่บปรุง
ตามมาตรกิารป้องกิ่นที่ี�ได�ระบุไว�เป็นระยะๆ และเพีื�อให�กิาร
ปอ้งกิน่มปีระส่ิ่ที่ธุภ่ัาพีและประสิ่ท่ี่ธุผู่้ลส้ิ่งสิ่ดุ ได�มสีิ่ื�อกิารเรยีนร้�จากิ
อุบ่ต่เหตุ หรือเหตุกิารณ์ผู้่ดปกิต่ที่ี�เกิ่ดขึ�น (Lesson learned 
sharing) ให�กิ่บพีน่กิงาน และผู้้�ร่บเหมาที่ราบผู้่านที่างสืิ่�อต่างๆ         
ของบร่ษั่ที่ฯ และบร่ษั่ที่ฯ ได�พี่ฒนากิารควบคุมกิารเข�าออกิพีื�นที่ี� 
โดยกิารต่ดต่�งไม�กิ่�นอ่ตโนม่ต่ เพืี�อเพี่�มความปลอดภั่ยและ                  
ความม่�นคงให�มากิขึ�น

บริการด้ีานสุ่ขภัาพที�เกี�ยวเน่�องจัากการทำางาน 
(Disclosure 403-3) 
กิารควบคุมด้แลและป้องกิ่นอ่นตรายต่อสิุ่ขภัาพีของพีน่กิงานและ
ผู้้�ร่บเหมา มีความสิ่ำค่ญอย่างย่�งในกิารดำเน่นกิ่จกิารของบร่ษั่ที่ฯ 
โดยเฉีพีาะอย่างย่�งกิารปฏ่ิบ่ต่งานในพืี�นที่ี�หน่วยกิล่�น ซึ่ึ�งมี                  
สิ่ภัาพีแวดล�อมที่ี�อาจกิอ่ให�เกิด่อน่ตรายตอ่สิ่ขุภัาพีของผู้้�ปฏิบ่ต่ง่าน
ได�ตลอดเวลา บร่ษั่ที่ฯ ใชี�กิระบวนกิารด�านอาชีีวอนาม่ยเชี่งรุกิ              
จ่ดให�มีกิารประเม่นความเสีิ่�ยงด�านสุิ่ขภัาพีของผู้้�ปฏ่ิบ่ต่งาน 
(Health Risk Assessment) ครอบคลุมทีุ่กิพีื�นที่ี�ของโรงกิล่�น                 
เพีื�อนำไปสิ่้่กิารกิำหนดมาตรกิารควบคุมและลดความเสิ่ี�ยงที่ี�          
เหมาะสิ่ม รวมที่่�งกิารเฝ้้าระว่งและตรวจว่ดสิ่ภัาพีแวดล�อมใน              
กิารที่ำงานอย่างสิ่ม�ำเสิ่มอ เชี่น กิารตรวจว่ดแสิ่ง เสิ่ียง ความร�อน 
และสิ่ารเคมีในพีื�นที่ี�ที่ำงาน เป็นต�น เป็นมาตรกิารทีี่�บร่ษ่ัที่ฯ                  
ใชี�ในกิารประเม่นมาตรกิารควบคมุ ป้องกิน่ที่างด�านความปลอดภัย่
ที่ี�อาจกิ่อให�เกิ่ดผู้ลกิระที่บต่อสิุ่ขภัาพีของผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน โดยนำผู้ลที่ี�
ได�จากิกิารตรวจวด่มาเทีี่ยบเคียงกิบ่ค่ามาตรฐานทีี่�กิำหนด ในกิรณี
ที่ี�ผู้ลกิารตรวจว่ดฯ เกิ่นค่ามาตรฐานความปลอดภั่ย บร่ษั่ที่ฯ                  
มีกิารออกิแบบและปร่บปรุงพีื�นที่ี�ที่ำงานให�มีสิ่ภัาพีกิารที่ำงาน              
ที่ี�ปลอดภั่ยอย่างต่อเนื�อง รวมที่่�งกิารจ่ดที่ำแผู้นปร่บปรุงแกิ�ไขและ            
มีกิารตรวจต่ดตามอย่างเป็นระบบ นอกิจากินี�บร่ษ่ัที่ฯ จ่ดให�มี              
เจ�าหน�าที่ี�ความปลอดภัย่และแพีที่ยเ์ฉีพีาะที่างด�านอาชีีวเวชีศาสิ่ตร์ 
ที่ำหน�าที่ี�ควบคุมและให�ปรึกิษัาและคำแนะนำแกิ่พีน่กิงานและ     
ผู้้�ร่บเหมาในประเด็นที่ี�เกิี�ยวข�องกิ่บด�านอาชีีวอนาม่ยตลอดเวลา  
กิารเฝ้้าระว่งด�านสิุ่ขภัาพีพีน่กิงาน ได�แกิ่

• ตรวจสิุ่ขภัาพีพีน่กิงานต่�งแต่เร่�มเข�างาน ระหว่างงาน และ
เมื�อออกิจากิงาน

• ดแ้ลสุิ่ขภัาพีพีนก่ิงานด�วยกิารตรวจสิ่ขุภัาพีประจำป ีที่่�งกิาร
ตรวจสุิ่ขภัาพีท่ี่�วไป/ ตรวจสุิ่ขภัาพีตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยงด�าน        
อาชีีวอนาม่ย โดยมีแพีที่ย์อาชีีวเวชีศาสิ่ตร์ และน่กิอาชีีว
อนาม่ยของบร่ษั่ที่ฯ ร่วมก่ินกิำหนดรายกิารตรวจสิุ่ขภัาพี
ตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยง ว่เคราะห์ผู้ลตรวจสิุ่ขภัาพีของผู้้�ปฏิ่บ่ต่งาน
จากิปัจจ่ยภัายในและภัายนอกิสิ่ถืานที่ี�ที่ำงาน หากิพีบว่า
พีนก่ิงานมผีู้ลตรวจสิ่ขุภัาพีผู้ด่ปกิตจ่ะต�องเข�าพีบแพีที่ยแ์ละ
รบ่คำแนะนำในกิารดแ้ลสิ่ขุภัาพีอยา่งตอ่เนื�อง ที่่�งนี�บรษ่ัท่ี่ฯ
ย่งจ่ดให�มีรายกิารตรวจเพ่ี�มเต่มตามความเสิ่ี�ยงของกิลุ่ม
อายุ โดยเพ่ี�มกิารตรวจมะเร็งต่อมล้กิหมากิ ตรวจมะเร็ง           
ตบ่ออ่น และ ตรวจมะเรง็ที่างเดน่อาหาร ในโปรแกิรมกิาร
ตรวจสิุ่ขภัาพีพีน่กิงาน เพืี�อให�ครอบคลุมโรคที่ี�อาจจะเกิ่ด
ขึ�นจากิกิารใชี�ชีวีต่ ประจำวน่ และเพีื�อให�พีนก่ิงานเฝ้้าระวง่
สิุ่ขภัาพีตนเองต่อเนื�อง 

• มีข่�นตอนกิารปฏิ่บ่ต่งาน กิารตรวจสิ่อบต่ดตามสิ่อดคล�อง
ตามมาตรฐานสิ่ากิล และกิำหนดเกิณฑ์์/แนวที่างปฏิ่บ่ต่
ล่วงหน�าสิ่ำหร่บผู้้�ที่ี�มีความเสีิ่�ยง ผู้้�ที่ี�มีผู้ลกิารตรวจสิ่อบ               
ผู้่ดปกิต่ที่่�งระด่บเล็กิน�อย ปานกิลาง และสิ่้ง
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• จ่ดมาตรกิารด�านอาชีีวอนาม่ยให�กิ่บผู้้� ร่บเหมา เชี่น                   
จ่ดเตรียมพีื�นที่ี�ปฏิ่บ่ต่งาน ข่�นตอน อุปกิรณ์ป้องกิ่นและ            
สิ่่งเสิ่ร่มให�ความร้� 

• จ่ดให�มีกิารฝึ้กิซึ่�อมเหตุฉีุกิเฉี่นที่างกิารแพีที่ย์เพีื�อให�ทีี่ม
ชีว่ยเหลอืของบรษ่ัท่ี่ฯ และที่มีชีว่ยเหลอืของโรงพียาบาลใน
สิ่่ญญาได�มีกิารฝ้ึกิซึ่�อมและที่ำความเข�าใจบที่บาที่หน�าที่ี� 
เกิ่ดความคล่องต่วในกิารประสิ่านงานร่วมกิ่น และ                      
มีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพีมากิย่�งขึ�น

• จ่ดจ�างแพีที่ย์ผู้้�เชีี�ยวชีาญด�านอาชีีวอนาม่ยในกิารประเม่น 
และปร่บปรุงโปรแกิรมกิารตรวจสุิ่ขภัาพีท่ี่�วไปและกิาร
ตรวจสิุ่ขภัาพีตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยงให�กิ่บพีน่กิงานบร่ษั่ที่ฯ

ในสิ่่วนของผู้้�ร่บเหมา บร่ษั่ที่ฯ กิำหนดให�บร่ษั่ที่ผู้้�ร่บเหมาจ่ดให�มี
กิารตรวจสุิ่ขภัาพีตามปัจจ่ยเสิ่ี�ยงให�กิ่บผู้้�ร่บเหมาทีุ่กิคน รวมถืึง
ต่ดตามผู้ลว่เคราะห์ผู้ลตรวจสิุ่ขภัาพีและให�คำปรึกิษัา หากิพีบว่า
พีน่กิงานมีผู้ลตรวจสุิ่ขภัาพีผู้่ดปกิต่จะต�องเข�าพีบแพีที่ย์และร่บ              
คำแนะนำในกิารด้แลสุิ่ขภัาพีอย่างต่อเนื�อง หล่งจากิดำเน่นกิาร
ตรวจเสิ่รจ็แล�วให�ส่ิ่งผู้ลกิารตรวจสิ่ขุภัาพีให�กิบ่หว่หน�างานบางจากิ
และต่วแที่นสิ่่วนความปลอดภั่ยฯ 

การมีส่่วนร่วม การป็รึกษา และการส่่�อส่าร                    
กับผู้้้ป็ฏิิบัติงานในป็ระเดี็นอาชีวอนามัยและ                          
ความป็ลอดีภััย (Disclosure 403-4)
บร่ษ่ัที่ฯ แต่งต่�งคณะกิรรมกิารความปลอดภ่ัยอาชีีวอนาม่ย                  
และสิ่ภัาพีแวดล�อมในกิารที่ำงานขึ�นตามกิฎหมายเพีื�อเป็นเวทีี่
ที่ำงานร่วมกิ่นระหว่างต่วแที่นฝ้่ายบร่หารและผู้้�แที่นฝ่้ายล้กิจ�าง                             
ให�สิ่ถืานประกิอบกิารมีกิารที่ำงานตามหล่กิความปลอดภั่ย                  
อาชีวีอนามย่และสิ่ภัาพีแวดล�อมกิารที่ำงานทีี่�ด ีและมกีิารปรบ่ปรุง
พีฒ่นาอยา่งตอ่เนื�อง คณะที่ำงาน ประกิอบด�วยผู้้�แที่นจากิพีนก่ิงาน
ระด่บปฏิ่บ่ต่กิารไม่น�อยกิว่าร�อยละ 50 ของคณะกิรรมกิารที่่�งหมด 
โดยผู้้�แที่นพีน่กิงานระด่บปฏ่ิบ่ต่กิารมาจากิกิารเลือกิต่�งแยกิตาม
สิ่ายงาน เพีื�อให�มีผู้้�แที่นพีน่กิงานจากิทุี่กิสิ่ายงาน กิำหนดให�มี             
กิารประชีุมอย่างน�อยเดือนละหนึ�งคร่�ง เพีื�อเป็นเวที่ีในกิาร                    
แจ�งข่าวสิ่าร และร่บข�อม้ลจากิผู้้�แที่นพีน่กิงานแต่ละสิ่ายงาน               

พีร�อมต่ดตามความกิ�าวหน�าของกิารดำเน่นงานและแผู้นกิาร
ดำเน่นงานในอนาคต รวมถืึงมีกิารที่บที่วนผู้ลกิารดำเน่นงาน                 
ด�านความปลอดภั่ยโดยผู้้�บร่หารระด่บสิ่้งอย่างต่อเนื�อง 

บร่ษั่ที่ฯ จ่ดกิ่จกิรรมทีี่�ส่ิ่งเสิ่ร่มด�านความปลอดภ่ัยที่่�งภัายในงาน 
และภัายนอกิงาน หรือเรียกิว่า Safety 24 ชี่�วโมงอย่างต่อเนื�อง        
ซึ่ึ�งได�มีกิารสืิ่�อสิ่ารให�ผู้้�เกิี�ยวข�องที่ราบ โดยก่ิจกิรรมดง่กิล่าวสิ่ง่เสิ่รม่
ให�พีน่กิงานทีุ่กิระด่บ รวมที่่�งผู้้�ร่บเหมาทีุ่กิคน มีจ่ตสิ่ำนึกิด�าน             
ความปลอดภ่ัย มีความร้�ความเข�าใจ และมุ่งม่�นปฏิ่บ่ต่งานอย่าง
ปลอดภ่ัยในทุี่กิๆ ว่น (OGSS : Emergency preparedness)                 
มีต่วอย่างด่งนี�

• กิ่จกิรรม SHEE Excellence Day ได�แกิ่ กิารจ่ดที่ำสิ่ื�อ
น่ที่รรศนากิารด�านความปลอดภั่ย, และเกิมสิ่์ตอบคำถืาม
ด�านความปลอดภั่ย

• กิารสิ่ร�างจ่ตสิ่ำนึกิและให�ความร้�ผู้่านชี่องที่างต่างๆ ได�แกิ่ 
กิารสิ่ื�อสิ่ารผู้่านที่าง Outlook ป้ายประกิาศ เสิ่ียงตามสิ่าย 
(Safety Radio Channel) ที่่�งในร้ปแบบของข่าวสิ่าร             
ความร้� ป้ายเตือนกิระตุกิความค่ดเชี่น กิารส่ิ่งเสิ่ร่มให�
พีน่กิงานสิ่วมใสิ่่อุปกิรณ์ป้องกิ่นอ่นตรายสิ่่วนบุคคล และ
เกิมสิ่์ต่างๆ

• กิ่จกิรรม Life-Saving Rules Promotion เป็นกิารระดม
ความค่ดเห็นของต่วแที่นพีน่กิงาน จากิคณะกิรรมกิาร
ความปลอดภั่ย โดยกิารนำกิฎกิารชี่วยชีีว่ตของ IOGP                
มาสืิ่�อสิ่ารผู้่านต่วแที่นคณะกิรรมกิารความปลอดภั่ย                
ออกิมาในร้ปแบบให�เข�าใจง่ายมากิขึ�น และย่งมีกิาร                   
ตอบคำถืามเพีื�อลุ�นร่บของรางว่ลให�กิ่บพีน่กิงานที่ี�สิ่นใจ
อยากิร่วมก่ิจกิรรมอกีิด�วย มกีิารสิ่ื�อสิ่ารในรป้แบบออนไลน์ 
เพีื�อปร่บให�เข�ากิ่บสิ่ถืานกิารณ์กิารแพีร่ระบาดของ                       
โรค COVID-19 
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การอบรมพนักงานดี้านอาชีวอนามัยและ                        
ความป็ลอดีภััย (Disclosure 403-5)
บรษ่ัท่ี่ฯ จด่ให�มกีิารอบรมด�านความปลอดภัย่และอาชีวีอนามย่ให�
กิ่บพีนก่ิงานและผู้้�ร่บเหมาทีุ่กิคนกิอ่นเร่�มที่ำงาน อีกิที่่�งได�กิำหนด
หล่กิเกิณฑ์์ในกิารชีี�บ่ง กิารฝึ้กิอบรมด�านอาชีวีอนามย่ความปลอดภัย่ 
ป้องกิ่น และระง่บอ่คคีภั่ยที่ี�จำเป็นสิ่ำหร่บพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา
ให�เหมาะสิ่มกิ่บตำแหน่งงาน หรือตรงตามประเภัที่ของงานที่ี�ต�อง
ปฏิ่บ่ต่ หรือกิ่จกิรรมทีี่�มีความเสิ่ี�ยง โดยบร่ษ่ัที่ฯ จ่ดที่ำแผู้นกิาร                
ฝ้ึกิอบรม กิารดำเน่นกิารตามแผู้น ประเม่นผู้ล ตลอดจนบ่นทึี่กิ
และจ่ดเกิ็บบ่นที่ึกิประว่ต่กิารฝ้ึกิอบรม ท่ี่�งนี�เพืี�อพ่ีฒนาความร้� 
ความสิ่ามารถื และความเข�าใจในสิ่่�งทีี่�อาจเป็นอ่นตรายและก่ิอให�เก่ิด
อุบ่ต่เหตุ ว่ธุีกิารป้องกิ่น และควบคุมอ่นตรายในขณะปฏ่ิบ่ต่งาน 
สิ่ามารถืปฏ่ิบ่ต่หน�าทีี่�ที่ี�ได�ร่บมอบหมายได�ด�วยความปลอดภ่ัย 
บร่ษั่ที่ฯ ได�พี่ฒนาระบบกิารอบรมและออกิบ่ตร อนุญาตเข�าออกิ
พีื�นที่ี�สิ่ำหร่บผู้้�ร่บเหมาให�มีความสิ่ะดวกิและท่ี่นสิ่ม่ยมากิขึ�น              
ผู้่านระบบ Express Safety Pass ระบบนี�ชี่วยให�กิระบวนกิาร           
ที่ำบ่ตรมีประสิ่่ที่ธุ่ภัาพีและรวดเร็วขึ�น สิ่ามารถืบ่นทึี่กิข�อม้ลผู้้�ร่บ
เหมาที่ี�จะเข�าพีื�นที่ี�ในระบบอ่เล็กิที่รอน่กิสิ่์ รวมถืึงกิารสิ่่งเอกิสิ่าร
ต่างๆ และกิารด้ว่ดีโอความปลอดภั่ยผู้่านชี่องที่างออนไลน์ 

การส่่งเส่รมิส่ขุภัาพของผู้้ป้็ฏิบิตังิาน (Disclosure 403-6)
บร่ษั่ที่ฯ ให�บร่กิารและสิ่น่บสิ่นุนผู้้�ปฏิ่บ่ต่งานในกิารเข�าถืึงบร่กิาร
ที่างกิารแพีที่ย์ สิ่ำหร่บกิรณีที่ี�ไม่เกิี�ยวข�องกิ่บกิารปฏิ่บ่ต่งาน 

• ให�บรก่ิารตรวจรก่ิษัาเบื�องต�น กิารรก่ิษัาพียาบาลเบื�องต�น
และกิารร่กิษัาในกิรณีเกิ่ดหตุฉีุกิเฉี่น ทีี่�ห�องแพีที่ย์ของ           
บรษ่ัท่ี่ฯ โดยจด่ให�มเีจ�าหน�าที่ี�พียาบาลประจำและมแีพีที่ย์
ประจำทุี่กิว่นที่ำกิาร ให�กิ่บพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมามาใชี�
บร่กิารโดยไม่เสิ่ียค่าใชี�จ่าย

• ให�บร่กิารตรวจสิุ่ขภัาพีประจำปี และฉีีดว่คซึ่ีนป้องกิ่น                
ไข�หว่ดใหญ่ให�กิ่บพีน่กิงานบร่ษั่ที่ฯ 

บร่ษั่ที่ฯ จ่ดโครงกิารสิ่่งเสิ่ร่มสิุ่ขภัาพีพีน่กิงาน ด�วยว่ตถืุประสิ่งค์
เพืี�อป้องกิ่นกิารเก่ิดโรคไม่ต่ดต่อ (NCDs) ซึึ่�งเป็นโรคทีี่�เกิ่ดจากิ
พีฤตก่ิรรมเปน็สิ่ว่นใหญ ่โดยแบง่ลก่ิษัณะกิจ่กิรรมออกิเปน็กิารดแ้ล
ใน 3 ด�าน ด่งนี�

• ด�านกิารออกิกิำลง่กิาย สิ่ร�างภัารก่ิจเกิี�ยวกิบ่กิารเคลื�อนไหว
รา่งกิายในแต่ละเดือนโดยเร่�มจากิก่ิจกิรรมทีี่�ที่กุิคนที่ำเป็น
ประจำ และเพ่ี�มความที่�าที่ายมากิขึ�นด�วยก่ิจกิรรมเสิ่ร่ม          
เชี่น จากิกิารสิ่ะสิ่มกิ�าวจากิกิารเด่น กิารว่�ง กิารออกิกิำล่ง
กิายที่ี�เน�นกิารเสิ่ร่มความแข็งแรงของห่วใจและปอด 
(Cardio Exercise) ร้ปแบบง่ายๆ เป็นต�น

• ด�านอาหาร กิารกิำหนดภัารกิจ่ที่านอาหารที่ี�มีว่ตามน่ตาม
สิ่ื�อประชีาสิ่่มพี่นธุ์รายสิ่่ปดาห์ และปร่บตามสิ่ถืานกิารณ์
ในแต่ละเดือน เชี่น เปลี�ยนให�เป็นคนที่ี� “ดี” พีอ เพีื�อให�
เห็นค่าว่ตาม่นดี, พี่กิหวานมาที่านผู้่กิลดน�ำตาล เป็นต�น

• ด�านกิารเสิ่ร่มสิ่ร�างน่ส่ิ่ยร่กิษั์สุิ่ขภัาพีแบบย่�งยืน ด�วยกิาร
สิ่ร�างภัารก่ิจเปลี�ยนน่ส่ิ่ยกิารใชี�ชีีว่ตในแต่ละว่น เชี่น                 

เด่นขึ�นสิ่ะพีานได�สิ่กิอร์, ชีีว่ตนี�อย่าขาดน�ำ หรือนโยบาย

คนไที่ยไม่ต่ดหวาน เป็นต�น

เพีราะบรษ่ัท่ี่เชีื�อวา่กิารสิ่ร�างเสิ่รม่สิ่ขุภัาพีที่ี�ดขีึ�นไมส่ิ่ามารถืเกิด่ขึ�น
ได�เพีียงกิารด้แลเฉีพีาะด�านใดด�านหนึ�ง บร่ษั่ที่ฯ จึงพียายาม              
สิ่อดแที่รกิพีฤตก่ิรรมสุิ่ขภัาพีดีในทุี่กิก่ิจกิรรมประจำว่นของพีนก่ิงาน

ผู้ลการดีำาเนินงาน
จากิกิารบร่หารงานด�านความปลอดภ่ัยของผู้้�ปฏ่ิบ่ต่งานที่่�ง
พีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา บร่ษั่ที่ฯ มีกิารต่ดตามว่ดผู้ลผู้่านต่วชีี�ว่ด
ได�แกิ ่อต่รากิารบาดเจบ็จากิกิารที่ำงาน (Injury Frequency Rate: 
IFR) อ่ตราความสิ่าห่สิ่ของกิารบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: 
ISR) อ่ตรากิารบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Rate: 
TRIR) และ High-consequence work-related injuries rate 
ของพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา ซึ่ึ�งผู้ลกิารดำเน่นงานพีบว่า 
• อ่ตรากิารบาดเจ็บ (IFR) จากิกิารที่ำงานของพีน่กิงานที่่�งหมด 

เที่่ากิ่บ ศ้นย์คร่�ง
• อ่ตรากิารบาดเจ็บรวมของพีน่กิงาน เที่่ากิ่บศ้นย์
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อัตราการเกิดีอุบัติเหตุ
ชาย ชาย ชายหญิิง หญิิง หญิิง

25632562 2564

อ่ตรากิารบาดเจ็บ (IFR) จากิกิารที่ำงาน 
ของพีน่กิงาน 
อ่ตราความสิ่าห่สิ่ของกิารบาดเจ็บ (ISR) 
ของพีน่กิงาน
อ่ตรากิารบาดเจ็บรวม (TRIR) ของพีน่กิงาน 
High-consequence work-related injuries rate* 
ของพีน่กิงาน 

0

0 

0 
0

0

0

0.60
0

0

0 

0 
0

0

0 

0 
0

0

0 

0 
0

0

0 

0 
0

* High-consequence work-related injuries rate อุบ่ต่เหตุเนื�องมาจากิกิารที่ำงานที่ี�ที่ำให�ไม่สิ่ามารถืกิล่บมาที่ำหน�าที่ี�เด่มได�ภัายใน 6 เดือน

อัตราการเกิดีอุบัติเหตุ
ชาย ชาย ชายหญิิง หญิิง หญิิง

25632562 2564

อ่ตรากิารบาดเจ็บ (IFR) จากิกิารที่ำงาน 
ของผู้้�ร่บเหมา 
อ่ตราความสิ่าห่สิ่ของกิารบาดเจ็บ (ISR) 
ของผู้้�ร่บเหมา
อ่ตรากิารบาดเจ็บรวม (TRIR) ของผู้้�ร่บเหมา
High-consequence work-related injuries rate* 
ของผู้้�ร่บเหมา 

0.42

1.27 

1.06
0

0.34

1.34

0.34
0

0.45

2.30 

1.79 
0

0

0 

0 
0

0

0 

0.54 
0

0

0 

0 
0

*  High-consequence work-related injuries rate อบุต่่เหตเุนื�องมาจากิกิารที่ำงานที่ี�ที่ำให�ไมส่ิ่ามารถืกิลบ่มาที่ำหน�าที่ี�เดม่ได� หรอืไมส่ิ่ามารถืที่ำให�รา่งกิาย
ฟ้�นฟ้กิล่บมาอย้ในสิ่ภัาพีเหมือนเด่มกิ่อนที่ี�จะเกิ่ดอุบ่ต่เหตุได�ภัายใน 6 เดือนหล่งจากิเกิ่ดอุบ่ต่เหตุ

• High-consequence work-related injuries rate ของพีน่กิงาน เที่่ากิ่บศ้นย์ 
สิ่ำหร่บ กิารบร่หารงานด�านความปลอดภั่ยของ ผู้้�ร่บเหมา บร่ษั่ที่ฯ มีผู้ลกิารดำเน่นงานผู้่านต่วชีี�ว่ด ได�แกิ่ จำนวนอุบ่ต่เหตุถืึงข่�น
หยุดงาน (Loss-time Injury Frequency) ลดลง แต่เนื�องจากิในปีนี�จำนวนชี่�วโมงกิารที่ำงานที่่�งของพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมาลดลง
อย่างมากิ จากิผู้ลกิระที่บต่อเนื�องของสิ่ถืานกิารณ์โคว่ด-19  ที่ำให�เมื�อคำนวณอ่ตราความถืี�ของกิารบาดเจ็บ (Loss-time Injury 
Frequency Rate: LTIFR) ของพีน่กิงานและผู้้�ร่บเหมา จึงอ่ตราที่ี�สิ่้งขึ�นเมื�อเที่ียบกิ่บปี 2563 สิ่ำหร่บอุบ่ต่เหตุที่ี�เกิ่ดขึ�นบร่ษั่ที่ได�
ดำเน่นกิารสิ่อบสิ่วนสิ่าเหตุและนำบที่เรียนจากิข�อบกิพีร่องมาปร่บปรุงกิารที่ำงานและกิารควบคุมกิารปฏิ่บ่ต่งานเพีื�อป้องกิ่นกิาร
เกิด่ซึ่�ำ  กิำหนดแผู้นกิารปรบ่ปรงุในระยะสิ่่�นและยาว และจด่ให�มกีิารตด่ตามกิารแกิ�ไขให�แล�วเสิ่รจ็พีร�อมสิ่ื�อสิ่ารแกิผู่้้�เกิี�ยวข�อง ควบค้่
ไปกิ่บกิารดำเน่นกิ่จกิรรมด�านความปลอดภั่ยสิ่่วนบุคคล (Personal Safety) เพีื�อให�เกิ่ดว่ฒนธุรรมความปลอดภั่ยอย่างย่�งยืน

การดีำาเนินงานดี้านความป็ลอดีภััยในกระบวนการผู้ลิต
บร่ษั่ที่ได�ดำเน่นงานตามระบบบร่หารความปลอดภ่ัยในกิระบวนกิารผู้ล่ต (Process Safety Management: PSM) และจ่ดให�มี                  
คณะที่ำงาน PSM Governance Committee (PSM GC)  โดยมีแผู้นงานต่อเนื�องมาต่�งแต่ปี 2558 และกิำหนดให� “3E” เป็นค่าน่ยม
ความปลอดภั่ยในกิารที่ำงาน ซึ่ึ�ง 3E หมายถืึง

E E E
Everyone goes home 

safely every day 
ทีุ่กิคนที่ำงาน
อย่างปลอดภั่ย
กิล่บบ�านปลอดภั่ยทีุ่กิว่น

Environment and 

Asset are protected 

ร่วมกิ่นด้แลและ
ปกิป้องสิ่่�งแวดล�อม
และที่ร่พีย์สิ่่น

Efficient and 

Reliable Operation 
ดำเน่นงานอย่างมี
ประสิ่่ที่ธุ่ภัาพี
และเสิ่ถืียรภัาพี
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โครงกิารที่ี�ดำเน่นกิารที่ำต่อเนื�องต่�งแต่ปี 2558 ถืึงปัจจุบ่น ได�แกิ่
• โครงกิาร Felt Leadership (FL) กิารแสิ่ดงตนและปฏิ่บ่ต่

ตนเพีื�อเป็นผู้้�นำในด�านความปลอดภั่ย 
• Field Risk Assessment (FRA) กิารสิ่ร�างความตระหน่กิ

และความร้�ความเข�าใจของผู้้�ปฏ่ิบ่ต่งานต่ออ่นตรายทีี่�อาจ
เกิ่ดขึ�น เพีื�อนำมาสิ่้่กิารป้องกิ่นกิ่อนเกิ่ดเหตุได�อย่าง             
เหมาะสิ่ม 

• กิารจ่ดที่ำมาตรฐานความปลอดภั่ยในกิารที่ำงาน ได�แกิ่ 
มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break), 
HW (Hot Work)

• จด่ที่ำข�อมล้ความปลอดภัย่ในกิระบวนกิารผู้ล่ต (Process 
Safety Information : PSI) เป็นกิารรวบรวมข�อม้ล               
ความร้�พีื�นฐานที่ี�จะต�องร้�ในกิระบวนกิารผู้ลต่ ซึ่ึ�งจำเป็นใน
กิารบ่งชีี�และเข�าใจถืงึอน่ตรายที่ี�เกิี�ยวข�องในกิระบวนกิารผู้ล่ต

• กิารว่เคราะห์อ่นตรายในกิระบวนกิารผู้ล่ต (Process 
Hazard Analysis : PHA) เป็นเครื�องมือในกิารว่เคราะห์
อน่ตรายทีี่�มอีย้ใ่นกิระบวนกิารผู้ลต่ พีร�อมที่่�งหาวธีุ่ปอ้งกิน่
อ่นตรายที่ี�เหมาะสิ่ม

• กิารสืิ่บสิ่วนอุบ่ต่กิารณ์ (Incident Investigation : II)               
เป็นข่�นตอนในกิารว่เคราะห์หาสิ่าเหตุทีี่�แที่�จร่งของ                
อุบ่ต่กิารณ์ และนำข�อม้ลทีี่�ได�มาใชี�ในกิารกิำหนด                    
มาตรป้องกิ่นในเชี่งระบบ

• กิารจ่ดกิารกิารเปลี�ยนแปลงในกิระบวนกิารผู้ล่ต ด�าน
เที่คโนโลย ีและด�านเครื�องจก่ิร (Management of Change 
Technology-Facilities : MOC-T,F) เป็นกิระบวนกิาร
จ่ดกิารกิารเปลี�ยนแปลงในกิระบวนกิารผู้ล่ตให� มี                    
ความปลอดภั่ยผู้่านระบบบร่หารจ่ดกิารที่ี�มีประส่ิ่ที่ธุ่ภัาพี 
เพีื�อให�ม่�นใจว่ากิารเปลี�ยนแปลงที่ี� เกิ่ดขึ�นได�ร่บกิาร
ประเมน่ และที่บที่วนความเสิ่ี�ยงจากิผู้้�เชีี�ยวชีาญในสิ่ว่นงาน
ที่ี�เกิี�ยวข�องอย่างเหมาะสิ่ม และสิ่ื�อสิ่ารที่ำความเข�าใจกิ่บ             
ผู้้�ปฏ่ิบ่ต่งานทีี่�เกิี�ยวข�องทุี่กิคน เพีื�อช่ีวยลดความเสีิ่�ยงจากิ
กิารเปลี�ยนแปลงที่ี�เกิ่ดขึ�น

• กิารที่บที่วนความปลอดภั่ยกิ่อนเร่�มกิระบวนกิารผู้ล่ต 
(Pre-Startup Safety Review : PSSR) เป็นกิารตรวจ
สิ่อบอุปกิรณ์และกิารดำเนน่งานทีี่�เกิี�ยวข�องกิบ่กิระบวนกิาร
ผู้ล่ตให�เกิ่ดความปลอดภั่ยกิ่อนเร่�มกิระบวนกิารผู้ล่ต               
ภัายหล่งจากิทีี่�มีกิารหยุดเด่นเครื�องกิระบวนกิารผู้ล่ต              
และกิารซึ่่อมบำรุงใหญ่ ซึึ่�งจะชี่วยลดผู้ลกิระที่บของ
อ่นตรายที่ี�อาจเกิ่ดขึ�นจากิกิารเร่�มกิระบวนกิารผู้ล่ต

• กิารเตรียมความพีร�อมและตอบโต�ภัาวะฉีกุิเฉ่ีน (Emergency 
Planning & Response; EP & R)

• กิารจ่ดกิารกิารเปลี�ยนแปลงในกิระบวนกิารผู้ล่ต ด�าน
บคุคล  ( Management of Change Personnel; MOC-P)

• กิารฝ้ึกิอบรม (Training and Performance; T&P)
• กิารจด่กิารด�านความปลอดภ่ัยของผู้้�รบ่เหมา ( Contractor 

Safety Management; CSM) 

ในปี 2564 ที่างบร่ษั่ที่ได�ร่เร่�มโครงกิารใหม่ตามระบบ Process 
Safety Management (PSM) 2 เรื�อง โดยจด่ให�มกีิารอบรมให�กิบ่
ผู้้�เกิี�ยวข�อง เพีื�อวางระบบและดำเนน่กิารตอ่เนื�องในป ี2564 ได�แก่ิ

• ความพีร�อมใชี�ของอุปกิรณ์ (Mechanical Integrity; MI) 
เป็นกิารตรวจสิ่อบว่าอุปกิรณ์ที่ำงานอย่างมีประส่ิ่ที่ธุ่ภัาพี 
และมีกิารควบคุมอ่นตรายที่ี�อาจเกิ่ดขึ�นตลอดอายุกิารใชี�
งานของอุปกิรณ์น่�นๆ รวมถึืงมีกิารบำรุงร่กิษัาอุปกิรณ์ 
เครื�องมอืตามวต่ถืปุระสิ่งคท์ี่ี�ออกิแบบไว� และมคีวามพีร�อม
ใชี�งานอย้่เสิ่มอ

• กิารตรวจสิ่อบคุณภัาพี (Quality Assurance; QA) เป็นกิาร
ตรวจสิ่อบเพีื�อยืนย่นว่าอุปกิรณ์ เครื�องจ่กิรต่างๆ ใน
กิระบวนกิารผู้ล่ตได�ถื้กิต่ดต่�งตรงตามกิารออกิแบบและ             
มีความพีร�อมใชี�งาน

และภัายในป ี2565 บรษ่ัท่ี่ฯมแีผู้นดำเนน่งานระบบ PSM ให�ครบ 
14 elements ได�แกิ่

• ดำเน่นกิารพี่ฒนาระบบความพีร�อมใชี�ของอุปกิรณ์ 
(Mechanical Integrity; MI) และตรวจสิ่อบคุณภัาพี 
(Quality Assurance; QA) 

• พี่ฒนาระบบความปลอดภั่ยในกิระบวนกิารผู้ล่ตอย่าง            
ต่อเนื�อง 

ผู้ลการดีำาเนินงาน
ในปี 2564 บร่ษั่ที่สิ่ามารถืดำเน่นงานด�านความปลอดภ่ัยบรรลุ
ตามเป้าหมายทีี่�กิำหนดไว� โดยมีเหตุกิารณ์ร่�วไหลของสิ่ารไวไฟจากิ
ภัาชีนะบรรจุหลก่ิหรือกิระบวนกิารผู้ลต่ทีี่�สิ่ง่ผู้ลกิระที่บอย่างรุนแรง 
(Tier 1 และ 2) ตามข�อกิำหนด API 754 เที่่ากิ่บ ศ้นย์
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การบริหารความสััมพัันธ์์และความรับผิิดชอบต่่อลูกค้า 

ความสัำาคัญ 

บริิษััทฯ มีีการิบริิหาริความีสััมีพัันธ์์ทั�งในเชิิงรุิกและเชิิงรัิบกับลูกค้ากลุ�มีต่�างๆ ต่ามีกลยุุทธ์์ในการิพััฒนาการิดำเนินธ์ุริกิจการิต่ลาด                     
ที�มีุ�งเน้นการิต่อบสันองต่�อความีต่้องการิของลูกค้าและลูกค้าเป็็นศููนยุ์กลาง (Customer Centric) ซ่ึ่�งริวมีถ่ึงลูกค้าในกลุ�มีผูู้้บริิโภค                  
(End user) พัันธ์มีิต่ริค้าป็ลีก คือ ลูกค้ากลุ�มีผูู้้ป็ริะกอบการิสัถึานีบริิการิน�ำมีัน (Dealer) ริ้านอินทนิล และสัถึานีบริิการิน�ำมีันชิุมีชิน 
(CO-OP) ริวมีทั�งลูกค้ากลุ�มีอุต่สัาหกริริมีเพืั�อยุกริะดับความีสััมีพัันธ์์สูั�ริะดับความีภักดี (Loyalty) ริะหว�างลูกค้ากับบริิษััทฯ มีุ�งสัู�                      
เป็้าหมีายุการิเป็็น The Most Admired Brand ในการิยุกริะดับป็ริะสับการิณ์์ของลูกค้าผู้�านคุณ์ภาพัผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ สัถึานีบริิการิ และ            
งานบริิการิ ไป็พัริ้อมีกับการิเพัิ�มีป็ริะสัิทธ์ิภาพักริะบวนการิทำงาน

เป้้าหมายระยะยาวป้ี 2563-2567 

การดำาเนินงานที่่�สัำาคัญ ป้ี 2564

1. การพััฒนากลไกการสื่่�อสื่ารสื่องทิิศทิางระหว่่างลูกค้้า และบริษััทิฯ

    ผูู้้บริโภค้

• ชิ�องทางการิต่ิดต่�อลูกค้า มีีหลากหลายุชิ�องทางทั�งทางโทริศูัพัท์ และสัื�อทางออนไลน์ ได้แก�
  Call center 1651  Line Official  Facebook Line@
  Email  Live Chat   Website Bangchak Mobile Application
 
• เพัิ�มีป็ริะสัิทธ์ิภาพัริะบบจัดเก็บข้อมีูลและป็ริะมีวลผู้ล สัำหริับริองริับลูกค้าทุกชิ�องทางการิต่ิดต่�อ
• กริณ์ีคู�สัายุเต่็มี และหลังเวลาทำการิ มีีริะบบ Call Back เพัื�อให้เจ้าหน้าที�ต่ิดต่�อกลับ
• ค้นหาข้อมีูลที�ลูกค้ากล�าวถึ่งองค์กริ ผู้�านทาง Pantip และ Facebook Bangchak

การประเมิินความิพึึงพึอใจ

• ริะบบ Mobile Survey ป็ริะเมีินความีพั่งพัอใจของสัมีาชิิกบัต่ริบางจาก หลังการิเข้ามีาใชิ้บริิการิในสัถึานีบริิการิ ทั�งการิเต่ิมี
น�ำมีัน และธ์ุริกิจ Non-Oil ทำให้สัามีาริถึริับทริาบข้อมีูลความีพั่งพัอใจ และสัิ�งที�ต่้องป็ริับป็ริุง หลังการิใชิ้บริิการิได้ทันที 

• พััฒนาริะบบโทริศูัพัท์สัามีาริถึโอนสัายุ เพัื�อให้ป็ริะเมีินความีพั่งพัอใจหลังจากให้บริิการิเสัริ็จสัิ�น
• ป็ริะเมีินความีพั่งพัอใจผูู้้บริิโภคที�ใชิ้บริิการิ โดยุองค์กริภายุนอก
• ทำริายุงานสัริุป็ข้อริ้องเริียุน ข้อสัอบถึามี คำชิมีเชิยุ ข้อมีูลเกี�ยุวกับสั�งเสัริิมีการิขายุ และคำแนะนำบริิการิ เป็็นป็ริะจำทุกเดือน 

สั�งไป็ยุังสั�วนงานที�เกี�ยุวข้องเพัื�อการินำไป็ป็ริับป็ริุงการิบริิการิ
• การิวิจัยุทางการิต่ลาดป็ริะจำป็ี
• การิจัดทำ Focus Group กบักลุ�มีผูู้ป้็ริะกอบการิเพัื�ออพััเดต่ข้อมีลูทางการิต่ลาด, สัอบถึามีความีต้่องการิและแก้ไขปั็ญหาริ�วมีกนั 
• บันท่กคำชิมีเชิยุของลูกค้า เพัื�อให้ริางวัลแก�พันักงานที�ป็ฏิิบัต่ิงานดีเป็็นขวัญและกำลังใจต่�อผูู้้ป็ฏิิบัต่ิงาน

บริิษััทฯ กำหนดเป็้าหมีายุแบรินด์สัถึานีบริิการิน�ำมัีนอันดับหน่�งในใจลูกค้ากลุ�มีต่�างๆ ภายุในป็ี 2567 เพัื�อ
แทนคำขอบคุณ์สัำหรัิบความีไว้วางใจ ผู้�านกริะบวนการิรัิบฟัังความีคาดหวังของลูกค้า ที�จะนำไป็สูั�การิวางแผู้น
เพัื�อพััฒนานวัต่กริริมี เทคโนโลยุีทางด้านผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์และการิให้บริิการิในสัถึานีบริิการิน�ำมีันบางจาก ที�เป็็น
มีิต่ริต่�อสัังคมีและสัิ�งแวดล้อมีเพัื�อสัริ้างป็ริะสับการิณ์์ที�ดี ต่ามีแนวคิด “Your Greenovative Destination” 
โดยุใชิ้มีาต่ริฐานสัากลที�เริียุกว�า Net Promoter Score (NPS) ที�วัดความีผูู้กพัันผู้�านการิบอกต่�อของลูกค้า 
ริ�วมีกับความีพั่งพัอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยุบริิษััทจะนำข้อมีูลความีต่้องการิและ                       
ความีคาดหวังของผูู้้บริิโภคเข้ามีาใชิ้ในการิกำหนดกลยุุทธ์์อยุ�างต่�อเนื�อง
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     ผูู้้ประกอบการสื่ถานีบริการนำ�ามััน และร้านอินทินิล 

• พััฒนาริะบบการิสัั�งซึ่ื�อน�ำมีันผู้�านศููนยุ์บริิการิลูกค้า (Call Center) ลูกค้ากลุ�มีผูู้้ป็ริะกอบการิสัถึานีบริิการิน�ำมีัน สัามีาริถึ     
สัั�งซึ่ื�อน�ำมีันได้ต่ลอด 24 ชิั�วโมีง โดยุสัั�งซึ่ื�อผู้�านชิ�องทาง Web ordering, Mobile Application, ริะบบ IVR

• กริณ์ีคู�สัายุเต่็มี มีีริะบบ Call Back เพัื�อให้เจ้าหน้าที�ต่ิดต่�อกลับ
• พััฒนาริะบบโทริศูัพัท์สัามีาริถึโอนสัายุ เพัื�อให้ป็ริะเมีินความีพั่งพัอใจหลังจากให้บริิการิเสัริ็จสัิ�น
• สัริ้าง Line Group สัำหริับผูู้้ป็ริะกอบการิในการิต่ิดต่�อสัื�อสัาริแบบสัองทางให้กับลูกค้า
• พััฒนาริะบบวิเคริาะห์ข้อมีูลการิดำเนินงานของสัถึานีบริิการิ ผู้�านริะบบ E-Report ต่�างๆ เพัื�อให้ผูู้้ป็ริะกอบการิและ MR 

สัามีาริถึเข้าถึ่งข้อมีูลสัำคัญในการิต่ัดสัินใจได้อยุ�างริวดเริ็ว
• พััฒนาริะบบสัั�งซึ่ื�อวัต่ถึุดิบที�ใชิ้ในริ้านอินทนิลผู้�านชิ�องทาง Point of sale โดยุคำสัั�งซึ่ื�อสั�งต่ริงไป็ ยุังคลังสัินค้า ซึ่่�งคริอบคลุมี

ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ให้มีากข่�น เชิ�นสัินค้าเบเกอริ์ริี� และสัินค้าแชิ�แข็ง

      ลูกค้้าอุตสื่าหกรรมั
 
• การินำริะบบ Online มีาใชิ้ในการิเข้าถึ่งลูกค้าเพัื�อเพัิ�มีป็ริะสัิทธ์ิภาพัในการิต่ิดต่�อสัื�อสัาริกับลูกค้าอุต่สัาหกริริมี
• ต่ิดต่ามีป็ริะเมีินผู้ลความีพัอใจของลูกค้าอุต่สัาหกริริมีผู้�านการิทำ Online Survey
• ให้ป็ริะเมีินความีพัอใจสัำหริับลูกค้าอุต่สัาหกริริมีหลังได้ริับบริิการิจากบริิษััทฯ เชิ�น งานบริิการิเทคนิค งานบริิการิขนสั�ง

 

ไมั่มัีการละเมัิดกฎหมัายทิี�เกี�ยว่ข้้องกับการสื่่�อสื่ารทิางการตลาดอย่างมัีนัยสื่ำาค้ัญ (Disclosure 417-3)

จำำ�นวน

2,028  

เรื่่�อง

คิิดเป็็น% 

แบ่่งเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกี่ับ่
กี่�รื่ให้้บ่รื่ิกี่�รื่                 
รื่้อยละ 80

สิินคิ้�, โป็รื่โมชั่ั�น, 
อุป็กี่รื่ณ์์ 
รื่้อยละ 18

อ่�นๆ                           
รื่้อยละ 2

ผู้ลลัพัธ์์ 

ค้ว่ามัพัึงพัอใจต่อการตอบสื่นอง

ต่อข้้อร้องเรียนและข้้อเสื่นอแนะ

(เป็้�ห้ม�ย 90%)

การรับเร่�องร้องเรียนและข้้อเสื่นอแนะ

ช่่องทิางติดต่อ

Call Center 1651      

รื่้อยละ 92
Mobile Application     

รื่้อยละ 6

สื่่�อสื่ังค้มัออนไลน์หลัก 

และกระทิู้ต่างๆ           

รื่้อยละ 1

2560

เว่็บไซด์                   

รื่้อยละ 1

ประเมัินการกลับมัาใช่้บริการ 

(เป็้�ห้ม�ย  95%)

2561 2562 2563 2564

90%

96%

91%

96%

90%

95%

91%

95%

93%

95%
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    ผูู้้ประกอบการสื่ถานีบริการนำ�ามััน และร้านอินทินิล 

• พััฒนาริะบบ CRM ทางโทริศัูพัท์ จัดเก็บข้อมีูลการิติ่ดต่�อ เมืี�อลูกค้าต่ิดต่�อในคริั�งถัึดไป็ พันักงานสัามีาริถึทริาบข้อมีูล
ป็ริะวัต่ิการิต่ิดต่�อของลูกค้าทันที

• พััฒนาริะบบโทริศูัพัท์ ที�สัามีาริถึทำให้พันักงาน Call Center ป็ฏิิบัต่ิงาน Work From Home เพัื�อลดความีเสัี�ยุงจาก               
การิต่ิดเชิื�อ COVID-19 ไมี�กริะทบต่�ออัต่ริากำลังคนที�ให้บริิการิ

• เพัิ�มีหลักสัูต่ริริะบบ E-Training สัำหริับผูู้้ป็ริะกอบการิและพันักงานให้บริิการิให้คริอบคลุมีมีากข่�น โดยุสัามีาริถึเข้าถึ่ง           
การิอบริมีและพััฒนางานบริิการิได้ทุกที�ทุกเวลา

