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6

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
ที่่ม� าของรายงาน

บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน) ได้้จัดั ทำรายงานการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ (Integrated Sustainability
Report) เพื่่�อเปิิดเผยผลการดำเนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนประจำปีีของ
บริิษัทั ฯ (Disclosure 102-52) เป็็นปีีที่่� 17 โดยมีีรอบการรายงาน
ตั้ง้� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 (Disclosure 102-50)
บริิษัทั ฯ ใช้้แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) (Disclosure 102-54) และ
Oil & Gas Sector Supplement (OGSS) ในระดัับตััวชี้้วั� ดั หลััก
(Core option) และเกณฑ์์ขั้้น� สููงสุุดของข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ
(United Nations Global Compact: Advance level) นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ผ นวกเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ของโลก
(Sustainable Development Goals: SDGs) เข้้ากัับกลยุุทธ์์และ
การดำเนิินงานขององค์์กร เพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นในการตอบสนอง
ต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นและตอบสนอง
ต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ

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

รายงานฉบัับนี้้�นำเสนอข้้อมููลผลการดำเนิินงานในปีี 2564 ของ
บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน) (BCP) ที่่ด� ำเนิินธุุรกิจิ
ในประเทศไทย สำหรัั บ การรายงานการใช้้ พลัั ง งานและการ
ปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายเป็็น
Carbon Neutral ในปีี 2030 เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจน จึึงปรัับ
ขอบเขตการรายงาน การใช้้พลัังงานและการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกให้้ครอบคลุุมเฉพาะบริิษััทบางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
(มหาชน) ใน 3 ขอบเขต คืือ 1) ขอบเขตโรงกลั่่�น 2) ขอบเขตธุุรกิิจ
การตลาด ซึ่่ง� ประกอบด้้วย บริิษัทั บางจากกรีีนเนท จำกััด (BGN)
ที่่ด� ำเนิินธุุรกิจิ สถานีีบริิการน้้ำมััน และ บริิษัทั รีีเทล จำกััด (BCR)
ดำเนิินธุุรกิจิ ร้้านกาแฟ และ 3) ขอบเขตอาคารสำนัักงาน ประกอบ
ด้้วยอาคาร M Tower และศููนย์์ธุุรกิิจภาคเหนืือ ศููนย์์ธุุรกิิจ
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และศููนย์์ธุุรกิิจใต้้ (Disclosure 102-49)
นอกจากข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกแล้้ว บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่�มเก็็บ
ข้้อมููลและรายงานตััวชี้้วั� ดั ด้้านการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
โครงการของธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว โดยเทีียบกัับปีีฐาน 2558
สำหรัับข้้อมููลการนำน้้ำมาใช้้ (Water withdrawal) ข้้อมููลน้้ำทิ้้�ง
(water discharge) และข้้อมููลการใช้้น้้ำ (Water consumption)
เป็็นผลการดำเนิินงานครอบคลุุมพื้้�นที่่�สำนัักงานและโรงกลั่่�น
ในซอยสุุขุมุ วิิท 64 รวมถึึงสำนัักงานใหญ่่ (M Tower) ซึ่่ง� ได้้รายงาน
ข้้อมููลปริิมาณน้้ำทิ้้�งเพิ่่�มเติิมในปีี 2564 (Disclosure 102-49)
สำหรัับข้้อมููลผลการดำเนิินงานด้้านการบริิหารจััดการน้้ำ ข้้อมููล

มลพิิษอากาศ ข้้อมููลการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีที่่มีีนั
� ยั สำคััญ
และข้้อมููลการจััดการของเสีีย เป็็นผลการดำเนิินงานเฉพาะพื้้�นที่่�
สำนัักงานและโรงกลั่่�นฯ ในซอยสุุขุุมวิิท 64 เท่่านั้้�น เนื่่�องจากเป็็น
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการหลัักและมีีนััยสำคััญ
ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย บริิษัทั ฯ รายงานข้้อมููลความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยครอบคลุุมพื้้�นที่่�สำนัักงานและโรงกลั่่�น
ใน ซอยสุุขุุมวิิท 64 และข้้อมููลของพื้้�นที่่�สำนัักงานใหญ่่ M Tower
เท่่านั้้�น บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงตารางการรายงานข้้อมููลด้้านความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับการประเมิินความ
ยั่่�งยืืนองค์์กร โดยรายงานข้้อมููลผลการดำเนิินงานด้้านความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยแบบรวม และแบบแยกเพศชาย-หญิิง
ทั้้�งของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา (Disclosure 102-48) สำหรัับในปีี
2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกี่่�ยวกัับองค์์กร และห่่วงโซ่่
อุุปทานอย่่างมีีนััยสำคััญ (Disclosure 102-10)
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่�มการรายงานสััดส่่วนค่่าตอบแทน
พนัักงาน (หญิิง : ชาย) ของพนัักงานบริิษััท บางจากฯ (มหาชน)
(Disclosure 405-2)

การให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อรายงาน

รายงานฉบัับนี้้�มีีการทบทวนเนื้้�อหาสำคััญโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
แต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจและกลุ่่�มงาน (Disclosure 102-32) เพื่่�อให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นว่่าข้้อมููลที่่�รายงานนั้้�นครบถ้้วน ถููกต้้อง และครอบคลุุมการ
ตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดให้้
มีีการตรวจรัับรองรายงานฯ และตััวชี้้วั� ดั ผลการปฏิิบัติั งิ านที่่ส� ำคััญ
โดยหน่่วยงานภายนอก (Third party) ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการ
ตรวจรัับรองและให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างอิิสระต่่อผลปฏิิบััติิงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจประเภทน้้ำมัันและก๊๊าซธรรมชาติิ ตามตััวชี้้�วััด
GRI 302-1,GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 305-5,
ในระดัับการให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล (Reasonable
level of assurance) สำหรัับข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 3 ตามตััวชี้้�วััด GRI 305-3 และ GRI 305-7 ยัังคง
ระดัับการให้้ความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างจำกััด (Limited level of assurance)
ดัังรายละเอีียดการรัับรองความเชื่่�อมั่่�นในหน้้า 189 (Disclosure
102-49)

การสอบถามข้้อมููล (Disclosure 102-53)

หากมีีข้้อสงสััยหรืือข้้อแนะนำเพิ่่�มเติิมกรุุณาติิดต่่อ
ฝ่่ายพััฒนาความยั่่�งยืืนและมาตรฐานองค์์กร
บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
E-mail: nintira@bangchak.co.th โทรศััพท์์ 0 2335 4383



บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทที่่�อยู่่�ในขอบเขตการรายงาน
No.

1
2
3
4

Company
Refinery and Trading Business

Bangchak Corporation Plc.
BCP Trading Pte. Ltd.
Bongkot Marine Service Co., Ltd.
Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd.
Marketing Business

7
(Disclosure 102-45, 102-46, 103-1)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

%
equity

Production

Energy

GHG
Emissions

GHG
Reduction

Water
use

Waste
water

Air
Emissions

Waste

OHS

100
100
30
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NR
NR
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NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR
NR
NR

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

1
2
3

Bangchak Retail Co., Ltd.
Bangchak Green Net Co., Ltd.
Oam Suk Social Enterprise Co., Ltd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BCPG Plc.
Bangchak Solar Energy Co., Ltd.
Bangchak Solar Energy (Chaiyaphum 1) Co., Ltd.
Bangchak Solar Energy (Buriram) Co., Ltd.
• Huang Ming Japan Co., Ltd.
Bangchak Solar Energy (Buriram 1) Co., Ltd.
Bangchak Solar Energy (Nakhonratchasima) Co., Ltd.
Bangchak Solar Energy (Prachinburi) Co., Ltd.
BSE Energy Holdings Pte Ltd.
• BCPG Japan Corporation Ltd.
• BCPG Engineering Co., Ltd.
BCPG Investment Holding Pte Ltd.
• Greenergy Holdings Pte Ltd.
• Greenergy Power Pte Ltd.
• BCPG Wind Cooperatief U.A.
• Petro Wind Energy Inc.
Thai Digital Energy Development Co.,Ltd
Lomligor Co., Ltd.
Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
Impact Energy Asia Development Limited
BCPG Indochina Co., Ltd
• Nam Sam 3A Sole Co., Ltd
• Nam Sam 3B Sole Co., Ltd
BSE Power Holdings (Thailand) Company Limited
• RPV Energy Co., Ltd.
• JRK Energy CO., Ltd.
• Aquatist Energy Co., Ltd.
• Lopburi Solar Co., Ltd.
• Prachin Solar Company Limited

60.36
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40
75
100
33.33
45
100
100
100
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

NR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BBGI Plc.
BBGI Utility and Power Co., Ltd.
WIN Ingredients Co., Ltd.
KSL Green Innovation Plc.
Bangchak Bioethanol (Chachoengsao) Co., Ltd.
Bangchak Biofuel Co., Ltd.
Ubon Bio Ethanol Plc.
• Ubon Bio Agricultural Energy Co., Ltd.
• Ubon Biogas Co., Ltd.
• Ubon Sunflower Co., Ltd.

60
100
100
100
85
70
21.28
100
100
100

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BCP Energy International Pte. Ltd.
• Nido Petroleum Pty Ltd.
• Nido Petroleum Indonesia (Holding) Pty Ltd.
• Nido Petroleum Indonesia (Gurita) Pty Ltd.
• Nido Petroleum Indonesia (Cakalang) Pty Ltd.
• Nido Petroleum Indonesia (Baronang) Pty Ltd.
• Nido Petroleum Philippines Pty Ltd.
• Nido Production (Holding) Pty Ltd
BCPR Co., Ltd.
• BCPR Pte. Ltd.
• OKEA AS
BCP Innovation Pte. Ltd.
• Lithium Americas Corp.
• Minera Exar S.A
• Lithium Nevada Corp.
• Rheo Minerals Inc.
• Bonumose LLC.
• Enevate Corporation
• Geltor, Inc
• Manus Bio Inc.
BCV Bio Based Co., Ltd.
BCV Energy Co., Ltd.
BCV Innovation Co., Ltd.
BCV Partnership Co., Ltd.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
46.32
100
15.86
50
100
100
5.45
1.15
0.97
0.75
100
100
100
100

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Green-Power Business

Bio-Based Product Business

Natural Resource Business and Business Development

บริิษััทที่่�เปิิดเผยข้้อมููลผลการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนในรายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำปีี 2564
ตามตััวชี้้วั� ดั GRI Standards และมีีนััยสำคััญของข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย (Disclosure 103-1)
เป็็นอาคารสำนัักงาน ไม่่ต้้องเก็็บข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมและข้้อมููลความปลอดภััย
• Non Relevance (NR) ข้้อมููลไม่่มีีนััยสำคััญต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและไม่่กระทบต่่อภาพรวมของบริิษััทบางจากฯ
/	มีีข้้อมููลเผยแพร่่ในรายงาน

สีีอัักษร
สีีฟ้้า		
สีีเขีียว		
สีีส้้ม		

แสดงสถานะของบริิษััท
บริิษััทย่่อย คืือ ถืือหุ้้�น ≥ ร้้อยละ 42
บริิษััทร่่วม คืือ ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 20 - 42
บริิษััทอื่่�น

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ
การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�ต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2563
ทำให้้ปีี 2564 ยัังคงเป็็นปีีที่่�ผู้้�ประกอบธุุรกิิจทั่่�วโลกต้้องปรัับตััว
เพื่่�อตอบสนองต่่อความท้้าทายต่่างๆ ในขณะเดีียวกัันก็็ต้้องให้้
ความสำคััญกับั การดำเนิินธุุรกิจิ และการพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน
ที่่�ครอบคลุุมสมดุุลทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
การกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การและเศรษฐกิิ จ ESG (Environment,
Governance, Social) นอกจากนี้้� ปีี 2564 ยัังเป็็นปีีแห่่งการ
ตระหนัักรู้้�และเรีียกร้้องให้้มีีการแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศของโลกอย่่างเป็็นรููปธรรม ภายหลัังการประชุุมรััฐภาคีี
กรอบอนุุ สัั ญญ าสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศสมััยที่่� 26 หรืือ COP26 ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศ
สก๊๊อตแลนด์์ ในเดืือนพฤศจิิกายน ก่่อให้้เกิิดนโยบายและมาตรการ
ต่่างๆ ในด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการตื่่�นตััวของทุุกภาคส่่วนเพื่่�อ
สร้้างความยั่่�งยืืน
สำหรัับภาพรวมด้้านธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ ในปีี 2564
นั้้�น จากการที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ใน
หลายประเทศเริ่่ม� คลี่่ค� ลายลงและอััตราการฉีีดวััคซีีนทั่่�วโลกที่่สู� งู ขึ้้น�
ส่่งผลให้้เกิิดการฟื้้น� ตััวทางเศรษฐกิิจในภาพรวม และกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มีีการติิดตามและประเมิินสถานการณ์์ต่่างๆ เพื่่�อวางแผนกลยุุทธ์์
และดำเนิินธุุรกิจิ ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ ทำให้้สามารถปรัับ
ตััวได้้ภายใต้้วิิกฤต และมีีผลประกอบการที่่�ดีีในทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
อัันได้้แก่่ กลุ่่�มธุุรกิจิ โรงกลั่่น� และการค้้าน้้ำมััน กลุ่่�มธุุรกิจิ การตลาด
กลุ่่�มธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ และกลุ่่�ม
ธุุ รกิิ จ ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละธุุ รกิิ จ ใหม่่ โดยสามารถสร้้ า ง
ผลดำเนิินงานสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ มีีรายได้้จากการขายและ
การให้้บริิการ 199,417 ล้้านบาท คิิดเป็็น EBITDA 25,818
ล้้านบาท รัับผลดีีจากการกระจายการลงทุุนไปสู่่�ธุุรกิิจต้้นน้้ำอย่่าง
ธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิที่่�นอร์์เวย์์ผ่่านบริิษััท OKEA ตลอดจน
กระบวนการ Business Process Redesign (BPR) เพื่่�อปรัับปรุุง
กระบวนการทำงานภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�
ริิเริ่่�มมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 ที่่�ช่่วยเพิ่่�ม EBITDA ให้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ
ในปีี 2564 มากกว่่า 1,600 ล้้านบาท
ขนานไปกัับการทำธุุรกิจิ กลุ่่�มบริิษัทั บางจากฯ ให้้ความสำคััญกับั
การดูู แ ลพนัั ก งาน และมีีส่่ ว นร่่ ว มดูู แ ลสัั ง คมและชุุ ม ชนอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องทั้้�งในภาวะปกติิและวิิกฤต ซึ่่ง� ในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ใน
ปีี 2564 ได้้มีีการจััดทำโครงการต่่างๆ หลากหลายโครงการ
เพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการช่่วยเหลืือสัังคม ทั้้�งในด้้านสาธารณสุุขและในการฟื้้�นฟูู

เศรษฐกิิจให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�รอบโรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจาก
และทั่่�วประเทศ เช่่น โครงการบางจากชวนคนไทยสู้้�โควิิด-19
The Series (คัันละบาท/saveสาวนาเกลืือ/ไข่่ปัันสุุข) โครงการ
ส่่งน้้ำมัันปัันน้้ำใจ โครงการปัันกัันอิ่่ม� โครงการส่่งท่่อต่่อลมหายใจ
โครงการล็็อกดาวน์์ไม่่ล็็อกน้้ำใจ โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััย
โควิิ ด -19 ฯลฯ ทำให้้ ใ นปีี 2564 บางจากฯ ได้้ รัั บ คะแนน
ความผููกพัันจากการสำรวจชุุมชนเพื่่�อนบ้้านรอบโรงกลั่่�นฯ 86
คะแนน ซึ่่�งเป็็นคะแนนสููงสุุดตั้้�งแต่่เริ่่�มการสำรวจในปีี 2557
ทั้้�งนี้้� การดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ เป็็นไปตามกลยุุทธ์์
ธุุรกิจิ 3S (Security, Stability, Sustainability) และกลยุุทธ์์ความ
ยั่่ง� ยืืน 4G (Green Business, Green Production, Greenovative
Experience, Green Society) ดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงทั้้�ง
ผลประกอบการและผลกระทบทางด้้านสัังคม และตั้้�งเป้้าเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้สมดุุล 3 มิิติิ คืือสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
การกำกัับดููแลกิิจการและเศรษฐกิิจ (Environmental – Social –
Governance: ESG) โดยได้้ตั้้�งเป้้าเป็็นองค์์กรยั่่�งยืืน 100 ปีี
“Bangchak 100x” และได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นในการร่่วมแก้้ปัญ
ั หา
สภาพภููมิิอากาศด้้วยการตั้้�งเป้้าหมายสำคััญ คืือมีีความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (carbon neutral) ในปีีพ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และ
มุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (net zero GHG
emission) ในปีีพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) โดยให้้ความสำคััญกัับ
การเพิ่่�มการลงทุุนในธุุรกิิจสีีเขีียว เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต ศึึกษาเทคโนโลยีีที่่�จะช่่วยให้้เกิิดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยที่่�สุุดและเทคโนโลยีีกัักเก็็บคาร์์บอน
ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููง รวมถึึงวางแผนชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนส่่วน
ที่่�เหลืือด้้วยการดููดซัับคาร์์บอนจากธรรมชาติิ
โดยในปีี 2564 นอกจากการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงานและ
ปรัับปรุุงกระบวนการดำเนิินงานเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ ยัังได้้มีีภารกิิจที่่�สำคััญๆ
3 ประการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายcarbon neutral และ net zero ดัังนี้้�
1. จััดตั้้�ง Carbon Markets Club ร่่วมกัับองค์์กรชั้้�นนำอื่่�นๆ ใน
ประเทศไทย เพื่่�อส่่งเสริิมการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิต และสร้้าง
ให้้เกิิดการตระหนัักรู้้�เกี่่ย� วกัับความสำคััญของการซื้้�อขายคาร์์บอน
เครดิิตในฐานะตััวเชื่่อ� มที่่จ� ะทำให้้เกิิดการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�พลัังงาน
สะอาดอย่่างราบรื่่�น โดยจะต้้องมีีจััดการพลัังงานดั้้�งเดิิมให้้ส่่ง
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมน้้อยที่่สุ� ดุ ในขณะที่่เ� ร่่งพััฒนาพลัังงาน
สีีเขีียวให้้มีีประสิิทธิิภาพและเสถีียรภาพในราคาที่่�เข้้าถึึงได้้
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2. 	ร่่วมก่่อตั้ง้� ภาคีีเครืือข่่ายเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งอนาคต Syn Bio
Consortium ซึ่่� ง นัั บ เป็็ น อีีกหนึ่่� ง นวัั ต กรรมสีีเขีียวที่่� ส ำคัั ญ
เปรีียบเสมืือนการทำฟาร์์มในห้้องแล็็บ ช่่วยให้้อุุตสาหกรรม
ต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� อุุตสาหกรรมการผลิิตอาหาร สามารถ
ลดพื้้�นที่่ใ� นการทำปศุุสัตว์
ั ์ และมีีผลโดยตรงกัับการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ
3. ขยายธุุรกิิจสู่่�เครืือข่่ายขนส่่งเชื้้�อเพลิิงทางท่่อและโลจิิสติิกส์์
ผ่่านบริิษััท กรุุงเทพขนส่่งเชื้้�อเพลิิงทางท่่อและโลจิิสติิกส์์ จำกััด
(Bangkok Fuel Pipeline and Logistics Company Limited
– BFPL) ซึ่่ง� จะช่่วย ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการขนส่่ง
ทางรถประมาณ 10,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีี
ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี 2564
กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ ให้้ความสำคััญเป็็นอย่่างยิ่่�งกัับการดููแล
สุุขภาพของพนัักงานและครอบครััว รวมถึึงคู่่�ค้้า ด้้วยจััดหาวััคซีีน
ป้้องกััน COVID-19 รวมถึึงมีีการดููแลป้้องกัันตามมาตรการต่่างๆ
อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด มีีการตรวจคัั ด กรองหาเชื้้� อ ให้้ กัั บ พนัั ก งาน
ทั้้�งที่่�ปฏิิบััติิงานในสำนัักงาน โรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจากและพื้้�นที่่�
ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นๆ สถานีีบริิการน้้ำมัันและร้้านกาแฟอิินทนิิล มีีการ
ปรัับรููปแบบการทำงานของพนัักงานให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
เพื่่�อควบคุุมดููแลความหนาแน่่นในพื้้�นที่่ส� ำนัักงานและให้้เกิิดความ
ปลอดภัั ย สูู ง สุุ ด ในขณะเดีียวกัั น ก็็ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั ก งานร่่ ว ม
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมในกระบวนการทำงาน คิิดค้้นผลิิตภัณ
ั ฑ์์หรืือ
โมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงกระบวนการทำงานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาปรัับใช้้ และพััฒนา
ทัักษะเพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
ในด้้านธุุรกิิจบริิการ ด้้วยการวางกลยุุทธ์์อย่่างชััดเจนและความ
มุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงกระบวนการทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ ทำให้้
สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจากยัังคงสามารถรัักษาคะแนนอัันดัับ 1
ในการวััดผล Net Promoter Score (NPS) ที่่�ใช้้วััดความผููกพััน
ผ่่านการบอกต่่อของลููกค้้าตามมาตรฐานสากลไว้้ได้้ ในขณะที่่�
แบรนด์์กาแฟอิินทนิิล ก็็ได้้รัับการยอมรัับในฐานะผู้้�นำแบรนด์์
กาแฟรัักษ์์โลก เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และยัังมุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์
ธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และชุุมชนต่่อไป
ในฐานะผู้้�นำการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงานที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นในการ
พััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
มีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารจััดการที่่�ให้้ความสำคััญกัับ
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การพััฒนาบุุคลากรและองค์์กร ทำให้้บางจากฯ ได้้รับั การประเมิิน
ด้้านความยั่่ง� ยืืนในระดัับโลกจาก S&P Global ผู้้�จััดทำการประเมิิน
ความยั่่�งยืืนดััชนีี Dow Jones Sustainability Indices หรืือ DJSI
โดยได้้รับั S&P Global Sustainability Award 2022 ระดัับ Silver
Class เป็็นอัันดัับ Top 3 ของโลก และได้้รัับการประเมิิน MSCI
ESG Rating ระดัับ AA ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุดขององค์์กรในธุุรกิิจ
พลัังงานในประเทศไทยที่่�ได้้รัับมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2561
และในปีี 2564 บางจากฯ ยัังได้้รัับรางวััลต่่างๆ กว่่า 40 รางวััล
ด้้านการบริิหารจััดการองค์์กร นวััตกรรม ความยั่่�งยืืน ภาพลัักษณ์์
องค์์กร ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ฯลฯ ทั้้�งในระดัับประเทศ อาทิิ
รางวััลถ้้วยพระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี Thailand Corporate
Excellence Awards 2021 สาขาความเป็็นเลิิศด้้านการพััฒนาการ
บริิหารจััดการขององค์์กร (Corporate Improvement Excellence
Award) และสาขาความเป็็นเลิิศด้้านสิินค้้า/การบริิการ (Product/
Service Excellence) และในระดัับสากล อาทิิ รางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับหนึ่่�ง UN Women 2021 Thailand WEPs Awards สาขา
สถานที่่� ท ำงานที่่� มีี ความเท่่ า เทีียมทางเพศ ซึ่่� ง การประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ และรางวััลในด้้านต่่างๆ เหล่่านี้้� ถืือเป็็นผลงานที่่เ� กิิดจาก
ความร่่วมมืือของผู้้�บริิหาร พนัักงาน พัันธมิิตรทางธุุรกิิจและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ในนามของกลุ่่�มบริิ ษัั ท บางจากฯ ผมขอขอบคุุ ณ ท่่ า นผู้้�ถืื อ หุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน ที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจ ความเชื่่�อมั่่�น
และสนัั บสนุุ น กลุ่่�มบริิ ษััท ฯ เสมอมา เราจะยัั งคงมุ่่�งมั่่� นสร้้า ง
ความเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ธุรกิ
ุ จิ โดยมีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
มุ่่�งสู่่�ความเป็็ น องค์์ ก รยั่่� งยืื น สร้้ า งผลตอบแทนที่่� ดีีต่่ อ ผู้้�ถืือหุ้้�น
สร้้างคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับโลก
โดยให้้ ค วามสำคัั ญต่่ อ การพัั ฒ นานวัั ต กรรมธุุ รกิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น
ไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม อัันเป็็นหลัักการที่่�ได้้ยึึดถืือปฏิิบััติิ
มาโดยตลอด

(นายชััยวััฒน์์ โควาวิิสารััช)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ภาพรวมบริิษััท

ชื่่�อบริิษััท (Disclosure 102-1)

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)

ชื่่�อในตลาดหุ้้�น : BCP

บริิษััทฯ ประกอบกิิจการด้้านปิิโตรเลีียม และพลัังงานทดแทน อัันประกอบด้้วย 5 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
โรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมััน ธุุรกิิจการตลาด ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว และธุุรกิิจ
ทรััพยากรธรรมชาติิ บริิษััทฯลงทุุนในธุุรกิิจหลัักทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะสร้้าง
ความมั่่�นคงด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศ ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยนวััตกรรม และสร้้างความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
และความยั่่�งยืืนแก่่องค์์กรและสัังคมไทย (Disclosure 102-2)

วัันจดทะเบีียนจััดตั้้�ง : 8 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2527
สำำ�นัักงานใหญ่่

(Disclosure 102-3) : เลขที่่� 2098 อาคารเอ็็ม ทาวเวอร์์ ชั้้�น 8 ถนนสุุขุุมวิิท
แขวงพระโขนงใต้้ เขตพระโขนง กรุุงเทพฯ 10260

ผู้้�บริิหารสููงสุุด :

นายชััยวััฒน์์ โควาวิิสารััช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ

ทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว : 1,376,923,157 บาท
จำำ�นวนพนัักงานประจำำ� (Disclosure 102-7) : 1,130 คน (ณ 31 ธ.ค. 2564)
ประเภทธุุรกิิจ : Oil & Gas Refining & Marketing.
การเป็็นสมาชิิกองค์์กร (Disclosure 102-13) :

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน
(กำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุด
120,000 บาร์์เรลต่่อวััน)

กลุ่่�มธุุรกิิจการตลาด
(กว่่า 1,200 สถานีีบริิการ)

กลุ่่�มธุุรกิิจ
พลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และธุุรกิิจใหม่่

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้ำำ��มััน ธุุรกิิจการตลาด ธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีวี ภาพ ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว ธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิ
และพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ กระจายอยู่่�ใน 15 ประเทศ ได้้แก่่ ประเทศไทย ลาว
มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ อิินโดนีีเซีีย บรููไน ฟิิลิิปปิินส์์ ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ ไต้้หวััน
ฮ่่องกง จีีน เนเธอแลนด์์ รััสเซีีย และนอร์์เวย์์ (Disclosure 102-4)

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

สํานักงานประกันสังคม

19.84%

กระทรวงการคลัง

14.40%

ประชาชน

61%

4.76%

วันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุน 9 กันยายน 2564

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

กลุมธุรกิจการตลาด
บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น

บมจ. บางจาก คอรปอเรชั่น

100%

บจก. บางจาก รีเทล

100%

49%

บจก. บางจากกรีนเนท

100%

บจก. ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม

49%

40%

2.35% บมจ. บริการเชือ
้ เพลิงการบินกรุงเทพ 30%
4.78%

BCP Trading Pte. Ltd.
บจก. กรุงเทพขนสงเชื้อเพลิงทางทอ
และโลจิสติกส
บจก. เจนเนอรัล เอนเนอรยี่ แมนนิ่ง

กลุมธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเขียว
57.46%

บมจ. บีซีพีจี

60%

บมจ. บีบีจีไอ

100%

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี

100%

100%

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (ชัยภูมิ 1)

100%

100%

บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
บจก. บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด เพาเวอร
บจก. วิน อินกรีเดียนส

0.9%

Enevate Corporation

0.97%

Geltor, Inc.

0.75%

Manus Bio Inc.

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (นครราชสีมา)

บจก. บงกช มารีน เซอรวิส

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (บุรีรัมย 1)

85%

บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา)

บจก. ขนสงนํา้ มันทางทอ

100%

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (บุรีรัมย)

70%

บจก. บางจาก ไบโอฟูเอล

12.39%

บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล

100%

บจก. บางจาก โซลารเอ็นเนอรยี (ปราจีนบุรี)

100%

บจก. อุบลไบโอเกษตร

100%

BSE Energy Holdings Pte. Ltd.

100%

บจก. อุบล ไบโอกาซ

100%

100%

บจก. อุบลซันฟลาวเวอร

BCPG Japan Corporation
100%

100%
100%

100%

33.33%

บจก. บีซีวี ไบโอเบส

100%

บจก. บีซีวี เอ็นเนอรยี
2.22%

100%

บจก. ลมลิกอร
BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.

5%

Greenergy Holdings Pte. Ltd.

100%

Greenergy Power Pte. Ltd.

100%

BCPG Wind Cooperatief U.A.

100%

บจก. บีซีพีอาร
100%

BCPR Pte. Ltd.
45.71%

บจก. ชารจ แมเนจเมนท

บจก. บีซีวี อินโนเวชั่น
55.49%

51%

40%
75%

100%

BCPG Engineering Company

100%

BCP Innovation Pte. Ltd.
Bonumose LLC.

100%

Huang Ming Japan Company Limited

100%

5.45%

51%

100%

กลุมธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และธุรกิจใหม

กลุมธุรกิจผลิตภัณฑชีวภาพ

บจก. วินโนหนี้
บจก. บีทีเอสจี
บจก. ไทยสเปเชี่ยลแกส

PetroWind Energy Inc.

บจก. ไทยดิจิทัลเอนเนอรยี่เดเวลอปเมนท
บจก. บีซีพีจี อินโดไชนา
100%

Nam Sam 3A Sole Co., Ltd.

100%

Nam Sam 3B Sole Co., Ltd.

Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.

45%

Impact Energy Asia Development Limited

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

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทอื่น
ณ ธันวาคม 2564

OKEA ASA

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงสร้้างการจััดการ (Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)
คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งมีีโครงสร้้างการจััดการที่่�ชััดเจน ถ่่วงดุุล และ
สามารถตรวจสอบได้้ คณะกรรมการได้้มีีการติิดตามและดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำเนิินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ
รวมถึึงจััดให้้มีีการแบ่่งแยกบทบาทหน้า้ ที่่ค� วามรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษัทั แต่่ง
ตั้้�งคณะอนุุกรรมการจำนวน 4 คณะ เพื่่อ� ช่่วยกลั่่น� กรองงานที่่มีี� ความสำคััญ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุด
คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน

กลุ่่�มธุุรกิิจ
การตลาด

กลุ่่�มงานบััญชีี
และการเงิิน

กลุ่่�มบริิหารและ
พััฒนาศัักยภาพ
องค์์กร

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
คณะอนุุกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
สายงานบริิหารความยั่่�งยืืน
และสื่่�อสารองค์์กร

กลุ่่�มงานอื่่�นๆ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ขึ้้�นตรง
กัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

บริิษััทในกลุ่่�ม

กลุ่่�มงานวางแผน
ยุุทธศาสตร์์
และพััฒนา
ธุุรกิิจองค์์กร

หมายเหตุุ: คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นพิจิ ารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้าง และประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านประจำปีีของหััวหน้้าผู้้บ� ริิหาร
งานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้้�งพิิจารณาความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบภายใน โดยมีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุด

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจของบางจากฯ (Disclosure 102-9)
ธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิ และธุุรกิิจใหม่่

บริิษััทฯ แบ่่งการดำเนิินธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิ
เป็็น 2 ด้้าน คืือ ธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ได้้จัดั ตั้้�งบริิษัทั BCPR Pte.Ltd ขึ้้�นในประเทศสิิงคโปร์์
โดยได้้เข้้าไปลงทุุนในบริิษัทั OKEA ASA ซึ่่ง� ถืือสิิทธิิ
ในแหล่่งน้้ำมัันดิบิ Draugen, Gjøa, Ivar Aasen,
Yme และ Grevling ในประเทศนอร์์เวย์์ (เริ่่ม� การผลิิต
ในไตรมาส 4 ปีี 2564) และถืือสิิทธิิหรืืออยู่่�ระหว่่าง
การพัั ฒ นาในแหล่่ ง น้้ ำ มัั นดิิ บ และก๊๊ า ซธรรมชาติิ
Grevling, Aurora และ Falk และในอีีกหลายแปลง
สััมปทานในประเทศนอร์์เวย์์ นอกจากนี้้� OKEA ASA
ยัังเป็็นผู้้�ดำเนิินการ (Operator) ให้้กับั อีีกหลายแปลง
และธุุรกิิจด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและพััฒนาธุุรกิิจ
ใหม่่ ได้้จััดตั้้�งบริิษััท BCP Innovation Pte. Ltd.
ขึ้้�นในประเทศสิิ ง คโปร์์ เพื่่� อ ดำเนิิ นกิิ จ การและ
การลงทุุ นธุุ รกิิ จ เกี่่� ย วกัั บ แร่่ ลิิ เ ทีี ย ม และธุุ รกิิ จที่่�
เกี่่ย� วเนื่่�องกัับนวััตกรรมในต่่างประเทศ ปััจจุบัุ นั BCPI
มีีสิทิ ธิิในการซื้้�อลิิเทีียมตามสััญญา Lithium Purchase
Agreement กัับ บริิษัทั Lithium Americas Corp.
สููงสุุด 6,000 ตัันต่อ่ ปีี จากโครงการ Cauchari-Olaroz
และได้้ลงทุุนในธุุรกิจิ Startup อีีกหลายโครงการ
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กลุ่่�มธุุรกิิิ�จการตลาด

ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว

จััดจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันสำเร็็จรูปู จากกระบวนการผลิิตให้้กับั ผู้้�บริิโภค
โดยตรงผ่่านเครืือข่่ายสถานีีบริิการของบริิษััทฯ ที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วประเทศรวม
1,277 แห่่ง ซึ่่�งประกอบด้้วยเครืือข่่ายสถานีีบริิการมาตรฐานจำนวน
662 แห่่ง และสถานีีบริิการชุุมชนจำนวน 615 แห่่ง (ณ 31 ธัันวาคม 2564)
โดยมุ่่�งเน้้ น ผลัั ก ดัั น การจำหน่่ า ยน้้ ำ มัั น ในกลุ่่�มพลัั ง งานทดแทนที่่� มีี
สมรรถนะสููงและเป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มแก๊๊สโซฮอล์์และ
น้้ำมัันดีเี ซล รวมทั้้�งยัังได้้ร่ว่ มกัับพัันธมิติ รทางธุุรกิจิ พััฒนา EV Charger
ในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก บนเส้้นทางหลััก เพื่่�อรองรัับการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า (EV) ทั้้�งสิ้้�น 70 สาขา (ณ 31 ธัันวาคม 2564)

บริิษััทฯ ลงทุุนธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียวผ่่านการดำเนิินงานของบริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน)
(“บีีซีพีี จีี ”ี ) ซึ่่ง� จััดตั้้�งเพื่่�อดำเนิินธุรกิ
ุ จิ ผลิิตและจำหน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานสะอาด
รููปแบบใหม่่ๆ ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ โดย ณ 31 ธัันวาคม 2564 บีีซีีพีีจีี มีีกำลัังการผลิิต
ที่่�ดำเนิินการผลิิตแล้้ว 504.7 เมกะวััตต์์ ประกอบด้้วย การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ใน
ประเทศไทยและญี่่�ปุ่่�น การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานลมในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช และในประเทศ
ฟิิลิปิ ปิินส์์ การผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานความร้้อนใต้้พิภิ พในประเทศอิินโดนีีเซีีย และการผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานน้้ำในประเทศลาว นอกจากนี้้�ได้้ลงทุุนในหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพของบริิษััท วีีอาร์์บีี เอนเนอร์์ยี่่�
(VRB Energy) ซึ่่ง� ดำเนิินธุรกิ
ุ จิ ผลิิตและจำหน่่ายระบบกัักเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าขนาดใหญ่่ (Utility-Scale
Energy Storage System) ประเภทวานาเดีียมรีีดอกซ์์โฟลว์์ (Vanadium Redox Flow) วงเงิิน 24 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐและได้้ลงนามในสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้ากัับ Vietnam Electricity โดยเป็็นการซื้้�อขายไฟฟ้้า
ขนาดกำลัังการผลิิตตามสััญญา 600 เมกะวััตต์์ ที่่�ชายแดน สปป.ลาว-เวีียดนาม อายุุสััญญา 25 ปีี

นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังต่่อยอดด้้วยธุุรกิจน
ิ อนออยล์์ (Non-Oil Business)
และบริิการต่่างๆ ในสถานีีบริิการเพื่่�อดึึงดููดผู้้�มาใช้้บริิการในสถานีีบริิการ
บางจากให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น อาทิิ ร้้านสะดวกซื้้�อ ร้้านกาแฟ และศููนย์บ์ ำรุุงรัักษา
เปลี่่ย� นถ่่ายน้้ำมัันหล่่อลื่่น� และล้้างรถ โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีร้า้ นกาแฟ
อิินทนิิล “Inthanin” จำนวนกว่่า 817 แห่่ง ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�ทั้้�งภายในสถานีีบริิการ
น้้ำมัันบางจาก และนอกสถานีีบริิการน้้ำมััน

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน
Refinery and Trading
กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน
Refinery and Trading

กลุมธุรกิจการตลาด
Marketing

ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว
Green Power

กลุมธุรกิจการตลาด
Marketing

ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว
Green Power

ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Bio-based Products
Natural Resources

ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Bio-based Products
Natural Resources

การวิิจัยั พััฒนา และ ธุรุ กิิจนวััตกรรม

กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้ำำ��มััน

พ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
s
Natural Resources

จโรงกลั�น�นและการค
และการคาน้าน้ำมัำมันน กลุกลุมมธุธุรกิรกิจการตลาด
กลุกลุมมธุธุรกิรกิจโรงกลั
โรงกลั่่นน้
� ำ้ มัันของบริิษัทั ฯ เป็็นโรงกลั่่น� แบบ Complex Refinery ที่่�ทันั สมััย กำลัังการผลิิตสููงสุุด 120,000
บาร์์and
เรลต่่
อวััน สามารถผลิิMarketing
ตน้้ำจการตลาด
มััน
Refinery
and
Trading
Marketing
Refinery
Trading
กลุ่่�มเบนซิินและดีีเซลซึ่่ง� เป็็นน้ำ้ มัันที่่มี� มูี ลค่
ู า่ สููงได้้เป็็นส่ว่ นใหญ่่ ผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันแก๊๊สโซฮอล์์และน้้ำมัันดีเี ซลจากโรงกลั่่นน้
� ำ้ มัันบางจากเป็็น
น้้ำมัันที่่ไ� ด้้คุณ
ุ ภาพตามข้้อกำหนดมาตรฐานยููโร 4 ของภาครััฐ อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ เป็็นรายแรกในเอเชีียที่่�ผลิิตน้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์ E20 และน้้ำมััน
พรีีเมีียมดีีเซล มาตรฐานยููโร 5 ที่่�เป็็นมิติ รกัับสิ่่ง� แวดล้้อม มีีค่า่ ซััลเฟอร์์ต่่ำกว่่า 10 ส่่วนในล้้านส่่วน หรืือลดลงถึึง 5 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับมาตรฐาน
ยููโร 4 อีีกด้้วย บริิษัทั ฯ ยัังมุ่่�งเน้้นที่่จ� ะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านพลัังงานในกระบวนการผลิิต ด้้วยการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและไอน้้ำจากโรงไฟฟ้้า
พลัังงานร่่วม (Cogeneration Power Plant) โดยใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิซึ่ง่� เป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมทดแทนการใช้้น้ำ้ มัันเตา

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้พัฒ
ั นาธุุรกิจิ การค้้าน้้ำมัันระหว่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านบริิษัทั BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) โดยเน้้น
กลยุุทธ์์การขยายสััดส่่วนการซื้้�อ-ขายน้้ำมัันแบบ Out-Out (จััดหาและค้้าน้้ำมัันจากต่่างบริิษัทั นอกเหนืือบริิษัทั บางจากฯ) ซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์
หลัักที่่�มีกี ารซื้้�อขาย ได้้แก่่ น้้ำมัันดิบิ น้้ำมัันเบนซิิน น้้ำมัันดีเี ซล น้้ำมัันเตา ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มแนฟทา และผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มสารทำละลาย
(Solvent) โดยได้้มีกี ารขยายตลาดการซื้้�อขายไปยัังบริิษัทั คู่่�ค้า้ ใหม่่ๆ รวมถึึงประเทศกลุ่่�มใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ไต้้หวััน ฟิิลิปิ ปิินส์์
ปากีีสถาน การ์์ต้า้ และสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ เป็็นต้น้ นอกจากนี้้� บริิษัทั BCPT ยัังสามารถประกอบกิิจการซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ในตลาด เช่่น MTBE และสร้้างรายได้้เพิ่่�มจากการพััฒนาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันเตากำมะถัันต่่ำสำหรัับใช้้ในเรืือเดิินสมุุทร
(IMO Bunker) รวมทั้้�งการสร้้างสััมพัันธ์์อัันดีีกัับคู่่�ค้้าและภาวะตลาดที่่�เอื้้�ออำนวยทำให้้มีีปริิมาณการซื้้�อขายเพิ่่�มมากขึ้้�น

จพลังงานไฟฟ
งงานไฟฟาสีาสีเข�เข�ยยวว
ธุธุรกิรกิจพลั
GreenPower
Power
Green

จผลิตตภัภัณณฑฑชช�วภาพ
�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติแและพั
ละพัฒฒนาธุ
นาธุรกิรกิจใหม
จใหม
ธุธุรกิรกิจผลิ
Bio-basedProducts
Productsธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
NaturalResources
Resources
Bio-based
Natural

ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ

บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพผ่่านการดำเนิินงาน
ของบริิษััท บีีบีีจีีไอ จำกััด (มหาชน) (BBGI) ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจ
ผลิิตและจำหน่่ายเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
โดยบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมของ BBGI มีีกำลัังการผลิิตรวม
1,600,000 ลิิ ต รต่่ อ วัั น แบ่่ ง เป็็ น กำลัั ง การผลิิ ต เอทานอล
600,000 ลิิตรต่่อวััน และไบโอดีีเซล 1,000,000 ลิิตรต่่อวััน โดย
มีีเป้้าหมายเพื่่�อลดการขาดดุุลการค้้าจากการนำเข้้าน้้ำมัันเชื้้�อ
เพลิิง เป็็นประโยชน์์ต่่อความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของประเทศ
สนัับสนุุนเกษตรกร และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิม
สนัับสนุุนการนำเอทานอลและไบโอดีีเซลมาผสมกัับน้้ำมััน
เบนซิินและดีีเซล เป็็นผลิิตภััณ ฑ์์แ ก๊๊ส โซฮอล์์ 91 และ 95
รวมทั้้�งแก๊๊สโซฮอล์์ E20 และ E85 และน้้ำมัันไฮดีีเซล

บริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ตั้้�งสถาบัั นนวัั ต กรรมและ
บ่่มเพาะธุุรกิิจ Bangchak Initiative and
Innovation Center (BiiC) โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
ในการสร้้าง Green Ecosystem เพื่่�อผลัักดััน
นวัั ต กรรมต่่ า งๆ โดยมุ่่�งเน้้ นด้้ า นพลัั ง งาน
สีีเขีียว (Green Energy) และด้้านชีีวภาพ
(Bio-Based) เพื่่�อนำมาต่่อยอดขยายธุุรกิิจ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจากการวิิจัยั และ
พััฒนา (Research & Development) ธุุรกิิจ
เงิินร่่วมทุุน (Corporate Venture Capital)
พร้้อมทั้้�งบ่่มเพาะธุุรกิิจ (Ecosystem and
Incubation) มุ่่�งสู่่�กลุ่่�มบริิษััทนวััตกรรมสีีเขีียว
ชั้้�นนำในเอเชีีย

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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โครงสร้้างธุุรกิิจ
ปััจจััยนำำ�เข้้า

กิิจกรรม

ผลลััพธ์์ต่่อบริิษััท
ทุุนทางการเงิิน

ทุุนทางการเงิิน
• ต้้นทุุนการขายและการให้้บริิการ 175,744 ล้้านบาท
• เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า 13,669 ล้้านบาท
• ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวมเฉพาะบริิษััทใหญ่่ 41,694 ล้้านบาท

• รายได้้จากการขายและการให้้บริิการ 199,417 ล้้านบาท
• EBITDA รวม 25,818 ล้้านบาท
• กำไรสุุทธิิของบริิษััทใหญ่่ 7,624 ล้้านบาท
• กำไรต่่อหุ้้�น 5.25 บาท

กลยุทุ ธ์ธุ์ รุ กิิจ 3 S

S1 Security

ทุุนการผลิิต

ทุุนการผลิิต

• อััตราการผลิิตเฉลี่่�ย 99.0 พัันบาร์์เรลต่่อวััน
• ค่่าการกลั่่�นรวม (Total GRM) 8.96 เหรีียญสหรััฐต่่อบาร์์เรล
• ปริิมาณการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันรวม 7,086 ล้้านลิิตร
• ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหาได้้ร้้อยละ 10 ของงบประมาณ
ปีี 2564

• ที่่�ดินิ อาคาร และอุุปกรณ์์ 69,233 ล้้านบาท
• เงิินลงทุุนในโครงการปรัับปรุุงและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโรงกลั่่น�
และสถานีีบริิการ
• การจััดหาเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Sourcing)

ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ

ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ

กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน

• วััตถุุดิบิ ที่่�ใช้้ในการกลั่่น�
• ค่่าใช้้จ่า่ ยในการป้้องกัันด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม 16.87ล้้านบาท
• ปริิมาณการใช้้น้ำ้ ประปา 2.10 ล้้านลูููก� บาศก์์เมตร ปริิมาณ
ไฟฟ้้าที่่�ซื้้�อมาใช้้ 12,417.58 (MWh)

Green
Business

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ทรััพยากรธรรมชาติิ
และธุุรกิิจใหม่่

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน
Refinery and Trading

ค่่านิิยม

ลงทุุนใน Startup
ด้้านนวััตกรรม
และพลัังงานสีีเขีียว

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน
Refinery and Trading
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• การพััฒนาชุุุ�มชน สัังคม และการบริิจาค 34.68 ล้้านบาท
• จำนวนขั่่�วโมงการทำงานอาสาของ พนัักงาน 1,716 ชั่่ว� โมง
• การจััดกิิจกรรมชุุุ�มชนสัมพั
ั นธ์
ั ์ 216 ครั้้�ง
• การจััดสิินค้า้ และบริิการที่่�เป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และสิินค้า้
ฉลากเขีียว (Green label)

1
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การดููแลสัังคมและชุุมชน

วิิสััยทััศน์์

2

กลุมธุรกิจการตลาด
Marketing

Green Production

ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว
Green Power

กลุมธุรกิจการตลาด
Marketing

4

Green
Society

กลุ่่�มธุุรกิิจ
พลัังงานไฟฟ้้า
สีีเขีียว

ธุรกิจพลังงานไฟฟาสีเข�ยว
Green Power

ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Bio-based Products
Natural Resources

กลุ่่�มธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ

ธุรกิจผลิตภัณฑช�วภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Bio-based Products
Natural Resources

3

Your Greenovative
Destination

• ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (ขอบเขตที่่� 1 และ 2) ของโรงกลั่่น�
ได้้ร้อ้ ยละ 9.64 เทีียบกัับปีีฐาน 2558
• ลดปริิมาณการใช้้น้ำ้ ใช้้ใหม่่ด้ว้ ยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse
and Recycle) ได้้ 1.47 ล้้านลูููก� บาศก์์เมตร หรืือร้้อยละ 41.13
เทีียบกัับความต้้องการใช้้น้ำ้ ในกระบวนการผลิิต
• ปริิมาณของเสีียฝัังกลบ 0 ตััน
• ปริิมาณของเสีียที่่�ถูกู นำมาใช้้ซ้ำ้ และใช้้ใหม่่ร้อ้ ยละ 47.16
• ปริิมาณของเสีียที่่�ถูกู นำมาแปลงเป็็นพลัังงานเชื้้�อเพลิิงร้้อยละ 43.77

ทุุนด้้านบุุคลากร

• ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายจากBusiness Process Redesign 1,600
ล้้านบาท
• ธุุรกิิจใหม่่ที่่�เป็็น Startup
• คะแนนความผููกพัันองค์์กร ร้้อยละ 70

การดููแลสัังคมและชุุมชน

• ความพึึงพอใจต่่ อ กิิ จ กรรมชุุุ�มชนสัั มพัั นธ์์ ร อบโรงกลั่่� น
ร้้อยละ 94.4
• คะแนนความผููู�กพัันของชุุุ�มชน (Community Engagement
Score) ร้้อยละ 86.0
• การเลืื อ กใช้้ สิิ นค้้ า และบริิ ก ารที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ร้้อยละ 83

ทุุนด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี

ทุุนด้้านนวััตกรรมและเทคโนโลยีี

• ค่่าใช้้จ่า่ ยการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ปีี 2564 เป็็นเงิิน 10.50 ล้้านบาท
• โครงการพัััฒ
� นาปรัับปรุุุง� กระบวนการทางธุุุ�รกิจิ (Business
Process Redesign: BPR) เพื่่�อให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
• ส่่่ง� เสริิิ�มการพัััฒ
� นาธุุุ�รกิิิ�จใหม่่่� ด้้้ว� ย Design Thinking
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• พนัักงาน 1,103 คน
• จำนวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม 30,869.65 ชั่่ว� โมง
• ค่่่า� ใช้้จ่า่ ยในการฝึึกอบรมและพััฒนา 15.93 ล้้านบาท

กลุ่่�มธุุรกิิจ
การตลาด

กลุมกลุ
ธุรมกิธุจรการตลาด
กิจโรงกลั�นและการค
ธุรากิน้จำพลั
มัน งงานไฟฟ
กลุมาสีธุเรข�กิยจวการตลาดธุรกิจผลิตภัธุรณกิฑจพลั
งงานไฟฟ
ว
ช�วภาพ
ธุรกิจผลิ
ตภัฒ
ณนาธุ
ฑช�วรภาพ
ธุรกิาจสีทรัเข�พยยากรธรรมชาติ
และพั
กิจใหมธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม
Refinery and Trading Green PowerMarketing Bio-based Products
Green Power
Marketing
NaturalBio-based
ResourcesProducts
Natural Resources
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ทุุนด้้านบุุคลากร

กลุมธุรกิจโรงกลั�นและการคาน้ำมัน
Refinery and Trading

• เริ่่�มดำเนิินธุุรกิิจผลิิตภััณฑใหม่่แอสตาแซนติิน
• โครงการปั๊๊�มน้้ำมัันหยอดเหรีียญ “กระทิิง”

สภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ท้้าทาย

ผลลััพธ์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• เงิินปัันผลที่่�จ่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น 1.00 บาท
• ภาษีีที่่�จ่่ายให้้แก่่รััฐบาลและหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
• มููลค่า่ หลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
34,767.31 ล้้านบาท (ณ 30 ธัันวาคม 2564)
• ภาษีีเงิินได้้ (จ่่ายออก) 111 ล้้านบาท

• ระบบการผลิิตมีีความปลอดภััย ไม่่มีีการร้้องเรีียนด้้าน
มลพิิษทางอากาศ การรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีี
• ผลประเมิินความพึึงพอใจของคู่่�ค้้าต่่อการทำงานของ
เจ้้าหน้้าที่่�จััดซื้้�อ อยู่่�ในระดัับดีีมาก
• Net Promoter Score (NPS) อัันดัับ 1 ร่่วม

• ลดการปลดปล่่่� อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกจากการเติิ ม
น้้ ำ มัั นผ่่่� า นบัั ต รสมาชิิ ก บางจากได้้ 190,716 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
• การลดการใช้้น้ำ้ ประปาในกระบวนการผลิิตที่่�ประหยััด
ได้้เทีียบเท่่ากัับน้้ำใช้้ของ 4,171 ครััวเรืือน
• ผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันสำเร็็จรููู�ปมาตรฐาน EURO 5 ช่่วยลด
ปััญหาฝุ่่�น PM 2.5

• การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานโดยเฉลี่่�ย 27.99
ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
• ค่่าใช้้จ่่ายในการอบรมของพนัักงาน 14,447.45 บาท
ต่่อคน
• อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTI) ของพนัักงาน
เท่่ากัับ 0 ครั้้�ง และผู้้�รัับเหมาเท่่ากัับ 1 ครั้้�ง

• บริิษััทมีีการจััดกิิจกรรมกว่่า 216 ครั้้�ง
• ชุุมชนผู้้�ได้้รัับประโยชน์์ 108,196 ราย
• กิิจกรรมที่่�ดูแู ลสัังคม “บางจากปัันน้ำ้ ใจ สู้้�ภัยั โควิิด-19”
• โครงการ บางจากปัันกัันอิ่่�ม สร้้างรายได้้ให้้ผู้้�ประกอบ
การรายย่่อยในชุุมชน60 ร้้านค้้า ส่่งมอบอาหารให้้ 50
หน่่วยงาน มููลค่่ากว่่า 1.2 ล้้านบาท
• ส่่งมอบบััตรเติิมน้้ำมัันให้้กว่่า 100 หน่่วยงาน มููลค่่า
กว่่า 3.2 ล้้านบาท
ชุุมชนที่่�ห่่างไกลสถานีีบริิการน้้ำมัันได้้ใช้้น้้ำมัันคุุณภาพ
ราคาเหมาะสม และสามารถใช้้บริิการเติิมเงิินมืือถืือ
จ่่ายบิิลค่า่ ไฟฟ้้า ค่่าน้้ำ ฯลฯ ได้้สะดวก ประหยััดเวลาการ
เดิินทาง

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ควบคู่่�ไปกัับสิ่่�งแวดล้้อม (In Harmony with the Environment)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

บริิษััทภิิบาล (Corporate Governance)

ปรัับปรุุง
นโยบาย

CG
ครั้้�งที่่�

ร้้อยละ

100

CAC
รัับการต่่ออายุุสมาชิิก

คู่่�ค้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ CAC แล้้ว

บริิษััท

การแจ้้งข้้อมููล
ความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ออนไลน์์

ร้้อยละ

100

การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ (Economic Growth)
รายได้้จากการขาย
และการให้้บริิการ
กำำ�ไร (ขาดทุุน)
สำำ�หรัับปีี

199,417
7,624

ล้้านบาท

96
จำำ�นวน

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

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เข้้าตอบรัับนโยบาย
และทดสอบความรู้้�
การต่่อต้้านทุุจริิต

เงิินปัันผล
ต่่อหุ้้�น/

NO Gift Policy

EBITDA จำำ�แนกตามกลุ่่�มธุุรกิิจ

บาท/หุ้้�น

25,818
อื่่�นๆ

(466)

(ตามขอบเขตการปััน
ส่่วนตามกรรมสิิทธิ์์�)

1.06

ล้้านตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ล้้านบาท

2.44

ล้้าน ลบ.ม.
*น้ำำ��แม่่น้ำำ�� น้ำำ��บาดาล น้ำำ��จากกระบวนการผลิิต
และน้ำำ��ประปาโรงกลั่่�นฯ และสำำ�นัักงานใหญ่่

ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า
สีีเขีียว

กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน

กลุ่่�มธุุรกิิจ
การตลาด

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์
ชีีวภาพ
ล้้านบาท

1,814
ล้้านบาท

ร้้อยละ

97

*การจััดซื้้�อสิินค้า้ และบริิการกลุ่่�ม Non Hydrocarbon

ร้้อยละของค่่าใช้้จ่่ายที่่�ประหยััดได้้จากการ
จััดหาเชิิงกลยุุทธ์์
ของงบประมาณปีี
ร้้อยละ

10

2564

คู่่�ค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ
โดยตรง และคู่่�ค้้าสำำ�คััญ
ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ธุุรกิิจ
กัับบริิษััทฯ โดยตรง
ที่่�เข้้าร่่วมการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้าน ESG

น้ำำ��ทิ้้�ง

ล้้าน ลบ.ม.