• พััฒนาริะบบ E-Report เพัื�อให้ผูู้้ป็ริะกอบการิและ MR สัามีาริถึเข้าถึ่งข้อมีูลสัำคัญในการิต่ัดสัินใจได้อยุ�างริวดเริ็ว
• พััฒนาริะบบสัั�งซึ่ื�อวัต่ถึุดิบที�ใชิ้ในริ้านอินทนิลผู้�านชิ�องทาง Point of sale โดยุคำสัั�งซึ่ื�อสั�งต่ริงไป็ยุังคลังสัินค้า ซึ่่�งคริอบคลุมี

ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ให้มีากข่�น เชิ�นสัินค้าเบเกอริ์ริี� และสัินค้าแชิ�แข็ง
• พััฒนาริะบบชิำริะเงิน เชิื�อมีต่�อกับ Service Provider ในอินทนิล ได้แก� True Money Wallet, Dolfin Wallet, ShoppeePay 

Wallet, Rabbit Linepay เพัื�อเพัิ�มีชิ�องทางการิริับชิำริะเงินที�หลากหลายุ และริ�วมีกิจกริริมีสั�งเสัริิมีการิต่ลาดอยุ�างต่�อเนื�อง

      ลูกค้้าอุตสื่าหกรรมั
 
• ใชิ้ริะบบ E-Tax invoice เพัื�ออำนวยุความีสัะดวกกับลูกค้าในการิเข้าถึ่งข้อมีูลผู้�านริะบบ Online 
• เพัิ�มีคลังน�ำมัีนในการิจ�ายุน�ำมัีนให้คริอบคลุมีพัื�นที�มีากข่�น เพัื�อต่อบสันองความีต้่องการิของลูกค้า และสัามีาริถึจัดสั�งได้

ริวดเริ็วยุิ�งข่�น 
• ป็รัิบป็รุิงริะบบฐานข้อมูีลน�ำมัีนหล�อลื�นชินิดต่�างๆ ให้สัามีาริถึเข้ามีาต่ริวจสัอบผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์น�ำมัีนหล�อลื�นที�เหมีาะสัมีใน                

www.bangchaklubricants.com

2. การพััฒนาระบบและเทิค้โนโลยีเพั่�อสื่นับสื่นุนค้ว่ามัสื่ัมัพัันธ์์

    ผูู้้บริโภค้

• พัฒันาริะบบเพัื�อใหส้ัามีาริถึริองริบักลุ�มีลกูคา้ริายุใหมี�ที�มีีการิทำ CRM  ใหไ้ดร้ิบัสัทิธ์พิัเิศูษัจากการิเต่มิีน�ำมีนัที�สัถึานบีริกิาริ
น�ำมีันบางจาก 

 - แยุกเป็็น Segmentation เชิ�น  กลุ�มีลูกค้าริถึบริริทุก, กลุ�มี Food Rider
 - การิสันับสันุนให้กลับมีาซึ่ื�อซึ่�ำ เชิ�น Re-Active, Re-Churn, Return Volume, Reactive กลุ�มีธ์ุริกิจเสัริิมี
• สัามีาริถึบริิจาคคะแนนได้ด้วยุต่นเอง ผู้�าน Mobile Application เมีนูต่ะกริ้าบุญได้ทุกเวลา
• การิเต่ริียุมีความีพัริ้อมีสัำหริับพัริบ.คุ้มีคริองข้อมีูลสั�วนบุคคล (PDPA)

พึัฒนาระบบ เพึ่�อรองรับวิถีีชีีวิตแบบใหมิ่ (new normal) ดัังนี�

•  สัามีาริถึสัะสัมีคะแนนได้ เพัียุงบอกเบอริ์โทริศูัพัท์มีือถึือ ลดการิสััมีผู้ัสัผู้�านบัต่ริสัมีาชิิก
•  การิชิำริะเงินค�าน�ำมีันผู้�าน QR CODE 
•  ริะบบเคริื�องริูดบัต่ริไริ้สัายุ พันักงานจะถึือเคริื�องริูดบัต่ริมีาที�ริถึลูกค้า สัามีาริถึริูดบัต่ริเคริดิต่ได้ด้วยุต่นเอง
•  สัามีาริถึแจ้งเต่ิมีน�ำมีัน โดยุไมี�ต่้องลดกริะจก เพัียุงทำริายุการิเลือกชินิดน�ำมีันที�ต่้องการิเต่ิมีผู้�าน Line Official
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3. การจัดการค้ว่ามัสื่ัมัพัันธ์์เพั่�อรักษัาลูกค้้าปัจจุบัน และเพัิ�มัลูกค้้าใหมั่

    ผูู้้บริโภค้

ยัังคงไดั้รับสิิทธิิประโยัชีน์หลััก อยั่างต่อเน่�อง ไดั้แก่

• สัมีาชิิกบัต่ริบางจากริายุใหมี� ได้ริับ 100 คะแนนพัิเศูษัจากการิจากการิลงทะเบียุนบัต่ริสัมีาชิิก 
• สัิทธ์ิป็ริะโยุชิน์ ข่�นเท�าไหริ�คืนเท�านั�น ในวันที�น�ำมีันป็ริับริาคาข่�น สัมีาชิิกจะได้ริับสั�วนต่�างของริาคาน�ำมีันที�เพัิ�มีข่�น คืนเป็็น

คะแนนสัะสัมี
• เพัื�อการิแข�งขัน จ่งจัดคะแนนคูณ์สัอง เมีื�อเต่ิมีน�ำมีันดีเซึ่ลทุกชินิด ให้กับสัมีาชิิกบัต่ริบางจาก
• สัิทธ์ิพัิเศูษัในวันเกิด ริับคะแนนพัิเศูษั 50 คะแนน เพัื�อนำไป็ใชิ้แลกริับสั�วนลดพัิเศูษั ที�ริ้านอินทนิล หริือ ศููนยุ์บริิการิริถึยุนต่์ 

Furio Care

สิิทธิิพึิเศษลัูกค้าบัตรสิมิาชีิกบางจาก เพึ่�อรองรับวิถีีชีีวิตแบบใหมิ่ (new normal) ดัังนี�

• แลก 1,000คะแนน เป็็นป็ริะกันภัยุ กริุงไทยุ COVID-19
• แลก 350คะแนน เป็็นกริมีธ์ริริมีคุ้มีคริองการิแพั้วัคซึ่ีน COVID-19
• แลกเพัียุง 1 คะแนน ริับสั�วนลด 57% ในการิซึ่ื�อชิุดต่ริวจ COVID-19 หริือ ริับสั�วนลด 53% สัำหริับการิเข้าต่ริวจหาเชิื�อ 

COVID-19
• ใชิ้คะแนนแลกริับฟั้าทะลายุโจริ, หน้ากากผู้้า, เจลแอลกอฮอล์สัำหริับล้างมีือ
• การิเล�นเกมีสั์ผู้�านชิ�องทาง Facebook และ Line Official 
• ริายุการิสั�งเสัริิมีการิขายุ “ธ์ริริมีดาเที�ยุวดีมีีคืน” เต่ิมีน�ำมีัน 500 บาท ริับคะแนนสัะสัมี 50 บาท 
• สัามีาริถึสัั�งเครืิ�องดื�มีอินทนิลผู้�านทาง Grab, Lineman, Foodpanda เพัื�อลดความีเสีั�ยุงในการิต่ิด COVID-19 จากการิ             

เดินทาง และยุังได้ริับสั�วนลดพัิเศูษั
• ริายุการิสั�งเสัริิมีการิขายุใชิ้ 15 คะแนน บวกเงิน 15 บาท ซึ่ื�อเคริื�องดื�มีอินทนิล
• สัถึานีบริิการิน�ำมีันจำหน�ายุเจลแอลกอฮอล์ทำความีสัะอาดมีือ ขนาดแกลลอน 5 ลิต่ริ
• นำสัลิป็ที�สัะสัมีคะแนน หริือแลกคะแนน มีาเป็็นสั�วนลดอินทนิล 10 บาท

สิิทธิิประโยัชีน์ที�มิอบเพึิ�มิเติมิ

• ขยุายุฐานลกูคา้โดยุเพัิ�มีสัทิธ์ปิ็ริะโยุชินแ์ก�ผูู้ถ้ึอืบตั่ริสัมีาชิกิ SCG, AIS Serenade, The1Card  ใหไ้ดร้ิบัสั�วนลดทนัทจีากการิ
เต่ิมีน�ำมีันที�สัถึานีบริิการิน�ำมีันบางจาก 

• สัามีาริถึโอนแลกคะแนน 
 -  ริะหว�างคะแนนบางจาก กับ AIS Point ได้
 -  ริะหว�างคะแนนบัต่ริเคริดิต่ธ์นาคาริกริุงศูริี มีาเป็็นคะแนนบัต่ริสัมีาชิิกบางจากได้
 -  สัมีาชิิกบัต่ริบางจาก สัามีาริถึโอนคะแนนให้กันได้
• จัดทำโป็ริโมีชิั�นริ�วมีกับบัต่ริเคริดิต่ธ์นาคาริต่�างๆ
• โป็ริโมีชิั�นต่�างๆ ที�จัดทำริ�วมีกับเคริื�องดื�มีอินทนิล
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    ผูู้้ประกอบการสื่ถานีบริการนำ�ามััน

• สั�งมีอบผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์คุณ์ภาพัสัูงอยุ�างต่�อเนื�อง เชิ�น Hi Premium Diesel S และ E20S EVO ริวมีไป็ถึ่งพััฒนาน�ำมีันลดฝุุ่�น         
ชิ�วยุลดมีลภาวะจากฝุุ่�น PM 2.5 เพัื�อริ�วมีป็้องกันป็ัญหาจากสัถึานการิณ์์ฝุุ่�นละอองขนาดเล็ก หริือ PM 2.5 

• นำริะบบการิสัื�อสัาริแบบ Online มีาใชิ้เพัิ�มีป็ริะสัิทธ์ิภาพัในการิต่ิดต่�อกับลูกค้ามีากข่�น
• พััฒนา Program Bonding สันับสันุนการิลงทุนของผูู้้ป็ริะกอบการิให้สัถึานีบริิการิที�มีีศูักยุภาพัและความีพัริ้อมี มีีธ์ุริกิจและ

บริิการิเสัริิมีที�คริบถึ้วน ทั�งการิเพัิ�มีผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ และการิป็ริับป็ริุงสัถึานีบริิการิน�ำมีัน
• ป็้องกันและบริริเทาสัถึานการิณ์์ COVID-19 กับผูู้้ป็ริะกอบการิ และพันักงานบริิการิ ด้วยุการิสันับสันุนการิฉีีดวัคซีึ่น                 

ริวมีไป็ถึ่งจัดสั�งกล�องความีห�วงใยุ ที�ป็ริะกอบไป็ด้วยุอุป็กริณ์์ป็้องกัน COVID-19 เชิ�นเจลแอลกอริ์ฮอล์ ที�วัดอุณ์หภูมีิ และ
ออกซึ่ิเจน เป็็นต่้น

• สัริ้างความีมีั�นใจให้กับผูู้้บริิโภคผู้�านมีาต่ริาฐานความีป็ลอดภัยุภายุในสัถึานีบริิการิน�ำมีัน 7safe
• ขยุายุสัถึานีบริิการิที�ริองริับริะบบ Digital Payment ใชิ้สัำหริับการิชิำริะเงิน
• พััฒนาริะบบแลกคะแนน เพัื�อขยุายุฐานลูกค้า อาทิเชิ�น ริ�วมีกับ AIS แลกเป็ลี�ยุนคะแนน “ยุิ�งโอน ยุิ�งได้”, ริ�วมีกับ บริิษััท 

บัต่ริกริุงศูริีอยุุธ์ยุา โคริงการิ “โอนกันได้ แลกง�ายุข่�น” เพัื�อมีอบสัิทธ์ิพัิเศูษัให้กับสัมีาชิิกบัต่ริบางจากโอนคะแนนจากบัต่ริ
กริุงศูริี เป็็น คะแนนสัมีาชิิกบางจาก เป็็นต่้น

• ขยุายุต่ลาด Online เพืั�อเพิั�มียุอดขายุให้กับผูู้้ป็ริะกอบการิริ้านกาแฟัอินทนิล เพัิ�มีความีริ�วมีมีือกับพัาริ์เนอริ์ใหมี�ๆ เชิ�น               
True Food, Shopee Food และ Air Asia Food และจัดกิจกริริมีสั�งเสัริิมีการิขายุผู้�าน Food Delivery Partners และ 
พััฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ริูป็แบบ TO GO

• พััฒนาเมีนูเคริื�องดื�มีและเบเกอริี�ใหมี�ที�โดนใจผูู้้บริิโภคอยุ�างต่�อเนื�อง 
• ขยุายุบริิการิสั�งพััสัดุกับ Kerry Express ภายุในริ้านอินทนิล 
• เข้าริ�วมีการิริับชิำริะโคริงการิยุิ�งใชิ้ยุิ�งได้ กับภาคริัฐในมีาต่ริการิเยุียุวยุา COVID-19 เพัื�อกริะตุ่้นเศูริษัฐกิจ ผู้�านการิใชิ้จ�ายุ       

ค�าสัินค้าหริือบริิการิ ค�าอาหาริ เคริื�องดื�มีในริ้านอินทนิล
• เริิ�มีทดลองใชิ้สักุลเงินดิจิต่อลในการิริับชิำริะสัินค้าและบริิการิริ้านอินทนิล
• พััฒนา อินทนิล Mobile Application ให้ลูกค้าสัามีาริถึเลือกมีาริับสัินค้าที�สัาขา และซึ่ื�อแพัคเกจริายุเดือน (Subscription)

      ลูกค้้าอุตสื่าหกรรมั
 
• ให้ความีริู้ด้านต่�างๆ ได้แก� ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์/การิอบริมีแผู้นฉีุกเฉีิน/การิบริิการิหลังการิขายุ/สันับสันุนอุป็กริณ์์/ต่ริวจเชิ็คริะยุะ

อุป็กริณ์์ ดูแลริักษัาเคริื�องจักริ
• ให้บริิการิ Total Solution นอกจากการิขายุผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ มีีการิเพัิ�มีการิดูแลอุป็กริณ์์ให้ลูกค้า ริวมีถึ่งป็ริะกันคุณ์ภาพั 
• มีกีาริเขา้พับ และริ�วมีป็ริะชุิมีกบักลุ�มีลกูคา้ริายุใหญ�ทุกเดอืน เพัื�อริ�วมีกนัสัริา้งเคริื�องมีอืสันบัสันนุการิขายุและขยุายุเครืิอข�ายุ

การิค้า
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เนื�องจาก สัถึานการิณ์์โริคริะบาดโควิดต่�อเนื�อง เป็็นปี็ที� 2 ทางบริิษััท บางจากฯ ได้ป็รัิบเป็ลี�ยุนกลยุุทธ์์ทางการิต่ลาด เพัื�อริองรัิบ
สัถึานการิณ์์ ดังกล�าว ดังนี�

 
 พึัฒนาระบบ Call Center เพัื�อริองริับการิการิต่ิดต่�อทุกชิ�องทางจากผูู้้บริิโภค และผูู้้ป็ริะกอบการิทั�งด้าน
การิสัั�งซึ่ื�อน�ำมีัน, การิสัั�งวัต่ถึุดิบของริ้านอินทนิล โดยุที�พันักงาน Call Center สัามีาริถึป็ฏิิบัต่ิงานที�บ้านได้, 
สัามีาริถึโอนสัายุเพัื�อป็ริะเมีินความีพั่งพัอใจได้
 

พึัฒนาระบบ เพึ่�อรองรับวิถีีชีีวิตแบบใหมิ่ (new normal) ได้แก� การิสัะสัมีคะแนนด้วยุเบอริ์โทริศูัพัท์
มีือถึือ, การิชิำริะเงินด้วยุการิสัแกน QR CODE, ริะบบเคริื�องริูดบัต่ริไริ้สัายุ, การิสัั�งเต่ิมีน�ำมีันโดยุไมี�ต่้อง
ลดกริะจก

ปรับเปลัี�ยันโปรโมิชีั�น แลัะสิิทธิิพึิเศษต่างๆ  ได้แก� 
3.1. แลกคะแนนจากบัต่ริสัมีาชิิก เป็็นกริมีธ์ริริม์ีป็ริะกันภัยุโควิด, กริมีธ์ริริม์ีคุ้มีคริองการิแพั้วัคซึ่ีน          

โควิด 19, แลกเป็็นสั�วนลด
3.2. การิเล�นเกมีสั์ผู้�านชิ�องทาง Facebook และ Line Official 
3.3. สัินค้าสั�งเสัริิมีการิขายุ เพัื�อชิ�วยุเหลือเกษัต่ริกริ เชิ�น แจกลำไยุ, มีังคุด, ไข�ไก� 
3.4. สัามีาริถึสัั�งเคริื�องดื�มีอินทนิลผู้�านทาง Grab, Lineman, Foodpanda ได้ ลดความีเสัี�ยุงในการิต่ิด

โควิดจากการิเดินทาง และยุังได้ริับสั�วนลดพัิเศูษั
3.5. สัถึานีบริิการิจำหน�ายุเจลแอลกอฮอล์ทำความีสัะอาดมีือ แบบแกลลอน 5 ลิต่ริ
3.6. จับมีือพัันธ์มีิต่ริ 11 แบรินด์ดัง เป็ิดให้บริิการิอาหาริ, เคริื�องดื�มี และสัินค้าอื�นๆ บางจาก Food 

Truck 15 สัาขา

1
2

3
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การดำาเนินงานด้านสัิที่ธ์ิมนุษยชน

บริิษััทฯ ต่ริะหนักถึ่งความีสัำคัญในการิจัดการิด้านสัิทธ์ิมีนุษัยุชิน
ในการิดำเนนิธ์รุิกจิอยุ�างเป็น็ริะบบ โดยุป็ริะกอบธ์รุิกจิบนพัื�นฐาน
ความีเคาริพัในสิัทธิ์ของผูู้้มีีสั�วนได้สั�วนเสีัยุ ริวมีถ่ึง กลุ�มีผูู้้มี ี                      
อัต่ลักษัณ์์ทางเพัศูหลากหลายุ (LGBTQ+) และยุอมีรัิบในความี
แต่กต่�างด้านความีคิด ต่ลอดจนความีเสัมีอภาคทางสัังคมีอื�นๆ 
อาทิ ศูาสันา สัีผู้ิว เชิื�อชิาติ่ เพัื�อนำมีาป็ริับใชิ้ในการิดำเนินธ์ุริกิจ 
ริวมีถ่ึงความีมีุ�งมีั�นในการิป็้องกันความีเสัี�ยุงและผู้ลกริะทบที�อาจ
เกิดข่�นจากการิละเมีิดสัิทธ์ิมีนุษัยุชินของผูู้้มีีสั�วนได้สั�วนเสีัยุ เพัื�อ
สัริ้างความีเชิื�อมีั�นในการิดำเนินธ์ุริกิจที�เคาริพัต่�อสิัทธ์ิมีนุษัยุชิน        
ดังนั�น บริิษััทฯจ่งมีี นโยุบายุความีริับผู้ิดชิอบทางธ์ุริกิจต่�อการิ
เคาริพัสิัทธ์มิีนุษัยุชิน โดยุยุด่มีั�นต่�อหลักการิขององคก์ริสัากลดา้น
สัิทธ์ิมีนุษัยุชินอยุ�างเคริ�งครัิด ทั�งนี�ริวมีถึ่งข้อต่กลงโลก (United 
Nations Global Compact : UNGC) ป็ฏิิญญาสัากลว�าด้วยุสิัทธ์ิ
มีนุษัยุชิน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
หลักการิชิี�แนะว�าด้วยุธุ์ริกิจและสัิทธ์ิมีนุษัยุชินแห�งสัหป็ริะชิาชิาต่ิ 

(United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGP) และหลักการิแห�งการิเสัริิมีสัริ้าง
ศูักยุภาพัและพัลังของผูู้้หญิง (Women’s Empowerment 
Principles; WEPs) เป็็นกริอบการิดำเนินงานโดยุกำหนด
แนวทางป็ฏิิบัต่ิไว้ให้คณ์ะกริริมีการิบริิษััท ผูู้้บริิหาริ และพันักงาน
ทุกริะดับยุ่ดถืึอป็ฏิิบัต่ิ 

การินำหลักเสัริิมีสัริ้างศูักยุภาพัสัต่ริี (WEPs) มีาป็ริับใชิ้เป็็นแนว
ป็ฎิบิตั่ดิา้นความีเท�าเทียุมีทางเพัศู ภายุใต้่แนวคดิ “แหล�งพัลังงาน
ที�หลากหลายุสัริ้างความีมีั�นคงด้านพัลังงาน เหมีือนกับความี      
หลากหลายุและความีเท�าเทยีุมียุ�อมีเสัริมิีแกริ�งใหแ้ก�องคก์ริเชิ�นกนั 
ที�กลุ�มีบางจากฯ เริาต่ริะหนักถึง่ความีสัำคัญของความีเท�าเทียุมีทาง
เพัศู และสัริ้างสัถึานที�ทำงานที�ทุกคนมีีสั�วนริ�วมีอยุ�างแท้จริิง”               
เพัื�อแสัดงเจต่จำนงค์ในการิผู้ลักดัน และสั�งเสัริิมีป็ริะเด็นนี�                      
และบริิษััทฯ ลงนามียุอมีริับในหลักการิของ WEPs

ซึ่่�งเผู้ยุแพัริ�บน https://www.weps.org/company/bangchak-corporation-plc

• รื่�งวัลรื่องชั่นะเลิศอันดับ่ 1 ในสิ�ข�สิถ�นที่่�ที่ำ�ง�นที่่�ม่คิว�มเที่่�เที่่ยมที่�งเพศ : 

 1st Runner Up in the Gender inclusive and workplace Category

• รื่�งวัลชั่มเชั่ย ในสิ�ข�กี่�รื่สิ่งเสิรื่ิมคิว�มเสิมอภ�คิที่�งเพศผ่่�นกี่ิจำกี่รื่รื่มชัุ่มชั่นและอุตสิ�ห้กี่รื่รื่ม 

:  Honorable mention Community Engagement and partnerships

รางว่ัลด้านการสื่่งเสื่ริมัและมัีสื่่ว่นร่ว่มัในด้านสื่ิทิธ์ิมันุษัยช่นองค้์กร ปี 2564 บริษััทิฯ ได้รับ 2 รางว่ัล 

จาก UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEP2) 2 สื่าข้าดังนี�

(https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2021/women-empowerment-principles.pdf)

129
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



การดำาเนินงานป้ี 2564

1. บริิษัทัฯ ไดม้ีกีาริป็รัิบป็ริงุและป็ริะกาศูนโยุบายุความีริบัผู้ดิชิอบทางธุ์ริกิจต่�อการิเคาริพัสิัทธ์มิีนุษัยุชิน โดยุนำหลกัการิเสัริมิีสัร้ิาง
ศูักยุภาพัสัต่ริี (WEPs) เข้ามีาป็ริับใชิ้เพัิ�มีเต่ิมี

2. การิป็ริะเมิีนความีเสัี�ยุงด้านสิัทธิ์มีนุษัยุชินที�เกี�ยุวข้อง เป็็นป็ริะจำทุกปี็ บริิษััทฯ จะต้่องดำเนินการิต่ริวจสัอบป็ริะเด็นด้าน                    
สัิทธ์ิมีนุษัยุชินอยุ�างริอบด้าน ต่ามีแนวทางของคณ์ะกริริมีการิสัิทธ์ิมีนุษัยุชินแห�งชิาต่ิ คริอบคลุมีความีเสัี�ยุงหลัก 8 ด้าน ได้แก�                
ความีเสัี�ยุงดา้นการิก�อสัร้ิางสัถึานป็ริะกอบการิและการิขยุายุสัถึานป็ริะกอบการิ ลกูจ้าง ผูู้้ริบัเหมีา ชิมุีชินและสัังคมีโดยุริอบพัื�นที�
ป็ฏิบิตั่กิาริ ลกูคา้และผูู้้บริโิภค องค์กริอื�นที�มีคีวามีสัมัีพันัธ์ท์างธุ์ริกจิ การิใชิแ้ริงงานข้ามีชิาติ่ การิจ้างงานผูู้้ที�มีอีตั่ลกัษัณ์ท์างเพัศู
หลากหลายุ (LGBTQ+) และลูกจ้างชิั�วคริาว คริอบคลุมีกลุ�มีเสัี�ยุง (ผูู้้หญิง เด็ก คนพัื�นเมีือง และคนพัิการิ) ที�เกี�ยุวข้องภายุใน
องค์กริคริอบคลุมีธ์ุริกิจโริงกลั�นและการิค้าน�ำมีัน ธ์ุริกิจการิต่ลาด และคู�ค้า สัำหริับคู�ค้าและผูู้้ริับจ้าง บริิษััทฯ ใชิ้เคริื�องมีือ                 
การิป็ริะเมิีนจริริยุาบริริณ์คู�ค้าเพืั�อพััฒนาธุ์ริกิจอยุ�างยุั�งยืุน (Supplier Code of Conduct: หมีวดการิป็ฏิิบัต่ิด้านแริงงานและ     
สัิทธ์ิมีนุษัยุชิน ความีป็ลอดภัยุ อาชิีวอนามีัยุ และสัิ�งแวดล้อมีในการิป็ริะเมีินความีเสัี�ยุงด้านสัิทธ์ิมีนุษัยุชิน

3.  การิทบทวนกริะบวนการิและมีาต่ริการิบริริเทาผู้ลกริะทบ
4.  ทบทวนมีาต่ริการิริับการิริ้องเริียุนและแจ้งเบาะแสั 
ริายุละเอียุดมีีดังต่�อไป็นี�

ขั้ั�นต่อนการดำาเนินงานด้านสัิที่ธ์ิมนุษยชน

กระบวนการ

• จัดทิำานโยบายคิว�มรื่ับ่ผ่ิดชั่อบ่

ที่�งธุุรื่กี่ิจำต่อกี่�รื่เคิ�รื่พสิิที่ธุิ

มนุษยชั่น* เพ่�อเป็็นแนวที่�ง

ป็ฏิิบ่ัติให้้แกี่่คิณ์ะกี่รื่รื่มกี่�รื่ 

 ผ่้้บ่รื่ิห้�รื่ และพนักี่ง�น

• ประกาศนโยบาย*

หมัายเหตุ : 

*จำัดที่ำ�ต�มแนวป็ฏิิบ่ัติ

• UNGC  •  ISO26000

• UDHR  •  UNGP

• WEPs  •  ป็รื่ะกี่�ศผ่่�น

• ที่บ่ที่วนทีุ่กี่ป็ี     BCP Website

• ประเมัินผู้ลกระทิบในทีุ่กี่

ขั�นตอนของกี่�รื่ดำ�เนิน

ธุุรื่กี่ิจำที่่�สิ่งผ่ลกี่รื่ะที่บ่ต่อ

สิิที่ธุิมนุษยชั่น

• ทิบทิว่นกระบว่นการเพั่�อ

ปรับปรุงและลดโอกาสื่ใน

การละเมัิดให้น้อยทิี�สืุ่ด

หมัายเหตุ : 

• ที่บ่ที่วนทีุ่กี่ป็ี

• กำาหนดกลไกเยียว่ยา

เม่�อเกี่ิดผ่ลกี่รื่ะที่บ่

 เชั่ิงลบ่ด้�นสิิที่ธุิ

 มนุษยชั่น

• ใช่้กระบว่นการมัี

 สื่่ว่นร่ว่มักี่ับ่ผ่้้ม่สิ่วน

 ได้เสิ่ยในกี่รื่ณ์่ที่่�

ต้องกี่�รื่กี่�รื่เย่ยวย�

หมัายเหตุ : 

• ที่ำ�กี่�รื่ป็รื่ะเมินทีุ่กี่ป็ี

• ตรว่จสื่อบด้าน

สื่ิทิธ์ิมันุษัยช่น

อย่างรอบด้าน

• ติดต�มผ่ล

 กี่�รื่ดำ�เนินง�น

• รื่�ยง�นต่อผ่้้บ่รื่ิห้�รื่

และเปิดเผู้ยต่อผูู้้มัี

สื่่ว่นได้เสื่ีย

หมัายเหตุ : 

• เป็ิดเผ่ยผ่่�น BCP 

Website

Policy Commitment
Human Rights Impact 

Self Assessment
Access to Remedy

Human Rights 
Due Diligence

Performance 
Tracking & Reporting
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ประเด็นค้ว่ามัเสื่ี�ยงด้านสื่ิทิธ์ิมันุษัยช่น

กลุ่มัพันักงาน 

1. ความีเท�าเทียุมีในกริะบวนการิสัริริหา การิจ้างงาน ค�าต่อบแทน 

โอกาสัก้าวหน้าในหน้าที�การิงาน

2. ความีเท�าเทยีุมีในการิไดร้ิบัการิป็ฏิบิตั่ใินสัถึานที�ทำงาน (เชิ�น 

คำพัูด ท�าทาง) ต่�อทุกเพัศู วัยุ ศูาสันา และการิศู่กษัา ฯลฯ

3.  ความีเท�าเทียุมีในสัิทธ์ิพันักงาน และสัวัสัดิการิพัื�นฐาน

4.  ความีเท�าเทียุมีในการิได้ริับการิอบริมีเสัริิมีทักษัะ ริวมีถึ่ง    

ความีริู้ความีเข้าใจด้านความีป็ลอดภัยุที�เกี�ยุวข้อง

5.  เสัริภีาพัในการิริวมีกลุ�มี และเจริจาต่�อริองในเงื�อนไขที�ต่อ้งการิ

สัำหริับการิทำงาน 

6.  ความีรุินแริงการิคุกคามีทางเพัศู และการิสัมัีผัู้สัที�ไมี�เหมีาะสัมี

7. สัถึานที�ทำงาน และสัภาพัการิทำงานที�ป็ลอดภัยุและ                      

ถึูกสัุขลักษัณ์ะ

8. การิริักษัาความีลับของผูู้้ริ้องเริียุน/ผูู้้ได้ริับผู้ลกริะทบ

กลุ่มัผูู้้รับเหมัา (คู้่ค้้าทิี�สื่่งมัอบบริการ/แรงงาน) 

1. ความีเท�าเทียุมีในกริะบวนการิสัริริหา ผูู้้ริับเหมีา ผูู้้ริับเหมีา

ชิั�วคริาว แริงงานข้ามีชิาต่ิ เงื�อนไขการิจ้างงาน ค�าจ้างและ

สัวัสัดิการิ ไมี�ต่�ำกว�าที�กฎิหมีายุกำหนด

2.  ความีเท�าเทยีุมีในการิไดร้ิบัการิป็ฏิบิตั่ใินสัถึานที�ทำงาน (เชิ�น 

คำพัูด ท�าทาง) ต่�อทุกเพัศู วัยุ ศูาสันา และการิศู่กษัา ฯลฯ

3. ความีเท�าเทียุมีในการิได้ริบัการิอบริมีความีริูค้วามีเขา้ใจด้าน

ความีป็ลอดภัยุที�เกี�ยุวข้อง

4. เป็ิดโอกาสัให้มีีการิแสัดงความีคิดเห็นในการิป็ริับป็ริุงวิธ์ีการิ

ทำงานริ�วมีกัน ริวมีทั�งให้เสัริีภาพัในการิริวมีกลุ�มี และเจริจา

ต่�อริองในเงื�อนไขที�ต่้องการิสัำหริับการิทำงาน 

5.  ความีรุินแริงการิคุกคามีทางเพัศู คริอบคลุมีการิป็ฏิิบัต่ิงาน

ใน-นอกสัถึานที�ทำงานต่ามีที�ได้ริับมีอบหมีายุ

6. สัถึานที�ทำงาน และสัภาพัการิทำงานที�ป็ลอดภัยุและ               

ถึูกสัุขลักษัณ์ะ 

7. การิริักษัาความีลับของผูู้้ริ้องเริียุน/ผูู้้ได้ริับผู้ลกริะทบ

กลุ่มัคู้่ค้้า (ผูู้้ข้ายว่ัตถุดิบ/สื่ินค้้า) 

1. กริะบวนการิผู้ลิต่สิันค้านั�นๆ ใชิ้วัต่ถุึดิบอันต่ริายุ หรืิอป็ัจจัยุการิ

ผู้ลติ่มีาจากพัื�นที�ที�มีกีาริละเมิีดสิัทธิ์รินุแริงหรืิอถูึกมีองว�าไมี�ยุั�งยืุน

2. การิใชิ้แริงงานเด็ก การิบังคับใชิ้แริงงานสัต่รีิ หรืิอแริงงานผู้ิด          

กฏิหมีายุในการิผู้ลิต่สัินค้า

3. ลูกจา้ง ผูู้ร้ิบัเหมีา และแริงงานขา้มีชิาต่ขิองคู�คา้ ไมี�ไดร้ิบัการิป็ฏิบิตั่ิ

ต่ามีข้อกำหนดของกฎิหมีายุ

4. แริงงาน ความีป็ลอดภัยุ และสัิ�งแวดล้อมี ความีเท�าเทียุมีของ

พันักงานคู�ค้าในการิได้ริับการิอบริมีความีริู้ความีเข้าใจด้าน       

ความีป็ลอดภัยุที�เกี�ยุวข้อง (ริวมีถึ่งการิได้ริับ PPE ต่ามีลักษัณ์ะ

งานอยุ�างเหมีาะสัมี)

5. สัถึานที�ทำงาน และสัภาพัการิทำงานที�ป็ลอดภยัุและถึกูสัขุลกัษัณ์ะ 

6. ริักษัาความีลับของผูู้้ริ้องเริียุน/ผูู้้ได้ริับผู้ลกริะทบ

7. การิไมี�เลือกป็ฏิิบัต่ิกับองค์กริที�มีีความีสััมีพัันธ์์ทางธ์ุริกิจ

กลุ่มัชุ่มัช่น 

1. การิได้มีาซึ่่�งที�ดินและการิจัดการิที�ดิน ของสัถึานป็ริะกอบการิ

ป็ัจจุบันและการิลงทุนในอนาคต่ คำน่งถึ่ง

 • สัิทธ์ิชิุมีชินในการิเข้าถึ่งทริัพัยุากริธ์ริริมีชิาต่ิ และแหล�งน�ำ

 • ผู้ลกริะทบด้านวัฒนธ์ริริมีชิุมีชิน

2.  กริะบวนการิในสัำริวจความีต้่องการิ/ความีคาดหวังของชุิมีชิน

และสัังคมีริอบพัื�นที�ป็ฎิิบัติ่การิ และมีีกริะบวนการิในการิริับฟััง

เสีัยุงของชิุมีชินอยุ�างต่�อเนื�องในการิดำเนินกิจกริริมี/ดูแลชิุมีชิน              

เป็็นไป็อยุ�างทั�วถ่ึงและเท�าเทียุมี โดยุเฉีพัาะอยุ�างยุิ�งกลุ�มี สัต่ริี                

ผูู้้พัิการิ หริือกลุ�มีผูู้้ด้อยุโอกาสัอื�นๆ ในชิุมีชิน

3. การิบริิหาริจัดการิในต่ลอดทั�ง supply chain เพัื�อให้มีั�นใจว�าไมี�

เกิดผู้ลกริะทบต่�อชิุมีชิน ทั�งด้านสัิ�งแวดล้อมี สัังคมี และเศูริษัฐกิจ

4. มีีชิ�องทางการิสืั�อสัาริกับชิุมีชินอยุ�างเป็็นริะบบริวมีถึ่งเมีื�อเกิด

ภาวะฉีุกเฉีิน 

5. มีีชิ�องทางรัิบข้อร้ิองเริียุนของชุิมีชิน และการิรัิกษัาความีลับของ              

ผูู้้ริ้องเริียุน

กลุ่มัลูกค้้า 

1. กำหนดเกณ์ฑ์์การิป็ฏิิบัต่ิต่�อลูกค้าอยุ�างเท�าเทียุมี เชิ�น การิแสัดงออกด้วยุคำพัูด ท�าทาง ริวมีทั�งการิริะวังการิสััมีผู้ัสัทางกายุ หริือด้วยุวิธ์ี

การิอื�นใด

2. มีีกริะบวนการิในการิป็้องกันในป็ริะเด็นดังต่�อไป็นี�

 • การิคุกคามีทางเพัศู หริือเหตุ่ริ้ายุแริงอื�นๆ ที�ลูกค้าถึูกคุกคามี

 • การิคุ้มีคริองข้อมีูลสั�วนบุคคลของลูกค้า (ริวมีถึ่ง การิเก็บ การิเข้าถึ่ง และการินำไป็ใชิ้)

 • การิละเมีิดสัิทธ์ิเด็กหริือสัต่ริี ผู้�านสัื�อโฆษัณ์าป็ริะชิาสััมีพัันธ์์ หริือกิจกริริมีต่�างๆ

ผู้ลการประเมัินค้ว่ามัเสื่ี�ยงด้านสื่ิทิธ์ิมันุษัยช่น

รื่้อยละที่่�ได้รื่ับ่กี่�รื่ป็รื่ะเมินคิว�มเสิ่�ยง 3 ป็ีล่�สิุด 100    100 100

รื่้อยละที่่�ม่กี่�รื่รื่ะบุ่คิว�มเสิ่�ยง   0   0   0

รื่้อยละของคิว�มเสิ่�ยงที่่�รื่ะบุ่ซึ่่�งม่ม�ตรื่กี่�รื่ลดผ่ลกี่รื่ะที่บ่    0   0   0

บริษััทิในกลุ่มัพันักงาน คู้่ค้้า
(Contractors & Tier 1 Suppliers)
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การทิบทิว่นกระบว่นการและมัาตรการบรรเทิาผู้ลกระทิบ

การจัดการทิี�ดินข้ณะก่อสื่ร้างหร่อข้ยายกิจการ 
 

การดูแลสื่ังค้มัไมั่ค้รอบค้ลุมักลุ่มัเสื่ี�ยง สื่ตรี ผูู้้พัิการ หร่อกลุ่มัผูู้้ด้อยโอกาสื่อ่�นๆ ในชุ่มัช่น

รายัลัะเอียัดั:

• ผู้ลกริะทบทางเสัยีุง กลิ�น ควัน ฝุุ่�น แสัง และความีสัั�นสัะเทอืน ที�อาจเกดิจากกจิกริริมีขณ์ะก�อสัริา้งในพัื�นที�ป็ฏิบิตั่กิาริของบริษิัทัฯ
มิาตรการบรรเทาผลักระทบ:

• ต่ริวจสัอบการิได้มีาซึ่่�งที�ดินสัอดคล้องกับกฎิหมีายุ และไมี�กริะทบกับวิถึีชิีวิต่ของชิุมีชิน ทั�งด้านทริัพัยุากริ และวัฒนธ์ริริมี โดยุ
ป็ฏิิบัต่ิต่ามีกฎิหมีายุต่�างๆที�เกี�ยุวข้อง เชิ�น 
- พัริบ. ผู้ังเมีือง, พัริบ.ทางหลวง
- กฎิกริะทริวงฯ ป็ริะกาศูฯ ข้อบัญญัต่ิ เฉีพัาะพัื�นที�
- กฎิกริะทริวงฯ สัถึานีบริิการิน�ำมีันเชิื�อเพัลิง

• กำหนดมีาต่ริการิป็้องกันเสัียุงริบกวน การิสัั�นสัะเทือน ฝุุ่�น ควัน กลิ�น แสังสัะท้อน และการิบำบัดน�ำเสัียุ ริะหว�างการิก�อสัริ้าง
สัถึานีบริิการิน�ำมีัน

• กำหนดมีาต่ริการิรัิบฟัังความีเห็น/สัำริวจความีต่้องการิ/ความีคาดหวังของชุิมีชิน และสัังคมีริอบพืั�นที� ก�อนเริิ�มี และริะหว�าง
ดำเนินโคริงการิ

• ริับเริื�องริ้องเริียุนผู้�านชิ�อง Whistle blower Channel และ Hot Line 1651

รายัลัะเอียัดั:

• มีคีวามีเป็น็ไป็ได้ที�การิดำเนินการิด้านชุิมีชินสััมีพันัธ์ ์อาจสัร้ิางความีริูส้ัก่ว�าการิดูแลสังัคมีคริอบคลุมีไมี�คริอบคลุมีกลุ�มีเสัี�ยุง เดก็ 
สัต่ริี ผูู้้พัิการิ หริือกลุ�มีผูู้้ด้อยุโอกาสัอื�นๆ ในชิุมีชินและไมี�สัอดคล้องกับความีต่้องการิของกลุ�มีชิุมีชินเพัื�อนบ้าน

มิาตรการบรรเทาผลักระทบ:

• จัดเวทีริับฟัังความีคิดเห็น สัำริวจความีต้่องการิ และนำข้อมีูลที�ได้ไป็วิเคริาะห์ ป็ริะเมีินผู้ล และป็รัิบป็รุิงการิดำเนินโคริงการิ/
กิจกริริมีได้สัอดคล้องต่ริงกับความีต่้องการิของชิุมีชิน สัอดคล้องกับวิถึีชิีวิต่ และคริอบคลุมีทุกกลุ�มีเสัี�ยุง

• ดูแลชิุมีชินเพัื�อนบ้านเพัื�อให้มีั�นใจว�าการิบริิหาริจัดการิความีป็ลอดภัยุ และสัิ�งแวดล้อมีมีีป็ริะสัิทธ์ิภาพั โดยุป็ฏิิบัต่ิต่ามีนโยุบายุ
ความีป็ลอดภัยุ อาชิีวอนามีัยุ สัิ�งแวดล้อมี และอนุริักษัพัลังงาน (SHEE Policy)

• สัื�อสัาริล�วงหน้าก�อนเริิ�มีการิหยุุดเดินหน�วยุกลั�นเพัื�อซึ่�อมีบำริุงและเริิ�มีกลับมีาดำเนินการิ 
• ฝุ่ึกซึ่้อมีแผู้นอพัยุพักับชิุมีชินริองโริงกลั�น
• ริบัเริื�องร้ิองทุกข ์ขอ้เสันอแนะ ริวมีถึง่กำหนดกลไกการิเยุยีุวยุากริณ์ทีี�ชิมุีชินได้ริบัผู้ลกริะทบจากการิป็ฏิบัิต่งิานของบริษิัทัฯ มีกีาริ

คุ้มีคริองผูู้้ริ้องทุกข์และเก็บริักษัาข้อมีูลเป็็นความีลับ
• 8.00-17.00 น. 02 335 4102-5 
• 17.01-7.59 น. 02 335 4151
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 รายัลัะเอียัดั:

• มีีความีเป็็นไป็ได้ที�ลูกค้าทิ�งก้นบุหริี�ในสัถึานีบริิการิน�ำมีัน อาจเป็็นเหตุ่ให้เกิดผู้ลกริะทบเชิิงลบด้านความีป็ลอดภัยุ 
 มิาตรการบรรเทาผลักระทบ:

• ต่ิดป็้ายุสัื�อสัาริและสัริ้างความีต่ริะหนักด้านความีป็ลอดภัยุในสัถึานีบริิการิ
• มีาต่ริการิต่ริวจสัอบพัื�นที� อปุ็กริณ์ส์ัำคญั และใหเ้พัิ�มีการิต่ดิต่ั�งริะบบริกัษัาความีป็ลอดภยัุใหค้ริอบคลมุี พัื�นที�สัถึานบีริกิาริน�ำมีนั
• การิฝุ่ึกซึ่้อมีแผู้นดับเพัลิงเบื�องต่้น สัำหริับพันักงานบริิการิหน้าลาน และผูู้้ที�เกี�ยุวข้อง อยุ�างน้อยุป็ีละ 1 คริั�ง
• กำหนดจุดริวมีพัล เพัื�อให้ลูกค้าทริาบและอำนวยุความีสัะดวกให้ผูู้้พัิการิเพัื�อให้เกิดความีป็ลอดภัยุ 
• มีีกริะบวนการิคัดกริองคู�ค้าและพัันธ์มีิต่ริทางธ์ุริกิจต่ามีข้อกำหนดทางกฎิหมีายุ
• ริับป็ริะกันความีเสัียุหายุจากการิดำเนินงานของบริิษััทฯให้กับลูกค้า เมีื�อพัิสัูจน์ได้จริิง
• ริับริับเริื�องริ้องเริียุนลูกค้า ผู้�าน Call Center 1651 หริือ 02 335 4410  ริวมีถึ่งมีีการิดำเนินงานต่ริวจสัอบ แก้ไข และต่ิดต่ามี      

ข้อริ้องเริียุน
• การิคุ้มีคริองข้อมีูลสั�วนบุคคล ต่ามีมีาต่ริฐานสัากลการิบริิหาริจัดการิความีมีั�นคงป็ลอดภัยุทางไซึ่เบอริ์ ISO/IES 27001: 2013 

ISO/IES 27032: 2012 และ NIST Cyber Security Framework 

 รายัลัะเอียัดั:

• บริิษััทฯ อาจมีีสั�วนเกี�ยุวข้องทั�งทางต่ริง หริือทางอ้อมี ที�คู�ค้าอาจไมี�ป็ฏิิบัต่ิต่ามีข้อกำหนดของกฎิหมีายุ
 มิาตรการบรรเทาผลักระทบ:

• สัื�อสัาริและให้คู�ค้าที�สัำคัญทุกริายุริับทริาบและป็ฏิิบัต่ิต่ามีจริริยุาบริริณ์ในการิดำเนินธ์ุริกิจของผูู้้ผู้ลิต่ จัดหาสัินค้า วัต่ถึุดิบ และ
การิบริิการิ

• ต่ริวจป็ริะเมีินคู�ค�าด้านสัิ�งแวดล้อมี ความีป็ลอดภัยุ สัิทธ์ิมีนุษัยุชิน และการิกำกับดูแลที�ดี อยุ�างสัมี�ำเสัมีอ
• ต่ิดต่ามีป็ริะสัิทธ์ิภาพัการิทำงานของคู�ค้า ผู้�านการิป็ริะเมีินต่นเองของคู�ค้าริายุป็ี
• จัดทำริะบบการิบริิหาริจัดการิห�วงโซึ่�อุป็ทาน ซึ่่�งคริอบคลุมีกริะบวนการิคัดเลือกคู�ค้า การิต่ิดต่ามีต่ริวจสัอบ และการิป็ริะเมีินผู้ล

การิดำเนินงานของคู�ค้า
• สัื�อสัาริให้คู�ค้าในริะดับป็ฏิิบัต่ิการิริับทริาบถึ่งผู้ลการิดำเนินงานที�บริิษััทฯ คาดหวังเพัื�อให้เป็็นไป็ต่ามีมีาต่ริฐานของบริิษััทฯ 
• สัื�อสัาริให้คู�ค้าและหุ้นสั�วนทางธ์ุริกิจรัิบทริาบและเข้าใจถึ่งผู้ลกริะทบด้านสัิทธ์ิมีนุษัยุชินที�อาจจะเกิดข่�นจากการิดำเนินงาน                 

ผู้�านการิป็ริะชิุมีคู�ค้าป็ริะจำป็ี
• ริับเริื�องริ้องเริียุนผู้�านชิ�อง Whistleblower Channel และ Hot Line 1651

การให้บริการลูกค้้าและค้ว่ามัปลอดภัยในสื่ถานีบริการนำ�ามััน

การจ้างแรงงานผู้่านบริษััทิจัดหาแรงงาน ไมั่ปฏิิบัติตามัข้้อกำาหนดข้องกฎหมัาย
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รายัลัะเอียัดั:

• มีีความีเป็็นไป็ได้ที�พันักงานได้ริับการิการิแสัดงออกด้วยุคำพัูด ท�าทาง สััมีผู้ัสั หริือด้วยุวิธ์ีการิอื�นใดที�ไมี�เหมีาะสัมี ในสัถึานที�
ทำงาน หริือ ในเวลาทำงาน อันเนื�องมีาจากการิแสัดงความีคิดเห็นทางการิเมีืองที�แต่กต่�างกัน 

 มิาตรการบรรเทาผลักระทบ:

• ป็ฏิิบัต่ิต่�อทุกคนด้วยุความีเสัมีอภาคเพืั�อให้มีั�นใจว�าไมี�ถึูกไมี�เลือกป็ฏิิบัต่ิ โดยุป็ฏิิบัต่ิต่ามีนโยุบายุความีริับผู้ิดชิอบทางธ์ุริกิจต่�อ
การิเคาริพัสัิทธ์ิมีนุษัยุชิน