0

ล้้าน ลบ.ม.

0 1,277

การของเสีียด้้วยหลััก 3 Rs
ของปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด
ร้้อยละ

99.78

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ชาย

0

ชาย

ร้้อยละ

100

Avoid
emission for
third-parties

Low Carbon
Product

ครั้้�ง

Greenovative Experience

จำำ�นวนสถานีีบริิการน้ำำ��มัันบางจาก

ครั้้�ง

ความปลอดภััย

พนัักงาน

ผู้้�รัับเหมา

0.45

สร้้างความแข็็งแกร่่งของสภาพคล่่อง
การจััดซื้้�อจััดจ้้างภายในท้้องถิ่่�น
(ประเทศไทย)*

อััตราการใช้้พลัังงาน (กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น)

สถานีีบริิการน้ำำ��มัันมาตรฐาน
662 แห่่ง
สถานีีบริิการน้ำำ��มัันชุุมชน
615 แห่่ง

แห่่ง

สร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคม (and Creating Values for Society)

8,251 4,193 9,363 2,614 1,863
ล้้านบาท

เทระจููล

1.47 0.83

การรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน
และสารเคมีี
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(มากกว่่า 100 บาร์์เรล/ครั้้�ง)

จำำ�นวนอุุบััติเิ หตุุ
จากการขนส่่ง
ผลิิตภััณฑ์์
(ความเสีียหาย
ต่่อรถเกิิน
1 ล้้านบาท)

การใช้้พลัังงานสุุทธิิขององค์์กร

12,229.66
99.0
1.0 EII = 98.6

ปริิมาณน้ำำ��ใช้้ซ้ำำ��/
น้ำำ��รีีไซเคิิล ของโรงกลั่่�นฯ

อััตราบาดเจ็็บจากการทำำ�งานจนถึึง
ขั้้�นหยุุดงาน (LTI)
กลุ่่�มธุุรกิิจทรััพยากร
ธรรมชาติิฯ

สััดส่่วนการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(สััดส่่วนการถืือหุ้้�น)
กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน ร้้อยละ
กลุ่่�มธุุรกิิจ
การตลาด
ร้้อยละ

การรัับน้ำำ��จากแหล่่งต่่างๆ รวม

8

ต่่อเนื่่�องปีีที่่�

1.00

EBITDA

ล้้านบาท

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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หญิิง

0

หญิิง

0

การบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถฟื้้�นฟููกลัับมาเหมืือนเดิิม
ได้้ภายในระยะเวลา 6 เดืือน
(High-Consequence
Work-Related Injuries)
 พนัักงาน 0 ครั้้�ง
 ผู้้�รัับเหมา 0 ครั้้�ง

ลููกค้้า
ความพึึงพอใจของลููกค้้า
ร้้อยละ

87.45
NPS Score
อัันดัับที่่� 1 (ร่่วม)

1

พนัักงาน
คะแนน
ความผููกพััน
พนัักงาน
ร้้อยละ

70
จำำ�นวนชั่่�วโมง
การอบรมเฉลี่่�ย
ของพนัักงาน

27.99
95%
ลููกค้้ากลัับมาใช้้บริิการ

ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี

ร้้านกาแฟ

817

สาขา

สัังคม
ชั่่�วโมงทำำ�งานอาสา
ของพนัักงาน

1,762

ชั่่ว� โมง

Circular Economy
ส่่งมอบขวดพลาสติิกที่่�รวบรวม
ผ่่านโครงการรัักษ์์ปัันสุุข

80,160

จำำ�นวน
ใบ
เพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นกระเป๋๋า
ถุุงผ้้าและหน้้ากากผ้้า
เปลี่่�ยนแก้้ว
เครื่่�องดื่่�มอิินทนิิล
เป็็น Bio cup ไปแล้้วกว่่า

98,000,000 แก้้ว

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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บางจากฯ และความยั่่�งยืืน (Bangchak & Sustainability)
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่� ง มั่่� น ในการตอบสนองต่่อความต้้ อ งการและความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนของโลก (SDGs) รวมถึึงพิิจารณาเกณฑ์์การประเมิิน
ความยั่่� ง ยืื น องค์์ ก รทั้้� ง ในระดัั บ ประเทศและระดัั บ สากล ซึ่่� ง
ครอบคลุุมประเด็็นความยั่่�งยืืนในมิิติิการกำกัับดููแลและเศรษฐกิิจ
มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม และมิิติิสัังคม เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและผลกระทบ
ทางธุุรกิิจ และค้้นหาโอกาสในการพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำงาน และการดำเนิินธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
อย่่างรอบด้้าน สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและแนวทางการดำเนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสากล ทำให้้บริิษััทฯ สามารถดำเนิินงาน
เชิิงรุุกและปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์โลกและ
ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่อย่่างมีีภููมิิคุ้้�มกััน
บริิษััทฯ ดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ผ่่านคณะกรรมการนโยบาย
ความยั่่�งยืืนองค์์กร (Sustainability Policy Committee : SPC)
ซึ่่�งมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เป็็น
ประธาน และมีีผู้้�บริิหารของกลุ่่�มธุุรกิิจและกลุ่่�มงานเป็็นกรรมการ
(Disclosure 102-19, 102-20, 102-22)
คณะกรรมการนโยบายความยั่่�งยืืนองค์์กร กำหนดเป้้าหมาย
ทิิศทาง นโยบาย และกลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิิจ

ของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�มบางจากฯ เพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืน
ของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณาจากเป้้าหมาย SDGs ประเด็็นสำคััญจาก
การประเมิินความยั่่�งยืืนองค์์กร และความต้้องการความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
นโยบาย และเป้้าหมายจากคณะกรรมการนโยบายความยั่่�งยืืน
องค์์กร จะดำเนิินการผ่่านสายงาน และคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับมิิติิด้้านความยั่่�งยืืน โดยมีีคณะกรรมการบริิหารจััดการความ
ยั่่�งยืืนองค์์กร (Sustainability Management Committee : SMC)
เป็็นประสานงานกลางที่่�จะติิดตาม รวบรวม ประเมิินผลพร้้อม
รายงานความก้้ า วหน้้ า และผลดำเนิิ น งานต่่อคณะกรรมการ
นโยบายความยั่่�งยืืนองค์์กร ซึ่่�งคณะกรรมการนโยบายความยั่่�งยืืน
องค์์ ก รจะรายงานการดำเนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ไปยัั ง คณะ
อนุุกรรมการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง คณะกรรมบริิหารความเสี่่ย� ง
องค์์กรและคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลตามลำดัับ
คณะกรรมการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนองค์์กร (Sustainability
Management Committee: SMC) จะประกอบไปด้้วยผู้้บ� ริิหารของ
กลุ่่�มบางจากฯ ซึ่่�งในปีี 2564 มุ่่�งเน้้นการจััดทำกลยุุทธ์์ด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�ทั่่�วโลกกำลัังให้้
ความสนใจ โดยบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วม Global Campaign Race to Zero
คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริิษััท
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

คณะกรรมการบริิหาร
และจััดการ

คณะกรรมการนโยบาย
ความยั่่�งยืืนองค์์กร

คณะกรรมการบริิหารจััดการ
ความยั่่�งยืืนองค์์กร

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กร
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หลัักการและกรอบแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืน (Disclosure 102-16)
บริิษััทฯ มีี “นโยบายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (Sustainability Policy)” ที่่�ได้้จากการบููรณาการแนวทาง
ปฏิิบััติิตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง เกณฑ์์ และมาตรฐานสากลด้้านความยั่่�งยืืนและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ได้้แก่่ การปฏิิบััติิต่่อข้้อ
ตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact: UNGC) ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) มาตรฐานการวััดคุุณภาพองค์์กร (International Organization for Standardization : ISO) และ
ความต้้องการความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เข้้ากัับวิิสััยทััศน์์ ทิิศทาง และกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจ เป็็นกรอบการดำเนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนในระดัับองค์์กร โดยมีีการติิดตามและรายงานผลการดำเนิินงานตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) เพื่่�อ
สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดนโยบายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนไปกัับสิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม ให้้ครอบคลุุมประเด็็นความยั่่�งยืืนในปััจจุุบัันและใน
อนาคตอย่่างรอบด้้าน โดยพิิจารณาการดำเนิินธุุรกิิจปััจจุุบัันของกลุ่่�มบางจาก และธุุรกิิจใหม่่ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging risks) รวมถึึงแนวโน้้มด้้านความยั่่�งยืืนของโลก โดยครอบคลุุมประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน 8 ด้้าน ดัังนี้้�
1. การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2. การประกอบธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม
ท่่านสามารถศึึ ก ษา
3. การผลิิตสิินค้้าและบริิการด้้วยความรัับผิิดชอบและส่่งเสริิมสัังคมยั่่�งยืืน
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
4. การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนสำหรัับธุุรกิิจใหม่่อย่่างรอบด้้าน
ของประเด็็ น ความ
5. การลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ด้้านนวััตกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ยั่่� ง ยืื น 8 ด้้ า นของ
6. การบริิหารจััดการทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างคุ้้�มค่่า
นโยบายการพัั ฒ นา
7. การส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ธุุรกิิ จ อย่่างยั่่� ง ยืื น ไป
8. การส่่งเสริิมการพััฒนาสัังคมให้้ยั่่�งยืืน
กัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สัังคม ได้้ที่่�
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้นำแนวคิิดการดำเนิินธุุรกิิจตาม BCG Economy Model ซึ่่�ง ประกอบด้้วย
3 เศรษฐกิิจหลัักคืือ เศรษฐกิิจชีีวภาพ (Bio economy) ที่่�มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากรชีีวภาพอย่่าง
คุ้้�มค่่า โดยอาศััยการใช้้เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์
ชีีวภาพมููลค่่าสููง เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular economy) ที่่�มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากร วััตถุุดิิบ และ
ผลิิตภััณฑ์์อย่่างคุ้้�มค่่า และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Green economy) ที่่�มุ่่�งแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม และลด
ผลกระทบอย่่างยั่่�งยืืน มาเป็็นแนวคิิดในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างมููลค่่าคุุณค่่า และความยั่่�งยืืนให้้กัับ
บริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
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บางจากฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
วิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ “Evolving Greenovation - มุ่่�งสู่่�กลุ่่�มบริิษััทนวััตกรรมสีีเขีียวชั้้�นนำในเอเชีีย ที่่�มีีบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี และดำเนิิน
ธุุรกิิจด้้วยแนวทางแบบมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืน” การดำเนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการให้้สอดคล้้อง
กัับวิิสััยทััศน์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการนำข้้อมููลการดำเนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมาใช้้ประกอบการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ
นอกเหนืือจากกรอบแนวคิิดและเครื่่�องมืือในการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์อื่่�นๆ เช่่น การสำรวจสภาพแวดล้้อมของธุุรกิิจ (Business
Environment Scanning) การจััดทำฐานข้้อมููล (BIG Data) การประเมิินภาพจำลอง (Scenario) และความเสี่่�ยงที่่�ผ่่านการประเมิินผล
ได้้ผลเสีียอย่่างรอบด้้าน (Intelligent Risks เพื่่�อที่่�จะตอบสนองต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม อีีกทั้้�ง
สามารถสร้้างสมดุุลระหว่่างมููลค่่าและคุุณค่่าจากการดำเนิินธุุรกิิจให้้กัับผู้้�ทีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตลอดจนสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและ
ความเชื่่�อมั่่�นในการดำเนิินงานระหว่่างบริิษััทฯและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

กระบวนการดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1
2
3
4

ระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและจััดลำำ�ดัับโดยพิิจารณาจะ 3 เกณฑ์์
 กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียใดบ้้างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
 บริิษััทฯสร้้างผลกระทบด้้านความยั่่�งยืืนให้้กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือไม่่
 กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีอิิทธิิพลที่่�จะมีีผลกระทบด้้านความยั่่�งยืืนต่่อบริิษััทฯหรืือไม่่
การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มีีขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
 กำหนดส่่วนงานผู้้�รัับผิิดชอบกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
 กำหนดวิิธีีการสำรวจความต้้องการ ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นระบบและความถี่่�ในการดำเนิินงาน
	รวบรวมข้้อมููลความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การวิิเคราะห์์และคััดเลืือกประเด็็นสำำ�คััญ
� วข้้องกัับ
	พิิจารณาความสำคััญของประเด็็นความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตามตามบริิบทที่่�เกี่่ย
ผลกระทบ ความเสี่่ย� ง โอกาส และความสอดคล้้องกัับนโยบายและเป้้าหมายขององค์์กร ทั้้�งความสำคััญต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และความสำคััญต่่อองค์์กร
การนำำ�ผลไปดำำ�เนิินการ
 เสนอผลการวิิเคราะห์์ต่่อคณะกรรมการนโยบายความยั่่�งยืืนองค์์กร (SPC) เพื่่�อกำหนดทิิศทางการดำเนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนและจััดทำกลยุุทธ์์องค์์กร

บริิษััทฯ ได้้จำแนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียออกเป็็น 10 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน คู่่�ค้้า/ผู้้�ส่่งมอบ (Supplier) ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการ ลููกค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น “เพื่่�อนบ้้านบางจาก” สื่่�อมวลชน เจ้้าหนี้้� หน่่วยงานราชการ และคู่่�แข่่งทางการค้้า (Disclosure 102-40) โดยมีีการดำเนิินงาน
เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการและความคาดหวัังที่่�แตกต่่างกััน
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 ยัังคงส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องมาถึึงปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการสื่่�อสาร และกิิจกรรมที่่�ช่่วยบรรเทาผลกระทบ
ให้้กับั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อเนื่่�อง และได้้มีกี ารประชุุมออนไลน์์กับั ส่่วนงานผู้้�รับั ผิิดชอบกลุ่่ม� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่ม� เพื่่�อสำรวจความต้้องการ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในสถานการณ์์ดัังกล่่าว เพื่่�อปรัับการดำเนิินงานให้้สอดคล้้องทัันเวลา
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)
1. พนัักงาน

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)
1. วิิธีีการรัับรู้้�ถึึงความต้้องการ และ
ความคาดหวัังผ่่าน Engagement
survey โดยมีีวิิธีีการทำ ดัังนี้้�
1.1 กำหนดแผนในการทำ
Engagement survey โดย
จััดทำ 2 ครั้้�ง/ปีี แบ่่งเป็็นทุุก
6 เดืือน
1.2 กำหนดรููปแบบข้้อคำถามใน
การสำรวจ 3 รููปแบบ      
1) ข้้ อ คำถามตามหลัั ก
Kincentric model (Best
Employer)
2) ข้้ อ คำถามที่่� ก ำหนดให้้       
เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ในช่่วงนั้้�น
3) ข้้อคำถามปลายเปิิดที่่�ให้้
แสดงความคิิดเห็็นตาม
ปัั จ จัั ย ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ ความ
ผููกพัั น (Kincentric
model)  
1.3 ประมวลผล Survey โดย                  
จัั ด ทำออกเป็็ น 2 Report
หลััก คืือ Corperate report
และ Business Group &
Business Unit report
2. วิิธีีการรัับรู้้�ถึึงความต้้องการและ
ความคาดหวััง ผ่่านการทำ Focus
Group  
3. HR Visit  
4. Leadership Activities

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

26 - 27
ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

1. การจััดการคนเก่่งและบุุคลากร : การหมุุนเวีียนงาน,                    
1. การจััดการคนเก่่งและบุุคลากร
การปรัับระดัับ, Innovation project (Mini MBA), แผนการ
(ความเสี่่�ยงด้้านการสููญเสีียพนัักงาน)
พััฒนาตาม Competency รายบุุคคล สำหรัับ Successor,
2. เส้้นทางการเติิบโต  (ต้้องการทราบ
Mentoring program, การปรัับชื่่�อตำแหน่่ง Recognition
แผนกพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง)
(Congrates day), ระบบประเมิินแบบ 360 องศากัับระดัับ
3. การประเมิินผลงาน
manager ขึ้้�นไป 
4. การชื่่�นชมให้้คุุณค่่า (Recognition &
2. โอกาสทางอาชีีพ  : การหมุุนเวีียนงาน, การปรัับระดัับ               
Communication)
5. ต้้ อ งการให้้รัั บ ฟัั ง feedback จาก          ปรัับหลัักเกณฑ์์เส้้นทางการเติิบโต, สื่่�อสารทำความเข้้าใจ
ในเรื่่�องการเติิบโต
พนัักงานจริิงๆ โดยเพิ่่�มช่่องทางการ
สื่่�อสาร ไปถึึงหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ 3. การประเมิินผลงาน : การจััดกลุ่่�มในการประเมิินผลงาน
ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะงาน, ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ประเมิิน          
โดยตรง
ผลงาน, การศึึกษาปรัับปรุุง KPI   
4. ผู้้�บริิหารระดัับสููง การให้้คุุณค่่า : กิิจกรรม Tea Time,
Congrates day, Birthday, Build Trust - (Welcome
back massage and gift), Gift box, Special box,
Townhall (BU/BG)   
5. บริิษัทั มีีมาตรการ / การสื่่อ� สารที่่�ชัดั เจนในภาวะวิิกฤติิทาง
เศรษฐกิิจและภาวะโรคระบาด : นโยบายมาตรการการ        
แพร่่ระบาด COVID-19, สั้้�นๆ กัับ PS,Townhall, Online
Communication,การจััดหาวััคซีีน ,การรณรงค์์ให้้พนัักงาน
ฉีีดวััคซีีนโดยไม่่ถือื เป็็นวัันลา, Lucky draw ลุ้้�นรางวััลการ
ฉััดวััคซีีน, การให้้ความสำคััญเรื่่�องสุุขภาพพนัักงานผ่่าน
KPI, การตรวจ COVID-19 ให้้พนัักงาน

2. คู่่�ค้้า (supplier)
1. ความรวดเร็็ ว ในกระบวนการจัั ด ซื้้� อ            1. มีีการปรัับปรุุง TOR สำหรัับสิินค้้าที่่�เป็็น Common ให้้
1. การจััดสััมมนาคู่่�ค้้าประจำปีี
2.1 คู่่�ค้้า/แรงงาน/ผู้้�ส่่งมอบ 2. การสำรวจความพึึงพอใจ  ความ
จัั ด จ้้าง (เน้้นการให้้ความกัั บ เรื่่� อ ง      เป็็นมาตรฐานในการใช้้งาน เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็วขึ้้�น
(Supplier, Contractors,
ในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ต้้องการ และความคาดหวัังของ                ความโปร่่งใสเพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นใน
Vendors)
2. พัั ฒ นาระบบลงนามสัั ญ ญาจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้าง ผ่่ า นระบบ
การดำเนิินธุุรกิิจ)
คู่่�ค้้า
Electronic (DocuSign)
2. Digital Transformation
3. การตรวจเยี่่�ยมคู่่�ค้้า
3. ในส่่วนของการชี้้�แจงงาน ในช่่วงสถานการณ์์โควิิดระบาด
ใช้้การชี้้�แจงงานผ่่านออนไลน์์
4. ในช่่วงสถานการณ์์โควิิดระบาด มีีการจััดหาวััคซีีนให้้ผู้้�รัับ
เหมาที่่�เข้้ามาทำงานในโรงกลั่่�น รวมทั้้�งมีีการตรวจ  ATK
ทุุกสััปดาห์์
5. มีีการปรัับปรุุง SCOC (Supplier Code of Conduct)         
โดยได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหารและจััดการ
บริิษััทเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากล
6. มีีช่่องทางในการรัับฟัังความเห็็นของคู่่�ค้้า ผ่่านการจััด
สััมมนาคู่่�ค้้าประจำปีี นอกเหนืือจากการรัับฟัังผ่่านช่่องทาง
Website บริิษััทและผ่่านเจ้้าหน้้าที่่�จััดหาพััสดุุโดยตรง

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

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%

สร้้างความผููกพัั น พนัั ก งาน ผ่่ า น Theme 100 x
Happiness เช่่น
- การพััฒนาทัักษะให้้กลุ่่�ม talent
- การสื่่�อสาร
- การปรัับปรุุงระบบบริิหารงานบุุคคล
- ส่่ ง เสริิ ม ให้้เกิิ ด วัั ฒ นธรรมการชื่่� น ชม ยอมรัั บ                        
และมองเห็็ น คุุ ณค่่ า ซึ่่� ง กัั น และกัั น (Recognition
Culture)

1. เป้้าหมายเปลี่่�ยนสััญญาแบบกระดาษเป็็น Electronic (DocuSign)
เป็็น 80% ของทั้้�งหมด
2. ปรัับเปลี่่�ยนระบบการวางหลัักประกัันสััญญาประเภท Bank
Guarantee ให้้เป็็น e-Guarantee (Blockchain BG)
3. ปรัับปรุุง SCOC (Supplier Code of Conduct) และสื่่�อสาร       
กัับคู่่�ค้้า
4. รัับฟัังความคิิดเห็็นจากคู่่�ค้้าผ่่านช่่องทางการสััมมนาคู่่�ค้้า             
ประจำปีี

1. มีีมาตรฐาน TOR ของสิินค้้ากลุ่่�ม Common
Product
2. เปลี่่�ยนสััญญาแบบกระดาษเป็็น Electronic เป็็น
95% ของทั้้�งหมด
3. ปรัั บ เปลี่่� ย นระบบการวางหลัั ก ประกัั น สัั ญ ญา
ประเภท Bank Guarantee ให้้เป็็น e-Guarantee
(Blockchain BG) ได้้ทั้้�งหมด
4. จััดสััมมนาคู่่�ค้้าผ่่านออนไลน์์ มีเี นื้้�อหามุ่่�งเน้้นการ
สื่่�อสารเรื่่�อง Greenhouse Gas และ SCOC
(Supplier Code of Conduct) โดยเน้้นในเรื่่�อง
Human Rights รวมถึึงการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
และการงดรัั บ ของขวัั ญ ในทุุ ก โอกาส ผลการ               
จัั ด งาน คู่่�ค้้ามีี ค วามพึึ ง พอใจต่่ อ Buyer ใน
กระบวนการจััดหาพััสดุุมากกว่่าร้้อยละ 80

1. การจััดสััมมนาคู่่�ค้้าประจำปีี
2. การสำรวจความพึึงพอใจ  ความต้้องการ และความ      
คาดหวัังของคู่่�ค้้า
3. วางแผนปรัับปรุุงกระบวนการตรวจรัับงานให้้เป็็น
มาตรฐาน
4. เพิ่่�มการปรัับปรุุง TOR สำหรัับสิินค้้าที่่�เป็็น Common
ให้้เป็็นมาตรฐาน
5. การตรวจเยี่่�ยมคู่่�ค้้า

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

28 - 29
ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

1) การจััดสรรงาน ในช่่วงเวลาที่่�ปริิมาณ            
จััดส่่งลดลงตามยอดขายน้้ำมััน  
2) การผ่่อนผัันชั่่ว� คราวให้้นำรถไปรัับงาน
จากผู้้�ว่่าจ้้างอื่่�นได้้  ในช่่วงที่่�งานจััดส่่ง
ลดลง
3) การสื่่�อสารต่่อหลัังการประชุุม
4) ปรัับปปรุุงชััดเจนของระบบงานและ
การสื่่�อสาร

1. ประสานงานลููกค้้าให้้เข้้าความร่่วมมืือร่่วมกััน และเข้้าใจ
สถานการณ์์
2. ประสานงานลููกค้้า ให้้ปฎิิบััติิตามขั้้�นตอนการลงน้้ำมััน               
ร่่วมกััน เช่่น ร่่วมรัับน้้ำมััน
3. ปรัับ TOR ลดลงให้้ต้้นทุุนจััดส่่งลดลง ในช่่วงเศรษฐกิิจ
ซบเซา เช่่น ไม่่ต้้องมีีรถสำรอง ขยายอายุุรถขนส่่งภาคใต้้
4. จััดงานให้้เป็็นธรรม โดยพิิจารณาจาก ประสิิทธิิภาพการ
ทำงาน และติิดตามในรายงานการประชุุม KPI ผู้้�รัับเหมา
ขนส่่ง
5. จััดหาที่่�จอดเพิ่่�มของคลัังบางจาก
6. ผ่่ อ นผัั น ให้้นำรถไปรัั บ งานจากผู้้� ว่่ า จ้้างอื่่� น ได้้ชั่่� ว คราว                 
ในช่่วงงานจััดส่่งลดลง
7. แบ่่งปัันสิ่่�งจำเป็็น โดยจััดเจลแอลกอฮอล์์ให้้พนัักงาน              
ขัับรถและผู้้รั� บั เหมาใช้้ตามจุุดต่่างๆ ในคลัังน้้ำมััน เมื่่�อเข้้า
รัับงาน ในช่่วงเจลแอลกอฮอล์์หายาก
8. จััดหาวััคซีีน COVID-19 ให้้แก่่พนักั งานขัับรถได้้ฉีีดอย่่าง
ทั่่�วถึึง

1. ลููกค้้าและผู้้�รัับเหมาขนส่่งมีีความเข้้าใจและความร่่วมมืือ            1. จััดส่่งได้้อย่่างรายรื่่�นในภาวะสถานการณ์์โรค 1. ขยายการขนส่่งด้้วยรถกึ่่�งพ่่วงให้้ได้้ ร้้อยละ 45
ระบาด COVID-19 โดยลููกค้้าและผู้้�รัับเหมามีี 2. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน และติิดตามในรายงาน
กัันยิ่่�งขึ้้�น
การประชุุม KPI ผู้้�รัับเหมาขนส่่ง
ความเข้้ า ใจและร่่ ว มมืื อ ในมาตรการป้้ อ งกัั น
2. ลดภาระต้้นทุุน ผู้้�รัับเหมาขนส่่งลง
COVID-19
3. ผู้้รั� บั เหมาขนส่่งได้้งานเป็็นธรรมมีีประสิิทธิิภาพในการทำงาน
2 ผู้้� รัั บ เหมาขนส่่ ง มีี ง านโอนคลัั ง เป็็ น งานสริิ ม               
เพิ่่� ม ขึ้้� น ทดแทนบางช่่วงเวลาที่่�ยอดจััดส่่งสถานีี
บริิการน้้ำมัันลดลงในช่่วง COVID-19 ทำให้้
ต้้ น ทุุ น ของผู้้� รัั บ เหมาลดลงจากการได้้ใช้้งาน                
รถขนส่่ง
3 ผู้้�รัับเหมาได้้จััดสรรงานอย่่างเป็็นธรรม

2.3 คู่่�ค้้าขนส่่งน้ำำ��มัันทางเรืือ 1. จััดประชุุมสััมมนาผู้้�รัับเหมาขนส่่ง 1. การจััดทำสััญญาระยะยาว 
1. พััฒนาระบบบริิหารงานจััดส่่งน้้ำมัันตามโครงการ Smart
Logistic & Inventory Management (SLIM) ซึ่่�งจะช่่วย
2. ค่่าขนส่่งที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ 
น้้ำมััน
ลดเวลาการจััดส่่งน้้ำมััน
2. จััดประชุุม KPI ผู้้�รัับเหมาขนส่่ง            3. ควบคุุมปริิมาณการสููญหายของน้้ำมััน
ระหว่่างขนส่่ง (Oil Loss Control) ให้้ 2. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานร่่วมกัับบริิษััทเรืือ ตามระบบ
น้้ำมัันทุุกๆ 3 เดืือน
Tanker Management and Self Assessment (TMSA)
เป็็นไปตามเป้้าหมาย
4. ไม่่เกิิดอุุบััติิเหตุุ และน้้ำมัันหกรั่่�วไหล 3. การประชุุมหารืือติิดตาม KPI ร่่วมกัับบริิษัทั เรืือ ทุุก 3 เดืือน
ลงสู่่�แหล่่งน้้ำ (Oil Spill) ระหว่่างขนส่่ง
น้้ำมััน
5. ปรัับปรุุงพััฒนาระบบบริิหารงานการ              
จััดส่่งน้้ำมัันร่่วมกััน

1. ควบคุุมการสููญหายของน้้ำมัันจากการขนส่่ง ตามเป้้าหมาย 1. ควบคุุมการสููญหายของน้้ำมัันจากการขนส่่งตาม 1. ประเมิินผลและประชุุม KPI ร่่วมกัับบริิษััทเรืือทุุก                
3 เดืือน
เป้้าหมาย ดัังนี้้�
ดัังนี้้�
2. ตรวจสอบและควบคุุมการขนส่่งน้้ำมัันทางเรืือต่่อเนื่่�อง
• Intransit Loss : Product 0.09%
• Intransit Loss : Product < 0.12%
• Intransit Loss : Crude 0.13%
• Intransit Loss : Crude < 0.16%
2. จำนวนครั้้� ง ที่่� เ กิิ ด เหตุุ น้้ ำมัั น หกรั่่� ว ไหลลงสู่่�แหล่่ ง น้้ำ                          2. จำนวนครั้้�งที่่�เกิิดเหตุุน้้ำมัันหกรั่่�วไหลลงสู่่�แหล่่ง
น้้ำ (Oil spill) เป็็น 0
(Oil spill) เป็็น 0
3. จำนวนครั้้�งที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุระหว่่างการขนส่่งน้้ำมััน เป็็น 0 3. จำนวนครั้้� ง ที่่� เ กิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ ร ะหว่่ า งการขนส่่ ง
น้้ำมััน เป็็น 0

2.4 คู่่�ค้้าจััดหาวััตถุุดิิบใน
การผลิิต (รวมคู่่�ค้้า
	น้ำำ��มััน /Biofuel)

ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจคู่่�ค้้า ระดัั บ 3 จากคะแนนเต็็ ม                   ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจคู่่�ค้้า ระดัั บ 4.9                           จััดประชุุมหารืือกัับคู่่�ค้้าเป็็นรายเดืือน
5 คะแนน
จาก 5 คะแนน

2.2 คู่่�ค้้าขนส่่งน้ำำ�มั
� นั ทาง		 1. ติิดต่่อสื่่�อสารทั้้�งทางตรง และผ่่าน
รถยนต์์
ระบบออนไลน์์ตามความเหมาะ
สมแต่่ละช่่วงเวลา เช่่น การประชุุม
KPI อย่่างสม่่ำเสมอ แม้้ว่่าจะเป็็น
ช่่วงล็็อคดาวน์์พื้้�นที่่�
2. ส่่งข้้อมููลข่่าวสาร มาตรการต่่างๆ
ในช่่วง COVID-19
3. สำรวจความพึึงพอใจในการเข้้ารัับ
น้้ำมัั น และความพึึ ง พอใจจาก
ลููกค้้า

1. จััดทำแบบประเมิินความพึึงพอใจ 1. ความสม่่ำเสมอในการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
2. จัั ด ประชุุ ม กัั บ Supplier เป็็ น        2. การจััดหาที่่�เป็็นธรรมและโปร่่งใส
3. การให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดซื้้�อ
รายเดืือน
น้้ำมัันดิิบ ที่่�เป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ขาย
3. มีีการพบปะ พููดคุุยอย่่างสม่่ำเสมอ
4. มีี ค วามยืื ด หยุ่่�นและราบรื่่� น ในการ
ดำเนิิ น งานด้้านการรัั บ น้้ำมัั น ดิิ บ /
น้้ำมัันสำเร็็จรููป 
5. การชำระเงิินค่่าสิินค้้า/บริิการ และการ
จััดส่่งเอกสารที่่�ตรงเวลา
6. การจััดการเรื่่อ� งการรัับ-จ่่ายน้้ำมัันตรง
ตามแผน/เวลา ครบถ้้วนตามกำหนด

1. จััดซื้้�อวััตถุุดิิบอย่่างสม่่ำเสมอ ด้้วยการจััดหาที่่�โปร่่งใส
2. มีีการพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ กัันอย่่าง
สม่่ำเสมอ  
3. ดำเนิินงานอย่่างมีีความยืืดหยุ่่�น และแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
4. ดููแลด้้านการชำระสิินค้้าเป็็นไปตามเวลาที่่�กำหนด
5. ปฏิิบััติิการเรื่่�องรัับ-จ่่ายน้้ำมัันตรงตามเวลา

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)

ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

3. ลููกค้้า
1. ทำการวิิจััยผู้้�บริิโภค
3.1 ลููกค้้าสถานีีบริิการทั่่�วไป 2. ทำการวิิจััยตลาด
(End users)
3. ข้้อมููลพฤติิกรรมลููกค้้า จากระบบ
POS และ CRM
4. ข้้อมููลกรมธุุรกิิจพลัังงาน
5. ส่่วนงานบริิการลููกค้้า

1. สถานที่่�ตั้้�งสะดวก
2. งานบริิการที่่�รวดเร็็ว
3. งานบริิการที่่�สุุภาพ กระตืือรืือร้้น
4. จำหน่่ายน้้ำมัันคุุณภาพสููง ตรงความ
ต้้องการ
5. ห้้องน้้ำสะอาด มีีเพีียงพอ
6. สถานีีบริิการเข้้าออกสะดวก ที่่�จอด
รถพอ
7. มีีแผนฉุุกเฉิินรองรัับ และมีีมาตรการ
ในการดำเนิิ น งานในสถานการณ์์
ต่่างๆ และมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยา
หลัังเกิิดเหตุุการณ์์
8. สนัับสนุุนมาตรการช่่วยเหลืือลููกค้้าใน
ภาวะฉุุกเฉิิน

1. ขยายสถานีีบริิการในทำเลที่่�มีคี วามต้้องการพััฒนาสถานีี
บริิการรููปแบบ Unique Design ที่่�ออกแบบมาอย่่างมีี
เอกลัักษณ์์ และบริิการเสริิมต่่างๆ มากมาย
2. ปรัับปรุุงงานมาตรฐานการบริิการให้้มีีความรวดเร็็วมากขึ้้น�
3. นำเทคโนโลยีีมาพััฒนางานบริิการ เช่่น การรัับชำระเงิิน
ด้้วยระบบ Bangchak digital payment ช่่วยลดระยะเวลา
ในการบริิการของพนัักงานลง การสะสมแต้้มโดยใช้้การ
บอกเบอร์์โทรศััพท์์
4. เพิ่่�มการอบรมพนัักงานหน้้าลานผ่่านระบบ Bangchak
online academy เข้้าถึึงอบรมง่่ายขึ้้�น
5. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันคุุณภาพสููง ที่่�ดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้แก่่ E20S Evo คุุณภาพระดัับพรีีเมี่่�ยม ราคาเท่่าเดิิม
6. เพิ่่�มการ Survey ผ่่าน Mobile application เพื่่�อสามารถ
แก้้ปััญหาลููกค้้า ได้้อย่่างตรงจุุดและทัันท่่วงทีี
7. พััฒนาพัันธมิิตร Non oil ใหม่่ๆ รองรัับความต้อ้ งการของ
ลููกค้้า เช่่น EV Charger, Bangchak Food Truck
8. นำข้้อมููลของลููกค้้ามาพััฒนากลยุุทธ์์ที่่�เหมาะกัับลููกค้้า
แต่่ละกลุ่่�ม เช่่น กิิจกรรม Cross sell สำหรัับสมาชิิก
บางจาก โครงการแลกแต้้มแลกทอง โครงการแต้้มแลก
ส่่วนลด โครงการสำหรัับ Rider ส่่งของ Delivery Grab
และ Food Panda
9. กำหนดมาตรการป้้ อ งกัั น และดููแลรัั ก ษาความสะอาด
ภายในปั๊๊�มน้้ำมััน (7 Safe) การตรวจ ATK เชิิงรุุกให้้กัับ
พนัักงานบริิการ เพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการแพร่่ระบาดของ
โรค COVID-19 และ สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้ม้� าใช้้บริิการ
10. ร่่วมบรรเทาสถานการณ์์ COVID-19 โดยให้้ลููกค้้าสถานีี
บริิการได้้มีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น บางจากฯ ชวน              
คนไทยสู้้�โควิิด-19 The Series, เติิมน้้ำมััน ปัันน้้ำใจ                  
ให้้น้้ำดื่่�มให้้โรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลในพื้้�นที่่�
วิิกฤติิ ส่่งน้้ำมััน...ปัันน้้ำใจ  บางจากร่่วมสมทบค่่าน้้ำมััน
สำหรัับกลุ่่�มอาสาสมััครเพื่่�อใช้้ในการรัับส่่งผู้้�ป่่วยโควิิด                 
รวมถึึ ง สนัั บ สนุุ น สิิ น ค้้าเกษตรที่่� ไ ด้้รัั บ ผลกระทบจาก               
ความต้้องการที่่�ลดลง
11. พััฒนาสิิทธิิประโยชน์์สำหรัับสมาชิิกบััตรบางจาก ให้้เข้้า
กัับสถานการณ์์ เช่่น ให้้สมาชิิกบางจากใช้้คะแนนแลกรัับ
กรมธรรม์์ประกััน COVID-19

1. ส่่ ว นแบ่่ ง การตลาด น้้ำมัั น ใสผ่่ า นสถานีี บ ริิ ก ารเพิ่่� ม เป็็ น 1. ส่่วนแบ่่งการตลาดน้้ำมัันใสผ่่านสถานีีบริิการ 1. ขยายสถานีีบริิการทั้้�งแบบมาตรฐานและ Unique
Design เพื่่�อรองรัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
16.0%
เพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 16.2
2. ปรัับปรุุงสถานีีบริิการเดิิมบางส่่วน เพื่่�อให้้มีีความ
2. NPS Score อัันดัับ 1
2. NPS Score ร้้อยละ 77.5 อัันดัับ 1 ร่่วม
พร้้อมมากขึ้้น�
3. จำนวนสมาชิิกให้้คะแนนความพอใจด้้านความ
รวดเร็็วในการให้้บริิการผ่่าน Mobile Application 3. นำ Digital เพื่่�อมาปรัับปรุุงประสบการณ์์ของลููกค้้า
เช่่น Personalized Offerings
เฉลี่่�ยร้้อยละ 93.7
4. พััฒนาและขยาย Model ธุุรกิิจ Non-Oil ใหม่่ๆ ร่่วม
กัั บ Partner เพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการของ             
ผู้้�บริิโภค

1. ผู้้�แทนการตลาด
2. วิิศวกรบริิการเทคนิิค
3. กิิจกรรมออกบููทร่่วมกัับภาครััฐและ
สมาคมต่่างๆ
4. แบบประเมิินความพึึงพอใจ
5. Customer complaint

1. ต้้องการการตอบสนองที่่�รวดเร็็วของ                
ผู้้�แทนตลาด
2. การเพิ่่�มระยะเวลาการชำระเงิินในช่่วง
COVID-19
3. การจััดส่่งตรงเวลา  
4. สิินค้้าคุุณภาพได้้มาตรฐาน คุ้้�มราคา

1. พิิจารณาเพิ่่�มเทอมชำระเงิินให้้ลููกค้้าที่่�ชำระเงิินดีี ไม่่มีีหนี้้�
ค้้าง
2. มีีการให้้วงเงิินพิิเศษสำหรัับลููกค้้ารายย่่อยชั้้�นดีี
3. ผลัักดัันการใช้้ระบบ e-Tax invoice ช่่วยอำนวยความ
สะดวกกัับลููกค้้าในการเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่านระบบ Online
4. มีีการประชุุมกัับขนส่่งทุุกเดืือนสรุุปความต้้องการและ
ข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ ที่่�ได้้จากการจััดส่่ง
5. ให้้ลููกค้้าอุุตสาหกรรมประเมิินความพอใจหลัังได้้รัับบริิการ
จากบริิษััทฯ เช่่น งานบริิการเทคนิิค งานบริิการขนส่่ง
6. พิิ จ ารณาเพิ่่� ม รถจัั ด ส่่ ง ในช่่ ว งหีี บ อ้้อย ให้้เพีี ย งพอกัั บ                
ความต้้องการของลููกค้้า
7. ออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ B10S B20S แต่่ราคาเดิิม และพััฒนา
สารทำละลาย (Solvent) ภายใต้้ชื่่� อ BCP White
Spirit-3040 ที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมสีี   
8. ปรัับปรุุง เพิ่่�มคลัังน้้ำมัันในการจ่่ายน้้ำมัันให้้ครอบคลุุม
และสามารถจััดส่่งได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
9. ปรัั บ ปรุุ ง ระบบฐานข้้ อ มููลน้้ำมัั น หล่่ อ ลื่่� น ชนิิ ด ต่่ า งๆ                    
ให้้สามารถเข้้ามาตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันหล่่อลื่่�นที่่�
เหมาะสม ใน www.bangchaklubricants.com

1. ลููกค้้าวงเงิินพิิเศษซื้้�อต่่อเนื่่�อง
2. ผลประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 85
3. มีีผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ตามความต้้องการของลููกค้้า
4. ผลการประเมิินความพึึงพอใจการบริิการให้้คำปรึึกษาจาก           
ทีีมบริิการด้้านเทคนิิค เมื่่�อลููกค้้าเกิิดปััญหาการใช้้งานใน
ภาวะที่่� มีี ก ารแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ที่่� ค่่ อ นข้้ า งรุุ น แรงความ                 
พึึงพอใจไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80

3.2 ลููกค้้าอุุตสาหกรรม

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

30 - 31
เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

1. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการลููกค้้า
1. ลููกค้้าวงเงิินพิิเศษซื้้�อต่่อเนื่่�อง
2. ผลประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า ไม่่น้้อยกว่่า 2. บริิหารการจััดส่่งให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
3. พััฒนาบริิการให้้คำปรึึกษาจากทีีมบริิการด้้านเทคนิิค
ร้้อยละ 91.8
เมื่่�อลููกค้้าเกิิดปััญหาการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์
3. พััฒนาสารทำละลาย (Solvent) ภายใต้้ชื่่�อ BCP
White Spirit-3040 ที่่� ใช้้ในการสิิ น ค้้าของ
อุุตสาหกรรมสีี   
4. ผลการประเมิินความพึึงพอใขในการบริิการให้้คำ
ปรึึกษาจากทีีมบริิการด้้านเทคนิิค เมื่่�อลููกค้้าเกิิด
ปััญหาการใช้้งานในภาวะที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อที่่�ค่่อนข้้างรุุนแรง ร้้อยละ 80

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

32 - 33
ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

3.3 ลููกค้้าขายส่่ง

1. ผู้้�แทนการตลาด
2. วิิศวกรบริิการเทคนิิค
3. กิิจกรรมออกบููทร่่วมกัับภาครััฐและ
สมาคมต่่างๆ
4. แบบประเมิินความพึึงพอใจ
5. Customer complaint

4. ผู้้ป� ระกอบการสถานีีบริิการ
4.1 สถานีีบริิการน้ำำ��มันั BGN
4.2 ผู้้�ประกอบการสถานีี
บริิการน้ำำ��มััน Dealer
4.3 สถานีีบริิการน้ำำ��มััน
สหกรณ์์ (COOP

1. ผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�น (การประกอบ
1. ผู้้�แทนการตลาด
2. การประชุุ ม รายเดืื อ น/ไตรมาส   ธุุรกิิจเพื่่�อให้้ได้้ผลกำไร และสร้้างรายได้้
ให้้มากขึ้้�น)
ประจำปีี
2. การดููแลของ MR (Marketing
3. ระบบ BCP Link
4. Mystery Shopper
representative)
5. ระบบ call center
3. การสนัับสนุุนและดููแลมาตรฐานสถานีี
6. ข้้อมููลกรมธุุรกิิจพลัังงาน
บริิการให้้ มีีความพร้้อมในการแข่่งขััน
(ระบบบริิหารจััดการปั๊๊�ม ให้้มีีความ           
ทัันสมััย)
4. การซ่่อมอุุปกรณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ 
5. โปรแกรมส่่งเสริิมการขาย การโฆษณา
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ  (ต้้องการให้้พััฒนา
เครื่่�องมืือทางการตลาด)
6. การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ คุุ ณ ภาพสููง
(การนำส่่งสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสู่่�สถานีี
บริิการ)
7. การบริิการจััดส่่งน้้ำมัันตรงเวลา ครบ
ถ้้วน ไม่่สููญหาย
8. มีีแผนฉุุกเฉิินรองรัับ และมีีมาตรการ
ในการดำเนิิ น งานในสถานการณ์์
ต่่างๆ
9. สามารถให้้บริิ ก ารได้้ตามปรกติิ ใ น
ภาวะฉุุกเฉิิน
10. มีีมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยาหลัังเกิิด
เหตุุการณ์์
11. การให้้ความสำคััญกัับกลยุุทธ์์ด้้านการ
สร้้างความร่่วมมืือ

5. คู่่�แข่่งทางการค้้า
(สถานีีบริิการ)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

1. ต้้องการการตอบสนองที่่�รวดเร็็วของ     1. อนุุมััติิวงเงิินเพิ่่�มเติิมจากวงเงิินที่่�มีีการรัับประกัันสิินเชื่่�อ
2. จััดรายการโปรโมชั่่�นตามที่่�ได้้หารืือกัับลููกค้้า รวมถึึงให้้
ผู้้�แทนตลาด
ส่่วนลดประจำ ไตรมาส และประจำปีีเพื่่�อให้้ลููกค้้าซื้้อ� อย่่าง
2. การเพิ่่�มระยะเวลาการชำระเงิิน
ต่่อเนื่่�อง และเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�จำหน่่าย
3. การจััดส่่งตรงเวลา
4. รายการโปรโมชั่่น� และราคาที่่�แข่่งขัันได้้
5. สร้้างความคล่่องตััว ทั้้�งเรื่่�องการชำระ
เงิิน โอนเงิิน

1. ขยายยอดขายน้้ำมัันหล่่อลื่่�นสำเร็็จรููป  ผ่่านลููกค้้าขายส่่ง               1. ยอดขายน้้ำมัันหล่่อลื่่น� สำเร็็จรููป ผ่่านลููกค้้าขายส่่ง          1. จััดให้้มีีการสััมมนากลุ่่�มย่่อยให้้กัับลููกค้้าของตััวแทน
มากขึ้้�น
ได้้ตามเป้้าหมาย
จำหน่่ า ย เพื่่� อ สร้้างความมั่่� น ใจในคุุ ณ ภาพและ
2. ขยายส่่วนแบ่่งการตลาดต่่อเนื่่�อง
2. ส่่วนแบ่่งการตลาดเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
มาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์
2. จััดให้้มีีส่่วนลดประจำเดืือนเพื่่�อช่่วยลููกค้้าที่่�ได้้รัับ                  
ผลกระทบจากการค้้าขายที่่�ชะลอตััวลง

1. การรัักษาคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ให้้สามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่ง
และผลัักดัันการจำหน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ต� รงกัับความต้้องการ
ของตลาด
2. ให้้การสนัับสนุุนและดููแลมาตรฐานสถานีีบริิการให้้มีี
ความพร้้อมในการแข่่งขััน
3. สนัั บ สนุุ น การปรัั บ ปรุุ ง ภาพลัั ก ษณ์์ ส ถานีี บ ริิ ก าร เช่่ น
Renovate, Bright and Clean
4. จััดรายการส่่งเสริิมการขายต่่อเนื่่�องเพื่่�อกระตุ้้�นยอดขายใน
ลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม เช่่น โครงการแจกน้้ำ โครงการแลกแต้้ม
แลกทอง
5. ให้้เงิิ น สนัั บ สนุุ น เพื่่� อ จููงใจผู้้� ป ระกอบการในการรัั ก ษา              
ภาพลัักษณ์์ และมาตราฐานงานบริิการ
6. พััฒนาระบบติิดตามรถขนส่่งน้้ำมััน เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถ
ติิดตาม และป้้องกัันการทุุจริิตในการขนส่่ง
7. พััฒนาระบบ E-Training (BOA: Bangchak Online
Academy) เพื่่�ออบรม การบริิหารจััดการงานบริิการ
ภายในสถานีีบริิการน้้ำมัันให้้กัับผู้้�ประกอบการในช่่วง                
COVID-19
8. เพิ่่�มมาตรการป้้องกัันและดููแลรัักษาความสะอาดภายใน
ปั๊๊�มน้้ำมััน (7 Safe)
9. จััดส่่ง “กล่่องความห่่วงใย” ให้้กัับผู้้�ประกอบการ ภายใน
กล่่องประกอบด้้วย ที่่�วััดอุุณหภููมิิแบบยิิง ที่่�วััดออกซิิเจน              
ฟ้้าทะลายโจร เจลแอลกอฮอล์์ หน้้ากากอนามััย เพื่่�อ
ป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ
10. สนัับสนุุนวััคซีีนทางเลืือกให้้แก่่พนักั งานบริิการหน้้าลาน
11. บริิการรถตรวจโควิิด ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการและพนัักงาน
หน้้าลาน ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
12. กำหนดมาตรการดููแล ช่่วยเหลืือพนัักงานให้้บริิการที่่�                 
ติิดเชื้้อ�
13. จัั ด รายการส่่ ง เสริิ ม การขายช่่ ว ยผลัั ก ดัั น ยอดขายให้้               
ผู้้ป� ระกอบการในช่่วงสถานการณ์์ ความต้้องการของลููกค้้า
ลดลง

1. ส่่ ว นแบ่่ ง การตลาดน้้ำมัั น ใสผ่่ า นสถานีี บ ริิ ก ารเพิ่่� ม เป็็ น                  1. ส่่วนแบ่่งการตลาดน้้ำมัันใสผ่่านสถานีีบริิการ 1. พััฒนาและขยาย Model ธุุรกิิจ  Non-Oil ใหม่่ๆ                 
ร่่วมกัับ Partner เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้และใช้้ประโยชน์์จาก
เพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 16.2
ร้้อยละ 16
พื้้�นที่่�เช่่าให้้สููงสุุด
2. NPS Score อัันดัับ 1 ร่่วม
2. NPS Score อัันดัับ 1
3. คะแนน Mystery Shopper สถานีีบริิการที่่�ผ่่านมาตรฐาน 3. คะแนน Mystery Shopper สถานีีบริิการที่่�ผ่่าน 2. สนัั บ สนุุ น การปรัั บ ปรุุ ง ภาพลัั ก ษณ์์ ส ถานีี บ ริิ ก าร                 
เพื่่�อให้้สามารถดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้
มาตรฐาน (BGN - 99 %, Dealer - 87%)          
(BGN 90%, Dealer 75%)
3. จััดรายการส่่งเสริิมการขายต่่อเนื่่�อง
4. จััดกิิจกรรมเพื่่�อกระตุ้้น� ยอดขายกัับผู้้ป� ระกอบการ เช่่น
แจกรางวััล และการให้้ Incentive

1. ติิดตามผลการดำเนิินงาน สภาพ 1. ดำเนิินกิิจการด้้วยความ โปร่่งใสภาย ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้การแข่่งขัันตามกลไกตลาดเสรีี และ
ตลาดจากข้้ อ มููลของกรมธุุ ร กิิ จ
ใต้้การค้้าและ การแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม ปฏิิบััติติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
พลัังงาน
2. ให้้ความช่่วยเหลืือคู่่�แข่่งในภาวะฉุุกเฉิิน การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส
ที่่�กระทบต่่อคู่่�แข่่ง
2. ศึึกษาข้้อมููลคู่่�แข่่งผ่่านรายงาน
ทางการเงิิน และนำเสนอผู้้เ� กี่่ย� วข้อ้ ง
3. ติิดตามข่่าวสารและกิิจกรรมทาง  
การตลาดจากสื่่�อต่่างๆ รวมทั้้�ง
Social media
4. ให้้ความร่่วมมืือและประสานงาน
กัับคู่่�แข่่งในประเด็็นที่่�ภาครััฐขอ
ความร่่วมมืือ
5. ให้้ข้้อมููลทางการตลาดที่่�ไม่่กระทบ
คู่่�แข่่ง
6. แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
7. กิิจกรรม Sport Day ร่่วมกััน

1. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านลบหรืือข่่าวสารด้้านลบในการทำธุุรกิิจ 1. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านลบหรืือข่่าวสารด้้านลบใน ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้การแข่่งขัันตาม กลไกตลาดเสรีี และ
ปฏิิบัติั ติ าม กฎหมาย ระเบีียบ ข้อ้ บัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้อ้ ง
การทำธุุรกิิจกัับคู่่�แข่่ง
กัับคู่่�แข่่ง
2. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากคู่่�แข่่งในส่่วนของการดำเนิินธุุรกิิจที่่� 2. ไม่่มีข้ี อ้ ร้้องเรีียนจากคู่่�แข่่งในส่่วนของการดำเนิิน กัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส
ธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็นธรรม
ไม่่เป็็นธรรม

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)
6. เจ้้าหนี้้� (สถาบัันการเงิิน
ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

1. Feedback จากการรัับโทรศััพท์์ 1. ความมั่่�นคงของธุุรกิิจในภาวะไม่่ปกติิ
แผนการรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น�
2. Feedback จากการตอบแบบ
รวมถึึงแผนป้้องกัันความเสี่่�ยง
สอบถาม  
ี ผี ลตอบแทน
3. Feedback จากการสื่่�อสารทาง 2. เห็็นผลประกอบการที่่�ดี มี
ที่่�สููงขึ้้�น (Capital Gain) และเติิบโต
email  
อย่่างต่่อเนื่่�องมั่่�นคง
4. Feedback จากการประชุุมต่่างๆ,
Conference call, Roadshow 3. ต้้องมีีเป้้าหมายและทิิศทางการขยาย
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในอนาคตที่่�ชััดเจน
และลงทุุนในธุุรกิิจที่่ใ� ห้้ผลตอบแทนใน
ระดัับที่่�เหมาะสม
4. การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ อยู่่�ใน
ระดัับที่่�น่่าพอใจ มีีการจ่่ายสม่่ำเสมอ   
5. ความคืืบหน้้าของโครงการต่่างๆ เป็็น
ไปแผนงานที่่�วางไว้้ 
6. การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จต ามแนวทางการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (sustainability)
และตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
7. ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�
สำคััญที่่�กระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ         
โดยการเปิิดเผยข้้อมููลมากขึ้้�น
8. ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ

1. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้� และหุ้้�นกู้้�ได้้อย่่าง
เคร่่งครััด
2. ปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของสถาบัันการเงิินซึ่่ง� ออกโดยหน่่วย
งานภาครััฐอย่่างเคร่่งครััด
3. ตอบข้้อซัักถาม ให้้ข้้อมููล แก่่เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ            
เมื่่�อมีีข้้อสงสััยได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว 
4. เปิิดโอกาสให้้สถาบัันรายใหม่่ เข้า้ มาให้้บริิการทางการเงิิน

1. อัั ต ราส่่ ว นทางการเงิิ น ที่่� เ ป็็ น เงื่่� อ นไขสัั ญ ญาเงิิ น กู้้� / หุ้้� น กู้้�                1. อััตราส่่วนทางการเงิินที่่� เป็็นเงื่่�อนไขสััญญาเงิิน 1. จััดการประชุุมพบปะ อััพเดทแลกเปลี่่�ยนข้อ้ มููลข่่าวสาร
ของบริิษัทั และธนาคาร เพื่่�อจะได้้มีีข้อ้ มููลที่่�เป็็นปััจจุบัุ นั
ไม่่เกิินที่่�กำหนดไว้้ 
กู้้� / หุ้้� น กู้้� ไม่่ เ กิิ น ที่่� ก ำหนดไว้้ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามที่่�
ในเชิิงตััวเลขเพื่่�อให้้เจ้้าหนี้้�มองเห็็นทิิศทางการพััฒนา
2. ให้้ข้้อมููล/ตอบคำถาม แก่่สถาบัันการเงิินครบถ้้วน
กำหนดไว้้ในสััญญา
ของภาพธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. ให้้ข้้อมููล/ตอบคำถาม เมื่่�อมีีข้้อสงสััยแก่่สถาบััน
2. เข้้าร่่วมสััมมนาหรืืออบรมกัับสถาบัันการเงิินต่่างที่่�ได้้
การเงิินครบถ้้วน
จััดขึ้้�น
3. Feedback ให้้กัับเจ้้าหนี้้�ไม่่ว่่าจะเป็็นทางโทรศััพท์์
แบบสอบถามหรืือช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ

7. นัััก� ลงทุุุน� (นัััก� ลงทุุุน� สถาบัััน� , 1. Feedback จากการประชุุมต่่างๆ, 1. ความมั่่�นคงของธุุรกิิจในภาวะไม่่ปกติิ
นัััก� ลงทุุุน� รายย่่อย และ ESG
แผนการรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น�
Conference call, Roadshow
Rating Agencies)
รวมถึึงแผนป้้องกัันความเสี่่�ยง
2. Feedback จากการรัับโทรศััพท์์
3. Feedback จากการสื่่�อสารทาง 2. เห็็นผลประกอบการที่่�ดีี และเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องมั่่�นคง
email
4. Feedback จากการตอบแบบ 3. ต้้องมีีเป้้าหมายและทิิศทางการขยาย
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในอนาคตที่่�ชััดเจน
สอบถาม
และลงทุุนในธุุรกิิจที่่ใ� ห้้ผลตอบแทนใน
5. การตอบแบบประเมิิ น ทางด้้าน
ระดัับที่่�เหมาะสม
ESG
4. ผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้�น (Capital Gain)
5. การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ อยู่่�ใน
ระดัับที่่�น่่าพอใจ มีีการจ่่ายสม่่ำเสมอ
6. ความคืืบหน้้าของโครงการต่่างๆ เป็็น
ไปแผนงานที่่�วางไว้้ 
7. การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จต ามแนวทางการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (sustainability)
และตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี                   
(ให้้ความสำคััญ และเปิิดเผยข้้อมููล               
ตามเกณฑ์์การให้้คะแนนด้้าน ESG
เพื่่� อ ประกอบการพิิ จ ารณาตัั ด สิิ น ใจ
ลงทุุน)
8. ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�
สำคััญที่่�กระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ        
โดยการเปิิดเผยข้้อมููลมากขึ้้�น
9. ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการ
10. การตอบแบบประเมิินทางด้้าน ESG

1. พยายามจ่่ายเงิินปัันผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมกัับ       
ผลการดำเนิินงานและนโยบายของบริิษัทั และมีีอัตั ราการ
จ่่ายเป็็นไปในทิิศทางใกล้้เคีียงกัับบริิษััทอื่่�นที่่�ประกอบ
ธุุรกิิจเดีียวกััน
2. ปรัับเปลี่่�ยนช่่องทางการสื่่อ� สารกัับผู้้ถื� อื หุ้้�น นัักลงทุุน และ
นัักวิิเคราะห์์ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 โดยใช้้การสื่่�อสารผ่่าน Online
Meeting/ Video Conference มากขึ้้�น เพื่่�อให้้ยัังคง
สามารถจััดกิิจกรรมต่่างๆ ได้้  และยัังสามารถสื่่�อสารกัับ
นัักลงทุุนได้้อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงภาวะไม่่ปกติิ
3. เข้้าร่่วมกิิจกรรม Opportunity Day ที่่�ทางตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารมีีโอกาสพบกัับนัักลงทุุนรายย่่อย
4. ปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ให้้มีีความทัันสมััย
ข้้อมููลครบถ้้วน ใช้้งานง่่าย รวมถึึงนำข้้อมููล Update                      
ทั้้� ง ด้้านข้้ อ มููลผลการดำเนิิ น งาน และข้้ อ มููลต่่ า งๆ                    
ให้้ขึ้้�น website อย่่างรวดเร็็วมากขึ้้�น
5. จััดทำ MD&A / Factsheet / Company Profile เพื่่�อเป็็น
ข้อ้ มููลให้้กัับผู้้ถื� อื หุ้้�น และนัักลงทุุนได้้รู้้จั� กั ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ผลประกอบการของบริิษััทฯในแต่่ละไตรมาส รวมถึึง
แผนการลงทุุนและความคืืบหน้้าของโครงการต่่างๆ ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ
6. จััดทำ Report สรุุปคำถาม และ Comment ต่่างๆ ที่่�ได้้
รัับจากผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และนัักวิิเคราะห์์ รายงานให้้                     
ผู้้�บริิหารได้้รัับทราบอย่่างสม่่ำเสมอ
7. ตอบแบบประเมิินทางด้้าน ESG ตามที่่�นัักลงทุุนหรืือ               
ผู้้�ถืือหุ้้�นร้้องขอ

1. ได้้รัับเชิิญไป Roadshow
2. ได้้รัับการติิดต่่อขอ Conference call
3. ได้้รัับรางวััลทางด้้าน IR

1. & 2. ทางนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ปรัับตััวเพื่่�อรองรัับ 1. จััดงานประชุุมนัักวิิเคราะประจำไตรมาสเพื่่�อแถลงผล
การดำเนิินงานของบริิษััทฯ และนำขึ้้�น Website             
สถานการณ์์ COVID-19 โดยได้้ร่่วม Virtual
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์พร้้อมทั้้�งทำการแปลการประชุุมเป็็น
roadshow และ Online conference call กัับทั้้�ง
ภาษาอัังกฤษเพื่่�อให้้เข้้าถึึงการประชุุมได้้ทุุกคน
บริิษััทหลัักทรััพย์์ และนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศ
2. กลัับมาจััด/ร่่วมกิิจกรรมที่่�ช่่วยให้้นัักลงทุุนเข้้าถึึงและ
และต่่างประเทศ
เข้้ าใจข้้ อมููลของบริิ ษัั ท ฯได้้มากขึ้้�น เช่่ น  กิิ จ กรรม
3. ได้้รัับรางวััลทางด้้าน IR จาก Asian Excellence
shareholder site visit เป็็นต้น้ ในกรณีีที่่ส� ถานการณ์์
Award ใน 3 สาขา ดัังนี้้�
COVID-19 คลี่่�คลาย
-  Asia’s Best CEO (Investor Relations)
3. ร่่วมงาน Roadshow และ Conference ทั้้�งแบบ
-  Asia’s Best CFO (Investor Relations)
Online และ On-site (เมื่่�อสถานการณ์์เอื้้�ออำนวย
- Best Investor Relations Company
อย่่างต่่อเนื่่�อง) กัับนัักลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
(Thailand)
4. เข้้าร่่วมกิิจกรรม Opportunity Day ที่่�จััดโดยตลาด                 
หลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารมีีโอกาสพบกัับนัักลงทุุน              
รายย่่อย  
5. ปรัั บ ปรุุ ง เว็็ บ ไซต์์ ข องนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้มีี ค วาม            
ทัันสมััย ข้้อมููลครบถ้้วน ใช้้งานง่่าย รวมถึึงนำข้้อมููล
Update ทั้้� ง ด้้านข้้ อ มููล ผลการดำเนิิ น งาน และ
Content ต่่างๆ ขึ้้�น Website อย่่างรวดเร็็วมากขึ้้�น
6. จััดทำ MD&A / Factsheet / Company Profile เพื่่�อ
เป็็นข้้อมููลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น และนัักลงทุุนได้้รู้้�จัักธุุรกิิจ             
ของบริิษััทฯ ผลประกอบการของบริิษััทฯ ในแต่่ละ
ไตรมาส รวมถึึงแผนการลงทุุนและความคืืบหน้้าของ
โครงการต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
7. จััดทำ Report สรุุปคำถาม และ Comment ต่่างๆ ที่่�
ได้้รัับจากผู้้ถื� อื หุ้้�น นัักลงทุุน และนัักวิิเคราะห์์ รายงาน
ให้้ผู้้�บริิหารได้้รัับทราบอย่่างสม่่ำเสมอ

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย วิิธีีการ Engagement ความคาดหวััง / ความต้้องการ
(Disclosure 102-40)
สำำ�คััญ ปีี 2564
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-43)
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

8. เพื่่�อนบ้้านบางจาก
8.1 ชุุมชนระยะใกล้้ (ชุุุ�มชน
ระยะใกล้้รััศมีีี1� .5 กิิิโ� ลเมตร
ทั้้�งหมด 8 ชุุุ�มชน, ตำำ�บล
พระโขนง และบางนา 2
ตำำ�บล, ตำำ�บลบางน้ำำ��ผึ้้้�ง
11 หมู่่�บ้้าน

- พนัักงานชุุมชนสััมพัันธ์์ และการ
ลงพื้้�นที่่�พููดคุุย
- การเข้้าถึึงกิิจกรรมชุุมชนของ
กลุ่่�มเป้้าหมาย
- ช่่ อ งทางการสื่่� อ สาร/รัั บ ข้้ อ                    
ร้้องเรีียน
- โทรศััพท์์สายตรง/Call Center
24 ชม.
- ป้้ายบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
- เสีียงตามสาย
- LINE
- ใบปลิิว/แผ่่นพัับ/ป้้ายแบนเนอร์์
- การประเมิินผลกิิจกรรมชุุมชน
สััมพัันธ์์
- การประเมิินความต้้องการของ
ชุุมชนโดย Third Party

8.2 กลุ่่�มโรงเรีียน

- พนัั ก งานชุุ ม ชนสัั ม พัั น ธ์์ / การ 1. ได้้รัั บ การพัั ฒ นาด้้านการศึึ ก ษา
ศัักยภาพของบุุคลากรใน โรงเรีียน ได้้
ลงพื้้�นที่่�พููดคุุย
รัับการสนัับสนุุนด้้านเทคโนโลยีี/สื่่�อ
- กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์
การสอน
- การประเมิินความต้้องการของ
2. ได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านความปลอดภััย
โรงเรีียน โดย Third Party
การให้้ความรู้้� เ มื่่� อ เกิิ ด เหตุุ ฉุุ ก เฉิิ น /
สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ดัับเพลิิง  
3. ได้้รัั บ การพัั ฒ นาสภาพแวดล้้อม/                   
สิ่่�งแวดล้้อมให้้ความรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
แก่่ ครูู-นัักเรีียน (โรงเรีียนให้้ความ
สำคัั ญ ด้้านการจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้อม
เนื่่�องจากโรงเรีียนเป็็นหน่่วยหนึ่่�งของ
ชุุมชนที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ)
4. การช่่วยบรรเทาปััญหาในช่่วงการแพร่่
ระบาดของ COVID-19

8.3 กลุ่่�มครอบครััว
(กลุ่่�มบ้้านเดี่่�ยว)

1. การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จด้้ว ยความปลอดภัั ย              1. จััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปรัับรููปแบบกิิจกรรมให้้
1. พนัักงานชุุมชนสััมพัันธ์์  
สอดคล้้อง เหมาะสมกัั บ สภาพแวดล้้อมปัั จจุุ บัั น และ               
ซึ่่�งส่่งผลต่่อภาพลัักษณ์์และการยอมรัับ
2. กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์  
ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น
ในบริิษััท
3. จุุลสารครอบครััวใบไม้้ 
4. Facebook ครอบครัั ว ใบไม้้ 2. สนัับสนุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น เป็็น        - กระเป๋๋า + ชุุดป้้องกัันโรคระบาด (บางจากห่่วงใย                    
สู้้�ภััยโควิิด-19)   
สื่่อ� กลางส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนโครงการ
บางจาก
- D.I.Y สายคล้้อง MASK   
พััฒนา สิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�น เช่่น การให้้
5. การประเมิินความต้้องการของ
-  D.I.Y กระเป๋๋าผ้้าหรรษา
ความรู้้�ด้้านสภาพแวดล้้อมเพื่่�อนบ้้าน
กลุ่่�มโดย Third Party
- บางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด 19
หรืือกิิจกรรมอนุุรัักษ์์ปลุุกจิิตสำนึึกด้้าน
– มอบหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์
สิ่่�งแวดล้้อม
3. สนัั บ สนุุ น โครงการด้้านคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต  2. สื่่�อสารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านจุุลสาร และ
Facebook ครอบครััวใบไม้้บางจาก
เช่่ น การให้้ความรู้้� ด้้ านสุุ ข ภาพกาย
3. โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19
สุุขภาพใจ 
-  สนัับสนุุนหน้้ากากอนามััย  ทางการแพทย์์, แอลกอฮอล์์
4. การช่่วยบััญเทาปััญหาในช่่วงการแพร่่
ล้้างมืือ, หน้้ากาก N 95, ยาฟ้้าทะลายโจร
ระบาดของ COVID-19

1. การดำเนิิ น งานธุุ ร กิิ จด้้ว ยความ 1. ดำเนิินกิิจกรรมการตรวจสอบอุุปกรณ์์และสนัับสนุุนการ       
เตรีี ย มความพร้้อมด้้านความปลอดภัั ย ในชุุ ม ชนอย่่ า ง                
ปลอดภััย
ต่่อเนื่่�อง (โครงการสายตรวจความปลอดภััย)
2. การแจ้้งล่่วงหน้้าให้้ชุุมชนทราบก่่อนที่่�
จะดำเนิินการใดๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบ 2. สื่่� อ สารการทำงานตามแผนให้้ชุุ ม ชนทราบล่่ ว งหน้้า                  
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น
หรืือสร้้างความเข้้าใจผิิดแก่่ชุุมชน  
3. การมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์      - ป้้ายบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
- เสีียงตามสาย
3.1 พััฒนาการศึึกษา
- LINE
3.2 พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
- ใบปลิิว/แผ่่นพัับ/ป้้ายแบนเนอร์์
3.3 พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชน  
4. การช่่วยบััญเทาปััญหาในช่่วงการแพร่่ 3. ปรัั บ รููปแบบกิิ จ กรรมให้้สอดคล้้อง เหมาะสมกัั บ                     
สภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน และความต้้องการของชุุมชน  
ระบาดของ COVID-19
- โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19
- สนัับสนุุนหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์, แอลกอฮอล์์
ล้้างมืือ, หน้้ากาก N 95, ยาฟ้้าทะลายโจร, อุุปกรณ์์การ
เรีี ย นสำหรัั บ เยาวชนในชุุ ม ชน, สนัั บ สนุุ น อุุ ป กรณ์์
ทางการแพทย์์แก่่ศููนย์์พัักคอยชุุมชน
- โครงการปัั น กัั น อิ่่� ม สนัั บ สนุุ น อาหารให้้ผู้้� ไ ด้้รัั บ                    
ผลกระทบ จาก COVID-19
4. จััดกิิจกรรมสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชนในช่่วงการระบาดของ
COVID-19 (โครงการอาหารกล่่องปัันสุุข)
5. สนัั บ สนุุ น และมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ กิิ จ กรรมภายในชุุ ม ชน
(สนัับสนุุนกิิจกรรม วัันเด็็ก, วัันสงกรานต์์)
1. โครงการ ECO School ช่่อง Youtube
2. ดำเนิินโครงการด้้านความปลอดภััย “บางจากห่่วงใย
ปลอดภััยในโรงเรีียน” (ซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟร่่วม
กัับโรงเรีียนแบบออนไลน์์)
3. สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ดัับเพลิิงให้้โรงเรีียน
4. จััดโครงการ BCP Knowledge Tube อบรมแบบออนไลน์์
5. ปรัั บ รููปแบบกิิ จ กรรมให้้สอดคล้้อง เหมาะสมกัั บ                     
สภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน และความต้้องการของชุุมชน  
- โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19
- สนัับสนุุนหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์, แอลกอฮอล์์
ล้้างมืือ, หน้้ากาก N 95, ยาฟ้้าทะลายโจร
- โครงการปัั น กัั น อิ่่� ม สนัั บ สนุุ น อาหารให้้ผู้้� ไ ด้้รัั บ
ผลกระทบจาก COVID-19

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

1. ผลประเมิินความพึึงพอใจจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม จาก 1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว ม
แบบสอบถาม >90%
กิิจกรรม จากแบบสอบถาม 93.18%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน >84%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน
86%

1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรม                         1. ผลประเมิินความพึึงพอใจจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม พััฒนาแผนกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ชุุมชนใน 7 ด้้าน คืือ
จากแบบสอบถาม 90%
จากแบบสอบถาม 96.53%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน 84%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน 86% - คุุณภาพชีีวิิต
- การศึึกษา
- คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
- ความปลอดภััย
- เศรษฐกิิจ
- ความสััมพัันธ์์
- สาธารณประโยชน์์

1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมจาก 1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว ม
แบบสอบถาม >90%
กิิจกรรมจากแบบสอบถาม 96.50%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน >84%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน
86%

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Disclosure 102-40)

วิิธีีการ Engagement
สำำ�คััญ ปีี 2564
(Disclosure 102-43)

8.4 คอนโดมิิเนีียม

1. พนัักงานชุุมชนสััมพัันธ์์
2. กิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์/ซ้้อมแผน
ฉุุกเฉิิน/สนัับสนุุนกิิจกรรมคอนโด
3. จุุลสารครอบครััวใบไม้้ 
4. Line เพื่่�อนบ้้านคอนโดบางจาก
5. การประเมิิ น ความต้้ อ งการของ
คอนโดโดย Third Party

9. สื่่�อมวลชน
1) หนัังสืือพิิมพ์์
2) นิิตยสาร
3) โทรทััศน์์
4) วิิทยุุ
5) สื่่�อออนไลน์์

10. หน่่วยงานราชการ

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

38 - 39
ความคาดหวััง / ความต้อ้ งการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปีี 2564
(Disclosure 102-44)

สิ่่�งที่่�บริิษััทตอบสนอง ปีี 2564

เป้้าหมายการตอบสนองปีี 2564

ผลลััพธ์์ ปีี 2564

แผนกิิจกรรมปีี 2565

1. การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความปลอดภััย 1. ปรัับรููปแบบกิิจกรรมให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับสภาพ
แวดล้้อมปััจจุุบััน และความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย        
2. การให้้ความรู้้� ความเข้้ า ใจด้้าน
- โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19 สนัับสนุุน
มาตรการป้้องกัันผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม
หน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์, แอลกอฮอล์์ล้้างมืือ,
และความปลอดภััยของบางจาก
หน้้ากาก N 95, ยาฟ้้าทะลายโจร
3. จััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
- จััดอบรม/ซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟ
4. พัั ฒ นารููปแบบการประชาสัั ม พัั น ธ์์
กิิจกรรมให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมาย      - สนัับสนุุนกิิจกรรมของคอนโด เช่่น กิิจกรรมการประชุุม
ใหญ่่สามััญประจำปีี
มากขึ้้�น
5. การช่่วยบััญเทาปััญหาในช่่วงการแพร่่ 2. สื่่อ� สารผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น
- จุุลสารครอบครััวใบไม้้      
ระบาดของ COVID-19
- Line เพื่่�อนบ้้านคอนโดบางจาก    
- Poster

1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมจาก 1. ผลประเมิิ น ความพึึ ง พอใจจากการเข้้ า ร่่ ว ม พััฒนาแผนกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน
ใน 7 ด้้าน คืือ
แบบสอบถาม >90%
กิิจกรรมจากแบบสอบถาม 91.96%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน >84%
2. การวััดผลการประเมิินความผููกพัันของชุุมชน - คุุณภาพชีีวิติ
- การศึึกษา
86%
- คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
- ความปลอดภััย
- เศรษฐกิิจ
- ความสััมพัันธ์์
- สาธารณประโยชน์์

1. สำรวจความต้้ อ งการ/ความ       1. ข้้อมููลความคืืบหน้้าของกิิจการ ข้้อมููล
ด้้านธุุ ร กิิ จ ในภาพรวม ตลอดจน
คาดหวัั ง  จากการพููดคุุ ย กัั บ
แผนการเติิ บ โตและขยายธุุ ร กิิ จที่่�
สื่่�อมวลชน
เกี่่�ยวข้้อง
2. พบปะเยี่่� ย มเยืื อ นสื่่� อ มวลชนใน
โอกาสพิิ เ ศษต่่ า งๆ และราย 2. การนััดสััมภาษณ์์พิิเศษผู้้�บริิหารระดัับ
สููง นอกเหนืือจากงานแถลงข่่าวปกติิ
ไตรมาส
เพื่่� อ ให้้ได้้ประเด็็ น เฉพาะที่่� สื่่� อ นั้้� น ๆ
3. จััดสััมภาษณ์์พิิเศษในวาระต่่างๆ
ตามที่่� แ ต่่ ล ะสื่่� อ ต้้ อ งการตาม              ต้้องการทำสกู๊๊�ปข่่าวพิิเศษ เพื่่�อให้้มีี         
ความเหมาะสม โดยบริิ ห าร                  ข่่าวเดีียวที่่�แตกต่่างจากสื่่อ� อื่่�นๆ  
ระดัั บ สููงที่่� ต รงตามกลุ่่�มงาน                        3. ต้้องการให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นผู้้�ให้้
ข้้อมููล และแสดงวิิสััยทััศน์์ทางด้้าน
รัับผิิดชอบ
4. เพิ่่�ม Content ที่่�เหมาะสมเพื่่�อ       ธุุ ร กิิ จพลัั ง งานและธุุ ร กิิ จที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในข่่าว  และ
ตอบสนองสื่่�อออนไลน์์และขยาย
สร้้างแรงจููงใจในการติิดตามข่่าวสาร  
กลุ่่�มเป้้าหมายไปยัังผู้้�รัับสารใหม่่
4. ต้้องการภาพประกอบข่่าวที่่�น่่าสนใจ   
5. ต้้องการการตอบสนองที่่�รวดเร็็วและ                    
ถููกต้อ้ ง เช่่น การขอข้อ้ มููล ขอสััมภาษณ์์
เป็็นต้้น

1. ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของสื่่� อ ในทุุ ก เรื่่� อ งที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทและส่่วนรวม
2. จััดแถลงข่่าว และสััมภาษณ์์สื่่อ� โดยมีีเพิ่่�มเติิมแบบ Online
เพื่่�อปรัับตััวตามสถานการณ์์โควิิด และจััดทำข่่าวแจก
(Press Release) อย่่างสม่่ำเสมอ
3. สนัับสนุุนกิิจกรรมของสื่่�อมวลชนที่่�ทำเพื่่�อส่่วนรวม และ
สนัับสนุุนเนื่่�องในโอกาสวัันครบรอบของสื่่�อ เพื่่�อสร้้าง
ความผููกพัันที่่�ดีีต่่อกััน
4. เยี่่�ยมเยืือนสื่่�อในสายธุุรกิิจพลัังงานและสายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งร่่วมงานในสถานการณ์์ต่่างๆ เช่่น
เจ็็บป่่วย คลอดลููก เสีียชีีวิิต  ฯลฯ เพื่่�อแสดงความเป็็น
มิิตรไมตรีี และจริิงใจต่่อกััน  
5. ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19  ร่่วมดููแลสื่่�อมวลชน ด้้วย
การมอบแอลกอฮอล์์ทำความสะอาดให้้สื่่�อมวลชน และ
มอบบััตรเติิมน้้ำมัันบางจากให้้ตััวแทนสื่่�อมวลชน เพื่่�อนำ
ไปใช้้ช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้� ที่่� เ ดืื อ ดร้้อนจากน้้ำท่่ ว ม ช่่ ว งเดืื อ น
กัันยายน 2564

1. มููลค่่าข่่าวที่่�ได้้รัับการเผยแพร่่ผ่า่ นสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์และสื่่อ� ออนไลน์์ 1. ได้้รัับการเผยแพร่่ข่า่ วสารขององค์์กรในสื่่อ� ต่่างๆ 1. จััดกิิจกรรม Engage กัับสื่่�อมวลชน เพื่่�อสร้้างความ
สััมพัันธ์์ให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�น (ปรัับตามเหมาะสมตาม
2. จำนวนสื่่�อที่่�มาร่่วมงานแถลงข่่าว
อย่่างสม่่ำเสมอ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงการดำเนิินงาน
สถานการณ์์)
3. จำนวนข่่าวที่่�ได้้รัับการเผยแพร่่
กัับสื่่�อมวลชนได้้อย่่างเหมาะสมและผููกพััน
2. มููลค่่าข่่าวที่่�ได้้รัับการเผยแพร่่ผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ 2. เพิ่่� ม เติิ ม ฐานข้้ อ มููลสื่่� อ ใหม่่ ๆ และสื่่� อ ต่่ า งชาติิ ใ น
(Media Value) และสื่่�อออนไลน์์ เป็็นไปตาม              ประเทศไทยและภููมิิ ภ าคเอเชีี ย รวมถึึ ง จัั ด ทำข่่ า ว
ประชาสััมพัันธ์์ภาษาอัังกฤษควบคู่่�ข่่าวภาษาไทยเพื่่�อ
เป้้าหมาย
ให้้สื่่� อและผู้้� ที่่� สนใจธุุ ร กิิ จ /กิิ จ กรรมชาวต่่ า งชาติิ ไ ด้้              
3. ข้อ้ มููลข่่าวสารได้้รัับการเผยแพร่่อย่่างถููกต้อ้ งและ
รัับทราบ
ครบถ้้วน

1. การพบปะ ชี้้� แ จง พููดคุุ ย และ            1. การปฏิิบััติิตามกฎหมาย หรืือดีีกว่่าที่่�
กฎหมายกำหนด ในเรื่่� อ งของการ
เข้้ า ร่่ ว มโครงการของหน่่ ว ยงาน
ปล่่อยมลพิิษ อากาศ, การจััดการของ
ราชการ
2. ให้้ความร่่ ว มมืื อ เมื่่� อ มีี ก ารขอ       เสีีย หรืือการบำบััด และปล่่อยน้้ำทิ้้�ง
เข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการ  
2. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
การอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
3. มีีมาตรการดููแลพนัักงานและชุุมชน
ใกล้้เคีียงเกี่่�ยวกัับ COVID-19
4. ระบบการจััดการความปลอดภััยและ             
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีของโรงงาน
5. ให้้ความร่่ ว มมืื อ ในการให้้ข้้ อ มููลที่่�         
ถููกต้้ อ งและรวดเร็็ ว  และสนัั บ สนุุ น
โครงการของหน่่วยงานราชการ
6. การเปิิดโอกาสให้้ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียเข้า้ มา       
มีีส่ว่ นร่่วมในการสะท้้อนความคิิดเห็็น

1. ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส
2. ตรวจสอบการปฏิิ บัั ติิ ง านของส่่ ว นงานต่่ า งๆ ภายใน              
บริิ ษัั ท ให้้ถููกต้้ อ ง โปร่่ ง ใส ตามที่่� ก ฎหมายกำหนด                   
ผ่่ า นโครงการการตรวจสอบการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย
(Legal Assessment และ SHEE Audit)
3. ชี้้� แจงหรืื อ นำส่่ ง ข้้ อ มููลที่่� ถูู กต้้ อ งแก่่ ห น่่ ว ยงานราชการ
ภายในระยะเวลาที่่�กำหนด
4. ควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีกว่่ามาตรฐานที่่�กฎหมาย
กำหนด
5. ร่่วมมืือกัับภาครััฐในการส่่งเสริิมการดำเนิินโครงการที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
6. จััดการตรวจ COVID-19 ให้้แก่่ผู้รั้� บั เหมางาน TAM 2021,        
ผู้้� รัั บ เหมาประจำ รวมทั้้� ง พนัั ก งานของบริิ ษัั ท เพื่่� อ                       
สร้้างความเชื่่� อ ใจให้้กัั บ หน่่ ว ยงานรัั ฐ ว่่ า บริิ ษัั ท ฯ ดููแล                                 
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกสถานการณ์์  

1. หน่่ ว ยงานราชการอนุุ ญ าตตามโครงการที่่� บ ริิ ษัั ท ได้้ขอ หน่่วยงานราชการมีีความพึึงพอใจ มีีการอำนวย 1. การพบปะ ชี้้�แจง พููดคุุยและเข้้าร่่วมโครงการของ         
อนุุญาตใหม่่ รวมไปถึึงการอนุุญาตตามใบอนุุญาตเดิิมให้้ ความสะดวกให้้กัั บ บริิ ษัั ท ฯ เมื่่� อ ไปติิ ด ต่่ อ ใน                  หน่่วยงานราชการ
เรื่่�องต่่างๆ
2. ให้้ความร่่วมมืือเมื่่�อมีีการขอเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการ
ดำเนิินการต่่อไปได้้
3. ให้้ความร่่วมมืือในการให้้ข้้อมููลที่่�หน่่วยงานราชการ
2. ควบคุุมคุุณภาพอากาศและคุุณภาพน้้ำทิ้้�งได้้อยู่่�ในเกณฑ์์
ต้้องการ แม้้เป็็นข้้อมููลที่่�นอกเหนืือจากที่่�กฎหมาย
มาตรฐาน
กำหนดให้้รายงานก็็ตาม

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ปีี 2563 -2564 ประเทศไทยต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ COVID-19 ต่่อเนื่่�อง ในภาวะเช่่นนี้้� บริิษััทฯ จึึงได้้มีีทบทวนความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มใหม่่ และพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนองค์์กร และนำมาจััดทำเป็็น
ประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนใหม่่ เพื่่�อใช้้ในปีี 2563 และ 2564 เนื่่�องจากในช่่วงปลายปีี 2563 -ต้้นปีี 2564 ยัังไม่่มีีความชััดเจนใน
การจััดหาวััคซีีนให้้กัับประชาชน และมีีการประกาศ Work from home ต่่อเนื่่�องเกืือบตลอดทั้้�งปีี

หลัักการคััดเลืือกประเด็็นสำำ�คััญ (Materiality)
ซึ่่�งกระบวนการคััดเลืือกประเด็็นสำคััญจากความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มและข้้อมููลภายนอกอื่่น� ๆ
กัับประเด็็นสำคััญที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อบริิษัทั ฯ ตามกระบวนการและ
หลัักการ ดัังนี้้�

1. การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ (Identification)

2.2 แกนตั้้�ง : เป็็นประเด็็นที่่�สำคััญและมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วน

ได้้เสีียของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณาจากระดัับผลกระทบทั้้�งในด้้านบวก
และด้้านลบ และการให้้ความสำคััญที่่�ของประเด็็นจากผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีีย
นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯ ได้้เชิิญผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านความยั่่�งยืืนในสาขาต่่างๆ
มาให้้ ค วามเห็็ น ต่่ อ การจัั ด ลำดัั บ ความสำคัั ญ ของประเด็็ น
ความยั่่� ง ยืืนของบริิ ษัั ท ฯ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า ประเด็็ น สำคัั ญ ด้้ า น
ความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ มีีความครอบคลุุม สมเหตุุสมผล และลด
ความเบี่่�ยงเบนของข้้อมููล

บริิษััทฯ พิิจารณาการระบุุประเด็็นความยั่่�งยืืนขององค์์กร จาก
ข้้อมููลภายในองค์์กร และข้้อมููลภายนอกองค์์กร ที่่�อาจส่่งผล
กระทบต่่อความยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิิจในด้้านการกำกัับดููแล
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม โดยข้้อมููลจากภายในและปััจจััย
ภายนอกที่่�นำมาพิิจารณา ได้้แก่่
3. การให้้เหตุุผล (Validation)
•	ข้้อมููลภายในองค์์กร ได้้แก่่ เป้้าหมายและทิิศทางขององค์์กร ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ และจััดลำดัับความสำคััญ
แผนธุรุ กิิจ ตลอดจนประเด็็นสำคััญจากการทำ Brainstorming จะนำมาพิิจารณาและขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
workshop ของผู้้�บริิหารในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิติิการ การ ความยั่่�งยืืนองค์์กร (SPC) (Disclosure 102-32) โดยประเด็็น
จััดทำกลยุุทธ์์ และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่ง สำคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการตอบสนอง ได้้แก่่
ผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนองค์์กรทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว ประเด็็นเรื่่อ� งการลงทุุนในธุรุ กิิจนวััตกรรมสีีเขีียว ประเด็็นด้้านการ
•	ข้้อมููลภายนอกองค์์กร ได้้แก่่ การทบทวนแนวโน้้มทิิศทาง ปรัับตััวและลดผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ด้้านความยั่่�งยืืน และความเสี่่�ยงของโลก เป้้าหมายการ ประเด็็นด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ประเด็็นด้้านคุุณภาพ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของโลก (SDGs) เกณฑ์์การประเมิิน สิินค้้าและบริิการ ประเด็็นด้้านความมั่่�นคงในอาชีีพและการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนองค์์กรตามดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวน์์โจนส์์ (Dow พนัักงาน ประเด็็นด้้านความสััมพัันธ์์กัับชุุมชน และประเด็็นด้้าน
Jones Sustainability Index) หลััก 10 ประการของ UNGC Digitalization เป็็นต้้น บริิษััทฯ จึึงกำหนดแนวทางการตอบสนอง
(United Nation Global Compact) การเทีียบเคีียงประเด็็น ต่่ อ ประเด็็ น ความยั่่� ง ยืืนต่่ า งๆ ตามระดัั บ ความสำคัั ญ และ
สำคััญของบริิษััทในอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียมและพลัังงาน เหมาะสมใน 4 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับแผนงานโครงการ (Initiative
ทดแทน ตลอดจนความต้้องการและความคาดหวัังของ base) มุ่่�งเน้้นเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic focus) มุ่่�งขัับเคลื่่�อนพัันธกิิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากการทำ Stakeholder engagement
(Mission driven) และมุ่่ง� สู่่�ความเป็็นผู้้น� ำ (Sustainability leader)
รวมถึึงกำหนดตััวชี้้�วััดเพื่่�อประเมิินผลลััพธ์์ในระดัับองค์์กร และ
2. การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ (Prioritization) เชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
บริิษััทฯ นำข้้อมููลจากการระบุุประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีี กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
นััยสำคััญต่่อบริิษัทั ฯ และต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียมาจััดกลุ่่�มและวิิเคราะห์์ สััดส่่วนที่่�เหมาะสม (Disclosure 102-28) เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นให้้
ั นธรรมด้้านความยั่่�งยืืนทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่ง� ประเด็็นด้้านความ
ระดัับความสำคััญของประเด็็นโดยเทีียบเคีียงกัับความสอดคล้้อง เกิิดวัฒ
กัับตััวชี้้�วััดตามแนวทางการรายงานของ GRI ซึ่่�งพบว่่ามีีประเด็็น ยั่่� ง ยืืนใหม่่ อัั น เนื่่� อ งมาจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
สำคััญด้้านความยั่่�งยืืนต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีียและต่่อบริิษัทั ฯ 18 ประเด็็น COVID-19 ได้้แก่่ ประเด็็นด้้าน Digitalization ประเด็็นด้้าน
โดยมีี ห ลัั กก ารพิิ จ ารณาระดัั บ ความสำคัั ญ และการกำหนดลง ความมั่่�นคงอาชีีพและการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน ประเด็็นด้้าน
การเปิิดเผยทิิศทางและความคืืบหน้้าของบริิษััทฯ ประเด็็นด้้าน
Materiality matrix ดัังนี้้�
2.1 แกนนอน : เป็็นประเด็็นที่่�สำคััญและมีผี ลกระทบต่่อองค์์กร ความช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องของคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
พิิจารณาระดัับผลกระทบทั้้�งในด้้านบวก และด้้านลบ ตลอดจน ประเด็็ น ด้้ า นประสิิ ท ธิิ ภ าพเชิิ ง นิิ เวศเศรษฐกิิ จ ประเด็็ น ด้้ า น
โอกาส และความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดต่อ่ องค์์กรในระยะสั้้น� และระยะยาว เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และประเด็็นด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

41

หลัักเกณฑ์์สำำ�คััญที่่�ใช้้พิิจารณาในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
1. ระดัับผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
2. ความสำคััญของประเด็็นในอนาคตต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. ความหลากหลายของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ได้้รัับผลกระทบ
4. ระดัับความคาดหวัังต่่อการจััดการของบริิษััทฯ

องค์์กร
1. โอกาสในการสร้้างผลกระทบของประเด็็น
2. ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ
3. ระดัับความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
4. ระดัับผลกระทบในระยะยาว
5. ความสำคััญหรืือโอกาสของประเด็็นในอนาคต
6. ความสอดคล้้องกัับนโยบายหรืือเป้้าหมายองค์์กร

Materiality Matrix (Disclosure 102-47)
สููง

การลงทุุนธุุรกิิจ
นวััตกรรมสีีเขีียว

ผลกระทบและความสำำ�คัญ
ั ต่่อผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย

ความมั่่�นคงในอาชีีพ
และการพััฒนา
ศัักยภาพพนัักงาน

คุุณภาพ
ของสิินค้้า
และบริิการ

ความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย

การมีีส่่วนร่่วม
ในชุุมชน

การเปิิดเผยทิิศทาง
และความคืืบหน้้า
ของบริิษััทฯ

การจััดการ
มลพิิษอากาศ

การช่่วยเหลืือ
ด้้านสภาพคล่่อง
ของคู่่�ค้้า/พัันธมิิตร

การลดผลกระทบ
และการปรัับตััว
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
การบริิหาร
จััดการของเสีีย
Digitalization

ประสิิทธิิภาพเชิิง
นิิเวศเศรษฐกิิจ
การจััดการ
การหกรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน
การบริิหาร
จััดการน้ำำ��
ความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์
สิิทธิิมนุุษยชน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน
การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

ผลกระทบและความสำำ�คััญต่่อบางจากฯ
หมายเหตุุ กระบวนการจััดทำและข้้อมููลประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนได้้รัับการรัับรองโดย Third party

ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2564
ด้้านกำำ�กัับดููแลและเศรษฐกิิจ
1.	การลงทุุนในธุุรกิิจนวััตกรรมสีีเขีียว
2.	คุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
3.	การปรัับกระบวนการทำงานเป็็นระบบ
	ดิิจิิทััล (Digitalization)
4.	การเปิิดเผยทิิศทางและความคืืบหน้้า
ของบริิษััท
5.	การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
6.	การช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องของ
	คู่่�ค้้า/พัันธมิิตร
7. ความปลอดภััยทางไซเบอร์์

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1.	การปรัับตััวและการบรรเทาผลกระทบ
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
2.	การบริิหารจััดการของเสีีย
3.	การจััดการมลพิิษอากาศ
4.	ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
5.	การจััดการการหกรั่่�วไหลของน้้ำมััน
6.	การบริิหารจััดการน้้ำ
7. เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

สููง

Data assured by 3rd party
No
Yes
ด้้านสัังคม
1. ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
2. ความมั่่�นคงในอาชีีพและการพััฒนา
	ศัักยภาพพนัักงาน
3.	การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
4.	สิิทธิิมนุุษยชน

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน (Materiality) (Disclosure 102-47)
มิิติิ