• กำหนดกฎิข้อบังคับการิทำงานเริื�องการิป็ริะพัฤต่ิต่นและการิใชิ้วาจา และความีสัามีัคคีไว้ในคู�มีือพันักงาน 
• สัื�อสัาริ/อบริมีในเริื�องการิแสัดงความีคิดเห็นทางการิเมีืองที�เหมีาะสัมี ไมี�ให้กริะทบกับการิทำงานริ�วมีกัน
• เป็ดิโอกาสัใหม้ีกีาริสัื�อสัาริริะหว�างผูู้บ้ริหิาริและพันกังาน ในการิเจริจาสัทิธ์ปิ็ริะโยุชินข์องพันกังานกบับริษิัทัฯ ผู้�านสัหภาพัแริงงาน

พันักงาน
• ริับเริื�องริ้องเริียุนที�โป็ริงใสัผู้�านชิ�อง Whistleblower Channel 
• การิคุ้มีคริองพันักงานและผูู้้แจ้งเบาะแสัโดยุจัดทำริะบบฐานข้อมีูลความีลับซึ่่�งเข้าถึ่งได้เฉีพัาะผูู้้เกี�ยุวข้อง

บริิษััทฯ จัดให้มีีชิ�องทางการิแจ้งเบาะแสัหริือข้อริ้องเริียุนในด้านสัิทธ์ิมีนุษัยุชิน และป็ริะเด็นที�ผิู้ดข้อกฎิหมีายุ จริริยุาบริริณ์ ทั�งจาก
พันักงานและผูู้้มีีสั�วนได้เสีัยุอื�น และมีีกลไกในการิคุ้มีคริองพันักงานและผูู้้แจ้งเบาะแสัโดยุจัดทำริะบบฐานข้อมูีลความีลับซึ่่�งเข้าถ่ึงได้
เฉีพัาะผูู้้เกี�ยุวข้อง และมีีการิต่ั�งคณ์ะกริริมีการิสัอบสัวนซึ่่�งเป็็นผูู้้แทนจากสั�วนงานที�ไมี�มีีสั�วนได้เสัียุในข้อริ้องเริียุนดังกล�าว เพัื�อพัิจาริณ์า
สัอบสัวนดำเนินการิต่ามีริะเบียุบ และแจ้งผู้ลกลับไป็ยุังผูู้้แจ้งข้อมีูล โดยุมีีชิ�องทางการิริับข้อริ้องเริียุนและแจ้งเบาะแสั ดังนี�
 • การิแจ้งข้อมีูลผู้�านสัหภาพัแริงงานหริือคณ์ะกริริมีการิลูกจ้างของบริิษััทฯ 
 • Hot line 1651 
 • จดหมีายุอิเล็กทริอนิกสั์ถึ่งฝุ่�ายุต่ริวจสัอบภายุใน 

การเจรจาต่่อรอง
 
บริษิัทัฯ เป็ดิโอกาสัใหม้ีกีาริสัื�อสัาริริะหว�างผูู้บ้ริหิาริและพันกังาน ในการิเจริจาสัทิธ์ปิ็ริะโยุชินข์องพันกังานกบับริษัิัทฯ ผู้�านสัหภาพัแริงงาน
พันกังาน บริษิัทั บางจาก คอร์ิป็อเริชิั�น จำกัด (มีหาชิน) ที�ไดจ้ดทะเบียุนถูึกต่อ้งต่ามีกฎิหมีายุ ป็จัจบัุนสัหภาพัแริงงานพันักงาน มีสีัมีาชิกิ
เป็น็พันักงานบริษิัทัฯ ริอ้ยุละ 27.76 (304 คน/1095 คน) (ข้อมูีล ณ์ 1 กนัยุายุน 2564 มีจีำนวนพันักงานทั�งหมีด 1,095 คน) ซึ่่�งพันักงาน 
100% อยุู�ภายุใต่้ข้อต่กลงการิเจริจาต่�อริองริ�วมีกันโดยุมีีการิป็ริะชุิมีหาริือกับผูู้้บริิหาริอยุ�างสัมี�ำเสัมีอ สัหภาพัแริงงานฯ มีีสัิทธ์ิแต่�งต่ั�ง
คณ์ะกริริมีการิลูกจ้าง (ป็ัจจุบันมีีจำนวนทั�งสัิ�น 13 คน) เพัื�อพััฒนาสัวัสัดิการิและสัิทธ์ิป็ริะโยุชิน์ของพันักงานริ�วมีกับผูู้้แทนฝุ่�ายุบริิหาริ 
ทำใหพ้ันักงานไดร้ิบัสัวัสัดิการิต่ริงต่ามีความีต้่องการิและความีคาดหวงัอยุ�างเหมีาะสัมี และมีกีาริป็ริะชิมุีป็ริก่ษัาหาริอืริ�วมีกันทกุไต่ริมีาสั
ต่ามีที�กฎิหมีายุกำหนด ซึ่่�งในป็ี 2564 ต่ัวอยุ�างผู้ลที�เกิดจากการิป็ริะชิุมีริ�วมี ได้แก� โคริงการิริ�วมีใจ สัำหริับพันักงานที�ต่้องการิเกษัียุณ์
ก�อนอายุุ 60 ป็ี การิป็ริับป็ริุงเงินพัิเศูษัสัำหริับพันักงานเข้ากะ ริะดับ 8-9  เงื�อนไขการิเข้าเป็็นคู�ค้าบริิษััท กริณ์ีพันักงานลาออก เป็็นต่้น  

ข้อพัิพัาทและการิริ้องเริียุน ในป็ี 2564 จากการิป็ริะชิุมีแลกเป็ลี�ยุนอยุ�างสัมี�ำเสัมีอริะหว�างผูู้้บริิหาริและคณ์ะกริริมีการิลูกจ้างซึ่่�งเป็็น                
ผูู้้แทนพันักงาน บริิษััทฯ ไมี�มีีข้อพิัพัาทด้านแริงงานที�สัำคัญ ไมี�มีีข้อริ้องเริียุนด้านสัิทธ์ิมีนุษัยุชิน ไมี�มีีป็ริะเด็นละเมีิดกฎิหมีายุหริือ                 
ข้อบังคับด้านสัังคมีอยุ�างมีีนัยุสัำคัญ

การเล่อกปฏิิบัติในพั่�นทิี�ปฏิิบัติงาน

มาต่รการรับการร้องเร่ยนและแจ้งเบาะแสั
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การดููแลพนัักงานั

ในปีีท่ี่�ผ่่านมาการเปีลี่่�ยนแปีลี่งอย่างรวดเร็วของสถานการณ์์โลี่กท้ี่�งในด้านเศรษฐกิจ เที่คโนโลี่ย่ ส้งคมสิ�งแวดลี่้อม โดยเฉพาะ
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวร้ส Covid-19 ท่ี่�ส่งผ่ลี่กระที่บต่่อการดำเนินธุุรกิจ บริษ้ที่ฯได้ต่ระหน้กถึงผ่ลี่กระที่บจากการ
เปีลี่่�ยนแปีลี่งด้งกลี่่าว จึงได้ม่การพ้ฒนาแลี่ะปีร้บต้่ว เพ่�อให้ที่้นต่่อสถานการณ์์ที่่�ม่ความที่้าที่ายแลี่ะรุนแรงขึ�น รวมที่้�งมุ่งเน้นการดูแลี่
พน้กงานให้ปีลี่อดภั้ย พร้อมไปีก้บการพ้ฒนาศ้กยภัาพพน้กงาน ให้พร้อมร้บม่อก้บการเปีล่ี่�ยนแปีลี่งท่ี่�เกิดขึ�น เพ่�อร่วมก้นข้บเคล่ี่�อน
องค์กร ต่ามค่านิยม I AM BCP นอกจากน่� บริษ้ที่ฯได้ให้ความสำค้ญก้บ การร้กษาพน้กงานแลี่ะการดึงดูดพน้กงานกลุี่่มเปี้าหมาย 
(Talent attraction and retention) แลี่ะการเต่ิบโต่แลี่ะความก้าวหน้าที่างสายอาช่ีพ (Career Development and Career Path) 
โดยม่กรอบแนวคิด เปี้าหมาย แลี่ะการดำเนินงาน ด้งน่�

The BEST Employer ภายใต้้การดูแูลพนักังานั แบบ 100X Happiness (อยู� ดีู มี ีสุขุ)

เป้้าหมายดู้านัการดููแลพนัักงานั 2564-2568 

กรอบแนัวคิิดูการดููแลพนัักงานัต้ามีแนัวทาง The BEST Employer

• บริษ้ที่ฯม่การวางแผ่นกลี่ยุที่ธุ์แลี่ะต่ิดต่ามปีระเด็นด้านพน้กงานผ่่าน คณ์ะอนุกรรมการพ้ฒนาบุคลี่ากรแลี่ะการบริหาร 
(Management Development Sub Committee – Sub MDC) ปีระจำแต่ล่ี่ะกลีุ่ม่ธุรุกจิ เพ่�อรวบรวมผ่ลี่ความคดิเหน็ของพนก้งาน 
จากการสำรวจความความผู่กพ้นพน้กงานต่่อองค์กร (Employee Engagement Survey) แลี่ะค้ดกรองปีระเด็นหาร่อต่่างๆ                  
กอ่นนำปีระเด็นเหล่ี่าน้�นไปีพจิารณ์าในคณ์ะกรรมการพฒ้นาบุคลี่ากรแลี่ะการบรหิาร (Management Development Committee 
– MDC) เพ่�อขออนุม้ต่ิดำเนินการปีร้บปีรุงแลี่ะพ้ฒนา พร้อมต่ิดต่ามดูแลี่บุคคลี่ากรในแต่่ลี่ะกลีุ่่มธุุรกิจหร่อกลีุ่่มงานได้ใกลี่้ชีิด
แลี่ะมป่ีระสทิี่ธุภิัาพมากขึ�น เชีน่ ปีระเดน็ดา้นการบรหิารอต้่รากำล้ี่งใหเ้หมาะสมกบ้แผ่นการเต่บิโต่ที่างธุรุกจิ การพฒ้นาพนก้งาน 
(Learning and Development) การสน้บสนุนการโยกย้ายเพ่�อการพ้ฒนา (Job Rotation for Development) แลี่ะการส่งเสริม
ด้านการเร่ยนรู้เพ่�อต่่อยอดที่างธุุรกิจ 

• บรษิท้ี่ฯ มร่ะบบการวเิคราะหข์อ้มลูี่ (Data Analytics) แลี่ะหนา้จอแสดงผ่ลี่การวเิคราะหส์ำหรบ้ผู่บ้รหิาร (Executive Dashboard) 
ในการพิจารณ์าการดูแลี่พน้กงาน ให้สอดร้บก้บที่ิศที่างของธุุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ชี่วยเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพในการวางแผ่นอ้ต่รา
กำลี่้ง กระบวนการสรรหา ค้ดเลี่่อกบุคลี่ากร โดยเฉพาะต่ำแหน่งงานหลี่้ก (Key Position) ซึ่ึ�งเปี็นกลี่ยุที่ธุ์สำค้ญที่่�ต่อบโจที่ย์
ปีัจจ้ยการข้บเคลี่่�อนองค์กรอย่างม่ปีระสิที่ธุิภัาพ(Agility) 

สำหร้บการดำเนินงานต่ามกระบวนการในการดูแลี่พน้กงาน แบ่งเปี็น 1) การวางแผ่นกำลี่้งคนแลี่ะการสรรหา 2) การพ้ฒนาพน้กงาน                 
3) การสร้างความผู่กพ้นองค์กร แลี่ะ 4) การร้กษาพน้กงาน ม่ด้งน่�

การขับเคิล่�อนัองคิ์กร
อย�างมีีประสุิทธิิภาพ (Agility) 

ประสุิทธิิผลคิวามีเป็นัผู้นัำา
(Engaging Leadership)

มีุ�งเนั้นัการพัฒนัาพนัักงานั 
(Talent Focus)

คิวามีผูกพันัต้�อองคิ์กร 
ของพนัักงานั 

(Employee Engagement) 

• เน้นการที่ำงานเปี็นที่่มที่่�
ปีระสานความต่่างได้ลี่งต่้ว

• เต่ร่ยมพร้อมม่ความคลี่่องต่้ว 
แลี่ะความย่ดหยุ่น ต่่อการ
เปีลี่่�ยนแปีลี่ง

• การพ้ฒนาผู่้นำ • การบริหารค่าต่อบแที่นแลี่ะ
การร้กษาพน้กงาน

• การพ้ฒนาพน้กงาน
• การสร้างภัาพลี่้กษณ์์ที่่�ด่

• การสร้างความผู่กพ้นของ
พน้กงานต่่อองค์กร
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เป้าหมีายในัการสุรรหาบุคิลากร ปี 2569 (ระยะยาว)

เป้าหมีายในัการสุรรหาบุคิลากร ปี 2564

อััตราการจ้้างงานสำำาเร็จ้ตามแผน 
(Job Succession Rate) 

ร้อยละ 94

 อััตราการจ้้างงานสำำาเร็จ้ตามแผน 
(Job Succession Rate) 

ร้อยละ 90

1. การวางแผนักำาลังคนัและการสรรหา
ดว้ยการเต่บิโต่อยา่งต่อ่เน่�องของบรษิท้ี่ฯ การวางแผ่นอต้่รากำล้ี่งแลี่ะการสรรหาคด้เลี่อ่กบคุลี่ากรจากที่้�งภัายในแลี่ะภัายนอกเขา้มารว่ม
งานก้บบริษ้ที่ฯ เปี็นสิ�งสำค้ญที่่�ต่้องเต่ร่ยมพร้อมแลี่ะดำเนินการอย่างเหมาะสมก้บการปีฏิิบ้ต่ิงานเพ่�อให้บรรลีุ่วิส้ยที่้ศน์แลี่ะเปี้าหมาย       
ของบริษ้ที่ฯ โดยบริษ้ที่ฯพิจารณ์าค้ดเลี่่อกบุคลี่ากรจากความรู้ ความสามารถ ศ้กยภัาพ แลี่ะม่ค่านิยมที่่�สอดคลี่้องก้บว้ฒนธุรรมองค์กร 

ต้ิดูอันัดูับ 1 ในั 8 จ้ากการ
สำำารวจ้อังค์์กรที่่�ค์นร่�นใหม�ในสำาขา
วิศวกรรมอัยากที่่�จ้ะร�วมงานด้้วย

ค์งระยะเวลา
การสำรรหาพนักงาน

ให้อัย่�ที่่� 40 วันั

ระยะเวลาการสำรรหา
พนักงานใหม� 42 วันั

 อััตราการรับพนักงานใหม� 
จ้ำานวน 50 คินั

50

 การจ้้างงานค์นพิการในสำัด้สำ�วน
ร้อยละ 1 ของพนัักงานั
ทั�งหมีดู (จำำานัวนั 11 คินั) 

จ้้างงานค์นพิการในสำัด้สำ�วน
ร้อยละ 1 ของพนัักงานั
ทั�งหมีดู (จำำานัวนั 11 คินั) 

การดูำาเนัินังานัสุำาคิัญในัปี 2564

• วางแผนักำาลังคินัและ                    

ขีดูคิวามีสุามีารถให้                  

สุอดูรับกับแผนักลยุทธิ์                

ของบริษััทฯ ในัระยะ 3 ปี

• จ้ดที่ำแผ่นงานสรรหาในเชีิงรุก (Proactive recruitment) โดยการเดินสายปีระชีาส้มพ้นธ์ุ 
ในมหาวิที่ยาลี่้ยต่่างๆ (Roadshow) แลี่ะที่ำ Job fair รวมท้ี่�งได้ม่การเปีล่ี่�ยนรูปีแบบ 
การสรรหาแบบออนไลี่น์ โดยการที่ำ Online Career roadshow session ให้ก้บมหาวิที่ยาลี่้ย 
กลีุ่่มเปี้าหมาย เพ่�อให้สอดคลี่้องก้บความต่้องการแลี่ะแผ่นกลี่ยุที่ธุ์ของบริษ้ที่ฯ ที่่�ต่้องการ 
สร้าง Employer Branding 

• โครงการทีุ่นการศึกษาระด้บปีริญญาต่ร่ แลี่ะระด้บปีริญญาโที่ ของสถาบ้น AIT ในสาขาท่ี่�           
เหมาะสม เพ่�อเป็ีนการสร้างบุคลี่ากรที่่�ม่ความรู ้ความสามารถ พร้อมที่่�จะรองรบ้การเติ่บโต่ของ      
บริษ้ที่ฯ รวมที่้�งบริษ้ที่ในกลีุ่่ม

• จำ้างงานัอย�างมีีคิุณคิ�าและ

 เท�าเทียมี เปิดูโอกาสุในัการ

 จำ้างงานัคินัพิการ เพ่�อสุร้าง

คิวามียั�งย่นัแก�สุังคิมี

• การจา้งงานคนพิการที่่�มศ่ก้ยภัาพเขา้ที่ำงานในต่ำแหนง่ที่่�เหมาะสมรวม 11 คน ครบต่ามส้ดสว่น
ร้อยลี่ะ 1 ของพน้กงานที่้�งหมด ต่ามมาต่รา 33 ของพระราชีบ้ญญ้ต่ิส่งเสริมแลี่ะพ้ฒนาคุณ์ภัาพ
ชี่วิต่คนพิการ พ.ศ.2550 ที่้�งย้งเปี็นการต่อบสนองต่่อเปี้าหมายที่่� 8 ของเปี้าหมายการพ้ฒนาที่่�
ย้�งย่น (SDGs)

• สุร้างภาพลักษัณ์ที�ดูีของ

องคิ์กร ผ�านัสุ่�อออนัไลนั์     

ต้�างๆ เพ่�อดูึงดููดูคินัรุ�นัใหมี�   

ให้รู้จำัก และอยากร�วมีงานั            

กับองคิ์กร

• โครงการฝึึกงาน ปีระจำปีี 2564 (BCP Talent Internship Program 2021) เปีิดร้บสม้คร 
นิสิต่/น้กศึกษารุ่นใหม่ ที่้�งไที่ยแลี่ะต่่างชีาต่ิ เข้าฝึึกงานก้บที่างบางจากฯ พร้อมฝึึกฝึน
ปีระสบการณ์์ด้านนว้ต่กรรมส่เข่ยวอย่างแที่้จริงไปีด้วยก้น ม่น้กศึกษาฝึึกงานในโครงการ 
ที่้�งสิ�น 116 คน (ส้งก้ดส่วนงานที่่�โรงกลี่้�นฯ 72 คน แลี่ะอาคาร M Tower 44 คน) ที่้�งน่�ชี่วง
เวลี่าการฝึกึงานของนอ้งๆ แต่ล่ี่ะคนจะแต่กต่า่งกน้ ขึ�นอยูก่บ้ที่างมหาวทิี่ยาลี่ย้กำหนด แลี่ะต่าม
สถานการณ์ก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากน่�ยง้มโ่ครงการที่วิภัาคก่บ้วิที่ยาลี่ย้เที่คโนโลี่ย่
อรรถวิที่ย์พณ์ิชียการ ซึ่ึ�งม่น้กศึกษา จำนวน 1 คน เปี็นระยะเวลี่า 1 ปีี ต่้�งแต่่ พฤศจิกายน 2563 
ถึง ตุ่ลี่าคม 2564

กลยุทธิ์
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การดูำาเนัินังานัสุำาคิัญในัปี 2564

• ในปีี 2564 ได้ม่การพ้ฒนารูปีแบบของส่�อที่่�ที่้นสม้ยมากขึ�น แลี่ะเปี็นที่่�นิยมในปีัจจุบ้น แลี่ะ
กา้วที่น้สถานการณ์ ์COVID-19 โดยส่�อเหลี่า่น่�ไดถ้กูปีระชีาส้มพน้ธุผ่์่านชีอ่งที่าง Facebook 
Page, Youtube แลี่ะ Spotify ได้แก่ Bangchak Career Podcast สาระน่ารู้เพิ�มเติ่ม                 
สำหร้บว้ยที่ำงานจนถึงว้ยเกษ่ยณ์อายุ 10 ต่อน ที่้�งภัาษาไที่ยแลี่ะภัาษาอ้งกฤษ เผ่ยแพร่ผ่่าน
ชี่องที่าง Youtube, Soundcloud แลี่ะ Spotify แลี่ะม่การจ้ดที่ำ Bangchak Virtual Career 
Roadshow ที่่�ใชีท้ี่ดแที่นการไปี Job Fair แลี่ะ Career Fair ในช่ีวงสถานการณ์ ์COVID-19 
เปี็นรูปีแบบของคลี่ิปีวิด่โอ เผ่ยแพร่ผ่่านชี่องที่าง Youtube : Bangchak Career นอกจากน่�             
ย้งได้ม่การรวบรวมเน่�อหา content ที่่�โพสต่์ใน Facebook ต่ลี่อดปีี 2564 ไว้ในรูปีแบบของ 
Bangchak Career E-book ซึ่ึ�งปีระกอบไปีด้วยบที่ความมากกว่า 45 เร่�องที่่�เก่�ยวข้องก้บ         
ว้ยที่ำงานในยุคปีัจจุบ้น

• Bangchak Career ได้ร่วมปีระชีาส้มพ้นธุ์ผ่่านส่�อภัายนอกที่่�เก่�ยวข้องก้บการร้บสม้ครงาน 
ที่้�ง WorkVenture ที่่�ไดป้ีระชีาส้มพน้ธุผ์่า่นบที่ความแลี่ะวดิโ่อ แลี่ะยง้ไดร้ว่มกบ้ JobTopGun 
โดยไดร้บ้การโหวต่แลี่ะรวิ่วใหเ้ปีน็บรษิท้ี่ในฝัึน “Dream Company” ที่่�สามารถดูแลี่พนก้งาน
ในดา้นความสมดลุี่ ที่้�ง 4 ปีระการ ไดแ้ก ่ช่ีวิต่ด/่งานด/่เงนิด/่สง้คมด ่ไดเ้หนอ่กวา่มาต่รฐาน
ที่้�วไปี ดว้ยคะแนน 3 YOU SAY Flower of Hearts ซึ่ึ�งอยูใ่นระดบ้วเิศษสดุสำหรบ้การโหวต่
แลี่ะร่วิวในคร้�งน่� แลี่ะ Bangchak Career ย้งได้ร่วมปีระชีาส้มพ้นธุ์ผ่่านส่�อของ You Say, 
HR Say เพ่�อดึงดูดผู่้สม้ครงานรุ่นใหม่ ให้เข้ามาสม้ครงานผ่่านเว็บไซึ่ต่์ JobTopGun แลี่ะ
เลี่่อกบางจากฯ เปี็นบริษ้ที่ในฝึันที่่�ต่นเองต่้องการร่วมงาน 

• สำรวจความต่้องการของผู่้สม้ครงานในแต่่ลี่ะ Generation โดยการสร้างชี่องที่างการส่�อสาร
แลี่ะเน่�อหาของส่�อปีระชีาส้มพน้ธ์ุใหส้อดคล้ี่องกบ้ความต้่องการ เพ่�อจงูใจให้เขา้มาสมค้รงาน
ในบริษ้ที่ฯ เพิ�มมากขึ�น

• ม่การสำรวจ Retention Rate ของพน้กงานลี่าออกที่่�ม่อายุงานไม่เกิน 2 ปีี พบว่า 
การร้กษาพน้กงานใหม่ม่แนวโน้มสูงขึ�น เน่�องจากการปีร้บสว้สดิการ แลี่ะสไต่ลี่์การที่ำงาน  
ให้สอดคลี่้องก้บพน้กงานในแต่่ลี่ะชี่วงอายุมากขึ�น

ลดูระยะเวลาการสุรรหา • ต่อ่ยอดระบบการบรหิารงานบคุคลี่ Smart ME ไปียง้ระบบการสรรหาแลี่ะคด้เลี่อ่กพนก้งาน 
โดยผ่่านระบบคอมพิวเต่อร์ รวมที่้�งพ้ฒนาต่่อไปีย้งระบบการดูแลี่พน้กงานใหม่ 
(Onboarding program) เพ่�อสร้างค่านิยม I AM BCP แลี่ะความผู่กพ้นต่่อองค์กรต่้�งแต่่ 
เริ�มงานจนพน้ระยะเวลี่าที่ดลี่องงาน อก่ที่้�งยง้ไดจ้ด้ที่ำคูม่อ่ Onboarding Bangchak Lifestyle 
ซึ่ึ�งเปี็นการการให้ข้อมูลี่เก่�ยวก้บสภัาพแวดลี่้อมโดยที่้�วไปีรอบๆ สถานที่่�ที่ำงาน เชี่น                     
ที่่�พ้กอาศ้ย โรงพยาบาลี่ แลี่ะสถานที่่�พ้กผ่่อนต่่างๆ อ่กด้วย

• เพิ�มชี่องที่างการสรรหาแลี่ะสม้ครงานของผู้่สม้ครงาน โดยการจ้ดที่ำรูปีแบบการสม้ครงาน
ใหม่ในระบบ Smart ME ผ่่านชี่องที่าง “Introduce Yourself” เพ่�อให้ผู่้สม้ครงานสามารถ
ส่งปีระว้ต่ิของต่นเองได้อย่างง่ายดายแลี่ะสะดวกมากขึ�น โดยไม่จำเปี็นต่้องรอปีระกาศ 
ร้บสม้ครงานต่ำแหน่งว่าง

• ร่วมก้บภัาคร้ฐปีร้บปีรุงข้อสอบค้ดเลี่่อกพน้กงานในเร่�อง Competency ให้ผู่้สม้ครสามารถ
ที่ำการที่ดสอบผ่่านระบบคอมพิวเต่อร์ออนไลี่น์ได้ แลี่ะม่เป้ีาหมายที่่�จะที่ำแบบที่ดสอบ          
คด้เลี่อ่กอ่�นๆ ใหส้ามารถที่ำผ่า่นระบบคอมพวิเต่อรไ์ดท้ี่้�งหมดต่อ่ไปี ควบคูไ่ปีกบ้การปีรบ้ปีรุง
แนวที่างของข้อสอบให้ที่้นสม้ยแลี่ะว้ดผ่ลี่ได้แม่นยำมากยิ�งขึ�น

กลยุทธิ์
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2. การพัฒนัาพนัักงานั 
ที่ร้พยากรบุคคลี่ถ่อเปี็นสิ�งท่ี่�บริษ้ที่ฯ ให้ความสำค้ญอย่างยิ�ง 
พน้กงานทีุ่กคนม่ต่้นทีุ่นศ้กยภัาพที่่�หลี่ากหลี่าย บริษ้ที่ฯ จึงได้จ้ด
เต่ร่ยมแผ่นการพ้ฒนาที่่�เหมาะสมสำหร้บพน้กงานทุี่กระด้บ                    
ให้ม่ข่ดความสามารถต่ามมาต่รฐานต่ำแหน่งงานท่ี่�กำหนดไว้              
โดยบริษ้ที่ฯ ได้กำหนดที่้กษะแลี่ะคุณ์ล้ี่กษณ์ะท่ี่�จำเปี็นในแต่่ลี่ะ           
สายอาช่ีพ (Competency) แลี่ะดึงศ้กยภัาพภัายในต่้วบุคคลี่              
เพ่�อมุง่เน้นการบริหารองค์กรอย่างมป่ีระสิที่ธิุภัาพ (Talent focus) 
ต่ามแนวที่างการเป็ีนสุดยอดนายจ้างดเ่ด่น (The Best Employer) 
โดยยึดหลี่้กของค่านิยมองค์กร I AM BCP ให้พน้กงานร่วม
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ผ่ลี่ิต่นว้ต่กรรมที่างความคิดโดยใชี้

กระบวนการ Agile แลี่ะ Design Thinking เพ่�อให้ม่ความพร้อม
ต่่อความผ่้นผ่วน ความไม่แน่นอน แลี่ะความคลีุ่มเคร่อของสภัาวะ
แลี่ะสถานการณ์์ที่้�วไปีของโลี่ก (VUCA World : volatility, 
uncertainty, complexity and ambiguity) 

เป้าหมีายการพัฒนัาพนัักงานัปี 2564-2569
ที่้�งน่�เพ่�อปีระเมินข่ดความสามารถของพน้กงาน บริษ้ที่ฯ ม่การว้ด
แลี่ะปีระเมินผ่ลี่ Competency แลี่ะนำไปีวิเคราะห์ เพ่�อพ้ฒนา
แผ่นการเร่ยนรู้ รายบุคคลี่ แลี่ะให้สอดคล้ี่องก้บเส้นที่าง                         
ความก้าวหน้าต่ามสายอาช่ีพ (Career Path Development)               
ของพน้กงาน โดยได้กำหนด เปี้าหมายปีี 2564-2569 ไว้ด้งน่� 

ผลการดูำาเนัินังานัดู้านัเป้าหมีายในัการสุรรหาบุคิลากร ปี 2564

เป้าหมีาย

พนัักงานับางจำากฯ แบ�งต้ามี Generations

Baby Boom Generation X Generation Y Generation Z

2% 2.9% 1.8%
1.3%

51% 50% 50.9%
53.0%

44% 43.2% 43.3%
40.9%

3% 3% 4% 4.8%

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564

อััตรากำาลังค์น (ค์น)

อััตราสำ�วนขอังการจ้้างงานสำำาเร็จ้ตามแผน  

(เป้้าหมาย)

การจ้้างงานค์นพิการ (เป้้าหมาย)

ระยะเวลาการสำรรหาพนักงานใหม� (เป้้าหมาย)

อััตราการรับพนักงานใหม�

อััตราการรักษาพนักงานใหม�

ให้ไม�ลาอัอักภายใน 2 ป้ีแรก (เป้้าหมาย)

1,254ค์น

94.44%
(90%)

13 ค์น
(13 คน)

40 วัน
(43 ว้น)

67 ค์น

99%

(85%)

1,251ค์น

90.72%
(90%)

13 ค์น
(13 คน)

40 วัน
(43 ว้น)

74 ค์น

99%

(85%)

1,230ค์น

94%
(90%)

12 ค์น
(12 คน)

40 วัน
(43 ว้น)

30 ค์น

99%

(85%)

2561 2562 2563 2564

1,103 ค์น

90%
(90%)

11 ค์น
(11 คน)

42 วัน
(42 ว้น)

50 ค์น

97%

(85%)

138
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



ต้ัวชี้ี�วัดู กลยุทธิ์

• เพิ�มข่ดความสามารถต่ามมาต่รฐาน
ต่ำแหน่งงาน (Competency) แลี่ะ
บริหารความก้าวหน้าที่างอาชี่พอย่าง        
ต่่อเน่�อง

Competency gap โดยว้ด
จากผ่ลี่ปีระเมิน ที่้กษะแลี่ะ
คุณ์ลี่้กษณ์ะที่่�จำเป็ีนต่้องม่
ของงานในแต่่ลี่ะสายอาชี่พ 
(Competency assessment)

• Career development guideline: 
• แผ่นพ้ฒนาความก้าวหน้าที่างอาชี่พ 
• แผ่นพ้ฒนาต่นเอง (IDP : Individual development 

plan) เพ่�อปีิด Competency Gap

• ม่ แ ผ่นการส่ บที่อดต่� า แหน ่ ง ง าน 
(Succession plan) ส�าหร้บต่�าแหน่ง
ผู่ ้บริหาร ต่�าแหน่งส�าค้ญ (Critical 
position) แลี่ะต่�าแหน่งงานในธุุรกจิใหม่

จ�านวนพน้กงานที่่�ม่ศ้กยภัาพ
สงู (Talent) ที่่�ได้รบ้การพฒ้นา
ในแต่่ลี่ะปีี

• Talent development : หลี่้กสูต่รส�าหร้บพน้กงานที่่�
ม่ศ้กยภัาพสูง 

• Succession plan: พ้ฒนาผู่้เชี่�ยวชีาญแลี่ะผู่้ส่บที่อด
ต่ามเส้นที่างในสายอาชี่พ

• พฒ้นาหลี่ก้สตู่รพ่�นฐานสำหร้บพนก้งาน
แต่่ลี่ะระด้บ (Mandatory program)        
รวมที่้�งการสร้างภัาวะผู่้นำในองค์กร 

จ ำ น ว น พ น้ ก ง า น ที่่� ผ่่ า น
หลี่้กสูต่ร 

• Mandatory program model พ้ฒนาหลี่้กสูต่รใน
แต่่ลี่ะระด้บให้เหมาะสมก้บการเติ่บโต่ที่างธุุรกจิแลี่ะ
การสร้างภัาวะผู่้น�าในองค์กร

• หลี่ก้สตู่รด้านเที่คโนโลี่ย่เพ่�อที่น้ต่่อการเปีลี่่�ยนแปีลี่ง
ของโลี่ก รวมที่้�งเน้นการเร่ยนรู้แบบ Agile แลี่ะ 
Design thinking

• พ้ฒนาระบบการเร่ยนรู้ผ่่านเที่คโนโลี่ย่
ที่่�ที่้นสม้ย เข้าถึงง่าย แลี่ะต่อบโจที่ย์ต่่อ
พน้กงาน

จ�านวนพน้กงานเร่ยนรู ้ผ่่าน
ระบบ e-learning แลี่ะระบบ 
BCP-KMS ภัายในองค์กร

• Technology & Innovation: 
• พ้ฒนาระบบการจ้ดการองค์ความรู้ภัายในองค์กร 

(BCP-KMS) เพ่�อจ้ดเก็บองค์ความรู้ที่่�สำค้ญของ
องค์กรซึ่ึ�งสอดคล้ี่องก้บยุที่ธุศาสต่ร์ระยะยาวแลี่ะ
จำเปี็นต่่อการดำเนินธุุรกิจในปีัจจุบ้น

เป้าหมีายปี 2564-2569

เป้าหมีาย และผลการดูำาเนัินังานัปี 2564

ผลดูำาเนัินังานัปี 2564

เพิ�มข่ดความสามารถต่ามมาต่รฐานต่ำแหน่งงาน 
(Competency) แลี่ะบริหารความก้าวหน้าที่าง
อาชี่พ 
 

จ้ดที่ำแผ่นพ้ฒนาความก้าวหน้าที่างอาช่ีพ (Career development guideline) 
ม่การว้ดข่ดความสามารถต่ามมาต่รฐาน โดยการปีระเมินที่้กษะแลี่ะคุณ์ลี่้กษณ์ะ
ที่่�จำเปี็นต่้องม่ของงานในแต่่ลี่ะสายอาชี่พ (Competency assessment) เพ่�อนำ
มาสร้างแผ่นพ้ฒนารายบุคคลี่ (IDP : Individual Development Plan) 

Talent & Succession Plan: แผ่นการส่บที่อด
ต่ำแหน่งงาน สำหร้บต่ำแหน่งผู้่บริหาร ต่ำแหน่ง
สำค้ญ (Critical Position) แลี่ะต่ำแหน่งงานใน
ธุุรกิจใหม่ 

• Talent development : จ้ดที่ำ IDP สำหร้บพน้กงานที่่�ม่ศ้กยภัาพสูง                       
รวมที่้�งจ้ดให้ม่ Mentoring program 

• จ้ดที่ำโครงการ Sustainable growth project พ้ฒนาผู่้บริหารเพ่�อเต่ร่ยม              
ความพร้อม ในต่ำแหน่งสำค้ญที่่�ต่้องใชี้ความรู้ความเชี่�ยวชีาญเฉพาะ 

Mandatory Program : พ้ฒนาหลี่้กสูต่รพ่�นฐาน
สำหร้บพน้กงานแต่่ลี่ะระด้บ รวมที่้�งการสร้างภัาวะ
ผู่้นำในองค์กร

100% ของพน้กงานผู้่เข้าอบรมท้ี่�งหมดผ่่านหล้ี่กสูต่รเพ่�อเต่ร่ยมความพร้อมแลี่ะ
พ้ฒนาศ้กยภัาพพน้กงานต่าม Core competency ขององค์กรสำหร้บพน้กงาน
ในแต่่ลี่ะระด้บ

พ้ฒนาระบบการเร่ยนรู้ผ่่านเที่คโนโลี่ย่ท่ี่�ท้ี่นสม้ย  
เข้าถึงง่าย แลี่ะต่อบโจที่ย์ต่่อพน้กงาน

98% ของพน้กงานกลีุ่่มเป้ีาหมายเข้าเร่ยนรู้ผ่่านระบบ e-Learning แลี่ะ                  
ระบบการจ้ดการองค์ความรู้ภัายในองค์กร (BCP-KMS)

เป้าหมีายปี 2564
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บรษิท้ี่ฯ ได้พฒ้นาหลี่ก้สตู่รการเรย่นรู ้แลี่ะพฒ้นาพนก้งานอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อสร้างความเปี็นม่ออาชี่พในการที่ำงาน ความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจ้ดการ รวมที่้�งที่้กษะความสามารถต่่างๆ ที่่�จำเปี็นในการเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพแลี่ะพร้อมร้บการเปีลี่่�ยนแปีลี่ง แบ่งออกเปี็น

• แบบที่ดสอบ DISC : เคร่�องม่อวิเคราะห์ลี่้กษณ์ะนิส้ยแลี่ะ
พฤต่กิรรมของแต่ล่ี่ะบคุคลี่ เพ่�อใหเ้ขา้ใจลี่ก้ษณ์ะของต่นเอง
แลี่ะสามารถวเิคราะหค์วามแต่กต่า่งของผู่อ้่�นได้ เพ่�อนำไปี
พฒ้นารปูีแบบการส่�อสารที่่�เหมาะสมกบ้บคุคลี่แต่่ลี่ะปีระเภัที่
ในการที่ำงาน แลี่ะการเข้าสง้คมในการที่ำงานร่วมก้น

• แบบที่ดสอบ Strengths Finder : เพ่�อช่ีวยให้พน้กงาน
สามารถเข้าใจถงึพรสวรรค์แลี่ะศก้ยภัาพภัายในต่นเองของ
แต่่ลี่ะบุคคลี่ เพ่�อพ้ฒนาให้เป็ีนจุดแข็งแลี่ะนำศ้กยภัาพ
ภัายในมาใช้ีในการที่ำงานได้อย่างเต่ม็ปีระสทิี่ธุภิัาพ

• แบบที่ดสอบภัาษาอง้กฤษ : เพ่�อการว้ดที่ก้ษะการใชีภ้ัาษา
อ้งกฤษแลี่ะการนำความรู้ที่่�พน้กงานม่ไปีใชี้ในการสม้คร
เข้าอบรมหล้ี่กสูต่รต่่างๆ หร่อโครงการท่ี่�ม่การกำหนด
คะแนนสอบภัาษาอ้งกฤษ เพ่�อเพิ�มโอกาสให้พน้กงานใน
การพ้ฒนาข่ดความสามารถของต่นเองอย่างต่่อเน่�อง

หลักสุูต้รเพ่�อรองรับการเต้ิบโต้ทางธิุรกิจำและการสุร้างภาวะ

ผู้นัำาในัองคิ์กร สุำาหรับพนัักงานัแต้�ละระดูับ

บริษ้ที่ฯ กำหนดหลี่้กสูต่รภัาคบ้งค้บ (Mandatory) สำหร้บการ
พฒ้นาพนก้งานในแต่ล่ี่ะระดบ้ เพ่�อรองรบ้ VMV (Vision Mission 
Value) ใหม่ขององค์กร แลี่ะการเปี็น Best Employer โดยใชี้                 
ผ่ลี่สำรวจความผู่กพ้นของพน้กงาน แลี่ะแนวโน้ม (Trend) ต่่างๆ 
เชี่น HR Trend แลี่ะ Thailand 4.0 มาเปี็นปีัจจ้ยในการบริหาร
งานแลี่ะบริหารที่ร้พยากรมนุษย์ให้สามารถต่อบสนองต่่อการ
เต่ิบโต่ของธุุรกิจอย่างที่้นเวลี่าแลี่ะม่ปีระสิที่ธิุภัาพ ต่ลี่อดจน
สอดคล้ี่องก้บความต้่องการแลี่ะความคาดหว้งของพน้กงาน                   
โดยแบ่งเปี็น 5 กลีุ่่มต่ามระด้บพน้กงาน

หลกัสูุต้รการพัฒนัาพนักังานั (Employee Development Programs)

การพัฒนัาผู้นัำา/ผู้บริหาร

บริษ้ที่ฯ มุ่งเน้นการพ้ฒนาผู่้บริหารทุี่กระด้บให้ม่ Leadership 
DNA (5 ให้ : ให้เวลี่า, ให้โอกาส, ให้ที่ิศที่าง, ให้คุณ์ค่า, ให้เห็น
เปี็นแบบอย่าง) เพ่�อเปี็นการเสริมสร้างว้ฒนธุรรมองค์กรให้เกิด
การที่ำงานที่่�ให้ผ่ลี่การดำเนินการท่ี่�ด่ รวมที่้�งพ้ฒนาผู่้นำ/ 
ผู่้บริหารให้บริหารจ้ดการท่ี่มงานได้อย่างม่ปีระสิที่ธุิภัาพ นำไปีสู่
เปีา้หมายที่่�ต่อ้งการ ที่้�งความรูด้า้นวชิีาการ รวมที่้�งความเขา้ใจด้าน
จิต่วิที่ยาในการดูแลี่ที่่มงาน 
 

แผนัพฒันัาคิวามีกา้วหนัา้ทางอาชี้พี เพ่�อเพิ�มีขดีูคิวามีสุามีารถ

ต้ามีมีาต้รฐานัต้ำาแหนั�งงานั และบรหิารคิวามีก้าวหน้ัาทางอาชี้พี 

บริษ้ที่ฯ ได้จ้ดที่ำแผ่นพ้ฒนาข่ดความสามารถต่ามมาต่รฐาน
ต่ำแหน่งงาน โดยสร้างระบบ Competency model ต่้�งแต่่ปีี 2561 
โดยไดก้ำหนดสายอาช่ีพ (Job family) แลี่ะที่ก้ษะความรูเ้ชีงิเที่คนคิ 
(Technical competency) ที่่�จำเปี็นในสายอาชี่พน้�นๆ โดย
ออกแบบให้เหมาะสมก้บรูปีแบบการดำเนินงานของบริษ้ที่ฯ ให้
เปีน็แมบ่ที่ในการดำเนนิการดา้นการพฒ้นาที่รพ้ยากรบคุคลี่อยา่ง
มม่าต่รฐานในระยะยาว โดยมเ่ปีา้หมายใหพ้นก้งานสามารถที่ราบ
ถงึเสน้ที่างการเต่บิโต่ของต่นเองท่ี่�มค่วามหลี่ากหลี่าย แลี่ะแนวที่าง
ในการพ้ฒนาเพ่�อปีิด Competency Gap

แผนัพัฒนัาพนัักงานัที�มีีศัักยภาพสุูง และผู้สุ่บทอดูต้ำาแหนั�ง

ต้ามีเสุ้นัทางในัสุายอาชี้ีพ 

การพฒ้นาพนก้งานที่่�มศ้่กยภัาพสูงเพ่�อเต่รย่มความพร้อมสำหรบ้
การส่บที่อดต่ำแหน่งในอนาคต่ นอกเหน่อไปีจากการพ้ฒนาที่าง
ด้าน Technical competency ในงานท่ี่�ต่้องม่ความเชี่�ยวชีาญ               
โดยจ้ดที่ำแผ่นพ้ฒนารายบุคคลี่ (IDP) ต่่อไปี เพ่�อให้ม้�นใจว่า
พน้กงานที่่�ม่ศ้กยภัาพซึึ่�งเป็ีนกำลี่้งสำค้ญในการดำเนินธุุรกิจของ        
บรษิท้ี่ฯ ได้รบ้การดูแลี่แลี่ะพฒ้นา โดยบริษท้ี่ฯ จะพิจารณ์าผ่ลี่การ
ปีฏิิบ้ต่ิงานควบคู่ก้บศ้กยภัาพในการเต่ิบโต่ ความสามารถในการ
วางแผ่นกลี่ยุที่ธุ์ แลี่ะภัาวะผู่้นำ

ศัูนัย์ประเมีินัศัักยภาพ

บริษ้ที่ฯ ย้งให้ความสำค้ญ ก้บการพ้ฒนาศ้กยภัาพ ความถน้ด 
ความสนใจเฉพาะบคุคลี่ของพนก้งาน รวมที่้�งการสรา้งความเขา้ใจ
ในการส่�อสาร เพ่�อพ้ฒนาให้พน้กงานม่ความเข้าใจแลี่ะสามารถ
เขา้ถงึศก้ยภัาพที่่�ต่นเองมอ่ยูผ่่า่นการที่ำแบบที่ดสอบ การปีระเมนิ 
แลี่ะหลี่ก้สตู่รเพิ�มเต่มิต่า่งๆ โดยมก่ารวเิคราะหแ์ลี่ะพฒ้นาศก้ยภัาพ
ของพน้กงาน ด้งน่�
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ระบบการจำัดูการคิวามีรู้ภายในัองคิ์กร (BCP-KMS)

ในปีี 2564 บริษ้ที่ได้ปีร้บปีรุงระบบการจ้ดการความรู้ภัายใน
องค์กร (BCP-KMS) เปี็นพ่�นที่่�ให้พน้กงานสามารถเข้ามา                
แลี่กเปีลี่่�ยน แบ่งปัีนความรู้เก่�ยวก้บปีระสบการณ์์การที่ำงาน,                
บที่เร่ยนที่่�เคยได้ร้บมาก่อน (Lesson Learned) แลี่ะเที่คนิควิธุ่
ที่ำงานต่่างๆ (Tips and Tricks) เพ่�อรองร้บต่่อการจ้ดเก็บ                   
องคค์วามรูท่้ี่�สำคญ้ขององคก์รซึ่ึ�งสอดคลี่อ้งกบ้ยทุี่ธุศาสต่รร์ะยะยาว
แลี่ะจำเปี็นต่่อการดำเนินธุุรกิจในปีัจจุบ้น

วารสุารออนัไลนั์รายสุัปดูาห์ 

ต่้�งแต่่เด่อนม่นาคม 2563 ในช่ีวง Work from home บริษ้ที่ฯ 
ต่้องการส่งเสริมให้พน้กงานได้ร้บสาระความรู้ท่ี่�หลี่ากหลี่าย                    
ม่ความเที่่าที่้นก้บยุคสม้ย แลี่ะสร้างเสริมนิส้ยร้กการอ่านให้ก้บ
พน้กงาน จึงได้จ้ดที่ำ #StaySafeStaySmart by BCP Library 
ซึ่ึ�งเปี็นวารสารออนไลี่น์รายส้ปีดาห์ (Weekly development 
e-Journal) ที่่�มุง่เน้นการให้ความรูด้้านภัาษาอง้กฤษ ความรูท้ี่้�วไปี 
รวมที่้�งการแนะนำหน้งส่อที่่�น่าสนใจในห้องสมุด ซึ่ึ�งสามารถย่ม
ผ่่านระบบ e-Library หร่ออ่าน online ได้ แลี่ะในปีี 2564                    
ได้ดำเนินการต่่อเน่�องโดยใชี้ชี่�อ #StaySaferStaySmarter by 
BCP Library
 
การเรียนัรู้พัฒนัาทักษัะใหมี� และการเสุริมีสุร้างทักษัะเดูิมี               

ที�มีีอยู�

ในปีี 2564 บริษ้ที่ฯ ม่นโยบายสน้บสนุนให้พน้กงานร่วมม่อ                
รว่มคดิ รว่มที่ำ ในการปีรบ้เปีลี่่�ยนวธิุก่ารที่ำงานใหม้ป่ีระสทิี่ธุภิัาพ
ที่่�สูงขึ�น รว่มสรา้งแนวที่างธุรุกจิใหม ่รวมที่้�งการสรา้งนวต้่กรรมใน
องค์กร เพ่�อรองร้บการเปีลี่่�ยนแปีลี่งในโลี่กปีัจจุบ้น โดยม่การ 
Reskill พน้กงาน ให้ร้บผ่ิดชีอบงานขายเพิ�มมากขึ�น เชี่น วิศวกร 

น้กวิเคราะห์ น้กเคม่ พน้กงานวิเคราะห์คุณ์ภัาพ ฯลี่ฯ เพ่�อให้ม่
ความรู้แลี่ะที่้กษะด้านการขาย ธุุรกิจ แลี่ะการเงิน ที่่�สอดคลี่้อง              
ก้บที่ิศที่าง นโยบาย ของบริษ้ที่ฯ ให้สามารถปีร้บต่้วเข้าสู ่                             
New Normal แลี่ะเปี็นว้ฒนธุรรมองค์กร I AM B C P 