ประเด็็นสำำ�คััญ

สิ่่�งแวดล้้อม

การกำำ�กัับดููแลและเศรษฐกิิจ

การลงทุุนในธุุรกิิจนวััตกรรมสีีเขีียว

ผลกระทบ
ภายใน
ภายนอก
BCP

ความสำำ�คััญ

GRI topics

GRI topic-specific disclosure

เนื้้�อหาที่่�รายงาน

หน้้า

• ผู้้�ถืือหุ้้�น

เพื่่�อการพััฒนากระบวนการดำเนิินงานและผลการดำเนิินงาน
โดยใช้้นวััตกรรม และป้้องกัันการ disruption ทางธุุรกิิจ

201: Economic Performance (2016) 201-1 Direct economic value generated and • การบริิหารจััดการนวััตกรรม
distributed (2016)
• การลงทุุนตามกลยุุทธ์์ Green business

84
48-49

คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ

BCP Group • ลููกค้้า
• ผู้้�ถืือหุ้้น�

เพื่่�อปรัับปรุุงความพึึงพอใจ และ Brand loyalty ของคู่่�ค้้า
และผู้้� รัั บ จ้้าง ตลอดจนพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ ผ่่านกลยุุ ทธ์์
Greenovative Experience Strategy

BCP: Product and Service BCP Indicator - NPS Score and customer • การพััฒนาสิินค้้าและบริิการอย่่างยั่่�งยืืน
Development
satisfaction
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสัังคม

104
181

Digitalization

BCP Group • ลููกค้้า

บููรณาการ digitalization เพื่อ่� ปรัับปรุุงการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ

201: Economic Performance (2016) 201-1 Direct economic value generated and • การนำเทคโนโลยีีฯ มาพััฒนาธุุรกิิจ
distributed (2016)
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ

86
161

สร้้างความโปร่่งใสและดึึงดููดความเชื่่�อมั่่�นให้้นัักลงุุทน/ผู้้�ถืือ
หุ้้�นเพิ่่�มมากขึ้้�น

201: Economic Performance (2016) 201-1 Direct economic value generated and • การดำเนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
distributed (2016)
• การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ

25
66
161

การเปิิดเผยทิิศทางและความคืืบหน้้าของ
บริิษััท

BCP

• ผู้้�ถืือหุ้้�น
• สื่่อ� มวลชน

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

BCP

• คู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง เพื่่� อ พัั ฒ นาแนวฏิิ บัั ติิ ด้้ านความยั่่� ง ยืื น ของคู่่� ค้้ าและผู้้� รัับ จ้้าง
• พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัับบริิษััทฯ

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

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

79
161

การช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่องของคู่่�ค้้า

BCP

• คู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง เพื่อ่� รัักษาคู่่ค้้� าและผู้้รั� บั จ้้างสำคััญและลกผลกระทบจาก COVID-19
• พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

BCP: Supplier Satisfaction

BCP Indicator - Percentage of supplier • การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
satisfaction

79

ความปลอดภััยทางไซเบอร์์ Cybersecurity

BCP

• ลููกค้้า
เพื่่�อป้้องกัันอุุบััติิการณ์์ทางไซเบอร์์ และใช้้แนวปฏิิบััติิทาง
• คู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง ไซเบอร์์ในองค์์กร
• พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

BCP: Information Security Breaches BCP Indicator - Number of information security • เทคโนโลยีีสารสนเทศและความปลอดภััย
/Cybersecurity Incidents
breaches/cybersecurity incidents
ทางไซเบอร์์

86

การลดผลกระทบและการปรัับตััวด้้านการ BCP Group • หน่่วยงานภาครััฐ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

เพื่่� อ ให้้สอดคล้้องกัั บ เป้้ า หมายองค์์ ก รที่่� จ ะเป็็ น Carbon
neutral comapny ภายในปีี 2573 และตอบสนองต่่อ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน SDG 7 และ SDG 13

305: Emissions (2016)

305-1 Direct Greenhouse Gas (GHG) Emissions • การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Scope1) (2016)
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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)

93-94
166-169

การบริิหารจััดการของเสีีย

BCP

• หน่่วยงานภาครััฐ
• ชุุมชนและสัังคม

เพื่อ่� ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยใช้้หลััก
3Rs ในการบริิหารจััดการของเสีีย

306: waste (2020)

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

• การบริิหารจััดการของเสีีย
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

103
174-175

การจััดการมลพิิษอากาศ

BCP

• หน่่วยงานภาครััฐ
• ชุุมชนและสัังคม

เพื่่�อให้้คุุณภาพอากาศและการจััดการมลพิิษอากาศดีีกว่่าที่่�
กฎหมายกำหนด

305: Emissions (2016)

305-7 NOx, SOx, and other significant air • การบริิหารจััดการมลพิิษอากาศ
emissions (Fugitive VOCs and H2S) (2016) • สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

101-102
172

ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
Eco-efficiency

BCP

เพื่อ่� เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจที่่�สะท้้อนถึึงประสิิทธิภิ าพ
การผลิิตที่่�สููงขึ้้�น โดยมีีผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่่ำ

BCP: Eco-Efficiency

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

90-92
162-165

การจััดการการหกรั่่�วไหลของน้้ำมััน

BCP

• คู่่� ค้้ าและผู้้� รัั บ จ้้าง เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดการหกรั่่�วไหลของน้้ำมััน
หน่่วยงานภาครััฐ

306: Effluent and Waste (2016)

306-3 Significant Spills (2016)

• การบริิหารจััดการการหกรั่่�วไหลของน้้ำมััน 99-100
และสารเคมีี
176

การบริิหารจััดการน้้ำ

BCP

• หน่่วยงานภาครััฐ
• ชุุมชนและสัังคม

เพื่่� อ จัั ด การการนำน้้ำมาใช้้ การใช้้น้้ำ และน้้ำทิ้้� ง อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยใช้้วิิธีีการและเครื่่�องมืือการบริิหารจััดการ
น้้ำใหม่่แบบใหม่่

303: Water and Effluents (2018)

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

• การบริิหารจััดการน้้ำ
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

BCP

• หน่่วยงานภาครััฐ

เพื่อ่� ตอบรัับกัับนโยบายของประเทศและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ

201: Economic Performance (2016) 201-1 Direct economic value generated and • การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
BCP: Plastic waste reduction
distributed (2016)
BCP Indicator - Plastic waste reduction

95-98
172-174
147
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44 - 45
ผลกระทบ
ภายใน
ภายนอก
• คู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง
• หน่่วยงานภาครััฐ
• ชุุมชนและสัังคม

ความสำำ�คััญ

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

BCP

ความมั่่�นคงในอาชีีพและการพััฒนา
ศัักยภาพพนัักงาน

BCP

การมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน

BCP

• ชุุมชนและสัังคม

สิิทธิิมนุุษยชน

BCP

• คู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง • เพื่่�อจััดทำ Human Rights Due Diligence อย่่างเป็็นระบบ
• พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและจััดทำวิิธีีการ
• ชุุมชนและสัังคม
ลดผลกระทบ
• เพื่อ่� ให้้มั่่�นใจในการดููแลให้้โอกาสแก่่พนัักงานอย่่างเท่่าเทีียม

GRI topics

GRI topic-specific disclosure

เนื้้�อหาที่่�รายงาน

หน้้า

เพื่่� อ มุ่่� ง สู่่� เ ป้้ า หมายจำนวนอุุ บัั ติิ เ หตุุ เ ป็็ น ศููนย์์ และบริิ ห าร
ความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่อ่� ลดความเสี่่ย� งทางธุุรกิิจ
และข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

403: Occupational Health and 403-9 Work-related injuries
Safety (2018)
403-10 Work-related ill health

• ความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสัังคม

116
180

เพื่่�อรัักษาพนัักงานและพััฒนาศัักยภาพพนัักงานของบริิษััท

401: Employement (2016)
401-1 New employee hires and employee • การดููแลพนัักงาน
404: Training and Edication (2016) turnover (2016)
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านสัังคม
404-1 Average hours of training per year per
employee

135
179

เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนและได้้รัับ license to
operate

201: Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and • การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
BCP: Community Engagement
distributed (2016)
• สรุุปผลการดำเนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
BCP Indicator - Community engagement score

147
161

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

179
129

หมายเหตุุ
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กลยุุทธ์์สู่่�ความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมด้้วยกลยุุทธ์์องค์์กร 3S (Security, Stability,
Sustainability) เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายองค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ดัังนี้้�

S1
S2
S3
Security

Stability

Sustainability

สร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานโดยให้้ความสำคััญกัับแหล่่งต้้นน้้ำของพลัังงาน
เน้้นการสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน โดยดำเนิินกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจร่่วมกัันระหว่่างธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้้ำมััน ธุุรกิิจการตลาด ธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิ รวมไปถึึงธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ เพื่่�อจััดหา
ผลิิ ต และจััดจำหน่่ า ยน้้ ำ มัันและเชื้้� อ เพลิิ ง ชีี ว ภาพให้้ เ พีี ย งพอกัับความต้้ อ งการใช้้ ข องภาคธุุ ร กิิ จ
และประชาชน

บริิหารจััดการ Portfolio ให้้เติิบโตและกระจายความเสี่่�ยงสู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีผลตอบแทนสม่่ำเสมอ
มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�มีีรายได้้และผลตอบแทนสม่่ำเสมอ มีีความเสี่่�ยงจากปััจจััยภายนอกต่่ำ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เช่่น ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว ที่่�มีีรายได้้สม่่ำเสมอ และการกระจาย
ความเสี่่�ยงโดยผ่่านการบริิหารจััดการตลอดห่่วงโซ่่การผลิิตในธุุรกิิจต่่างๆ เพื่่�อรองรัับความผัันผวน

พััฒนาธุุรกิิจและต่่อยอด Core Business ให้้เติิบโตและยั่่�งยืืน
พััฒนาธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่�องที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุนหรืือต่่อยอดธุุรกิิจหลัักให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ในการรองรัับเทคโนโลยีีและการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆในอนาคต เช่่น ธุุรกิิจแบตเตอรี่่�ลิิเทีียมเพื่่�อรองรัับ
การเติิบโตของรถยนต์์ไฟฟ้้า (EV Car) และธุุุ�รกิิจเกี่่�ยวเนื่่่�องผลิิตภััณฑ์์ ชีีวภาพมููู�ลค่่าสููู�ง (High Value
Bio-Based) ผ่่านการลงทุุุ�นในบริิษััท Manus Bio Inc. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทระดัับโลกที่่�มีีชื่่�อเสีียงในฐานะผู้้�นำ
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพมููลค่่าสููู�งด้้วยเทคโนโลยีีชีีวนวััตกรรมจากกระบวนการหมัักขั้้�นสููู�ง (Advanced
Bio-fermentation) นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิมนวััตกรรมที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ผ่่านสถาบัันนวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุุร� กิิจ (BiiC) โดยเน้้นการลงทุุุ�นใน Startup และกิิจกรรมวิิจััยพััฒนา
กัับหน่่วยงานภายนอก เพื่่�อต่่อยอดขยายธุุุ�รกิิจพลัังงานสีีเขีียวและธุุุ�รกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพทั้้�งในประเทศ
และนอกประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งอยู่่�ระหว่่างศึึกษาธุุรกิิจเทคโนโลยีีสีีเขีียว เช่่น CCUS และ
Green hydrogen

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีี กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน “4 Green Sustainability Strategy” ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์องค์์กร 3S โดยเฉพาะ
S3: Sustainability นโยบายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (Sustainability Policy) รวมถึึงเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)

กลยุุทธ์์ความยั่่�งยืืน 4 GREEN

1

Green Business

2

Green Production

มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงานและนวััตกรรมสีีเขีียวที่่�สร้้างมููลค่า่ อย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ซึ่ง่� นอกจากเป็็นการเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจใหม่่แล้้ว ยัังเป็็นธุรุ กิิจ
ที่่�เป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยการนำนวััตกรรมสีีเขีียวต่่างๆ (Green Initiatives)
มาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ เช่่น การต่่อยอดธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ ด้้วยธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพมููลค่่าสููงจากสิินค้้าเกษตรกรรม โดยอาศััยนวััตกรรม
เทคโนโลยีีชีวี ภาพ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญกัับธุุรกิิจพลังั งานสีีเขีียว
และการบริิหารจััดการพลัังงานผ่่านสถาบัันนวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ
(Bangchak Initiative and Innovation Center : BiiC) ซึ่่�งทำให้้เกิิดธุุรกิิจ
Startup ที่่�สามารถนำมาต่่อยอดธุุรกิิจของบริิษััทฯ ได้้ในอนาคต

มุ่่�งเน้้ น การยกระดัับการผลิิ ต ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม และความปลอดภััยโดยใช้้ทรััพยากร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะทรััพยากรพลังั งาน
และน้้ำ โดยมีีระบบการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001 และระบบการบริิ ห ารจััดการด้้ า น
พลัังงาน ISO 50001 ระบบการบริิหารจััดการความ
ปลอดภััย ISO 45001 และมีีการยกระดัับด้้านการ
จััดการด้้านความปลอดภััยด้้วยระบบ Process
Safety Management (PSM)

3

4

Your Greenovative Destination

มุ่่�งสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์และนวััตกรรมสีีเขีียวรููปโฉมใหม่่ผ่่านสิินค้้าและ
บริิการต่่างๆในสถานีีบริิการบางจาก ภายใต้้แนวคิิด Your Greenovative
Destination เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ตลอดจนรองรัับวิิถีชีี วิี ติ ยุุคใหม่่ ที่่�ทุกุ คนสามารถใช้้ชีวิี ติ อย่่างมีีส่ว่ นร่่วมในการ
ดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน ผ่่าน 3 กลยุุทธ์์หลักั คืือ
• Green Experience ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ บริิการ ที่่�เหนืือความคาดหวััง
ของลููกค้้า และดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• Green Innovation แสวงหาและพััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างมููลค่า่ ให้้ลูกู ค้้า
และธุุรกิิจ
• Green Sustainability การสร้้างธุุรกิิจที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องไปพร้้อมกัับ
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม

Green Society

เป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์หลัักที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม และการ
มีีส่ว่ นร่่วมพััฒนาชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�ให้้ดีขึ้้�น
ี ของสัังคม
ไทย โดยน้้อมนำศาสตร์์พระราชาและนวััตกรรมมา
ปรัับใช้้ ผ่่านโครงการที่่�ส่่งเสริิมและต่่อยอดงาน
พััฒนาชุุ ม ชนและสัังคมในรูู ป แบบ CSR in
Process, CSR after Process และ CSR as
Process โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างการเปลี่่ย� นแปลง
ในทางที่่�ดีีขึ้้�นของสัังคมไทย และพััฒนาประเทศใน
ด้้านต่่างๆ รวมถึึงตอบสนองต่่อความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
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การบููรณาการเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs Integration)
บริิษััทฯ บููรณาการเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) กัับกลยุุทธ์์ความยั่่�งยืืน โดยพิิจารณาจากความเกี่่�ยวข้้อง ความสอดคล้้องกัับ
การดำเนิินธุรุ กิิจ และสมรรถนะในการตอบสนองของบริิษัทั ฯ รวมถึึงแนวโน้้มด้้านความยั่่ง� ยืืนของโลกและของประเทศ บริิษัทั ฯ ดำเนิิน
งานตอบสนองต่่อเป้้าหมาย SDGs ผ่่านโครงสร้้างการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ทบทวนการกำหนดเป้้าหมายการตอบสนองต่่อเป้้าหมาย SDGs ที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นภายในปีี 2568 ซึ่่�งได้้แก่่
SDG 7 (Affordable and Clean Energy) SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) SDG 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure) SDG 12 (Responsible Consumption and Production) SDG 13 (Climate Action) และ SDG 16 (Peace, Justice
and Strong Institutions) นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มีีการกำหนดกลยุุทธ์์ และแผนงานในการตอบสนองที่่�แตกต่่างกัันสำหรัับแต่่ละเป้้าหมาย
รวมถึึงมีีการตรวจติิดตามความก้้าวหน้้าในการดำเนิินงานตาม SDGs

ความก้้าวหน้้าในการพััฒนาและดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
Green Business : มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงานและนวััตกรรมสีีเขีียว
					 เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าให้้กัับธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและรัับผิิดชอบ
แผนงาน
1. พััฒนาธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
พลัังงานลม พลัังงาน
ความร้้อนใต้้พิิภพ
และพลัังงานน้ำำ�� โดยขยาย
สู่่�ผู้้�ผลิิตระดัับเอเชีีย

ผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายปีี 2568 (2025)

• ผลิิ ต และจำหน่่ า ยไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานหมุุ น เวีี ย นและพลัั ง งาน • การเติิบโตของธุุรกิิจเชิิงรุุกผ่่านการซื้้�อกิิจการ
ทั้้�งในรููปแบบ “Organic” และ “Inorganic”
สะอาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศรวมทั้้�งสิ้้�น 504.7 เมกะวััตต์์
เป็็นหลัักการขยายธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่
ประกอบด้้วย
ด้้วยวิิธีซื้ี อ้� กิิจการที่่�ดำเนิินการแล้้ว (Brownfield)
- โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในประเทศไทย
หรืือโครงการที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการก่่ อ สร้้ า ง
ดำเนิิ น การผลิิ ตแล้้ ว 175.1 เมกะวััตต์์ (รวมแบบติิ ดตั้้�ง
(Greenfield) โดยมุ่่�งเน้้ น ขยายการลงทุุ น
บนหลัังคาและดำเนิินการผลิิตแล้้วทั้้�งสิ้้�น)
ภายในประเทศและขยายไปสู่่�กลุ่่�มประเทศ
- โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลังั งานแสงอาทิิตย์์ในประเทศญี่่�ปุ่่น�
เพื่่� อ นบ้้ า น โดยคำนึึ ง ถึึ ง ผลตอบแทนและ
ดำเนิินการผลิิตแล้้ว 34.7 เมกะวััตต์์
ความเสี่่�ยงที่่�คุ้้�มค่่า รวมถึึงความสมดุุลของ
- โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากพลังั งานลมในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
พอร์์ตการลงทุุน
กำลัังการผลิิต 9.0 เมกะวััตต์์
- โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานลมในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ดำเนิิน • เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพโครงการในปัั จ จุุ บััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยกลยุุทธ์์การปรัับปรุุงทั้้�ง
การผลิิตแล้้ว 14.4 เมกะวััตต์์ (ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น)
ทางด้้ า นเทคนิิ ค เชิิ ง วิิ ศ วกรรมเละทางด้้ า น
- โครงการโรงไฟฟ้้าจากพลังั งานความร้้อนใต้้พิภิ พในประเทศ
การเงิิน โดยครอบคลุุมสิินทรััพย์์ที่่�บริิษััทฯ
อิิ น โดนีี เ ซีี ย ดำเนิิ น การผลิิ ต แล้้ ว 157.5 เมกะวััตต์์
เป็็นเจ้้าของและร่่วมลงทุุนอยู่่�ในปััจจุุบััน
(ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น)
- โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานน้้ำในสาธารณรััฐประชาธิิปไตย • มุ่่�งสู่่�ธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทััล และนวััตกรรมมากขึ้้�น
เพื่่� อ สร้้ า งช่่ อ งทางรายได้้ ใ หม่่ ภ ายใต้้ ธุุ ร กิิ จ
ประชาชนลาว กำลัังการผลิิต 114 เมกะวััตต์์
พลัังงานดิิจิิทััลและธุุรกิิจโครงสร้้างพื้้�นฐาน
หมายเหตุุ : กำลัังการผลิิตเป็็นกำลัังการผลิิตไฟฟ้้าตามสััญญา • การบริิหารจััดการเงิินทุุนและงบดุุลอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ จััดหาแหล่่งเงิินทุุนและสััดส่่วน
Power Purchase Agreement (PPA)
ทางการเงิินที่่เ� หมาะสม เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถ
บรรลุุเป้้าหมายตามแผนที่่�กำหนด
• การเพิ่่�มความสามารถของบุุคลากรในองค์์กร
และปรัับโครงสร้้างภายในองค์์กรให้้สอดคล้้อง
กัับธุุ ร กิิ จ ที่่� จ ะเติิ บ โตของบริิ ษัั ท ฯ โดยมีี
แผนการจััดหาและพััฒนาบุุ ค ลากรอย่่ า ง
เหมาะสมกัับธุุรกิิจในอนาคต
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• ดำเนิิ นธุุ ร กิิ จ ผ่่ า นบริิ ษัั ท บีี บีี จีี ไ อ จำกััด (มหาชน) มีี ก ำลัั ง • ต่่อยอดธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเป็็นผลิิตภััณฑ์์
1.2 พััฒนาธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิง
ชีี ว ภาพมูู ลค่่ า สูู ง (High Value Added)
การผลิิตรวมมากกว่่า 1,600,000 ลิิตรต่่อวััน ประกอบด้้วย
ชีีวภาพและต่่อยอดธุุรกิิจ
ที่่�เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจ ผ่่านการเข้้าลงทุุนใน
- หน่่วยผลิิตไบโอดีีเซลซึ่่�งมีีกำลัังการผลิิต 1,000,000 ลิิตร
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพมููลค่่าสููง
สตาร์์ ท อััพ หรืือ ธุุ ร กิิ จ ชั้้�นนำที่่� มีี ค วามรู้้�
ต่่อวััน รวมถึึงมีีโครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิตและ
ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีทั้้�งในไทยและ
เริ่่�มดำเนิินการโรงกลั่่�นกลีีเซอรีีนบริิสุุทธิ์์� ซึ่่�งมีีกำลัังการผลิิต
ต่่ า งประเทศ ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัับโมเดล
เฉลี่่�ย 80 ตัันต่่อวััน (บจ. บางจากไบโอฟููเอล)
Bio-Circular-Green Economy (BCG)
- หน่่วยผลิิตเอทานอลโดยใช้้มัันสำปะหลััง และกากน้้ำตาล
บจ. บางจากไบโอเอทานอล มีีกำลัังการผลิิต 150,000 ลิิตร
ต่่อวััน
- หน่่ ว ยผลิิ ต เอทานอลโดยใช้้ ก ากน้้ ำ ตาล มีี ก ำลัั ง ผลิิ ต รวม
450,000 ประกอบด้้วย โครงการ KGI-BP ซึ่่�งมีีกำลัังผลิิต
300,000 ลิิตรต่่อวััน และโครงการ KGI-NP มีีกำลัังการผลิิต
150,000 ลิิ ต รต่่ อ วััน และมีี อัั ตราการใช้้ ก ำลัั ง ผลิิ ต เฉลี่่� ย
ร้้อยละ 85
• ประกอบธุุ ร กิิ จ จำหน่่ า ย นำเข้้ า ส่่ ง ออกผลิิ ต ภััณฑ์์ ชีี ว ภาพ
มููลค่่าสููง ผ่่านการลงทุุนในบริิษััท Manus Bio Inc. ผู้้�นำธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพมููลค่่าสููงระดัับโลก และร่่วมลงทุุนจััดตั้้�งบริิษััท
ร่่วมทุุน WIN Ingredients เพื่่�อดำเนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ชีีวภาพ
• จำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารภายใต้้แบรนด์์ B Nature Plus
โดยผลิิตภััณฑ์์แรกที่่�จำหน่่ายคืือ ASTA-IMMU ซึ่่�งเป็็นสาร
ต้้ า นอนุุ มูู ลอิิ ส ระ บำรุุ ง ผิิ ว พรรณ สกััดจากสาหร่่ า ยสีี แ ดง
(Astaxanthin) และเริ่่� ม มีี ก ารจำหน่่ า ยแอลกอฮอล์์ ล้้ า งมืือ
มาตรฐานเภสััชกรรม ปลอดภััยด้้วยการผลิิตจาก GMP-HACCP

1.3 พััฒนาธุุรกิิจนวััตกรรม
เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและโอกาส
ทางธุุรกิิจ

• บริิษัทั BCP Innovation Pte. Ltd. ในประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่ง่� ดำเนิิน • มุ่่�งหาโอกาสในการลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสใน
การดำเนิินธุุรกิิจ ทั้้�งการ trading แร่่ลิิเทีียม
ธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องกัับนวััตกรรมในต่่างประเทศ มีีสิิทธิิในการซื้้�อ
จาก Lithium purchase agreement
ลิิ เ ทีี ย มซึ่่� ง เป็็ นวัั ตถุุ ดิิ บ หลัั ก ในการผลิิ ต แบตเตอรี่่� ลิิ เ ทีี ย มจาก
และขยายธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG)
เหมืืองแร่่ลิิเทีียมในประเทศอาร์์เจนติินา ตามสััญญา Lithium
ผ่่านบริิษััท บีีทีีเอสจีี จำกััด
Purchase Agreement กัับบริิษััท Lithium Americas Corp.
จำนวนสููงสุุดถึึง 6,000 ตัันต่่อปีี จากโครงการ Cauchari-Olaroz
และได้้ลงทุุนในธุุรกิิจ Startup อีีกหลายโครงการ
• สถาบัันนวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ (BiiC) ได้้ดำเนิินธุุรกิิจ • ลงทุุนในธุุรกิิจนวััตกรรม Incubator และ
Startup โดยมุ่่�งเน้้ นธุุ ร กิิ จ นวััตกรรมด้้ า น
Startup ในชื่่�อ “Winnonie” (วิิน No หนี้้�) ด้้วยการนำนวััตกรรม
พลัั ง งานสีี เขีี ย ว (Green Energy) ได้้ แ ก่่
พลัังงานสีีเขีียวมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า ที่่�สามารถเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
ระบบกัักเก็็บพลัังงาน (Energy Storage)
แบบ swapping เป็็นรายแรกของประเทศไทย มาทดลองให้้
และนวััตกรรมด้้ านชีี ว ภาพ (Bio Based)
วิิ น มอเตอร์์ ไซค์์ เช่่ า เพื่่� อ ขัับขี่่� รัั บส่่ ง ผู้้�โดยสารในพื้้�นที่่� ร อบ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
สำนัักงานใหญ่่ และโรงกลั่่น� น้้ำมัันบางจาก เป็็นการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก มลพิิษอากาศ รวมถึึงลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของ
วิินมอเตอร์์ไซค์์ ซึ่่�งตอกย้้ำความเป็็นผู้้�นำด้้านนวััตกรรมพลัังงาน
สีีเขีียวอย่่างเต็็มรููปแบบ
• บริิษััทฯ ได้้พััฒนาโครงการตู้้�เติิมน้้ำมัันดิิจิิทััลตู้้�แรกของไทย
“กระทิิง” โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อนำนวััตกรรมเข้้าสู่่�ชุุมชนที่่�ห่า่ งไกล
สถานีีบริิการน้้ำมััน โดยนอกเหนืือจากน้้ำมัันแล้้ว ยัังมีีบริิการอื่่น�
เช่่น เติิมเงิินมืือถืือ จ่่ายบิิลค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้้ำ โดยในอนาคตจะมีี
บริิการทางด้้านการเงิินเพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย
• สร้้างความร่่วมมืือทางวิิชาการและพััฒนาโครงการร่่วมกัับสถาบััน
หน่่วยงาน และมหาวิิทยาลััยต่่างๆ
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Green Production : มุ่่�งเน้้นการยกระดัับการบริิหารงาน
	สิ่่�งแวดล้้อม และความปลอดภััย
แผนงาน
1. ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงาน
หมุุนเวีียน
(เหมืือนข้้อ 1.1-1.2)

ผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายปีี 2568 (2025)

• มุ่่�งสู่่�การเป็็น Carbon Neutral Company
• เหมืือนข้้อ 1.1 - 1.2
ภายในปีี 2573 และปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• กำหนดตััวชี้้�วััดความสำเร็็ จ ขององค์์ ก รในการปลดการ
เป็็ นศูู นย์์ (Zero GHG Emission)
ปลดปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกด้้ ว ยการดำเนิิ น โครงการปลด
ในปีี 2593
การปลดปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก และการชดเชยคาร์์ บ อน
(Carbon Offset) ของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม ซึ่่�งผููกกัับ
ตััวชี้้�วััดผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง

• การทวนสอบข้้ อ มูู ล การใช้้ พ ลัั ง งานและการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ • ดำเนิินโครงการ YES-R+ เพื่่�อพััฒนาด้้าน
2.2 การปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�ม
Yield, Energy Efficiency, Safety and
เรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1 และ 2 ของบริิษััทฯ เป็็นการให้้ความ
ประสิิทธิิภาพและเสถีียรภาพ
Reliability ให้้มั่่�นคงและยั่่�งยืืน เพื่่�อลดการ
เชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผล (Reasonable level of assurance)
ด้้านการใช้้พลังั งานในการผลิิต
สููญเสีียผลิิตภาพ ได้้สำเร็็จ
โดย Third party และได้้รัับการรัับรอง Carbon Footprint
Organization ในขอบเขตของโรงกลั่่�นบางจาก จากองค์์การ • ดำเนิินโครงการเพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงานจากโครงการพััฒนาโรงกลั่่�น
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ดำเนิินโครงการ YES-R+ เพื่่�อพััฒนาด้้าน Yield Energy
- โครงการหยุุดการใช้้งานหน่่วย Catalyst
Efficiency Safety and Reliability ให้้มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
reforming ของหน่่วยกลั่่�นที่่� 2
เพื่่�อลดการสููญเสีียผลิิตภาพ
- โครงการติิดตั้้�งเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าแบบ
• ดำเนิินโครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานโรงกลั่่�น
เครื่่อ� งยนต์์ก๊า๊ ซ (Gas Engine Generator)
โดยมีี ค่่ า Energy Intensity Index (EII) เท่่ า กัับ 98.6
เพื่่� อ ทดแทนเครื่่� อ งกำเนิิ ด ไฟฟ้้ า แบบ
ในปีี 2564
กัังหัันก๊๊าซ (Gas Turbine Generator)
• ในปีี 2564เริ่่� ม ใช้้ ง านหน่่ ว ย Continuous Catalyst
Regeneration Unit (CCR) แล้้วเสร็็จ
2.3 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้
น้ำำ��ประปาในกระบวนการผลิิต
ด้้วยการลดน้ำำ��ใช้้ การนำำ�น้ำำ��
กลัับมาใช้้ใหม่่และการรีีไซเคิิล

• ปีี 2564 ลดการใช้้น้้ำประปาได้้ร้้อยละ 3.09 (เทีียบกัับปีีฐาน • ลดการใช้้ น้้ ำ ประปาที่่� ต้้ อ งการสะสม
ร้้อยละ 30 (เทีียบปีีฐาน 2558)
2558) หรืือยอดสะสมร้้อยละ 20.17 (เทีียบปีีฐาน 2558)
• ควบคุุมปริิมาณการใช้้น้้ำต่่อกระบวนการผลิิตได้้ 63 ลบ.ม. • เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการใช้้ น้้ ำ ต่่ อ หน่่ ว ย
การผลิิต 54 ลบ.ม./ พัันบาร์์เรลเทีียบเท่่า
ต่่ อ พัันบาร์์ เรลเทีี ย บเท่่ า หน่่ ว ยการผลิิ ต ดีี ก ว่่ า เป้้ า หมาย
หน่่วยการผลิิต
ปีี 2564 ที่่�กำหนดไว้้ว่่าจะควบคุุมการใช้้น้้ำ 65 ลบ.ม. ต่่อ
พัันบาร์์เรลเทีียบเท่่าหน่่วยการผลิิต

• ดำเนิิ น งานบริิ ห ารจััดการน้้ ำ ในโรงกลั่่� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง • ดำเนิินงานต่่อเนื่่�องในการศึึกษาการบริิหาร
2.4	จััดทำำ�เส้้นทางรอยเท้้าน้ำำ��
จััดการน้้ ำ ในโรงงานด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารจััดทำ
ด้้วยกระบวนการจััดทำ Water footprint of products เพื่่�อการ
(Water Footprint) เพื่่�อ
Water Footprint of products
บริิหารจััดการน้้ำต่่อผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
บริิหารจััดการน้ำำ��ตลอดวััฎจัักร
ชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์
2.5	ติิดตามตรวจสอบคุุณภาพ
อากาศออนไลน์์ ทั้้�งจาก
ปล่่องระบาย พื้้�นที่่�ทำำ�งาน
และบรรยากาศรอบโรงกลั่่�น
ให้้ดีีกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด

• ไม่่ มีี ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นด้้ า นมลพิิ ษ ทางอากาศ
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านมลพิิษทางอากาศ
ในแต่่ละปีี
• คุุณภาพอากาศที่่�ตรวจวััดโดย Third Party อยู่่�ในค่่ามาตรฐาน
ร้้อยละ 100
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2.6 บริิหารจััดการของเสีีย
ตามหลััก 3Rs (Reduce,
Reuse & Recycle)

• ดำเนิินการบริิหารจััดการของเสีียตามหลักั 3Rs ของโรงกลั่่น� ได้้ • ปริิมาณของเสีียที่่�ส่่งกำจััดด้้วยวิิธีีการเผาที่่�
ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น Energy recovery (ไม่่ ร วม
ร้้อยละ 99.78 ของปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด
recycle หรืือ reused หรืือ การเผาเพื่่�อ
• ปริิมาณของเสีียที่่�ส่่งกำจััดด้้วยวิิธีีการเผาที่่�ไม่่ได้้เป็็น Energy
energy recovery) เท่่ากัับ 0 ตััน
recovery (ไม่่รวม recycle หรืือ reused หรืือ การเผาเพื่่�อ
energy recovery) เท่่ากัับ 6.6 ตััน

2.7 วางรากฐานระบบ Process
Safety Management
(PSM) ในสถานประกอบ
กิิจการ และขยายขอบเขต
การส่่งเสริิมความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ครอบคลุุมชุุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการ

• จััดให้้มีคี ณะทำงาน PSM Governance Committee (PSM GC)
เพื่่�อสนัับสนุุนและดำเนิินงาน
• ริิเริ่่�มโครงการใหม่่ 2 เรื่่�องตามระบบ PSM คืือ ความพร้้อมใช้้
ของอุุปกรณ์์ (Mechanical Integrity: MI) การตรวจสอบคุุณภาพ
(Quality Assurance: QA)
• ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดซ้้อมแผนอพยพฯ และอบรมให้้ความรู้้�
ในการใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น ให้้แก่่ 4 โรงเรีียน และ
22 คอนโดรอบโรงกลั่่�น ในเขตพระโขนง-บางนา เพื่่�อให้้ครูู
นัักเรีียนและบุุคลากรในโรงเรีียน และผู้้�อาศััยในคอนโดมีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ และมีีความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิ
ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
• ปีี 2564 ผลประเมิินด้้านความปลอดภััยจากชุุมชนร้้อยละ 85.4

• พััฒนากิิจกรรมด้้านความปลอดภััยเพื่่�อสร้้าง
ความไว้้วางใจและผููกพัันในกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
• พััฒนาระบบ PSM อย่่างต่่อเนื่่�องให้้ครบทั้้�ง
14 เรื่่�อง
• จััดให้้ มีี ก ารซ้้ อ มแผนอพยพกัับโรงเรีี ย น
คอนโด และชุุมชนต่่อเนื่่�อง
• ผลประเมิินด้้านความปลอดภััยจากชุุมชน
ร้้อยละ > 85

Greenovative Destination : มุ่่�งสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์และนวััตกรรม
สีีเขีียวรููปโฉมใหม่่ผ่่านสิินค้้า
และบริิการต่่างๆ ในสถานีีบริิการ
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงาน

• สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก สามารถรัักษาอัันดัับ 1 จากคะแนน
3.1 พััฒนาสถานีีบริิการน้ำำ��มัันที่่�
Net Promoter Score (NPS) จากการดำเนิินงาน ผ่่านกลยุุทธ์์
ตอบสนองความต้้องการของ
สำคััญและการดำเนิินงานที่่�สำคััญ คืือ
ลููกค้้า (Customer Centric)
Green Experience
ด้้วยการปรัับปรุุงแนวคิิด
• จำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงมาตรฐาน Euro 5 จำนวน
ภาพลัักษณ์์ พััฒนาการ
2 ประเภท คืือ น้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์ E20S EVO และน้้ำมััน
บริิการ ธุุรกิิจเสริิมเพื่่�อส่่งมอบ
ไฮพรีีเมีียมดีีเซลเอส (Hi-Premium Diesel S) ที่่�มีีปริิมาณ
ประสบการณ์์ใหม่่ให้้ลููกค้้า
กำมะถัันต่่ำกว่่าน้้ำมัันมาตรฐาน Euro 4
• จำหน่่ายน้้ำมัันลดฝุ่่�น ด้้วยการผลิิตน้้ำมัันดีีเซลที่่�มีีค่่ากำมะถััน
ลดลงถึึง 5 เท่่า โดยมีีกำมะถัันต่่ำกว่่า 10 PPM ซึ่่�งการปรัับลด
ปริิมาณกำมะถัันจะสามารถช่่วยลดปััญหาฝุ่่�นละอองจากการ
เผาไหม้้ และ PM 2.5
• ผลัั ก ดัันการจำหน่่ า ยพลัั ง งานทดแทนที่่� ช่่ ว ยลดก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) เมื่่�อเทีียบกัับเชื้้�อเพลิิงทั่่�วไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
• พััฒนา Unique Design Service Station รููปแบบสถานีีบริิการ
แบบใหม่่ที่่�มีีเอกลัักษณ์์โดดเด่่น นอกจากนี้้�ยัังนำกระบวนการ
4Rs คืือ Renewable, Recycle, Reuse และ Reduce ได้้แก่่
การติิดตั้้�ง Solar Roof Top ในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก
การนำระบบการนำน้้ ำ ฝนและน้้ ำ ใช้้ แ ล้้ ว มาใช้้ ร ดน้้ ำ ต้้ น ไม้้
การใช้้ วัั สดุุ อุุ ป กรณ์์ ป ระหยััดพลัั ง งานและดีี ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
การเพิ่่� ม พื้้�นที่่� สีี เขีี ย วร่่ ม รื่่� น และการติิ ดตั้้� งอุุ ป กรณ์์ อ ำนวย
ความสะดวกต่่างๆ เช่่น การออกแบบห้้องน้้ำตอบโจทย์์สัังคม
ผู้้�สููงอายุุและผู้้�พิิการ การติิดตั้้�งเครื่่อ� งเติิมลมอััตโนมััติิ เพื่่�อสร้้าง
ความสะดวกสบายในการเข้้าใช้้บริิการ

เป้้าหมายปีี 2568 (2025)
• รัักษาแบรนด์์สถานีีบริิการน้้ำมัันอัันดัับหนึ่่�ง
ในใจผู้้�บริิ โ ภค โดยมีี ตัั วชี้้�วััดเป็็ น Net
Promoter Score (NPS)
• ผลัั ก ดัันยอดจำหน่่ า ยผ่่ า นสถานีี บ ริิ ก ารฯ
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ให้้ มีี ส่่ ว นแบ่่ ง การตลาด
มากกว่่าร้้อยละ 20%
• พััฒนางานบริิ ก าร สถานีี บ ริิ ก ารฯ และ
ธุุ ร กิิ จ Non-oil ภายใต้้ แ นวคิิ ด “Your
Greenovative Destination” การพััฒนา
นวััตกรรมสีีเขีียวเพื่่�อเติิมเต็็มประสบการณ์์
ผ่่านสิินค้า้ และบริิการต่่างๆ ในสถานีีบริิการ
น้้ำมััน “บางจาก” และมุ่่�งสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�
ไม่่หยุุดนิ่่�ง อย่่างยั่่�งยืืน
• เปลี่่�ยนแก้้วเครื่่�องดื่่�มร้้านอิินทนิิลเป็็นแก้้ว
ไบโอพลาสติิกแทนแก้้วพลาสติิกแบบเดิิม
มากกว่่า 15,000,000 แก้้ว/ ปีี
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• ยกระดัับมาตรการดููแลความสะอาดอย่่างเคร่่งครััดผ่่านมาตรการ
7 save โดยให้้พนัักงานหน้้าลานทุุกคนใส่่หน้้ากากอนามััย และ
ได้้ แจกเจลแอลกอฮอล์์ ท ำความสะอาดมืือให้้ กัั บลูู ก ค้้ า และ
ประชาชนทั่่� ว ไป ในสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของไวรััส
COVID-19
Green Innovation
• การแสวงหาและพััฒนานวััตกรรมที่่� ส ร้้ า งมูู ลค่่ า ให้้ ลูู ก ค้้ า
และธุุรกิิจ โดยนำเทคโนโลยีี และระบบสารสนเทศมาประยุุกต์์
ใช้้เพื่่�อยกระดัับประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้บริิการ เช่่น การพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููลสมาชิิก การพััฒนาระบบ Smart Digital Payment
ในสถานีีบริิการ ที่่�ช่่วยลดการสััมผััสและระยะเวลาในการให้้
บริิการ การพััฒนาระบบ Online Training สำหรัับพนัักงาน
บริิการหน้้าลาน และผู้้�ประกอบการ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
กระบวนการทำงานที่่�สำคััญได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา พััฒนาโครงการ
ต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อขยายฐานลููกค้้า อาทิิเช่่น โครงการร่่วมกัับ AIS
แลกเปลี่่�ยนคะแนน “ยิ่่�งโอน ยิ่่�งได้้”, และ โครงการร่่วมกัับ
บริิษััท บััตรกรุุงศรีีอยุุธยา โครงการ “โอนกัันได้้ แลกง่่ายขึ้้�น”
เพื่่�อมอบสิิทธิิพิิเศษให้้กัับสมาชิิกบััตรบางจากโอนคะแนนจาก
บััตรเครดิิตกรุุงศรีี เป็็นคะแนนสมาชิิกบางจาก เป็็นต้้น
Green Sustainability
• ร้้านกาแฟอิินทนิิล รณรงค์์ลดการใช้้พลาสติิก ผ่่านโครงการ
“นำแก้้วมาเอง” เป็็นรายแรกๆ และเป็็นผู้้�นำของร้้านกาแฟ
ที่่�ใช้้ BIO Packaging ทั้้�งฝาและแก้้วกาแฟที่่�ผลิิตจากพืืช 100%
ย่่อยสลายได้้ รวมถึึงใช้้ฝาแบบพร้้อมดื่่�มที่่�ไม่่ต้้องใช้้หลอด โดย
ในปีี 2564 มีีการใช้้แก้้วและฝาไบโอพลาสติิกกว่่า 20 ล้้านชุุด
รวมถึึงนำแก้้วใบโอพลาสติิกจำนวน 500,000 แก้้ว ในร้้านกาแฟ
อิินทนิิลมาเป็็น “แก้้วเพาะกล้้า” ของกรมป่่าไม้้
• ร่่วมจััดการขยะพลาสติิกด้้วยแนวคิิดระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ในโครงการ รัักษ์์ ปััน สุุข รัับบริิจาคขวดน้้ำดื่่�ม PET ส่่งรีีไซเคิิล
เพื่่�อผลิิตเป็็นเส้้นใยและพััฒนา ในปีี 2564
• มีีการส่่งมอบเส้้นใยจากขวดพลาสติิกที่่�รวบรวมผ่่านโครงการฯ
กว่่า 80,160 ขวด น้้ำหนัักกว่่า 400.8 กก. มาผลิิตเป็็นของที่่�ระลึึก
3 ชนิิด (เสื้้�อโปโลพนัักงาน กระเป๋๋าผ้้า และกระเป๋๋าหููรููด) เพื่่�อ
เป็็นของขวััญให้้กัับพนัักงานบริิษััทในกลุ่่�ม และคู่่�ค้้า

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

เป้้าหมายปีี 2568 (2025)
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Green Society : พััฒนาธุุรกิิจ/กิิจกรรมที่่�ร่่วมดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
และมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�นของสัังคมไทย
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายปีี 2568 (2025)

4.1 พััฒนารููปแบบกิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคม และ พััฒนาธุุรกิิจที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกััน

• พััฒนาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ชุุ ม ชนทั้้�งด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัังคม และ • ผลประเมิิ น ความผูู ก พัันของชุุ ม ชนที่่� มีี ต่่ อ
บริิษััทฯ ร้้อยละ 87
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อสร้้างความเป็็นชุมุ ชนสุุขภาพดีี น่่าอยู่่�และยั่่ง� ยืืน
ในพื้้�นที่่�รอบโรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจาก 8 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความ • ขยายธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ ประชาชน
ต่่อเนื่่�อง
ปลอดภััย ด้้านการศึึกษา ด้้านกีีฬา ด้้านคุุณภาพชีีวิิต ด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม ด้้านเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
ประเพณีี ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสาธารณประโยชน์์ ผ่่านการ
จััดกิิจกรรมกัับกลุ่่�มชุุมชน กลุ่่�มครอบครััว กลุ่่�มโรงเรีียนและกลุ่่�ม
คอนโดมิิเนีียม ซึ่่�งสามารถกระจายประโยชน์์ให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมกว่่า 108,196 คน และมีีผลการประเมิินความผููกพััน
ของชุุมชน ร้้อยละ 86
• เปิิดตััวนวััตกรรมธุุรกิิจ “วิินโนหนี้้� (Winnonie)” ที่่�ช่ว่ ยยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิติ ของผู้้�ขัับมอเตอร์์ไซด์์รัับจ้้างด้้วยการเช่่ามอเตอร์์ไซด์์
ไฟฟ้้าเพื่่�อลดต้้นทุุนค่่าน้้ำมัันและค่่าซ่่อมบำรุุง โดยปีี 2564 มีี
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าให้้บริิการกว่่า 200 คััน
• การรัับซื้้�อน้้ำมัันพืืชใช้้แล้้วผ่่านเครืือข่่ายต่่างๆ ทำได้้จำกััด
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด ลดการสััมผััส จึึงต้้องชะลอการ
รัับซื้้�อน้้ำมัันพืืชใช้้แล้้ว ทำให้้ได้้ปริิมาณน้้ำมัันพืืชใช้้แล้้วลดลง
อย่่ า งไรก็็ ดีี ไ ด้้ ใช้้ เวลาเพื่่� อ พััฒนากระบวนการรวบรวมและ
ขยายเครืือข่่ายใหม่่ที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์

4.2 พััฒนากิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
ที่่�ตอบสนองต่่อปััญหาของ
ประเทศมากขึ้้�น

บางจากปัันน้้ำใจ สู้้�ภััยโควิิด-19
ในการดำเนิิ น งานปีี ที่่� 2 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ป รัับรูู ป แบบตามการ
เปลี่่ย� นแปลงของสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่
โดยในปีี 2564 มีีการจััดกิิจกรรมภายใต้้ Concept “บางจากฯ
ชวนคนไทยสู้้�โควิิด-19 The Series” โดยดำเนิินการใน 3 ประสงค์์
ดัังนี้้�
1) เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งด้้านสาธารณสุุขและการป้้องกััน
เชิิงรุุกในชุุมชน ได้้แก่่ กิิจกรรม การสนัับสนุุนรถเก็็บ
ตััวอย่่างชีีว นิิรภััย (Biosafety Mobile Unit) เพื่่�อนำไปใช้้
ประโยชน์์ ท างการแพทย์์ สำหรัับการตรวจหาเชื้้� อ
COVID-19 ในเชิิงรุุกแบบเคลื่่�อนที่่� รวมทั้้�งวััสดุุอุุปกรณ์์
สิ่่� ง ของเครื่่� อ งใช้้ จ ำเป็็ น น้้ ำ ดื่่� ม อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์
เบื้้�องต้้น แอลกอฮอล์์เจล

• ดำเนิิ น โครงการบางจากปัั น น้้ ำ ใจ สู้้�ภััย
โควิิด-19 ต่่อเนื่่�อง
• พััฒนาเยาวชนอ่่านออก เขีียนได้้ ไม่่น้อ้ ยกว่่า
800 คน/ ปีี
• ขยายผลกิิ จ กรรมโรงเรีี ย นร่่ ว มพััฒนา
(Partnership school) ต่่อเนื่่�อง
• ร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าอย่่างน้้อย 10 ไร่่/ ปีี
• จััดสััมมนาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม 1 ครั้้� ง / ปีี และ
ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาไม่่น้้อยกว่่า 300 ราย
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2) การกระตุ้้�นสนัับสนุุ น เศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน ซึ่่� ง โครงการ
ประกอบด้้วย
• “#saveสมุุ ท รสาคร” ด้้ ว ยกิิ จ กรรม “คัันละบาท”
โดยทุุ ก ครั้้�งที่่� เ ติิ ม น้้ า มัันบางจากหรืือดื่่� ม เครื่่� อ งดื่่� ม
Inthanin บริิษััทฯ จะมอบเงิิน 1 บาท สมทบทุุนกองทุุน
“คนสมุุทรสาครร่่วมใจสู้้�ภััยโควิิด-19”
• “SAVE สาวนาเกลืือ” โดยแจกดอกเกลืือทะเล 1 ถุุง
ให้้กัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการในร้้าน Inthanin
• “ไข่่ปัันสุุข” โดยแจกไข่่ไก่่ 1 ฟอง ให้้กัับรถที่่�มาเติิม
น้้ำมัั
• บางจากปัันกัันอิ่่�ม” สนัับสนุุนภารกิิจกรมพััฒนาสัังคม
และสวััสดิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมฯ มอบอาหาร
กล่่ อ งแก่่ ชุุ ม ชนรวม 57 แห่่ ง ในพื้้�นที่่� 9 เขตใน
กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อร่่วมบรรเทา ความเดืือดร้้อน
แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจและผู้้�ด้้อยโอกาส
และสนัับสนุุนอาหารจากผู้้�ประกอบการร้้านอาหาร
รายย่่ อ ยและร้้ า นพัันธมิิ ต รในสถานีี บ ริิ ก ารน้้ ำ มััน
บางจากอย่่างต่่อเนื่่�อง และยัังมีีโครงการปัันกัันอิ่่�มใน
พื้้�นที่่�พระโขนง-บางนา ปัันกัันอิ่่�มให้้แคมป์์คนงาน
ก่่อสร้้าง และปัันกัันอิ่่�มรอบโรงกลั่่�นน้้ามัันบางจาก
ช่่วยอุุดหนุุนเจ้้าของธุุรกิิจและช่่วยบรรเทาภาระแก่่ผู้้�รัับ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19 โดยส่่งมอบอาหาร
รวมกว่่า 40,000 อิ่่�ม ผ่่านทุุกโครงการ
3) การช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนช่่วงกัักตััว
•	ส่่งมอบข้้าวสารจากสหกรณ์์การเกษตรในเครืือข่่ายที่่�ทำ
ปั๊๊�มชุุมชนกัับบางจากฯให้้กัับแคมป์์คนงาน
•	ปัั น น้้ ำ ใจ ให้้ น้้ ำ ดื่่� ม โดยร่่ ว มกัับลูู ก ค้้ า ที่่� เ ติิ ม น้้ ำ มััน
บางจาก และขอส่่งมอบน้้ำดื่่�มให้้มอบแก่่โรงพยาบาล
สนามและสถานพยาบาลในพื้้�นที่่�วิิกฤต
•	ส่่งมอบอาหารสำเร็็จรููป ผ่่านโครงการบางจาก ปัันกัันอิ่่ม�
เพื่่�อนำมาสนัับสนุุนบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�
อาสาสมััคร ผู้้�ป่่วย รวมถึึงชุุมชน ประชาชนในพื้้�นที่่ต่� า่ งๆ
ที่่�กำลัังได้้รัับผลกระทบ ผู้้�พิิการ ผู้้�ด้้อยโอกาสทางสัังคม
และแคมป์์คนงานก่่อสร้้าง
4) ระดมทุุนสนัับสนุุนหน่่วยงาน/ วััด/ มููลนิิธิิ/ กลุ่่�มจิิตอาสา
ในช่่วงวิิกฤต ผ่่านโครงการส่่งน้้ำมัันปัันน้้ำใจ X2 ระดมทุุน
จากประชาชนและบริิษััทฯ จะสมทบเพิ่่�มในจำนวนเงิินที่่�
เท่่ากััน เพื่่�อสนัับสนุุนบััตรเติิมน้้ำมัันให้้กัับกลุ่่�มอาสาสมััคร
และหน่่วยงานต่่างๆ
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เป้้าหมายปีี 2568 (2025)

ด้้านการศึึกษา
• โครงการ Partnership school : จััดตั้้�ง “ธุุรกิิจเกษตรในโรงเรีียน”
ที่่� บริิษััท สหกรณ์์การเกษตรฯ และมููลนิิธิิมีีชััย วีีระไวทยะ
ได้้ร่่วมดำเนิินโครงการ Partnership School กัับ 5 โรงเรีียนใน
จ.ขอนแก่่น จ. ลำปาง และ จ.สุุริินทร์์ โดยพััฒนาเยาวชนให้้ได้้
ฝึึ ก ฝนอาชีี พ จากแปลงเกษตร มีี แ หล่่ ง อาหารปลอดภััยและ
ทำธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เรื่่�องการออมและบริิหาร
กองทุุน โดยมีีคณะครูู นัักเรีียนและผู้้�แทนชุุมชน ดำเนิินงาน
ร่่วมกััน ซึ่่�งปััจจุุบัันนัักเรีียนและผู้้�ปกครองสามารถกู้้�เงิินจาก
กองทุุนและนำมาต่่อยอดทำธุุรกิิจของตนเองได้้จำนวน 19 ธุุรกิิจ
และมีีเงิินฝากหมุุนเวีียนในกองทุุนนัักเรีียนและกองทุุนผู้้�ปกครอง
กว่่า 850,000 บาท
• โครงการอ่่านเขีียน เรีียนสนุุก ปั้้�นเด็็กจิ๋๋ว� เป็็นเด็็กแจ๋๋ว มููลนิธิิ ใิ บไม้้
ปัันสุุข มีีโรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการ 58 โรงเรีียน ใน 35 จัังหวััด
จำนวนนัักเรีียนชั้้�น ป. 1 จาก 79 ห้้องเรีียน กว่่า 1,000 คน
นอกจากนี้้�ยัังขยายงานเพิ่่�มกลัับไปยัังโรงเรีียนเดิิมที่่�เคยเข้้าร่่วม
โครงการฯ ด้้วยการผลิิตต้้นฉบัับหนัังสืือแบบฝึึกพััฒนาทัักษะการ
อ่่านออกเขีียนได้้ประจำโครงการฯ จำนวน 2 ฉบัับ จััดพิิมพ์์เพื่่�อ
ทดลองใช้้กัับนัักเรีียนชั้้�น ป. 1 กว่่า 800 คน
การพััฒนา/ฟื้้น� ฟููพื้้�นที่่ป่� า่
• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่� ป่่ าเปีี ย ก ในเขตป่่าภูู ห ลง ป่่าดิิ บ แล้้ ง
ผืืนสุุดท้า้ ยต้้นน้้ำลำปะทาว จ.ชััยภููมิิ แม้้ปีนี้้�ี จะดำเนิินงานมาเป็็น
ปีีที่่� 16 แล้้ว แต่่ด้ว้ ยสภาพแห้้งแล้้งยาวนาน ทำให้้เกิิดไฟป่่าสร้้าง
ความเสีียหายกว่่า 3,000 ไร่่ บริิษััทฯ ขอเสนอปรัับแนวทางการ
ช่่วยเหลืือและนำร่่องปลููกป่่าเพื่่�อสู้้�ไฟป่่าด้้วยแนวพระราชดำริิ
“ป่่าเปีียก” จำนวน 10 ไร่่ เร่่งสร้้างความชุ่่�มชื้้�นในพื้้�นที่่ด้� ว้ ยการ
ออกแบบและขุุดให้้มีีแหล่่งน้้ำกัักเก็็บในรููปแบบ โคกหนองนา
โมเดล และปลููกต้้นไม้้ไปกว่่า 2,000 ต้้น จากการติิดตามผล
พบว่่า อััตราการรอดของต้้นไม้้ในโครงการฯ มีีแนวโน้้มที่่�ดีี
มีีอััตรารอดสููง เพราะมีีระบบน้้ำรองรัับ มีีกล้้วยเป็็นพืืชพี่่�เลี้้�ยงให้้
กล้้าไม้้ ประกอบกัับไม่่มีีปััญหาไฟป่่าและฝนตกชุุกในพื้้�นที่่�
การจััดสััมมนาสิ่่�งแวดล้้อมประจำปีี 2564
• สััมมนาสิ่่ง� แวดล้้อม ในหััวข้้อ “Exponential Path to Net Zero”
ภายใต้้แนวทาง บางจาก 100x : 100 ไอเดีีย เพื่่�อโลกยั่่�งยืืน
เป็็นการสััมมนาในรููปแบบ Hybrid Conference เชิิญผู้้�สนใจร่่วม
หาคำตอบและทางออกว่่าเราจะไปถึึงเป้้าหมายลดการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกเป็็ นศูู นย์์ (Net Zero) อย่่ า งก้้ า วกระโดด
ได้้อย่่างไร พร้้อมอััพเดตเทรนด์์โลก และเทคโนโลยีีล้้ำ จาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญชาวต่่างประเทศ เพื่่�อสะท้้อนการเตรีียมการของ
ประเทศ องค์์กร และบุุคคลต่่างๆ หลัังการประชุุม 2021 United
Nations Climate Change Conference (COP 26) ขององค์์การ
สหประชาชาติิที่่�ประเทศสกอตแลนด์์
หมายเหตุุ		 หมายถึึง เป็็นผลการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับการประเมิินผลปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ในปีี 2564
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การสร้้างคุุณค่่า
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• เพิ่่�มเสถีียรภาพด้้านรายได้้ของธุุรกิิจจากธุุรกิิจพลังั งาน • เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนของประเทศ
• ลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกรวมของ
ไฟฟ้้าสีีเขีียวและโครงการด้้านพลัังงาน
ประเทศ
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน รวมถึึงลดต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงาน
• ลดความเสี่่� ย งและผลกระทบทางธุุ ร กิิ จ จากการ • ลดความเสี่่�ยงและผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
เปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ ทั้้�งด้้ า นกายภาพ
(Physical risks) และด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลง • ส่่ ง เสริิ ม และป้้ อ งกัันอุุ ณ หภูู มิิ โ ลกไม่่ ใ ห้้ สูู ง เกิิ น
1.5 องศาเซลเซีียส
(Transition risks) ที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบาย กฎหมาย และ
• สนัับสนุุนเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ
เทคโนโลยีี
ประเทศไทย ตาม NDC Roadmap
• เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจจากกลไลการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ธุุรกิิจพลังั งานไฟฟ้้าสีีเขีียว และธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีวี ภาพ
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการน้้ำในกระบวน • ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ไม่่ ไ ด้้ รัั บผลกระทบจากการใช้้
การผลิิต และลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายจากการใช้้น้้ำ
ทรััพยากรน้้ำของบริิษััทฯ
• บรรเทาปััญหาน้้ำท่่วม-น้้ำแล้้งอย่่างยั่่�งยืืน
• ลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการของเสีีย
• เพิ่่�มประโยชน์์และสร้้างมููลค่่าให้้กัับของเสีีย

• ลดการเกิิดของเสีีย และก๊๊าซเรืือนกระจกจากการ
จััดการของเสีีย
• ส่่ ง เสริิ ม และสนัับสนุุ น การปฏิิ บััติิ ต ามแนวคิิ ด
BCG Economy Model

• ส่่ ง เสริิ ม ภาพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี และความโปร่่ ง ใสในการ • ลดปััญหาการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นในสัังคม
• สร้้างเครืือข่่ายองค์์กรธุุรกิิจต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�
ดำเนิินธุุรกิิจ
เข้้มแข็็ง
• สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเครืือข่่ายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
• ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับ รวมถึึงการทุุจริิต
• สนัับสนุุ นน โยบายของรััฐในการจ้้ า งงานคนพิิ ก าร • สร้้างความเท่่าเทีียมทางอาชีีพให้้กัับสัังคม
ตามมาตรา 33
• การมีีส่ว่ นร่่วมต่่อยอดการพััฒนาการศึึกษาให้้เยาวชน • มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาโดยมีี
เป้้าหมายที่่�จะร่่วมบรรเทาปััญหาการอ่่านไม่่ออก
ในชุุมชนร่่วมกัับสหกรณ์์การเกษตรที่่�ดำเนิินธุุรกิิจ
เขีียนไม่่ได้้ของเยาวชนไทยและช่่วยให้้เยาวชนใน
ปั๊๊�มชุุมชน
ชนบทสามารถประกอบอาชีีพ มีีรายได้้พอเพีียง
หากต้้องออกจากระบบการศึึกษาหลังั จบการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษา
• ต่่อยอดธุุรกิิจด้้วยนวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและโอกาส • ส่่ ง เสริิ ม งานวิิ จัั ยและพััฒนาด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี และนวััตกรรมในการพััฒนาประเทศ
ทางธุุรกิิจ
• ส่่งเสริิมการนำนวััตกรรมมาใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพ
• สร้้างวััฒนธรรมด้้านนวััตกรรมให้้พนัักงาน
ชีีวิิตของคนในสัังคม
• การสร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆ ในงานวิิจััย
• สร้้ า งความสััมพัันธ์์ ที่่� ดีี และความเชื่่� อ มั่่� น ในการ • พััฒนาความเป็็นอยู่่�ของชุุมชนและสัังคมให้้ดีีขึ้้�น
ดำเนิินงานของบริิษััทฯ ให้้กัับชุุมชน
ในด้้านอาชีีพ สภาพแวดล้้อม และความปลอดภััย
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สถานการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
สถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกปีี 2564

เศรษฐกิิ จ โลกปีี 2564 ขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ ช่่ วงต้้ นปีี
จากความคืืบหน้้าการผลิิตและการกระจายวััคซีีนในหลายประเทศ
อย่่างไรก็็ดีีการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจเป็็นไปในอััตราที่่�ค่่อยเป็็น
ค่่ อ ยไปเนื่่� อ งจากการกลายพัันธุ์์�ของเชื้้� อ ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลให้้อััตราการแพร่่ระบาดในบางประเทศ
กลัับมารุุนแรง รวมถึึงการหยุุดชะงัักของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกเหนืือจากปััจจััยจากการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 แล้้วนั้้�น ความไม่่แน่่นอน
ของความสััมพัันธ์์ระหว่่างสหรััฐฯ – จีีนที่่ยัั� งคงตึึงเครีียด และปััจจััย
ด้้ า นภูู มิิ รัั ฐศาสตร์์ ยัั งคงส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ภาพรวมเศรษฐกิิ จ
โดยกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) คาดการณ์์ปีี 2564 เศรษฐกิิจโลกจะขยายตััวที่่�
ร้้อยละ 5.9 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ที่่�เศรษฐกิิจหดตััวที่่�ร้้อยละ 3.1
อย่่างไรก็็ดีี จากปััญหาอััตราเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในหลายประเทศจาก
การขาดแคลนแรงงาน และราคาพลัังงานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ธนาคาร
กลางสหรััฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุุโรป (ECB) ลดปริิมาณ
การเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์ในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2564 เนื่่�องจากเศรษฐกิิจ
ทยอยฟื้้�นตััวอย่่างต่่อเนื่่�องและอััตราเงิินเฟ้้ออยู่่�ในระดัับที่่�สููงกว่่า
กรอบเป้้าหมายโดย ธนาคารกลางสหรััฐ (FED) ประกาศแผนการ
ทยอยปรัับลดปริิมาณการเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์ (QE tempering)
ในเดืือนพฤศจิิกายน และจะปรัับลดลงอีีกในเดืือนธัันวาคม 2564
ธนาคารกลางยุุโรป (ECB) ปรัับลดการซื้้อ� สิินทรััพย์์ตามมาตรการ
Pandemic Emergency Purchase Programmed (PEPP)
ในไตรมาสที่่� 4 ทั้้�งนี้้� ยัังคงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายในระดัับต่่ำ
ต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ สนัับสนุุ น การฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จ ที่่� ยัั งมีี ค วาม
ไม่่ แ น่่ น อน รวมถึึ ง ธนาคารกลางประเทศญี่่� ปุ่่� นที่่� ยัั งคงอััตรา
ดอกเบี้้�ยในระดัับต่่ำเช่่นเดีียวกััน
สำหรัับปีี 2565 กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) คาดการณ์์เศรษฐกิิจโลกเติิบโตที่่�ระดัับ
ร้้อยละ 4.9 ยัังคงขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องในอััตราที่่�ชะลอลงจาก
ปีี 2564 โดยมีีแนวโน้้มที่่�ดีีจากช่่องว่่างการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ลดลงในแต่่ละภููมิิภาค จากการปรัับตััวดีีขึ้้�นของเศรษฐกิิจใน
กลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจกำลัังพััฒนา แต่่ยัังคงต้้องเฝ้้าระวัังปััจจััย
ความเสี่่�ยงจากการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทาน ทางภาควััตถุุดิิบ
และแรงงานที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ อััตราเงิิ น เฟ้้ อ ในหลายประเทศ
ความรุุ น แรงของการแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรััสโคโรนา 2019
สายพัันธุ์์�โอมิิครอน และการกลายพัันธุ์์�ของไวรััส ปััญหาหนี้้�และ
ภาวะการคลััง รวมไปถึึงปััญหาด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
หลายประเทศอีีกด้้วย

สถานการณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมละสัังคมปีี 2564

ในปีี 2 564 โลกและประเทศไทยยัังคงเผชิิ ญ กัับความท้้ า ทาย
ที่่�คุ้้�นเคย นอกเหนืือการระบาดต่่อเนื่่�องของ COVID-19 คืือ
วิิกฤตการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มลพิิษและของเสีีย
และการสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพ ซึ่่�งสามารถสรุุป
สถานการณ์์ได้้ดัังนี้้�
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในปีี 2564 ถืือเป็็น
ประเด็็ นที่่� ทั่่� ว โลก ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคััญกัับผลกระทบของการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศหรืือโลกร้้อนอย่่างจริิงจัังมากขึ้้�น
จากการประชุุมสมััชชาประเทศภาคีีอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ครั้้�งที่่� 26 (COP26) ช่่วงวัันที่่�
31 ตุุลาคม - 12 พฤศจิิกายน 2564 ณ เมืืองกลาสโกว์์ สก็็อตแลนด์์
สหราชอาณาจัักร หลายประเทศตื่่�นตััวและให้้ความสำคััญกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมากขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด เพราะ
เริ่่ม� ตระหนัักใน ผลกระทบจากภาวะโลกร้้อนส่่งผลให้้สภาพอากาศ
แปรปรวนและเกิิดภััยพิิบััติิรุุนแรงในหลายประเทศ ขณะเดีียวกััน
กลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วมีีการปรัับท่่าทีีในการที่่�การจะมีีส่่วนร่่วม
ในบรรลุุ เ ป้้ า หมายการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกสุุ ท ธิิ เ ป็็ นศูู นย์์
(Net Zero Emission Target) ช่่วงกลางศตวรรษตามความตกลง
ปารีีส (NDCs) ที่่�วางเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้
53 พัันล้้านตัันในปีี 2030 โดยโลกมีีเป้้าหมายร่่วมกัันลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ลดลง 25 พัันล้้านตััน เพื่่�อให้้สามารถควบคุุม
อุุณหภููมิิของโลกไม่่ให้้สููงเกิินกว่่า 1.5 องศาเซลเซีียส
ซึ่่� ง นอกจากการพยายามควบคุุ ม และลดการปลดปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกแล้้ว ทั่่�วโลกยัังได้้ให้้ความสำคััญประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และหากมีี
การกำหนดมาตรการในการดููแลก็็จะเป็็นกลไกในการช่่วยชลอ
การเพิ่่�มอุุณหภููมิิโลก ได้้แก่่
มลพิิษทางอากาศ : จากการประชุุม COP 26 มีีผู้้�แทนจากกว่่า
100 ประเทศลงนามในลงนามใน “Global Methane Pledge”
ซึ่่�งเป็็นโครงการตััดลดการปล่่อยก๊๊าซ”มีีเทน”ลง 30% ภายใน
ปีี 2030 เนื่่�องจากพบว่่า ก๊๊าซมีีเทนที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นสามารถลด
การปล่่อยมลพิิษได้้ถึึง 45% ในทศวรรษนี้้� สำหรัับประเทศไทย
มลพิิษที่่�สำคััญอีีกประเภทหนึ่่�ง คืือ ฝุ่่�นละออง PM 2.5 แต่่ใน
ปีี 2564 ประเทศไทยโชคดีีที่่�ปรากฏการณ์์ลานีีญาที่่�เกิิดขึ้้�น ส่่งผล
ให้้เกิิดฝนตกกระจายไปทั่่�วภููมิิภาคช่่วยลดการสะสมของฝุ่่�นลงได้้
โดยเฉพาะกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลจะประสบปััญหามลพิิษ
จากฝุ่่�นในทุุกๆ ปีีช่่วงเดืือนธัันวาคมถึึงกุุมภาพัันธ์์

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ความหลากหลายทางชีีวภาพ ป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์
ของดิิน : ได้้มีีการลงนามปฎิิญญากลาสโกว์์ของผู้้�นํําด้้านป่่าไม้้
และการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน เพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�นํําที่่�จะร่่วม
กัันหยุุดยั้้�งการสููญเสีียป่่าไม้้และความเสื่่�อมโทรมของที่่�ดิินภายใน
ปีี 2030 สำหรัับความหลากหลายทางชีีวภาพ ได้้มีีการรวมตััว
จััดตั้้�งภาคีีอนุุสััญญาว่่าด้้วยความหลากหลายทางชีีวภาพ (CBD)
เป็็ น ครั้้�งแรกตั้้�งแต่่ เ ดืืออนธัันวาคม 2564 เนื่่� อ งจากเห็็ นว่่ า
การปกป้้องระบบธรรมชาติิ ซึ่่�งรวมถึึงป่่าไม้้ และการหยุุดยั้้�ง
การลดลงอย่่างรวดเร็็วของความหลากหลายทางชีีวภาพ จะเป็็น
กุุญแจสำคััญอีีกดอกหนึ่่�งในการต่่อสู้้�กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศทั่่�วโลก
นอกจากผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศแล้้ว ที่่�ทั่�่วโลกให้้ความสนใจนอกเหนืือจากแนวทางที่่�
พยายามจะผลัั ก ดัันให้้ ทุุ ก ประเทศร่่ ว มมืือกัันในการควบคุุ ม
อุุณหภููมิิของโลกไม่่ให้้สููงเกิินกว่่า 1.5 องศาเซลเซีียส คืือ กรณีีที่่�
สมาพัันธ์์แรงงานระหว่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของสมาชิิก
สหภาพ 200 ล้้ า นคนทั่่� ว โลก เรีี ย กร้้ อ งให้้ เริ่่� ม การเจรจากัับ
คนงานและชุุมชนในทัันทีีภายหลัังการประชุุม COP26 โดยมีี
เป้้าหมายเพื่่�อสร้้างแผน “การเปลี่่�ยนผ่่านอย่่างเป็็นธรรม” หรืือ
“just transition” plans1
สำหรัับประเทศไทย ฯพณฯ พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี ที่่�ได้้ไปประกาศเจตนารมย์์ว่่าประเทศไทยจะยกระดัับ
การแก้้ ไขปัั ญ หาสภาพภูู มิิ อ ากาศ ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายความ
เป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปีี ค.ศ. 2050
และบรรลุุ เ ป้้ า หมายการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกสุุ ท ธิิ เ ป็็ นศูู นย์์
(Net Zero Greenhouse Gas Emission หรืือเรีียกสั้้�นๆ ว่่า
Net Zero Carbon) ภายในหรืือก่่อนกว่่าปีี ค.ศ. 2065 ซึ่่�งทำให้้
ต้้องมีีการประสานความร่่วมมืือกัับทุุกฝ่่ายเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ดัังกล่่าว
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ปััญหาขยะพลาสติิกและขยะจากอาหาร : จากรายงานพบว่่า
พลาสติิก คิิดเป็็น ร้้อยละ 85 ของขยะในทะเล และเตืือนว่่าภายใน
ปีี 2040 ปริิมาณมลพิิษพลาสติิกที่่�ไหลลงสู่่�ทะเลพื้้�นที่่�จะเกืือบ
สามเท่่า สำหรัับขยะจากอาหาร (Food waste) เศษอาหารเป็็น
ปััญหาในเกืือบทุุกประเทศ รวมทั้้�งประเทศที่่�มีีรายได้้ปานกลาง
และต่่ำ โดยปีี 2564 พบว่่ า โลกต้้ อ งสูู ญ เสีี ย อาหารเกืือบ
หนึ่่�งพัันล้้านตัันในแต่่ละปีี หรืือประมาณร้้อยละ 17 ของอาหาร
ทั้้�งหมดที่่�มีีในการบริิโภคของมนุุษย์์
จากสถานการณ์์สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมดัังกล่่าว ในประเทศไทยได้้
พยามขัับเคลื่่�อนให้้ภาคพลัังงานสามารถบรรลุุเป้้าหมายการมุ่่�งสู่่�
เศรษฐกิิ จ และสัังคมคาร์์ บ อนต่่ำ ทำให้้ ต้้ อ งมีี ก ารปรัับตััวและ
มีีการเสนอให้้นำแนวทางของ โดยการส่่งเสริิมการลงทุุนพลัังงาน
สีีเขีียวในภาคพลัังงาน ประกอบด้้วย การเพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิต
ไฟฟ้้ า ใหม่่ โ ดยมีี สััดส่่ว นพลัั ง งานหมุุ น เวีี ย นไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 50%
การปรัับเปลี่่ย� นการใช้้พลัังงานภาคขนส่่งเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว
ด้้วยเทคโนโลยีียานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle: EV) เพื่่�อลดการ
ปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และ ช่่วยแก้้ไขปััญหาสภาพอากาศจาก
ภาวะฝุ่นล
่� ะออง PM2.5 การปรัับเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลังั งาน
มากกว่่า 30% โดยการนำเทคโนโลยีีและนวััตกรรมการบริิหาร
จััดการพลัังงานสมััยใหม่่ และ การปรัับโครงสร้้างกิิจการพลัังงาน
รองรัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนผ่่านพลัังงาน (Energy Transition)
ตามแนวทาง 4D1E ซึ่่�ง Decarbonization: การลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในภาคพลัังงาน, Digitalization: การนำ
เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทััล มาใช้้ ใ นการบริิ ห ารจััดการระบบพลัั ง งาน,
Decentralization: การกระจายศูู นย์์ ก ารผลิิ ต พลัั ง งานและ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน, Deregulation: การปรัับปรุุงกฎระเบีียบรองรัับ
นโยบายพลัังงานสมััยใหม่่ และ Electrification: การเปลี่่�ยน
รูู ป แบบการใช้้ พ ลัั ง งานมาเป็็ น พลัั ง งานไฟฟ้้ า )2 ซึ่่� ง ต้้ อ งทำไป
พร้้อมๆ กัับการดููแลรัักษาป่่าไม้้ ลดการตััดไม้้ทำลายป่่า รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมปลููกพื้้�นที่่ป่่� าชายเลน ซึ่่ง� UNEP ให้้การสนัับสนุุนการปลููก
ป่่าชายเลนโดยเรีียกว่่าเป็็น Blue Forests ซึ่่�งจะให้้ Blue Carbon
ล่่าสุุดมีมี ากกว่่า 30 ประเทศหัันมาร่่วมส่่งเสริิม เพราะเป็็นอีกี กลไก
ที่่�สำคััญในการเพิ่่�มพููนและเพิ่่�มแหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอน และบรรเทา
ผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมโดยรวมด้้วย

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 ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา, “โอกาสประเทศไทยกัับเศรษฐกิิจปลอดคาร์์บอน”. [online], https://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?
blog_id=86

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รู้้สึ� กึ

‘สนุุก’

เมื่่อ� ได้้รับั ของสมนาคุุณ
ที่่ปั๊� ม�๊ บางจาก
แต่่พอมารู้้เ� บื้้�องหลััง
ของที่่ม� าแต่่ละชิ้้น�
ยิ่่ง� รู้้สึ� กึ ‘มีีความสุุข’

59

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายได้้

60

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

ในปีี 2564 บริิษััท บางจากฯ และบริิษััทย่่อย (“กลุ่่�มบริิษััทฯ”) มีีรายได้้จากการขายและการให้้บริิการจากหลาย
กลุ่่�มธุุรกิิจ ประกอบด้้วยธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมััน ธุุรกิิจการตลาด ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์
ชีีวภาพ และธุุรกิิจทรััพยากรธรรมชาติิ รวม 199,417 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 46 จากปีีก่อ่ นหน้้า เนื่่อ� งจาก
ได้้รับั ปััจจััยหนุุนจากราคาน้้ำมัันดิิบและราคาน้้ำมัันสำเร็็จรููปปรับั ตััวสููงขึ้้น� ตามการฟื้้น� ตััวทางเศรษฐกิิจ
และการขยายตััวของอุุปสงค์์น้้ำมััน หลัังจากมีีความคืืบหน้้าในการฉีีดวััคซีีน COVID-19 ทั่่�วโลก
อีีกทั้้�งปริิมาณการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันรวมของบริิษัทั ฯ เพิ่่�มขึ้้น� 4% YoY โดยหลัักมาจากการ
ส่่งออกน้้ำมัันเตากำมะถัันต่่ำและ UCO อีีกทั้้�ง BCPT มีีรายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�น โดยหลัักมาจากราคา
ขายเฉลี่่�ยต่่อหน่่วยและปริิมาณการจำหน่่ายกัับบุุคคลภายนอกกลุ่่�มบริิษััทฯ ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�กลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้เปลี่่�ยนวิิธีีการบัันทึึกเงิินลงทุุนใน OKEA จากบริิษััทร่่วมเป็็นบริิษััทย่่อย ส่่งผลให้้มีีรายได้้จาก
การขายน้้ำมัันดิิบและก๊๊าซรวมอยู่่�ในงบการเงิินรวม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�น 43,622 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่มาจากต้้นทุุนขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ราคาน้้ำมัันและปริิมาณขาย สอดคล้้องกัับยอดรายได้้จากการขายและให้้บริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการรวมกิิจการของ
OKEA ASA ในระหว่่างปีี
ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่่ายดููแลสัังคม โรงเรีียนและชุุมชนรวมถึึงการบริิจาคทั้้�งในรููป
สิ่่�งของและเงิินบริิจาคประมาณ 34.68 ล้้านบาท
ในปีี 2564 ค่่าจ้้างและค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการพนัักงานของบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�น จากปีี 2563
ประมาณ 1,170 ล้้านบาท และจากการรวมกิิจการของ OKEA ASA ในระหว่่างปีี ดอกเบี้้�ยจ่่าย
สำหรัับเงิินกู้้�ยืืมและหุ้้�นกู้้� เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนประมาณ 345 ล้้านบาท ส่่วนการชำระภาษีีให้้แก่่รััฐบาล
และหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในปีี 2564 ประมาณ 20 ล้้านบาท สอดคล้้องกัับผลการดำเนิินงานของบริิษััทเป็็น
ขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2563 และบริิษัทั ใช้้สิทิ ธิิประโยชน์์จากผลขาดทุุนดัังกล่่าวทำให้้ไม่่ต้อ้ งเสีียภาษีีเงิินได้้นิติิ บุุคค
ิ ล
และในปีีนี้้�บริิษััทฯ และบางจุุดใช้้บริิษััทในกลุ่่�ม มีีการจ่่ายเงิินปัันผล 2,672 ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่าย
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิษััทมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ เป็็นองค์์กรที่่�ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีระบบ
การบริิหารจััดการที่่�มีีมาตรฐาน มุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และคำนึึงถึึงผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย มีีคุุณธรรมใน
การดำเนิินธุุรกิิจ โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ จึึงได้้จััดทำนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร (Disclosure 102-16)
ตั้้�งแต่่ปีี 2546 ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจากการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการที่่�พนัักงานทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วมคิิดร่่วมกำหนดเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติิงาน โดยที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และสร้้างจิิตสำนึึกในการนำหลัักการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีไปใช้้ในการทำงานประจำวััน จนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร อีีกทั้้�งพััฒนาการระบบการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยได้้
ติิดตามศึึกษาแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีทั้้�งในและต่่างประเทศ

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการทบทวนนโยบาย
แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิเห็็นชอบการปรัับปรุุงนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นครั้้�งที่่� 18 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์โครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report : CGR) หลัักเกณฑ์์แนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) หลัักเกณฑ์์การประเมิิน
ดััชนีีชี้้�วััดความสำเร็็จขององค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน (DJSI) มาตรฐานการดำเนิินงานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทชั้้�นนำ และเหมาะสม
กัับรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน โดยมีีสาระสำคััญ ดัังนี้้�
1. เปลี่่�ยนชื่่�อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เป็็นคณะกรรมการกำกัับดููแลความยั่่�งยืืนและบรรษััทภิิบาล และแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบาท
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้ครอบคลุุมการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมาย
ของบริิษััทฯ
2. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำนิิยามที่่�เกี่่ย� วข้้องและแนวปฏิิบัติั เิ รื่่อ� งการป้้องกัันการฟอกเงิิน (Anti-Money Laundering) และการจ้้างพนัักงาน
รััฐ (Revolving Door) ในนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ด้้วยความมุ่่ง� มั่่�นและเจตนารมณ์์อันั แน่่วแน่่ในการดำเนิินงานบนพื้้�นฐานของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำให้้บริิษัทั ฯ ได้้รับั การจััดอันั ดัับ
และรางวััลด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีอี ย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น การจััดอันั ดัับอยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ (Excellent) หรืือ 5 ตราสััญลักั ษณ์์ ในโครงการ
สำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report : CGR) ประจำปีี 2564 และเป็็นหนึ่่�งในบริิษััท
จดทะเบีียนที่่�ได้้รัับคะแนนสููงสุุดในประเทศไทย จััดโดย IOD และ ตลท.

Accountability

(รัับผิิดชอบต่่อการ
ตััดสิินใจและการกระทำำ�)

Responsibility

(สำำ�นึึกต่่อหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ)

Transparency

(โปร่่งใส เปิิดเผยข้้อมููล
และตรวจสอบได้้)

Equitable Treatment
Ethics

(มีีคุุณธรรม
และจริิยธรรม)

(ปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน)

Vision to Create
Long-term Value

(มีีวิิสััยทััศน์์สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
แก่่กิิจการระยะยาว)
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คณะกรรมการบริิษััท
•	คณะกรรมการมีีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีีทัักษะสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ผ่่านการจััดทำ
ตารางความรู้้�ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีีความหลากหลายของในด้้านประวััติิการศึึกษา ประสบการณ์์
โดยไม่่ได้้จำกััดความแตกต่่างอื่่�นใด
• กรรมการจำนวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่มากกว่่า 15 คน โดยไม่่มีีการกีีดกัันทางเพศ ปััจจุุบัันมีีกรรมการจำนวน 13 คน
ซึ่่�งเป็็นผู้้�หญิิงจำนวน 2 คน และเป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจำนวน 1 คน
• กรรมการอิิสระจำนวนมากกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีกรรมการอิิสระจำนวน 8 คน เกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำนวนกรรมการทั้้�งหมดตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
•	ประธานกรรมการไม่่ใช่่บุุคคลเดีียวกัันกัับผู้้�ดำรงตำแหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และไม่่ดำรง
ตำแหน่่งใดๆ ในคณะอนุุกรรมการ เพื่่�อให้้มีีความชััดเจนในการแบ่่งแยกหน้้าที่่�และการปฏิิบััติิงาน
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ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและ
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การพััฒนาองค์์กร
และนวััตกรรม
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กฎหมาย

การบริิหารจััดการ

รวม

บััญชีีและการเงิิน

1. นายพิิชััย ชุุณหวชิิร
2. นายสุุเทพ วงศ์์วรเศรษฐ
3. พล.อ. วิิชญ์์ เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา
4. พล.ร.อ. สุุชีีพ หวัังไมตรีี
5. พล.อ. ทรงวิิทย์์ หนุุนภัักดีี
6. พล.ต.ท. ชััยวััฒน์์ โชติิมา
7. นางปริิศนา ประหารข้้าศึึก
8. ดร. ปรเมธีี วิิมลศิิริิ
9. นายประสงค์์ พููนธเนศ
10. นายจำเริิญ โพธิิยอด
11. ดร. กุุลยา ตัันติิเตมิิท
12. นายบุุญชอบ สุุทธมนััสวงษ์์
13. นายชััยวััฒน์์ โควาวิิสารััช

ธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ

รายชื่่�อ/
ความรู้้�ความชำำ�นาญเฉพาะด้้าน

ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท

ตารางความรู้้�ความชำำ�นาญ (Board Skills Matrix)
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การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท

เพื่่�อให้้การกำกัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการบริิษััทได้้ทำแบบประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาผลงานและปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป โดยมีีการประเมิิน
3 รููปแบบดัังนี้้�
ร้้อยละ

94.7
1. ประเมิินรายบุุคคล

โดยตนเอง
มีีคะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ 94.7
อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม

ร้้อยละ

95.5
2. ประเมิินรายบุุคคล

แบบไขว้้โดยกลุ่่�ม
(กรรมการ 3-4 คน ซึ่่�งไม่่เปิิดเผย
ชื่่�อประเมิินกรรมการ 1 คน) มีีคะแนนเฉลี่่�ย
ร้้อยละ 95.5 อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม

ร้้อยละ

95.8
3. การประเมิินคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งคณะ
มีีคะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ 95.8
อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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การต่่อต้้านการทุุจริิต
นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ ใช้้บัังคัับกัับคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม
รวมถึึงการนำมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องไปปฏิิบััติิกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือ บริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทมีีอำนาจในการควบคุุม และตััวแทนทาง
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมเป็็นภาคีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั คืือ UN Global Compact ของสหประชาชาติิ และในปีี 2556
เป็็น 1 ใน 22 บริิษัทั แรกที่่�ผ่า่ นการรัับรองเป็็นสมาชิิกในโครงการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่่�งจากการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสอย่่างต่่อเนื่่�องนั้้�น ในปีี 2562 บริิษััทฯ
ได้้รัับการต่่ออายุุสมาชิิก CAC ต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 2 หลัังจากการต่่ออายุุครั้้�งแรกในปีี 2559

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานต่่อต้้านการทุุจริิต

ผลดำำ�เนิินงานต่่อต้้านการทุุจริิต

1.	ผู้้�บริิ ห ารและพนัักงานทุุ ก คนของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท การตอบรัับนำำ�นโยบายฯ ไปปฏิิบััติิและเรีียนรู้้�จนผ่่านการทดสอบ
บางจากฯ รัับทราบนโยบาย และนำำ� ไปใช้้ เ ป็็ น (Disclosure 205-2)
กรอบในการปฏิิบััติิงาน
ตอบรัับนโยบาย
ร้้อยละ 100
การแจ้้งข้้อมููล
ความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
ออนไลน์์ผ่่านระบบ
HR-Services
(Disclosure 102-25)

ร้้อยละ

100

ทดสอบความรู้้�		ร้้อยละ 100
ผลประเมิินเฉลี่่�ย	ร้้อยละ 95
ข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
การทุุจริิต
(Disclosure 205-3)
2560 2561 2562 2563 2564
0
0
0
1
1

2.	ส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าเข้้าเป็็นแนวร่่วมและเป็็นสมาชิิก บริิษััทฯ ส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าเข้้าเป็็นสมาชิิกที่่�ได้้รัับการรัับรองจากโครงการ CAC โดย
ที่่�ได้้รัับการรัับรองของ CAC
ในปีีนี้้� บริิษััทได้้ประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารไปยัังคู่่�ค้้าให้้เข้้าร่่วมอบรมกัับทาง CAC
ทุุกไตรมาส โดยจััดสััมมนา online ผ่่านระบบ WebEx จากการสนัับสนุุนคู่่�ค้้าอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2556 ถึึงปััจจุุบัันมีีคู่่�ค้้าที่่�ประกาศเจตนารมณ์์ จำำ�นวน 96 ราย

การสื่่�อสารและกิิจกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการต่่อต้้านการทุุจริิต
บริิษััทฯ ได้้มีีการส่่งเสริิมการต่่อต้้านการทุุจริิต ดัังนี้้�
• การสื่่�อสารการทำความดีี การมีีคุุณธรรมจริิยธรรม และ
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมถึึงแนวปฏิิบััติินโยบายการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผ่่าน Tone from the top โดยจััดทำ
เป็็น CG Motto จากผู้้�บริิหารบนระบบ Intranet ของบริิษัทั
•	จััดทำคู่่�มืือนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (ฉบัับย่่อ)
หรืือ CG Policy (Booklet) ในรููปแบบหนัังสืือออนไลน์์
(eBook) เพื่่อ� ให้้ผู้้�อ่า่ นเรีียนรู้้�ได้้ง่า่ ยและสามารถนำไปปรัับ
ใช้้ให้้ถููกต้้องยิ่่�งขึ้้�น

•	จััดทำ CG Lesson Learned เกี่่�ยวกัับนโยบายการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง) เพื่่อ� แสดงถึึงกรณีีศึึกษา
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งเป็็ น รูู ปธรร ม ในระบบ BCP KMS
ให้้พนัักงานรัับทราบ
•	ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่
ให้้สััมภาษณ์์กัับโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของ
ภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption
: CAC) หััวข้้อ CAC Change Agent Success Story
โดย CAC ได้้มีีการจััดทำ Contents เผยแพร่่แก่่ผู้้�เข้้าร่่วม

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการ CAC และ ช่่องทางสาธารณะอื่่น� ๆ
เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ความสำเร็็จของบริิษััทที่่�
ได้้ เข้้ า ร่่ ว มกัั บ โครงการ CAC ในฐานะ
Change Agent และให้้ความสำคััญในการ
สนัับสนุุนให้้องค์์กรภาคธุุรกิิจในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีมาตรการ
ป้้องกัันการให้้สิินบนเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
• เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทฯ
จััดกิจิ กรรม CG Day (ปีีที่่� 16) ร่่วมกัับบริิษัทั
ในกลุ่่� ม เพื่่� อ สร้้ า งความตระหนัั ก ถึึง
ความสำคัั ญ ของการปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การ
กำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ใ นสภาพแวดล้้ อ ม
ปััจจุุบััน โดยในปีี 2564 บริิษัทั บีีซีพีี จีี ี จำกััด
(มหาชน) เป็็นเจ้้าภาพจััดงานในรููปแบบ
ออนไลน์์หัวั ข้้อ CG DAY 2021 : Technology
& Corporate Governance ส่่งเสริิม หรืือ
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ท้้าทาย โดยมีีการบรรยายพิิเศษจากศาสตราจารย์์ ดร.สุุชััชวีีร์์ สุุวรรณสวััสดิ์์�
อีีกทั้้�งยัังให้้พนัักงานในกลุ่่ม� บริิษัทั บางจากฯ มีีส่ว่ นร่่วมในการจััดส่ง่ เรีียงความ
และคลิิปวีีดิิโอเพื่่�อประกวดรางวััล เพื่่�อสร้้างความตระหนััก พััฒนาศัักยภาพ
พนัักงาน และเป็็นการสื่่อ� สารความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีต่่อไป

มาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
•	สื่่� อ สาร “นโยบายงดการรัั บ ของขวัั ญ ”
(No Gift Policy) ในช่่วงเทศกาลและใน
โอกาสอื่่�นใดไปยัังพนัักงาน บริิษััทย่่อยและ
ผู้้�เกี่่ย� วข้้องภายนอก เพื่่อ� ตอกย้้ำความมุ่่ง� มั่่�น
ของบริิษััทฯ ในการสร้้างบรรทััดฐานที่่�ดีี
ในการดำเนิินธุุรกิิจต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
อย่่างยุุติิธรรม
• ไม่่ รัั บ ของขวัั ญหรืื อสิ่่� ง ของอื่่� น ใดไม่่ ว่่ า
มูู ล ค่่ า เท่่ า ใดในทุุกโอกาส และไม่่ พึึ งรัั บ
หรืือให้้การเลี้้�ยงรัับรอง และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ใด
ที่่� เ กิิ น ความจำเป็็ น และไม่่ เ หมาะสมกัั บ
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืือบุุคคลที่่�ทำธุุรกิิจกัับ
บริิ ษัั ท ฯ หากได้้ รัั บ มูู ล ค่่ า เกิิ น ปกติิ วิิ สัั ย
ให้้ พ นัั ก งานปฏิิ เ สธไม่่ รัั บ และรายงาน
ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำดัับชั้้�นเพื่่�อทราบ

•	มีีการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลซึ่่�งต้้องนำไปใช้้สำหรัับสาธารณกุุศลเท่่านั้้�น
รวมถึึงเงิินสนัับสนุุนเพื่่อ� ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ต้้องไม่่ใช้้เป็็นข้้ออ้้างสำหรัับการ
คอร์์รัปชั
ั นั โดยต้้องมีีเอกสารหลัักฐานชััดเจนและสอดคล้้องกัับระเบีียบ
บริิษัทั ฯ
• เป็็นกลางทางการเมืือง และไม่่มีแี นวปฏิิบัติั ที่่ิ จ� ะให้้การช่่วยเหลืือทางการ
เมืืองแก่่พรรคการเมืืองใดๆ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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• แบ่่งปัันแนวคิิด : จากสถานการณ์์ COVID-19 และมาตรการการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) บริิษััทฯ ยััง

คงดำเนิินการสนัับสนุุนคู่่�ค้า้ อย่่างต่่อเนื่่อ� งในการเชิิญชวนและให้้คำแนะนำในการจััดทำคู่่�มืือและนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั รวม
ถึึงให้้คำแนะนำต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� เป็็นแบบอย่่าง และส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้า้ เข้้าเป็็นแนวร่่วมและเป็็นสมาชิิกที่่�ได้้รับั การรัับรองของ CAC
ผ่่านช่่องทาง online ต่่างๆ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีสิิทธิิประโยชน์์แก่่คู่่�ค้้าที่่�เป็็นสมาชิิกที่่�ได้้รัับการรัับรอง CAC ดัังนี้้�
✓ ได้้รัับคะแนน บวก 1 - 2% สำหรัับคะแนนด้้านเทคนิิค
✓ กรณีีมีีราคาต่่ำสุุดเท่่ากัันหลายราย ให้้คู่่�ค้้าที่่�ได้้การรัับรอง CAC ได้้รัับคััดเลืือก

ด้้วยความมุ่่ง� มั่่�นและเจตนารมณ์์อันั แน่่วแน่่ในการดำเนิินงานบนพื้้�นฐานของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำให้้บริิษัทั ฯ ได้้รับั การจััดอันั ดัับ
และรางวััลด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น
การจััดอันั ดัับอยู่่�ในระดัับดีีเลิิศ (Excellent) หรืือ 5 ตราสััญลักั ษณ์์ ในโครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียน (Corporate
Governance Report : CGR) ประจำปีี 2564 และเป็็นหนึ่่�งในบริิษััทจดทะเบีียนที่่�ได้้รัับคะแนนสููงสุุดในประเทศไทย จััดโดยสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)

รางวััลประกาศเกีียรติคุุิ ณจรรยาบรรณ
ดีีเด่่น หอการค้้าไทย ประจำปีี 2564
จัั ด โดยหอการค้้ า ไทยและสภา
หอการค้้า แห่่งประเทศไทย

รางวััลชมเชยองค์์กรโปร่่งใส ครั้้�งที่่� 10 (NACC Integrity Awards)
จัั ด โดยสำนัั ก งานป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุจริิ ต แห่่ ง ชาติิ
(ป.ป.ช.) แสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่ง� มั่่�นของผู้้�บริิหารและพนัักงานใน
การร่่วมกัันพััฒนาระบบป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั รอบด้้านและ
สร้้ า งวัั ฒ นธรรมในองค์์ ก รที่่� โ ปร่่ ง ใสและต่่ อ ต้้ า นการทุุจริิ ต
คอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
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ตลอดระยะเวลา 18 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้นำกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กร โดยมีีการนำมาตรฐานสากล
COSO ERM และ ISO 31000 เข้้ามาใช้้กำหนดแนวทางการบริิหารจััดการเพื่่�อป้้องกัันและลดผลกระทบจากความเสี่่�ยงต่่างๆ
ที่่�อาจทำให้้องค์์กรไม่่บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียว่่า บริิษััทฯ จะสามารถ
ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้สภาวะแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องและรวดเร็็วในปััจจุุบััน โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กร
รวมทั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน มีีส่่วนร่่วมในการดำเนิินงานตามระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐาน ควบคู่่�ไปกัับกระบวนการวางแผน
ยุุทธศาสตร์์องค์์กร และนโยบายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนไปกัับสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกํํากัับดููแลองค์์กร (Environmental, Social
and Governance) โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กรกำกัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายทางธุุรกิิจ
ร่่วมกััน ตามโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ดัังภาพ
คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการวางแผนยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิมกระบวนการทำำ�งาน
ระหว่่างบริิษััทในเครืือ (SSS)

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

คณะอนุุกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านราคา
และการเงิิน (Sub - PRMC)

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านราคาและการเงิิน (PRMC)

คณะกรรมการบริิหารและ
จััดการบริิษััท (MANCOM)

กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น
และการค้้าน้ำำ��มััน

กลุ่่�มธุุรกิิจ
การตลาด

คณะกรรมการบริิหาร

ความเสี่่�ยงทั่่ว� ทั้้�งองค์์กร (ERMC)

กลุ่่�มงานบััญชีี
และการเงิิน

กลุ่มบริหารและ
พัฒนาศักยภาพ
องค์กร

คณะอนุุกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง (RMC)

กลุ่่�มงานอื่่�นๆ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ขึ้้�นตรง
กัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่

บริิษััทในกลุ่่�ม

กลุ่่�มงานวางแผน
ยุุทธศาสตร์์
และพััฒนา
ธุุรกิิจองค์์กร
ฝ่่ายยุุทธศาสตร์์องค์์กร
และแผนองค์์กร

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

ส่่วนยุุทธศาสตร์์และ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร

สายการรายงาน
Functional
Risk Communication

หมายเหตุุ: - Risk Manager - ผู้้�อำนวยการโดยตำแหน่่งหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		 - Risk Coordinator - มอบหมายหน้้าที่่�โดยรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ / ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
		 -	วัันที่่� 1 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นคณะกรรมการกำกัับ
		ดููแลความยั่่�งยืืนและบรรษััทภิิบาล
		 -	วัันที่่� 1 มกราคม 2565 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เปลี่่�ยนชื่่อ� ตำแหน่่งเป็็น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
			 และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่กลุ่่�มบริิษััทบางจาก
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ผลการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ในปีี 2564 เกืือบทุุกประเทศทั่่�วโลกรวมทั้้�งประเทศไทยเผชิิญสภาวะเศรษฐกิิจหดตััว เนื่่�องด้้วยผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สายพัันธุ์์�เดลต้้า ทำให้้ภาครััฐต้้องออกบัังคัับใช้้มาตรการปิิดเมืืองในหลายประเทศทั่่�วโลก ส่่งผลต่่อกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจและทำให้้ห่ว่ งโซ่่อุุปทานเกิิดภาวะชะงัักงัันทั้้�งจากการปิิดโรงงานและการหยุุดการผลิิตของประเทศคู่่�ค้า้ ที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุุปทาน
เดีียวกััน รวมถึึงการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นของอุุปสงค์์ของสิินค้้า และราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ที่่�ปรัับสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะราคาน้้ำมัันดิิบ
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ อััตราเงิินเฟ้้อ รวมทั้้�งผลการดำเนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการจััดทำแผนบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร รวมทั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน เพื่่�อลดผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ โดยมีีการเฝ้้าระวัังและติิดตามผลกระทบ
ในภาพรวม เพื่่อ� ให้้เกิิดการควบคุุมความเสี่่ย� งให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมสำหรัับภููมิทัิ ศั น์์ทางธุุรกิิจในอนาคต
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วและผัันผวน บริิษััทฯ ได้้จััดทำแผนบริิหารความเสี่่�ยงควบคู่่�ไปกัับกลยุุทธ์์การดำเนิินงาน โดยแบ่่งออกเป็็น
2 กรณีี (Scenario Planning) เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนสอดคล้้องต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ของสถานการณ์์ดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืนในการดำเนิินงาน บริิษัทั ฯ ได้้นำแนวโน้้มและปััจจััยสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�คาดการณ์์
ว่่าจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ Mega Trend และ Global Risk มาพิิจารณาเพื่่�อบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงในระยะกลางและระยะยาว อาทิิ การแข่่งขัันของธุุรกิิจอุุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิิจ พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค สภาพแวดล้้อมและ
ภููมิิอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้้อน และการเติิบโตทางด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม เช่่น เทคโนโลยีีด้้านพลัังงานทดแทน
และการกัักเก็็บพลัังงาน (Energy Storage) ความก้้าวหน้้าของการพััฒนารถพลัังงานไฟฟ้้า (Electric Vehicle) เทคโนโลยีีด้า้ นผลิิตภััณฑ์์
ชีีวภาพ (Biological Technology) และนโยบายต่่างๆ ของภาครััฐ รวมไปถึึงการรวบรวมความต้้องการและความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียขององค์์กร เพื่่�อนำมาร่่วมวิิเคราะห์์ผลกระทบและแนวโน้้มทิิศทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในระยะยาวควบคู่่�ไปกัับ
การจััดทำแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนร่่วมกััน
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดวางกรอบความเสี่่�ยงแบ่่งออกเป็็น 1) การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร 2) การบริิหารความเสี่่�ยงโครงการลงทุุน 3)
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สามารถประเมิินและจััดทำแผนบริิหารความเสี่่�ยงได้้เหมาะสม โดยมีีความก้้าวหน้้าในการ
ดำเนิินงานดัังนี้้�
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1. การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
เป็็นการประเมิินความเสี่่�ยงหลัักขององค์์กร ทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก รวมถึึงแนวโน้้มในอนาคต (Future Trend) ที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อเป้้าหมายองค์์กรในระยะสั้้�น ระยะกลางและระยะยาว ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทางกลยุุทธ์์ (Strategy) การปฏิิบััติิการ
(Operation) การเงิิน (Finance) และความน่่าเชื่่�อถืือ (Reputation) โดยมีีการติิดตามและเฝ้้าระวัังโอกาสเกิิดขึ้้�นของความเสี่่�ยงนั้้�นๆ
ผ่่านดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (Key Risk Indicators) รวมถึึงจััดทำแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยงรองรัับเพิ่่�มเติิม เพื่่�อลดผลกระทบต่่อ
เป้้าหมายการดำเนิินงาน ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำคััญโดยมีีความสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร
และการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกํํากัับดููแลองค์์กร ดัังนี้้�

ด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่ย� งจากสภาพเศรษฐกิิจโลกที่ต่� กต่ำำ�� และอุุปสงค์์
ที่่�ปรัับตััวลดลง

ผลจากวิิกฤติิ ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�กระทบต่่อ
เศรษฐกิิจและการบริิโภคสิินค้้าบางประเภทที่่�ลดลง จากการ
ประกาศปิิดเมืือง (Lock down) ปิิดกิิจการบางประเภท และลด
การเดิินทางทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ ซึ่่�งมีีแผน
บริิหารจััดการความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
• ในปีี 2564 อุุปสงค์์การใช้้น้้ำมัันอากาศยานยัังคงได้้รัับ
ผลกระทบมาตรการปิิดประเทศจากการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริิษััทฯ ได้้ลดกำลััง
การผลิิตลง และมีีการปรัับกระบวนการผลิิตโดยเปลี่่�ยน
จากการผลิิตน้้ำมัันอากาศยานเป็็นการผลิิตน้้ำมัันดีีเซล
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด
• กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมัันได้้ปรัับโรงกลั่่�นเป็็น
Niche products refinery นำเสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�
หลากหลายมากขึ้้น� เข้้าตลาด จากเดิิมที่่�ผลิิตน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
ประเภทต่่างๆ บริิษัทั ฯขยายสู่่�การผลิิต UCO (Unconverted
oil) สำหรัับใช้้เป็็นสารตั้้�งต้้นในการผลิิตน้้ำมัันเครื่่�อง
พื้้�นฐาน (lube base Oil) และพาราฟิิน แว็็กซ์์ (paraffin wax)
และมีีการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้ได้้ความหลากหลายเพิ่่�มขึ้้�น
เช่่น สารทำละลาย (solvent) ซึ่่�งเป็็นสารที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ในการทำละลายและเป็็นส่่วนประกอบสำคััญในหลาย
อุุตสาหกรรม เช่่น การผลิิตสีี ทิินเนอร์์ เรซิิน และยัังคง
วางแผนจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่ห� ลากหลายมากขึ้้น� ในอนาคต
• กลุ่่�มธุุรกิิจการตลาดยัังสามารถรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาด
ในอัันดัับ 2 (ข้้อมููลกรมธุุรกิิจพลัังงาน) ผ่่านเป้้าหมายที่่�
ทำให้้แต่่ละสถานีีมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ (unique design)
ผสมผสานกัับ Brand Identity ของแบรนด์์บางจากฯ ทั้้�งนี้้�
มีีจำนวนสถานีีบริิการน้้ำมััน 1,277 สถานีี (ณ สิ้้�นปีี 2564)
และยัังคงมุ่่ง� เน้้นในการขยายธุุรกิิจ Non-Oil อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ในปีีนี้้�ธุุรกิิจร้้านกาแฟ Inthanin ครบรอบ 15 ปีี และ
ตั้้�งเป้้ า หมายที่่� จ ะขยายสาขาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ทั้้�งในและ
นอกสถานีีบริิการน้้ำมััน อีีกทั้้�งมีีการเพิ่่�มรููปแบบร้้าน

ขนาดเล็็ก เพื่่�อให้้เข้้าถึึงแหล่่งชุุมชน โดยมีีการเปิิดสาขา
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้ ณ สิ้้�น ปีี 2564 มีีจำนวน
825 สาขา รวมถึึงรายได้้การจำหน่่ายผ่่านช่่องทางออนไลน์์
เพิ่่�มขึ้้�น จากการที่่�มีีสาขาครอบคลุุมหลายพื้้�นที่่�และเป็็น
พัันธมิิตรกัับ Food Delivery เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ Robinhood
นอกจากนี้้� เพื่่อ� พััฒนาให้้สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจากเป็็น
Greenovative Destination ที่่�เติิมเต็็มความต้้องการของ
ลููกค้้า และตอบโจทย์์วิิถีีชีีวิิตที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปของผู้้�บริิโภค
กลุ่่� ม ธุุรกิิ จ การตลาดได้้ มีี ก ารพัั ฒ นาธุุรกิิ จ ใหม่่ อ ย่่ า ง
ต่่ อ เนื่่� อ ง โดยได้้ พัั ฒ นาสถานีี อัั ดปร ะจุุไฟฟ้้ำสำหรัั บ
ยานยนต์์ไฟฟ้้า (EV chargers) ติิดตั้้�งในสถานีีบริิการ
น้้ ำ มัั น บางจาก 70 สถานีี ให้้ บ ริิ ก ารใน 36 จัังหวััด
ทั่่� ว ประเทศ และได้้ พัั ฒ นาธุุรกิิ จ รูู ป แบบ “บางจาก
Food Truck” โดยจัั บ มืือหลากหลายแบรนด์์ ชั้้� นนำ
ตลอดจนสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์เข้้ามาเปิิดให้้บริิการในสถานีี
บริิการน้้ำมัันในรููปแบบ Grab & Go

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่ยน
่� แปลงด้้านนวััตกรรมพลัังงาน
(Emerging Risk)

การเปลี่่�ยนแปลงด้้านนวััตกรรมพลัังงาน เป็็นปััจจััยภายนอก
ที่่� มีี ผ ลต่่ อ ทิิ ศ ทางการดำเนิิ น ธุุรกิิ จ ในปัั จ จุุบัั น บริิ ษัั ท ฯ จึึงได้้
วิิเคราะห์์ประเมิินความเสี่่�ยงและหาโอกาสจากความก้้าวหน้้า
ทางนวััตกรรมพลัังงาน โดยได้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
• สร้้าง Green Ecosystem เพื่่�อผลัักดัันนวััตกรรมต่่างๆ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยเน้้นด้้านพลัังงานสีีเขีียว (Green
Energy) และด้้านชีีวภาพ (Bio-Based) ผ่่านสถาบััน
นวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ (Bangchak Initiative and
Innovation Center – BiiC)
• สร้้างโอกาสการลงทุุนในธุุรกิิจเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
และแบตเตอรี่่�ในอนาคต จากสิิทธิ์์�ในการซื้้�อลิิเทีียมตาม
สััญญา Lithium purchase agreement ได้้สููงสุุด 6,000
ตัันต่่อปีี จากโครงการ Cauchari-Olaroz ของบริิษััท
Lithium Americas Corp.

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

• ขยายธุุรกิิ จ สู่่�ธุุรกิิ จ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชีี ว ภาพมูู ล ค่่ า สูู ง ผ่่ า น
บริิษัทั บีีบีจีี ไี อ จำกััด(มหาชน) โดยลงทุุนในบริิษัทั Manus
Bio Inc. ผู้้�นำธุุรกิิจเทคโนโลยีีชีีวภาพระดัับโลก และร่่วม
ลงทุุนจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน WIN Ingredients และได้้รัับ
ใบสำคััญการขึ้้�นทะเบีียนตำรัับอาหาร สำหรัับสารให้้
ความหวาน Neotame เพื่่�อการจำหน่่ายในประเทศไทย
และอาเซีียน อีีกทั้้�งได้้เริ่่�มจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
ภายใต้้แบรนด์์ B Nature Plus โดยผลิิตภััณฑ์์แรกที่่�
จำหน่่ายคืือ ASTA-IMMU ซึ่่�งเป็็นสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
บำรุุงผิิวพรรณ สกััดจากสาหร่่ายสีีแดง (Astaxanthin) และ
เริ่่ม� มีีการจำหน่่ายแอลกอฮอลล้้างมืือมาตรฐานเภสััชกรรม
ปลอดภััยด้้วยการผลิิตจาก GMP-HACCP
• สร้้างโอกาสในการต่่อยอดธุุรกิิจด้้านนวััตกรรมพลัังงาน
ด้้ ว ยการจัั ด ให้้ มีี ก ารเสนอโครงการพัั ฒ นาธุุรกิิ จ ใหม่่
จากพนัักงานบริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม อย่่างสม่่ำเสมอ
โดยนำหลัักการคิิดแบบ Design Thinking มาออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่อ� รองรัับการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่ง� จะนำ
ไปพััฒนาต่่อยอดเชิิงพาณิิชย์ร่์ ว่ มกัับสถาบัันนวััตกรรมและ
บ่่มเพาะธุุรกิิจ (BiiC) ต่่อไป
• ขยายบริิ ก าร Startup “Winnonie” อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยเป็็นการนำเอาเทคโนโลยีีรถจักั รยานยนต์์ไฟฟ้้าเข้้ามา
สำหรัับผู้้�ขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์รัับจ้้างและพนัักงานรัับส่่ง
อาหารหรืือพััสดุุใช้้ในรููปแบบการเช่่ารถจัักรยานยนต์์
พร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่แ� บบ Swapping ซึ่่ง� สามารถ
นำแบตเตอรี่่ไ� ปเปลี่่�ยนได้้ที่่ตู้้�� สำหรัับแลกเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
ที่่� ส ถานีี บ ริิ ก ารน้้ ำ มัั น บางจาก ซึ่่� ง เป็็ น การต่่ อ ยอดนำ
นวััตกรรมพลัังงานสีีเขีียวและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ขัับขี่่�
รถจัักรยานยนต์์
• เปิิดตัวั “โครงการพััฒนาตู้้�เติิมน้้ามัันอััจฉริิยะระบบดิิจิิทัลั
: ตู้้�กระทิิง” โดยทางบริิษััทฯ ได้้ทำงานร่่วมกัับ บริิษััท
ไมโครออยล์์แอนด์์รีเี ทล จำกััด และบริิษัทั ดีีแทค ไตรเน็็ต
จำกััด ในการดำเนิินการติิดตั้้�งและบริิหารตู้้�เติิมน้้ำมัันและ
จััดทำระบบสื่่�อสารเพื่่�อใช้้ในการจััดตั้้�งเครืือข่่ายตู้้�กระทิิง
ในพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ ทั่่�วประเทศ ทำให้้ตู้้�กระทิิงเป็็นแพลตฟอร์์ม
ให้้บริิการน้้ำมัันคุุณภาพที่่�เข้้าถึึงระดัับชุุมชนเล็็กๆ ช่่วย
ส่่ ง เสริิ ม โอกาสในการเข้้ า ถึึงพลัั ง งานที่่� มีี คุุ ณภาพและ
ได้้มาตรฐาน และต่่อยอดขยายไปสู่่�บริิการอื่่น� ๆ นอกเหนืือ
จากบริิการด้้านน้้ำมัันในอนาคต เพื่่อ� ช่่วยยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของผู้้�คนในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างรอบด้้าน

ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อ
รองรัับการเติบิ โตในอนาคต

การขยายการลงทุุนเพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงในการดำเนิินธุุรกิิจ
เป็็ น การสร้้ า งความมั่่� น คงและยั่่� ง ยืืนทางรายได้้ ใ ห้้ กัั บ องค์์ ก ร
นำมาซึ่่�งความต้้องการพนัักงานที่่�มีีความหลากหลายและชำนาญ
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การในแต่่ละธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ จำเป็็นต้้องจััดหา
ทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและการบริิหารบุุคลากร
ที่่�มีีช่่วงอายุุที่่�แตกต่่าง (Generation Gap) อย่่างเหมาะสมเพื่่�อ
รองรัับในการดำเนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงได้้กำหนดทิิศทางในการ
พัั ฒ นาระบบบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุคคลให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดให้้มีีการเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างพนัักงานของบริิษัทั ในกลุ่่ม� บางจาก เพื่่อ� เพิ่่�มทัักษะ โอกาส
ความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ และความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินธุุรกิิจ
รวมถึึงเพิ่่�มความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีต่ี อ่ องค์์กร โดยดำเนิินการ
วิิ เ คราะห์์ แ ละวางแผนร่่ ว มกัั น ระหว่่ า งฝ่่ า ยบริิ ห าร ผ่่ า นคณะ
กรรมการวางแผนยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมกระบวนการทำงาน
ระหว่่างบริิษััทในเครืือ
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ด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงการบริิหารจััดการวััตถุุดิิบและห่่วงโซ่่อุปุ ทาน

พิิจารณาปััจจััยเสี่่ย� งตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่อ� บริิหารความเสี่่ย� งของ
คู่่�ค้้าในการส่่งมอบวััตถุุดิิบ เครื่่�องจัักร อุุปกรณ์์ และบริิการต่่างๆ
ในการผลิิตและจำหน่่าย ให้้สามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตลอดจนสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน ซึ่่�งมีีแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
•	พิิ จ ารณาจัั ดห าน้้ ำ มัั น ดิิ บ จากหลากหลายแหล่่ ง ผลิิ ต
ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม โดยคำนึึงถึึงคุุณภาพที่่�เหมาะสม
กัับกระบวนการผลิิตที่่�ให้้ค่่าการกลั่่�นที่่�ดีีเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้
กัับกิิจการ
• ทำสััญญาจััดซื้้�อน้้ำมัันดิิบในระยะยาวทั้้�งจากต่่างประเทศ
และในประเทศ เพื่่� อ รองรัั บ ปริิ ม าณการกลั่่� น ได้้ อ ย่่ า ง
สม่่ำเสมอ
• สำรองและจัั ดห าวัั ต ถุุดิิ บ ในการผลิิ ต เชื้้�อเพลิิ ง ชีี ว ภาพ
จากแหล่่งผลิิตที่่�มีีระดัับราคาที่่�เหมาะสมและสามารถ
แข่่งขัันได้้
•	ประเมิินความเสี่่ย� งด้้านความเพีียงพอของผู้้�ขาย (Supplier)
ด้้วยการจััดกลุ่่�มผู้้�ขาย วััตถุุดิิบ สิินค้้า และบริิการ ที่่�มีี
มููลค่่าสููง และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมต่่อองค์์กรจากกลุ่่�มผู้้�ขาย
เพื่่�อสร้้างความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน
•	ทั้้�งนี้้� ในปีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีการพิิจารณาทำแผนรองรัับจััดหา
สิิ น ค้้ า ทดแทน เพื่่� อ ลดความเสี่่�ย งจากการไม่่ ส ามารถ
ส่่งมอบสิินค้้าได้้เนื่่อ� งมาจากมาตรการปิิดเมืืองในประเทศ
คู่่�ค้้าหรืือสาเหตุุอื่่�นๆ

ความเสี่่�ยงจากโรคระบาด

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระจายอย่่างต่่อเนื่่�องไปทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย ส่่งผลกระทบ
ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจและการใช้้ชีีวิิตประจำวัันที่่�ต้้องเปลี่่�ยนแปลง
ไปเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการ
ประเมิินผลกระทบในหลายด้้าน โดยมีีมาตรการป้้องกัันเพื่่�อลด
ความเสี่่�ยง และได้้ดำเนิินการซ้้อมแผนรัับมืือตามแผนบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management:
BCM) บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่�งกัับความปลอดภััยของ
พนัักงาน ลููกค้้าและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
การแพร่่ระบาด แยกการทำงานระหว่่างโรงกลั่่�นฯ และ M-tower
จััด Safe house สำหรัับพนัักงาน DCS ในช่่วงที่่�การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสมีีความรุุนแรง และปรัับรููปแบบการทำงานเป็็นแบบ
Hybrid Workplace โดยพนัักงานสามารถทำงานแบบผสมผสาน
กัันระหว่่างการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้านและสำนัักงานที่่�เหมาะสมตาม
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญใน

เรื่่อ� งความปลอดภััยและสุุขภาพของพนัักงาน ลููกค้้าเร่่งช่่วยดำเนิิน
การจััดหาวััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้
มีีพนัักงานได้้รัับการฉีีดวััคซีีนเข็็มแรกครบ 99% ตั้้�งแต่่ สิิงหาคม
2564 และครบ 2 เข็็มในอััตราระดัับสููง รวมถึึงเตรีียมการจััดหา
วััคซีีนเข็็มที่่� 3 เพื่่อ� กระตุ้้�นภููมิคุ้้�ิ มกััน และการพ่่นฆ่่าเชื้้�อที่่�สำนัักงาน
เป็็นประจำ อีีกทั้้�งทำการจััดรถตรวจคััดกรอง เคลื่่�อนที่่� (Antigen
test mobile unit) สำหรัับตรวจไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้้กัับพนัักงานบางจากและบริิษััทในกลุ่่�มทุุกสััปดาห์์ รวมถึึง
พนัักงานในสถานีีบริิการน้้ำมัันฯ และร้้านกาแฟ Inthanin เพื่่�อ
ความปลอดภััยและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ
ทั้้�งนี้้�สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และราคาน้้ำมัันโลกที่่�ผัันผวนที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคัั ญกัั บ กระบวนการทำงานที่่� ก ระชัั บ
คล่่องตััว ปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามสถานการณ์์ พร้้อมปรัับองค์์กรเพื่่�อ
ความยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการบริิหารจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียนให้้เพีียงพอ
กัับการดำเนิินธุุรกิิจและแผนการลงทุุนตามแผน

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ (Emerging Risk)

การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและภััยคุุกคามจากไซเบอร์์
เป็็นปััจจััยภายนอกที่่�มีีการพััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
เนื่่�องจากการแข่่งขัันและพััฒนาธุุรกิิจในปััจจุุบัันจำเป็็นต้้องพึ่่�งพา
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและการเชื่่�อมโยงข้้อมููลของอุุปกรณ์์
และส่่วนงานต่่างๆ ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตมากขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของธุุรกิิจ การสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้ลููกค้้า โดยต้้องคำนึึงถึึง
ความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร ดัังนั้้�น
บริิ ษัั ท ฯ จึึงได้้ มีี ก ารเตรีี ย มการเพื่่� อ รองรัั บ ต่่ อ การพัั ฒ นาและ
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีดังั กล่่าว รวมทั้้�งพิิจารณาประเด็็น
ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการหยุุดชะงััก
ของธุุรกิิจในปััจจุุบัันอย่่างรุุนแรง ผ่่านการดำเนิินการ ดัังนี้้�
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•	จััดให้้มีีศููนย์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ทำหน้้าที่่�ในการวางแผน
ติิดตามและจััดหาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ในการเตรีียม
ความพร้้อมเพื่่อ� รองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ปรัับปรุุงกระบวนการทำงาน
เพื่่� อ เพิ่่� ม ขีี ดค วามสามารถทางการแข่่ ง ขัั น และเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการให้้บริิการ โดยในปีี 2564 มีีการนำ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้เพิ่่�มเติิม อาทิิ

- โครงการ Digital Payment การรัับชำระเงิินด้้วยระบบ
ดิิจิิทััลในรููปแบบ Mobile EDC (Electronic Data
Capture) เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสที่่�สถานีีบริิการ
น้้ำมัันเพีียงสแกน QR เพื่่�อจ่่ายผ่่าน Application
ของทุุกธนาคารและพร้้อมเพย์์ หรืือแตะจ่่ายด้้วยบััตร
เครดิิ ต ผ่่ า นเครื่่� อ งรูู ดบัั ต รไร้้ ส าย (contactless)
ทั้้�งสามารถสะสมคะแนนสมาชิิกบางจากได้้ในเวลา
เดีียวกััน
- การพััฒนา Personalized Marketing โดยการนำ
เทคโนโลยีีด้้าน Analytics มาวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคแต่่ละราย เพื่่�อออกแบบบริิการที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการต่่อผู้้�บริิโภค เพิ่่�มความพึึงพอใจในการใช้้
บริิการ
-	ส่่ ง เสริิ ม การปรัั บ เปลี่่� ย นกระบวนการทำงานเป็็ น
Digitalization เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดเวลาการ
ทำงาน โดยเลืือกใช้้ Digital tool ต่่างๆ ในการพััฒนา
งานได้้แก่่ Robotic Process Automation (RPA),
Power BI หรืือ Power App ตััวอย่่างกระบวนการ
ทำงานที่่�พััฒนาแล้้วเสร็็จ เช่่น การตรวจสอบสถานะ
คู่่�ค้้ า การวางแผนการซ่่ อ มบำรุุงสถานีี ก ารบริิ ก าร
การออกเอกสารการซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น
•	จััดให้้มีีส่่วนงานความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ทำ
หน้้าที่่�ในการวางแผน ติิดตาม เฝ้้าระวััง ทดสอบและจััดหา
เครื่่�องมืือในการป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านภััยคุุกคามจาก
ไซเบอร์์ ซึ่่� ง มีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งทุุกปีี ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ได้้ให้้
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ความสำคัั ญ ในการเฝ้้ า ระวัั ง และจัั ด ให้้ มีี ก ารบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงรองรัับกรณีีระบบงานสนัับสนุุนกระบวนการ
ทางธุุรกิิ จ เกิิ ดหยุุดช ะงัั ก จากการถูู ก โจมตีี ท างไซเบอร์์
ด้้วยการจััดหาเครื่่�องมืือเพิ่่�มความมั่่�นคงปลอดภััยให้้กัับ
ศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ การออกแบบระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สารสนเทศให้้มีีความมั่่�นคงปลอดภััยเพิ่่�มขึ้้�น การตรวจ
ประเมิินช่่องโหว่่ของระบบงานเพื่่�อนำไปสู่่�การปิิดช่่องโหว่่
ดัังกล่่าวอย่่างทัันท่่วงทีี การเฝ้้าระวัังติิดตามจากตััวบ่่งชี้้�
ความเสี่่�ยง ผ่่าน Security System Alert อย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีการจััดทำกระบวนการเตรีียมความพร้้อมในการรองรัับ
ต่่อภััยทางไซเบอร์์ (Incident Response Plan) มีีการสร้้าง
ความตระหนัักและรู้้�เท่่าทัันด้้านภััยคุุกคามไซเบอร์์ให้้กัับ
พนัักงานพร้้อมการทดสอบอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งการ
ดำเนิินการเพื่่�อให้้ระบบงานมีีความมั่่�นคงปลอดภััยจนได้้
รัับการรัับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001 สำหรัับ
ระบบการจััดการความปลอดภััยของข้้อมููล ISO27032
สำหรัับระบบการจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลทาง
ไซเบอร์์ และ ISO27018 สำหรัับการจััดการความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังคงบริิหารโครงการ Refinery Cyber
Security System อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากการโจมตีีทางไซเบอร์์หรืือการหยุุดชะงัักที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับกระบวนการกลั่่�นน้้ำมัันโดยเฉพาะ ตั้้�งแต่่ปีี 2563
เป็็นต้้นมา โดยบริิษััทฯ ยัังคงได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 (Information Security Management)
ครอบคลุุมระบบศูู น ย์์ ก ลางรวมการควบคุุมการกลั่่� น
(Distributed Control System) ของโรงกลั่่�นน้้ำมััน
จึึงมั่่�นใจได้้ว่า่ กระบวนการกลั่่น� น้้ำมัันของบริิษัทั จะสามารถ
ดำเนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องไม่่หยุุดชะงัักจากการโจมตีี
ทางไซเบอร์์

ความเสี่่�ยงด้้านความน่่าเชื่่�อถืือจากสื่่�อสัังคมออนไลน์์
(Social Media)

ปััจจุุบััน ช่่องทางการสื่่�อสารที่่�ผู้้�บริิโภคนิิยมใช้้เพื่่�อการสื่่�อสารและ
แลกเปลี่่�ยนความเห็็นเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ ได้้ปรัับตััวมาเป็็น
ช่่องทางการสื่่อ� สารออนไลน์์ ทำให้้เกิิดการตอบสนองความต้้องการ
ได้้อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในทางกลัับกััน ในกรณีีที่่เ� กิิดข่า่ วเชิิงลบ
หรืือมีีการบิิดเบืือน จะทำให้้เกิิดการแพร่่กระจายของเนื้้�อหาใน
วงกว้้างได้้อย่่างรวดเร็็วและอาจส่่งผลกระทบต่่อความน่่าเชื่่�อถืือ
ของบริิ ษัั ท ฯ ทั้้�งนี้้� จึึงได้้ จัั ด ให้้ มีี หน่่ ว ยงานที่่� ติิ ด ตามและดูู แ ล
ความเคลื่่อ� นไหวช่่องทางการสื่่อ� สารออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพต่่อระบบการสื่่�อสารทั้้�งในสถานการณ์์ปกติิและ
ในภาวะวิิกฤติิ ลดโอกาสและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งมีี
การซ้้อมแผนเพื่่�อรัับมืือกัับภาวะวิิกฤติิที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี
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ด้้านการเงิิน (Disclosure 102-29)
ความเสี่่�ยงด้้านความผัันผวนของราคาน้ำำ��มัันและราคา ความเสี่่ย� งด้้านความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่ยน
่� และ
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
อััตราดอกเบี้้�ย
ส่่งผลกระทบต่่อความไม่่แน่่นอนของรายได้้ในธุุรกิิจปิิโตรเลีียม
และรายได้้ธุุรกิิจอื่่น� ๆ ขององค์์กร บริิษัทั ฯ จึึงมีีแผนบริิหารจััดการ
ความเสี่่ย� งรองรัับความผัันผวนของราคาน้้ำมัันและราคาวััตถุุดิิบทั้้�ง
ในระยะสั้้�นและระยะยาว ดัังนี้้�
• จััดให้้มีกี ารติิดตามความเคลื่่อ� นไหวราคาน้้ำมััน ส่่วนต่่าง
ราคาน้้ ำ มัั น ดิิ บ และราคาน้้ ำ มัั น สำเร็็ จ รูู ป และพัั ฒ นา
เครื่่อ� งมืือบริิหารความเสี่่ย� งด้้านราคาในรููปแบบใหม่่อย่่าง
สม่่ำเสมอ โดยมีีคณะอนุุกรรมการและคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� งด้้านราคาและการเงิินทำหน้้าที่่�พิจิ ารณา
และตััดสิินใจทางเลืือกในการป้้องกัันความเสี่่�ยง และ
รายงานตรงต่่อคณะกรรมการบริิหารบริิษััทอย่่างใกล้้ชิิด
• บริิหาร Stock น้้ำมัันดิิบและน้้ำมัันสำเร็็จรููป ปรัับลดกำลััง
การผลิิตให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของตลาดที่่�ลดลง ปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายดำเนิินงานลง
ประมาณร้้อยละ 20 และปรัับเลื่่�อนแผนการลงทุุนและ
งานซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี (Turn Around MaintenanceTAM) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์เศรษฐกิิจและ
อุุปสงค์์ที่่�ปรัับตััวลดลง
• กระจายความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ
เกษตร ผ่่ า นการลงทุุนในธุุรกิิ จ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชีี ว ภาพของ
บริิษัทั บีีบีจีี ไี อ จำกััด ซึ่่ง� เพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันให้้กับั
ธุุรกิิ จ ผลิิ ต และจำหน่่ า ยเชื้้�อเพลิิ ง ชีี ว ภาพ ไบโอดีี เซล
และเอทานอล และมุ่่�งสู่่�การขยายธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ
ที่่�มีีมููลค่่าสููงในอนาคต เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับธุุรกิิจ

ตลอดปีี 2564 อััตราแลกเปลี่่�ยนเคลื่่�อนไหวในกรอบกว้้างและมีี
ความผัันผวนสููง ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายนค่่าเงิินบาท/ดอลลาร์์สหรััฐ
เริ่่ม� ปรัับตััวอ่่อนค่่าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ปััจจััยหลักั มาจากค่่าเงิินดอลลาร์์
ที่่�แข็็งค่่าขึ้้�นตามการฟื้้�นตััวเศรษฐกิิจโลก สำหรัับอััตราดอกเบี้้�ยใน
ปีี 2564 ธนาคารแห่่งประเทศไทยคงระดัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
ไว้้ที่่� 0.5% ตลอดทั้้�งปีี จากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
ส่่งผลกระทบต่่อความไม่่แน่่นอนของรายได้้บริิษััทฯ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับปิิโตรเลีียม และธุุรกิิจร่่วมทุุนใน
ต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีแผนบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงของอััตราแลกเปลี่่�ยนและอััตราดอกเบี้้�ยอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
• บริิ ห ารรายได้้ แ ละรายจ่่ า ยที่่� เ ป็็ น สกุุลเงิิ น ต่่ า งประเทศ
ในส่่วนที่่�เป็็น Natural Hedge
•	จัั ด การโครงสร้้ า งต้้ น ทุุนการเงิิ น ส่่ วนใหญ่่ ของบริิษััทฯ
ให้้เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
•	ติิ ด ตามแนวโน้้ ม และสถานการณ์์ ต ลาดการเงิิ น อย่่ า ง
ใกล้้ชิดิ เพื่่อ� พิิจารณาเข้้าทำธุุรกรรมบริิหารความเสี่่ย� งด้้าน
อััตราแลกเปลี่่�ยนและอััตราดอกเบี้้�ย โดยมีีคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� งด้้านราคาและการเงิินทำหน้้าที่่�ดังั กล่่าว
เพื่่�อให้้การดำเนิินงานของบริิษััทฯ สอดคล้้องกัับแผนและ
เป้้าหมายธุุรกิิจที่่�ตั้้�งไว้้

ด้้านกฎระเบีียบ
ความเสี่่�ยงจากการบัังคัับใช้้พระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง ความเสี่่�ยงจากการรัักษาเสถีียรภาพราคาน้ำำ��มัันขาย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562
ปลีีกน้ำำ��มันั เชื้้�อเพลิิงภายในประเทศ

ตามที่่�พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 ได้้ เนื่่อ� งจากราคาน้้ำมัันสำเร็็จรููปเฉลี่่�ยและราคาผลิิตภััณฑ์์ไบโอดีีเซล
ประกาศไว้้ในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2562 (B100) ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น และเพื่่�อช่่วยลดผลกระทบต่่อประชาชน
และปััจจุุบัันได้้ถููกเลื่่�อนให้้มีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565 ผู้้�บริิโภคและการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจประเทศ กระทรวงพลัังงาน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นตาม “พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล ขอความร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการในการดููแลค่่าการตลาดน้้ำมััน
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562” ดัังกล่่าว บริิษััทฯ ได้้พิิจารณามาตรการ เชื้้�อเพลิิงเพื่่�อช่่วยรัักษาเสถีียรภาพของระดัับราคาขายปลีีกน้้ำมััน
ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยจััดให้้มีี เชื้้�อเพลิิ ง ภายในประเทศไม่่ ใ ห้้ มีี ค วามผัั น ผวนมากจนเกิิ น ไป
คณะทำงานเพื่่อ� การบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่ง� ประกอบไป ด้้วยเหตุุนี้้� ทางบริิษัทั ฯ จึึงไม่่สามารถปรัับราคาขายปลีีกหน้้าสถานีี
ด้้วยผู้้�แทนจากส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำงานร่่วมกัับบริิษััทที่่�ปรึึกษา บริิการให้้เหมาะสมกัับต้้นทุุนน้้ำมัันสำเร็็จรููปที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตาม
ชั้้�นนำ เพื่่�อทำหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการและควบคุุมดููแลข้้อมููล ภาวะตลาดโลก ส่่งผลให้้ค่า่ การตลาดรวมสุุทธิิต่อ่ หน่่วยปรัับลดลง
ส่่วนบุุคคล รวมถึึงการกำหนดแนวทางแก้้ไขและป้้องกัันกรณีีที่่�มีี แต่่อย่่างไรก็็ดีี ทางบริิษััทฯ ได้้มีีมาตรการในการลดผลกระทบ
การรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคล หรืือ การใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลใน ดัังกล่่าวและสามารถรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาดในอัันดัับ 2 (ข้้อมููล
ทางที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืืออาจทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ
กรมธุุรกิิจพลัังงาน) ผ่่านเป้้าหมายที่่�ทำให้้แต่่ละสถานีีมีเี อกลัักษณ์์
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เฉพาะ (Unique Design) ผสมผสานกัั บ Brand Identity
ของแบรนด์์บางจากฯ อย่่างลงตััว นอกจากนี้้�เพื่่อ� ลดผลกระทบจาก
ธุุรกิิจน้้ำมััน ทางบริิษััทยัังมีีสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำหรัับยานยนต์์
ไฟฟ้้า (EV Chargers) ติิดตั้้�งในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก
70 สถานีี ให้้บริิการใน 37 จัังหวััดทั่่�วประเทศ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ มีี
เป้้าหมายพััฒนาให้้สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจากเป็็น Greenovative
Destination ที่่�เติิมเต็็มความต้้องการของลููกค้้า และตอบโจทย์์
วิิถีีชีีวิิตที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปของผู้้�บริิโภค บริิษััทฯ ได้้พััฒนาธุุรกิิจ
รููปแบบ “บางจาก Food Truck” โดยจัับมืือหลากหลายแบรนด์์
ชั้้�นนำ ตลอดจนสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์เข้้ามาเปิิดให้้บริิการในสถานีี
บริิการน้้ำมัันในรููปแบบ Grab & Go

ด้้านสัังคมและ/หรืือสิ่่�งแวดล้้อม
ความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงานที่่�อาจกระทบต่่อชุุมชน
และสัังคม (Emerging Risk)

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจร่่วมกัับชุุมชน สัังคม และ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งยั่่� ง ยืืน บริิ ษัั ท ฯ จึึงได้้ ปรัั บ ปรุุงและพัั ฒ นา
กระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้ดำเนิินงานได้้อย่่างปลอดภััย
และไม่่ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยมีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
•	พััฒนาระบบอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตามมาตรฐานสากลเพื่่� อ ยกระดัั บ สุุขภาพและความ
ปลอดภััยในสถานที่่�ทำงาน และพััฒนากระบวนการทำงาน
ให้้เป็็นระบบ โดยคำนึึงถึึงความเสี่่�ยง โอกาส ข้้อกำหนด
ทางกฎหมาย โดยบริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO
45001 ISO 14001 และ ISO 50001
• บริิ ห ารความเสี่่� ย งในการทำงานผ่่ า นระบบ Safety
Integrity Level, Reliability Centered Maintenance และ
Risk-Based Inspection อย่่างต่่อเนื่่�องให้้ครอบคลุุมทั้้�ง
อุุปกรณ์์และกระบวนการ เพื่่�อวางแผนซ่่อมบำรุุงอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ ได้้ล่่วงหน้้าอย่่างถููกต้้อง
• ทำการประเมิินเพื่่อ� บ่่งชี้้�อัันตรายจากการทำงาน (Hazard
and Operability Study) และวางระบบการบริิหารความ
ปลอดภััยในทุุกขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการกลั่่�น
(Process Safety Management System) เพื่่�อให้้
กระบวนการทำงานเป็็นไปตามมาตรฐานระดัับสากล

•	ติิดตั้้�งเครื่่อ� งวััดผลคุุณภาพอากาศออนไลน์์และส่่งผลไปยััง
จอแสดงผลอััตโนมััติิ บริิเวณรอบโรงกลั่่�นและในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง เพื่่อ� ให้้ประชาชนในชุุมชนรอบโรงกลั่่น� และพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงได้้รับั ข้้อมููลด้้านคุุณภาพอากาศ สร้้างความมั่่�นใจ
แก่่สัังคมในวงกว้้าง
• จััดกิิจกรรมให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ และปลููกจิิตสำนึึกด้้าน
ความปลอดภัั ย ให้้ กัั บ ชุุมชนรอบโรงกลั่่� น โดยเฉพาะ
โรงเรีียนและคอนโดมิิเนีียม ด้้วยการอบรมความรู้้�เรื่่อ� งการ
อพยพ ดัับเพลิิง และการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น รวมถึึง
ติิดตั้้�งระบบสื่่�อสารและเตืือนภััยในชุุมชนอย่่างทั่่�วถึึง
นอกจากนี้้� ในการกำกัับดููแลธุุรกิิจที่่�ดำเนิินการโดยบริิษััทร่่วมทุุน
บริิษัทั ฯ ยัังได้้ทำการติิดตามและเฝ้้าระวัังความเสี่่ย� งที่่�มีโี อกาสเกิิด
และส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนในแต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ชุุมชน
หรืือสัังคมในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ได้้รัับความเดืือดร้้อนหรืือผลกระทบจาก
กระบวนการผลิิตหรืือปฏิิบัติั งิ าน เช่่น การเฝ้้าระวัังความเสี่่ย� งด้้าน
การจััดการน้้ำเสีีย และดำเนิินการจััดกิิจกรรม CSR กัับชุุมชน
รอบข้้างต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�ง
องค์์กรทำหน้้าที่่�ในการติิดตามผลการดำเนิินงานตลอดปีี
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รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

ความเสี่่� ย งจากการเปลี่่� ยน แปลงสภาพภููมิิอากาศ
สิ่่ง� แวดล้้อม สู่่�มาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

การดำเนิินงานทางธุุรกิิจที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อภาวะโลกร้้อน
บริิษััทฯ ได้้บริิหารจััดการ โดยมุ่่�งเน้้นการเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการลด
ใช้้พลัังงาน ลดสาเหตุุและปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
และก๊๊าซเรืือนกระจก ดัังนี้้�
• การลงทุุนผ่่าน บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน) ใน วีีอาร์์บีี
เอนเนอร์์ยี่่� (VRB Energy) ซึ่่�งดำเนิินธุุรกิิจวิิจััยพััฒนา
ผลิิ ต และจำหน่่ า ยระบบกัั ก เก็็ บ พลัั ง งาน ประเภท
วานาเดีียมรีีดอกซ์์โฟลว์์เป็็นแบตเตอรี่่�ที่่�เหมาะสมกัับการ
ใช้้งานในระดัับระบบกัักเก็็บขนาดใหญ่่ (Utility Scale)
อาทิิ การเชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ระบบสายส่่ ง การรองรัั บ ระบบ
เครืือข่่ า ยการผลิิ ต พลัั ง งานไฟฟ้้ า แบบกระจายศูู น ย์์
(Decentralized Generation) หรืือโรงไฟฟ้้าเสมืือนจริิง
(Virtual Power Plant) เนื่่�องจากสามารถกัักเก็็บพลัังงาน
ไฟฟ้้าที่่�ต้้องการความจุุสููงและกัักเก็็บได้้เป็็นเวลานาน
ซึ่่�งเป็็นแนวทางการประกอบธุุรกิิจพลัังงานทดแทนใน
อนาคต และ โครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ชนิิด
ติิดตั้้�งบนหลัังคา มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ภายใต้้โครงการ
CMU Smart City จัังหวััดเชีียงใหม่่
• แสดงความมุ่่ง� มั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ เป็็นผู้้�นำ
การเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน มีีการเพิ่่�มสััดส่่วนธุุรกิิจ
สีีเขีียวอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ลดการปล่่อยคาร์์บอน รวมถึึงเป็็น
ผู้้�ก่่อตั้้�ง Carbon Markets Club เพื่่�อส่่งเสริิมการซื้้�อขาย
คาร์์บอนเครดิิต และตั้้�งเป้้าหมายปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนเป็็น
ศููนย์์(carbon neutral) ในปีี ค.ศ. 2030 และปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ (Zero GHG Emission) ในปีี
ค.ศ. 2050 จากการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพต่่างๆ ใน
กระบวนการผลิิตและใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะทำให้้การปล่่อย
emission ลดลงได้้ 30% ในปีี 2030 และใช้้กลไกอื่่�นๆ
มาช่่วย เช่่นการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสีีเขีียวและการ
ซื้้�อขายคาร์์ บ อนเครดิิ ต สำหรัั บ สัั ดส่่ ว นที่่� เ หลืือ ทั้้�งนี้้�
บางจากฯ เป็็น 1 ใน 14 องค์์กรที่่�ได้้รับั การจััดอันั ดัับรางวััล
ธุุรกิิ จ คาร์์ บ อนต่่ำและยั่่� ง ยืืน จากการประเมิิ น ผลของ
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก ที่่�พิิจารณาการ
ให้้ ร างวัั ล จากหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล รายงานความยั่่� ง ยืืน
ขนาดธุุรกิิจ ตามเกณฑ์์ชี้้�วััดในมิิติิเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ของประเทศ
• นำก๊๊าซธรรมชาติิมาใช้้ผลิิตไฟฟ้้าและไอน้้ำในโรงไฟฟ้้า
พลัั ง งานความร้้ อ นร่่ ว ม เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น เชื้้�อเพลิิ ง หลัั ก ใน
กระบวนการกลั่่� น น้้ ำ มัั น ทดแทนการใช้้ น้้ ำ มัั น เตา
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของโรงกลั่่�น และลดการ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์

• บริิ ษัั ท ฯ ร่่ ว มบรรเทาปัั ญห ามลภาวะจากฝุ่่� น ควัั น และ
PM 2.5 โดยจำหน่่ายน้้ำมัันลดฝุ่่�น ด้้วยการผลิิตน้้ำมััน
ดีีเซลที่่�มีีค่่ากำมะถัันลดลงถึึง 5 เท่่า โดยมีีกำมะถัันต่่ำกว่่า
10 PPM ซึ่่�งการปรัับลดปริิมาณกำมะถัันจะสามารถช่่วย
ลดปัั ญห าฝุ่่� น ละอองจากการเผาไหม้้ แ ละช่่ ว ยลดก๊๊ า ซ
ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ได้้ ออกจำหน่่ายในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
ในช่่วงมีีวิิกฤตฝุ่่�นควััน
• ปรัั บ รูู ป แบบการใช้้ ท รัั พ ยากรในการดำเนิิ น ธุุรกิิ จ ผ่่ า น
กลยุุทธ์์ 3R ด้้วยการลดการใช้้ การใช้้ซ้้ำ และการนำกลัับ
มาใช้้ใหม่่ (Reduce, Reuse และ Recycle) เน้้นความ
สำคััญด้้านการทำธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ยั่่�งยืืน เช่่น การรัับบริิจาคขวดพลาสติิกที่่�สถานีีบริิการ
เพื่่�อนำไปผลิิตผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสัังคม โครงการนำแกลลอน
น้้ ำ มัั น เครื่่� อ งที่่� จ ำหน่่ า ยแล้้ ว กลัั บ มาผ่่ า นกระบวนการ
รีีไซเคิิล เพื่่�อให้้ได้้เม็็ดพลาสติิกและนำกลัับมาใช้้ในการ
ผลิิตแกลลอนน้้ำมัันเครื่่�องใหม่่อีีกครั้้�ง เพื่่�อเป็็นการรัักษา
คุุณค่่าของทรััพยากร ลดการสร้้างขยะ ส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรหมุุนเวีียนให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
สัังคม และชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
• ลดการใช้้พลาสติิกในกิิจกรรมของธุุรกิิจเสริิม (Non-Oil)
ลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกโดยใช้้ฝาเครื่่�องดื่่�มเย็็นเป็็น
รููปแบบยกดื่่�มเพื่่�อลดการใช้้หลอด รวมถึึงปรัับใช้้บรรจุุ
ภััณฑ์์จากพลาสติิกที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ
(Bio-cup) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ความเสี่่�ยงจากภาวะการขาดแคลนน้ำำ��

วิิกฤตน้้ำเป็็นความเสี่่�ยงของโลกในอนาคต ด้้วยภาวะโลกร้้อน
ส่่งผลต่่อความไม่่แน่่นอนของปริิมาณทรััพยากรน้้ำ ประกอบกัับ
ประชากรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำให้้ความต้้องการใช้้ทรััพยากรน้้ำในการ
อุุปโภคบริิโภคเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย บริิษััทฯ จึึงเห็็นความสำคััญในการ
บริิหารจััดการกระบวนการผลิิตเพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรน้้ำ ดัังนี้้�
•	ประเมิินผลกระทบสููงสุุดของความเสี่่�ยงและกำหนดแผน
รองรัับ ผลการศึึกษากรณีีขาดแคลนน้้ำผลกระทบสููงสุุด คืือ
กปน. ไม่่สามารถจ่่ายน้้ำให้้บริิษัทั ฯ ได้้ต่อ่ เนื่่อ� ง ปริิมาณ
น้้ำประปาสำรองไม่่เพีียงพอ บริิษัทั ฯ ต้้องใช้้น้ำ้ สำรองจาก
บ่่อบาดาลทดแทน อาจเกิิดผลผกระทบจำกััดปริิมาณการ
ผลิิตตามปริิมาณน้้ำที่่�มีี สููงสุุดร้้อยละ 16 ของกำลัังการผลิิต
ออกแบบ และกรณีีผลกระทบน้้ำท่่วมสููงสุุด หากระบบ
ป้้องกัันน้้ำท่่วมของกทม. และบริิษัทั ไม่่เพีียงพอ น้้ำในแม่่น้ำ้
เจ้้าพระยาล้้นคัันกั้้�นน้้ำที่่�มีเี ข้้ามาท่่วมพื้้�นที่่�โรงกลั่่น� กระทบ
ต่่อความต่่อเนื่่อ� งของกระบวนการกลั่่น� น้้ำมัันได้้
• มีี ก ารติิ ด ตามเฝ้้ า ระวัั ง ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากภูู มิิ
อากาศเปลี่่�ยนแปลง ได้้แก่่ 1) สถานการณ์์น้้ำแล้้ง เช่่น
ติิดตามข้้อมููล และเฝ้้าระวัังสถานการณ์์น้ำ้ จากการประปา
นครหลวงรายวัั น เพื่่� อ ประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากภาวะ
การขาดแคลนน้้ำที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการผลิิต
เตรีียมจััดหาแหล่่งน้้ำสำรองกรณีีฉุุกเฉิินเพื่่อ� ใช้้ทดแทนใน
กระบวนการผลิิตหากเกิิดความเสี่่�ยงต่่อการขาดแคลนน้้ำ
การกำหนดมาตรการเฝ้้ า ระวัั ง และรัั บ มืือความเสี่่� ย ง
จากการลดระดัับของน้้ำในแม่่น้้ำเจ้้าพระยา ซึ่่�งอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อการเดิินเรืือ เป็็นต้้น โดยระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิด
กระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์น้้ำแล้้งเช่่นเดีียวกััน 2) สถานการณ์์น้้ำท่่วม
เช่่น การจััดให้้มีกี ารติิดตามและเฝ้้าระวัังระดัับน้้ำในแม่่น้ำ้
สายหลัักในช่่วงฤดููฝน การตรวจสอบความพร้้อมของ
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อุุปกรณ์์ป้้องกัันน้้ำท่่วมในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
โดยได้้จััดทำแผนบริิหารความเสี่่�ยงรองรัับตามโอกาสเกิิด
และระดัับความรุุนแรง และแผนบริิหารจััดการภาวะวิิกฤต
น้้ำท่่วม มีีการศึึกษาและออกแบบโครงสร้้างคัันป้้องกััน
น้้ ำ ท่่ ว มเบื้้�องต้้ น เพื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ มและจัั ด การ
ความเสี่่�ยง กรณีีโอกาสเกิิดและระดัับความรุุนแรงสููง
• ปีี 2564 สามารถลด ปริิมาณน้้ำ (Reduce) จากการใช้้
กระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพน้้ำประปาด้้วยระบบกรอง
ละเอีียดระดัับไมครอน (Micro-filtration System) ระบบ
รีีเวอร์์สออสโมซิิส (Reverse Osmosis System) สามารถ
ลดการใช้้น้้ำได้้ 0.10 ล้้าน ลบ.ม./ปีี การนำน้้ำกลัับมา
ใช้้ซ้้ำ (Reuse) จากการนำน้้ำควบแน่่น (Condensate
water) และน้้ำที่่�ผ่่านการไล่่กำมะถัันออก (Stripped
water) กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิต ทำให้้สามารถลด
การใช้้ น้้ ำ ได้้ 0.83 ล้้ า น ลบ.ม./ปีี และนำน้้ ำ ที่่� ผ่่ า น
การบำบััดจากหน่่วยบำบััดน้้ำทิ้้�ง เข้้ามาปรัับปรุุงคุุณภาพ
ด้้วยระบบรีีเวอร์์สออสโมซิิส (Reverse Osmosis System)
เพื่่� อ นำกลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ (Recycle) ได้้ อีี ก 0.19 ล้้ า น
ลบ.ม./ปีี จากมาตรการ 3Rs ทั้้�งหมดเทีียบเท่่าการใช้้น้้ำ
ทั้้�งสิ้้�น 4,171 ครััวเรืือน
• นอกจากนี้้�ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการประเมิิน Water
Stress ผ่่าน Program AQUEDUCT พบว่่า ตามพื้้�นที่่�
โรงกลั่่� น น้้ ำ มัั น บางจากอยู่่�ในพื้้�นที่่� Medium-high
(20-40%) ซึ่่� ง ตามนิิ ย ามถืือว่่ า ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�ในพื้้�นที่่�
ที่่�เรีียกว่่ามีีความตึึงเครีียดของน้้ำอย่่างมีีนััยสำคััญ
•	ส่่งเสริิมให้้บริิษัทั ในเครืือลดการใช้้น้ำ้ ในกระบวนการผลิิต
เริ่่� ม จากกลุ่่� ม ธุุรกิิ จ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชีี ว ภาพได้้ น ำน้้ ำ จาก
กระบวนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดทำ
โครงการขุุดบ่่อน้้ำดิิบเพื่่�อสำรองน้้ำไว้้ใช้้ในพื้้�นที่่�โรงงาน
เพิ่่�มเติิม