ทุนัการศัึกษัาพนัักงานั

เพ่�อให้สอดคล้ี่องก้บความมุ่งม้�นที่่�จะมุ่งสู่กลีุ่่มบริษ้ที่นว้ต่กรรม                
ส่เข่ยวช้ี�นนำในเอเช่ีย ที่่�ม่บรรษ้ที่ภิับาลี่ที่่�ด่แลี่ะดำเนินธุุรกิจด้วย
แนวที่างแบบม่ส่วนร่วมแลี่ะย้�งย่นของบริษ้ที่ในกลีุ่่มบางจากฯ              
ในด้านการพ้ฒนาพน้กงานเพ่�อมุ่งไปีสู่วิส้ยที่้ศน์ด้งกลี่่าว บริษ้ที่ฯ 
ได้กำหนดเกณ์ฑ์์แนวปีฏิิบ้ติ่เก่�ยวก้บการให้ทีุ่นการศึกษาแก่
พน้กงานบางจากฯ แลี่ะพน้กงานบริษ้ที่ในกลุ่ี่มบางจากฯ เพ่�อ
ศึกษาต่่อระด้บปีริญญาโที่ แลี่ะปีริญญาเอก ที่้�งในปีระเที่ศแลี่ะ               
ต่่างปีระเที่ศ ต่ามเง่�อนไขของบริษ้ที่ฯ
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แผนัการสุร้างคิวามีผูกพันัองคิ์กร

3. การสร้างความผูกพันัองค์กร
บริษ้ที่ได้จ้ดให้ม่การที่ำ Employee Engagement Survey เปี็นปีระจำทีุ่กปีี เพ่�อเปี็นการว้ดความผู่กพ้น แลี่ะปีระเมินความพึงพอใจของ
พน้กงานที่่�ม่ต่่อองค์กร โดยได้นำผ่ลี่ที่่�ได้จากแบบสำรวจมาเปี็นพ่�นฐานในการดูแลี่ พ้ฒนาแลี่ะส่งเสริมพน้กงานในด้านต่่างๆ ซึ่ึ�งจะชี่วย
ให้พน้กงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ผู่กพ้นต่่อองค์กร แลี่ะจะที่ำให้พน้กงานม่ความสุขในการที่ำงาน พร้อมทีุ่่มเที่ พ้ฒนาศ้กยภัาพอย่าง
เต่็มที่่� แลี่ะม่ความรู้สึกร่วมเปี็นเจ้าขององค์กร พร้อมที่่�จะผ่ลี่้กด้นให้องค์กรปีระสบความสำเร็จได้ในที่่�สุด 

ในปีี 2564 ซึ่ึ�งเป็ีนปีีที่่�บรษิท้ี่ฯ เผ่ชีญิกบ้ความท้ี่าที่ายต่่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวรส้ COVID-19 บรษิท้ี่ฯ จงึได้ม่
การปีรบ้กลี่ยุที่ธ์ุการสร้างความผ่กูพน้ในองค์กร โดยมุง่เน้นการดแูลี่พนก้งานในเร่�องการให้คณุ์ค่ากบ้พนก้งาน (People Value) ร่วมกบ้ 
Business Unit/ Business Group เพ่�อร่วมจด้ที่ำแผ่นการสร้างความผู่กพน้พนก้งานต่่อองค์กร ให้สอดคล้ี่องกบ้ทิี่ศที่างนโยบายของ      
บริษ้ที่ฯ ภัายใต้่กลี่ยุที่ธ์ุ 100Xhappiness อยู่ด่ม่สุข โดยได้ร้บความเห็นชีอบจากคณ์ะอนุกรรมการพ้ฒนาบุคลี่ากรแลี่ะการบริหาร 
(Management Development Sub Committee – Sub MDC) ของแต่่ลี่ะกลีุ่ม่ธุรุกิจ โดยมร่ายลี่ะเอย่ด ดง้น่�
 

หลักสุูต้รเต้รียมีคิวามีพร้อมีสุำาหรับองคิ์กรยุคิ Disruptive World

 • ในปีี 2564 บริษ้ที่ฯ ย้งคงให้ความสำค้ญก้บการนำแนวคิดแบบ Agile แลี่ะ Design Thinking เข้ามาพ้ฒนาพน้กงานโดย
กำหนดให้ม่อยู่ในการฝึึกอบรมพน้กงานทีุ่กระด้บ ที่้�งกลีุ่่มพน้กงานใหม่ กลีุ่่มพน้กงานที่่�เต่ร่ยมความพร้อมสู่การปีร้บระด้บ 
แลี่ะกลีุ่่ม Talent & Successor โดยม่การอบรมให้ความรู้ควบคู่ไปีก้บการ Coaching เพ่�อการ Pitching project ก่อนที่่�จะ    
นำเสนอในที่่�ปีระชีุมผู่้บริหารต่่อไปี

 • โครงการอบรมเชีิงปีฏิิบ้ต่ิการเพ่�อยกปีระสิที่ธุิภัาพการที่ำงาน ลี่ดค่าใชี้จ่ายแลี่ะสร้างมูลี่ค่าเพิ�ม นอกจากอบรมเพ่�อให้ความรู้
ในระด้บต่่างๆ ต่ามแผ่นงานแลี่้ว บริษ้ที่ฯ ย้งส่งเสริมให้ม่โครงการอบรมเชีิงปีฏิิบ้ต่ิการ เพ่�อเพิ�มปีระสิที่ธุิภัาพการที่ำงาน            
ลี่ดค่าใชี้จ่าย สร้างมูลี่ค่าเพิ�มให้ก้บธุุรกิจหลี่้กแลี่ะส่งเสริมการนำนว้ต่กรรมมาพ้ฒนาธุุรกิจใหม่

มีูลคิ�าทางเศัรษัฐกิจำและประสุิทธิิภาพ

ของการลงทุนัในัสุ�วนัของการพัฒนัาพนัักงานั 

(Human Capital Return on Investment -HC ROI)

2561 2562 2563 2564

7.07%

5.8%

3.41%

12.45%

รายงานัผลคิะแนันั EE ให้พนัักงานั    รายงานัสุิ�งที�องคิ์กรไดู้มีีการพัฒนัา    Focus group กับพนัักงานัและผู้บริหาร
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Quick Win : พัฒนัาต้ามี Priority ต้ามีกรอบการดููแลพนัักงานั (People Value)

Long term : พัฒนัาหลักเกณฑ์์การประเมีินัผลงานั / พัฒนัาเสุ้นัทางการเต้ิบโต้ / การสุ่�อสุารคิ�าต้อบแทนัและสุวัสุดูิการ 

Revisit : ทบทวนัข้อคิำาถามี Employee engagement โดูยเทียบกับการวัดูแบบ Organizational Health Index (OHI)

SEE FEEL CONNECT
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ดู้านัการสุ่�อสุาร
ต่ามท่ี่�บรษิท้ี่ฯ มก่ารสน้บสนุนนโยบายการที่ำงานแบบ Work from 
Home แลี่ะให้พน้กงานทีุ่กคนยึดถ่อมาต่รการร้กษาระยะห่างที่าง
สง้คม การส่�อสารจงึเปีน็เร่�องสำคญ้ที่่�ต่อ้งมก่ารปีรบ้เปีลี่่�ยนรปูีแบบ
เพ่�อยง้คงเชี่�อมความสม้พน้ธ์ุระหว่างองค์กรแลี่ะพนก้งาน อก่ท้ี่�งยง้
ที่ำให้พน้กงานที่ราบที่ิศที่างความเปี็นไปีของบริษ้ที่ โดยม่การ
ดำเนินการ ด้งน่�

• กิจกรรม Town Hall โดยปีี 2564 ได้จ้ดกิจกรรม BCP 
Town Hall ที่้�งสิ�น 3 คร้�ง แลี่ะกิจกรรม Town Hall                   
ภัายใต่้สายงานแลี่ะกลีุ่่มธุุรกิจต่่างๆ โดยถ่ายที่อดสดผ่่าน 
Live streaming เปีน็การส่�อสารที่่�เปีน็ที่างการ บอกที่ศิที่าง
การดำเนินธุุรกิจ ความเคลี่่�อนไหวในองค์กร แลี่ะข่าวสาร
ต่่างๆ ให้พน้กงานที่ราบโดยต่รง จากปีระธุานเจ้าหน้าท่ี่�
บริหารแลี่ะกรรมการผู่้ จ้ดการใหญ่ (CEO) แลี่ะ                            
รองกรรมการผู่้จ้ดการใหญ่ 

• กิจกรรม Live Facebook, Teatime online จากผู่้บริหาร
ระดบ้สงูต่้�งแต่ผู่่ช้ีว่ยกรรมการผู่จ้ด้การใหญข่ึ�นไปี กจิกรรม 
Manager meet staff ที่่�เปี็นเวท่ี่ ที่ำให้พน้กงานแลี่ะ                 
ผู่้บ ริหารได้ม่การพูดคุย พูดคุย ถึงปีระเด็นต่่างๆ                          
แลี่กเปีลี่่�ยนมุมมองก้นอย่างไม่เปี็นที่างการ นอกจากจะ
ที่ำใหพ้น้กงานไดท้ี่ำความเขา้ใจในที่ศิที่างการดำเนนิธุรุกจิ
ขององค์กร เข้าใจการเปีลี่่�ยนแปีลี่งที่่�ต่้องเกิดขึ�น แลี่ะ               
การสร้างแรงบ้นดาลี่ใจให้ก้บพน้กงานในการที่ำงาน                           
ย้งเปี็นการชี่วยส่งเสริมความส้มพ้นธุ์ระหว่างผู่้บริหารแลี่ะ
พน้กงาน

• มุง่เน้นการเขา้ถึงพนก้งานเพ่�อรบ้ฟังัความคดิเห็นพนก้งาน 
ผ่่านกิจกรรม HR Site Visit โดยไม่ได้จำก้ดแค่ภัายใน
สำน้กงานใหญ่ หร่อโรงกลี่้�นน�ำม้น แต่่ม่การเดินสายไปี          
ทีุ่กภัูมิภัาคขององค์กร เพ่�อส่�อสารพูดคุยแลี่กเปีลี่่�ยน           
ความคิดเห็นในเร่�องต่่างๆ เชี่น การเต่ิบโต่ในสายอาชี่พ 
หลี่ก้เกณ์ฑ์ก์ารปีระเมินผ่ลี่งาน การปีรบ้ระดบ้ แลี่ะที่บที่วน
หลี่้กเกณ์ฑ์์สว้สดิการต่่างๆ ของบริษ้ที่ฯ ให้พน้กงานได้
เข้าใจ รวมที่้�งสิ�งท่ี่�พน้กงานต่้องการเสนอแนะเพ่�อการ
พ้ฒนา

• เพิ�มชีอ่งที่างแลี่ะสรา้งรูปีแบบการส่�อสารใหม ่เพ่�อเปีน็การ
เชี่�อมความสม้พน้ธุร์ะหวา่งพนก้งานกบ้องคก์ร รวมที่้�งเพ่�อ
ให้พน้กงานร้บรู้ข่าวสารได้ที่้นที่่ ที่้นเวลี่า เชี่น Facebook 
group : Proud to be BCP#2, สร้าง Line Official :                        
I AM BCP Everywhere with you, ที่ำการ์ดให้กำลี่้งใจ
จากผู่้บริหารระด้บสูงต่้�งแต่่ผู่้ชี่วยกรรมการผู่้จ้ดการใหญ่       
ขึ�นไปี ผ่า่นกจิกรรมต่า่งๆ เพ่�อใหก้ำลี่ง้ใจพนก้งานถึงที่่�บา้น 
แลี่ะพน้กงานที่่�ต่้องปีฎิิบ้ต่ิงานที่่�สำน้กงาน 

 • บที่ความ “ส้�นๆ ก้บ PS” เป็ีนเร่�องราวส้�นๆ ปีระมาณ์               
1 หน้า A4 ที่่� CEO เข่ยนถึงพน้กงานผ่่าน email อย่าง
เป็ีนก้นเอง เพ่�อแสดงถึงความห่วงใยพน้กงาน พร้อม                  
บอกกลี่่าวความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แลี่ะให้                
ความรู้เก่�ยวก้บสถานการณ์์สำค้ญต่่างๆ โดยเฉพาะที่่�
เก่�ยวข้ององค์กรแลี่ะพน้กงานในช่ีวงเวลี่าน้�นๆ โดยเฉลี่่�ย
เด่อนลี่ะ 1 คร้�ง

• การเปีิดชี่องการที่างร้บฟัังเส่ยงของพน้กงานผ่่านชี่องที่าง
ท่ี่�เร่ยกว่า CEO Box โดยพน้กงานทุี่กคนสามารถแสดง
ความคิดเห็น หร่อม่ข้อเสนอแนะใดๆ สามารถเสนอได้
โดยต่รงไปีที่่� PS โดยที่่�ไม่จำก้ดเร่�องราวที่่�ต้่องการเสนอ 
แลี่ะไม่ต่้องระบุต่้วต่น โดย PS จะเปี็นผู่้ร้บข้อความต่รง
ที่้�งหมด แลี่ะเปี็นผู่้ส่�อสารกลี่้บหาพน้กงานต่รง หาก
พนก้งานแจง้ความปีระสงค์ใหต้่ดิต่อ่กลี่บ้ หรอ่ส่�อสารผ่า่น
ในกิจกรรม Townhall

  
การเสุริมีสุร้างคิวามีสุัมีพันัธิ์ 

• การ Recognition ผ่่านกิจกรรม Thank you card ที่่�                 
ส่งเสริมให้ผู่้บริหารแลี่ะพน้กงานแสดงความรู้สึกขอบคุณ์ 
ชี่�นชีมระหว่างก้น แลี่ะกิจกรรม Congrats day ที่่�ผู่้บริหาร
ระดบ้สงูมารว่มแสดงความยนิดก่บ้พนก้งานที่่�ไดป้ีรบ้ระดบ้ 
ซึ่ึ�งนอกจากการแสดงความยินด่แลี่้ว ย้งเปี็นการให้ 
Direction ในการที่ำงานแลี่ะความคาดหว้งท่ี่�องค์กรม่ต่่อ
พน้กงาน ซึ่ึ�งเปี็นการสร้าง Motivation ในการที่ำงานให้
ก้บพน้กงาน

• การสร้างความส้มพ้นธุ์ระหว่างผู่้บริหารระด้บสูงก้บ
พน้กงานโดยผ่่านกิจกรรมสโมสรพน้กงาน แลี่ะกิจกรรม
พนก้งานต่า่งๆ เชีน่ กจิกรรมปีลูี่กต้่นฟ้ัาที่ะลี่ายโจรในพ่�นที่่�
โรงกลี่้�น ส่งกลี่่อง Care box ซึ่ึ�งเปี็นของแสดงความห่วงใย 
กลี่่อง Care kit อุปีกรณ์์ยา อุปีกรณ์์ปี้องก้น COVID-19, 
Lunch box อาหารพิเศษในกิจกรรมต่่างๆ ให้พน้กงาน
ถึงท่ี่�บ้าน แลี่ะท่ี่�โต่๊ะที่ำงาน เพ่�อเป็ีนการดูแลี่พน้กงาน              
ในชี่วงสถานการณ์์ COVID-19
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การนัำาเทคิโนัโลยีมีาใชี้้ในัการทำางานั

• สน้บสนุนชี่องที่างดิจิที่้ลี่ที่่�ใชี้ต่ิดต่่อส่�อสารระหว่างการ
ที่ำงานที่่�รวดเร็วแลี่ะหลี่ากหลี่าย เชี่น MS-Outlook 365, 
Skype for Business, WebEx, MS-Teams เปี็นต่้น 

• ม่ระบบสน้บสนุนการที่ำงานที่่�ที่้นสม้ย ใชี้งานง่าย ทีุ่กท่ี่�       
ทีุ่กเวลี่า เชี่น ระบบบริหารงานบุคคลี่ Smart ME, ระบบ
เบิกจ่าย EZ-Pay, ระบบจ้ดหาพ้สดุ e-Procurement, 
ระบบจ้ดเลี่่�ยง e-Catering, ระบบจองห้องปีระชีุม Smart 
Meeting แลี่ะระบบจองโต๊่ะที่ำงานส่วนกลี่าง Smart Office 
เปี็นต่้น

คิวามีย่ดูหยุ�นัในัการทำางานั (Flexibility)
• เพ่�อความปีลี่อดภั้ยของพน้กงาน บริษ้ที่ได้สน้บสนุนให้

พน้กงานที่ำงาน Work form Home จึงกำหนดนโยบาย
การที่ำงาน แบบ Hybrid Workplace ที่่�ให้พน้กงานเลี่่อก
เข้าสำน้กงานหร่อไม่ก็ได้ต่ามความเหมาะสมแลี่ะจำเป็ีน
ของพน้กงานแต่่ลี่ะคน

• บริษ้ที่ฯได้ เริ�มปีร้บใชี้สว้สดิการแบบย่ดหยุ่น (Flexible 
Benefit) ก้บวงเงินค่าร้กษาพยาบาลี่ผู้่ปี่วยนอก โดย
สามารถนำไปีเบิกค่าใชี้จ่ายในการต่้ดแว่นสายต่าหร่อ
สม้ครสมาชีิกฟัิต่เนส เพ่�อส่งเสริมการดูแลี่สุขภัาพร่างกาย
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ แลี่ะในปีี 2564 ได้เพิ�มสิที่ธุิการ                   
เบิกจ่ายค่าร้กษาพยาบาลี่ในคลิี่นิก สำหร้บบิดา มารดา
พน้กงาน แลี่ะปีรบ้ใหก้ารเบกิคา่รก้ษาพยาบาลี่สำหรบ้บตุ่ร
กรณ์่ที่่�พน้กงานเปี็นคู่สมรสก้นม่บุต่รต่้�งแต่่ 2 คนขึ�นไปี 
สามารถเลี่อ่กใชีส้ทิี่ธุกิบ้บดิาหรอ่มารดาคนใดคนหนึ�ง หรอ่
แยกใชี้สิที่ธุิ�ได้

การดููแลสุุขภาพพนัักงานัในัสุถานัการณ์ปกติ้ และ
สุถานัการณ์ COVID
บรษิท้ี่ฯ ใหค้วามสำคญ้ในการดแูลี่สขุภัาพโดยมุ่งเนน้ใหพ้นก้งาน
ต่ระหน้กในเร่�องควบคุมด้ชีน่มวลี่ร่างกาย แลี่ะค่าไขม้นในเลี่่อด       
ซึ่ึ�งบริษ้ที่ได้สน้บสนุนให้เกิดกิจกรรมสุขภัาพพน้กงานเปี็นระยะ
เวลี่า 3 ปีี โดยเริ�มปีี 2561 ซึ่ึ�งในปีี 2564 บริษ้ที่ฯ ย้งคงมุ่งเน้นการ
ดูแลี่สุขภัาพเปี็นสำค้ญ ย้งคงกิจกรรมการดูแลี่สุขภัาพ โดยม่การ
ปีร้บรูปีแบบให้เปี็น Online แลี่ะการที่ำ Mission การดูแลี่สุขภัาพ 
ต่ามโจที่ย์แต่่ลี่ะเด่อน ผ่่านกิจกรรม Health Challenge เพ่�อสร้าง
ความเข้าใจแลี่ะส่งเสริมการดูแลี่สุขภัาพที่่�ถูกต้่อง ผ่ลี่ที่่�ได้ร้บ ค่อ 
คา่เฉลี่่�ยคา่ไขมน้ในเลี่อ่ดของพนก้งานสว่นใหญอ่ยูใ่นเกณ์ฑ์์คงเดมิ 
การดูแลี่ในช่ีวงสถานการณ์์ COVID-19 บริษ้ที่ฯ จึงได้ออก
มาต่รการแลี่ะแนวปีฏิิบ้ต่ิ เพ่�อดูแลี่แลี่ะปี้องก้น ด้งน่�

1.  จ้ดให้ม่การค้ดกรองเบ่�องต้่นผ่่านการว้ดอุณ์หภัูมิก่อนเข้า
พ่�นที่่�ปีฏิบิติ้่งาน จด้หาเจลี่แอลี่กอฮอลี่บ์รกิารต่ามจดุต่า่งๆ 
ที่้�วทุี่กสำน้กงาน รณ์รงค์ให้พน้กงานดูแลี่ต่นเองโดยใส่
หน้ากากอนาม้ย ลี่้างม่อสม�ำเสมอ

2. สน้บสนุนนโยบาย Work from Home แลี่ะ Hybrid 
Workplace เพ่�อเปีน็การลี่ดความเส่�ยงในการต่ดิเชี่�อใหก้บ้
พน้กงาน

3. ส่�อสารสถานการณ์์ปัีจจุบ้น ผ่่านส่�อปีระชีาส้มพ้นธ์ุแก่
พน้กงานอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้พน้กงานได้ร้บรู้ข่าวสาร            
ที่้นเหตุ่การณ์์ แลี่ะต่ระหน้กถึงการดูแลี่สุขภัาพในทุี่ก                 
ชี่องที่าง พร้อมสำรวจการเดินที่างของพน้กงานที่่�ไปีพ่�นที่่�
เส่�ยง เพ่�อปีอ้งกน้การแพรร่ะบาดของเช่ี�อไวรส้ในสำนก้งาน
อย่างเคร่งคร้ด

4.  การจ้ดหาที่่�พ้ก (Safe House) ให้พน้กงานที่่�เปี็น Critical 
person เพ่�อปีอ้งกน้การติ่ดเชี่�อให้กบ้พนก้งานที่่�ต้่องเขา้มา
ปีฏิิบ้ต่ิงานในพ่�นที่่�โรงงาน

5.  การจ้ดหาว้คซึ่่นแลี่ะว้คซึ่่นที่างเลี่่อก เข็ม 1, 2 แลี่ะเข็ม 3 
ให้กบ้พนก้งานแลี่ะครอบคร้ว บดิา มารดา พร้อมสนบ้สนุน
นโยบายการให้พน้กงานเข้าร้บว้คซึ่่นโดยไม่ถ่อเปี็นว้นลี่า

6.  ดูแลี่จ้ดหาโรงพยาบาลี่รองร้บเม่�อพน้กงานแลี่ะครอบคร้ว
ต่ิดเชี่�อ

7.  การจด้หาอุปีกรณ์์ในการป้ีองกน้ต่นเอง เช่ีน เจลี่แอลี่กอฮอล์ี่ 
หน้ากากอนาม้ย โดยส่งให้พน้กงานถึงที่่�บ้าน

8.  จ้ดให้ม่การปีรึกษาที่างด้านจิต่ใจระหว่าง Work Form 
Home

9.  บรษิท้ี่มก่ารจด้ศนูยพ์ก้คอย รวมถงึอปุีกรณ์ก์ารดแูลี่ต่นเอง
เบ่�องต่้น เชี่น เคร่�องว้ดออกซึ่ิเจน ปีรอที่ ชีุดยาร้กษา              
เบ่�องต่้น รวมถึงจ้ดให้ม่ Telemedicine ในการปีรึกษาก้บ
แพที่ย์ระหว่างการก้กต่้ว แลี่ะ การต่รวจหาเชี่�อให้ก้บ
พน้กงานที่่�ม่ความเส่�ยงสูงโดยไม่ม่ค่าใชี้จ่าย 

10. จ้ดให้ม่การต่รวจการต่ิดเชี่�อด้วย Antigen Test Kit (ATK) 
ทีุ่กส้ปีดาห์
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บริษ้ที่ฯ ได้ต่้�งเป้ีาหมายที่่�จะดูแลี่ร้กษาพน้กงาน เพ่�อให้ม่ผ่ลี่การปีฏิิบ้ติ่งานด่อย่างต่่อเน่�อง (High Performers) ควบคู่ไปีก้บพ้ฒนา
พน้กงานให้ม่ผ่ลี่งานอยู่ในเกณ์ฑ์์ที่่�ยอมร้บ (Meet Expectation) รวมถึงต่ิดต่ามปีร้บปีรุงพน้กงานผ่่าน Performance Improvement 
Project (PIP) 

รูปแบบการประเมีินั
ผลปฏิิบัต้ิงานัพนัักงานั

อัต้ราการลาออก
ของพนัักงานั

โดยผ่ลี่การสำรวจความผู่กพน้ของพนก้งานที่่�มต่่อ่องค์กรในปี ี2564 แม้บริษท้ี่ฯจะได้รบ้ผ่ลี่กระที่บจากวิกฤติ่ที่างเศรษฐกจิแลี่ะสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาดของเชี่�อ COVID-19 บริษ้ที่ฯ ได้ร้บคะแนนความผู่กพ้นองค์กร (Overall Engagement Score) อยู่ที่่�ร้อยลี่ะ 70                     
ซึ่ึ�งมากกว่าปีี 2563 ร้อยลี่ะ 7 แลี่ะม่พน้กงานร่วมต่อบแบบสำรวจความผู่กพ้นพน้กงานต่่อองค์กรในปีี 2564 ถึงร้อยลี่ะ 89 ซึ่ึ�งสะที่้อน            
ให้เห็นว่าพน้กงานให้ความสำค้ญต่่อการเสนอแนวที่างในการพ้ฒนาระบบบริหารงานบุคคลี่ของบริษ้ที่ฯ เปี็นอย่างยิ�ง

แลี่ะพบว่าปีระเด็นที่่�พน้กงานให้ความสนใจ ค่อ ค่าต่อบแที่นแลี่ะสว้สดิการ การปีระเมินผ่ลี่งาน โอกาสความก้าวหน้าแลี่ะการพ้ฒนา 
โดยในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมา ที่้�ง 3 ปีระเด็นอยู่ในระหว่างการดำเนินการพ้ฒนา แต่่ในขณ์ะเด่ยวก้นบริษ้ที่ม่การส่งเสริมให้พน้กงานได้
พ้ฒนา ผ่่านการ Rotation โดยม่อ้ต่ราการ Rotation ในปีี 2564 อยู่ที่่� 19.91%

 
แผนังานัในัระยะต้�อไป
ในปีี 2564 น่� บริษ้ที่ฯ มุ่งเน้นการร้บรู้ผ่่านกระบวนการ รู้ เข้าใจ แลี่ะม่ส่วนร่วม เพ่�อยกระด้บความผู่กพ้นของพน้กงานต่่อองค์กร                
โดยนำเร่�องของการสร้างว้ฒนธุรรมองค์กรเข้ามาเปี็นพ่�นฐานในการสร้างความผู่กพ้น แลี่ะย้งคงดำเนินการอย่างต่่อเน่�องในเร่�องการ
เต่ิบโต่การปีระเมินผ่ลี่งานแลี่ะ การที่ำ Competency

4. การรักษาพนัักงานั
บริษ้ที่ฯ จะได้พน้กงานหนึ�งคนมาร่วมงานด้วยน้�น ต่้องผ่่านกระบวนการต่่างๆ หลี่ายข้�นต่อน ต่้�งแต่่การสรรหา การค้ดเลี่่อก                           
การสม้ภัาษณ์์ แลี่ะการพฒ้นา แต่่ลี่ะข้�นต่อนบริษท้ี่ฯ ได้ใช้ีที่รพ้ยากรที่้�งที่่�เป็ีนต่ว้เงนิแลี่ะไม่ใช่ีต่ว้เงนิ ดง้น้�นหากบรษิท้ี่ฯ มอ่ต้่ราการลี่าออก
ของพน้กงานที่่�สูง ก็จะที่ำให้บริษ้ที่ฯ ต่้องสูญเส่ยที่ร้พยากรเพ่�อสรรหาพน้กงานที่ดแที่น อ่กที่้�งพน้กงานที่่�ม่ความสามารถ ย้งเปี็นปีัจจ้ย
หลี่้กที่่�จะชี่วยสร้างผ่ลี่การดำเนินงานให้บรรลีุ่วิส้ยที่้ศน์ได้อย่างต่่อเน่�อง บริษ้ที่ฯ จึงให้ความสำค้ญก้บการร้กษาพน้กงานอย่างมาก 

อัต้ราการ
เล่�อนัต้ำาแหนั�ง 

KPI + พฤตกิรรม = 86.65
KPI + พฤตกิรรม + 360 อังศา = 13.35

เป้้าหมายอััตรา
การลาอัอักพนักงาน
ไม่เกินัร้อยละ 5.00

สุัดูสุ�วนัคิ�าต้อบแทนัต้�อพนัักงานั (หญิงต้�อชี้าย)

เป้าหมีาย และ ผลดูำาเนัินังานั ปี 2564

ร้อยละ

ของพนัักงานั

13.35

86.65

ระด้ับผ่้จ้ัด้การ  
พนักงาน

ระด้ับอัาว่โสำ 
พนักงาน

ระด้ับบริหาร 
พนักงาน

ระด้ับป้ฏิิบัติการ 

0.89 : 1 0.98 : 1 0.94 : 1    1 : 0.89  

25622561 2563 2564

3.55 5.63 3.16  5.13

ปี

ร้อยละ

25622561 2563 2564

13.92 15.20 9.79 15.13

ปี

ร้อยละ
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การดูำาเนัินังานัที�สุำาคิัญ

• การประเมีินัผลการปฏิิบัต้ิงานั 

 ในปีนี่�บรษิท้ี่ฯ ไดเ้ริ�มที่ดลี่องใชีร้ะบบการปีระเมนิผ่ลี่การปีฏิบ้ิต่ิ
งานรูปีแบบใหม่ควบคู่ไปีก้บรูปีแบบการปีระเมินเดิมสำหร้บ             
ผู่้บริหารระด้บผู่้จ้ดการขึ�นไปี ก่อนท่ี่�จะพิจารณ์านำมาใชี้ที่้�ง
องค์กรในปีีหน้า โดยการปีระเมินรูปีแบบใหม่น่� จะสามารถ
ว้ดผ่ลี่ได้ชี้ดเจนมากยิ�งขึ�น นอกจากน่�บริษ้ที่ฯ ย้งได้เริ�มปีร้บ
การต่้�ง KPIs ของพน้กงาน ให้สอดคลี่้องก้บเปี้าหมายของ
องคก์รมากขึ�น เพ่�อใหท้ี่กุคนไดเ้หน็ความสำคญ้ของงานต่นเอง
ที่่�ม่ส่วนร่วมในการผ่ลี่้กด้นเปี้าหมายองค์กร โดยมแ่ผ่นงานที่่�
จะใชี้ว้ดผ่ลี่ทีุ่กส่วนงานแลี่ะทีุ่กระด้บงานในปีีหน้า ซึ่ึ�งเปี็นส่วน
สำคญ้ที่่�จะที่ำให้องค์กรไปีสู ่High-Performance Organization 
(HPO)

• การเล่�อนัต้ำาแหนั�งต้ามีเกณฑ์์พิเศัษั (High potential & 

fast track)

 บริษ้ที่ฯ จะพิจารณ์าผ่ลี่การปีฏิิบ้ติ่งานย้อนหลี่้งควบคู่ก้บ
ศ้กยภัาพในการเต่ิบโต่ ความสามารถในการวางแผ่นกลี่ยุที่ธุ์ 
ภัาวะผู่้นำ แลี่ะการผ่่านหลี่้กสูต่รภัาคบ้งค้บ (Mandatory 
courses) ต่ามระด้บที่่�กำหนดไว้ แลี่ะจะพิจารณ์าการเล่ี่�อน
ต่ำแหน่งต่ามเกณ์ฑ์์พิเศษ (High potential & fast track)                 
อ่กท้ี่�ง บริษ้ที่ฯ ย้งได้ม่การวางแผ่นการพ้ฒนาพน้กงานให้
สอดคล้ี่องก้บเส้นที่างความก้าวหน้าต่ามสายอาช่ีพของ
พน้กงานอ่กด้วย 

• การบริหารคิ�าต้อบแทนั

การบรหิารคา่ต่อบแที่นพนก้งานอยา่งเหมาะสมในแต่ล่ี่ะระดบ้
กเ็ป็ีนอก่ส่วนสำคญ้ในการสร้างความผู่กพน้ แลี่ะก้าวสู่การเป็ีน
องค์กรที่่�ม่ปีระสิที่ธุิภัาพสูง (High-Performance Culture) 
ต่ามแนวที่างของ The Best Employer ในแต่่ลี่ะปีีบริษ้ที่ฯ                
ได้ที่ำการสำรวจค่าต่อบแที่นแลี่ะสว้สดิการเที่่ยบเค่ยง 
(Benchmark) ระหว่างอุต่สาหกรรมปีิโต่รเลี่่ยม อุต่สาหกรรม
ใกลี่้เค่ยง รวมถึงสภัาวะแวดลี่้อมภัายนอก เพ่�อนำมาที่บที่วน
แลี่ะปีร้บปีรุงหลี่้กเกณ์ฑ์์ค่าต่อบแที่นให้เหมาะสม อ่กที่้�งย้งคง
ม่ที่บที่วนแลี่ะพ้ฒนาอย่างต่่อเ น่�อง เ พ่� อใ ห้สามารถ                 
บรหิารคา่ต่อบแที่นได้สอดคล้ี่องก้บแนวโน้มความต้่องการของ
พน้กงานรุ่นใหม่ ที่้�งน่� ไม่ม่ความแต่กต่่างที่างเพศในการ
กำหนดค่าต่อบแที่นแลี่ะการเลี่่�อนต่ำแหน่งของพน้กงาน
  

การกำหนดค่ าต่อบแที่นของพน้กงานจะผ่่ านระบบ 
การจ้ดการผ่ลี่การปีฏิิบ้ติ่งานปีระจำปีีที่่� ถ่ายที่อดมาจาก 
เปี้าหมายองค์กรแบ่งเปี็น 2 ปีัจจ้ยค่อ คะแนนผ่ลี่การที่ำงาน
สว่นบุคคลี่ (KPI) ในสด้ส่วนร้อยลี่ะ 50 แลี่ะคะแนนพฤติ่กรรม
การที่ำงานที่่�พึงปีระสงค์ซึ่ึ�งปีระเมินจากห้วหน้างานโดยต่รง            
ในส้ดส่วนร้อยลี่ะ 50 นอกจากน้�น ย้งได้ปีระยุกต่์ใชี้การ
ปีระเมินพฤต่ิกรรมแบบ 360 องศา สำหร้บผู่้บริหารระด้บ                
ผู่้จ้ดการขึ�นไปีโดยผู่้บ้งค้บบ้ญชีาหน่วยงานอ่�น เพ่�อนร่วมงาน 
แลี่ะผู้่ใต้่บ้งค้บบ้ญชีา คิดเป็ีนร้อยลี่ะ 13.35 ของพน้กงาน
ที่้�งหมด เพ่�อให้พน้กงานได้ร้บความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ               
เพ่�อปีรบ้ปีรงุพฒ้นาการที่ำงานนอกเหนอ่จากการปีระเมนิปีกต่ิ
จากผู่้บ้งค้บบ้ญชีาโดยต่รง ที่ำให้ผ่ลี่การปีระเมินแลี่ะนำไปี
วางแผ่นพ้ฒนาได้อย่างม่ปีระสิที่ธิุภัาพมากยิ�งขึ�น แลี่ะเพ่�อให้
ม้�นใจในกระบวนการการบริหารค่าต่อบแที่น บริษ้ที่ฯ ได้จ้ด
ให้ม่การที่วนสอบต่าม GRI 405-2 : Ratio of basic salary 
and remuneration of women to men โดยหน่วยงาน
ภัายนอก (Third party) ท่ี่�ม่ความเชี่�ยวชีาญแลี่ะให้ความ                 
เชี่�อม้�นอย่างอิสระ
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การมีีส่่วนร่วมีพััฒนาชุุมีชุนและส่ังคมี

บริิษััทฯ ได้้ด้ำเนิินิธุุริกิิจตามภาริกิิจคริั�งกิ่อตั�งในิกิาริมีส่่วนิริ่วมพััฒนิาความเป็็นิอยู่่่ที�ดี้ของส่ังคมไทยู่มาอยู่่างต่อเนิ่�อง ตามกิลยูุ่ทธุ์ 
Green Society ด้้วยู่ริ่ป็แบบที�ช่่วยู่แกิ้ป็ัญหาส่ังคมและตอบส่นิองต่อความคาด้หวังของชุ่มช่นิ/สั่งคม ในิป็ี 2564 บริิษััทฯ ได้้ขับ
เคล่�อนิงานิ ด้ังนิี�  

ด้้วยู่โริงกิลั�นินิ�ำมันิเป็็นิพั่�นิที�ป็ฏิิบัติกิาริส่ำคัญของบริิษััทฯ (ริ้อยู่ละ 90) กิาริด้ำเนิินิงานิชุ่มช่นิส่ัมพัันิธุ์ได้้มีกิาริจำแนิกิกิลุ่มเป็้าหมายู่               
ผู้่้อาศััยู่ที�อยู่่่ริอบพั่�นิที�ออกิเป็็นิ 4 กิลุ่มยู่่อยู่ เพั่�อกิาริตอบส่นิองต่อความต้องกิาริ/ความคาด้หวังของแต่ละกิลุ่มอยู่่างเหมาะส่ม                  
ซึ่่�งความคาด้หวังส่่วนิใหญ่เป็็นิเริ่�อง (1) การดำเนิินิธุุรกิจด้วยความปลอดภััย (2) ส่ื่�อสื่ารให้้ทราบล่วงห้นิ้าในิการดำเนิินิ

งานิตามแผนิ (3) สื่่�อสื่ารอย่างรวดเร็วในิกรณีีเกิดเห้ตุฉุุกเฉิุนิ (4) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ิ�อง (5) การให้้ชุุมชุนิ               

มีสื่่วนิร่วมในิกิจกรรมที�เป็นิประโยชุนิ์ต่อชุุมชุนิและสัื่งคม รวมถึึง (6) การชุ่วยบรรเทาปัญห้าในิชุ่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19

ความีส่ำาคัญ

เป้้าหมายและกลยุทธ์์ป้ี 2563-2568

1. การดููแลเพั่�อนบ้้านบ้างจาก (Disclosure 413-1) 

*ริ้อยู่ละของผู้่้เข้าริ่วมกิิจกิริริมชุ่มช่นิส่ัมพัันิธุ์ทั�งหมด้ทุกิกิลุ่มในิป็ี 2564 =  108,196 คนิ (นิับซึ่�ำ)

บริิษััทฯ จ่งกิำหนิด้กิลยุู่ทธุ์ในิงานิชุ่มช่นิสั่มพัันิธุ์ และจัด้ทำกิิจกิริริมชุ่มช่นิสั่มพัันิธุ์คริอบคลุม 8 ด้้านิ ได้้แกิ่ ด้้านิความป็ลอด้ภัยู่        
ด้้านิกิาริศั่กิษัา ด้้านิกีิฬา ด้้านิคุณภาพัชี่วิต ด้้านิสิ่�งแวด้ล้อม ด้้านิเส่ริิมส่ริ้างความสั่มพัันิธุ์และอนุิริักิษั์วัฒนิธุริริมป็ริะเพัณี                         
ด้้านิเศัริษัฐกิิจ และด้้านิส่าธุาริณป็ริะโยู่ช่นิ์ โด้ยู่ในิป็ี 2564 จัด้กิิจกิริริมกิว่า 216 คริั�ง และมีผู้่้ได้้รัิบป็ริะโยู่ช่นิ์จากิกิิจกิริริมกิว่า 
108,196 ริายู่  

ชุุมชุน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด 

ป้ระมาณการ

ป้ระชุากร

10 ชุุมชุนในเขตบางนา/พระโขนง

1 แฟลตทหาร 1 ต. บางนำ�าผึ้้�ง 

อ.พระประแดง

17,885 คน

5,098 ครัวเรือน 

ที่เป็นสมาชุิก 

จุลสารครอบครัวใบไม้

5,098 คน

19 โรงเรียนเขตบางนา

พระโขนง และ 

ต.บางนำ�าผึ้้�ง

14,363 คน

29 โครงการ

รอบโรงกลั่น

6,316 คน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม(จ�านวน/

ร้อยละ*)

87,830 คน

ร้อยละ 81.18

5,184 คน

ร้อยละ 4.79  

13,062 คน

ร้อยละ 12.07

2,120 คน

ร้อยละ 1.96

การลงทุนทางสังคม 

9.386 ล้านบาท

(งบพัฒนา/บริจาค)

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 64.88

งบด้านการพัฒนา 17.40

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 6.19

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 11.12 

งบด้านบริจาคร้อยละ 3.59

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 1.83 
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เป้้าหมาย ป้ี 2564 กลยุทธ์์งานชุุมชุนสัมพันธ์์ 

1. ผู้ลป็ริะเมินิความผู้่กิพัันิของชุ่มช่นิ ริ้อยู่ละ > 85
2. ผู้ลกิาริป็ริะเมินิความป็ลอด้ภัยู่ ริ้อยู่ละ > 85
3. ผู้ลกิาริป็ริะเมินิความเป็็นิมิตริ, เป็็นิป็ริะโยู่ช่นิ์ ริ้อยู่ละ > 85
4. เริ่�องริ้องเริียู่นิจากิชุ่มช่นิในิวงกิว้าง 0 คริั�ง 
5. ความพั่งพัอใจในิกิาริเข้าริ่วมกิิจกิริริมชุ่มช่นิส่ัมพัันิธุ์ ริ้อยู่ละ > 90  

• จัด้กิิจกิริริมที�ตริงกัิบความต้องกิาริของ
ชุ่มช่นิอยู่่างต่อเนิ่�องส่ริ้างความเป็็นิมิตริ 
เป็็นิป็ริะโยู่ช่นิ์ และป็ลอด้ภัยู่  

• ส่่�อส่าริส่องทางอยู่่างส่ม�ำเส่มอกิับชุ่มช่นิ

ผลด�าเนินงานป้ี 2564

1. ผึ้ลประเมินความ

ผึู้กพันของชุุมชุน 

ร้อยละ 86.00

2. ผึ้ลการประเมิน

ความปลอดภััย 

ร้อยละ 85.4 

3. ผึ้ลการประเมิน

ความเป็นมิตร

 ร้อยละ 87.2, 

เป็นประโยชุน์ ร้อยละ 87 

4. เรื่องร้องเรียน

จากชุุมชุนในวงกว้าง 

1 ครั�ง 

5. ความพ้งพอใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรม

ชุุมชุนสัมพันธ์์ 

ร้อยละ 94.4 

ด้านการส่�อสารกับชุุมชุน
บริิษััทฯ จัด้ให้มีช่่องทางกิาริส่่�อส่าริที�เหมาะส่มกิับกิลุ่มต่างๆ ที�อาศััยู่อยู่่่ใกิล้พั่�นิที�ริอบโริงกิลั�นิบางจากิฯ  ในิหลากิหลายู่ช่่องทาง  ได้้แกิ่

•  พันิักิงานิชุ่มช่นิส่ัมพัันิธุ์ลงพั่�นิที�พั่ด้คุยู่ และกิาริโทริศััพัท์ส่ายู่ตริง 
•  กิาริจัด้กิิจกิริริมชุ่มช่นิส่ัมพัันิธุ์อยู่่างต่อเนิ่�อง
•  Line กิลุ่ม คณะกิริริมกิาริชุ่มช่นิ, ล่กิบ้านิคอนิโด้, คณะอาจาริยู่์ในิโริงเริียู่นิริอบโริงกิลั�นิฯ
•  บอริ์ด้ป็ริะช่าส่ัมพัันิธุ์ในิชุ่มช่นิและคอนิโด้
•  Facebook คริอบคริัวใบไม้บางจากิส่ำหริับกิลุ่มคริอบคริัว
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มิตร ป้ระโยชุน์ ปลอดภััย เชุ่�อมั�น ผูกพัน

ภาพลักษณ์
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การจัดกิจกรรมที�เป้็นป้ระโยชุน์ต่อชุุมชุนและสังคมป้ี 2564

ด้านเศรษฐกิจ : 
1. โครงการ “อาห้ารกล่องปันิสืุ่ข”

 เป็็นิโคริงกิาริที�ป็รัิบเป็ลี�ยู่นิริ่ป็แบบกิาริด้ำเนิินิกิาริจากิ
โคริงกิาริ ตลาด้ปั็นิสุ่ข ซึ่่�งเป็็นิโคริงกิาริต่อเนิ่�องตั�งแต่                 
ป็ี 2555 เพั่�อส่ริ้างริายู่ได้้ให้แกิ่ ผู้่้ป็ริะกิอบกิาริริ้านิค้าในิ
ชุ่มช่นิริอบโริงกิลั�นิฯ โด้ยู่จัด้ส่ริริริพ่ั�นิที�ในิกิาริขายู่อาหาริ
และส่ินิค้าในิโอกิาส่ต่างๆ โด้ยู่ไม่มีค่าใช่้จ่ายู่ เช่่นิ ขายู่
อาหาริในิงานิซ่ึ่อมบำรุิงใหญ่ป็ริะจำปี็ งานิก่ิอส่ร้ิางในิ
โคริงกิาริพัิเศัษัต่างๆ เนิ่�องด้้วยู่ส่ถานิกิาริณ์แพัริ่ริะบาด้       
ของเช่่�อไวริัส่ COVID–19 บริิษััทฯ ได้้ป็ริับริ่ป็แบบ                   
กิาริด้ำเนินิิกิาริ เพั่�อเวน้ิริะยู่ะหา่งริะหวา่งริา้นิค้าช่มุช่นิและ
ผู้่ร้ิบัเหมา โด้ยู่จัด้ส่่งเป็น็ิอาหาริกิล่องทด้แทนิกิาริออกิร้ิานิ
ขายู่ของในิงานิซ่ึ่อมบำริงุใหญ่ป็ริะจำป็ ี2564 อกีิทั�งบริษิัทัฯ 
ยู่ังส่นิับส่นิุนิให้ผู้่้ป็ริะกิอบกิาริริ้านิค้าชุ่มช่นิมีส่่วนิร่ิวมในิ
กิาริด้่แลส่ิ�งแวด้ล้อมด้้วยู่กิาริส่นิับส่นิุนิกิล่องอาหาริริักิษั์
โลกิ ยู่่อยู่ส่ลายู่ได้้ให้แกิ่ริ้านิค้า โด้ยู่บริิษััทฯ ส่่งเส่ริิมให้
ริ้านิค้าชุ่มช่นิและผู้่้ริับเหมาใช่้ภาช่นิะรัิกิษ์ัโลกิอยู่่าง                    
ต่อเนิ่�อง ตั�งแต่ป็ี 2559

ผู้ลกิาริด้ำเนินิิงานิป็ ี2564 โคริงกิาริ “อาหาริกิล่องปั็นิส่ขุ” 
ส่ามาริถส่ร้ิางริายู่ได้้ให้แกิ่ผู้่้ป็ริะกิอบกิาริชุ่มช่นิ มีริายู่ได้้
ริวม 430,230 บาท /13 ริ้านิค้า ช่่วยู่ให้ริ้านิค้าในิชุ่มช่นิ
ส่ามาริถพั่�งพัาตนิเองได้้

2. โครงการ “บางจากดีต่อใจ 

 (สื่นิับสื่นิุนิร้านิค้าในิชุุมชุนิ)”

    ส่นัิบส่นิุนิให้ร้ิานิค้าชุ่มช่นิริอบโริงกิลั�นิฯ มีริายู่ได้้ในิช่่วง
กิาริแพัร่ิริะบาด้ของเช่่�อไวรัิส่ COVID–19 ด้้วยู่กิาริส่ั�ง
อาหาริและของว่าง ริวมทั�งส่นิับส่นิุนิผู้ลิตภัณฑ์์และงานิ
หัตถกิริริมจากิชุ่มช่นิมาใช่้ในิกิิจกิริริมต่างๆ ของบริิษััทฯ 
ช่่วยู่ให้ริ้านิค้าในิชุ่มช่นิมีริายู่ได้้ในิช่่วงที�มีโริคริะบาด้

3. โครงการสื่นัิบสื่นินุิและก่อตั�งการเลี�ยงผึ�งชุนัิโรงของ

กลุ่มเกษตรแปลงให้ญ่ ต.บางนิ�ำผึ�ง

  ส่นิบัส่นินุิใหเ้กิษัตริกิริได้พ้ัฒันิาผู้ลผู้ลติทางกิาริเกิษัตริในิ
ริป่็แบบวิถธีุริริมช่าติ ด้้วยู่กิาริเพัิ�มผู้ลผู้ลิตจากิกิาริผู้ส่มเกิส่ริ
ของผู้่�งช่ันิโริงให้มากิข่�นิ เกิษัตริกิริผู้่้เข้าริ่วมมีริายู่ได้้จากิ
กิาริขายู่นิ�ำผู่้�งช่นัิโริงและช่นัิของผู้่�ง ผู้่้บริโิภคได้ร้ิบัป็ริะทานิ
ส่นิิค้าสุ่ขภาพัผู้ลิตด้ว้ยู่กิริริมวิธุแีบบธุริริมช่าติไม่มสี่าริเคมี
และด้ีต่อสุ่ขภาพั และกิาริริวมกิลุ่มเกิษัตริกิริฯ ส่ามาริถ
ริองริบักิาริพัฒันิาส่ง่เส่ริมิเป็น็ิแหลง่ทอ่งเที�ยู่วเช่งินิเิวศันิไ์ด้้
ต่อไป็ในิอนิาคต