2. การบริิหารความเสี่่�ยงโครงการลงทุุน
นอกจากการพิิจารณาถึึงความสอดคล้้องของทิิศทางกลยุุทธ์์องค์์กร และผลตอบแทนของธุุรกิิจแล้้ว การบริิหารความเสี่่�ยงของโครงการ
ลงทุุนนัับเป็็นเรื่่อ� งสำคััญและจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ จึึงกำหนดให้้ทุุกโครงการลงทุุนจะต้้องมีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งโครงการ
ให้้ชััดเจนอย่่างเป็็นระบบในแต่่ช่่วงระยะเวลาในการดำเนิินโครงการ
ทั้้�งนี้้�ได้้กำหนดให้้โครงการลงทุุนที่่�มีีนััยสำคััญต่่อการดำเนิินงานของบริิษััทฯ ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบแผนบริิหารความเสี่่�ยงจาก
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจได้้ว่่าธุุรกิิจนั้้�นมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม ไม่่ส่่งผล
กระทบต่่อชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งสามารถบรรลุุเป้้าหมายตามที่่�บริิษััทฯ กำหนด โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ทั้้�งองค์์กรได้้อนุุมััติแิ ละติิดตามความก้้าวหน้้าแผนจััดการความเสี่่ย� งของโครงการลงทุุนในบริิษัทั วิินโนหนี้้� จำกััด โครงการพััฒนาธุุรกิิจ
ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG) เพื่่�อตอบสนองต่่อแผนการขยายธุุรกิิจในอนาคต บริิษััท บีีทีีเอสจีี จำกััด (BTSG) รวมถึึงโครงการลงทุุนของ
บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน) ที่่�มีีการลงทุุนขยายกำลัังการผลิิตใน วีีอาร์์บีี เอนเนอร์์ยี่่� (VRB Energy) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตแบตเตอรี่่�สำหรัับ
ระบบกัักเก็็บพลัังงานขนาดใหญ่่

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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3. การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management: BCM)
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทฯ จะสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องแม้้เกิิดวิิกฤต บริิษััทฯ จึึงได้้นำระบบการบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจมาประยุุกต์์ใช้้ โดยบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการเตรีียมความพร้้อมทั้้�งในด้้านกลยุุทธ์์ กระบวนการ และทรััพยากร โดยได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุุมสำนัักงานใหญ่่ โรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจากและศููนย์์จ่่ายน้้ำมััน
บางจาก สำนัักงานธุุรกิิจภาคกลางและศููนย์์จ่่ายน้้ำมัันบางปะอิินตั้้�งแต่่ปีี 2556 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 8 ซึ่่�งเป็็นการรัับรองว่่าบริิษััทฯ มีีระบบ
ในการเตรีียมพร้้อมรองรัับภาวะวิิกฤต และบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพตามมาตรฐานสากล และสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียว่่าบริิษััทฯ จะสามารถดำเนิินธุุรกิิจ รัับมืือต่่อเหตุุการณ์์วิิกฤต และส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2564 ทั่่�วโลกยัังมีีความท้้าทายในหลายด้้านโดยเฉพาะ การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจที่่�ยัังต้้องใช้้เวลาและมีีความไม่่แน่่นอนสููงจาก
ความเสี่่�ยงของไวรััสกลายพัันธุ์์�ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และ บริิบททางเศรษฐกิิจที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงไปหลัังผ่่านพ้้น ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่่ง� จะกระทบความสามารถในการทำธุุรกิิจหรืือการแข่่งขัันของบางภาคธุุรกิิจทำให้้ต้อ้ งปรัับตััว บริิษัทั ฯ เตรีียมความพร้้อม
รัับมืือการแพร่่ระบาด ทั้้�งในด้้านการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำหรัับสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ปรัับปรุุงแผน
บริิหารภาวะวิิกฤต และแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจทั้้�งองค์์กร ให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน และได้้มีีการปรัับ
ใช้้มาตรการควบคุุมโรคระบาด การเว้้นระยะห่่างตามที่่�ภาครััฐกำหนด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ประเมิินสถานการณ์์และเตรีียมแนวทาง
การเนิินงานในหลายด้้านดัังต่่อไปนี้้�

ด้้านความปลอดภััย
ได้้ส่ง่ เสริิมให้้ปฏิิบัติั ติ ามแผนบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� ครอบคลุุมในสถานการณ์์โรคระบาด (Epidemic Crisis) จาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการรัับมืือวิิกฤติิโรคระบาดข้้อ 1 ข้้างต้้น นอกจากนี้้�
ทางบริิษัทั ฯได้้ทำการจััดฝึกึ ซ้้อมแผนฉุุกเฉิินประจำปีี 2564 กรณีีเกิิดเหตุุอััคคีภัี ยั ในพื้้�นที่่�โรงกลั่่น� เมื่่อ� วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2564
เพื่่�อทดสอบความสามารถในการปฏิิบััติิงานได้้จริิงในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน

ด้้านการตลาด
ได้้มีีการปรัับแผนการตลาดตามอุุปสงค์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดย
เฉพาะผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันดีีเซล และน้้ำมัันอากาศยานที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการปิิ ดปร ะเทศเพื่่� อ ควบคุุมการแพร่่ ร ะบาด
บริิษััทฯ ได้้มีีมาตรการกระตุ้้�นยอดขายผ่่าน loyalty program
ต่่างๆ รวมถึึงร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรธุุรกิิจ เพื่่อ� รัับมืือกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดที่่�อาจส่่งผลให้้ลููกค้้าที่่�สถานีีบริิการรวมถึึงร้้าน
กาแฟอิินทนิิลลดลง โดยเน้้นการขายผ่่านช่่องทาง Delivery
เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ทางบริิษััทยัังได้้มีีการพััฒนาธุุรกิิจ
รููปแบบใหม่่เพื่่อ� ตอบโจทย์์วิถีิ ชีี วิี ติ ที่่�ปรับั เปลี่่�ยนไปของผู้้�บริิโภค
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาธุุรกิิจรููปแบบ “บางจาก Food Truck” โดย
จัับมืือหลากหลายแบรนด์์ชั้้�นนำ ตลอดจนสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์
เข้้ามาเปิิดให้้บริิการในสถานีีบริิการน้้ำมัันในรููปแบบ Grab & Go
รวมถึึง Inthanin แตกไลน์์ธุุรกิิจเครื่่อ� งดื่่ม� เพื่่อ� พััฒนาสิินค้้าใหม่่
ให้้ผู้้�บริิโภค โดยได้้ซื้้�อสิิทธิ์์�การขยายร้้านชานมไข่่มุุก DAKASI
เพื่่�อเปิิดจำหน่่ายในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจากทั่่�วประเทศ

ด้้านสถานการณ์์การเงิิน
ได้้เตรีียมพร้้อมรัับมืือ โดยมีีการปรัับลดค่่าใช้้จ่่าย
และเงิินลงทุุนลงประมาณร้้อยละ 20 และในเดืือน
พฤศจิิกายน 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ทำการออกและเสนอ
ขายหุ้้�นกู้้�มููลค่่า 7,000 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ
มีีความพร้้อมและสามารถตั้้�งรัับกัับสถานการณ์์
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ดีขึ้ี น้� เพื่่อ� เสริิม
สภาพคล่่องและรองรัับการลงทุุนใหม่่ตามแผนและ
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

77

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

4. การส่่งเสริิมวััฒนธรรมในการบริิหารความเสี่่�ยงภายในองค์์กรและบริิษััทในกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กรและขยายไปสู่่�บริิษััทในกลุ่่�ม โดยให้้ทุุกส่่วนงานในกลุ่่�มบริิษััท
บางจากฯ ต้้องทำแผนความเสี่่�ยงของส่่วนงานทุุกปีี ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ปรัับปรุุงแผนบริิหารภาวะวิิกฤต และแผนบริิหาร
ความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจทั้้�งองค์์กร รวมถึึงกำหนดตััวชี้้�วัดั และทบทวนทรััพยากรที่่�ใช้้ในการจััดการโดยดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นประจำ
ทุุกปีี โดยในปีี 2564 มีีการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินแบบซ้้อมปฏิิบััติิจริิงและTable Top รวม 3 ครั้้�ง และการซ้้อมแผนบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management - BCM) ประจำปีี 2564 อีีก 1 ครั้้�ง รวม 4 ครั้้�ง คืือ
ครั้้�งที่่� 1 : 19 ตุุลาคม 2564 การประชุุมเตรีียมซ้้อมแผนฉุุกเฉิินระดัับ 3 (Tier-3) ประจำปีี 2564 เหตุุการณ์์ที่่� Plant-4 เรื่่�อง
Flange Bottom 4C-110 ลุุกติิดไฟที่่�หอกลั่่�น Naphtha หน่่วยกลั่่�นที่่� 4 สำหรัับวัันจริิง 24 พฤศจิิกายน 2564 เนื่่�องจาก
ภาวะ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้เชิิญหน่่วยงานภายนอก ได้้แก่่ สถานีีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีีดัับเพลิิงและกู้้�ภััย
พระโขนง สำนัักป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กรุุงเทพมหานคร โรงพยาบาล 3 แห่่ง เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์แบบออนไลน์์
พร้้อมบัันทึึกเทปวิิดีีโอไว้้
ครั้้�งที่่� 2 : 24 กัันยายน 2564 การซ้้อม Table Top ระดัับ 3 (Tier-3) ประจำปีี 2564 เรื่่�อง Flange Outlet Bottom 4C-110 Leak
ลุุกติิดไฟ
ครั้้�งที่่� 3 : 3 ธัันวาคม 2564 - การซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน ระดัับ 2 (Tier 2) ประจำปีี 2564 เรื่่�อง น้้ำมัันล้้นถััง T-985 และลุุกติิดไฟ
แบบ Full Surface Fire จััดโดย SFD
ครั้้�งที่่� 4 : 24 พฤศจิิกายน 2564 การซ้้อมแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management - BCM)
ประจำปีี 2564 กรณีีเกิิดเหตุุการณ์์หน้้าแปลนลุุกติิดไฟที่่�หอกลั่่�น หน่่วยกลั่่�นที่่� 4 ที่่� Command Center ชั้้�น 22
อาคาร M-tower และ Command Center ที่่�โรงกลั่่น� การซ้้อมแผนบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจและแผนรัับมืือภาวะฉุุกเฉิิน
ในกรณีีเหตุุการณ์์หน้้าแปลนลุุกติิดไฟที่่�หอกลั่่�น หน่่วยกลั่่�นที่่� 4 นี้้� จะครอบคลุุมการซ้้อมการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างผู้้�บริิหาร
และพนัักงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง และได้้มีีการนำเทปวิิดีีโอที่่�บัันทึึกความเห็็นและข้้อมููลการเข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์แบบออนไลน์์
ในการซ้้อมเมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 มาใช้้ประกอบการซ้้อมแผน BCM ในครั้้�งนี้้�ด้้วย เพื่่�อนำผลที่่�ได้้จากการซ้้อมฯ
ไปปรัับปรุุงขั้้�นตอนการดำเนิินงาน เพื่่�อให้้บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
และมั่่�นใจได้้ว่่าหากเกิิดกรณีีวิิกฤต บริิษััทฯ จะสามารถระงัับเหตุุและดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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การบริิหารความเปลี่่�ยนแปลง (Change Management)
บริิษัทั ฯ ยัังคงมุ่่ง� มั่่�นต่อ่ เนื่่อ� งในการดำเนิินงานด้้านบริิหารการเปลี่่ย� นแปลง เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องต่่อวิิสัยทั
ั ศั น์์ขององค์์กร โดยให้้ความสำคััญ
กัับการบริิหารจััดการเพื่่อ� ให้้องค์์กรมีีความยืืดหยุ่่น� มีีรููปแบบองค์์กรที่่ทั� นั สมััย เตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลง โดยดำเนิิน
การใน 3 แนวทางหลััก ได้้แก่่

1 2
การพััฒนาปรัับปรุุง
กระบวนการทางธุุรกิิจ
(Business Process
Redesign: BPR)

การปรัับกระบวนทำำ�งานเพื่่�อ
มุ่่�งสู่่�องค์์กรที่่�มีีสมรรถนะสููง
(High Performance
Organization: HPO)

3

การส่่งเสริิมพฤติิกรรมการ
ทำำ�งานตามค่่านิิยมองค์์กรใหม่่
I AM BCP (Value
Transformation)

โดยมีี ส่่วนบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง ทำหน้้าที่่�หลัักในการวางแผน ประสานงาน ให้้คำแนะนำ ติิดตามผลการดำเนิินงาน และรายงาน
ความก้้าวหน้้า โอกาส รวมถึึงอุุปสรรคการดำเนิินงานต่่างๆ ต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงโดยตรง

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. การพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการทางธุุรกิิจ

ยัังคงมุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงกระบวนการเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
การทำงานสููงสุุด ลดค่่าใช้้จ่่าย และตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น โดยในปีี 2564 ได้้ขยายขอบเขตโครงการออกไป
ครอบคลุุมถึึงบริิษััทร่่วมทุุนในกลุ่่�มธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิด
โครงการใหม่่ๆ ที่่�มีีโอกาสในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ลดต้้นทุุนการ
ดำเนิิ น งานรวมถึึ ง เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการทำงานได้้ มูู ลค่่ ากว่่า
1,600 ล้้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดืือน ซึ่่�งมีีตััวอย่่าง
โครงการที่่�ประสบความสำเร็็จในปีีนี้้� เช่่น
1) โครงการบริิหารจััดการรููปแบบการสำรองและขนส่่งน้้ำมััน
ให้้ เ พีียงต่่ อ ความต้้ อ งการในช่่วงหยุุดซ่่อมบำรุุงใหญ่่
ลดต้้นทุุนลงได้้ 102 ล้้านบาท
2) โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าใน
ทุุกหน่่วยผลิิ ต ของโรงกลั่่� น ลดต้้ น ทุุนด้้ า นพลัั ง งานได้้
73 ล้้านบาท
3) โครงการจััดหาน้้ำมัันดิิบชนิิดใหม่่และโครงการขยายตลาด
สู่่�กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการน้้ำมัันชนิิดพิิเศษ สร้้างมููลค่่า
จากค่่าการกลั่่�นและจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�ม 103 ล้้านบาท
4) โครงการปรัับปรุุงรููปแบบการส่่งเสริิมทางการตลาดกัับลููกค้้า
และคู่่�ค้้า ลดต้้นทุุนได้้ 34 ล้้านบาท
5) โครงการ Digital transformation โดยปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำงานเพื่่อ� ลดขั้้น� ลงและพััฒนากระบวนการทำงานอััตโนมััติิ
(Process automation) เพื่่� อ กำจัั ด การทำงานที่่� ซ้้ ำๆ
เป็็นจำนวนมาก สามารถลดชั่่�วโมงการทำงานได้้มากกว่่า
24,000 ชั่่�วโมง

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดยุุทธศาสตร์์ Digital transformation
เป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์แผน 5 ปีี ในการขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
บุุคลากรและวััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อเป้้าหมายการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
สร้้างรููปแบบทางธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ใหม่่ๆ ที่่ใ� ห้้ความสำคััญกัับลููกค้้า
และมีีการนำเครื่่�องมืือ Lean & Six Sigma เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อ
ให้้เกิิดการพััฒนาประสิิทธิิภาพการทำงานให้้มากยิ่่�งขึ้้�น

2. การปรัับกระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� มุ่่ง� สู่่อ� งค์์กรที่่มีี�
สมรรถนะสููง (Hight Performance Organization:
HPO) บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมการประเมิิน รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ

(Thailand Quality Award – TQA) โดยนำเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพ
แห่่งชาติิ มาเป็็ น แนวทางในการพัั ฒ นามาขีีดความสามารถ
ด้้านการบริิหารจััดการ ปรัับปรุุงกระบวนการ และสร้้างผลลััพธ์์
ผ่่านระบบการพััฒนาและประเมิินองค์์กรในหมวดต่่างๆ เพื่่�อการ
เป็็นองค์์กรที่่�มีีความเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และแสดงถึึงความเป็็นเลิิศ
ในการบริิหารจััดการขององค์์กรให้้มีีมาตรฐานและเป็็นที่่�ยอมรัับ

3. การส่่งเสริิมพฤติิกรรมการทำำ�งานตามค่่านิิยม
องค์์กรใหม่่ I AM BCP จากสถานการณ์์ COVID-19

บริิษััทได้้มีีการปรัับรููปแบบการทำงานแบบ Work from Home
(WFH) และ Hybrid Working ซึ่่ง� เป็็นความท้้าทายขององค์์กร และ
พนัักงาน มีีการปรัับ Mindset วััฒนธรรมการทำงาน และรููปแบบ
การทำงาน บริิษััทจึึงได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีการทำงาน Cross
function ด้้วยค่่านิิยมองค์์กร Agility & Mobility ไปพร้้อมกัับการ
สร้้าง Innovation ด้้วยแนวคิิดการเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ ผ่่านโครงการ
Mini MBA และวิิธีีคิิดปรัับปรุุงการทำงานผ่่านโครงการ BPR
(Business Process Redesign) รวมทั้้�งพััฒนาระบบนำ Digital
มาสนัับสนุุนการทำงานต่่างๆ
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การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ในปีีที่่�ผ่่านมา สถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ยัังไม่่คลี่่�คลาย และกลัับมาระบาดหนัักอีีกครั้้�ง ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจซบเซาอีีกครั้้�ง
ทั้้�งยัังกระทบไปถึึงภาคธุุรกิิจ เนื่่�องจากสภาวะตลาด การขาดแคลนตู้้�สำหรัับการขนส่่งทางเรืือ ราคาวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�น รวมไปถึึงพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงต้้องปรัับตััวเพื่่�อตั้้�งรัับกัับสภาวการณ์์ใหม่่ๆ ทั้้�งการจััดการภายใน และภายนอก อย่่างการบริิหาร
ห่่วงโซ่่อุุปทาน ได้้แก่่การบริิหารความสััมพัันธ์์ และกระบวนการทำงานร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้การดำเนิินงานเป็็นไป
อย่่างราบรื่่�น ได้้สิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค พร้้อมทั้้�ง
ยึึดหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยแนวทางแบบมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืน
นอกจากการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพแล้้ว บริิษััทฯ ยัังนำแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�คำนึึงถึึงประเด็็น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (Environmental, Social and Governance หรืือ ESG) เข้้ามาบููรณาการเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การดำเนิินงานในห่่วงโซ่่อุุปทานด้้วย

การบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมาย 5 ปีี (2561-2565)

1.	ลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการจััดหาพััสดุุด้้วยการบริิหารต้้นทุุน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างน้้อย 10% ของงบประมาณต่อ่ ปีี
2.	ส่่งเสริิมการจััดหาสิินค้้า/บริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Green Procurement) อย่่างต่่อเนื่่�อง
3.	พััฒนาและบริิหารความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้า และผู้้�ร่่วมงาน
4.	พััฒนาการทำงาน โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
(Digital Transformation)

กลยุุทธ์์ปีี 2564

1. ใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำงานของพนัักงาน
2.	ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจ พััฒนากระบวนการจััดหาของ
บริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�ม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การจััดหาพััสดุุที่่�เป็็น
เลิิศตามหลัักสากล
3. ปรัับปรุุงกระบวนการทำงาน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
แก่่บริิษััท ทั้้�งในแง่่คุุณภาพ และแง่่ค่่าใช้้จ่่าย
4.	พััฒนาศัักยภาพคู่่�ค้า้ ด้้วยการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณคู่่�ค้า้ ฯ

การดำำ�เนิินการปีี 2564
พััฒนาการทำำ�งาน โดยใช้้เทคโนโลยีี
เข้้ามามีีส่่วนร่่วม (Digital Transformation)

จากสถานการณ์์โควิิดที่่�ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจต้้องดำเนิินการแบบ
Work from home เป็็นเวลานานในปีี 2564 ทางบริิษัทั ฯ จึึงได้้นำ
ประสบการณ์์จากสถานการณ์์ดังั กล่่าวเมื่่อ� ปีี 2563 มาทบทวนและ
ผลัักดัันให้้พนัักงาน และส่่วนงานมีีการประยุุกต์์ใช้้ Technology
มาช่่วยในการทำงานให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่น� ดัังนี้้�
• Electronic Signature จากที่่�ได้้ศึึกษา และริิเริ่่�มใช้้
เทคโนโลยีี Electronic Signature ในปีี 2563 เพื่่อ� ลดเวลา
การจััดทำเอกสาร ลดการใช้้กระดาษ และเป็็นช่่องทางการ
ส่่งงานเอกสารใบสั่่ง� ซื้้อ� /จ้้าง หรืือสััญญาจ้้างต่่างๆ ระหว่่าง
ภายในและภายนอกองค์์กรไปแล้้วนั้้�น ในปีี 2564 นี้้�
ได้้มีีการนำ Electronic Signature มาปรัับใช้้เต็็มรููปแบบ
โดยทางบริิษััทฯ ได้้เลืือกใช้้เครื่่�องมืือที่่�เป็็นโปรแกรม
น่่าเชื่่�อถืือ มีีรููปแบบการใช้้งานง่่าย ใช้้กระบวนการลงนาม
ไม่่ซัับซ้้อน สะดวกต่่อคู่่�ค้้าในการเข้้าถึึงการลงนามได้้โดย
ไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิม ส่่งผลให้้กระบวนการลงนาม
สััญญารวดเร็็วขึ้้�น ซึ่่�งผลจากการนำเทคโนโลยีีดัังกล่่าวมา
ใช้้ ง าน ทำให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ ใ นเรื่่� อ งการลดเวลาและ
กระบวนการส่่งเอกสารทั้้�งภายในองค์์กรและคู่่�ค้้า รวมถึึง
ช่่วยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมโดยการลดใช้้กระดาษ, ลดของเสีีย
จากกกระบวนการจััดทำเอกสาร,การประหยััดพลัังงาน
จากการลดกระบวนการจััดส่่งเอกสาร รวมถึึงการประหยััด
พื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บเอกสาร และจากการลดระยะเวลา
ลงนามเอกสาร ยัังส่่งผลดีีให้้ทางคู่่�ค้้าสามารถวางบิิลได้้
เร็็วขึ้้�น ไม่่ต้้องรอกระบวนการลงนามนาน

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

• Electronic BG จากการศึึกษาเทคโนโลยีี Blockchain

ทางบริิษัทั ฯ พบว่่ามีีแนวทางที่่ส� ามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้กับั
กระบวนการจััดทำสััญญาในกรณีีที่่ต้� อ้ งมีีการรัับเอกสารเพื่่อ�
วางหลัักประกัันสััญญาควบคู่่ด้� วย
้ เป็็นการปรัับรููปแบบการ
จััดทำ Bank Guarantee จากแบบกระดาษ เป็็นแบบ
Electronic ด้้วย Blockchain ซึ่่ง� นอกจากจะช่่วยลดการใช้้
กระดาษแล้้ว ยัังมีีความสะดวกต่่อคู่่ค้� า้ ในการจััดทำมากขึ้้น�
ทำให้้บริิหารจััดการด้้านเอกสารหลัักประกัันสััญญาได้้มีี
ประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น และยัังมีีความปลอดภััย น่่าเชื่่อ� ถืืออีีกด้้วย
• E - Catalog จากที่่ผ่่� านมา บริิษัทั ฯ ได้้นำระบบเทคโนโลยีี
E-Catalog มาประยุุกต์์ใช้้กับั กลุ่่มสิ
� นิ ค้้าอุุปกรณ์์สำนัักงาน,
สิิ น ค้้ า อุุปโภคบริิ โ ภค, สิิ น ค้้ า ประเภทอะไหล่่อุุปกรณ์์
และเครื่่อ� งมืือช่่างทั่่�วไปในโรงกลั่่น� พบว่่าผลการดำเนิินการ
เป็็นไปด้้วยดีี สามารถลดกระบวนการจััดหา การทำจ่่าย
รวมถึึงเพิ่่�มความสะดวกแก่่ผู้้�ใช้้งานได้้จริิง ดัังนั้้�น ในปีีที่่�
ผ่่านมา จึึงได้้ขยายขอบเขตโดยการเพิ่่�มกลุ่่�มสิินค้้าที่่�จะ
จััดหาด้้วย E-Catalog และขยายการใช้้งานไปยัังบริิษััท
ในเครืือได้้ ใช้้ ง านร่่วมด้้ วย สำหรัั บ กลุ่่� มสิิ น ค้้ า อุุปกรณ์์
สำนัักงาน และสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
• Robotic Process Automation จากที่่�ผ่่านมา
มีีการประยุุกต์์ นำ Robotic Process Automation หรืือ
ที่่�เรีียกกัันอย่่างสั้้�นๆว่่า “bot” มาใช้้ เพื่่�อลดกระบวนการ
ทำงานแบบ Routine ของพนัักงาน เช่่น กระบวนการออก
เลขสััญญา และกระบวนการนำสััญญาที่่�ได้้รัับการลงนาม
แล้้วจััดเก็็บเข้้าสู่่�ระบบ SAP เป็็นต้้น

พััฒนากระบวนการจััดหาของบริิษัทั
และบริิษัทั ในเครืือ ให้้สามารถดำำ�เนิินการ
จััดหาแบบการจััดหาเชิิงกลยุุทธ์์

ฝ่่ายจััดซื้้�อได้้ร่่วมมืือกัับผู้้�ใช้้งาน ด้้วยการนำ Category strategy
และกลยุุทธ์์งานจััดซื้้อ� ต่า่ งๆ มาใช้้ในการวิิเคราะห์์เพื่่อ� หาจุุดในการ
พััฒนาการจััดหาในแต่่ละกลุ่่�มสิินค้้าและบริิการ ให้้ได้้สิินค้้าและ
บริิ ก ารที่่� มีีคุุ ณภาพ ราคาเหมาะสม ด้้ วย กระบวนการที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งในปีีนี้้� ได้้มีีการร่่วมมืือกัับผู้้�ใช้้งาน ในการปรัับ
กลยุุทธ์์การจััดหาสิินค้้าและบริิการมากขึ้้น� โดยได้้ร่่วมกันั วิิเคราะห์์
ขอบเขตงานที่่�ทำอยู่่�ในปััจจุุบััน เพื่่�อช่่วยปรัับปรุุงการทำงานให้้ได้้
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เหมาะสมกัับสภาวะตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง
โดยนำความรู้้�ทางเทคนิิคของผู้้�ใช้้งานจริิง มาปรัับใช้้ ทำให้้เกิิดการ
ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหามากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น
• การเปลี่่� ย นการจ้้าง Supervisor สำหรัับการควบคุุม
งานการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ซึ่่�งจากเดิิมต้้องจ้้างทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ต่า่ งประเทศ มาเป็็นการจ้้างทีีมผู้้�เชี่่ยวช
� าญในประเทศแทน
• การปรัับ Material ของอุุปกรณ์์เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการ
ใช้้งาน ช่่วยลดต้้นทุุนสิินค้้า ส่่งผลให้้จัดั หาได้้ในราคาที่่ต่� ำ่ ลง
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• การปรัับแก้้ไขขอบเขตงาน ให้้เหมาะสมความต้้องการ
ใช้้งาน และสถานการณ์์ปััจจุุบััน เช่่น สััญญา Preventive
Maintenance หลายๆ งาน ได้้พิิจารณาปรัับรอบการ
เข้้ า หน้้ า งานตามความจำเป็็ น และเหมาะสมเพื่่� อ ลด
ค่่าใช้้จ่่าย และลดการเดิินทาง
• การจััดหาสิินค้้ากลุ่่�มสารเคมีีโดยรวมปริิมาณการซื้้�อกัับ
บริิษััทในกลุ่่�ม เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการจััดหาสิินค้้าได้้ใน
ราคาที่่�ต่่ำลง
•	มีีการจััดทำขอบเขตงานกลาง โดยใช้้ Strategy : Standardize
เพื่่อ� ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน ส่่งผลให้้ช่่วยลดระยะเวลาใน
การประกวดราคา เช่่น การประกวดราคาสารเคมีี
ผลลััพธ์์ • สามารถจััดซื้้อ� /จััดจ้้างได้้ภายในระยะเวลาเฉลี่่ย� 31 วััน
• ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหาพััสดุุได้้มากขึ้้�นถึึง
10 % ของงบประมาณในปีี 2564

พััฒนาความสััมพัันธ์์กับั คู่่ค้� า้ โดยการจััดสััมมนาคู่่ค้� า้

จากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ยัังไม่่คลี่่�คลาย บริิษััท ฯ จึึงได้้ปรัับ
รููปแบบการจััดสััมมนาคู่่�ค้้า เป็็นแบบออนไลน์์แทน เพื่่�อชี้้�แจง
แนวทางการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ ให้้ความรู้้�เกี่่ยวกั
� บั ระเบีียบการ
จััดหาพััสดุุ และขั้้น� ตอนการดำเนิินการของบริิษัทั ฯ โดยเปิิดโอกาส
ให้้คู่่�ค้้าได้้ สอบถาม แสดงความคิิดเห็็น เสนอคำแนะนำต่่างๆ ทั้้�ง
ประเด็็นปััญหาที่่พ� บในการทำงานกัับจััดซื้้อ� และกัับผู้้�ใช้้งาน ซึ่่ง� ทาง
จััดซื้้�อจะเป็็นตััวกลางในการรัับประเด็็นเหล่่านั้้�นมาปรัับปรุุงการ
ทำงานร่่วมกััน โดยในบางประเด็็นได้้รัับการชี้้�แจงให้้เข้้าใจตรงกััน
แล้้วในที่่�ประชุุม เช่่น ทางคู่่�ค้้าต้้องการทราบข้้อมููลโครงการ และ
ทิิศทางการดำเนิินการของทางบางจากฯ ในอนาคต เพื่่�อให้้
สามารถปรัับตััวในการดำเนิินการร่่วมกััน รวมถึึงเพื่่�อให้้สามารถ
นำเสนอ Solution ในการดำเนิินการใหม่่ๆ ให้้ทางบางจากฯ ได้้
โดยการสััมมนาในทุุกปีี ได้้มีีการชี้้�แจงทิิศทางบริิษัทั เบื้้�องต้้นอยู่่แ� ล้้ว
ซึ่่�งทางคู่่�ค้้าก็็ให้้ความสนใจรัับฟัังเป็็นอย่่างดีี และสำหรัับบาง
ประเด็็นปััญหา จััดซื้้อ� ได้้รับั คำแนะนำมาพััฒนาการทำงานร่่วมกััน
ให้้ได้้ประสิิทธิิภาพขึ้้�น เช่่น เรื่่�องการใช้้งานระบบเสนอราคา หรืือ
การลงนามต่า่ งๆ ก็็ได้้จัดั ทำคู่่�มืือสำหรัับคู่่�ค้า้ แล้้ว หรืือเรื่่อ� งประเด็็น
ความสะดวกในการเดิินทางมาฟัังคำชี้้แ� จงงาน หรืือการนััดพบ ก็็ได้้
ชี้้�แจงว่่าทางบางจากฯ มีีมาตรการป้้องกััน COVID-19 จึึงอาจจะ
ยัังไม่่สะดวก แต่่ก็็มีีช่่องทางออนไลน์์ในการติิดต่่อกััน เป็็นต้้น
นอกจากการสื่่อ� สารทิิศทางองค์์กร และการจััดหาพััสดุุแล้้ว ในงาน
สััมมนายัังมีีการให้้ความรู้้� เกี่่ยวกั
� บั ภาวะโลกรวน และ Greenhouse
Gas รวมถึึงแนะนำโครงการที่่�กลุ่่�มบางจากฯ ได้้ร่่วมก่่อตั้้�ง คืือ
Carbon Market Club ที่่ตั้้� ง� เพื่่อ� ส่่งเสริิมการซื้้�อขายคาร์์บอน และช่่วย
ลดก๊๊าซเรืือนกระจก เป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทยอีีกด้้วย และในปีีนี้้�
ทีีมงานส่่วนมาตรฐานคุุณภาพ ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อม ร่่วมกัับทีีมงานจััดหาพััสดุุ ได้้ปรัับแก้้ไขจรรยาบรรณ
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คู่่�ค้้า “Supplier Code of Conduct” ให้้ครอบคลุุมประเด็็นสำคััญ
ในปััจจุุบััน เช่่น ประเด็็นเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน, ประเด็็นเรื่่�องการ
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น, การคุ้้�มครองสิิทธิิส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น และได้้
สื่่�อสารให้้กัับคู่่�ค้้าสำคััญของบางจากฯ ในงานสััมมนาครั้้�งนี้้�แล้้ว
จากการดำเนิินการจััดสััมมนาอย่่างต่่อเนื่่�อง พบว่่า ช่่วยส่่งเสริิม
ความสััมพันั ธ์์กับั คู่่ค้� า้ ในทะเบีียนคู่่ค้� า้ และเสริิมความมั่่�นใจในด้้าน
คุุณภาพของคู่่�ค้้าให้้กัับผู้้�ใช้้งานยิ่่�งขึ้้�น
ผลลััพธ์์ • ผลความพึึงพอใจของคู่่ค้� า้ ต่่อการทำงานของเจ้้าหน้้าที่่�
จััดหาพััสดุุ ปีี 2564 อยู่่�ในระดัับดีีมาก (93%)
• ผลความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้งานต่่อการทำงานของคู่่ค้� า้
อยู่่�ในระดัับดีี (80%)

การส่่งเสริิมสิ่่ง� แวดล้้อม

บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำคััญในการจััดหาสิินค้้าและบริิการที่่เ� ป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเสมอมา โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้กำหนดกรอบ
การจัั ด หาสิิ น ค้้ า ดัั ง กล่่าวใหม่่ โดยอ้้ า งอิิ ง รายการสิิ น ค้้ า ให้้
ครอบคลุุมกลุ่่�มสิินค้้าที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลากเขีียว Green Label
Thailand ในปีี 2564 ซึ่่�งไม่่ได้้ประยุุกต์์ใช้้แค่่กัับการจััดซื้้�อสิินค้้า
เท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงงานจ้้างบริิการต่่างๆ เช่่น งานก่่อสร้้าง งาน
ซ่่อมแซมสถานีีบริิการ หรืือสำนัักงานต่่างๆ ที่่�บริิษััทมีีการกำหนด
ให้้ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
ผลลััพธ์์ •	จำนวนรายการสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� เ ป็็ น มิิ ตร ต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม 20 กลุ่่�มสิินค้้า จาก 24 กลุ่่�มสิินค้้า
คิิดเป็็น 83% (เป้้าหมาย 80%)

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Supply Chain)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการดำเนิินงานพััฒนากลุ่่�ม “คู่่�ค้้า” ของบริิษััทฯ ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับบริิษััทฯ จึึงได้้นำกรอบการบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนของ UN Global Compact มาเป็็นแนวทางในการดำเนิินงานกัับ คู่่�ค้้าและยึึดหลัักด้้านการดำเนิินงานด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and Governance; ESG) ซึ่ง่� เป็็นแนวทางสากลในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืน และช่่วยเพิ่่�มโอกาส ลดความเสี่่�ยงและเป็็นการยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจ

กระบวนการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของห่่วงโซ่่อุุปทาน
วิิเคราะห์์คู่ค้่� ้าสำำ�คััญ

เกณฑ์์ ในการวิิเคราะห์์
• เป็็นคู่่�ค้า้ ที่่มีีย
� อดสััญญาซื้้อ� ขาย
สููง (จำแนกตามกลุ่่มคู่่
� ค้� า้ ]
• เป็็น คู่่ค้� า้ ที่่� จ ำหน่่ายวัั ตถุุดิิ บ
สิินค้้าและบริิการที่่ส� ำคััญกัับ
กระบวนการทางธุุรกิิจ ของ
บริิษัทั ฯ
• เป็็นคู่่ค้� า้ ที่่มีีน้
� อ้ ยรายในตลาด

ประเมิินความเสี่่ย� ง

ด้้านความยั่่�งยืืนกัับคู่่ค้� า้ ทุุกราย

ระบุุผลกระทบ ระบุุผลกระทบ ระบุุผลกระทบ
ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านสัังคม
จััดลำดัับความเสี่่�ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่่�เกิิดขึ้้�น
(วิิกฤต/สููง/ปานกลาง/ต่่ำ)

มาตรการลดความเสี่่ย� ง

(ในความเสี่่ย� งระดัับวิิกฤตและสููง)
Site Visit

Audit

Correction
Plan

Performance
Improvement

กระบวนการในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืน มีีดัังนี้้�
1. จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อการพััฒนา
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (BCP – Supplier Code of
Conduct: SCOC) โดยยึึดหลัักการดำเนิินงาน
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม และธรรมาภิิ บ าล
(ESG) ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 5 หมวด คืือ
•	จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
• การปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
• ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
•	สิ่่�งแวดล้้อม
• การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชน

2. กำำ�หนดกลุ่่�มคู่ค้่� า้ และวิิเคราะห์์คู่ค้่� า้
สำำ�คัญ
ั (Critical Tier 1 Suppliers) โดย
ใช้้ปััจจััยดัังต่่อไปนี้้� เป็็นเกณฑ์์ในการ
พิิจารณา
• เป็็นคู่่�ค้้าที่่�มีียอดสััญญาซื้้�อขายสููง
(จำแนกตามกลุ่่�มคู่่�ค้้า)
• เป็็นคู่่�ค้้าที่่�จำหน่่ายวััตถุุดิิบ สิินค้้า
และบริิ ก ารที่่� ส ำคัั ญกัั บกระบวน
การทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• เป็็นคู่่�ค้้าที่่�มีีน้้อยรายในตลาด

3. เมื่่� อ มีีการวิิ เ คราะห์์ คู่�่ค้้า แล้้ ว
บริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมให้้คู่�ค้่ ้าปฏิิบััติิ
ตามจรรยาบรรณคู่่ค้� า้ และทำำ� การ
ประเมิินตนเองผ่่านระบบประเมิิน
จรรยาบรรณคู่่ค้� า้ โดยมีีเป้้าหมาย
ส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าสำคััญของบริิษััทฯ
(Critical Tier 1 Suppliers) ทุุกราย
เข้้ า ร่่วมทำแบบประเมิิ น SCOC
Online Self - Assessment
แล้้วเสร็็จภายในปีี 2564

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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979
53
101

คู่่�ค้้าที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยตรง
(Tier 1 Suppliers)
ประเภทของคู่่�ค้้า
คู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทฯ โดยตรง
(Critical Tier 1 Suppliers)
คู่่�ค้้าสำำ�คััญที่่�ไม่่ได้้ทํําธุุรกิิจ
กัับบริิษััทฯ โดยตรง
(Critical Non-Tier 1 Suppliers)

สััดส่่วนต่่อยอดซื้้�อทั้้�งหมด

100
57.6

ราย

ร้้อยละ

ราย

ร้้อยละ

ราย

ผลดำำ�เนิินการปีี 2564
ในปีี 2564 จากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ที่่�รุุนแรง บริิษััทฯได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเยี่่�ยมชมสถานประกอบกิิจการของ
คู่่�ค้้าสำคััญ (Critical Tier 1 Suppliers) จากเดิิมเป็็น onsite visit มาเป็็นแบบออนไลน์์ (Online) โดยได้้มีีการจััด onsite visit เพิ่่�มอีีก
29 ราย จากการดำเนิินการดัังกล่่าว ทำให้้บริิษััทฯ สามารถส่่งเสริิมคู่่�ค้้าสำคััญ (Critical Tier 1 Suppliers) ให้้ดำเนิินการตาม
แผนงาน SCOC ของบริิษััทฯ ได้้ครบทั้้�ง 53 ราย

การส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าดำำ�เนิินการตาม SCOC ของบริิษััทฯ

1
2

จำำ�นวนคู่่�ค้้า (ราย)
คู่่�ค้้าคนสำำ�คััญ (Critical Tier 1
Suppliers) ตอบรัับและเข้้าร่่วมการ
ประเมิิน SCOC Assessment
การเยี่่�ยมชมสถานประกอบกิิจการ
ของคู่่�ค้้าคนสำำ�คััญตามกระบวนการ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตาม
เกณฑ์์จรรยาบรรณคู่่�ค้้าฯ (SCOC)

2562

2563

2564

ราย

ราย

ราย

53 53 53
11 13 29
ราย

ราย

ราย

53
100%

สรุุปผลดำำ�เนิินการ

ราย

4. ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์และปิิด Gap ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของคู่่�ค้้ากลุ่่�มจััดหาวััตถุุดิิบ กลุ่่�ม
ขนส่่ง และกลุ่่�มสินิ ค้้าและบริิการ บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายที่่จ� ะดำเนิินการประเมิินความเสี่่ย� งด้้าน ESG กัับคู่่ค้� า้ ( Tier 1 Suppliers)
รอบการประเมิิน 3 ปีี คืือ 2562-2564 ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมของคู่่�ค้้า Tier 1 Supplier จำนวน 979 ราย และคู่่�ค้้าสำคััญที่่�ไม่่ได้้ทำธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยตรง (Critical Non-tier
1 Suppliers) 101 รายครบแล้้ว โดยพบว่่า คู่่�ค้้า Tier 1 Suppliers จำนวน 5 ราย และ คู่่�ค้้าสำคััญที่่�ไม่่ได้้ทำธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ
โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers) จำนวน 22 รายมีีความเสี่่�ยงจากการดำเนิินงานของคู่่�ค้้าในระดัับวิิกฤตและระดัับสููง
ในทุุกด้้าน คืือ ด้้านเศรษฐกิิจ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับเรื่่�องส่่งของล่่าช้้า/ส่่งมอบสิินค้้าไม่่มีีคุุณภาพ ทำให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงััก
ด้้านสัังคม ซึ่่�งได้้แก่่ ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับถููกชุุมชนร้้องเรีียน เนื่่�องจากปฏิิบััติิงานไม่่ถููกต้้อง และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ความเสี่่�ยง
เกี่่ยวกั
� บั การรั่่�วไหลของสารเคมีีและน้้ำมััน ซึ่่ง� บริิษัทั ฯได้้ร่่วมกันั หามาตรการลดความเสี่่ย� งที่่ห� ลากหลายกัับคู่่�ค้า้ ที่่ไ� ด้้รับั การประเมิิน
ความเสี่่�ยง เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดผลกระทบและโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงนั้้�น ร้้อยละ 100 และไม่่มีีการยุุติิการดำเนิินงานกัับคู่่�ค้้าใน
รายที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงนั้้�น (ร้้อยละ 0) (Disclosure 308-2, Disclosure 414-2)
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การส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าพััฒนาตามแนวทางการแก้้ไขและแผนงาน
การประเมิิน
ความเสี่่�ยง ESG
ของคู่่�ค้้า
Tier 1 Supplier

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง ESG
ของคู่่�ค้้า
Critical Non-Tier 1
Supplier

คู่่�ค้้า Tier 1 Supplier
979 ราย	ร้้อยละ 100
จำำ�นวนคู่่�ค้้า Tier 1 Supplier		 5 ราย	ร้้อยละ 0.5
ที่่�มีีความเสี่่�ยงในระดัับวิิกฤตและระดัับสููง
		ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ		 5 ราย	ร้้อยละ 0.5			
		ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม		 5 ราย	ร้้อยละ 0.5
		ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม		 5 ราย	ร้้อยละ 0.5

คู่่�ค้้า Critical Non-tier 1 Suppliers
จำำ�นวน คู่่�ค้้า Critical Non-tier 1 			
ที่่�มีีความเสี่่�ยงในระดัับวิิกฤตและระดัับสููง
		ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ			
		ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม 		

ดำำ�เนิินการ
ปิิด gap แล้้ว
ครบทุุกราย

101 ราย	ร้้อยละ 100
22 ราย		ร้้อยละ 21.8
20 ราย		
ร้้อยละ 19.8
6 ราย		ร้้อยละ 5.9
7 ราย		ร้้อยละ 6.9

ดำำ�เนิินการ
ปิิด gap แล้้ว
ครบทุุกราย

การรายงานความโปร่่งใสในห่่วงโซ่่อุุปทาน
ร้้อยละของคู่่�ค้้าที่่�บริิษััทฯ
ได้้ร่่วมดำำ�เนิินด้้านความยั่่�งยืืน
คู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทฯ
ตอบรัับการเชิิญเข้้าร่่วมประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานตามจรรยาบรรณฯ
คู่่�ค้้าสำำ�คััญของบริิษััทฯ
ที่่�ได้้ทำำ�การประเมิินผล
ตามจรรยาบรรณฯ (ร้้อยละ)
การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า
ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยตรง
(Tire 1 suppliers)
การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าสำำ�คััญ
ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยตรง
(critical non-tier 1 suppliers)

2562

100%
45.3%
100%
100%

2563

2564

53 100% 53 100% 53
24 100% 53 100% 53
ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

979 100% 979 100% 979
ราย

ราย

ราย

101 100% 101 100% 101
ราย

ราย

ราย
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การบริิหารจััดการนวััตกรรม
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based)
เพื่อน�ำมาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ธุรกิจเงินร่วมทุน
(Corporate Venture Capital) พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ (Ecosystem and Incubation) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน�ำในเอเชีย

1. ด้้านการวิิจััยและพััฒนา (Research & Development : R&D)

ในปีีที่่�ผ่่านมากลุ่่�มวิิจััยและพััฒนา (R&D) ได้้ดำเนิินการติิดตั้้�งและเดิินเครื่่�องโรงงานต้้นแบบเพื่่�อผลิิตผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าสููงจากจุุลสาหร่่าย
รวมถึึงการทดสอบประสิิทธิิภาพของสารมููลค่่าสููงที่่ผ� ลิิตได้้จากโรงงานต้้นแบบ นอกจากนี้้�ยังั มีีความร่่วมมืือทางวิิชาการและพััฒนาโครงการ
ร่่วมกัับสถาบัันวิิจััยและมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ได้้แก่่ ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
แห่่งประเทศไทย (วว.) สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย สถาบััน
เทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT) เป็็นต้้น

รายจ่่ายของบริิษััทสำำ�หรัับการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ปีี

การดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

2561

การผลิิตสารแอสตาแซนติินจากสาหร่่าย และการคััดเลืือกสายพัันธุ์์�สาหร่่ายเพื่่�อการบำบััด
น้้ำทิ้้�งโรงงานผลิิตไบโอเอทานอลเพื่่�อการผลิิตสาร
การผลิิตสารแอสตาแซนติินจากสาหร่่าย การผลิิตพลาสติิกชีีวภาพ การผลิิตน้้ำมัันพื้้�นฐาน
ชีีวภาพ การบำบััดน้้ำเสีีย
• จััดตั้้�งห้้องปฏิิบััติิการเพาะเลี้้�ยงจุุลสาหร่่าย รวมถึึงก่่อสร้้างโรงงานต้้นแบบเพื่่�อผลิิตแอสตา
แซนติิน
• การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบพลาสติิกชีีวภาพ ผลิิตภััณฑ์์โปรตีีนทางเลืือกจากพืืช การบำบััด
น้้ำเสีียจากสถานีีบริิการน้้ำมััน
• ก่่อสร้้างและเดิินเครื่่�องโรงงานต้้นแบบเพื่่�อผลิิตแอสตาแซนติิน ทดสอบประสิิทธิิภาพของ
สารที่่�ได้้
• การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบพลาสติิกชีีวภาพ ผลิิตภััณฑ์์โปรตีีนทางเลืือกจากพืืช

5,400,000

2562
2563

2564

หมายเหตุุ
ปีี 2562 ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจาก สวทช. 2.8 ล้้านบาท และได้้รัับทุุนวิิจััยสนัับสนุุนจาก สกว. 2.3 ล้้านบาท
ปีี 2563 ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจาก สวทช. ประมาณ 1 ล้้านบาท

9,200,000
10,000,000
5,450,000
7,400,000
2,650,000
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2. ด้้านธุุรกิิจเงิินร่่วมทุุน (Corporate
Venture Capital : CVC)

ในต้้นปีี 2564 CVC ได้้ขยายขอบเขตของการลงทุุนจากเดิิมที่่�เน้้น
การลงทุุนในกลุ่่�มพลัังงานสีีเขีียว และกลุ่่�มธุุรกิิจชีีวภาพ ไปสู่่�กลุ่่�ม
ชีีววิิทยาศาสตร์์และยาชีีววััตถุุ (Life science and biopharmaceutical)
นอกจากนี้้� ในกลุ่่�มพลัังงานสีีเขีียวยัังขยายขอบเขตไปที่่�พลัังงาน
สะอาดไฮโดรเจน (hydrogen economy) และเทคโนโลยีีกัักเก็็บ
คาร์์บอนและใช้้ประโยชน์์จากคาร์์บอน (Carbon capture and
carbon utilization) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััท
โดยในปีีนี้้� CVC ลงทุุนไปแล้้วกว่่า 44% ของเงิินงบลงทุุนทั้้�งหมด
โดยเน้้นการลงทุุนใน Startup โดยตรง ซึ่่�งมีีทั้้�งการลงทุุนแบบ
follow-on investment และ initial investment โดยหนึ่่�งใน
Startup ที่่�ลงทุุน คืือ Winnonie ซึ่่�งเป็็น Startup ภายในกลุ่่�ม
บางจากฯ ที่่น� ำนวััตกรรมพลัังงานสีีเขีียวมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้ามาช่่วย
ยกระดัั บ คุุณภาพชีีวิิ ตผู้้� ประกอบอาชีีพขัั บ ขี่่� รถ จัั ก รยานยนต์์
สาธารณะ