ด้านคุณภาพชุีวิต :
โครงการ “บางจากห้่วงใย สื่้้ภััยโควิด-19” 

จากิส่ถานิกิาริณ์แพัร่ิริะบาด้ของเช่่�อไวริัส่ COVID–19 ส่่ง                       
ผู้ลกิริะทบทั�งด้้านิคุณภาพัช่ีวิตและผู้ลกิริะทบด้้านิเศัริษัฐกิิจที�เกิิด้
กิับเพ่ั�อนิบ้านิในิชุ่มช่นิ บริิษััทฯ มีความตริะหนัิกิถ่งผู้ลกิริะทบ                
ด้ังกิล่าว ด้้วยู่ความห่วงใยู่เพั่�อนิบ้านิริอบโริงกิลั�นิฯ จ่งได้้ริิเริิ�ม
โคริงกิาริและกิิจกิริริมพิัเศัษัในิช่่วงแพัร่ิริะบาด้ของเช่่�อไวรัิส่ 
COVID–19 ด้ังนิี�

• มอบห้นิา้กากผา้, ห้นิา้กากอนิามยั, แอลกอฮอลช์ุนิดิ

นิ�ำ และเจลแอลกอฮอล์สื่ำห้รับล้างม่อ 

ส่นิบัส่นินุิหนิา้กิากิผู้า้ 10,000 ช่ิ�นิ หนิา้กิากิอนิามัยู่ 13,000 
กิล่อง แอลกิอฮอล์ช่นิิด้นิ�ำกิว่า 2,000 ลิตริ และเจล
แอลกิอฮอล์ส่ำหริับล้างม่อ 7,764 ขวด้ ให้แกิ่ผู้่้อาศััยู่ในิ
ชุ่มช่นิ คอนิโด้ คริอบครัิว และบุคลากิริ นิักิเริียู่นิในิ
โริงเริียู่นิ หนิ่วยู่งานิริาช่กิาริริอบโริงกิลั�นิฯ เพั่�อส่นิับส่นิุนิ
ให้เพ่ั�อนิบ้านิมีอุป็กิริณ์ป็้องกิันิโริคริะบาด้และลด้ความ
เส่ี�ยู่งในิกิาริติด้เช่่�อให้นิ้อยู่ลง

• มอบยาฟ้้าทะลายโจร 

ส่นิบัส่นินุิยู่าฟ้้าทะลายู่โจริ 7,500 ช่ดุ้ (ชุ่ด้ละ 120 แคป็ซึ่ล่) 
ให้แกิ่ผู้่้อาศััยู่ในิชุ่มช่นิ คอนิโด้ คริอบคริัว และบุคลากิริ 
นิกัิเริยีู่นิในิโริงเริยีู่นิ หนิว่ยู่งานิริาช่กิาริ และศัน่ิยู่พ์ักัิคอยู่ฯ 
ริอบโริงกิลั�นิฯ เพั่�อส่นิับส่นิุนิให้เพั่�อนิบ้านิมียู่าส่มุนิไพัริ
ส่ำหริับบริริเทาอากิาริไข้หวัด้ เจ็บคอ ในิช่่วงแพัริ่ริะบาด้
ของเช่่�อไวริสั่ COVID–19 และยู่าฟ้้าทะลายู่โจริมรีิาคาแพัง
และขาด้ตลาด้

• สื่่งนิ�ำมันิ ปันินิ�ำใจ

บริิษััทฯ ริ่วมเป็็นิส่่วนิหนิ่�งในิกิาริส่่งนิ�ำมันิ ป็ันินิ�ำใจ มอบ
บตัรินิ�ำมนัิเพั่�อช่่วยู่เหล่อคา่ใช่จ่้ายู่ด้า้นิกิาริเด้นิิทางในิกิาริ
ป็ฏิิบัติภาริกิิจช่่วยู่เหล่อผู้่้ได้้ริับผู้ลกิริะทบจากิส่ถานิกิาริณ์ 
COVID-19 ด้้านิต่างๆ แกิ่หนิ่วยู่งานิริาช่กิาริ หนิ่วยู่งานิ
อาส่าส่มัคริ วัด้ และโริงเริียู่นิริอบโริงกิลั�นินิ�ำมันิบางจากิ

• บางจากปันิกันิอิ�ม

ริว่มบริริเทาความเด้อ่ด้ริอ้นิใหแ้กิผู้่่้ได้ร้ิบัผู้ลกิริะทบในิช่ว่ง
ภาวะวิกิฤตโริคริะบาด้ COVID–19 ด้้วยู่กิาริส่นิับส่นิุนิส่ั�ง
อาหาริกิล่องจากิริ้านิค้าในิชุ่มชุ่นิริอบโริงกิลั�นิ มอบให้ 
ศั่นิยู่์ตริวจ COVID-19 เช่ิงริุกิ  ศั่นิยู่์ฉีีด้วัคซึ่ีนิ COVID-19  
หนิว่ยู่ฉีดี้วคัซึ่นีิ COVID-19 เช่งิริกุิ ศัน่ิยู่พ์ักัิคอยู่เพั่�อส่ง่ตอ่  
แคมป็์คนิงานิ  เพั่�อนิบ้านิในิชุ่มช่นิ โริงเริียู่นิ และวัด้ริอบ
โริงกิลั�นินิ�ำมันิบางจากิ ริวมกิว่า 50 หนิ่วยู่งานิ ริวมมอบ
อาหาริทั�งโคริงกิาริ 27,691 กิล่อง ม่ลค่า 1,245,930 บาท 
และได้้ส่นัิบส่นุินิกิาริส่ร้ิางริายู่ได้้ให้แกิ่ผู้่้ป็ริะกิอบกิาริในิ
ชุ่มช่นิกิว่า 60 ริ้านิค้า
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ด้านความป้ลอดภัย :
การซ้้อมแผนิอพยพประชุาชุนิกรณีีเกิดอุบัติภััย

บริิษััทฯ ได้้จัด้ซึ่้อมแผู้นิอพัยู่พั กิริณีเกิิด้อุบัติภัยู่ พัริ้อมทั�งอบริม
ให้ความริ่้ในิกิาริใช่้อุป็กิริณ์ด้ับเพัลิงเบ่�องต้นิ ให้แกิ่ คริ่ นิักิเริียู่นิ
และบุคลากิริในิโริงเริียู่นิ และผู้่้อาศััยู่ในิคอนิโด้ริอบโริงกิลั�นิฯ              
เป็็นิป็ริะจำทุกิป็ี 

ป็ี 2564 บริิษััทฯ ได้้จัด้ซึ่้อมแผู้นิอพัยู่พัฯ และอบริมให้ความริ่้ในิ
กิาริใช่้อุป็กิริณ์ด้ับเพัลิงเบ่�องต้นิ ให้แกิ่ 4 โริงเริียู่นิ และ 22                
คอนิโด้ริอบโริงกิลั�นิ ในิเขตพัริะโขนิง-บางนิา เพั่�อให้คริ่ นิักิเริียู่นิ
และบคุลากิริในิโริงเริยีู่นิ และผู้่อ้าศัยัู่ในิคอนิโด้มีความริ่ ้ความเข้าใจ 
และมคีวามพัร้ิอมในิกิาริรัิบมอ่กิบัภยัู่พับิตัต่ิางๆ ที�อาจเกิดิ้ข่�นิ 

ด้านสิ�งแวดล้อม : 
โครงการ “บางจากห้่วงใยชุุมชุนิ” ร่วมบรรเทาฝุุ่�นิละออง

ด้้วยู่ความห่วงใยู่เพั่�อนิบ้านิริอบโริงกิลั�นิฯ บริิษััทฯ ริ่วมบริริเทา
ป็ัญหาจากิภาวะฝุุ่�นิ PM 2.5 โด้ยู่มอบหน้ิากิากิ N95 จำนิวนิ 
20,000 ช่ิ�นิ ใหแ้กิผู่้่อ้าศัยัู่ในิช่มุช่นิริอบโริงกิลั�นิฯ ในิเขตพัริะโขนิง-
บางนิา และตำบลบางนิ�ำผู้่�ง  ผู้่้อาศััยู่ในิคอนิโด้ บุคลากิริโริงเริียู่นิ 
และหนิ่วยู่งานิริาช่กิาริริอบโริงกิลั�นิฯ เพั่�อบริริเทาผู้ลกิริะทบจากิ
ภาวะฝุุ่�นิ PM 2.5 

โครงการส่ื่งเสื่ริมความห้ลากห้ลายทางชีุวภัาพ “เส้ื่นิทาง

ห้ิ�งห้้อย วิถึีแห้่งการอนิุรักษ์”

บริิษััทฯ ให้ความส่ำคัญในิกิาริอนุิริักิษ์ัส่ิ�งแวด้ล้อม ทรัิพัยู่ากิริ 
ธุริริมช่าติ และส่่งเส่ริิมความหลากิหลายู่ทางชี่วภาพั โด้ยู่ริิเริิ�ม             
จัด้ตั�งกิลุ่มอนิุริักิษั์หิ�งห้อยู่ในิคุ้งบางกิะเจ้า ตั�งแต่ป็ี 2557 ป็ริะกิอบ
ด้้วยู่ผู้่้แทนิจากิ 6 ตำบลในิคุ้งบางกิะเจ้าและนิักิวิช่ากิาริจากิ
มหาวิทยู่าลัยู่เกิษัตริศัาส่ตริ์และมหาวิทยู่าลัยู่ริาช่ภัฏิจันิทริเกิษัม 
ริ่วมวางแผู้นิและด้ำเนิินิงานิ 

เริิ�มตั�งแต่ป็ี 2560 – ป็ัจจุบันิ เพั่�อส่ริ้างกิาริมีส่่วนิริ่วมให้ผู้่้อาศััยู่ในิ
พั่�นิที�คุ้งบางกิะเจ้าได้้ริ่วมด้่แลทริัพัยู่ากิริธุริริมช่าติในิท้องถิ�นิ 
บริิษััทฯ ให้กิาริส่นิับส่นิุนิริ่วมส่ริ้างทีมส่ำริวจหิ�งห้อยู่ป็ริะจำตำบล 

ทั�ง 6 ตำบล ทำกิาริส่ำริวจจำนิวนิและช่นิิด้หิ�งห้อยู่ที�พับในิแต่ละ
พั่�นิที�ตำบลทุกิเด้่อนิ เพั่�อเกิ็บข้อม่ลกิาริเพัิ�มข่�นิ/ลด้ลง ความชุ่กิชุ่ม
และความหนิาแนิน่ิของหิ�งหอ้ยู่แตล่ะพั่�นิที� ริวมทั�งช่นิดิ้ตน้ิไมท้ี�พับ
กิาริริวมกิลุ่มของหิ�งห้อยู่ นิำไป็ส่่่กิาริอนิุริักิษั์หิ�งห้อยู่ ริวมทั�งกิาริ
อนิุริักิษั์/ฟ้้�นิฟ่้ริะบบนิิเวศัอันิเป็็นิที�เป็็นิที�อยู่่่อาศััยู่ของหิ�งห้อยู่               
ส่่งเส่ริิมให้คุ้งบางกิะเจ้าเป็็นิพั่�นิที�อนิุริักิษั์หิ�งห้อยู่ และส่่งเส่ริิมให้
เกิิด้แนิวทางกิาริท่องเที�ยู่วเช่ิงอนิุริักิษั์ในิพั่�นิที�ต่อไป็

ด้านการศึกษา : 
โครงการโรงเรียนิสื่ิ�งแวดล้อมศึึกษาเพ่�อการพัฒนิาที�ยั�งย่นิ 

(Eco-School)

บริิษััทฯ ริ่วมกิับ กิริมส่่งเส่ริิมคุณภาพัสิ่�งแวด้ล้อม ส่ำนิักิงานิ                  
เขตพัริะโขนิง และส่ำนิักิงานิเขตบางนิา ริิเริิ�มโคริงกิาริโริงเริียู่นิ                   
ส่ิ� งแวด้ล้อมศั่กิษัาเ พ่ั� อกิาริพััฒนิาที� ยู่ั� งยู่่นิ (อี โคส่ค่ล  –                               
Eco-School) เพั่�อส่่งเส่ริิมให้ผู้่้บริิหาริ/คร่ิผู้่้ส่อนิกิลุ่มส่าริะวิช่า
วิทยู่าศัาส่ตริ์ และด้้านิส่ิ�งแวด้ล้อม ริวมทั�งด้้านิอ่�นิๆ ที�เกีิ�ยู่วข้อง               
ทั�งริะบบในิ 11 โริงเริียู่นิริอบโริงกิลั�นิฯ เพั่�อให้เริียู่นิริ่้วิธุีกิาริจัด้ทำ
แผู้นิหลักิส่่ตริ บ่ริณากิาริกิิจกิริริมกิาริเริียู่นิกิาริส่อนิด้้านิ                           
ส่ิ�งแวด้ลอ้ม ในิริป่็แบบส่ิ�งแวด้ลอ้มศัก่ิษัาทั�งริะบบ โด้ยู่มเีป็า้หมายู่

• ผู้่้บริิหาริ/คริ่ผู้่้ส่อนิส่ามาริถนิำความริ่้ด้้านิสิ่�งแวด้ล้อมไป็
ป็ริับใช่้ในิหลักิส่่ตริกิาริเริียู่นิกิาริส่อนิได้้จริิง

• โริงเริยีู่นิได้พ้ัฒันิาบุคลากิริ นิกัิเริยีู่นิ ในิกิาริเริยีู่นิกิาริส่อนิ
ด้้านิสิ่�งแวด้ล้อมอยู่่างต่อเน่ิ�อง ตามนิโยู่บายู่ของภาครัิฐ 
และแนิวโนิ้มของโลกิ

• บุคลากิริ นิักิเริียู่นิ ริวมทั�งโริงเริียู่นิเริียู่นิริ่้ เข้าใจ และ              
อยู่่ร่ิว่มกิบัส่ิ�งแวด้ลอ้ม ขมุช่นิ และส่งัคมได้อ้ยู่า่งยู่ั�งยู่น่ิ และ

  มีความสุ่ขมากิข่�นิ 

ในิปี็ 2564 บริิษััทฯ ด้ำเนิินิงานิอยู่่างต่อเน่ิ�องโด้ยู่ได้้ด้ำเนิินิกิาริ
นิเิทศัตดิ้ตามผู้ลกิาริด้ำเนินิิงานิของโริงเริยีู่นิตามแผู้นิงานิโคริงกิาริ
แบบ New Normal จำนิวนิ 2 คริั�ง โด้ยู่ใช่ร้ิป่็แบบกิารินิเิทศัติด้ตาม
แบบ Online โด้ยู่โริงเริยีู่นิที�เขา้ริว่มได้มี้กิาริจัด้ทำร่ิางหลักิส่ต่ริ และ
ด้ำเนินิิกิาริทด้ลองใช่ท้ำกิาริเริยีู่นิกิาริส่อนิ และด้ำเนินิิกิิจกิริริมกิบั
นิักิเริียู่นิตามความเหมาะส่มกัิบริ่ป็แบบกิาริเปิ็ด้เริียู่นิในิ
ส่ถานิกิาริณ์ COVID-19
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แผนงานในอนาคตของงานชุุมชุนสัมพันธ์์ 
บริิษััทฯ มุ่งเนิ้นิกิาริมีส่่วนิริ่วมในิกิาริด้่แลชุ่มช่นิริอบโริงกิลั�นิควบค่่กิับกิาริด้ำเนิินิธุุริกิิจ ด้้วยู่กิาริส่นิับส่นิุนิหริ่อจัด้กิิจกิริริมต่างๆ อยู่่าง
ตอ่เน่ิ�องแกิช่่มุช่นิริอบโริงกิลั�นิอยู่า่งส่ม�ำเส่มอ และเป็น็ิส่ว่นิหน่ิ�งในิกิาริพัฒันิาคุณภาพัชี่วิต ความเป็็นิอยู่่ข่องคนิในิชุ่มช่นิ โด้ยู่กิาริพัฒันิา
ศักัิยู่ภาพัของผู้่้นิำชุ่มช่นิ เยู่าวช่นิ และผู้่้อาศััยู่ในิชุ่มช่นิ ให้มคีวามส่ามาริถในิกิาริพ่ั�งพัาตนิเองได้ ้มสี่ภาพัเศัริษัฐกิจิครัิวเริอ่นิที�ด้ ีมสี่ขุภาพั
จิตที�ด้ี และมีความส่ัมพัันิธุ์ที�ด้ีริะหว่างชุ่มช่นิกิับโริงกิลั�นิ ส่ามาริถอยู่่่ริ่วมกิันิได้้อยู่่างผู้าสุ่กิ 

เป้้าหมายงานชุุมชุน 2564-2568 ความผูกพันกับบางจากฯ 87%

85% 86% 86% 87% 87%

2021 2022 2023 2024 2025

ร่วมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น�าชุุมชุนและสร้างเยาวชุน

เพ่�อเป้็นผู้น�ารุ่นใหม่
มาพัฒนาชุุมชุนต่อไป้

ร่วมคิด ร่วมสร้างให้ผู้อาศัย
ในชุุมชุนมีความสามารถ

ในการพึ�งพาตนเอง 
มีสภาพเศรษฐกิจ

ครัวเร่อนที�ดี

ชุุมชุนมีสภาพแวดล้อมดี
คุณภาพชุีวิตดี 
มีความสัมพันธ์์

ในชุุมชุนที�ดี อยู่ร่วมกันได้
อย่างผาสุก

พัฒนา มีส่วนร่วม ผาสุก

เป้้าหมาย

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ชุุมชุนสัมพันธ์์รอบโรงกลั�น

การรับเร่�องร้องเรียน
ในิป็ี 2564 มีกิริณีโริงกิลั�นิเกิิด้เหตุริะบบไฟ้ฟ้้าขัด้ข้อง ทำให้โริงกิลั�นิหยุู่ด้ทำกิาริช่ั�วขณะตามมาตริกิาริความป็ลอด้ภัยู่ เป็็นิผู้ลให้เกิิด้                  
เป็ลวและกิลุ่มควันิจากิกิาริเผู้ากิ๊าซึ่ส่่วนิเกิินิจากิกิาริผู้ลิตออกิทางหอเผู้าทิ�ง (Flare) ซ่ึ่�งเป็็นิริะบบที�ช่่วยู่ลด้ความด้ันิในิริะบบกิาริกิลั�นิ             
ซึ่่�งทำให้มีชุ่มช่นิใกิล้เคียู่งโริงกิลั�นิฯ ได้้ติด้ต่อเข้ามาส่อบถามถ่งส่าเหตุเกิิด้เป็ลวและกิลุ่มควันิด้ังกิล่าว เบ่�องต้นิเจ้าหนิ้าที�ได้้ป็ริะส่านิงานิ
แจ้งเหตุผู้่านิผู้่้นิำชุ่มช่นิ ทั�งนีิ� โริงกิลั�นิบางจากิฯ ยู่ังได้้หาแนิวทางป็้องและลด้โอกิาส่ที�จะเกิิด้เหตุกิาริณ์เช่่นินิี�ในิอนิาคตโริงกิลั�นิฯ                      
โด้ยู่กิอ่ส่ริา้งหอเผู้าริะบบป็ดิ้ (Enclosed Ground Flare) เพั่�อช่่วยู่ป็อ้งกินัิกิาริเผู้าวตัถดุ้บิส่่วนิเกินิิจากิกิริะบวนิกิาริผู้ลติใหมี้ป็ริะส่ทิธุภิาพั
ส่่งสุ่ด้และส่่งผู้ลกิริะทบต่อส่ิ�งแวด้ล้อมนิ้อยู่ที�สุ่ด้ โด้ยู่กิาริกิ่อส่ริ้างแล้วเส่ริ็จในิป็ี 2564 และมีโคริงกิาริขออนิุมัติติด้ตั�งริะบบผู้ลิตและ              
จดั้กิาริไฟ้ฟ้า้ภายู่ในิโริงกิลั�นิเพัิ�มเตมิ พัริอ้มตดิ้ตั�งเคริ่�องส่ำริองไฟ้ส่ำหริบัริะบบเส่ยีู่งตามส่ายู่เพั่�อใหส้่ามาริถป็ริะกิาศัแจง้ช่มุช่นิได้ใ้นิเวลา
ที�ไฟ้ฟ้้าด้ับ เพั่�อเพัิ�มเส่ถียู่ริภาพัด้้านิกิริะบวนิกิาริผู้ลิตต่อไป็

ชุั�วโมงรวมการท�างานอาสา
ของพนักงานรอบโรงกลั�น (ชุั�วโมง/บาท) 

2560

2561

2562

2563

2564

11,673  

13,460 

16,088  

9,001 

3.55 ล้านบาท

4.20 ล้านบาท

4.30 ล้านบาท

2.64 ล้านบาท

0.48 ล้านบาท*

ป้ี ชุั�วโมง คิดเป้็นเงิน

*เนิ่�องจากิส่ถานิกิาริณ์กิาริริะบาด้ของ COVID-19 
ทำให้บริิษััทฯ ต้องป็ริับเป็ลี�ยู่นิริ่ป็แบบกิาริจัด้กิิจกิริริม

ร้อยละ 
91.47

ร้อยละ 
94.4

ร้อยละ 
98.0

ร้อยละ 
97.0

ร้อยละ 
98.86

ร้อยละ 
98.72

ปี 2563 ปี 2564

ปี 2561 ปี 2562

ปี 2560ปี 2559

1,762

151
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



โครงการที�ท�างานต่อเน่�อง

ความมุ่งหวัง โครงการที�ท�าต่อเน่�อง

ความป้ลอดภัย • เช่่�อมั�นิต่อความป็ลอด้ภัยู่ของโริงกิลั�นิ 
• มีภ่มิคุ้มกิันิด้้านิความป็ลอด้ภัยู่ส่ามาริถ

ริับม่อกิับภาวะฉีุกิเฉีินิจากิส่ถานิกิาริณ์
หริ่อภัยู่พัิบัติต่างๆ ได้้  

• อบริมซึ่้อมแผู้นิฉีุกิเฉีินิและฝุ่ึกิด้ับเพัลิงให้กิับโริงเริียู่นิ/
คอนิโด้มิเนีิยู่ม ปี็ 17

• มอบอุป็กิริณ์และถังด้ับเพัลิง  ป็ี 17

เศรษฐกิจ • ส่ริ้างริายู่ได้้และเปิ็ด้โอกิาส่ให้คนิในิ
ช่มุช่นิได้ใ้ช่ค้วามริ่ ้ความส่ามาริถในิกิาริ
ส่ร้ิางส่ริริค์งานิที�เป็น็ิป็ริะโยู่ช่น์ิตอ่ตนิเอง
และคริอบคริัว 

• ส่่งเส่ริิมความริ่้ด้้านิกิาริบริิหาริกิาริเงินิ
และกิาริลงทุนิ

• วิส่าหกิิจชุ่มช่นิ ส่ริ้างริายู่ได้้เส่ริิม เพัิ�มศัักิยู่ภาพัในิกิาริทำ
ธุรุิกิจิ ตอ่ยู่อด้ ส่นัิบส่นินุิกิาริริวมกิลุม่เพั่�อจดั้ตั�งกิลุม่อาช่พีัเพัิ�ม 
(โคริงกิาริวิส่าหกิิจชุ่มช่นิ ป็ี 6)

• ส่นิับส่นุินิสิ่นิค้าและบริิกิาริจากิผู้่้ป็ริะกิอบกิาริในิชุ่มช่นิมาใช่้
ในิกิิจกิริริมของบริิษััทฯ เพั่�อกิริะจายู่ริายู่ได้้ส่่่ชุ่มช่นิ (ป็ี 17) 

• เป็ิด้โอกิาส่ให้ริ้านิอาหาริในิชุ่มช่นิขายู่อาหาริในิโริงอาหาริ
ส่ำนิักิงานิใหญ่ โด้ยู่ไม่คิด้ค่าใช่้จ่ายู่เพั่�อส่ริ้างริายู่ได้้ส่่่ชุ่มช่นิ

• เป็ิด้โอกิาส่ให้ริ้านิค้าชุ่มช่นิจำหนิ่ายู่อาหาริกิล่องให้ผู้่้ริับเหมา
ในิงานิซึ่่อมบำริุงใหญ่ ป็ริะจำปี็ 2564 โด้ยู่ไม่คิด้ค่าใช่้จ่ายู่            
เพั่�อส่ริ้างริายู่ได้้ส่่่ชุ่มช่นิ

สิ�งแวดล้อม • ตริะหนิักิถ่งป็ัญหาส่ิ�งแวด้ล้อมและใช่้
ทริัพัยู่ากิริอยู่่างคุ้มค่า 

• โคริงกิาริเส่้นิทางหิ�งห้อยู่ วิถีแห่งกิาริอนิุริักิษั์ ป็ี 8
• โคริงกิาริ Our Khung BangKachao ป็ี 4

คุณภาพชุีวิต • เส่ริิมส่ร้ิางคุณภาพัชี่วิต สุ่ขภาพักิายู่
สุ่ขภาพัใจ

• โคริงกิาริคริอบคริัวเด้ียู่วกิันิ ป็ี 29
• โคริงกิาริเยู่าวช่นิคนิด้ีบางจากิ ป็ี 6
• โคริงกิาริบางจากิห่วงใยู่ ส่่้ภัยู่โควิด้-19 ป็ี 2 

การศึกษา • เยู่าวช่นิเริียู่นิร้่ิและพััฒนิาตามช่่วงวัยู่ 
ป็ล่กิฝัุ่งจิตส่ำนิ่กิให้เป็็นิทั�งคนิดี้และ         
คนิเกิ่ง

• โคริงกิาริทุนิกิาริศั่กิษัาเยู่าวช่นิบางจากิ ป็ี 17
• โคริงกิาริพััฒนิาศัักิยู่ภาพัคริ่และโริงเริียู่นิ ป็ี 17 

การกีฬา • เยู่าวช่นิแขง็แริง ส่ขุภาพัดี้ ไกิลยู่าเส่พัตดิ้
ส่ามาริถส่ริ้างริายู่ได้้ มีโอกิาส่ทางกิาริ
ศั่กิษัาที�ด้ีจากิกิาริเล่นิกิีฬา

• ส่โมส่ริฟุ้ตบอลเยู่าวช่นิบางจากิ ป็ี 14

ความสัมพันธ์์และ

อนุรักษ์วัฒนธ์รรม

ป้ระเพณี

• กิริะชั่บความสั่มพัันิธ์ุอันิดี้ริะหว่าง                
โริงกิลั�นิและชุ่มช่นิผู้่้อยู่่่อาศััยู่ใกิล้เคียู่ง

• จุลส่าริคริอบคริัวใบไม้ ป็ี 15 
• โคริงกิาริเพั่�อนิบ้านิคอนิโด้ ป็ี 9

2. การมีีส่่วนร่วมีในการดููแลส่ังคมี

ริอบป็ีที�ผู้่านิมา บริิษััทฯ มีกิาริป็ริับแผู้นิด้ำเนิินิงานิเพั่�อให้ตอบส่นิองต่อส่ถานิกิาริณ์แพัริ่ริะบาด้ของ COVID-19 ริะลอกิใหม่ในิป็ี 2564  
ผู้่านิกิิจกิริริมที�หลากิหลายู่เพ่ั�อตอบส่นิองต่อผู้่้มีส่่วนิได้้เสี่ยู่ต่างๆ กิิจกิริริมดั้งกิล่าวต้องอาศััยู่ความร่ิวมม่อจากิพันัิกิงานิ โด้ยู่เปิ็ด้ริับฟ้ัง
ความคิด้เห็นิและมุมมองจากิพันิักิงานิให้ได้้ร่ิวมคิด้ ส่่งข้อม่ล และริ่วมทำโคริงกิาริที�เป็็นิป็ริะโยู่ช่นิ์ต่อส่ังคมในิวงกิว้าง ทำให้บริิษััทฯ                   
มีโอกิาส่ได้้ริับริ่้ถ่งความเด่้อด้ริ้อนิของคนิไทยู่ผู้่านิช่่องทางต่างๆ จ่งได้้จัด้ริ่ป็แบบกิาริด้ำเนิินิงานิเฉีพัาะกิิจเพั่�อริับม่อกิับส่ถานิกิาริณ์              
COVID-19 ได้้อยู่่างทันิท่วงที ภายู่ใต้ บางจากฯ ชุวนิคนิไทยสื่้้โควิด-19 The Series โด้ยู่มีริ่ป็แบบโคริงกิาริ/ กิิจกิริริมและผู้ลลัพัธุ์              
ด้ังริายู่ละเอียู่ด้

บางจากป้ันน��าใจ สู้ภัยโควิด-19 

ด้าน
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



เป้้าหมีาย: 

กิจกรรม ผลลัพธ์์

เป้้าหมาย 1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสาธ์ารณสุขและการป้้องกันเชุิงรุกในชุุมชุน

1.1 กิาริส่นิับส่นิุนิริถเกิ็บตัวอยู่่างช่ีว นิิริภัยู่ (Biosafety Mobile Unit) เพั่�อนิำไป็ใช่้
ป็ริะโยู่ช่นิท์างกิาริแพัทยู่ ์ส่ำหริบักิาริตริวจหาเช่่�อโควดิ้-19 ในิเช่งิริกุิแบบเคล่�อนิที� 

1.1 ริถเก็ิบตวัอยู่า่งชี่วนิิริภัยู่เป็็นินิวตักิริริมล่าส่ดุ้และเป็็นิคันิแริกิในิ
ไทยู่ที�ส่ามาริถตริวจผู้ลได้้คริั�งละ 3 เคส่ โด้ยู่ศั่นิยู่์นิวัตกิริริม 
KMITL GO FIGHT COVID-19 ศั่นิยู่์วิจัยู่และออกิแบบงานิ 
ส่จล. ริว่มกัิบ หมอแล็บแพันิด้า้ ในิกิาริตริวจหาเช่่�อ COVID-19 
ในิเช่ิงริุกิในิชุ่มช่นิ จำนิวนิ 1 คันิ

1.2 ส่นัิบส่นุินิวัส่ดุ้อุป็กิริณ์ สิ่�งของเคริ่�องใช่้จำเป็็นิ นิ�ำด้่�มอุป็กิริณ์ทางกิาริแพัทยู่์                 
เบ่�องต้นิ แอลกิอฮอล์เจลให้กิับโริงพัยู่าบาลส่นิาม ศั่นิย์ู่พัักิคอยู่ในิชุ่มช่นิที�เป็็นิ
พั่�นิที�ริะบาด้ในิเขตคลองเตยู่ พัริะโขนิงและบางนิา 

1.2 ส่นิับส่นุินิวัส่ดุ้ อุป็กิริณ์ทางกิาริแพัทย์ู่ แอลกิอฮอล์เจลให้กิับ               
โริงพัยู่าบาลส่นิาม ศั่นิยู่์พัักิคอยู่ หนิ่วยู่งานิภาคริัฐต่างๆ กิว่า 
30 แห่ง ม่ลค่ากิว่า 3.0 ล้านิบาท 

1.3 ส่นิับส่นุินิบัตรินิ�ำมันิบางจากิฯ ให้กิับโริงพัยู่าบาล โริงพัยู่าบาลส่นิาม ศั่นิย์ู่                     
พัักิคอยู่ ไป็จนิถ่ง วัด้ ม่ลนิิธุิ ทีมงานิอาส่า ฯลฯ 

1.3 ส่่งมอบให้กิว่า 100 หนิ่วยู่งานิ ริวมม่ลค่ากิว่า 3,200,000 บาท

1.4 ส่นิับส่นิุนิงานิกิริมกิาริแพัทยู่์แผู้นิไทยู่และกิาริแพัทยู่์ทางเล่อกิด้้วยู่กิาริใช่้ส่ถานีิ
บริิกิารินิ�ำมันิบางจากิฯ 6 จุด้ เป็็นิจุด้จัด้ส่่งส่าริส่กัิด้ฟ้้าทะลายู่โจริให้กัิบผู้่้ป็�วยู่                
โควิด้ในิเขตพั่�นิที�ที�มีผู้่้ป็�วยู่ส่ีเขียู่วหนิาแนิ่นิและริักิษัาตัวที�บ้านิ

1.4 ส่่งมอบส่าริส่กิัด้ฟ้้าทะลายู่โจริให้ผู้่้ติด้เช่่�อ COVID-19 ได้้ริับ           
ยู่าเริ็วข่�นิภายู่ในิ 1 วันิ จากิเด้ิมใช่้เวลา 3 วันิ กิว่า 600 ริายู่ 
ในิเขตคลองเตยู่ บางนิา พัริะโขนิง ริาษัฎริ์บ่ริณะ พัริะริาม 2  
พัริะริาม 3 ส่าธุริ ยู่านินิาวา และ อ.เม่อง ส่มุทริป็ริากิาริ

เป้้าหมาย 2. การกระตุ้นเศรษฐกิจ  

2.1 โคริงกิาริป็นัิกินัิอิ�ม ส่นิบัส่นินุิผู้่ป้็ริะกิอบกิาริริา้นิอาหาริริายู่ยู่อ่ยู่ จดั้ซึ่่�ออาหาริ เพั่�อ
นิำมาส่นัิบส่นุินิบุคลากิริทางกิาริแพัทยู่ ์เจา้หนิา้ที� อาส่าส่มัคริ ผู้่้ป็�วยู่ ริวมถง่ช่มุช่นิ 
ป็ริะช่าช่นิในิพั่�นิที�ต่างๆ ที�กิำลังได้้ริับผู้ลกิริะทบ ผู้่้พัิกิาริ ผู้่้ด้้อยู่โอกิาส่ทางส่ังคม 
และแคมป็์คนิงานิกิ่อส่ริ้างกิว่า 27 แคม

2.1 จำนิวนิกิว่า 30,000 อิ�ม ช่่วยู่ส่ริ้างริายู่ได้้ให้กิับผู้่้ป็ริะกิอบกิาริ
ริ้านิอาหาริกิว่า 200 ริ้านิ ริวมม่ลค่ากิว่า 2 ล้านิบาท เพั่�อ
กิริะจายู่ไป็ส่นิบัส่นินุิช่ว่ยู่เหลอ่หนิว่ยู่งานิส่าธุาริณส่ขุช่มุช่นิและ
แคมป็์คนิงานิกิว่า 40 แห่ง  

2.2 แจกิและจำหนิา่ยู่ด้อกิเกิลอ่ทะเลในิริา้นิกิาแฟ้อนิิทนิลิ เพั่�อบริริเทาความเด้อ่ด้ริอ้นิ               
ของเกิษัตริกิรินิาเกิลอ่ ในิจงัหวดั้ส่มทุริส่าคริที�ได้้ริบัผู้ลกิริะทบจากิกิาริป็ดิ้โริงงานิ 
ทำใหไ้มส่่ามาริถส่ง่เกิลอ่ไป็เป็น็ิวตัถดิุ้บในิโริงงานิได้้ ป็ริะกิอบกิบัเป็น็ิพั่�นิที�ริะบาด้
จ่งไม่มีนิักิท่องเที�ยู่วเข้ามาในิพั่�นิที� จ่งเกิิด้ป็ัญหาริาคาเกิล่อตกิต�ำและล้นิตลาด้ 

2.2 แจกิและจำหนิ่ายู่ด้อกิเกิล่อทะเลกิว่า 100,000 ซึ่อง นิ�ำหนิักิ          
5 ตันิ ม่ลค่ากิว่า 0.3 ล้านิบาท ทำให้ช่่วยู่เหล่อเกิษัตริกิริ               
ช่าวนิาเกิล่อในิ 2 ส่หกิริณ์ เกิ่อบ 100 คริัวเริ่อนิ 

2.3 ไขป่็นัิส่ขุ ด้ว้ยู่เกิดิ้ป็ญัหาไขไ่กิล่น้ิตลาด้ จ่งได้จ้ดั้ส่ริริไขไ่กิม่าแจกิเป็น็ิส่นิิคา้ส่ง่เส่ริมิ
กิาริขายู่และจัด้แคมเป็ญ “ไข่ป็ันิสุ่ข” มาจัด้จำหนิ่ายู่ในิส่ถานิีบริิกิารินิ�ำมันิบาง
จากิฯ 4 มุมเม่องในิริาคาต�ำกิว่าทุนิ เพั่�อเป็็นิกิาริลด้ภาริะค่าใช่้จ่ายู่ของป็ริะช่าช่นิ 

2.3 ช่ว่ยู่เกิษัตริกิริ จ. นิคริป็ฐม ในิกิาริจัด้ซึ่่�อไขไ่กิ ่มาใช่ใ้นิแคมเป็ญ 
ไข่ป็ันิสุ่ข เพั่�อแจกิล่กิค้า และนิำมาจำหนิ่ายู่ในิริาคาที�ต�ำกิว่า
ทุนิจำนิวนิกิว่า 8,000 แผู้ง ช่่วยู่ลด้ค่าใช่้จ่ายู่ให้กิับคริอบคริัว
ในิเขตกิริุงเทพัฯ ป็ริิมณฑ์ลกิว่า 3,000 คริอบคริัว

2.4 ส่บัป็ะริด้ปั็นิสุ่ข ส่นิบัส่นุินิด้้วยู่กิาริจัด้ซึ่่�อสั่บป็ะริด้ภ่แลจากิเกิษัตริกิริจังหวัด้เช่ยีู่งริายู่                
ที�ป็ริะส่บป็ัญหาไม่ส่่งผู้ลผู้ลิตออกิไป็จำหนิ่ายู่ต่างป็ริะเทศัและไม่มีนิักิท่องเที�ยู่ว                    
เพั่�อส่นัิบส่นุินิภาริกิจิเยีู่ยู่วยู่าผู้่้ป็�วยู่ COVID-19 ให้ได้้รัิบวติามินิซึ่ ีส่ริา้งภมิ่คุม้กัินิ
ริะหว่างเข้าพัักิริักิษัาตัวในิส่ถานิพัยู่าบาล โริงพัยู่าบาลส่นิาม หริ่อกิักิตัวในิชุ่มช่นิ 
ผู้า่นิทางส่ำนิกัิงานิส่าธุาริณส่ขุจังหวัด้ ริวมไป็ถง่ผู้่้ต้องขงัในิเริอ่นิจำ ในิ 14 จงัหวดั้
ทั�งพั่�นิที�ภาคเหนิ่อและภาคกิลาง ริวม 27 หนิ่วยู่งานิ

2.4 ส่นิับส่นิุนิส่ับป็ะริด้ภ่แลจำนิวนิ 50 ตันิ เพั่�อส่ริ้างภ่มิคุ้มกิันิให้
กิับผู้่้ป็�วยู่ COVID-19

เป้้าหมาย 3. ชุ่วยเหล่อสังคม/ บรรเทาความเด่อดร้อนชุ่วงกักตัว 

3.2 ส่่งมอบอาหาริส่ำเริ็จริ่ป็ ผู้่านิโคริงกิาริบางจากิ ป็ันิกัินิอิ�ม เพ่ั�อนิำมาส่นัิบส่นุินิ       
บุคลากิริทางกิาริแพัทยู่์ เจ้าหนิ้าที� อาส่าส่มัคริ ผู้่้ป็�วยู่ ริวมถ่งชุ่มช่นิ ป็ริะช่าช่นิในิ
พั่�นิที�ตา่งๆ ที�กิำลงัได้้ริบัผู้ลกิริะทบ ผู้่พ้ักิิาริ ผู้่ด้้้อยู่โอกิาส่ทางส่งัคม และแคมป์็คนิ
งานิกิ่อส่ริ้าง 

3.2 ส่่งมอบอาหาริกิว่า 30,000 อิ�ม ให้กัิบหน่ิวยู่งานิและชุ่มช่นิ                
กิว่า 40 แห่งและแคมป็์คนิงานิกิ่อส่ริ้างกิว่า 27 แคมป็์ 
คริอบคลุมกิรุิงเทพั ป็ริิมณฑ์ลและจังหวัด้ในิพั่�นิที�ริะบาด้               
ม่ลค่ากิว่า 2 ล้านิบาท 

3.3 ป็ันินิ�ำใจ ให้นิ�ำด้่�ม ล่กิค้าบางจากิฯ ที�เติมนิ�ำมันิและขอส่่งมอบนิ�ำด้่�มให้มอบแกิ่                        
โริงพัยู่าบาลส่นิามและส่ถานิพัยู่าบาลในิพั่�นิที�วิกิฤต 

3.3 ส่่งมอบนิ�ำด้่�มได้้กิว่า 152,000 ขวด้ ม่ลค่ากิว่า 0.46 ล้านิบาท 

เป้้าหมาย 4. ระดมทุนสนับสนุนหน่วยงาน/ วัด/ มูลนิธ์ิ/ กลุ่มจิตอาสาในชุ่วงวิกฤต 

4.1 โคริงกิาริส่่งนิ�ำมันิป็ันินิ�ำใจ X2 ริะด้มทุนิจากิป็ริะช่าช่นิและบริิษััทฯ จะส่มทบเพัิ�ม
ในิจำนิวนิเงินิที�เท่ากัินิ เพ่ั�อส่นัิบส่นุินิบัตริเติมนิ�ำมันิให้กิับกิลุ่มอาส่าส่มัคริและ
หนิ่วยู่งานิต่างๆ เพั่�อใช่้ในิภาริกิิจริับ-ส่่งผู้่้ป็�วยู่ COVID-19 ไป็เข้าริับกิาริริักิษัา
หริ่อส่่งกิลับภ่มิลำเนิา ริวมถ่งกิาริริะด้มทุนิจากิผู้่้บริิหาริบางจากิฯ ด้้วยู่

4.1 ริะด้มทุนิริวมจากิผู้่้มีจิตศัริัทธุา และกิลุ่มผู้่้บริิหาริของบริิษััท         
เพ่ั�อส่่งต่อนิ�ำมันิไป็ช่่วยู่กิลุ่มจิตอาส่า ม่ลค่า 1.8 ล้านิบาท 
กิริะจายู่ไป็ยู่ังเคริ่อข่ายู่จิตอาส่า กิว่า 60 หนิ่วยู่งานิ
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บุุคลากรทางการแพทย์์
• มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้้ำด่�ม 
 บัตรเติมน้้ำมัน้ เคร่�องด่�มอิน้ทน้ิล ฯลฯ 
 ให้้โรงพยาบาลต่างๆ และห้น้่วยงาน้ราชการ 
• สน้ับสนุ้น้การจััดตั้งห้น้่วยฉีีดวัคซีีน้และ
 การปฏิิบัติภารกิจัของเจั้าห้น้้าที�ห้น้่วยฉีีดวัคซีีน้ 

ห้น้่วยตรวจัห้าเช่้อเชิงรุกและศููน้ย์พักคอย
• สน้ับสนุ้น้การปฏิิบัติภารกิจัของโรงพยาบาลต่างๆ 

เช่น้ ปรับปรุงห้้องรักษาผูู้้ป่วยโควิด มอบอุปกรณ์์
ทางการแพทย์ เคร่�องจั่ายออกซีิเจัน้ High Flow 

พนัักงานั
• ปรับแน้วทางการทำงาน้ Work from Home
• ตรวจั ATK ห้าเช่อ้เชงิรกุ ก่อน้เข้าทำงาน้
• ดูแลพน้ักงาน้ต่อเน้่�อง - มอบห้น้้ากากอน้ามัย 
 กล่องความสุข ชุดดูแล Care Kit
• จััดห้าวัคซีีน้ให้้พน้ักงาน้และครอบครัว
• จััดห้าสถาน้ที�รักษาถ้าติดเช่้อ
• จััด safe house ให้้ critical persons 
• Hybrid Workplace (Bangchak Sandbox) 
• ส่�อสารสม�ำเสมอ 
• บริห้ารจััดการเพ่�อความปลอดภัยสูงสุด
• ออกห้น้ังส่อรับรองการเดิน้ทางข้ามจัังห้วัด

เพ่�อนับุ้านัรอบุพ่�นัท่�ปฏิิบุัติิการ
• โครงการ “บางจัากปัน้กัน้อิ�ม” ใน้พ่้น้ที�พระโขน้ง-บางน้า
• โครงการ “บางจัากดีต่อใจั” สน้ับสนุ้น้ธุุรกิจัรายย่อย
 รอบโรงกลั�น้ 
• โครงการ “อาห้ารกล่องปัน้สุข”
• โครงการ “ถุงบางจัากห้่วงใย สู้ภัยโควิด-19”
• จ้ัางงาน้ชมุชน้ / จัิตอาสาเย็บห้น้้ากากผู้้าให้้ผูู้้สูงอายุใน้ชุมชน้
• มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้้ำด่�ม ฟ้้าทะลายโจัร 

ห้น้้ากากอน้ามัย ฯลฯ ให้้ชุมชน้
• สน้ับสนุ้น้รถตู้รับ-ส่งพระภิกษุและสามเณ์ร 
 วัดธุรรมมงคลเถาบุญญน้น้ท์วิห้าร เดิน้ทางไปฉีีดวัคซีีน้
 ที�ราชวิทยาลัยจัุฬาภรณ์์

พ่�นั้องเกษติรกร
• โครงการ #saveสาวน้าเกล่อ #ไข่ปัน้สุข
• ซี่้อมังคุด ลำไย สับปะรดที�มีปัญห้าเร่�องตลาด 

มาแจักใน้ปั�มและส่งมอบให้้ห้น้่วยงาน้ต่างๆ 

กลุ่่�มบางจากฯ
ร่วมดููแลใส่่ใจ สู่้ภััย์โควิดู-19

2564
คู่ค้า/พันัธมิติรทางธุรกิจ
• เปิดพ่้น้ที�ใน้สถาน้ีบริการให้้ร้าน้อาห้าร

ที�ได้รับผู้ลกระทบจัากการล็อคดาวน้์
 ใน้ห้้างเช่าด้วยเง่�อน้ไขพิเศูษ     
• มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
 ให้้ส่�อมวลชน้และโรงเรียน้ต่างๆ

อาส่าส่มัคร
• โครงการ “ส่งน้้ำมัน้ปัน้น้้ำใจั”
• สน้ับสนุ้น้บัตรเติมน้้ำมัน้
 และเคร่�องด่�มอิน้ทน้ิล

ผูู้้ถื่อหุุ้้นั
• จััดการประชุมแบบเว้น้ระยะห้่าง 

และลดจัำน้วน้ผูู้้เข้าร่วมประชุม
• มอบห้น้้ากากอน้ามัย และ

แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

ลูกค้า/ประชาชนัทั�วไป 
• สน้ับสนุ้น้รถเก็บตัวอย่างชีวน้ิรภัยเคล่�อน้ที� 
• ดูแลความปลอดภัยของผูู้้ใช้บริการด้วยมาตรการ Seven Safes 
• ตรวจัห้าเช่้อเชิงรุก ATK ให้้กับพน้ักงาน้บริการ 
• โครงการ “บางจัาก x FAH FIRST AID”
• มอบส่วน้ลดเคร่�องด่�มอิน้ทน้ิลสำห้รับผูู้้ที�ฉีีดวัคซีีน้โควิด-19
• มอบเคร่�องใช้จัำเป็น้ อาห้ารแก่ชุมชน้ต่างๆ 
• สน้ับสนุ้น้การปฏิิบัติภารกิจัของเจั้าห้น้้าที�ห้น้่วยฉีีดวัคซีีน้ 
 ห้น้่วยตรวจัห้าเช่้อเชิงรุกและศููน้ย์พักคอย
• โครงการ “บางจัากฯ ชวน้คน้ไทยสู้โควิด-19 The Series”
• โครงการ “บางจัากปัน้กัน้อิ�ม” และ “กลุ่มบางจัากฯ ปัน้กัน้อิ�ม”
• โครงการ “ส่งท่อ ต่อลมห้ายใจั” สน้ับสนุ้น้ท่อออกซีิเจัน้
• โครงการ “ถังปัน้สุข”
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เป้้าหมายที่่� 13: 
การรับมืือการเปลี่่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมืิอากาศ  (Climate Action)

การดำำาเนิินิงานิเพื่่�อตอบสนิองต่อเป้้าหมายความย่�งย่นิสากล (UN SDGs)

รอบปีีที่่�ผ่่านมา บรษิัทัี่ฯ มก่ารปีรบัแผ่นดำเนินงานเพื่่�อให้้ตอบสนองต่อสถานการณ์์แพื่ร่ระบาดของ COVID-19 
ระลอกให้ม่ในปีี 2564 ผ่่านกิจกรรมที่่�ห้ลากห้ลายเพื่่�อตอบสนองต่อผ่้ม้ส่่วนได้เสย่ต่างๆ กจิกรรมดังกล่าวต้องอาศัยั
ความร่วมมอ่จากพื่นกังาน โดยเปิีดรบัฟัังความคิดเห้น็และมมุมองจากพื่นักงานให้้ได้ร่วมคดิ ส่งข้อมล้ และร่วมที่ำ
โครงการที่่�เป็ีนปีระโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ที่ำให้้บริษััที่ฯ ม่โอกาสได้รับร้้ถึงความเด่อดร้อนของคนไที่ยผ่่าน                
ช่องที่างต่างๆ จงึได้จดัรป้ีแบบการดำเนินงานเฉพื่าะกิจเพื่่�อรบัมอ่กบัสถานการณ์์ COVID-19 ได้อย่างทัี่นท่ี่วงที่ ่      
ภายใต้ บางจากฯ ชวนคนไที่ยส้้โควิด-19 The Series โดยมร่ป้ีแบบโครงการ/กิจกรรมและผ่ลลัพื่ธ์์ ดงัรายละเอ่ยด

ในปี ี2564 นอกเห้นอ่จากการรบัมอ่กบัการระบาดของ COVID-19 
แลว้ บริษัทัี่ฯ ให้ค้วามสำคญักบัการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภม้อิากาศั  
(Climate Action)  ซึ่ึ�งเปีน็ปีระเดน็ดา้นสิ�งแวดลอ้มที่่�ที่ั�วโลกตา่งให้้
ความสำคัญมากขึ�นอย่างต่อเน่�อง บริษััที่ฯ ม่เปี้าห้มายของกลุ่ม
บางจากฯ ที่่�จะมุ่งส้่การเปี็น Carbon Neutral Company ภายใน
ปีี 2573 และปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกเป็ีนศั้นย์ (Zero GHG 
Emission) ในปีี 2593 สำห้รับในด้านสังคม

• โครงการ “ต้นไม้ของคุณ์” ใน Mobile Application เพื่่�อ
รณ์รงค์ให้้สมาชิกใช้น�ำมันเช่�อเพื่ลิงสะอาดที่่�ลดมลภาวะ
จากการเผ่าไห้ม้ เปีร่ยบเสม่อนการปีล้กต้นไม้ช่วยด้ดซึ่ับ
ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์  (CO2) ในอากาศัและบรรเที่า
ภาวะโลกร้อน โดยผ่ลิตภัณ์ฑ์์น�ำมันบางจากทีุ่กชนิด

• โครงการ “น�ำมนัลดฝุุ่�น” ในชว่งวกิฤตที่่�เกดิปีญัห้าฝุุ่�น PM 
2.5 บริษััที่ฯ ให้้ความสำคัญกับคุณ์ภาพื่อากาศั ได้จัด
โครงการ “น�ำมนัลดฝุุ่�น” โดยผ่ลติน�ำมนัดเ่ซึ่ลกำมะถนัต�ำ 
10 ส่วนในล้านส่วน (10 PPM) เพื่่�อจำห้น่ายในเขต
กรุงเที่พื่ฯ ด้วยพื่บว่าสัดส่วนจากแห้ล่งกำเนิดฝุุ่�น PM 2.5 
ของกรงุเที่พื่และปีรมิณ์ฑ์ลมส่าเห้ตจุากการขนสง่ที่างถนน
ถงึร้อยละ 51  แม้จะมต้่นที่นุการผ่ลติที่่�สง้ขึ�น บรษิัทัี่ฯ กย็งั
จำห้น่ายในราคาเดิม เพ่ื่�อช่วยลดมลภาวะ ปัีญห้าฝุุ่�นละออง  

• สัมมนาสิ�งแวดลอ้ม  ในห้วัขอ้ “Exponential Path to Net 
Zero” ภายใต้แนวที่าง บางจาก 100x : 100 ไอเด่ย เพื่่�อ
โลกยั�งยน่ เปีน็การสมัมนาในรป้ีแบบ Hybrid Conference 
เชิญผ่้้สนใจร่วมห้าคำตอบและที่างออกว่าเราจะไปีถึง             
เปี้าห้มายลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกเปี็นศั้นย์                        
(Net Zero) อย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร พื่ร้อมอัพื่เดต              
เที่รนด์โลก และเที่คโนโลย่ล�ำ จากผ้้่เช่�ยวชาญชาว                  
ต่างปีระเที่ศั เพ่ื่�อสะที่้อนการเตร่ยมการของปีระเที่ศั 
องค์กร และบุคคลต่างๆ ห้ลังการปีระชุม 2021 United 
Nations Climate Change Conference (COP26)                  
ขององค์การสห้ปีระชาชาติที่่�ปีระเที่ศัสกอตแลนด์  

• โครงการพื่ัฒนาพื่่�นที่่�ปี�าเปีียก ในเขตปี�าภ้ห้ลง ปี�าดิบแล้ง
ผ่่นสุดที่้ายต้นน�ำลำปีะที่าว จ.ชัยภ้มิ แม้ปีีน่�จะดำเนินงาน
มาเปี็นปีีที่่� 16 แล้ว แต่ด้วยสภาพื่แห้้งแล้งยาวนาน ที่ำให้้
เกิดไฟัปี�าสร้างความเส่ยห้ายกว่า 3,000 ไร่ บริษััที่ฯ                  
ขอเสนอปีรบัแนวที่างการช่วยเห้ลอ่และนำร่องปีลก้ปี�าเพื่่�อ
ส้้ไฟัปี�าด้วยแนวพื่ระราชดำริ “ปี�าเปีียก” จำนวน 10 ไร่ 
เรง่สรา้งความชุม่ช่�นในพื่่�นที่่�ดว้ยการออกแบบและขดุให้ม้่
แห้ล่งน�ำกักเก็บในร้ปีแบบ โคกห้นองนา โมเดล และ                 
ปีลก้ตน้ไมไ้ปีกวา่ 2,000 ตน้ โดยตดิตามผ่ลดำเนนิงานใน
แปีลงนำร่องน่�ทีุ่ก 3 เด่อน สำห้รับในปีี 2564 ด้วย
สถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ที่ำให้้ม่อุปีสรรค
ในการติดตามผ่ล “โครงการพื่ัฒนาพื่่�นที่่�ปี�าเปีียก ในเขต
ปี�าภ้ห้ลง” แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการรอดของต้นไม้ใน       
โครงการฯ มแ่นวโนม้ที่่�ด ่มอ่ตัรารอดสง้ เพื่ราะมร่ะบบน�ำ
รองรับ ม่กล้วยเปี็นพื่่ชพื่่�เล่�ยงให้้กล้าไม้  ปีระกอบกับไม่ม่
ปีัญห้าไฟัปี�าและฝุ่นตกชุกในพื่่�นที่่�

• ด้วยความมุ่งมั�นที่่�จะสนับสนุนลดการปีล่อยคาร์บอน              
บางจากฯ ร่วมกับ 13 องค์กรพื่ันธ์มิตร จัดตั�ง Carbon 
Markets Club คลับของคนรักษั์โลก เพื่่�อเปีิดโอกาสให้้
องค์กรต่างๆ ห้ร่อแม้กระที่ั�งบุคคลที่ั�วไปี ที่่�ต้องการลด              
ก๊าซึ่เร่อนกระจกส่วนตัวห้ร่อในครอบครัวโดยการซึ่่�อ
คาร์บอนเครดิตไปีชดเชยสามารถเขา้มามส่่วนช่วยบรรเที่า
ปีญัห้าการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภม้อิากาศั และสนบัสนนุให้้
เกิดการลงทีุ่นในธ์ุรกิจพื่ลังงานส่เข่ยวอ่กด้วย 
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คงดำเนินการเพื่่�อบรรเที่าปัีญห้าขยะพื่ลาสติกในการดำเนินธุ์รกิจ
อย่างต่อเน่�อง ในเปี้าห้มายของ SDG 12.4 ที่่�พื่ยายามส่งเสริมให้้
ธ์ุรกิจ ช่วยกันด้แลบริห้ารจัดการลดการทิี่�งขยะลงส้่น�ำและดิน                 
เพื่่�อลดผ่ลกระที่บต่อสุขภาพื่และปีัญห้าสิ�งแวดล้อม บริษััที่ฯ                      
จึงได้นำนวัตกรรมการผ่ลิตไบโอพื่ลาสติกและแนวที่าง circular 
economy มาช่วยลดการใช้บรรจุภัณ์ฑ์์พื่ลาสติกที่่�ใช้ครั�งเด่ยวและ
เปีล่�ยนมาใชบ้รรจภุณั์ฑ์ท์ี่่�ผ่ลิตจาก ไบโอพื่ลาสตกิ ซึึ่�งผ่ลดำเนนิงาน
ที่่�สำคัญ ค่อ

• โครงการ “ลดขยะต้นที่าง กับบางจาก” บริษััที่ฯ เปีล่�ยน
แก้วเคร่�องด่�มและฝุ่าปิีดแบบยกด่�มเป็ีน แก้วไบโอพื่ลาสติก
ทัี่�งห้มด ซึ่ึ�งมก่ารเปีล่�ยนไปีแล้วกว่า 100 ล้านใบ ในปีี 2564

• โครงการ “แก้วเพื่าะกล้า” ในปีี 2564 บริษััที่ฯ ส่งมอบ
แก้วไบโอคัพื่ของอินที่นิล ให้้กับกรมปี�าไม้ เพื่่�อเพื่าะกล้า
ไม้แที่นถุงเพื่าะชำพื่ลาสติกต่อเน่�อง โดยมอบไปี                    
500,000 แก้ว

• โครงการ “รักษั์ปีันสุข” บริษััที่ฯ ได้รวบรวมขวดน�ำด่�ม 
PET ที่่�แจกสมนาคุณ์ให้้กับล้กค้าที่่�มาเติมน�ำมัน เพื่่�อนำ
มาแปีรร้ปีเปี็นเส้นใย สำห้รับผ่ลิตเปี็นผ่ลิตภัณ์ฑ์์รักษั์โลก
ตา่งๆ  ซึ่ึ�งปีนี่� โครงการรกัษัป์ีนัสขุ ไดส้ง่มอบขวดพื่ลาสตกิ
ที่่�รวบรวมผ่่านโครงการฯอย่างต่อเน่�อง

เป้้าหมายที่่� 12: 
การผลี่ิตแลี่ะการบริโภคที่่�ยั�งยืน 

(Responsible Consumption and 

Production)

เป้้าหมายที่่� 8: 
ส่งเสริมืการเติบโตที่างเศรษฐกิจ 

แลี่ะการจ้างงานที่่�เหมืาะสมื 

(Decent Work and Economic Growth) 

การม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาความเป็ีนอย้่ท่ี่�ด่ขึ�นของสังคมไที่ย       
เป็ีนภารกจิสำคญัของการกอ่ตั�งบรษิัทัี่ฯ ซึ่ึ�งนบัแตเ่ริ�มดำเนนิกจิการ 
บริษััที่ฯ ได้มุ่งมั�นจะพื่ัฒนาธ์ุรกิจให้้เติบโตไปีพื่ร้อมการเปี็น
ปีระโยชน์ต่อสังคมไปี โดยเฉพื่าะการสร้างความเข้มแข็งที่าง
เศัรษัฐกิจให้้กับชุมชนและเกษัตรไที่ย โครงการที่่�สอดคล้องกับ            
เปี้าห้มายการพื่ัฒนาความยั�งย่นที่่� 8 ม่ดังน่�

• โครงการสถานบ่รกิารน�ำมนัชมุชน เรย่กสั�นๆ วา่ปีั�มชมุชน
บางจาก เปีน็โครงการที่่�ที่ำมาอยา่งตอ่เน่�องจากความรว่ม
ม่อของบริษััที่ฯ กรมส่งเสริมสห้กรณ์์ และสห้กรณ์์
การเกษัตรที่ั�วปีระเที่ศั เพื่ราะชว่ยลดตน้ที่นุน�ำเช่�อเพื่ลงิใน
การที่ำการเกษัตร และได้รับเงินปัีนผ่ลและเงินเฉล่�ยค่น
ตามส่วนธุ์รกิจ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในฐานะสมาชิก
สห้กรณ์์ เพื่่�อให้้โครงการน่�เปี็นปีระโยชน์ในการส่งเสริม
ความเปี็นอย้่ท่ี่� ด่ขึ�นของสมาชิกสห้กรณ์์กว่า 1 ล้าน
ครอบครวัครอบครวั บรษิัทัี่ฯ มเ่ป้ีาห้มายที่่�จะขยายจำนวน
สถาน่บริการน�ำมันชุมชนทีุ่กปีี (10 แห้่ง/ ปีี) จากสภาพื่
เศัรษัฐกิจท่ี่�ม่การแข่งขันส้ง บริษััที่ฯ ได้ช่วยห้นุนเสริม
เคร่�องม่อด้านการตลาดและการบริห้ารภายในให้้ม่
ปีระสิที่ธ์ิภาพื่ และการปีรับปีรุงภาพื่ลักษัณ์์สถาน่บริการ
ให้้ตอบโจที่ย์และวิเคราะห์้ความต้องการของล้กค้าได้ 
พื่ร้อมจัดโครงการ COOP Turnpro เพื่ิ�มศัักยภาพื่ในการ
ที่ำธ์ุรกิจให้้กับผ่้้บริห้ารและเจ้าห้น้าที่่�สห้กรณ์์การเกษัตร

• โครงการ Partnership School : “ธ์ุรกิจเกษัตรใน
โรงเร่ยน” ท่ี่� บริษััที่ ร่วมดำเนินการกับ ม้ลนิธ์ิม่ชัย            
ว่ระไวที่ยะและ สห้กรณ์์การเกษัตรที่่�ที่ำโครงการสถาน่
บริการชุมชนบางจากฯ แห้่งได้ร่วมดำเนินโครงการ 
Partnership School กับ 5 โรงเร่ยนใน จ.ขอนแก่น                    
จ.ลำปีาง และ จ.สุรินที่ร์ โดยพื่ัฒนาเยาวชนให้้ได้ฝุ่ึกฝุ่น
อาช่พื่จากแปีลงเกษัตร ม่แห้ล่งอาห้ารปีลอดภัยและที่ำ
ธ์ุรกิจ เพื่่�อสร้างกระบวนการเร่ยนร้้เร่�องการออมและ
บริห้ารกองทุี่น โดยม่คณ์ะคร้ นักเร่ยนและผ้้่แที่นชุมชน 
ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่ึ�งปีัจจุบันนักเร่ยนและผ้้่ปีกครอง
สามารถก้้เงินจากกองทุี่นและนำมาต่อยอดที่ำธุ์รกิจของ
ตนเองได้จำนวน 19 ธ์ุรกิจ และม่เงินฝุ่ากห้มุนเว่ยนใน
กองทีุ่นนักเร่ยนและกองทีุ่นผ่้้ปีกครองเพื่ิ�มจาก 440,000 
เปี็นกว่า 850,000 บาที่
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เป้้าหมายที่่� 4: 
การศึกษาที่่�มื่คุณภาพแลี่ะที่ั�วถึึง 

(Quality Education) 

• โครงการ “ปีั�นเด็กจิ�วเป็ีนเด็กแจ๋ว” ดำเนินโครงการ                 
ส่งเสริมการอ่านออก เข่ยนได้มาผ่่านโครงการอ่านเข่ยน 
เร่ยนสนุก ปีั�นเด็กจิ�วเปี็นเด็กแจ๋ว ม้ลนิธ์ิใบไม้ปัีนสุข                   
ม่โรงเร่ยนเข้าร่วมโครงการ 58 โรงเร่ยน ใน 35 จังห้วัด 
จำนวนนักเร่ยนชั�น ปี. 1 จาก 79 ห้้องเร่ยน กว่า 1,000 
คน นอกจากน่�ยังขยายงานเพื่ิ�มกลับไปียังโรงเร่ยนเดิมท่ี่�
เคยเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการผ่ลิตต้นฉบับห้นังส่อแบบ
ฝุ่ึกพื่ัฒนาที่ักษัะการอ่านออกเข่ยนได้ปีระจำโครงการฯ 
จำนวน 2 ฉบับ จัดพื่ิมพื่์เพ่ื่�อที่ดลองใช้กับนักเร่ยน                     
ชั�น ปี. 1 กว่า 800 คน แล้วเช่นกัน ที่ั�งน่�ยังได้พัื่ฒนา
โครงการดา้นสิ�งแวดลอ้มภายใตช้่�อ “รกัษั ์ปีนั สขุ จเ้นย่ร”์ 
เพื่่�อมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการของเส่ย ตามห้ลัก
เศัรษัฐกิจห้มุนเว่ยน อ่กด้วย 

แผนงานการมืส่่วนร่วมืในการดูแูลี่สังคมืในอนาคต   
ด้วยบริษััที่ฯ วางเปี้าห้มายการดำเนินธ์ุรกิจในเส้นที่างส้่ Carbon 
Neutral Company ภายในปีี 2573 และปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
เปีน็ศัน้ย ์(Zero GHG Emission) ในปีี 2593  สง่ผ่ลให้้การดำเนนิ
โครงการเพื่่�อสังคมจำเปี็นต้องเพื่ิ�มสัดส่วนการดำเนินงานที่่�
เก่�ยวข้องกับกิจกรรมที่่�ลดการปีล่อยคาร์บอนห้ร่อเพื่ิ�มการกักเก็บ
คารบ์อนได้ให้ม้ากขึ�น  จงึจดัสรรงบปีระมาณ์ส่วนห้นึ�งไปีลงทุี่นใน
โครงการปีลก้ปี�า สร้างพื่่�นที่่�สเ่ขย่วให้เ้กิดขึ�นกบักลุม่ผ้้่มส่ว่นได้เสย่
ต่างๆ สนับสนุนงานวิจัยท่ี่�เก่�ยวเน่�องมากขึ�น รวมไปีถึงการ                     
ม่พื่ันธ์มิตรผ่้้เช่�ยวชาญเพื่่�อที่ำงานให้้สอดรับกับเปี้าห้มายองค์กร 

ปี 2573

ปี 2593

CARBON NEUTRALITY

NET ZERO GHG EMISSION
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สถิิติิด้้านความยั่่�งยั่ืน

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

- รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 172,138.24    192,025.32    190,488.59    136,450.29    199,417.00    
- รายได้รวม ล้านบาท 173,378.94    193,340.41    190,983.67    136,982.82    200,695.74    
- ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 6,163.00       3,234.70       2,488.49       5,769.98-       9,844.72       
- EBITDA ล้านบาท 13,420.00      10,201.00      8,709.00       4,104.00       25,818.00      

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ล้านบาท 158,595.55    180,594.37    180,256.90    132,122.13    175,744.43    
- ดอกเบ้ียจ่ายให้เจ้าหน้ีสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ล้านบาท 1,502.30       1,559.06       1,839.24       2,050.58       2,395.39       
- ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถ่ิน ล้านบาท 544.16          194.45          258.46          20.44           20.13           
- เงินสนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย ล้านบาท 3.32             3.34             3.28             5.35             2.72             
- ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาชุมชน-สังคม ล้านบาท 32.98           36.00           34.00           21.67           27.74           
- บริจาคให้สังคม/โรงเรียน ล้านบาท 73.61           62.94           64.60           22.62           16.00           
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท) ล้านบาท 3,310.75       3,090.52       1,759.84       742.55          2,672.18       
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท/ หุ้น) ล้านบาท 2.15             1.35             0.80             0.40             2.00             
- ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 3,277.33       3,310.33       3,609.11       3,401.92       4,572.62       

ตัวชี้วัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

- การจัดซ้ือสินค้าและบริการภายในท้องถ่ิน* ล้านบาท 5,749           4,424           2,764           1,846           1,814
- สัดส่วนการจัดซ้ือสินค้าและบริการภายในท้องถ่ิน* (ร้อยละ) ร้อยละ 84 98 98 97 98

 *คือ การจัดซ้ือสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 204-1
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

สรุปผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ <--(หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)
รายได้ของกิจการ

GRI 201-1

รายได้ของกิจการ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 201-1

ค่าใช้จ่ายเพ่ือกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

สรุุปผลการุด้ำาเนินงานด้้านเศรุษฐกิจ

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
- ประเทศไทย ล้านบาท 53,978.0   42,073    58,074    159,894 116,466 151,239 213,872 158,539 209,313 4,711     (7,330)    11,774   208       (14)        228       123 103       48

- ประเทศญ่ีปุ่น ล้านบาท 701.0       113        137        230       221       279       931       334       416       416       (156)      (63)        1,306     (6)          (71)        198 -           5

 -ประเทศสิงคโปร์ ล้านบาท 23,999.0   24,418    29,459    31,289   19,225   42,641   55,288   43,643   72,100   (113)      (3,838)    1,766     17         21         23         35 27         47

 -ประเทศฟิลิปปินส์ ล้านบาท 67.0         -         -         22         -        -        89         -        -        (1,189)    (378)      -        -        -        -        -        -        -        

- ประเทศออสเตรเลีย ล้านบาท 229.0       51          -         11-         -        -        218       51         -        (91)        (133)      -        -        -        -        -        -        -        

- ประเทศเนเธอร์แลนด์ ล้านบาท -          -         -         -        -        -        -        -        -        (2)          64         (3)          -        6          -        -        -        -        

- หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ล้านบาท 59.0         346        -         3          -        -        62         346       -        (85)        -        -        -        -        -        -        -        -        

- ประเทศลาว ล้านบาท -          -         5           550       907       1,125     550       907       1,130     109       323       418       -        -        5-          -        4          34         

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล  (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรช่ัน) 

ประเทศท่ีจัดเก็บภาษี หน่วย
รายได้ ก าไร / (ขาดทุน) 

ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จ่ายออก ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน รายได้รวม
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สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิดำ้านิสิ�งแวดำล้อม

วัตถุดิบท่ีใช้ท้ังหมด ตัน 7,126,643      6,520,170      6,928,490      7,056,851      6,774,152      -               -               -               -               -               - - - - -

- วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 395,578         426,633         459,665         407,333         370,105.24     -               -               -               -               -               - - - - -

- วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 6,731,065      6,093,537      6,468,825      6,649,518      6,404,046.31  -               -               -               -               -               - - - - -

ล้านลิตร 11,070.37      11,856.44      12,380.00      11,066.00      10,894.40      -              -              -              -              -              - - - - -

GRI 302-1

TJ 13,903.00      13,116.77      13,181.96      12,845.78      12,229.57      -               -               -               -               11.53            60.59            94.11            99.92            96.40            91.12            

MWh 3,861,944.47  3,643,548.30  3,661,656.65  3,568,272.85  3,397,103.87  -               -               -               -               3,203.27        16,830.56      26,141.23      27,754.55      26,778.73      25,310.01      

TJ 13,799.88      13,015.04      13,103.77      12,795.08      12,184.87      -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

MWh 3,833,300.42  3,615,289.57  3,639,936.21  3,554,188.22  3,384,686.29  -               -               -               -               2,020.67        -               -               -               2,135.36        2,092.74        

TJ 13,791.85      13,004.91      13,096.77      12,789.71      12,184.17      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 6,776.34        5,450.46        5,505.87        5,306.82        4,086.32        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 3,457.00        3,770.84        3,796.34        7,482.26        8,097.24        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 2,814.53        3,783.61        3,794.57        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 743.98          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               0.62              0.61              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 8.03              10.13            7.00              5.36              0.70              -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

TJ 8.0               10.1             7.0               5.4               0.70              -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

TJ 103.12          101.73          78.19            50.70            44.70            -               -               -               -               4.26              60.59            94.11            99.92            88.72            83.58            

MWh 28,644.06      28,258.74      21,720.44      14,084.63      12,417.58      -               -               -               -               1,182.61        16,830.56      26,141.23      27,754.55      24,643.36      23,217.26      

TJ 103.12          101.73          78.19            50.70            44.70            -               -               -               -               4.26              60.59            94.11            99.92            88.72            83.58            

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 0.00              -               0.04              0.05              0.08              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MWh 0.01              -               11.33            14.77            22.87            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 0.00              -               0.04              0.05              0.08              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม <-- (หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ ^/\^)
หน่วยธุรกิจ ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส านักงานและศูนย์ภาค ธุรกิจการตลาด 

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานภายในองค์กร/1

1 การใช้พลังงานไม่หมุนเวียนท้ังหมด 
(พลังงานไฟฟ้า + พลังงานจากเช้ือเพลิง)

2564

GRI 301-1

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน) 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
- การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม

2563 2564 2560 2561 2562 25632562 2563 2564 2560 2561 2562

2 การใช้พลังงานหมุนเวียนท้ังหมด

   - ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์

   - เช้ือเพลิงชีวมวล /2และก๊าซชีวภาพ

   - ปริมาณการใช้พลังงานไอน้ าท้ังหมด

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงท้ังหมดภายในองค์กร

- การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ีท้ังหมด
   - ก๊าซเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
   - ก๊าซธรรมชาติส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง
   - ก๊าซธรรมชาติส าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ า
   - น้ ามันเตา
   - เช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
- การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ีท้ังหมด
   -  น้ ามันเช้ือเพลิง

- พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท้ังหมด

   - ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
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TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MWh -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MWh -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MWh -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 13,903.00      13,116.77      13,182.00      12,845.84      12,229.66      -               -               -               -               11.53            60.59            94.11            99.92            96.40            91.12            

MWh 3,861,944.48  3,643,548.30  3,661,667.98  3,568,287.62  3,397,126.75  -               -               -               -               3,203.27        16,830.56      26,141.23      27,754.55      26,778.73      25,310.01      

TJ 13,903.00      13,116.77      13,182.00      12,845.84      12,229.66      -               -               -               -               11.53            60.59            94.11            99.92            96.40            91.12            

MWh 3,861,944.48  3,643,548.30  3,661,667.98  3,568,287.62  3,397,126.75  -               -               -               -               3,203.27        16,830.56      26,141.23      27,754.55      26,778.73      25,310.01      

EII 103.10 100.50 97.60 102.00 98.60

TJ 13,903.00      13,116.77      13,182.00      12,845.84      12,241.19      

MWh 3,861,944.48  3,643,548.30  3,661,667.98  3,568,287.62  3,400,330.02  

TJ 13,963.59      13,210.88      13,281.92      12,942.24      12,332.30      

MWh 3,878,775.04  3,669,689.53  3,689,422.53  3,595,066.35  3,425,640.03  

TJ 14,708.70      13,417.66      14,512.59      14,112.52      

MWh 4,085,749.43  3,727,128.09  4,031,275.40  3,920,144.20  

3 การจ าหน่ายพลังงานหมุนเวียนท่ีผลิตได้ท้ังหมด 
(พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ความเย็น และพลังงานจากไอน้้า)

/1 ค้านวณจากปริมาณเช้ือเพลิงคูณด้วยค่า Conversion Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
/2 ค้านวณค่าพลังงานของเช้ือเพลิงชีวมวล (ไม้สับและแกลบ) จากน้้าหนักแบบเปียกของเช้ือเพลิงคูณกับค่าความร้อนสุทธิ เน่ืองจากไม่ได้เก็บเปอร์เซ็นความช้ืนของเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีใช้ 
/3 ค้านวณจากผลต่างของการใช้พลังงานรวมของทุกธุรกิจและการจ้าหน่วยพลังงานไฟฟ้าและไอน้้า
ค้าอ่านหน่วย MWh : เมกะวัตต์-ช่ัวโมง / TJ : เทระจูล

(1+2)-3 การใช้พลังงานรวมสุทธิภายในองค์กร/3

((พลังงานไม่หมุนเวียน + พลังงานหมุนเวียน) - พลังงานท่ีขายได้ท้ังหมด)

(1+2+3) การใช้พลังงานท้ังหมดภายในองค์กร
(พลังงานไม่หมุนเวียน + พลังงานหมุนเวียน)

*GRI 302-1

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสุทธิภายในองค์กร/3 ((พลังงานไม่หมุนเวียน + พลังงานหมุนเวียน) - พลังงานท่ีขายได้)

- ธุรกิจโรงกล่ัน + อาคารส านักงานและศูนย์ภาค

- ธุรกิจโรงกล่ัน + อาคารส านักงานและศูนย์ภาค + ธุรกิจการตลาด 
(*ไม่รวมธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพและธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว)

- ธุรกิจโรงกล่ัน + อาคารส านักงานและศูนย์ภาค + ธุรกิจการตลาด
 + ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ + ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 
(2017-2020) * ข้อมูลต้ังแต่ปี 2560-2563 รวมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพและธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าสีเขียว

   - การจ าหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน

   - การจ าหน่ายพลังงานหมุนเวียน: ไฟฟ้าจาก
     เซลล์แสงอาทิตย์

GRI 302-3
อัตราการใช้พลังงานในกระบวนการกล่ันต่อหน่วยการผลิต (EII)

- อัตราการใช้พลังงานในกระบวนการกล่ันต่อหน่วยการผลิต 
(Energy Intensity Index : EII)

วัตถุดิบท่ีใช้ท้ังหมด ตัน 7,126,643      6,520,170      6,928,490      7,056,851      6,774,152      -               -               -               -               -               - - - - -

- วัตถุดิบหมุนเวียน ตัน 395,578         426,633         459,665         407,333         370,105.24     -               -               -               -               -               - - - - -

- วัตถุดิบไม่หมุนเวียน ตัน 6,731,065      6,093,537      6,468,825      6,649,518      6,404,046.31  -               -               -               -               -               - - - - -

ล้านลิตร 11,070.37      11,856.44      12,380.00      11,066.00      10,894.40      -              -              -              -              -              - - - - -

GRI 302-1

TJ 13,903.00      13,116.77      13,181.96      12,845.78      12,229.57      -               -               -               -               11.53            60.59            94.11            99.92            96.40            91.12            

MWh 3,861,944.47  3,643,548.30  3,661,656.65  3,568,272.85  3,397,103.87  -               -               -               -               3,203.27        16,830.56      26,141.23      27,754.55      26,778.73      25,310.01      

TJ 13,799.88      13,015.04      13,103.77      12,795.08      12,184.87      -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

MWh 3,833,300.42  3,615,289.57  3,639,936.21  3,554,188.22  3,384,686.29  -               -               -               -               2,020.67        -               -               -               2,135.36        2,092.74        

TJ 13,791.85      13,004.91      13,096.77      12,789.71      12,184.17      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 6,776.34        5,450.46        5,505.87        5,306.82        4,086.32        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 3,457.00        3,770.84        3,796.34        7,482.26        8,097.24        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 2,814.53        3,783.61        3,794.57        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 743.98          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               0.62              0.61              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 8.03              10.13            7.00              5.36              0.70              -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

TJ 8.0               10.1             7.0               5.4               0.70              -               -               -               -               7.27              -               -               -               7.69              7.53              

TJ 103.12          101.73          78.19            50.70            44.70            -               -               -               -               4.26              60.59            94.11            99.92            88.72            83.58            

MWh 28,644.06      28,258.74      21,720.44      14,084.63      12,417.58      -               -               -               -               1,182.61        16,830.56      26,141.23      27,754.55      24,643.36      23,217.26      

TJ 103.12          101.73          78.19            50.70            44.70            -               -               -               -               4.26              60.59            94.11            99.92            88.72            83.58            

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 0.00              -               0.04              0.05              0.08              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MWh 0.01              -               11.33            14.77            22.87            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ 0.00              -               0.04              0.05              0.08              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

TJ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม <-- (หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ ^/\^)
หน่วยธุรกิจ ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส านักงานและศูนย์ภาค ธุรกิจการตลาด 

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานภายในองค์กร/1

1 การใช้พลังงานไม่หมุนเวียนท้ังหมด 
(พลังงานไฟฟ้า + พลังงานจากเช้ือเพลิง)

2564

GRI 301-1

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน) 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
- การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวม

2563 2564 2560 2561 2562 25632562 2563 2564 2560 2561 2562

2 การใช้พลังงานหมุนเวียนท้ังหมด

   - ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์

   - เช้ือเพลิงชีวมวล /2และก๊าซชีวภาพ

   - ปริมาณการใช้พลังงานไอน้ าท้ังหมด

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงท้ังหมดภายในองค์กร

- การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ีท้ังหมด
   - ก๊าซเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
   - ก๊าซธรรมชาติส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิง
   - ก๊าซธรรมชาติส าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ า
   - น้ ามันเตา
   - เช้ือเพลิงอ่ืนๆ 
- การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ีท้ังหมด
   -  น้ ามันเช้ือเพลิง

- พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตท้ังหมด

   - ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด
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167
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต 
(ขอบเขต 1)

tCO2e 972,926.23    900,682.85    898,292.02    885,619.47    820,901.52    -               -               -               -               478.63          -               -               -               509.72          580.53          

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e 972,011.56    899,954.62    897,562.70    883,796.95    819,065.76    -               -               -               -               468.15          -               -               -               499.21          485.38          

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e 40.21            52.25            31.42            28.04            5.39             -               -               -               -               64.76            -               -               -               53.61            90.71            

- มีเทน CH4 และปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4) tCO2e 385.06          328.77          331.11          1,435.77        1,471.65        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- *มีเทน CH4 และปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive 
CH4) (ตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI)

tons 15.40            13.15            13.24            57.43            58.87            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- มีเทน CH4 tCO2e 385.06          328.77          331.11          322.84          307.50          -               -               -               -               0.68             -               -               -               0.67             86.12            

- มีเทนท่ีปลดปล่อย CH4 (ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI) tons 15.40            13.15            13.24            12.91            12.30            -               -               -               -               0.03             -               -               -               0.03             3.44             

- ปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4)
* ปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4) มีการรายงานตัวเลขรวมกับ 
มีเทน (CH4) ต้ังแต่ปี 2020 ในปี 2564 มีปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน 
(Fugitive CH4) และ มีเทน (CH4) แยกจากกันเพ่ือความโปร่งใสของข้อมูล

tCO2e - - - 1,112.93        1,164.15        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- ไนตรัสออกไซด์  N2O tCO2e 529.61          399.46          398.10          386.66          364.08          -               -               -               -               9.80             -               -               -               9.65             9.04             

- ไบโอเจนิกอ่ืนๆ Other Biogenic (CH4 & N2O) tCO2e -               -               0.11             0.10             0.02             -               -               -               -               -               -               -               -               0.19             -               

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               591.33          8,716.48        13,070.61      13,655.24      11,927.39      11,609.19      

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสถานประกอบการ)

tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               591.33          8,716.48        13,070.61      13,655.24      11,927.39      11,609.19      

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               585.86          8,716.48        13,070.61      13,655.24      11,927.39      11,501.83      

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- มีเทน   CH4 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.80             -               -               -               -               35.41            

- ไนตรัสออกไซด์  N2O tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.67             -               -               -               -               71.95            

- ไบโอเจนิกอ่ืนๆ Other Biogenic (CH4 & N2O) tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสัดส่วนทางการตลาด)

tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

ขอบเขตท่ี1+2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1+2) tCO2e 987,764.23    914,812.22    909,042.43    892,436.44    826,650.86    -               -               -               -               1,069.96        8,716.48        13,070.61      13,655.24      12,437.11      12,189.72      

หน่วยธุรกิจ ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส านักงานและศูนย์ภาค ธุรกิจการตลาด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 1 และ ขอบเขตท่ี 2
ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564

GRI305-1
(ขอบเขตท่ี 1)
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1) 

GRI305-2
(ขอบเขตท่ี 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
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รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต 
(ขอบเขต 1)

tCO2e 972,926.23    900,682.85    898,291.91    885,619.37    820,901.50    -               -               -               -               478.63          -               -               -               312.51          327.85          

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e 972,011.56    899,954.62    897,562.70    883,796.95    819,065.76    -               -               -               -               468.15          -               -               -               305.74          280.09          

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e 40.21            52.25            31.42            28.04            5.39             -               -               -               -               64.76            -               -               -               36.83            60.12            

- มีเทน CH4 และปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4) tCO2e 385.06          328.77          331.11          1,435.77        1,471.65        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- *มีเทน CH4 และปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive 
CH4) (ตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI)

tons 15.40            13.15            13.24            57.43            58.87            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- มีเทน CH4 tCO2e 385.06          328.77          331.11          322.84          307.50          -               -               -               -               0.68             -               -               -               0.41             42.27            

- มีเทนท่ีปลดปล่อย CH4 (ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของ 
DJSI)

tons 15.40            13.15            13.24            12.91            12.30            -               -               -               -               0.03             -               -               -               0.02             1.69             

- ปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4)
* ปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน (Fugitive CH4) มีการรายงานตัวเลขรวมกับ 
มีเทน (CH4) ต้ังแต่ปี 2020 ในปี 2564 มีปริมาณการร่ัวซึมของมีเทน 
(Fugitive CH4) และ มีเทน (CH4) แยกจากกันเพ่ือความโปร่งใสของข้อมูล

tCO2e - - - 1,112.93        1,164.15        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- ไนตรัสออกไซด์  N2O tCO2e 529.61          399.46          398.10          386.66          364.08          -               -               -               -               9.80             -               -               -               6.23             5.49             

- ไบโอเจนิกอ่ืนๆ Other Biogenic (CH4 & N2O) tCO2e -               -               0.11             0.10             0.02             -               -               -               -               -               -               -               -               0.13             -               

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)

tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               591.33          4,271.07        8,802.72        9,141.05        7,701.59        7,044.31        

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสถานประกอบการ)

tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               591.33          4,271.07        8,802.72        9,141.05        7,701.59        7,044.31        

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e 14,838.00      14,129.37      10,750.41      6,816.96        5,749.34        -               -               -               -               585.86          4,271.07        8,802.72        9,141.05        7,701.59        6,979.16        

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- มีเทน   CH4 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.80             -               -               -               -               21.48            

- ไนตรัสออกไซด์  N2O tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.67             -               -               -               -               43.66            

- ไบโอเจนิกอ่ืนๆ Other Biogenic (CH4 & N2O) tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า 
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสัดส่วนทางการตลาด)

tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- คาร์บอนไดออกไซด์  CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก  Biogenic CO2 tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

ขอบเขตท่ี1+2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1+2) tCO2e 987,764.23    914,812.22    909,042.32    892,436.34    826,650.84    -               -               -               -               1,069.96        4,271.07        8,802.72        9,141.05        8,014.10        7,372.16        

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก tCO2e / raw 
material 0.14             0.14             0.14             0.13             0.12             

GRI305-1
(ขอบเขตท่ี  1)
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1) 

GRI305-2
(ขอบเขตท่ี 2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซ้ือไฟฟ้า ไอน้ า และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) 

GRI305-4

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
(ขอบเขตท่ี 3)

tCO2e -               -               -               -               424,801.41     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2841463.00

Upstream tCO2e -               -               -               -               396,265.56     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               423336.80
- การซ้ือสินค้าและบริการ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               423014.95
- การขนส่งน้ ามันดิบ tCO2e -               -               -               -               394,544.45     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ า tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 53.13
- การใช้น้ าประปา tCO2e -               -               -               -               1,672.72        -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               268.73
- การขนส่งของเสีย tCO2e -               -               -               -               48.39            -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การเดินทางเพ่ือธุรกิจ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานท่ีท างานของพนักงาน tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00

Downstream tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2,418,126.20  
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ า tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2418126.20
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- แฟรนไชส์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
(ขอบเขตท่ี 3)

tCO2e -               -               -               -               424,801.41     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,393,711.17  

Upstream tCO2e -               -               -               -               396,265.56     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               208,829.33    
- การซ้ือสินค้าและบริการ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               208,642.09    
- การขนส่งน้ ามันดิบ tCO2e -               -               -               -               394,544.45     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ า tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               53.13            
- การใช้น้ าประปา tCO2e -               -               -               -               1,672.72        -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               134.11          
- การขนส่งของเสีย tCO2e -               -               -               -               48.39            -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การเดินทางเพ่ือธุรกิจ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานท่ีท างานของพนักงาน tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               

Downstream tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,184,881.84  
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ า tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,184,881.84  
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- แฟรนไชส์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               

2564 2560 2561 2562

1. การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 1 และ 2 ค้านวณจากเคร่ืองมือการค้านวณของบริษัทฯ ซ่ึงใช้หลักการค้านวณตาม IPCC 2006
2. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 ใช้ค่า emission factors จาก IPCC 2006 และ API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry 2009
3. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4.การแปลงค่าเช้ือเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
6. ก๊าซท่ีรวมอยู่ในการค้านวณ ได้แก่ CO2, CH4, N2O
7. ความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค้านวณจากขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2 เท่าน้ัน        
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / tCO2e / raw material : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันวัตถุดิบ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3
หน่วยธุรกิจ ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส านักงานและศูนย์ภาค ธุรกิจการตลาด 

GRI305-3
(ขอบเขตท่ี 3)
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ (ขอบเขตท่ี 3)
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GRI305-3
(ขอบเขตท่ี 3)
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2563 2564 2560 2561 2562ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563



170 -
บริิษััท บางจาก คอริ์ปอเริชั่ั�น จำากัด (มหาชั่น)

171
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
(ขอบเขตท่ี 3)

tCO2e -               -               -               -               424,801.41     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2841463.00

Upstream tCO2e -               -               -               -               396,265.56     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               423336.80
- การซ้ือสินค้าและบริการ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               423014.95
- การขนส่งน้ ามันดิบ tCO2e -               -               -               -               394,544.45     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ า tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 53.13
- การใช้น้ าประปา tCO2e -               -               -               -               1,672.72        -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               268.73
- การขนส่งของเสีย tCO2e -               -               -               -               48.39            -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การเดินทางเพ่ือธุรกิจ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานท่ีท างานของพนักงาน tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00

Downstream tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2,418,126.20  
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ า tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               2418126.20
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00
- แฟรนไชส์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               0.00

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
(ขอบเขตท่ี 3)

tCO2e -               -               -               -               424,801.41     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,393,711.17  

Upstream tCO2e -               -               -               -               396,265.56     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               208,829.33    
- การซ้ือสินค้าและบริการ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               208,642.09    
- การขนส่งน้ ามันดิบ tCO2e -               -               -               -               394,544.45     -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ า tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               53.13            
- การใช้น้ าประปา tCO2e -               -               -               -               1,672.72        -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               134.11          
- การขนส่งของเสีย tCO2e -               -               -               -               48.39            -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การเดินทางเพ่ือธุรกิจ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานท่ีท างานของพนักงาน tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               

Downstream tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,184,881.84  
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ า tCO2e -               -               -               -               28,535.84      -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               1,184,881.84  
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               
- แฟรนไชส์ tCO2e -               -               -               -               -               -               -               -               -               0.00 -               -               -               -               -               

2564 2560 2561 2562

1. การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 1 และ 2 ค้านวณจากเคร่ืองมือการค้านวณของบริษัทฯ ซ่ึงใช้หลักการค้านวณตาม IPCC 2006
2. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 ใช้ค่า emission factors จาก IPCC 2006 และ API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry 2009
3. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4.การแปลงค่าเช้ือเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
6. ก๊าซท่ีรวมอยู่ในการค้านวณ ได้แก่ CO2, CH4, N2O
7. ความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค้านวณจากขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2 เท่าน้ัน        
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / tCO2e / raw material : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันวัตถุดิบ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตท่ี 3
หน่วยธุรกิจ ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส านักงานและศูนย์ภาค ธุรกิจการตลาด 

GRI305-3
(ขอบเขตท่ี 3)
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ (ขอบเขตท่ี 3)
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2563 2564 2560 2561 2562ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

การลดการปลดปล่อย CO2 ประจ าปีโดยประมาณ tCO2e -               -               -               -               8,308.62        

หมายเหตุ:
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) (ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส้านักงานและศูนย์ภาค และธุรกิจการตลาด) เปิดเผยขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 คร้ังแรกในปี 2564
1. รายงานข้อมูลขอบเขตการปล่อย GHG 3 ค้านวณโดยใช้เคร่ืองมือค้านวณ BCP GHGs ตาม IPCC 2006
2. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ emission factors จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ Thai National LCI Database, TIISMTECNSTDA (with TGO electricity 2016-2018
3. การแปลงค่าเช้ือเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
5. การประเมินขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 โดยใช้อัตราส่วนเปรียบเทียบกับขอบเขต 1 และขอบเขต 2 โดยระดับนัยส้าคัญทางสถิติถูกก้าหนดไว้ท่ี 0.5% โดยค่าท่ีไม่ถึง 0.5% จะไม่ถูกรายงานในขอบเขตการปล่อย GHG 3
6. การขนส่งการผลิตท่ีรายงานจากโรงกล่ันเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส้าเร็จรูป แต่ไม่รวมน้้ามันเช้ือเพลิงหนัก และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
7. การขนส่งน้้ามันดิบ (Upstream transportation of Crude oil) ไม่รวมการขนส่งน้้ามันดิบจากต่างประเทศ
8. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค้านวณจากกิจกรรมประหยัดพลังงานท่ีด้าเนินการในปี 2564           
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

GRI305-5
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การลดการปลดปล่อย CO2 ประจ าปีโดยประมาณ tCO2e -               -               -               -               8,308.62        

หมายเหตุ:
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) (ธุรกิจโรงกล่ัน อาคารส้านักงานและศูนย์ภาค และธุรกิจการตลาด) เปิดเผยขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 คร้ังแรกในปี 2564
1. รายงานข้อมูลขอบเขตการปล่อย GHG 3 ค้านวณโดยใช้เคร่ืองมือค้านวณ BCP GHGs ตาม IPCC 2006
2. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ emission factors จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ Thai National LCI Database, TIISMTECNSTDA (with TGO electricity 2016-2018
3. การแปลงค่าเช้ือเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
5. การประเมินขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 โดยใช้อัตราส่วนเปรียบเทียบกับขอบเขต 1 และขอบเขต 2 โดยระดับนัยส้าคัญทางสถิติถูกก้าหนดไว้ท่ี 0.5% โดยค่าท่ีไม่ถึง 0.5% จะไม่ถูกรายงานในขอบเขตการปล่อย GHG 3
6. การขนส่งการผลิตท่ีรายงานจากโรงกล่ันเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส้าเร็จรูป แต่ไม่รวมน้้ามันเช้ือเพลิงหนัก และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
7. การขนส่งน้้ามันดิบ (Upstream transportation of Crude oil) ไม่รวมการขนส่งน้้ามันดิบจากต่างประเทศ
8. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค้านวณจากกิจกรรมประหยัดพลังงานท่ีด้าเนินการในปี 2564           
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

GRI305-5
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้) ตัน       426.00       644.00       236.41       280.00       458.88
Intensity NOx ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.08          0.12          0.04          0.06          0.10

GRI 305-7 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ และจากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน        75.00        24.00        32.10        27.00        53.48
Intensity SO2 ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.01          0.00          0.01          0.01          0.01

ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้) ตัน        48.00          5.00        11.43          3.00          3.50
Intensity TSP ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน          0.50        14.30          0.69          4.00          4.37
GRI 305-7 Intensity H2S ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory)/2 /3 ตัน  -       520.84       371.51       417.61       341.47
สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4 ตัน          2.65          2.47          2.50          2.51          2.53
สารอินทรีย์ระเหย (Intensity  VOCs) ตัน / บำร์เรล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ กิโลลิตร    2,809.10    1,777.00    2,472.90    1,174.30    2,311.28
ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)        0.435        0.245        0.374        0.167 0.575

GRI 305-7 ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ        0.010        0.006        0.009 0.002 0.015

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออกต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ  N.A  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (ไม่รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697        2.495        2.411

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697       21.325        2.444

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร        0.000        0.008        0.030        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000       18.930        0.150

น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังหมด/1 ล้านลูกบาศก์เมตร        0.109        0.103        0.200        0.185        0.197

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.085        0.080
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

น้ าบาดาลท้ังหมด/2 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) และการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญอ่ืนๆ

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)/1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX)
/1

ฝุ่นละออง (TSP)/1

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)/1

GRI 303-3  
(2018)

สารอินทรีย์ระเหย (VOC)/2/3/4

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้/5

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก 
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน ้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน ้ำเสีย (Wastewater) 
/3 ใช้ Emission factor จำก AP 42-US EPA ในกำรค้ำนวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน ้ำมันและน ้ำเสียค้ำนวณโดยใช้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตำมล้ำดับ 
/4 เคร่ืองมือวัดท่ีผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนท่ีเผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

การจัดการน้ า

การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ

172
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้) ตัน       426.00       644.00       236.41       280.00       458.88
Intensity NOx ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.08          0.12          0.04          0.06          0.10

GRI 305-7 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ และจากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน        75.00        24.00        32.10        27.00        53.48
Intensity SO2 ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.01          0.00          0.01          0.01          0.01

ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้) ตัน        48.00          5.00        11.43          3.00          3.50
Intensity TSP ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน          0.50        14.30          0.69          4.00          4.37
GRI 305-7 Intensity H2S ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory)/2 /3 ตัน  -       520.84       371.51       417.61       341.47
สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4 ตัน          2.65          2.47          2.50          2.51          2.53
สารอินทรีย์ระเหย (Intensity  VOCs) ตัน / บำร์เรล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ กิโลลิตร    2,809.10    1,777.00    2,472.90    1,174.30    2,311.28
ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)        0.435        0.245        0.374        0.167 0.575

GRI 305-7 ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ        0.010        0.006        0.009 0.002 0.015

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออกต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ  N.A  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (ไม่รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697        2.495        2.411

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697       21.325        2.444

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร        0.000        0.008        0.030        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000       18.930        0.150

น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังหมด/1 ล้านลูกบาศก์เมตร        0.109        0.103        0.200        0.185        0.197

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.085        0.080
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

น้ าบาดาลท้ังหมด/2 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) และการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญอ่ืนๆ

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)/1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX)
/1

ฝุ่นละออง (TSP)/1

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)/1

GRI 303-3  
(2018)

สารอินทรีย์ระเหย (VOC)/2/3/4

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้/5

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก 
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน ้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน ้ำเสีย (Wastewater) 
/3 ใช้ Emission factor จำก AP 42-US EPA ในกำรค้ำนวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน ้ำมันและน ้ำเสียค้ำนวณโดยใช้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตำมล้ำดับ 
/4 เคร่ืองมือวัดท่ีผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนท่ีเผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

การจัดการน้ า

การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ

น้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังหมด (ปริมาณน้ าท่ีแยกได้จากสกัดน้ ามันดิบ หรือข้ันตอนการแยกวัตถุดิบ)/3 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       18.830        0.033

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /3 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /3 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       18.830        0.033

GRI 303-3  
(2018) น้ าจากหน่วยงานอ่ืน (น้ าประปา)/4 ล้านลูกบาศก์เมตร        2.430        2.270        2.467        2.040        2.101

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /4 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        2.040 2.101       

- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /4 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้ า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-3  
(2018) น้ าบาดาลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังหมด (ปริมาณน้ าท่ีแยกได้จากสกัดน้ ามันดิบ หรือข้ันตอนการแยกวัตถุดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-3  
(2018) น้ าจากหน่วยงานอ่ืน (น้ าประปา) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดทุกพ้ืนท่ี ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772 0.727 0.828

ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดจากโรงกล่ัน/5 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772 0.725 0.827

แหล่งน้ าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772        0.725 0.827        
แหล่งน้ าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
น้ าจากแหล่งภายนอก (ส่งสถานบ าบัดน้ าเสียภายนอก) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-4 
(2018) ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดจากอาคาร M-Tower/5 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001

แหล่งน้ าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
แหล่งน้ าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
น้ าจากแหล่งภายนอก (from M-Tower) (ส่งสถานบ าบัดน้ าเสียภายนอก) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.002        0.001

- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.176 0.206        
GRI 303-4 

(2018) - ปริมาณน้ือ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.551 0.621        

- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       0.0005 0.0011      

- ปริมาณน้ือ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       0.0014 0.0000

ปริมาณน้้าท้ิงท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้้า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ปริมาณน้ าอ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณน้ าท้ิงแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ า (โรงกล่ัน)/5

ปริมาณน้ าท้ิงแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ า (M-Tower)/5

น้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังหมด (ปริมาณน้ าท่ีแยกได้จากสกัดน้ ามันดิบ หรือข้ันตอนการแยกวัตถุดิบ)/3 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       18.830        0.033

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /3 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /3 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       18.830        0.033

GRI 303-3  
(2018) น้ าจากหน่วยงานอ่ืน (น้ าประปา)/4 ล้านลูกบาศก์เมตร        2.430        2.270        2.467        2.040        2.101

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /4 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        2.040 2.101       

- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /4 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ าท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้ า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-3  
(2018) น้ าบาดาลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังหมด (ปริมาณน้ าท่ีแยกได้จากสกัดน้ ามันดิบ หรือข้ันตอนการแยกวัตถุดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-3  
(2018) น้ าจากหน่วยงานอ่ืน (น้ าประปา) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดทุกพ้ืนท่ี ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772 0.727 0.828

ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดจากโรงกล่ัน/5 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772 0.725 0.827

แหล่งน้ าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0.900 0.900 0.772        0.725 0.827        
แหล่งน้ าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
น้ าจากแหล่งภายนอก (ส่งสถานบ าบัดน้ าเสียภายนอก) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GRI 303-4 
(2018) ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดจากอาคาร M-Tower/5 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001

แหล่งน้ าผิวดิน ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
แหล่งน้ าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.000 0.000
น้ าจากแหล่งภายนอก (from M-Tower) (ส่งสถานบ าบัดน้ าเสียภายนอก) ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A 0.002        0.001

- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.176 0.206        
GRI 303-4 

(2018) - ปริมาณน้ือ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.551 0.621        

- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       0.0005 0.0011      

- ปริมาณน้ือ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A       0.0014 0.0000

ปริมาณน้้าท้ิงท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้้า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ปริมาณน้ าท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ปริมาณน้ าอ่ืนๆท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (ท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณน้ าท้ิงแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ า (โรงกล่ัน)/5

ปริมาณน้ าท้ิงแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ า (M-Tower)/5
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- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร 1.639 1.481 1.926 1.768 1.582
- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้ า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ความเปล่ียนแปลงของปริมาณน้้าท่ีกักเก็บ ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน        39.23        39.02        53.31        33.22        28.98
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน          4.43          4.76          7.32          6.53          4.85
ไขและน้ ามัน /6 ตัน          1.36          4.52          2.22          2.17          2.48
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน          9.04        11.15          8.23          4.54          4.87
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน    1,105.00       791.03    1,125.09       973.23    1,100.98
ซัลไฟด์ /6 ตัน        0.180        0.904        0.341        0.094        0.261
ปรอท /6 ตัน        0.000        0.001        0.000        0.001        0.001

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน N/A N/A N/A        0.007 0.003        

ไขและน้ ามัน /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.002
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน N/A N/A N/A        0.017 0.017
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน N/A N/A N/A        0.550 0.285
ซัลไฟด์ /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.001
ปรอท /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ของเสียท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,946.74   15,609.00  5,984.27   3,157.79   2,940.80   

ของเสียอันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 1,570.75   2,808.28   2,023.00   2,671.00   1,414.61   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายท้ังหมด ร้อยละ 80.69% 17.99% 33.81% 84.58% 48.10%
ของเสียไม่อันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 332.32      220.21      158.00      388.00      267.06      
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายท้ังหมด ร้อยละ 17.07% 1.41% 2.64% 12.29% 9.08%

ของเสียอันตรายจากเหตุน้ ามัน/สารเคมีร่ัวไหล /2 เมตริกตัน/ปี 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากเหตุน้้ามัน/สารเคมีร่ัวไหล ร้อยละ 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง /2 เมตริกตัน/ปี 42.60        10,582.61  3,696.27   97.00        0.00
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง ร้อยละ 2.19% 67.80% 61.77% 3.07% 0.00%
ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 1,916.35   106.00      1.77         1,204.12   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 12.28% 1.77% 0.06% 40.95%
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 81.55        1.00         0.02         55.01        
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 0.52% 0.02% 0.00% 1.87%

ของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ /1 เมตริกตัน/ปี 1,903.07   15,609.37  5,984.87   3,161.27   2,940.80   

- ปริมาณของเสียอันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,570.75   4,725.01   2,128.90   2,676.61   2,618.73   
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 332.32      10,884.37  3,855.97   484.66      322.07      
อัตราส่วนของของเสียท่ีไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการฝังกลบ %  
(ปริมาณของของเสียท่ีไม่ได้ถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ)

ร้อยละ 100.00% 100.00% 99.75% 100.00% 100.00%

- ของเสียท่ีถูกน ามาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ ร้อยละ 31% 30% 10% 26% 47%

* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

GRI 303-5 
(2018)

ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) = ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ)- ปริมาณน้ าท่ีระบายออกท้ังหมดในทุกพ้ืนท่ี

GRI 303-
4d. (2018)

น้้าท้ิงจากโรงกล่ัน

น้้าท้ิงจากส้านักงานใหญ่ M Tower

- ในปี 2563 บำงจำกได้เร่ิมต้นรำยงำนข้อมูลเร่ืองน ้ำและน ้ำเสียตำมมำตรฐำน GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 ข้อมูลก่อนหน้ำในปี 2560 - 2562 ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่เพ่ือรำยงำนตำมเกณฑ์ GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 โดยข้อมูลในปี 2560 - 2562 ท่ีไม่มีฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ใหม่จะแทนท่ี
ด้วย N/A
หมำยเหตุ:
/1 ปริมำณกำรดึงน ้ำจำกน ้ำผิวดินทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกควำมจุของป๊ัมหรือปริมำตรถัง
/2 ปริมำณกำรดึงน ้ำบำดำลทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์น ้ำ
/3 ปริมำณน ้ำทั งหมดท่ีได้จำกกำรสกัด แปรรูป หรือวัตถุดิบของน ้ำมันดิบ ค้ำนวณจำกอัตรำส่วนของน ้ำมัน/น ้ำเกลือ
/4 ปริมำณกำรดึงน ้ำทั งหมดจำกบุคคลท่ีสำมถูกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกใบแจ้งหนี กำรประปำ
/5 ปริมำณน ้ำท่ีระบำยออกทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์วัดกำรไหลของน ้ำ
/6 คุณลักษณะของน ้ำได้จำกผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรภำยนอกท่ีได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

การจัดการของเสีย

GRI306-3

ของเสียจากงานประจ้าวัน

ของเสียท่ีไม่ได้มาจากงานประจ้า

/1 น ้ำหนักจำกเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย
/2 ประมำณกำรน ้ำหนักของเสียท่ีเกิดขึ นจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉล่ียของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนท่ีบรรจุ

GRI 306-3
(HW+NHW)

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้) ตัน       426.00       644.00       236.41       280.00       458.88
Intensity NOx ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.08          0.12          0.04          0.06          0.10

GRI 305-7 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ และจากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน        75.00        24.00        32.10        27.00        53.48
Intensity SO2 ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ          0.01          0.00          0.01          0.01          0.01

ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้) ตัน        48.00          5.00        11.43          3.00          3.50
Intensity TSP ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบ าบัดก ามะถัน) ตัน          0.50        14.30          0.69          4.00          4.37
GRI 305-7 Intensity H2S ตัน / 1พันตันน ้ำมันดิบ 0.00 0.00 0.00 0.00          0.00

สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory)/2 /3 ตัน  -       520.84       371.51       417.61       341.47
สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4 ตัน          2.65          2.47          2.50          2.51          2.53
สารอินทรีย์ระเหย (Intensity  VOCs) ตัน / บำร์เรล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ กิโลลิตร    2,809.10    1,777.00    2,472.90    1,174.30    2,311.28
ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)        0.435        0.245        0.374        0.167 0.575

GRI 305-7 ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ        0.010        0.006        0.009 0.002 0.015

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)  N.A.  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออกต่อผลิตภัณฑ์ ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน ้ำมันเทียบเท่ำ  N.A  N.A.  N.A.  N.A.  N.A. 

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (ไม่รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697        2.495        2.411

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

ปริมาณการดึงน้ าท้ังหมดแบ่งตามแหล่งก าเนิด (รวมน้ าเกลือท่ีแยกได้จากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร        2.539        2.381        2.697       21.325        2.444

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร        0.000        0.008        0.030        2.395 2.294        
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000       18.930        0.150

น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาท้ังหมด/1 ล้านลูกบาศก์เมตร        0.109        0.103        0.200        0.185        0.197

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.085        0.080
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A        0.100        0.117

น้ าบาดาลท้ังหมด/2 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร       0.0001        0.008        0.030        0.270        0.112
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6 ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

น้ าทะเลท้ังหมด ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

- น้ าท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A
- น้ าอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีมีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A N/A N/A N/A

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) และการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญอ่ืนๆ

ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)/1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX)
/1

ฝุ่นละออง (TSP)/1

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)/1

GRI 303-3  
(2018)

สารอินทรีย์ระเหย (VOC)/2/3/4

ไฮโดรคาร์บอนท่ีเผาไหม้/5

ไฮโดรคาร์บอนท่ีระบายออก

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก 
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน ้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน ้ำเสีย (Wastewater) 
/3 ใช้ Emission factor จำก AP 42-US EPA ในกำรค้ำนวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน ้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน ้ำมันและน ้ำเสียค้ำนวณโดยใช้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตำมล้ำดับ 
/4 เคร่ืองมือวัดท่ีผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนท่ีเผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

การจัดการน้ า

การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ

174
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร 1.639 1.481 1.926 1.768 1.582
- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้ า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ความเปล่ียนแปลงของปริมาณน้้าท่ีกักเก็บ ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน        39.23        39.02        53.31        33.22        28.98
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน          4.43          4.76          7.32          6.53          4.85
ไขและน้ ามัน /6 ตัน          1.36          4.52          2.22          2.17          2.48
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน          9.04        11.15          8.23          4.54          4.87
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน    1,105.00       791.03    1,125.09       973.23    1,100.98
ซัลไฟด์ /6 ตัน        0.180        0.904        0.341        0.094        0.261
ปรอท /6 ตัน        0.000        0.001        0.000        0.001        0.001

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน N/A N/A N/A        0.007 0.003        

ไขและน้ ามัน /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.002
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน N/A N/A N/A        0.017 0.017
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน N/A N/A N/A        0.550 0.285
ซัลไฟด์ /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.001
ปรอท /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ของเสียท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,946.74   15,609.00  5,984.27   3,157.79   2,940.80   

ของเสียอันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 1,570.75   2,808.28   2,023.00   2,671.00   1,414.61   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายท้ังหมด ร้อยละ 80.69% 17.99% 33.81% 84.58% 48.10%
ของเสียไม่อันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 332.32      220.21      158.00      388.00      267.06      
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายท้ังหมด ร้อยละ 17.07% 1.41% 2.64% 12.29% 9.08%

ของเสียอันตรายจากเหตุน้ ามัน/สารเคมีร่ัวไหล /2 เมตริกตัน/ปี 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากเหตุน้้ามัน/สารเคมีร่ัวไหล ร้อยละ 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง /2 เมตริกตัน/ปี 42.60        10,582.61  3,696.27   97.00        0.00
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง ร้อยละ 2.19% 67.80% 61.77% 3.07% 0.00%
ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 1,916.35   106.00      1.77         1,204.12   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 12.28% 1.77% 0.06% 40.95%
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 81.55        1.00         0.02         55.01        
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 0.52% 0.02% 0.00% 1.87%

ของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ /1 เมตริกตัน/ปี 1,903.07   15,609.37  5,984.87   3,161.27   2,940.80   

- ปริมาณของเสียอันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,570.75   4,725.01   2,128.90   2,676.61   2,618.73   
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 332.32      10,884.37  3,855.97   484.66      322.07      
อัตราส่วนของของเสียท่ีไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการฝังกลบ %  
(ปริมาณของของเสียท่ีไม่ได้ถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ)

ร้อยละ 100.00% 100.00% 99.75% 100.00% 100.00%

- ของเสียท่ีถูกน ามาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ ร้อยละ 31% 30% 10% 26% 47%

* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

GRI 303-5 
(2018)

ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) = ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ)- ปริมาณน้ าท่ีระบายออกท้ังหมดในทุกพ้ืนท่ี

GRI 303-
4d. (2018)

น้้าท้ิงจากโรงกล่ัน

น้้าท้ิงจากส้านักงานใหญ่ M Tower

- ในปี 2563 บำงจำกได้เร่ิมต้นรำยงำนข้อมูลเร่ืองน ้ำและน ้ำเสียตำมมำตรฐำน GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 ข้อมูลก่อนหน้ำในปี 2560 - 2562 ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่เพ่ือรำยงำนตำมเกณฑ์ GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 โดยข้อมูลในปี 2560 - 2562 ท่ีไม่มีฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ใหม่จะแทนท่ี
ด้วย N/A
หมำยเหตุ:
/1 ปริมำณกำรดึงน ้ำจำกน ้ำผิวดินทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกควำมจุของป๊ัมหรือปริมำตรถัง
/2 ปริมำณกำรดึงน ้ำบำดำลทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์น ้ำ
/3 ปริมำณน ้ำทั งหมดท่ีได้จำกกำรสกัด แปรรูป หรือวัตถุดิบของน ้ำมันดิบ ค้ำนวณจำกอัตรำส่วนของน ้ำมัน/น ้ำเกลือ
/4 ปริมำณกำรดึงน ้ำทั งหมดจำกบุคคลท่ีสำมถูกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกใบแจ้งหนี กำรประปำ
/5 ปริมำณน ้ำท่ีระบำยออกทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์วัดกำรไหลของน ้ำ
/6 คุณลักษณะของน ้ำได้จำกผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรภำยนอกท่ีได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

การจัดการของเสีย

GRI306-3

ของเสียจากงานประจ้าวัน

ของเสียท่ีไม่ได้มาจากงานประจ้า

/1 น ้ำหนักจำกเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย
/2 ประมำณกำรน ้ำหนักของเสียท่ีเกิดขึ นจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉล่ียของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนท่ีบรรจุ

GRI 306-3
(HW+NHW)

- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) ล้านลูกบาศก์เมตร 1.639 1.481 1.926 1.768 1.582
- ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครียดของน้ า (water stress areas) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- ความเปล่ียนแปลงของปริมาณน้้าท่ีกักเก็บ ล้านลูกบาศก์เมตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน        39.23        39.02        53.31        33.22        28.98
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน          4.43          4.76          7.32          6.53          4.85
ไขและน้ ามัน /6 ตัน          1.36          4.52          2.22          2.17          2.48
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน          9.04        11.15          8.23          4.54          4.87
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน    1,105.00       791.03    1,125.09       973.23    1,100.98
ซัลไฟด์ /6 ตัน        0.180        0.904        0.341        0.094        0.261
ปรอท /6 ตัน        0.000        0.001        0.000        0.001        0.001

ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (COD) /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ า (BOD) /6 ตัน N/A N/A N/A        0.007 0.003        

ไขและน้ ามัน /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.002
ของแข็งแขวนลอย /6 ตัน N/A N/A N/A        0.017 0.017
ของแข็งละลายน้ า /6 ตัน N/A N/A N/A        0.550 0.285
ซัลไฟด์ /6 ตัน N/A N/A N/A        0.002 0.001
ปรอท /6 ตัน N/A N/A N/A N/A N/A

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ของเสียท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,946.74   15,609.00  5,984.27   3,157.79   2,940.80   

ของเสียอันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 1,570.75   2,808.28   2,023.00   2,671.00   1,414.61   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายท้ังหมด ร้อยละ 80.69% 17.99% 33.81% 84.58% 48.10%
ของเสียไม่อันตราย/1 เมตริกตัน/ปี 332.32      220.21      158.00      388.00      267.06      
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายท้ังหมด ร้อยละ 17.07% 1.41% 2.64% 12.29% 9.08%

ของเสียอันตรายจากเหตุน้ ามัน/สารเคมีร่ัวไหล /2 เมตริกตัน/ปี 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากเหตุน้้ามัน/สารเคมีร่ัวไหล ร้อยละ 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง /2 เมตริกตัน/ปี 42.60        10,582.61  3,696.27   97.00        0.00
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง ร้อยละ 2.19% 67.80% 61.77% 3.07% 0.00%
ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 1,916.35   106.00      1.77         1,204.12   
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 12.28% 1.77% 0.06% 40.95%
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ ารุงประจ าปี/2 เมตริกตัน/ปี 0.00 81.55        1.00         0.02         55.01        
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี ร้อยละ 0.00% 0.52% 0.02% 0.00% 1.87%

ของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ /1 เมตริกตัน/ปี 1,903.07   15,609.37  5,984.87   3,161.27   2,940.80   

- ปริมาณของเสียอันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 1,570.75   4,725.01   2,128.90   2,676.61   2,618.73   
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายท้ังหมด เมตริกตัน/ปี 332.32      10,884.37  3,855.97   484.66      322.07      
อัตราส่วนของของเสียท่ีไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการฝังกลบ %  
(ปริมาณของของเสียท่ีไม่ได้ถูกน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ)

ร้อยละ 100.00% 100.00% 99.75% 100.00% 100.00%

- ของเสียท่ีถูกน ามาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ ร้อยละ 31% 30% 10% 26% 47%

* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

GRI 303-5 
(2018)

ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ) = ปริมาณการใช้น้ าท้ังหมด (ไม่รวมน้ าเกลือจากการสกัดน้ ามันดิบ)- ปริมาณน้ าท่ีระบายออกท้ังหมดในทุกพ้ืนท่ี

GRI 303-
4d. (2018)

น้้าท้ิงจากโรงกล่ัน

น้้าท้ิงจากส้านักงานใหญ่ M Tower

- ในปี 2563 บำงจำกได้เร่ิมต้นรำยงำนข้อมูลเร่ืองน ้ำและน ้ำเสียตำมมำตรฐำน GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 ข้อมูลก่อนหน้ำในปี 2560 - 2562 ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่เพ่ือรำยงำนตำมเกณฑ์ GRI 303 เวอร์ช่ัน 2018 โดยข้อมูลในปี 2560 - 2562 ท่ีไม่มีฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ใหม่จะแทนท่ี
ด้วย N/A
หมำยเหตุ:
/1 ปริมำณกำรดึงน ้ำจำกน ้ำผิวดินทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกควำมจุของป๊ัมหรือปริมำตรถัง
/2 ปริมำณกำรดึงน ้ำบำดำลทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์น ้ำ
/3 ปริมำณน ้ำทั งหมดท่ีได้จำกกำรสกัด แปรรูป หรือวัตถุดิบของน ้ำมันดิบ ค้ำนวณจำกอัตรำส่วนของน ้ำมัน/น ้ำเกลือ
/4 ปริมำณกำรดึงน ้ำทั งหมดจำกบุคคลท่ีสำมถูกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกใบแจ้งหนี กำรประปำ
/5 ปริมำณน ้ำท่ีระบำยออกทั งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์วัดกำรไหลของน ้ำ
/6 คุณลักษณะของน ้ำได้จำกผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรภำยนอกท่ีได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

การจัดการของเสีย

GRI306-3

ของเสียจากงานประจ้าวัน

ของเสียท่ีไม่ได้มาจากงานประจ้า

/1 น ้ำหนักจำกเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย
/2 ประมำณกำรน ้ำหนักของเสียท่ีเกิดขึ นจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉล่ียของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนท่ีบรรจุ

GRI 306-3
(HW+NHW)

- ของเสียท่ีถูกจัดการด้วยวิธีการด าเนินการอ่ืน ร้อยละ 2% 68% 62% 2% 9%
- ของเสียท่ีถูกก าจัดโดยแปลงกลับมาเป็นพลังงานเช้ือเพลิง (เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) ร้อยละ 65% 2% 28% 72% 43.77%
- ของเสียถูกน าไปก าจัดโดยไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 1.49% 0.28% 0.01% 0.04% 0.22%
- ของเสียท่ีถูกก าจัดด้วยวิธีการด าเนินการก าจัดอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- ฝังกลบ ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00%

GRI 306-3
(HW) ของเสียอันตราย -ของเสียอันตรายท่ีถูกจัดการและถูกน าไปก าจัดนอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 1,570.75   4,725.01   2,128.90   2,676.61   2,618.73   

ของเสียอันตรายท่ีถูกจัดการ -นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 564.26 4,320.73   570.54      484.94      1,462.86   

- การเตรียมการเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การน ากลับมาใช้ใหม่ เมตริกตัน/ปี 564.26      4,320.73   570.54      484.94      1,220.57   
- เข้ากระบวนการฟ้ืนฟูเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่อ่ืนๆ (เข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 242.29      

ของเสียอันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด - นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 1,006.49   404.28      1,558.36   2,191.67   1,155.87   

- * DIWการเผา (ด้วยการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) เมตริกตัน/ปี 1,006.49   360.28      1,543.00   2,190.40   1,149.29   
- การเผา (ไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 44.00        0.40         1.27         6.58         
- การฝังกลบ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 14.96        0.00 0.00
- การก าจัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ* เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRI 306-3
(NHW) ของเสียไม่อันตราย -ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกจัดการและถูกน าไปก าจัดนอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 332.32      10,884.37  3,855.97   484.66      322.07      

ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกจัดการ - นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 70.69        10,884.37  3,701.82   395.72      184.26      

- การเตรียมการเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การน ากลับมาใช้ใหม่ เมตริกตัน/ปี 28.09        301.76      5.55         321.96      166.28      
- การน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอ่ืนๆ (น าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วอ่ืนๆกลับคืนมาใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 17.98        
- การน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอ่ืนๆ (ถมท่ีลุ่ม: ใช้ของไม่อันตรายจากการก่อสร้าง) เมตริกตัน/ปี 42.60 10,582.61  3,696.27   73.76 0.00

ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด -นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 261.63      0.00 154.15      88.94        137.81      

- การเผา (ด้วยการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) เมตริกตัน/ปี 233.35      0.00 154.15      88.94        137.81      
- การเผา (ไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 28.28        0.00 0.00 0.00 0.00
- การฝังกลบ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การก าจัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* DIW ของเสียอันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด /1 เมตริกตัน/ปี 1006.49 404.28 1543.40 2191.67 1155.87

- การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (recycle) (รหัสการก าจัด 042, 041, 044 และ 049)
-   041: การใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน
-   042: การใช้เป็นเช้ือเพลิงผสม
-   044: เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

07 - การก าจัด (075: เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย) เมตริกตัน/ปี 0.00 44.00        0.40         1.27         6.58         

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

- จ านวนคร้ังของการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 100 บาร์เรล / คร้ัง) กรณี/ครั ง 0 0 0 0 0
บำร์เรล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- จ านวนคร้ังของการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 1 บาร์เรล / คร้ัง) กรณี/ครั ง 1 3 2 3 0
บำร์เรล          3.00       141.00          4.00        11.00 0.00
ลิตร       480.00   22,560.00       640.00    1,760.00 0.00

GRI 306-4
(HW)

GRI 306-5
(HW)

GRI 306-4
(NHW)

GRI 306-5
(NHW)

* ค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในการจัดการของเสียอันตราย
ตำมประกำศของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (DIW) โรงกล่ันบำงจำกได้ปฏิบัติตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 2550 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และกำร
จัดกำรของเสีย ได้มีจัดประเภทและจัดกำรตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำด้วยพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และ กำรก้ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำรจัดกำรของเสียสำมำรถจ้ำแนกได้ 8 วิธีดังนี : วิธีท่ี 01 กำรคัดแยกประเภทเพ่ือจ้ำหน่ำยต่, วิธีท่ี 
02 กักเก็บในภำชนะบรรจุ วิธีท่ี 03 กำรน้ำกลับมำใช้ซ ้ำ วิธีท่ี 04 กำรน้ำกลับมำใช้ประโยชน์อีก วิธีท่ี 05 กำรน้ำกลับคืนมำใหม่ (Recovery) วิธีท่ี 06 กำรบ้ำบัด วิธีท่ี 07 Disposal และ วิธีท่ี 08 กำรจัดกำรด้วยวิธีอ่ืน ๆ

04 เมตริกตัน/ปี 1,006.49   

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

 

GRI306-3
(2016)

Sector standard 

reference 11.8.2

** 306-3: การร่ัวไหลอย่างมีนัยส าคัญ (ตามค าแนะน าภาคส่วนเพ่ิมเติมตาม GRI Standard)
(**เน้ือหาท่ีเก่ียวกับของเสียตาม GRI Standard- GRI306: น้ าท้ิงและของเสีย (2016) ถูกแทนท่ีด้วย GRI Standard-GRI 303: น้ าและน้ าเสีย (2018) และเน้ือหาเก่ียวกับของเสียถูกแทนท่ีโดย GRI 306: ของเสีย (2020) แต่เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการ
ร่ัวไหลใน GRI 306: น้ าท้ิงและของเสีย (2016) ยังคงมีผลบังคับใช้)

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 100 บาร์เรล / คร้ัง

- ปริมาณการร่ัวไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 100 บาร์เรล / คร้ัง)

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล / คร้ัง (แต่ไม่เกิน 100 บาร์เรล)

- ปริมาณการร่ัวไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 1 บาร์เรล / คร้ัง)

/1  วิธีกำรก้ำจัดของเสียและปริมำณจำกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตให้น้ำส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย

360.28      1,543.00   2,190.40   1,149.29   

175
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



บำร์เรล          3.00        74.00 0.00 0.00 0.00
ลิตร       480.00   11,840.00 0.00 0.00 0.00

จ านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส าคัญกรณีละเมิดกฏหมายส่ิงแวดล้อม กรณี/ครั ง 0 0 0 0 0

การปฏิบัติตามกฏหมายส่ิงแวดล้อม

GRI307-1 การปฏิบัติตามกฏหมายส่ิงแวดล้อม

 

GRI306-3
(2016)

Sector standard 

reference 11.8.2

- ปริมาณการร่ัวไหลของของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล ท่ีมีการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก

- ของเสียท่ีถูกจัดการด้วยวิธีการด าเนินการอ่ืน ร้อยละ 2% 68% 62% 2% 9%
- ของเสียท่ีถูกก าจัดโดยแปลงกลับมาเป็นพลังงานเช้ือเพลิง (เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) ร้อยละ 65% 2% 28% 72% 43.77%
- ของเสียถูกน าไปก าจัดโดยไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 1.49% 0.28% 0.01% 0.04% 0.22%
- ของเสียท่ีถูกก าจัดด้วยวิธีการด าเนินการก าจัดอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- ฝังกลบ ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.00%

GRI 306-3
(HW) ของเสียอันตราย -ของเสียอันตรายท่ีถูกจัดการและถูกน าไปก าจัดนอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 1,570.75   4,725.01   2,128.90   2,676.61   2,618.73   

ของเสียอันตรายท่ีถูกจัดการ -นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 564.26 4,320.73   570.54      484.94      1,462.86   

- การเตรียมการเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การน ากลับมาใช้ใหม่ เมตริกตัน/ปี 564.26      4,320.73   570.54      484.94      1,220.57   
- เข้ากระบวนการฟ้ืนฟูเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่อ่ืนๆ (เข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 242.29      

ของเสียอันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด - นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 1,006.49   404.28      1,558.36   2,191.67   1,155.87   

- * DIWการเผา (ด้วยการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) เมตริกตัน/ปี 1,006.49   360.28      1,543.00   2,190.40   1,149.29   
- การเผา (ไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 44.00        0.40         1.27         6.58         
- การฝังกลบ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 14.96        0.00 0.00
- การก าจัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ* เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRI 306-3
(NHW) ของเสียไม่อันตราย -ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกจัดการและถูกน าไปก าจัดนอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 332.32      10,884.37  3,855.97   484.66      322.07      

ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกจัดการ - นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 70.69        10,884.37  3,701.82   395.72      184.26      

- การเตรียมการเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การน ากลับมาใช้ใหม่ เมตริกตัน/ปี 28.09        301.76      5.55         321.96      166.28      
- การน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอ่ืนๆ (น าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วอ่ืนๆกลับคืนมาใหม่) เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 17.98        
- การน ากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอ่ืนๆ (ถมท่ีลุ่ม: ใช้ของไม่อันตรายจากการก่อสร้าง) เมตริกตัน/ปี 42.60 10,582.61  3,696.27   73.76 0.00

ของเสียไม่อันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด -นอกสถานท่ี/1 เมตริกตัน/ปี 261.63      0.00 154.15      88.94        137.81      

- การเผา (ด้วยการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เช้ือเพลิงทางเลือก / เช้ือเพลิงผสม) เมตริกตัน/ปี 233.35      0.00 154.15      88.94        137.81      
- การเผา (ไม่มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่) เมตริกตัน/ปี 28.28        0.00 0.00 0.00 0.00
- การฝังกลบ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- การก าจัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ เมตริกตัน/ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* DIW ของเสียอันตรายท่ีถูกน าไปก าจัด /1 เมตริกตัน/ปี 1006.49 404.28 1543.40 2191.67 1155.87

- การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (recycle) (รหัสการก าจัด 042, 041, 044 และ 049)
-   041: การใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทน
-   042: การใช้เป็นเช้ือเพลิงผสม
-   044: เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์

07 - การก าจัด (075: เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย) เมตริกตัน/ปี 0.00 44.00        0.40         1.27         6.58         

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

- จ านวนคร้ังของการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 100 บาร์เรล / คร้ัง) กรณี/ครั ง 0 0 0 0 0
บำร์เรล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- จ านวนคร้ังของการร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 1 บาร์เรล / คร้ัง) กรณี/ครั ง 1 3 2 3 0
บำร์เรล          3.00       141.00          4.00        11.00 0.00
ลิตร       480.00   22,560.00       640.00    1,760.00 0.00

GRI 306-4
(HW)

GRI 306-5
(HW)

GRI 306-4
(NHW)

GRI 306-5
(NHW)

* ค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในการจัดการของเสียอันตราย
ตำมประกำศของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (DIW) โรงกล่ันบำงจำกได้ปฏิบัติตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 2550 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และกำร
จัดกำรของเสีย ได้มีจัดประเภทและจัดกำรตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำด้วยพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และ กำรก้ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำรจัดกำรของเสียสำมำรถจ้ำแนกได้ 8 วิธีดังนี : วิธีท่ี 01 กำรคัดแยกประเภทเพ่ือจ้ำหน่ำยต่, วิธีท่ี 
02 กักเก็บในภำชนะบรรจุ วิธีท่ี 03 กำรน้ำกลับมำใช้ซ ้ำ วิธีท่ี 04 กำรน้ำกลับมำใช้ประโยชน์อีก วิธีท่ี 05 กำรน้ำกลับคืนมำใหม่ (Recovery) วิธีท่ี 06 กำรบ้ำบัด วิธีท่ี 07 Disposal และ วิธีท่ี 08 กำรจัดกำรด้วยวิธีอ่ืน ๆ

04 เมตริกตัน/ปี 1,006.49   

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

 

GRI306-3
(2016)

Sector standard 

reference 11.8.2

** 306-3: การร่ัวไหลอย่างมีนัยส าคัญ (ตามค าแนะน าภาคส่วนเพ่ิมเติมตาม GRI Standard)
(**เน้ือหาท่ีเก่ียวกับของเสียตาม GRI Standard- GRI306: น้ าท้ิงและของเสีย (2016) ถูกแทนท่ีด้วย GRI Standard-GRI 303: น้ าและน้ าเสีย (2018) และเน้ือหาเก่ียวกับของเสียถูกแทนท่ีโดย GRI 306: ของเสีย (2020) แต่เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการ
ร่ัวไหลใน GRI 306: น้ าท้ิงและของเสีย (2016) ยังคงมีผลบังคับใช้)

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 100 บาร์เรล / คร้ัง

- ปริมาณการร่ัวไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 100 บาร์เรล / คร้ัง)

การร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล / คร้ัง (แต่ไม่เกิน 100 บาร์เรล)

- ปริมาณการร่ัวไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยส าคัญ (> 1 บาร์เรล / คร้ัง)

/1  วิธีกำรก้ำจัดของเสียและปริมำณจำกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตให้น้ำส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย

360.28      1,543.00   2,190.40   1,149.29   

176
รายงานความย่�งยืนแบบบูรณาการ ประจำำาปี 2564บริษั่ท บางจำาก คอร์ปอเรชั่่�น จำำาก่ด (มหาชั่น)



จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 866.00 69.84 881.00 70.26 868.00 69.38 854.00 69.43 759.00 68.81

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 374.00 30.16 373.00 29.74 383.00 30.62 376.00 30.57 344.00 31.19

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

พุทธ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1189.00 95.89 1205.00 96.09 1204.00 96.24 1182.00 96.10 1060.00 96.10

คริสต์ จ ำนวนคน/ร้อยละ 23.00 1.85 27.00 2.16 22.00 1.76 24.00 1.95 19.00 1.72

อิสลำม จ ำนวนคน/ร้อยละ 27.00 2.18 21.00 1.67 23.00 1.84 22.00 1.79 20.00 1.82

อ่ืนๆ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1.00 0.08 1.00 0.08 2.00 0.16 2.00 0.16 4.00 0.36

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

Baby Boom จ ำนวนคน/ร้อยละ 47.00 3.79 42.00 3.35 36.00 2.88 22.00 1.79 14.00 1.26

Generation X จ ำนวนคน/ร้อยละ 546.00 44.03 550.00 43.86 541.00 43.25 533.00 43.33 451.00 40.89

Generation Y จ ำนวนคน/ร้อยละ 627.00 50.56 632.00 50.40 625.00 49.96 626.00 50.89 585.00 53.04

Generation Z จ ำนวนคน/ร้อยละ 20.00 1.61 30.00 2.39 49.00 3.92 49.00 3.98 53.00 4.81

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Executive up) จ ำนวนคน/ร้อยละ       136.00 10.97       151.00 12.04       158.00 12.63       161.00 13.09       158.00 14.32

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 91.00 7.34 103.00 8.21 103.00 8.23 103.00 8.37 97.00 8.79

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 45.00 3.63 48.00 3.83 55.00 4.40 58.00 4.72 61.00 5.53

พนักงำนระดับอำวุโส
(Level 8-9: Senior Officer)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       225.00 18.15       224.00 17.86       235.00 18.78       234.00 19.02       231.00 20.94

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 142.00 11.45 138.00 11.00 147.00 11.75 150.00 12.20 148.00 13.42

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 83.00 6.69 86.00 6.86 88.00 7.03 84.00 6.83 83.00 7.52

พนักงำนระดับบริหำร (Level 5-7: Officer) จ ำนวนคน/ร้อยละ       443.00 35.73       461.00 36.76       462.00 36.93       454.00 36.91       390.00 35.36

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 257.00 20.73 278.00 22.17 270.00 21.58 263.00 21.38 227.00 20.58

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 186.00 15.00 183.00 14.59 192.00 15.35 191.00 15.53 163.00 14.78

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
(Level 1-4 : Practitioner)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       436.00 35.16       418.00 33.33       396.00 31.65       381.00 30.98       324.00 29.37

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 376.00 30.32 362.00 28.87 348.00 27.82 338.00 27.48 287.00 26.02

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 60.00 4.84 56.00 4.47 48.00 3.84 43.00 3.50 37.00 3.35

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       308.00 24.84       328.00 26.16       287.00 22.94       205.00 16.67       154.00 13.96

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       811.00 65.40       810.00 64.59       827.00 66.11       875.00 71.14       809.00 73.35

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       121.00 9.76       116.00 9.25       137.00 10.95       150.00 12.20       140.00 12.69

ส ำนักงำนใหญ่ จ ำนวนคน/ร้อยละ       530.00 42.74       544.00 43.38       545.00 43.57       533.00 43.33       476.00 43.16

โรงกล่ัน จ ำนวนคน/ร้อยละ       642.00 51.77       634.00 50.56       630.00 50.36       620.00 50.41       551.00 49.95

ภำคเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81          9.00 0.72         10.00 0.80          9.00 0.73         10.00 0.91

ภำคกลำง จ ำนวนคน/ร้อยละ         41.00 3.31         49.00 3.91         49.00 3.92         49.00 3.98         46.00 4.17

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81         10.00 0.80          9.00 0.72         11.00 0.89         12.00 1.09

ภำคใต้ จ ำนวนคน/ร้อยละ          7.00 0.56          8.00 0.64          8.00 0.64          8.00 0.65          8.00 0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

ร้อยละของพนักงำนหญิงท้ังหมด ร้อยละ
ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท้ังหมด
(Level 8-14) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
(Level 8-9) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14) ร้อยละ

35.95 37.79

37.47 35.90 35.93

CSA

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน (Diversity)
30.62 30.57 31.19

36.39

39.13 41.67 36.36

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 102-8
and

GRI 401-1

กำรจ้ำงงำน
พนักงำน*  (คน) *บริษัทว่ำจ้ำงพนักงำนแบบสัญญำประจ ำ และเต็มเวลำเท่ำน้ัน ไม่มีกำรจ้ำงแบบช่ัวครำวหรือพำร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีกำรจ้ำงงำนแบบ Self-employed และ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำก ำลังตำมฤดูกำล

 จ ำแนกตำมเพศ

 จ ำแนกตำมศำสนำ

 จ ำแนกตำม Generation

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมอำยุ

จ ำแนกตำมพ้ืนท่ี

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม <--(หัวตรงน้ีรบกวนทำง Artwork ออกแบบนะคะ)
กำรจ้ำงงำน

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 866.00 69.84 881.00 70.26 868.00 69.38 854.00 69.43 759.00 68.81

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 374.00 30.16 373.00 29.74 383.00 30.62 376.00 30.57 344.00 31.19

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

พุทธ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1189.00 95.89 1205.00 96.09 1204.00 96.24 1182.00 96.10 1060.00 96.10

คริสต์ จ ำนวนคน/ร้อยละ 23.00 1.85 27.00 2.16 22.00 1.76 24.00 1.95 19.00 1.72

อิสลำม จ ำนวนคน/ร้อยละ 27.00 2.18 21.00 1.67 23.00 1.84 22.00 1.79 20.00 1.82

อ่ืนๆ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1.00 0.08 1.00 0.08 2.00 0.16 2.00 0.16 4.00 0.36

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

Baby Boom จ ำนวนคน/ร้อยละ 47.00 3.79 42.00 3.35 36.00 2.88 22.00 1.79 14.00 1.26

Generation X จ ำนวนคน/ร้อยละ 546.00 44.03 550.00 43.86 541.00 43.25 533.00 43.33 451.00 40.89

Generation Y จ ำนวนคน/ร้อยละ 627.00 50.56 632.00 50.40 625.00 49.96 626.00 50.89 585.00 53.04

Generation Z จ ำนวนคน/ร้อยละ 20.00 1.61 30.00 2.39 49.00 3.92 49.00 3.98 53.00 4.81

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Executive up) จ ำนวนคน/ร้อยละ       136.00 10.97       151.00 12.04       158.00 12.63       161.00 13.09       158.00 14.32

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 91.00 7.34 103.00 8.21 103.00 8.23 103.00 8.37 97.00 8.79

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 45.00 3.63 48.00 3.83 55.00 4.40 58.00 4.72 61.00 5.53

พนักงำนระดับอำวุโส
(Level 8-9: Senior Officer)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       225.00 18.15       224.00 17.86       235.00 18.78       234.00 19.02       231.00 20.94

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 142.00 11.45 138.00 11.00 147.00 11.75 150.00 12.20 148.00 13.42

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 83.00 6.69 86.00 6.86 88.00 7.03 84.00 6.83 83.00 7.52

พนักงำนระดับบริหำร (Level 5-7: Officer) จ ำนวนคน/ร้อยละ       443.00 35.73       461.00 36.76       462.00 36.93       454.00 36.91       390.00 35.36

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 257.00 20.73 278.00 22.17 270.00 21.58 263.00 21.38 227.00 20.58

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 186.00 15.00 183.00 14.59 192.00 15.35 191.00 15.53 163.00 14.78

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
(Level 1-4 : Practitioner)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       436.00 35.16       418.00 33.33       396.00 31.65       381.00 30.98       324.00 29.37

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 376.00 30.32 362.00 28.87 348.00 27.82 338.00 27.48 287.00 26.02

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 60.00 4.84 56.00 4.47 48.00 3.84 43.00 3.50 37.00 3.35

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       308.00 24.84       328.00 26.16       287.00 22.94       205.00 16.67       154.00 13.96

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       811.00 65.40       810.00 64.59       827.00 66.11       875.00 71.14       809.00 73.35

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       121.00 9.76       116.00 9.25       137.00 10.95       150.00 12.20       140.00 12.69

ส ำนักงำนใหญ่ จ ำนวนคน/ร้อยละ       530.00 42.74       544.00 43.38       545.00 43.57       533.00 43.33       476.00 43.16

โรงกล่ัน จ ำนวนคน/ร้อยละ       642.00 51.77       634.00 50.56       630.00 50.36       620.00 50.41       551.00 49.95

ภำคเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81          9.00 0.72         10.00 0.80          9.00 0.73         10.00 0.91

ภำคกลำง จ ำนวนคน/ร้อยละ         41.00 3.31         49.00 3.91         49.00 3.92         49.00 3.98         46.00 4.17

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81         10.00 0.80          9.00 0.72         11.00 0.89         12.00 1.09

ภำคใต้ จ ำนวนคน/ร้อยละ          7.00 0.56          8.00 0.64          8.00 0.64          8.00 0.65          8.00 0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

ร้อยละของพนักงำนหญิงท้ังหมด ร้อยละ
ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท้ังหมด
(Level 8-14) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
(Level 8-9) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14) ร้อยละ

35.95 37.79

37.47 35.90 35.93

CSA

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน (Diversity)
30.62 30.57 31.19

36.39

39.13 41.67 36.36

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 102-8
and

GRI 401-1

กำรจ้ำงงำน
พนักงำน*  (คน) *บริษัทว่ำจ้ำงพนักงำนแบบสัญญำประจ ำ และเต็มเวลำเท่ำน้ัน ไม่มีกำรจ้ำงแบบช่ัวครำวหรือพำร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีกำรจ้ำงงำนแบบ Self-employed และ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำก ำลังตำมฤดูกำล

 จ ำแนกตำมเพศ

 จ ำแนกตำมศำสนำ

 จ ำแนกตำม Generation

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมอำยุ

จ ำแนกตำมพ้ืนท่ี

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม <--(หัวตรงน้ีรบกวนทำง Artwork ออกแบบนะคะ)
กำรจ้ำงงำน

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิดำ้านิสังคม
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ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนสร้ำงรำยได้ ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนตำมหลัก STEM ร้อยละ

ร้อยละของแรงงำนตำมกลุ่มบุคลำกรพิเศษ - ทุพพลภำพ ร้อยละ

จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

 อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร ร้อยละ

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 31 63.27 27 58.70 52 74.29 25 64.10 37 64.91
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         36.73 19         41.30 18         25.71 14         35.90 20         35.09

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 28         57.14 20         43.48 39         55.71 18         46.15 27         47.37

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 21         42.86 25         54.35 27         38.57 17         43.59 28         49.12

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 1          2.17 4          5.71 4         10.26 2          3.51

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 61 58.65 46 68.66 45 60.81 19 63.33 21 48.84
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 43         41.35 21         31.34 29         39.19 11         36.67 22         51.16

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 86         82.69 37         55.22 55         74.32 24         80.00 24         55.81

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         17.31 27         40.30 16         21.62 6         20.00 17         39.53

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 3          4.48 3          4.05 0 0 2          4.65

พนักงำนท่ีใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

พนักงำนท่ีกลับมำท ำงำนหลังใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

จ ำนวนช่ัวโมงท้ังหมด ช่ัวโมง

จ ำนวนเฉล่ียท้ังหมด ช่ัวโมง

ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำต่อ
ช่ัวโมงกำรท ำงำน (DJSI/CSA)

บำท

GRI 404-1
ชำย ช่ัวโมง

หญิง ช่ัวโมง

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Manager up) ช่ัวโมง

พนักงำนระดับบริหำร
(Level 5-9: Officer, Senior Officer)

ช่ัวโมง

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
(Level 1-4 : Practitioner)

ช่ัวโมง

GRI 404-1
สำยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (PS) ช่ัวโมง

กลุ่มงำนวำงแผนยุทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ย่ังยืนองค์กร (CG)

ช่ัวโมง

กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพองค์กร (MD) ช่ัวโมง

บัญชีและกำรเงิน (AF) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและกำรค้ำน้ ำมัน (RFBG) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ (BD) ช่ัวโมง

GRI 404-1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (BPPU) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติ (NT) ช่ัวโมง  -                          86.00  -  -  - 

                         63.00  -  -  -  - 
  -  -  -  -  - 

                         43.53                          43.83                          44.35                          15.58                          29.56
                         39.23                          30.47                          30.63                          21.82                          28.09

                         53.45                          73.22                          71.68                          37.00                          23.47
                         64.28                          71.06                          67.65                          18.85                          27.00

                         56.00                         104.29                          56.45                          38.45                          31.84

  -                          73.56                         102.23                          46.99   - 

                         22.39                          22.34                          22.48                          12.53                          21.46

จ ำแนกตำมสำยงำน

                         63.91                          56.66                          52.33                          45.15                          53.66

                         56.31                          58.09                          56.35                          24.03                          24.87

                         50.76                          52.65                          50.35                          28.18                          25.69

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมเพศ
                         42.66                          43.07                          42.82                          21.05                          29.03

                         45.10                          45.88                          45.12                          23.29                          27.99

                    62,855.51                     47,048.98                     28,120.00                      8,717.66                     14,447.45

กำรพัฒนำพนักงำน (จ ำนวนช่ัวโมงกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี)

                    55,926.00                     57,487.00                     56,448.50                     28,650.27                     30,869.65

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

กำรลำคลอดบุตร

กำรพัฒนำพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 401-1

พนักงำนพ้นสภำพ

4.00 3.55 5.36 3.16 5.13

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

พนักงำนใหม่

พนักงำนพ้นสภำพ

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

22.58 22.44 24.15

27.60 26.45 24.64

1.00 1.00 1.00

CSA

จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 866.00 69.84 881.00 70.26 868.00 69.38 854.00 69.43 759.00 68.81

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 374.00 30.16 373.00 29.74 383.00 30.62 376.00 30.57 344.00 31.19

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

พุทธ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1189.00 95.89 1205.00 96.09 1204.00 96.24 1182.00 96.10 1060.00 96.10

คริสต์ จ ำนวนคน/ร้อยละ 23.00 1.85 27.00 2.16 22.00 1.76 24.00 1.95 19.00 1.72

อิสลำม จ ำนวนคน/ร้อยละ 27.00 2.18 21.00 1.67 23.00 1.84 22.00 1.79 20.00 1.82

อ่ืนๆ จ ำนวนคน/ร้อยละ 1.00 0.08 1.00 0.08 2.00 0.16 2.00 0.16 4.00 0.36

พนักงำนท้ังหมด จ ำนวนคน/ร้อยละ     1,240.00 100.00     1,254.00 100.00     1,251.00 100.00     1,230.00 100.00     1,103.00 100.00

Baby Boom จ ำนวนคน/ร้อยละ 47.00 3.79 42.00 3.35 36.00 2.88 22.00 1.79 14.00 1.26

Generation X จ ำนวนคน/ร้อยละ 546.00 44.03 550.00 43.86 541.00 43.25 533.00 43.33 451.00 40.89

Generation Y จ ำนวนคน/ร้อยละ 627.00 50.56 632.00 50.40 625.00 49.96 626.00 50.89 585.00 53.04

Generation Z จ ำนวนคน/ร้อยละ 20.00 1.61 30.00 2.39 49.00 3.92 49.00 3.98 53.00 4.81

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Executive up) จ ำนวนคน/ร้อยละ       136.00 10.97       151.00 12.04       158.00 12.63       161.00 13.09       158.00 14.32

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 91.00 7.34 103.00 8.21 103.00 8.23 103.00 8.37 97.00 8.79

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 45.00 3.63 48.00 3.83 55.00 4.40 58.00 4.72 61.00 5.53

พนักงำนระดับอำวุโส
(Level 8-9: Senior Officer)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       225.00 18.15       224.00 17.86       235.00 18.78       234.00 19.02       231.00 20.94

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 142.00 11.45 138.00 11.00 147.00 11.75 150.00 12.20 148.00 13.42

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 83.00 6.69 86.00 6.86 88.00 7.03 84.00 6.83 83.00 7.52

พนักงำนระดับบริหำร (Level 5-7: Officer) จ ำนวนคน/ร้อยละ       443.00 35.73       461.00 36.76       462.00 36.93       454.00 36.91       390.00 35.36

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 257.00 20.73 278.00 22.17 270.00 21.58 263.00 21.38 227.00 20.58

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 186.00 15.00 183.00 14.59 192.00 15.35 191.00 15.53 163.00 14.78

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
(Level 1-4 : Practitioner)

จ ำนวนคน/ร้อยละ       436.00 35.16       418.00 33.33       396.00 31.65       381.00 30.98       324.00 29.37

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 376.00 30.32 362.00 28.87 348.00 27.82 338.00 27.48 287.00 26.02

หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 60.00 4.84 56.00 4.47 48.00 3.84 43.00 3.50 37.00 3.35

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       308.00 24.84       328.00 26.16       287.00 22.94       205.00 16.67       154.00 13.96

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       811.00 65.40       810.00 64.59       827.00 66.11       875.00 71.14       809.00 73.35

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ       121.00 9.76       116.00 9.25       137.00 10.95       150.00 12.20       140.00 12.69

ส ำนักงำนใหญ่ จ ำนวนคน/ร้อยละ       530.00 42.74       544.00 43.38       545.00 43.57       533.00 43.33       476.00 43.16

โรงกล่ัน จ ำนวนคน/ร้อยละ       642.00 51.77       634.00 50.56       630.00 50.36       620.00 50.41       551.00 49.95

ภำคเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81          9.00 0.72         10.00 0.80          9.00 0.73         10.00 0.91

ภำคกลำง จ ำนวนคน/ร้อยละ         41.00 3.31         49.00 3.91         49.00 3.92         49.00 3.98         46.00 4.17

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวนคน/ร้อยละ         10.00 0.81         10.00 0.80          9.00 0.72         11.00 0.89         12.00 1.09

ภำคใต้ จ ำนวนคน/ร้อยละ          7.00 0.56          8.00 0.64          8.00 0.64          8.00 0.65          8.00 0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

ร้อยละของพนักงำนหญิงท้ังหมด ร้อยละ
ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท้ังหมด
(Level 8-14) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
(Level 8-9) ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14) ร้อยละ

35.95 37.79

37.47 35.90 35.93

CSA

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน (Diversity)
30.62 30.57 31.19

36.39

39.13 41.67 36.36

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 102-8
and

GRI 401-1

กำรจ้ำงงำน
พนักงำน*  (คน) *บริษัทว่ำจ้ำงพนักงำนแบบสัญญำประจ ำ และเต็มเวลำเท่ำน้ัน ไม่มีกำรจ้ำงแบบช่ัวครำวหรือพำร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีกำรจ้ำงงำนแบบ Self-employed และ ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำก ำลังตำมฤดูกำล

 จ ำแนกตำมเพศ

 จ ำแนกตำมศำสนำ

 จ ำแนกตำม Generation

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมอำยุ

จ ำแนกตำมพ้ืนท่ี

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม <--(หัวตรงน้ีรบกวนทำง Artwork ออกแบบนะคะ)
กำรจ้ำงงำน

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 405-1

5.63
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ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนสร้ำงรำยได้ ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนตำมหลัก STEM ร้อยละ

ร้อยละของแรงงำนตำมกลุ่มบุคลำกรพิเศษ - ทุพพลภำพ ร้อยละ

จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

 อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร ร้อยละ

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 31 63.27 27 58.70 52 74.29 25 64.10 37 64.91
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         36.73 19         41.30 18         25.71 14         35.90 20         35.09

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 28         57.14 20         43.48 39         55.71 18         46.15 27         47.37

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 21         42.86 25         54.35 27         38.57 17         43.59 28         49.12

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 1          2.17 4          5.71 4         10.26 2          3.51

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 61 58.65 46 68.66 45 60.81 19 63.33 21 48.84
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 43         41.35 21         31.34 29         39.19 11         36.67 22         51.16

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 86         82.69 37         55.22 55         74.32 24         80.00 24         55.81

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         17.31 27         40.30 16         21.62 6         20.00 17         39.53

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 3          4.48 3          4.05 0 0 2          4.65

พนักงำนท่ีใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

พนักงำนท่ีกลับมำท ำงำนหลังใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

จ ำนวนช่ัวโมงท้ังหมด ช่ัวโมง

จ ำนวนเฉล่ียท้ังหมด ช่ัวโมง

ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำต่อ
ช่ัวโมงกำรท ำงำน (DJSI/CSA)

บำท

GRI 404-1
ชำย ช่ัวโมง

หญิง ช่ัวโมง

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Manager up) ช่ัวโมง

พนักงำนระดับบริหำร
(Level 5-9: Officer, Senior Officer)

ช่ัวโมง

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
(Level 1-4 : Practitioner)

ช่ัวโมง

GRI 404-1
สำยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (PS) ช่ัวโมง

กลุ่มงำนวำงแผนยุทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ย่ังยืนองค์กร (CG)

ช่ัวโมง

กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพองค์กร (MD) ช่ัวโมง

บัญชีและกำรเงิน (AF) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและกำรค้ำน้ ำมัน (RFBG) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ (BD) ช่ัวโมง

GRI 404-1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (BPPU) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติ (NT) ช่ัวโมง  -                          86.00  -  -  - 

                         63.00  -  -  -  - 
  -  -  -  -  - 

                         43.53                          43.83                          44.35                          15.58                          29.56
                         39.23                          30.47                          30.63                          21.82                          28.09

                         53.45                          73.22                          71.68                          37.00                          23.47
                         64.28                          71.06                          67.65                          18.85                          27.00

                         56.00                         104.29                          56.45                          38.45                          31.84

  -                          73.56                         102.23                          46.99   - 

                         22.39                          22.34                          22.48                          12.53                          21.46

จ ำแนกตำมสำยงำน

                         63.91                          56.66                          52.33                          45.15                          53.66

                         56.31                          58.09                          56.35                          24.03                          24.87

                         50.76                          52.65                          50.35                          28.18                          25.69

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมเพศ
                         42.66                          43.07                          42.82                          21.05                          29.03

                         45.10                          45.88                          45.12                          23.29                          27.99

                    62,855.51                     47,048.98                     28,120.00                      8,717.66                     14,447.45

กำรพัฒนำพนักงำน (จ ำนวนช่ัวโมงกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี)

                    55,926.00                     57,487.00                     56,448.50                     28,650.27                     30,869.65

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

กำรลำคลอดบุตร

กำรพัฒนำพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 401-1

พนักงำนพ้นสภำพ

4.00 3.55 5.36 3.16 5.13

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

พนักงำนใหม่

พนักงำนพ้นสภำพ

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

22.58 22.44 24.15

27.60 26.45 24.64

1.00 1.00 1.00

CSA

ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนสร้ำงรำยได้ ร้อยละ

ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรท่ีอยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนตำมหลัก STEM ร้อยละ

ร้อยละของแรงงำนตำมกลุ่มบุคลำกรพิเศษ - ทุพพลภำพ ร้อยละ

จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน % จ ำนวนคน %

 อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร ร้อยละ

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 31 63.27 27 58.70 52 74.29 25 64.10 37 64.91
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         36.73 19         41.30 18         25.71 14         35.90 20         35.09

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 28         57.14 20         43.48 39         55.71 18         46.15 27         47.37

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 21         42.86 25         54.35 27         38.57 17         43.59 28         49.12

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 1          2.17 4          5.71 4         10.26 2          3.51

ชำย จ ำนวนคน/ร้อยละ 61 58.65 46 68.66 45 60.81 19 63.33 21 48.84
หญิง จ ำนวนคน/ร้อยละ 43         41.35 21         31.34 29         39.19 11         36.67 22         51.16

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 86         82.69 37         55.22 55         74.32 24         80.00 24         55.81

ระหว่ำง 30-50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 18         17.31 27         40.30 16         21.62 6         20.00 17         39.53

อำยุเกิน 50 ปี จ ำนวนคน/ร้อยละ 0 0.00 3          4.48 3          4.05 0 0 2          4.65

พนักงำนท่ีใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

พนักงำนท่ีกลับมำท ำงำนหลังใช้สิทธิลำคลอดบุตร จ ำนวนคน/ร้อยละ 4          0.32 5          0.40 7          0.56 4          0.33 8          0.73

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย

จ ำนวนช่ัวโมงท้ังหมด ช่ัวโมง

จ ำนวนเฉล่ียท้ังหมด ช่ัวโมง

ค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำต่อ
ช่ัวโมงกำรท ำงำน (DJSI/CSA)

บำท

GRI 404-1
ชำย ช่ัวโมง

หญิง ช่ัวโมง

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14: Manager up) ช่ัวโมง

พนักงำนระดับบริหำร
(Level 5-9: Officer, Senior Officer)

ช่ัวโมง

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
(Level 1-4 : Practitioner)

ช่ัวโมง

GRI 404-1
สำยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (PS) ช่ัวโมง

กลุ่มงำนวำงแผนยุทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ย่ังยืนองค์กร (CG)

ช่ัวโมง

กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพองค์กร (MD) ช่ัวโมง

บัญชีและกำรเงิน (AF) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG) ช่ัวโมง

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและกำรค้ำน้ ำมัน (RFBG) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ (BD) ช่ัวโมง

GRI 404-1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (BPPU) ช่ัวโมง

ทรัพยำกรธรรมชำติ (NT) ช่ัวโมง  -                          86.00  -  -  - 

                         63.00  -  -  -  - 
  -  -  -  -  - 

                         43.53                          43.83                          44.35                          15.58                          29.56
                         39.23                          30.47                          30.63                          21.82                          28.09

                         53.45                          73.22                          71.68                          37.00                          23.47
                         64.28                          71.06                          67.65                          18.85                          27.00

                         56.00                         104.29                          56.45                          38.45                          31.84

  -                          73.56                         102.23                          46.99   - 

                         22.39                          22.34                          22.48                          12.53                          21.46

จ ำแนกตำมสำยงำน

                         63.91                          56.66                          52.33                          45.15                          53.66

                         56.31                          58.09                          56.35                          24.03                          24.87

                         50.76                          52.65                          50.35                          28.18                          25.69

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมเพศ
                         42.66                          43.07                          42.82                          21.05                          29.03

                         45.10                          45.88                          45.12                          23.29                          27.99

                    62,855.51                     47,048.98                     28,120.00                      8,717.66                     14,447.45

กำรพัฒนำพนักงำน (จ ำนวนช่ัวโมงกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี)

                    55,926.00                     57,487.00                     56,448.50                     28,650.27                     30,869.65

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

กำรลำคลอดบุตร

กำรพัฒนำพนักงำน
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 401-1

พนักงำนพ้นสภำพ

4.00 3.55 5.36 3.16 5.13

 จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

พนักงำนใหม่

พนักงำนพ้นสภำพ

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

22.58 22.44 24.15

27.60 26.45 24.64

1.00 1.00 1.00

CSA

คะแนน Best Employer ร้อยละ

คะแนนควำมผูกพันพนักงำน ร้อยละ

ข้อร้องเรียนด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน กรณี

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรล่วงละเมิด และกำร
เลือกปฏิบัติ

กรณี

หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย

เพศ อัตรำส่วน 1.00 0.86

อำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี อัตรำส่วน 1.00 0.75

ระหว่ำง 30-50 ปี อัตรำส่วน 1.00 0.83

อำยุเกิน 50 ปี อัตรำส่วน 0.96 1.00

พุทธ อัตรำส่วน 1.00 0.85

อ่ืนๆ อัตรำส่วน 0.78 1.00

ผู้จัดกำรข้ึนไป (Level 10-14) อัตรำส่วน 0.89 1.00

พนักงำนระดับอำวุโส (Level 8-9) อัตรำส่วน 0.98 1.00

พนักงำนระดับบริหำร (Level 5-7) อัตรำส่วน 0.94 1.00

พนักงำนระดับปฏิบัติกำร (Level 1-4) อัตรำส่วน 1.00 0.89

ส ำนักงำนใหญ่ อัตรำส่วน 0.79 1.00

โรงกล่ัน อัตรำส่วน 1.00 0.74

อ่ืนๆ (ภำคเหนือ, ภำคกลำง, ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคใต้)

อัตรำส่วน 0.78 1.00

ค่ำเฉล่ียของสัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน ร้อยละ

ค่ำมัธยฐำนของสัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน ร้อยละ

ค่ำเฉล่ียของสัดส่วนเงินโบนัส ร้อยละ

ค่ำมัธยฐำนของสัดส่วนเงินโบนัส ร้อยละ

2563 2564
ชำย : หญิง ชำย : หญิง ชำย : หญิง ชำย : หญิง ชำย : หญิง

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562

CSA

อัตรำส่วนควำมแตกต่ำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (ชำย : หญิง)

-16.97 -15.66
-20.29 -18.88
-14.92 -14.47
-15.96 -17.83

2563 2564

GRI 405-2

สัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน (หญิง : ชำย)

จ ำแนกตำมเพศ

จ ำแนกตำมอำยุ

จ ำแนกตำมศำสนำ

จ ำแนกตำมระดับ

จ ำแนกตำมพ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วย
2560 2561 2562

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน

                         61.00                          69.00                          62.00                          63.00                          70.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                         61.00                          67.00                          56.00                          56.00  N/A 
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 403-9

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง  1,352,215.40    210,360.90  1,806,814.30    662,860.50  1,736,499.30    658,555.50  1,675,031.60    669,431.30  1,149,249.50    109,721.50

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง 4,253,591.00 1,255,606.90 4,250,297.90 1,209,490.90 4,714,105.12 1,850,478.40 5,959,383.00 1,856,171.00 2,238,417.50 572,543.00

- พนักงาน ร้อยละ 0.85 0.97 0.78 1.13 0.69 0.88 0.49 0.62

GRI 403-9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.74 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 6.00 0.00 5.00 0.00 2.00 2.00 4.00 0.00

0.00 0.00 1.41 0.00 1.06 0.00 0.34 0.54 1.79 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.71 0.00 0.42 0.00 0.34 0.00 0.45 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00

N/A N/A 100 100 100

N/A 100 100 100

- ผู้รับเหมา
จ านวนคร้ัง

N/A N/A 0.00 0.00

100

การบาดเจ็บจากการท างานท่ีท าให้ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (High-Consequence Work-Related Injuries)

- พนักงาน
จ านวนคร้ัง

N/A N/A 0.00 0.00 0.00

N/A

1.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.55 0.30 0.26 0.36- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 3.00 2.00 2.00

100 100 100 100

0.40 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจากการท างานถึงข้ันหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00

1.10 0.76 0.38 1.42

100 100 100 100 100

100

- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 6.00 5.00 4.00 4.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00

0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.64 1.21 0.00 0.43 0.00- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
1.00 3.00 0.00 1.00

100 100 100 100

100 100 100 100 100

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate : TRIFR)

0.00 0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100

- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 0.00 0.00

0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการลางาน
1.05

การบาดเจ็บจากการท างาน (Work-Related Injuries)

การเสียชีวิตจากการบาดจ็บจากการท างาน  (Fatality as a result of Work-Related Injury)

- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
0.00 0.00 0.00 0.00

- ผู้รับเหมา
5,509,197.90 5,459,788.80 6,564,583.52 7,815,554 2,810,960.50

Workers covered by an occupational health and safety management system

ช่ัวโมงการท างานรวม

- พนักงาน
1,562,576.30 2,469,674.80 2,395,054.80 2,344,462.90 1,258,971

ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย <--(หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

สรุุปผลการุดำำาเนิินิงานิดำ้านิความปลอดำภััยและอาชีีวอนิามัย
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 403-9

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง  1,352,215.40    210,360.90  1,806,814.30    662,860.50  1,736,499.30    658,555.50  1,675,031.60    669,431.30  1,149,249.50    109,721.50

ช่ัวโมง

ช่ัวโมง 4,253,591.00 1,255,606.90 4,250,297.90 1,209,490.90 4,714,105.12 1,850,478.40 5,959,383.00 1,856,171.00 2,238,417.50 572,543.00

- พนักงาน ร้อยละ 0.85 0.97 0.78 1.13 0.69 0.88 0.49 0.62

GRI 403-9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.74 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 6.00 0.00 5.00 0.00 2.00 2.00 4.00 0.00

0.00 0.00 1.41 0.00 1.06 0.00 0.34 0.54 1.79 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.71 0.00 0.42 0.00 0.34 0.00 0.45 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9

N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

0.00

N/A N/A 100 100 100

N/A 100 100 100

- ผู้รับเหมา
จ านวนคร้ัง

N/A N/A 0.00 0.00

100

การบาดเจ็บจากการท างานท่ีท าให้ไม่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (High-Consequence Work-Related Injuries)

- พนักงาน
จ านวนคร้ัง

N/A N/A 0.00 0.00 0.00

N/A

1.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.55 0.30 0.26 0.36- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 3.00 2.00 2.00

100 100 100 100

0.40 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจากการท างานถึงข้ันหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00

1.10 0.76 0.38 1.42

100 100 100 100 100

100

- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 6.00 5.00 4.00 4.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00

0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.64 1.21 0.00 0.43 0.00- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
1.00 3.00 0.00 1.00

100 100 100 100

100 100 100 100 100

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate : TRIFR)

0.00 0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 100 100 100 100

- ผู้รับเหมา

จ านวนคร้ัง
0.00 0.00 0.00

0.00

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการลางาน
1.05

การบาดเจ็บจากการท างาน (Work-Related Injuries)

การเสียชีวิตจากการบาดจ็บจากการท างาน  (Fatality as a result of Work-Related Injury)

- พนักงาน

จ านวนคร้ัง
0.00 0.00 0.00 0.00

- ผู้รับเหมา
5,509,197.90 5,459,788.80 6,564,583.52 7,815,554 2,810,960.50

Workers covered by an occupational health and safety management system

ช่ัวโมงการท างานรวม

- พนักงาน
1,562,576.30 2,469,674.80 2,395,054.80 2,344,462.90 1,258,971

ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย <--(หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย
2560 2561 2562 2563 2564

GRI 403-9
วัน / หน่ึงล้านช่ัวโมงการท างาน 0.00 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

วัน / หน่ึงล้านช่ัวโมงการท างาน 0.00 0.00 9.18 0.00 1.27 0.00 1.34 0.00 2.30 0.00
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

GRI 403-9
- พนักงานและผู้รับเหมา คร้ัง

- พนักงาน คร้ัง

- ผู้รับเหมา คร้ัง
- ความครอบคลุมของข้อมูล ร้อยละของการด าเนินงาน

จ านวนคร้ังรวม

จ านวนคร้ังแยกตามเพศ N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0
จ านวนการเสียชีวิต (คร้ัง)

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

จ านวนอุบัติการณ์

จ านวนอุบัติการณ์ / หน่ึงล้าน
ช่ัวโมงการท างาน

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

จ านวนอุบัติการณ์

จ านวนอุบัติการณ์ / หน่ึงล้าน
ช่ัวโมงการท างาน

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด าเนินงาน)

PSM Assessment Score 
(เป้าหมายปี 2564 : 3.3)

คะแนน

*การค านวณการบาดเจ็บจากการท างาน โดยค านวณจากกรณีท่ีมีการหยุดงานต้ังแต่ 1 วันท างานข้ึนไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล

คะแนนการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM Assessment Score)

2.3 2.7 3.1 3.3 3.5

0

100 100 100 100 100

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ในระดับ 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

100 100 100 100 100

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Events)

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ในระดับ 1

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

N/A N/A 100 100 100

N/A 0 0 0

จ านวนคร้ัง / หน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ท างาน

N/A N/A 0 0 0

100 100 100 100 100

GRI 403-10

การเจ็บป่วยจากการท างาน (Work-Related Illnesses)

อัตราความถ่ีของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างาน (Occupational Illness Frequency Rate : OIFR)

- พนักงาน

N/A

25 15 19 12 21
3 2 16 1 3

จ านวนเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
28 17 35 101 24

- ผู้รับเหมา
100 100 100 100 100

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)

- พนักงาน
100 100 100 100 100

ความรุับผิดำชีอบต่่อลูกค้า

ตัวช้ีวัด รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ความพึงพอใจของลูกค้า : ผู้ใช้บริการท่ีสถานีบริการ ร้อยละ                80.50                85.80                86.60                88.10                87.45

Net Promoter ranking (NPS) อันดับท่ี  ล ำดับท่ี 1
(ร่วม)

 ล ำดับท่ี 1
(ร่วม)

 ล ำดับท่ี 1
(ร่วม)

 ล ำดับท่ี 1
(ร่วม)

 ล ำดับท่ี 1
(ร่วม)

Net Promoter Score (NPS) ร้อยละ                77.50                71.50                76.10                81.30                77.50

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ                88.87                82.00                87.00                83.30                91.50

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้าร่ัวไหล กรณี 0 0 0 0 0

การละเมิดกฎหมายด้านการส่ือสารการตลาดอย่างมีนัยส าคัญ กรณี 0 0 0 0 0

จ านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส าคัญกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม กรณี 0 0 0 0 0
GRI419-1  การปฎิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า <--(หัวตรงน้ีรบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)

GRI102-43

GRI102-44

ความพึงพอใจของลูกค้า

ผู้ใช้บริการท่ีสถานีบริการ (End users)

Industrial customers

GRI417-3
การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการส่ือสารการตลาด
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GRI Content Index 
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 11

102-2 Activities, brands, products, and services 11
102-3 Location of headquarters 11
102-4 Location of operations 11-13
102-5 Ownership and legal form 14
102-6 Markets served 11
102-7 Scale of the organization 11
102-8 Information on employees and other workers 117-119 SDG 8 - Employment
102-9 Supply chain 16-17
102-10 Significant changes to the organization and its supply 

chain
6

102-11 Precautionary Principle or approach 66
102-12 External initiatives 61, 63, 90-93
102-13 Membership of associations 11
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker 9-10
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 66

ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 23, 61, 63, 101 SDG 16 - Ethical and 

lawful behavior

GOVERNANCE
102-18 Governance structure 11-13
102-19 Delegating authority 11-13
102-20 Execut ive-level responsib i l i ty for economic, 

environmental, and social topics
23

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees

23 SDG 5 - Women in 
leadership
SDG 16 - Inclusive 
decision making

102-23 Chair of the highest governance body 11-13 SDG 16 - Effective, 
accountable 
and transparent 
governance

102-24 Nominating and selecting the highest governance body  Annual Registration Statement / Annual Report 2021, 
165

SDG 5 - Women in 
leadership
SDG 16 - Inclusive 
decision making

102-25 Conflicts of interest 61, 63 SDG 16 - Effective, 
accountable 
and transparent 
governance

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy

23

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 23
102-29 Identifying and managing economic, environmental, 

and social impacts
66-77 SDG 16 - Inclusive 

decision making
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 40
102-33 Communicating critical concerns 40
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups 25 Yes
102-41 Collective bargaining agreements 134 SDG 8 - Freedom 

of association and 
collective bargaining

102-42 Identifying and selecting stakeholders 25 Yes
102-43 Approach to stakeholder engagement 26-39 Yes
102-44 Key topics and concerns raised 26-39 Yes
REPORTING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 11
102-46 Defining report content and topic boundaries 6 Yes
102-47 List of material topics 41 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 184-186
102-56 External assurance 189-191
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Material Topics

GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 90-114
103-2 The management approach and its components 90
103-3 Evaluation of the management approach 90, 162-176

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 91-92, 162-171 SDG 7 - Energy 
efficiency, Renewable 
energy
SDG 8 - Energy 
efficiency
SDG 12 - Energy 
efficiency, Transport
SDG 13 - Energy 
efficiency

Yes

302-3 Energy intensity 91-92, 168-169 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 25-39, 95-97
103-2 The management approach and its components 95-97, 172-173
103-3 Evaluation of the management approach 95-97, 172-173

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

  Omission
SDGs

External 
Assurance

Part 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 60-88
103-2 The management approach and its components 60, 66-77
103-3 Evaluation of the management approach 60, 66-77

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 161 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 25-39, 79-83
103-2 The management approach and its components 79-83
103-3 Evaluation of the management approach 79-83

GRI 204: 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 161 SDG 12 - Procurement 
practices

Sustainable 
Supplier 
Development

BCP 
Indicator

Percentage of supplier satisfaction 81

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 63-65
103-2 The management approach and its components 63-65
103-3 Evaluation of the management approach 63-65

GRI 205: 
Anti-Corruption
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policiesand procedures

60 SDG 16 - 
Anti-corruption

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 60 SDG 16 - 
Anti-corruption

INFORMATION TECHNOLOGY & CYBERSECURITY

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 86-88
103-2 The management approach and its components 86-88
103-3 Evaluation of the management approach 86-88

Information 
Technology & 
Cybersecurity

BCP 
Indicator

Number of information security breaches/cybersecurity 
incidents

88
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GRI 303: Water 
and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 95-97 SDG 6 - Interaction 
with water
SDG 12 - Interaction 
with water

Yes

303-2 Management of water discharge-related impacts 98 SDG 6 - Water 
management

Yes

303-3 Water withdrawal 95 SDG 6 - Water 
withdrawal

Yes

303-4 Water discharge 98, 174 SDG 6 - Water 
discharge

Yes

303-5 Water consumption 95-97, 172-173 SDG 6 - Water 
consumption

Yes

EMISSIONS

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 92-94, 101-102
103-2 The management approach and its components 92-94, 101-102
103-3 Evaluation of the management approach 92-94, 101-102, 172

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 93-94, 166-169 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 93-94, 166-169 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 171 Yes
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other 

significant air emissions
172 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 172 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 25-39, 101-102, 103
103-2 The management approach and its components 101-102, 103
103-3 Evaluation of the management approach 101-102, 103, 174-175

GRI 306:
Effluents and
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 103, 174-175 SDG 3 - Spills
SDG 6 - Waste, 
Water-related 
ecosystems and 
biodiversity
SDG 12 - Waste

Yes

306-3 Significant spills 99-100, 176 SDG 3 - Spills
SDG 6 - Spills
SDG 12 - Spills
SDG 14 - Spills
SDG 15 - Spills

Yes

BCP 
Indicator

Plastic waste reduction 51, 159

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 90-114
103-2 The management approach and its components 90-114
103-3 Evaluation of the management approach 90-114

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 
2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

176 SDG 16 - Compliance 
with laws and 
regulations

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

  Omission
SDGs

External 
Assurance

Part Omitted
Reason

Explanation
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GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

 Omission
SDGs

External 
Assurance

Part Omitted
Reason

Explanation

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 82-83
103-2 The management approach and its components 82-83
103-3 Evaluation of the management approach 82-83

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

82-83

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

82-83

ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 114
103-2 The management approach and its components 114
103-3 Evaluation of the management approach 114

Environmental 
protection 
expenditures 
and investment 
type

BCP 
Indicator

Total environmental protection expenditures and 
investment type

114

PRODUCT TRANSPORTATION 

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39
103-2 The management approach and its components 111-113
103-3 Evaluation of the management approach 111-113

Product 
Transportation 

BCP 
Indicator

Percentage of Efficiency in Transportation Contract 
Management 

111

BCP 
Indicator

Significant environmental impacts of transporting 
products

104-113

ECO-EFFICIENCY 

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 90
103-2 The management approach and its components 90
103-3 Evaluation of the management approach 90

Eco-Effciency BCP 
Indicator

Eco-efficiency (EBITDA/Total GHG emissions of 
RFBG and MKBG)

90

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 136-146
103-2 The management approach and its components 136-146
103-3 Evaluation of the management approach 136-146, 177-179

GRI 401: 
Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 138, 145, 177-178 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 25-39, 116-122
103-2 The management approach and its components 116-122
103-3 Evaluation of the management approach 116-122, 180-181

GRI 403: 
Management 
Approach 
Disclosure 
2018

403-1 Occupational health and safety management system 116 Yes
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation
117 Yes

403-3 Occupational health services 118 Yes
403-4 Worker participation, consultation, and communication 

onoccupational health and safety
119 Yes

403-5 Worker training on occupational health and safety 120 Yes
403-6 Promotion of worker health 120 Yes

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 
safety impactsdirectly linked by business relationships

120 Yes

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-9 Work-related injuries 120-121 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 120-121 SDG 3 - Occupational 
health and safety
SDG 8 - Occupational 
health and safety
SDG 16 - Occupational 
health and safety

Yes

OGSS Emergency Preparedness 119 Yes

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 139-142
103-2 The management approach and its components 139-142
103-3 Evaluation of the management approach 139-142
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GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 178 SDG 4 - Employee 
training & education
SDG 5 - Gender equity
SDG 8 - Employee 
training & education

404-3 Percentage of employees receiv ing regular 
performanceand career development reviews

178 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 25-39, 129-134
103-2 The management approach and its components 129-134
103-3 Evaluation of the management approach 129-134

GRI 412: 
Human Rights 
Assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviewsor impact assessments

130

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 147-160
103-2 The management approach and its components 147-160
103-3 Evaluation of the management approach 147-160

GRI 413: Local 
Communities 
2016

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

147

413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities

BCP 
Indicator

Community engagement score 147

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 82-83
103-2 The management approach and its components 82-83
103-3 Evaluation of the management approach 82-83

GRI 414:
Supplier Social
Assesment
2016

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

83 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

82

MARKETING AND LABELING

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39, 104-110, 123-128
103-2 The management approach and its components 104-110, 123-128
103-3 Evaluation of the management approach 104-110, 123-128

GRI 417 
MARKETING 
AND LABELING

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications

110, 181

Product 
and service 
Development

BCP 
Indicator

Net Promoter Score (NPS) / Customer satisfaction 104-110, 123-128, 181

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 25-39
103-2 The management approach and its components 61-64
103-3 Evaluation of the management approach 63-65

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 
2016

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

181 SDG 16 - Compliance 
with laws and regulations

GRI Standard Disclosure
Page number(s) 
and/or URL(s)

 Omission
SDGs

External 
Assurance

Part Omitted
Reason

Explanation
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การยึดึหลักัสากลั 10 ประการของ UN Global Compact

หลัักเกณฑ์์ขั้ั�นสููงสูุด สู่�งที่่�ดำ�เน่นก�ร เปิิดเผยที่่�

ขอบเขต: 
ใช้้หลััก 10 ประการในกลัยุุทธ์์แลัะการ
ดำเนินงานขององค์์กร

กลัยุที่ธ์์ บรรษััที่ภิ่บ�ลั แลัะก�รมี่สู่วนร่วมี

1. อธ์ิบายุการบูรณาการสูู่�องค์์กร สู่ายุงานแลัะ 
หน�วยุธ์ุรกิจ 

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน  
• กลัยุุทธ์์สูู่�ค์วามยุั�งยุืน

23
46

2. อธ์ิบายุการดำเนินงานห�วงโซ่�อุปทาน • ภาพรวมบริษััทฯ
• ห�วงโซ่�ค์ุณค์�าธ์ุรกิจ
• การบริหารจัดการห�วงโซ่�อุปทาน

11
16
16

หลัักก�ร 1:
สู่นับสู่นุนแลัะเค์ารพในเรื�องการปกป้อง
สู่ทิธ์มินษุัยุช้นท่�ประกาศในระดับสู่ากลั ตาม
ขอบเขตอำนาจท่�เอื�ออำนวยุ
หลัักก�ร 2:
หมั�นตรวจตราดูแลัมิให้ธ์ุรกิจของตนเข้าไป
ม่สู่�วนเก่�ยุวข้องกับการลั�วงลัะเมิดสู่ิทธ์ิ
มนุษัยุช้น

สู่ที่ธ์่มีนุษัยชน

3. อธ์ิบายุค์วามมุ�งมั�น กลัยุุทธ์์หรือนโยุบายุใน
ด้านสู่ิทธ์ิมนุษัยุช้น

• สู่ิทธ์ิมนุษัยุช้น 129-134

4. อธ์ิบายุถึึงระบบบริหารจัดการท่�ม่ประสู่ิทธ์ิผลั
ซ่ึ�งค์ำนึงถึึงหลัักสู่ิทธ์ิมนุษัยุช้น

5. อธ์ิบายุถึึงกลัไกการประเมินแลัะเฝ้้าระวังท่�ม่ 
ประสู่ิทธ์ิผลัซ่ึ�งค์ำนึงถึึงหลัักสู่ิทธ์ิมนุษัยุช้น

หลัักก�ร 3:
สู่�งเสู่ริมสู่นับสู่นุนเสู่ร่ภาพในการรวมกลัุ�ม
ของแรงงานแลัะการรับรองสู่ิทธ์ิในการร�วม
เจรจาต�อรองอยุ�างจริงจัง
หลัักก�ร 4:
ขจัดการใช้้แรงงานเกณฑ์์ แลัะแรงงานท่�ใช้้
การบังค์ับทุกรูปแบบ
หลัักก�ร 5:
ยุกเลัิกการใช้้แรงงานเด็กอยุ�างจริงจัง
หลัักก�ร 6:
ขจดัการเลัอืกปฏิบิตัใินการจา้งแรงงานแลัะ
การประกอบอาช้่พ

แรงง�น

6. อธ์ิบายุค์วามมุ�งมั�น กลัยุุทธ์์หรือนโยุบายุใน
ด้านแรงงาน

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

7. อธ์ิบายุถึึงระบบบริหารจัดการท่�ม่ประสู่ิทธ์ิผลั 
ซ่ึ�งค์ำนึงถึึงด้านแรงงาน

• การดำเนินงานกับผู้ม่สู่�วนได้ เสู่่ยุ 
(พนักงาน)

135

8. อธ์ิบายุถึึงกลัไกการประเมินแลัะเฝ้้าระวังท่�ม่
ประสู่ิทธ์ิผลัซ่ึ�งค์ำนึงถึึงด้านแรงงาน

• ค์วามปลัอดภัยุแลัะอาช้่วอนามัยุ
• สู่ิทธ์ิมนุษัยุช้น 
• การดูแลัพนักงาน

116
129
135

หลัักก�ร 7:
สู่นับสู่นุนแนวทางการระวังในการดำเนิน
งานท่�อาจจะสู่�งผลักระทบต�อสู่ิ�งแวดลั้อม
หลัักก�ร 8:
อาสู่าจัดทำกิจกรรมท่�สู่�งเสู่ริมการยุกระดับ
ค์วามรับผิดช้อบต�อสู่ิ�งแวดลั้อม
หลัักก�ร 9:
สู่� ง เสู่ริมการพัฒนาแลัะการเผยุแพร�
เทค์โนโลัยุ่ท่�เป็นมิตรต�อสู่ิ�งแวดลั้อม 

สู่�งแวดลั้อมี

9. อธ์บิายุถึงึค์วามมุ�งมั�น กลัยุทุธ์ห์รอืนโยุบายุว�า
ด้วยุค์วามรับผิดช้อบต�อสู่ิ�งแวดลั้อม

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

10. อธ์ิบายุถึึงระบบบริหารจัดการท่�ม่ประสู่ิทธ์ิผลั
ซ่ึ�งค์ำนึงถึึงหลัักการรักษัาสู่ิ�งแวดลั้อม

• ผลัการดำเนินงานด้านค์วามยุั�งยืุน  
(สู่ิ�งแวดลั้อม)

90-114

11. อธ์ิบายุถึึงกลัไกการประเมินแลัะเฝ้้าระวังท่�
ม่ประสู่ิทธ์ิผลัซ่ึ�งค์ำนึงถึึงค์วามรับผิดช้อบต�อ             
สู่ิ�งแวดลั้อม

• การพัฒนาสู่ินค์้าแลัะบริการอยุ�าง
ยุั�งยุืน

• ประสู่ิทธ์ิภาพเช้ิงนิเวศเศรษัฐกิจ
• บัญช้่ค์�าใช้้จ�ายุด้านสู่ิ�งแวดลั้อม

104

90
114

ขั้อบเขั้ตแลัะหลัักก�ร
ขั้อง UNGC
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หลัักเกณฑ์์ขั้ั�นสููงสูุด สู่�งที่่�ดำ�เน่นก�ร เปิิดเผยที่่�

หลัักก�ร 10:
ดำเนนิงานในทางต�อตา้นการทจุรติ รวมทั�ง
การกรรโช้ก แลัะการให้สู่นิบนในทุกรปูแบบ

ก�รต่อต้�นทีุ่จร่ต

12. อธ์ิบายุถึึงค์วามมุ�งมั�น กลัยุุทธ์์หรือนโยุบายุ 
 ว�าด้วยุการต�อต้านการทุจริต

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

13. อธ์ิบายุถึึงระบบบริหารจัดการท่�ม่ประสู่ิทธ์ิผลั
ซ่ึ�งค์ำนึงถึึงหลัักการต�อต้านการทุจริต

• การกำกับดูแลักิจการท่�ด่แลัะ
 การต�อต้านทุจริต

61, 63

14. อธ์ิบายุถึึงกลัไกการประเมินแลัะเฝ้้าระวังท่�ม่
ประสิู่ทธ์ิผลัซ่ึ�งค์ำนึงถึึงหลัักการต�อต้านการ
ทุจริต

• การบริหารจัดการห�วงโซ่�อุปทาน 79

ขอบเขต:
สู่นับสู่นุนการดำเนินงานตามเป้าหมายุ
สู่หประช้าช้าติแลัะข้อตกลังต�างๆ

เปิ้�หมี�ยสูหปิระช�ช�ต่แลัะขั้้อตกลัง

15. อธ์ิบายุถึึ งการสู่นับสู่นุนของธุ์รกิจหลััก
สู่ำหรับเป้าหมายุแลัะข้อตกลังต�างๆ แห�ง
สู่หประช้าช้าติ

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

16. อธ์ิบายุถึึงการลังทุนทางสู่ังค์มเช้ิงกลัยุุทธ์์แลัะ
การบริการสู่ังค์ม

• การพัฒนาชุ้มช้นแลัะสู่ังค์ม 147

17. อธ์ิบายุถึึงนโยุบายุค์วามช้�วยุเหลัือแลัะ
สู่นับสู่นุนม่สู่�วนร�วมของสู่าธ์ารณะ

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

18. อธ์บิายุถึงึการเปน็หุน้สู่�วนแลัะการทำงานเปน็
หมู�ค์ณะ

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน 23

ขอบเขต:
การบริหารองค์์กรอยุ�างยุั�งยืุนแลัะค์วาม
เป็นผูน้ำ

ก�รบร่ห�รองค์์กร

19. อธ์ิบายุถึึงค์วามมุ�งมั�นแลัะค์วามเป็นผู้นำ               
ของประธ์านเจ้าหน้าท่�บริหาร (CEO)

• สู่ารจากประธ์านฯ
• กลัยุุทธ์์สูู่�ค์วามยุั�งยุืน 

8
46

20. อธ์ิบายุถึึงการแต�งตั�งค์ณะกรรมการแลัะการ
กำกับดูแลั

• บางจากแลัะค์วามยุั�งยุืน โค์รงสู่ร้าง
ด้านค์วามยุั�งยุืน

• การกำกับดูแลักิจการท่�ด่แลัะการ              
ต�อต้านทุจริต

23

61, 63

21. อธ์ิบายุถึึงการม่สู่�วนร�วมของผู้ม่สู่�วนได้เสู่่ยุ • บางจากฯ แลัะผู้ม่สู่�วนได้เสู่่ยุ 25

ขั้อบเขั้ตแลัะหลัักก�ร
ขั้อง UNGC
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Corporation Public Company Limited’s 
Integrated Sustainability Report for the calendar year 2021 
 
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 
LRQA 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 LRQA’s verification procedure for all 
specific standard disclosures listed below except for Energy consumption within the organization, Scope 1 GHG 
emissions, Scope 2 GHG emissions, GHG emissions intensity and reduction of GHG emissions where a reasonable level 
of assurance and 5% materiality is applied. LRQA’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 BCP’s operations and activities 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 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (3)(2016) 
- GRI 305-7: Nitrogen Oxides (NOx), Sulfur Oxides (SOx), and other significant air emissions (VOC and 

H2S)(4)(2016) 
- GRI 306- 3: Waste generated (4)(2020) 
- GRI 306- 4: Waste diverted from disposal (4)(2020) 
- GRI 306- 5: Waste directed to disposal (4)(2020) 
- GRI 306-3: Significant spills (4)(2016) 
- GRI 403-9: Work-related injuries (2)(2018) 
- GRI 403-10: Work-related ill health (2) (2018) 
- GRI 405-2: Ratio of basic salary and remuneration of women to men (5)(2016) 
- OG6: Volume of Flared and Vented Hydrocarbon (4) 
- 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(6)(2016) 
- GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions(6)(2016) 
- GRI 305-2: Energy indirect(Scope 2) GHG emissions(6)(2016) 
- GRI 305-4 GHG emission intensity (6)(2016) 
- GRI 305-5: Reduction of GHG emissions (7) (2016) 

Notes: 
1. Excludes subsidiaries and related companies in Thailand and overseas unless stated otherwise. 
2. Include BCP Refinery, refinery office at Sukhumvit Soi 64 and BCP Head office at M Tower 
3. Reporting of Scope 3 GHG emissions include emissions from Upstream crude oil transportation, Downstream fuel products 

transportation (but exclude transportation of heavy fuel oil, lubricant oil), waste transportation and Municipal water consumption of 
refinery business and emission from purchased goods and services, upstream transportation, use of Municipal water and used of sold 
product for Marketing business. Remark: Upstream crude oil transportation does not include crude oil transportation from oversea. 

4. Limited to a BCP refinery at Sukhumvit Soi 64 only. 
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5. Includes all units of BCP Refinery business, i.e. Head office, Refinery plant, and Regional oil terminals. 
6. includes BCP and its subsidiaries and related company in Thailand in Marketing business. In conclusion, reporting scope for energy 

consumption and greenhouse gas emissions includes BCP (Refinery Business), Bangchak Green Net Co., Ltd. (BGN), and Bangchak Retail 
Co., Ltd. (BCR). 

7. Limited to GHG reduction activities of BCP refinery only. 
 
LRQA’s responsibility is only to BCP.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. BCP’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  
Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of BCP. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach, 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(6)(2016) 
 GRI 305-1: Direct (Scope 1) GHG emissions(6)(2016) 
 GRI 305-2: Energy indirect(Scope 2) GHG emissions(6)(2016) 
 GRI 305-4 GHG emission intensity (6)(2016) 
 GRI 305-5: Reduction of GHG emissions (7) (2016) 
Notes: 
6.  Includes BCP and its subsidiaries and related company in Thailand in Marketing business. In conclusion, reporting scope for energy 

consumption and greenhouse gas emissions includes BCP (Refinery Business), Bangchak Green Net Co., Ltd. (BGN), and Bangchak Retail 
Co., Ltd. (BCR). 

7.  Limited to GHG reduction activities of BCP refinery only. 
The above opinion expressed is formed on the basis of a reasonable level of assurance and at 5% materiality. 
 
Also, 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.  
 
LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks 
though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 
 Assessing BCP’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 

captured correctly. We did this through interviewing representatives of some BCP business units which have 
engaged directly with stakeholders and 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 those key people 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 within the reporting scope. 
- verify evidences made available for the selected indicators. 
LRQA 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 emissions, Scope 2 GHG emissions, GHG emissions intensity and reduction of GHG 
emission. 

 Reviewing BCP’s Integrated Sustainability Report 2021 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. Each BCP’s business units has applied various methods and tools for engagement with their relevant 
stakeholders. These include usual communication during day-to-day operation and also specific engagement 
activities e.g. opinion survey, focus group, etc.  Engagement results from each business unit are then consolidated 
to the 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 by 
considering stakeholder engagement results as well as global trend and peers, etc. These material issues have 
then been prioritised, setting strategy, management approach 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 other performances in addition 
to energy and GHG 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. We believe that more vigorous internal 
verification of data will improve the uncertainty of reported data and information. 
 

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

The verification is the only work undertaken by LRQA for BCP and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 
 
 
Paveena Hengsritawat Dated: 31 March 2022 
LRQA Lead Verifier 
LRQA (Thailand) Limited  
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road  
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand 
LRQA reference: BGK00000642 
 
LRQA its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this 
clause as 'LRQA'. LRQA 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 LRQA 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. LRQA 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 © LRQA, 2022. 
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