เช่่นเดีียวกัั น กัั บปีี 2564 บริิ ษััท ฯ ได้้ ท ำการพัั ฒ นาโครงการ
ปั๊๊� มน้้ ำมัั น หยอดเหรีียญ “กระทิิ ง ” โดยมีีจุุดประสงค์์ เ พื่่� อ นำ
นวััตกรรมเข้้าสู่่ชุุมช
� นที่่ห่่� างไกลสถานีีบริิการน้้ำมััน โดยนอกเหนืือ
จากน้้ำมัันแล้้ว ยัังมีีบริิการอื่่น� เช่่น เติิมเงิินมืือถืือ จ่่ายบิิลค่่าไฟฟ้้า
ค่่าน้้ำ โดยในอนาคตจะมีีบริิการทางด้้านการเงิินเพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย

3. ด้้านการบ่่มเพาะธุุรกิิจ (Ecosystem
and Incubation : E&I)

บริิษััทฯ ได้้วางกรอบแนวคิิดการดููแลพนัักงานตามแนวทาง The
Best Employer โดยมีีเป้้าหมายในการพััฒนาพนัักงานทุุกระดัับ
ให้้ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนองค์์กร เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วของสถานการณ์์โลก โดย ฝ่่าย Ecosystem and Incubation
ภายใต้้สถาบัันนวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ (BiiC) ได้้จัดั โครงการ
“The Intrapreneur ปั้้�นคนในให้้เป็็นเถ้้าแก่่” เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�เวทีี
สำหรัับพนัักงานที่่�ต้้องการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนานวััตกรรม
(Involvement) โดยระดมความคิิดจากพนัักงานในการต่่อยอด
ธุุรกิิจเดิิมหรืือสรรหาแนวทางการทำธุุรกิิจใหม่่ๆ เพื่่�อเป็็นการหา
รายได้้ทดแทน ด้้วยการจััดให้้มีีการเสนอโครงการพััฒนาธุุรกิิจจาก
พนัักงานบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่ม� โดยนำหลัักการคิิดแบบ Design
Thinking มาออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และทำการสนัับสนุุน
ปรัับปรุุงองค์์ประกอบเพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการบ่่มเพาะเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการขยายเชิิงพาณิิชย์์ต่่อไป

นอกจากนี้้� E&I ยัังมีีการผลัักดัันการก่่อตั้้�ง “Thailand Synthetic
Biology Consortium” ร่่วมกัับ 17 หน่่วยงาน เพื่่�อเป็็นเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือในการขัั บ เคลื่่� อ นนวัั ต กรรม และอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีชีีววิิทยาสัังเคราะห์์ในประเทศ รวมถึึงเชื่่อ� มโยงความร่่วม
มืือ แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ระหว่่างผู้้�ประกอบการและนัักวิิจัยทั้้
ั ง�
ภายในและระหว่่างประเทศ ต่่อยอดเป็็นนวััตกรรม และนำไปใช้้
ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์ซึ่์ ง่� สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิด้า้ นยก
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เปิิดตััวธุุรกิิจ Internal Startup ระดัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมภายใต้้เศรษฐกิิจ BCG Model โดย
“Winnonie” (วิิน No หนี้้�) ที่่เ� กิิดจากการประยุุกต์์แนวคิิดทางธุุรกิิจ มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือในระยะก่่อตั้้�ง ได้้แก่่ สำนัักงานนวััตกรรม
เข้้ากัับหลัักการ Design Thinking ภายใต้้การสนัับสนุุนของสถาบััน แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) (สนอ.) สำนัักงานสภานโยบายการ
นวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ ผ่่านโครงการ “The Intrapreneur อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สอวช.) และ
ปั้้�นคนในให้้เป็็นเถ้้าแก่่” เป็็นการผลัักดัันด้้านนวััตกรรมในองค์์กร บริิษััท บีีบีีจีีไอ จำกััด(มหาชน)
จาก Ideas ให้้เกิิดเป็็นธุุรกิิจที่่�สามารถเติิบโตได้้ สามารถต่่อยอด
กัับธุุรกิิจของบางจากฯ ซึ่่�งเป็็นปีีแรกที่่�มีีโครงการที่่�พััฒนาจาก
Ideas เข้้าสู่่�กระบวนการบ่่มเพาะในรููปแบบ Internal Startup
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การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ และความมั่่�นคงปลอดภััย
ทางไซเบอร์์มาใช้้ในการพััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมการนำระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญที่่�จะตอบสนองต่่อความคาดหวัังและความต้้องการของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะการมีีแนวปฏิิบััติิ มีีเครื่่�องมืือ มีีกรอบในการดำเนิินการ มาตรฐานที่่�ใช้้ดำเนิินการที่่�ทัันสมััย มีีประสิิทธิิภาพ และ
ให้้ความสำคััญกัับระบบความปลอดภััยสอดคล้้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�งกำหนดของรััฐ เช่่น พระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้สอดคล้้องพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการขยายธุุรกิิจ ตามแผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร

โครงสร้้างการบริิหารงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์
โครงสร้้างการบริิหาร เพื่่�อการพััฒนาองค์์กรด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�งคณะทำงานและคณะกรรมการ รายงานต่่อ
คณะอนุุกรรมการและคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร (ERMC) และมีีสายงานพััฒนาองค์์กรดิิจิทัิ ลั และฝ่่ายดิิจิทัิ ลั และเทคโนโลยีี
สารสนเทศดููแลบริิหารงาน
คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
คณะกรรมการบริิหารและ
จััดการบริิษััท (MANCOM)

คณะอนุุกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

กลุ่่�มบริิหารและ
พััฒนาศัักยภาพ
องค์์กร

สายงานพััฒนาองค์์กรดิิจิิทััล
ฝ่่ายดิิจิิทััลและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (DI)
ส่่วนโครงสร้้าง
พื้้�นฐานและ
บริิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ส่่วนแผนกลยุุทธ์์
และระบบงาน
ดิิจิิทััล

ส่่วนความมั่่�นคง
ปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

ส่่วนระบบ
เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
ทางธุุรกิิจ

ตั้้�งแต่่ปีี 2561 บริิษัทั ฯ ได้้ตั้้ง� ส่่วนความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ขึ้้น� เพื่่อ� รัับผิิดชอบงานบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
โดยมีีการดำเนิินการตามมาตรฐานสากลการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ISO/IES 27001: 2013, ISO/IES 27032:
2012 และ NIST Cyber security framework
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การบริิหารระบบการจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลตามมาตรฐานสากล
ISO/IES27001:2013 เป็็นมาตรฐานสากลสำหรัับระบบการ
จัั ด การความปลอดภัั ย ของข้้ อ มููล (Information Security
Management Systems : ISMS) บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองต่่อ
เนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2555 มีีการดำเนิินการตามระบบนัับตั้้�งแต่่การ
ประเมิินความเสี่่ย� ง การออกแบบด้้านการรัักษาความปลอดภััยและ
การนำไปปฏิิบััติิ รวมถึึงการบริิหารจััดการความปลอดภััย ทำให้้
เกิิดความยืืดหยุ่่�นในการควบคุุมหรืือพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััท

ISO/IES 27032: 2012 ตั้้�งแต่่ปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้รัับการ
รัับรอง ISO/IES 27032: 2012 เพิ่่�มนอกจาก ISO 27001
ซึ่่� ง เน้้ น ที่่� Confidentiality, Integrity และ Availability
ใน Cyberspace คืือความมั่่�นคงปลอดภััยของทรััพย์์สิินในโลก
ไซเบอร์์ เช่่น ฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์ ข้้อมููล บริิการ รวมไปถึึง
สิ่่�งที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ (Virtual Assets) เช่่น ชื่่�อเสีียง แบรนด์์
เป็็นต้้น

การป้้องกัันภััยคุุกคามต่่อทรััพย์์สิิน ข้้อมููลและระบบสารสนเทศ
บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการตาม “นโยบายรัักษาความปลอดภััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ” ซึ่่�งจะมีีการดููแลอย่่างครอบคลุุมนัับตั้้�งแต่่
1. การประเมิินความเสี่่�ยง คััดเลืือกระบบสารสนเทศที่่�สำคััญ และจััดทำระบบสำรองและแผนรองรัับกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินในกรณีีไม่่
สามารถดำเนิินการด้้วยวิิธีกี ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จััดให้้มีกี ารทดสอบสภาพความพร้้อมใช้้ ระบบสำรองและซ้้อมแผนรองรัับแผนรองรัับ
กรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินและแผนการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่างสม่่ำเสมอ
2. การบริิหารจััดการทรััพยากรด้้านทรััพย์์สิินสารสนเทศ ต้้องมีีมาตรการ ควบคุุมการใช้้และรัักษาทรััพย์์สิิน อุุปกรณ์์ให้้สมบููรณ์์พร้้อม
ใช้้ และป้้องกัันการเข้้าถึึงทรััพย์์สิินหรืือข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
3. การจััดการข้้อมููลและการรัักษาความลัับ บริิษัทั ฯ มีีมาตรการรัักษาความปลอดภััย โดยมีีการควบคุุมการเข้้าถึึง และการใช้้งานระบบ
สารสนเทศของบริิษััทตามลำดัับความสำคััญ หรืือลำดัับชั้้�นความลัับในการเข้้าถึึง การควบคุุมการรัับส่่งข้้อมููล รวมทั้้�งจััดให้้มีีการทำ
สััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในการรัักษาความลัับและไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ กัับหน่่วยงานภายนอก
4. การจััดให้้มีีการป้้องกัันและมีีระบบตรวจจัับภััยคุุกคาม (Security Information and Event Management หรืือ SIEM) ซึ่่�งมีี
ความทัันสมััยคืือสามารถช่่วยวิิเคราะห์์ตรวจจัับภััยการโจมตีีใหม่่ๆ ในลัักษณะต่่างๆ พร้้อมการแจ้้งเตืือนที่่�รวดเร็็วและแม่่นยำ
ช่่วยให้้ผู้้�ดููแลระบบตอบสนองได้้อย่่างมั่่�นใจต่่อระบบสารสนเทศทั้้�งจากการบุุกรุุกผ่่านระบบเครืือข่่ายและโปรแกรม ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
ที่่�จะสร้้างความเสีียหายให้้กัับข้้อมููลของบริิษััท โดยบริิษััทฯ จะมีีการตรวจจัับ ป้้องกััน และการกู้้�คืืน รวมทั้้�งการสร้้างความตระหนััก
รู้้�แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมไปถึึงการบริิหารจััดการทางเทคนิิค ซึ่่�งมีีการดำเนิินการดัังนี้้�
• การทดสอบขั้้� น ตอนและกระบวนการในการบริิ ห ารจัั ด การเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของ
ระบบสารสนเทศอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการบริิหารจััดความเสี่่�ยงไซเบอร์์ (Cyber security drill)
• จััดให้้มีีการทดสอบโดยจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญมาทดสอบเจาะระบบ (Penetration test) กัับระบบงานที่่�สำคััญเพื่่�อวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
และผลกระทบทางธุุรกิิจ (Risk and Impact for business) โดยจะทดสอบอย่่างน้้อยทุุกปีีหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงระบบงาน
ที่่�มีีนััยสำคััญ
• การทำประเมิิน Vulnerability Assessment ซึ่่ง� เป็็นการตรวจระบบปฏิิบัติั กิ าร (OS) ซอฟต์์แวร์์ และอุุปกรณ์์ Network/Security
ว่่ามีีช่่องทางใดบ้้างและมีีระดัับความรุุนแรงของผลกระทบหรืือไม่่ มากน้้อยเพีียงใด เพื่่�อให้้ผู้้�ดููแลระบบประเมิินความเสี่่�ยงว่่ามีี
โอกาสที่่�จะถููกเจาะระบบจากผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีมากน้้อยเพีียงใด และทำการแก้้ไขเพื่่�อปิิดช่่องโหว่่นั้้�น

การสื่่อ� สารภายในองค์์กรเพื่่อ� สร้้างความตระหนัักรู้้�และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้งานระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิษััทฯ ได้้มีีการนำดิิจิิทััลเทคโนโลยีีมาใช้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในด้้านการบริิหารงานภายในองค์์กร และธุุรกิิจต่่างๆ บริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำคััญกัับพนัักงาน และผู้้�ปฏิิบััติิงานโดยจััดให้้มีีการสื่่�อสารและอบรม ดัังนี้้�
•	จััดให้้มีีการอบรมพนัักงานที่่�เข้้าใหม่่ในรููปแบบเชิิงปฏิิบััติิการพร้้อมกัับการวััดผลเกี่่�ยวกัับความตระหนัักถึึงภััยทางไซเบอร์์
รวมถึึงข้้อกำหนดการใช้้ระบบสารสนเทศขององค์์กร และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย เช่่น พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำ
ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เป็็นต้้น
• การสื่่อ� สารประเด็็นความเสี่่ย� งทาง Cyber ที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ความรู้้แ� ละสร้้างความตระหนัักต่่อภััยทางไซเบอร์์ (Security awareness)
โดยจะมีีข่่าวสารต่่างๆ แจ้้งพนัักงานทาง Out look ทางระบบสารสนเทศภายใน เช่่น email หรืือ pop-up เป็็นประจำ
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• Cybersecurity awareness improvement program จะมีีการดำเนิินการอย่่างสม่่ำเสมอทุุกปีี โดยการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจถึึง
เกี่่�ยวกัับภััยทาง e-mail และมีีการวััดผลความเข้้าใจด้้วยการทำ Phishing Simulation คืือ การจำลองอีีเมลประเภทฟิิชชิิงส่่ง
ให้้กลุ่่�มผู้้ใ� ช้้งานภายในองค์์กร เพื่่อ� วััดระดัับความเสี่่ย� งขององค์์กรต่่อภััยคุกุ คามประเภทฟิิชชิงิ และวััดความตระหนัักของผู้้ใ� ช้้งาน
ในการแยกแยะฟิิชชิิงอีีเมล (Security Awareness Assessment ) โดยมีีการเก็็บบัันทึึกผลการทดสอบและวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อ
นำไปวางแผนและจััดอบรมพััฒนาความรู้้� รวมถึึงปรัับปรุุงมาตรการป้้องกัันภััยฟิชชิ
ิ งิ ขององค์์กร ซึ่่ง� ในปีี 2564 มีีการดำเนิินการ
4 ครั้้�ง ในสถานการณ์์จำลองลัักษณะต่่างๆ พร้้อมมีีแบบประเมิินความผิิดพลาดจากการทดสอบให้้กัับพนัักงานนั้้�นอย่่างทัันทีี
เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้�และเกิิดความตระหนัักต่่อไป (Rapid improvement program) และในการจำลองสถานการณ์์ต่่าง ๆ ทำให้้
ได้้พบจุุดอ่่อนบางจุุดและนำข้้อมููลไปวิิเคราะห์์เพื่่�อปิิดช่่องโหว่่ โดยการสื่่�อสารทำความเข้้าใจกัับพนัักงาน เพื่่�อให้้ได้้เรีียนรู้้�
ระมััดระวััง รู้้�จัักวิิธีีจััดการกัับภััยด้้าน Phishing Mail ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
Security Awareness
Assessment
2564
2563
2562

Testing #1

1.8%
3.4%
6.2%

Testing #2

Testing #3

Testing #4

6.1%
1.1%
2.79%
1.3%		 -		 2.1%
-		 -

• Cyber Security Response เป็็นอีีกแนวทางหนึ่่ง� ที่่�บริิษัทั ฯ มีีการดำเนิินการ โดยจะมีีการติิดตามกรณีีศึึกษาทางด้้านไซเบอร์์ เพื่่อ�
นำมาอบรมให้้ความรู้้แ� นวทางแก่่พนัักงาน ผู้้บ� ริิหาร รวมทั้้�งบริิษัทั ในกลุ่่�มบางจากฯ ให้้ระมััดระวัังและมีีความตระหนัักในเรื่่อ� งการ
หลอกลวงผ่่านทางอีีเมล์์ธุุรกิิจ (Business email compromise) เช่่น การส่่งใบแจ้้งหนี้้�ปลอม โดยจััดอบรมให้้กัับส่่วนงาน/
สายงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้เกิิดความตระหนัักและระมััดระวััง โดยได้้กำหนดแนวทางการควบคุุมที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ (Strictly process
confirming) ดัังนี้้�
1. การร้้องขอ ลงทะเบีียนหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำคััญโดยเฉพาะข้้อมููลบััญชีีธนาคาร
2. ให้้ใช้้แบบฟอร์์มที่่�กำหนดเพื่่�อยืืนยัันการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
3. โดยการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล ต้้องลงนามในแบบฟอร์์มที่่�กำหนดโดยผู้้�มีีอำนาจของคู่่�ค้้านั้้�นๆ
4. ต้้องมีีหลัักฐานเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขอเปลี่่�ยนแปลง โดยดููความน่่าเชื่่�อถืือของเอกสารนั้้�นประกอบด้้วย เช่่น เอกสาร
ที่่�ออกให้้โดยหน่่วยงานรััฐ
5. มีีการยืืนยัันให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ร้้องขอเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลนั้้�นมาจากผู้้�ร้้องขอจริิง โดยให้้ติิดต่่อเพื่่�อทางโทรศััพท์์ที่่�เคยติิดต่่อ
6. ให้้มีีการเพิ่่�มขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ในกระบวนการทำงาน
• มาตรการการดููแลรัับมืือกรณีีเกิิดการคุุกคามทางไซเบอร์์ บริิษััทฯ มีีการจััดทำแผนและวิิธีีปฏิิบััติิสำหรัับเหตุุความไม่่ปลอดภััย
(Incident Response Plan) ที่่�พิจิ ารณาว่่ามีีความเสี่่ย� งสููง ให้้สามารถป้้องกััน กู้้�คืืน ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ
คงดำเนิินธุุรกิิจได้้ต่่อเนื่่�อง และผลกระทบน้้อยที่่�สุุด โดยในการดำเนิินงาน บริิษััทฯ มีีระบบสนัับสนุุน ด้้าน IT Service
Management System เป็็นระบบ BMC Remedy โดยมีีชื่อ่� ภายในบริิษัทั ฯ ว่่า MyIT ซึ่่ง� จะมีีขั้้น� ตอนปฏิิบัติั กิ ารจััดการเหตุุขัดั ข้้อง
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ โดยพนัักงานสามารถแจ้้งมายัังส่่วนบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้ 3 ช่่องทาง คืือ
				 1) ระบบ MyIT
				 2) email
				 3) ทางโทรศััพท์์
จำำ�นวนเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดการละเมิิดข้้อมููล
การเปิิดเผยข้้อมููลโดยที่่�ไม่่ตั้้�งใจ
และการรั่่�วไหลของข้้อมููล

0 0			 0		 0		 0

2560 2561 2562 2563 2564

จำำ�นวนครั้้�งที่่�ข้้อมููลลููกค้้ารั่่�วไหล
หรืือถููกนำำ�ไปเปิิดเผย/
ใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

0 0			 0		 0

0

2560 2561 2562 2563 2564
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สิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� ราดููแลมีีหลายด้้าน

“การบริิหารจััดการน้ำำ�� ”
เป็็นหนึ่่ง� ในเรื่่อ� งสำำ�คััญ
โรงกลั่่�นนามัันบางจากเป็็น

โรงกลั่น่� น้ำำ�� มัันแแห่่งแรกในประเทศไทย
ที่่ไ� ด้้ใบรัับรองมาตรฐาน

Water Footprint
หรืือรอยเท้้าน้ำำ��

ตลอดวััฏจัักรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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การจััดสรรทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่อ� อรรถประโยชน์์สูงู สุุด (Operational Eco-Efficiency)
เกิิดประสิิทธิิภาพในการผลิิตสููงสุุด และลดการเกิิดของเสีียและ
มลพิิ ษ ให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด เพื่่� อ ในเกิิ ด ประสิิ ทธิิ ภ าพสููงสุุดในการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิ บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งการ
ใช้้ทรััพยากรและควบคุุมมลพิิษ เป็็นตััวขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนา
อย่่างต่่ อ เนื่่� อ งภายใต้้ น โยบายเชิิ ง รุุก สอดคล้้ อ งตามเกณฑ์์
อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ 5 เครืือข่่ายสีีเขีียว (Green Industry
Level 5: Green Network) ซึ่่ง� เป็็นเกณฑ์์อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ
สููงสุุดจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ครอบคลุุมการดำเนิินธุุรกิิจ
โดยเฉพาะด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ รวมถึึงการขยายและ
ส่่งเสริิมแนวทางการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เนื่่�องจากผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ทำให้้ ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ชุุมชนและผู้้�บริิโภค เพื่่�อผลัักดัันไปสู่่�การเป็็น
การขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ทั่่� ว โลก และการ เครืือข่่ายสีีเขีียว (Green Network) และเป็็นการแสดงถึึงความ
แพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำคััญต่่อ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรในการ
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิในกระบวนการผลิิตอย่่างคุ้้�มค่่า โดยให้้ ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Disclosure 102-12)

ในปีี 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมัันมีีกำลัังการกลั่่�น
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 99,040 บาร์์เรลต่่อวััน คิิดเป็็น 83% ของกำลัังการผลิิต
รวมของโรงกลั่่�น ซึ่่�งเป็็นผลจากความผัันผวนของราคาน้้ำมัันและ
ค่่าการกลั่่�นที่่�อยู่่�ในระดัับต่่ำ ตามความต้้องการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
ทั่่�วโลกที่่�ลดลงอย่่างมีีนััยสำคััญ รวมถึึงความต้้องการใช้้น้้ำมัันใน
ประเทศที่่�ลดลงจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ จึึง
ได้้ปรัับโรงกลั่่น� เป็็น niche product refinery เพื่่�อพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ใหม่่ๆ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มสารทำละลาย ภายใต้้ชื่่�อ BCP White
Spirit 3040 และได้้ขยายเป็็นผู้้�ผลิิต UCO (Unconverted Oil)
รายเดีียวในประเทศไทย ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มค่่าการกลั่่�น

ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-efficiency)
บริิษััทฯ มุ่่ง� สร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจ และในขณะเดีียวกััน บริิษััทฯ
ยัังคำนึึงถึึงการลดผลกระทบจากการดำเนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
โดยเฉพาะผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจ
อย่่างยั่่ง� ยืืน ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้ใช้้ประสิิทธิภิ าพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
(Eco-efficiency) เป็็นดััชนีีชี้้�วััดที่่�สะท้้อนถึึงประสิิทธิิภาพใน

ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
พัันบาท/ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
15
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14.34

9.89
6.61
5.61
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2562

0.01
2563 2564

การผลิิต และผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� กิิดขึ้้�นจากการผลิิต โดย
บริิษััทฯ ได้้ใช้้รายได้้ก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคาและ
ค่่าตััดจ่่าย (EBITDA) สะท้้อนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และใช้้
ปริิ ม าณการปลดปล่่อยก๊๊ า ซเรืือนกระจก ที่่� เ ป็็ น ประเด็็ น ด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อมที่ส่� ำคััญของอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียมสะท้้อนผลกระทบ
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ค่่าประสิิทธิภิ าพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจที่่สูู� งจะแสดงถึึง
การผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงและมีีผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต่่ำ
สำหรัับประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ ปีี 2564 พบว่่าเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 เนื่่�องจากผลกระทบของราคาน้้ำมััน และค่่า
การกลั่่�นที่่�สููงขึ้้�น ตามความต้้องการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัับสถานการณ์์ COVID-19 ที่มี่� แี นวโน้้มที่ดี่� ขึ้้�ี นเมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2563 ส่่งผลให้้ปริิมาณความต้้องการใช้้น้้ำมัันในประเทศ
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ผลประกอบการของทั้้�งอุุตสาหกรรม
โรงกลั่่�นน้้ำมัันรวมถึึงของบริิษััทฯ ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 ลดลงจากปีีที่่�ผ่่าน
มา จากการดำเนิินการโครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
ของโรงกลั่่�น ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของ บริิษััทฯ ใน
การดำเนิินธุุรกิิจพร้้อมไปกัับการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม

หมายเหตุุ : EBITDA และก๊๊าซเรืือนกระจก ขอบเขต 1 และ 2 (ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า) ของกลุ่่�มธุุรกิิจโรงกลั่่�น และกลุ่่�มธุุรกิิจการตลาด
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การใช้้พลัังงาน
ธุุรกิิจโรงกลั่่�นเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้้พลัังงานสููง ในรููปแบบของพลัังงานความร้้อน พลัังงานไฟฟ้้า และพลัังงานไอน้้ำ บริิษััทฯ
จึึงตระหนัักถึึงการจััดการพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นไปตามระบบการบริิการจััดการพลัังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 โดย
ดำเนิินการมาอย่่างต่อ่ เนื่่�องตั้้�งแต่ปี่ ี 2557 และมีีเป้้าหมายและแผนพััฒนาโรงกลั่่น� ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่�อเป็็นเป้้าหมาย
ในการพััฒนาประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของโรงกลั่่�น สำหรัับแผนระยะสั้้�น คืือการตั้้�งเป้้าหมายในการใช้้พลัังงาน การพััฒนาระบบ
ต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�แล้้วให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แผนระยะกลาง คืือการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลในกระบวนการผลิิตให้้สููงขึ้้�น
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีการศึึกษาโครงการระยะยาวที่่�สามารถลดการใช้้พลัังงานอย่่างมีีนััยสำคััญที่่�เรีียกว่่า EII Improvement Project

เป้้าหมายการใช้้พลัังงาน (Energy Efficiency) ปีี 2564
บริิษััทฯ กำหนดเป้้าหมายการใช้้พลัังงานของโรงกลั่่�นฯ โดยใช้้ดััชนีีชี้้�วััดการใช้้พลัังงาน (Energy Intensity Index: EII) ซึ่่�งเป็็นดััชนีีชี้้�วััด
การใช้้พลัังงานสากล และสามารถใช้้เปรีียบเทีียบกัับโรงกลั่่�นน้้ำมัันที่่�มีีขนาดกำลัังการผลิิตใกล้้เคีียงกััน ปััจจุุบัันดััชนีีการใช้้พลัังงานของ
บริิษััทฯ อยู่่�ที่่�ระดัับ 1 (EII 98.6) ซึ่่�งพััฒนามาจากปีี 2563 (EII 105.4) เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�มีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2563 ส่่งผลให้้ปริิมาณความต้้องการใช้้น้้ำมัันในประเทศมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทฯ ได้้พยายามปรัับตััวเพื่่�อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์์ดัังกล่่าวโดยการปรัับเพิ่่�มกำลัังการผลิิตตามปริิมาณความต้้องการที่่เ� พิ่่�มขึ้้�น (เฉลี่่ย� กำลัังการผลิิตของปีี 2564 ประมาณ 83%)
ทำให้้การตั้้�งเป้้าหมายการใช้้พลัังของปีี 2564 มีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเทีียบกัับเป้้าหมายในปีี 2563 โดยดััชนีีการใช้้พลัังงาน (EII) ของ
ปีี 2564 จะอยู่่�ที่่� 98.6

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการหน่่วย CCRU (Continuous Catalytic Regeneration Unit) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยที่่�มีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่�ดีี
กว่่าหน่่วยเดิิมส่่งผลให้้การใช้้พลัังงานโดยรวมดีีขึ้้�น นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังรัับรู้้�ได้้ถึึงการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีที่่�มีีการพััฒนาอย่่างก้้าว
กระโดด จึึงได้้มีีการใช้้ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ร่่วมกัับพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้มีีการทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนาโรงกลั่่�น
ของบริิษััทฯ ให้้เป็็นโรงกลั่่�นชั้้�นนำและก้้าวทัันโลก
บริิษััทฯ มีีการดำเนิินการโครงการพััฒนาโรงกลั่่น� และติิดตามโครงการเดิิมที่ด่� ำเนิินการมาตั้้�งแต่ปี่ ี 2562 อย่่างต่อ่ เนื่่�อง ซึ่่ง� เป็็นโครงการ
ที่่�มุ่่�งพััฒนาประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ตััวอย่่างโครงการที่่�ดำเนิินการ ได้้แก่่

- โครงการเปลี่่�ยนตััวเร่่งปฏิิกิริิ ยิ าที่่�หน่่วยปรัับปรุุงคุุณภาพ
น้ำำ��มัันแนฟทาที่่� 2 และ 3
- โครงการติิ ด ตั้้� ง วััสดุุ เ คลืื อ บผิิ ว ป้้ อ งกัันการสูู ญ เสีี ย
ความร้้ อ นที่่� ผ นัังเตาเผา เพื่่� อ ลดการใช้้ พลัั งงานที่่�
หน่่วยกลั่่�นน้ำำ��มัันดิิบที่่� 3
- โครงการหยุุดการใช้้เครื่่อ� งอััดก๊๊าซที่่�หน่่วยกลั่่น� น้ำำ�มัั
� นดิิบที่่� 3
- โครงการหยุุ ด การใช้้ ง านหน่่ ว ยกำำ�จัั ดกำำ� มะถัั น ใน
แก๊๊สเชื้้�อเพลิิงที่่� 3

- โครงการปรัังปรุุงเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน เพื่่�อนำำ�
ความร้้อนเหลืือทิ้้�งกลัับมาใช้้ที่่�หน่่วยกลั่่�นน้ำำ��มัันดิิบที่่� 2
- โครงการการลดการใช้้ ไ อน้ำำ�� แรงดัันสูู ง ที่่� ห อปรัับปรุุ ง
คุุณภาพน้ำำ��มัันแนฟทาชนิิดเบา
- โครงการการลดการใช้้ไอน้ำำ��แรงดัันปานกลางที่่�หอแยก
ผลิิตภััณฑ์์ของหน่่วยแตกโมเลกุุล
- โครงการลดอุุณหภููมิิด้้านขาออกจากเตาเผาของหน่่วย
แตกโมเลกุุล
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จากการบริิหารจััดการการใช้้พลัังงาน และโครงการพััฒนาประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่�พััฒนาแล้้วเสร็็จส่่งผลให้้ดััชนีีการใช้้พลัังงาน
(EII) ของโรงกลั่่�น เท่่ากัับ 98.6 และการใช้้พลัังงานภายในหน่่วยการผลิิต เท่่ากัับร้้อยละ 5.24 ของพลัังงานเทีียบเท่่าน้้ำมัันเตาต่่อกำลััง
การผลิิต (%FOEB) ในปีี 2564

ผลลััพธ์์ของธุุรกิิจโรงกลั่่�น
ดััชนีีการใช้้พลัังงาน (Energy Intensity Index; EII)
ปีี 2559*

ปีี 2560

ปีี 2561*

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564*

เป้้าหมาย

102.5

101.5

99.0

98.6

111.5

97.7

ผลงาน

103.1

103.1

100.5

97.9

102.0

98.6

การใช้้พลัังงานภายในหน่่วยการผลิิต
(ร้้อยละของพลัังงานเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันเตาต่่อ กำำ�ลัังการผลิิต %FOEB)
ปีี 2559*

ปีี 2560

ปีี 2561*

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564*

เป้้าหมาย

5.92

5.84

5.75

5.53

6.17

5.48

ผลงาน

5.69

5.43

5.46

5.07

5.68

5.24

* มีีการซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี

แผนงานในอนาคต
สำหรัับแผนงานลดการใช้้พลัังงาน บริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทผู้้�เชี่่ย� วชาญจากต่่างประเทศเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเทคโนโลยีี และประสบการณ์์
และใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาโครงการในอนาคต ทำให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการพััฒนาการใช้้พลัังงานจะเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีโครงการที่จ่� ะเริ่่ม� ดำเนิินการในปีี 2565 ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มทำให้้การใช้้พลัังงานหลัังการดำเนิินโครงการมีีประสิิทธิภิ าพ
เพิ่่�มขึ้้�น และด้้วยการใช้้งานหน่่วย CCRU (Continuous Catalytic Regeneration Unit) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยใหม่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง แทน
การเดิินหน่่วย Catalytic reforming ของหน่่วยกลั่่�นที่่� 3 จะส่่งผลให้้ภาพรวมการใช้้พลัังงานลดลง นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีโครงการลด
การใช้้พลัังงานอื่่�นๆ อีีก อาทิิเช่่น
• โครงการหยุุดการใช้้งานหน่่วย Catalyst reforming ของหน่่วยกลั่่�นที่่� 2
• โครงการติิดตั้้�งเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าแบบเครื่่�องยนต์์ก๊๊าซ (Gas Engine Generator) เพื่่�อทดแทนเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าแบบกัังหััน
ก๊๊าซ (Gas Turbine Generator)
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93

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนของทุุกกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโรงกลั่่�นน้้ำมัันซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้้พลัังงานและเชื้้�อเพลิิงสููง บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและ
ผลกระทบทั้้�งด้้านกายภาพ และด้้านการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ทั้้�งต่่อบริิษััทฯ และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย การปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการทางธุุรกิิจ จึึงเป็็นประเด็็นสำคััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญ
โดยบริิษััทฯ กำหนดให้้การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ขององค์์กร เป็็นตััวชี้้�วััดผลการดำเนิินงานในระดัับองค์์กร (Corporate KPI)
และเป็็นตััวชี้้�วััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ เพื่่�อแสดง
ความมุ่่�งมั่่�นในการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และเป้้าหมาย SDG 13 โดยกำหนดเป้้าหมายระยะยาวในการเป็็น
Carbon Neutral Company ภายในปีี 2573 จากโครงการการลดก๊๊าซเรืือนกระจก (GHG Emission Reduction) และกิิจกรรม
การชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offsets)

เป้้าหมาย ปีี 2564

กลยุุทธ์์

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1 ของโรงกลั่่�น
ไม่่เกิิน 850,095 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

การใช้้พลัังงานและเชื้้�อเพลิิงสะอาด
ในกระบวนการผลิิต

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 2 ของโรงกลั่่�น
ไม่่เกิิน 4,694 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า


เป้้าหมาย ปีี 2573
มุ่่�งสู่่�การเป็็น Carbon Neutral Company
จากโครงการการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
(GHG Emission Reduction) และกิิจกรรม
การชดเชยคาร์์บอน (Carbon Offsets)

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
บริิษััทฯ บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับองค์์กร โดยการใช้้
เชื้้อ� เพลิิงและพลัังงานสะอาดในกระบวนการผลิิต เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การใช้้พลัังงาน และขยายการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานหมุุนเวีียน
และพลัังงานสะอาด ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการปลดปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกรวมทั้้�งหมด 839,910.54 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า มาจากการปลดปล่่อยก๊๊าเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1 จำนวน
821,960.67 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า และจากการ
ปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 2 จำนวน 17,949.87 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (Gross location-based scope
2 GHG emissions: 11,609.19 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
และ Gross market-based scope 2 GHG emissions: 1,408
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)
*หมายเหตุุ : รายงานตามขอบเขตการควบคุุมการดำเนิินการ (Operational Control Approach)

การจััดทำำ� Carbon footprint
of products
โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงาน
การขยายการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงาน
หมุุนเวีียนและพลัังงานสะอาด

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

94

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

ก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 1 จำนวน 820,901.52 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า และจากการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขตที่่� 2 จำนวน
5,749.34 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อน เนื่่�องจาก
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มใช้้งานหน่่วย CCRU (Continuous Catalytic
Regeneration Unit) ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานมากกว่่าหน่่วย
รีีฟอร์์มิ่่�งที่่� 3 ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการพลัังงาน และโครงการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน เพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อื่่�นๆ เช่่น โครงการติิดตั้้�งวััสดุุเคลืือบผิิวป้้องกัันการสููญเสีียความร้้อนที่่�
ผนัังเตาเผา, โครงการปรัังปรุุงเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน และโครงการ
การลดการใช้้ไอน้้ำต่่างๆ
ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการ”ส่่งเสริิมการจััดทำคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ขององค์์กรในภาคอุุตสาหกรรม” ซึ่่�งจััดโดยสภาอุุตสาหกรรมและองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.)และได้้รัับการรัับรอง
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร (Carbon Footprint for Organization)
ในขอบเขตของโรงกลั่่�น ซึ่่�งจะทำให้้แนวทางการบริิหาร จััดการเพื่่�อลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สำหรัับธุรุ กิิจโรงกลั่่น� ซึ่่ง� เป็็นธุรุ กิิจที่มี่� สััี ดส่่วนการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกอย่่างมีี นัั ยสำคััญมีี ก ารปลดปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจก รวมทั้้�งหมด 826,650.86 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่ามาจากการปลดปล่่อย

นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับเลืือกเป็็นบริิษััทนำร่่องในโครงการ”พััฒนากลไกเชิิง
เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อกำหนดราคาคาร์์บอนและการลงทุุนเพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก” โดย อบก. และ บริิษััท เดอะ ครีีเอจี้้� จำกััด ช่่วยให้้บริิษััทฯ
ได้้ น ำการกำหนดราคาคาร์์ บ อนภายในองค์์ ก รมาเป็็ น เครื่่� อ งมืือในการ
พิิจารณาส่่งเสริิมโครงการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

แผนงานในอนาคต
ปีี 2565 โรงกลั่่�นฯมีีแผนการดำเนิินโครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน จึึงเป็็นโอกาสที่่�บริิษััทฯ จะเริ่่�มดำเนิินโครงการด้้านการ
ลดการใช้้พลัังงานต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยมีีโครงการต่่างๆ ดัังนี้้�
• โครงการหยุุดการใช้้งานหน่่วย Catalyst reforming ของหน่่วยกลั่่�นที่่� 2
• โครงการติิดตั้้�งเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าแบบเครื่่�องยนต์์ก๊๊าซ (Gas Engine Generator) เพื่่�อทดแทนเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าแบบกัังหััน
ก๊๊าซ (Gas Turbine Generator)
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การบริิหารจััดการน้ำำ��
น้้ำเป็็นทรััพยากรที่่�สำคััญสำหรัับการประกอบธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม
และกิิจกรรมต่่างๆ ของมนุุษย์์ อย่่างไรก็็ตามความเสี่่�ยงและ
ผลกระทบจากปััญหาที่่เ� กี่่ย� วกัับการใช้้น้ำ้ เช่่น ปััญหาขาดแคลนน้้ำ
และคุุณภาพน้้ำ ได้้ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นในประเทศไทย ดัังนั้้�น
การบริิหารจััดการน้้ำจึึงมีีความสำคััญเพื่่�อให้้การใช้้น้้ำให้้เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุดและมีีน้้ำใช้้อย่่างยั่่ง� ยืืนโดยไม่่กระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
บริิษััทฯ ในฐานะอุุตสาหกรรมพลัังงานที่่�นำทรััพยากรน้้ำมาใช้้ใน
ปริิมาณมาก ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของทรััพยากรน้้ำ ตลอดจน
ความเสี่่�ยง และผลกระทบที่่�เกี่่�ยวกัับการนำน้้ำจากแหล่่งน้้ำมาใช้้
ในกิิจกรรมและกระบวนการผลิิตของบริิษัทั ฯ และการปล่่อยน้้ำทิ้้�ง
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมภายนอก รวมถึึงต่่อ
บริิษััทฯ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้มีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงในระดัับ
องค์์กรเกี่่ย� วกัับน้้ำในด้้านปริิมาณและคุุณภาพของน้้ำ (Quality and
Quantity) ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบและโครงสร้้างราคา
ของการใช้้น้้ำ (Regulatory Changes and Pricing Structure)
และด้้านความขััดแย้้งกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการใช้้ทรััพยากรน้้ำ
(Stakeholder Conflict) นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มีีการวิิเคราะห์์โอกาส
เกิิด Water Stress ซึ่่�งจะทำให้้แหล่่งน้้ำจืืดเสื่่�อมโทรมในแง่่ของ

กลยุุทธ์์

ปริิมาณ (เช่่น เกิิดภาวะน้้ำแล้้ง) และคุุณภาพ เช่่นจากการรุุกของ
น้้ำเค็็มที่่�อาจเกิิดกัับแม่่น้้ำเจ้้าพระยาในพื้้�นที่่�โรงกลั่่�น และสถานีี
สููบน้้ำดิิบสำแล จัังหวััดปทุุมธานีี ซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้้ำดิิบ ที่่�บริิษััทฯ
รัับน้้ำประปาจากการประปานครหลวงมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
โดยใช้้เครื่่�องมืือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World
Resources Institute เพื่่�อการบริิหารจััดการน้้ำให้้เหมาะสมกัับ
พื้้�นที่่ที่� มีีค
่� วามเครีียดน้้ำ ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าพื้้�นที่่โ� รงกลั่่น� ฯ และ
พื้้�นที่่ข� องสถานีีสููบน้้ำดิิบสำแล ไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่ที่� มีีค
่� วามเครีียดน้้ำ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการ
ใช้้น้ำ้ ที่่ด� ำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� งด้้วยกระบวนการ Water Footprint
of Product ของผลิิตภััณฑ์์ 6 ประเภทเพื่่�อลดการใช้้น้้ำประปา
ในการผลิิต การติิดตามเฝ้้าระวัังสถานการณ์์น้้ำแล้้ง น้้ำท่่วม และ
การเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้้ำในแม่่น้้ำเจ้้าพระยา และการบริิหาร
จััดการน้้ำโรงกลั่่�นฯ ด้้วยหลัักการ 3Rs (Reduce, Reuse &
Recycle) เพื่่�อลดการใช้้น้้ำประปาในกระบวนการผลิิต สำหรัับ
ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีโครงการที่่�ช่่วยลดปริิมาณการใช้้น้้ำประปา
เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
• โครงการติิดตั้้�ง Cooling tower ใหม่่ที่่�หน่่วยกลั่่�นที่่� 2
• โครงการลดการใช้้ Steam stripping ที่่ห� น่่วยกลั่่น� (เพิ่่�มเติิม)

เป้้าหมายปีี 2564

บริิหารจััดการน้ำำ��ด้้วยเครื่่�องมืือ/
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย

ลดการใช้้น้ำำ��ประปาสะสม
ร้้อยละ 30
เทีียบเท่่าปีีฐาน 2558

ใช้้หลัักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle)
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ด้้วยการ
ลดการใช้้น้ำำ�� นำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� การปรัับปรุุง
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�งเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

ใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อควบคุุม
การรัับน้ำำ��ใหม่่ในกระบวนการผลิิต
ไม่่เกิิน 0.062 ลบ.ม.ต่่อบาร์์เรล
เทีียบเท่่าหน่่วยการผลิิต

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ ใช้้ น้้ ำ ประปาจากการประปานครหลวง 2.10 ล้้ า น
ลููกบาศก์์เมตร และใช้้น้ำ้ บาดาลบางส่่วนตามแผนบริิหารซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�ง
ในมาตรการลดการใช้้น้้ำประปาช่่วงที่่�เกิิดวิิฤตภััยแล้้ง และรัักษา
สภาพบ่่อบาดาลจำนวน 111,902 ลููกบาศก์์เมตร โดยในปีี 2564
บริิษัทั ฯ รัับน้้ำจากแหล่่งต่่างๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 2.44 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
กรณีีรวมน้้ำที่่แ� ยกได้้จากน้้ำมัันดิบิ และ 2.41 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
กรณีีไม่่รวมน้้ำที่่แ� ยกได้้จากน้้ำมัันดิบิ ซึ่่ง� คิิดเป็็น 0.04 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่ อ บาร์์ เรลเทีียบเท่่ า น้้ ำ มัั นที่่� ผ ลิิ ต ได้้ ลดลงจากปีี ก่่อ น 0.05

ลููกบาศก์์เมตรต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่ผ่� ลิิตได้้ เนื่่อ� งจากคุุณภาพ
น้้ำที่่�ลดลงจากการใช้้น้้ำบาดาล และมีีความจำเป็็นต้้องใช้้เครื่่�อง
กำเนิิดไฟฟ้้ากัังหัันไอน้้ำสููงกว่่าปีีก่อ่ นหน้้า เนื่่อ� งจากความผิิดปกติิ
ของเครื่่อ� งกำเนิิดไฟฟ้้ากัังหัันก๊า๊ ซทำให้้ปริมิ าณน้้ำโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีการระบายน้้ำออกไปยัังแหล่่งน้้ำธรรมชาติิ (surface
water) ปริิมาณ 0.83 ล้้านลููกบาศก์์เมตร เมื่่อ� คิิดปริิมาณน้้ำใช้้สำหรัับ
กระบวนการผลิิตแล้้วอยู่่�ที่่� 1.68 ล้้านลููกบาศก์์เมตร หรืือคิิดเป็็น
0.05 ลููกบาศก์์เมตรต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่ผ่� ลิิตได้้
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แผนงานปีี 2564
การลดการใช้้น้ำำ�� (Water Reduction)
1 ใช้้ ก ระบวนการปรัั บ ปรุุ ง คุุ ณ ภาพน้้ ำ ประปาด้้ ว ยระบบกรอง
ละเอีียดระดัับไมครอน (Micro-filtration System) และระบบ
รีีเวอร์์สออสโมซิิส (Reverse Osmosis System) ควบคู่่�กัับหน่่วย
เพิ่่�มคุุณภาพน้้ำด้้วยระบบรีีเวอร์์สออสโมซิิส (Reverse Osmosis
System) และระบบกำจัั ด ไอออนในน้้ ำ ด้้ ว ยไฟฟ้้ า (Electro
De-Ionization System) เพื่่อ� ปรัับปรุุงน้้ำดิิบเบื้้�องต้้นให้้มีีคุณ
ุ ภาพ
ดีีขึ้้�นก่่อนเข้้าระบบผลิิตน้้ำปราศจากแร่่ธาตุุ (Demineralization
System) ที่่�หน่่วยพลัังโรงงาน (Power Plant) ต่่อไป
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ลดการใช้้น้ำำ�� 0.10 ล้้าน ลบ.ม./ปีี*
(คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 0.05 ของความต้้องการน้้ำประปาทั้้�งหมด
ที่่�ไม่่รวมน้้ำจากน้้ำมัันดิิบ และคิิดเป็็น 2,897 ลููกบาศก์์
เมตรต่่อล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)

การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Reuse)
2 นำน้้ ำ ควบแน่่ น (Condensate Water) ที่่� มีีคุุ ณ ภาพดีีจาก ลดการใช้้น้ำำ�� 0.71 ล้้าน ลบ.ม./ปีี
(คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 0.34 ของความต้้ อ งการน้้ ำ ประปา
กระบวนการผลิิตมาใช้้แทนน้้ำสำหรัับหม้้อต้้มไอน้้ำ
ทั้้�งหมดที่่�ไม่่รวมน้้ำจากน้้ำมัันดิิบ และคิิดเป็็น 21,326
ลููกบาศก์์เมตรต่่อล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)
3

นำน้้ำที่่ผ่� า่ นการไล่่กำมะถัันออกแล้้ว (Stripped Water) จากหน่่วย
กำจััดกำมะถัันในน้้ำ (Sour Water Stripping Unit) และน้้ำทิ้้�งจาก
ระบบการไล่่ก๊า๊ ซเบาด้้วยไอน้้ำ (Stripping Steam) ของหน่่วยกลั่่นที่
� ่�
3 มาใช้้แทนน้้ำประปาในหน่่วยกำจััดเกลืือจากน้้ำมัันดิบิ (Desalter)

ลดการใช้้น้ำำ�� 0.12 ล้้าน ลบ.ม./ปีี
(คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 0.06 ของความต้้ อ งการน้้ ำ ประปา
ทั้้�งหมดที่่�ไม่่รวมน้้ำจากน้้ำมัันดิิบ และคิิดเป็็น 3,629
ลููกบาศก์์เมตรต่่อล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)

การนำำ�น้ำำ��ผ่่านการรีีไซเคิิลเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Water Recycle)
4 นำน้้ำควบแน่่น (Condensate Water) ที่่�ปนเปื้้�อนเล็็กน้้อยใน ลดการใช้้น้ำำ�� 0.35 ล้้าน ลบ.ม./ปีี
หน่่วยกลั่่�นที่่� 4 (Plant 4) มาปรัับปรุุงคุุณภาพเพื่่�อใช้้ซ้้ำในระบบ (คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 0.17 ของความต้้ อ งการน้้ ำ ประปา
ทั้้�งหมดที่่�ไม่่รวมน้้ำจากน้้ำมัันดิิบ และคิิดเป็็น 10,572
ผลิิตไอน้้ำ (Boiler Feed Water)
ลููกบาศก์์เมตรต่่อล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)
5

นำน้้ ำ ที่่� ผ่่ า นการบำบัั ด แล้้ ว จากหน่่ ว ยบำบัั ด น้้ ำ ทิ้้�ง เข้้ า มา
ปรัับปรุุงคุุณภาพเพิ่่�มเติิม ด้้วยระบบกรองละเอีียดระดัับไมครอน
(Micro-filtration System) และระบบรีีเวอร์์สออสโมซิิส (Reverse
Osmosis System) เพื่่�อนำน้้ำไปใช้้ในกระบวนการหล่่อเย็็น

ลดการใช้้น้ำำ�� 0.19 ล้้าน ลบ.ม./ปีี
(คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 0.09 ของความต้้ อ งการน้้ ำ ประปา
ทั้้�งหมดที่่�ไม่่รวมน้้ำจากน้้ำมัันดิิบ และคิิดเป็็น 5,570
ลููกบาศก์์เมตรต่่อล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)
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ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ
ปีี 2564
ลดการใช้้
น้ำำ��ประปาสะสม

ควบคุุมปริิมาณการใช้้น้ำำ��
ต่่อกำำ�ลัังผลิิต
(เป้้าหมายไม่่เกิิน
65 ลบ.ม. / พัันบาร์์เรล
เทีียบเท่่าน้้ำมัันที่่�ผลิิตได้้)

ร้้อยละ

20.17
(เทีียบกัับปีีฐาน 2558)

63

ลบ.ม./
พัันบาร์์เรล

การใช้้น้ำำ��ที่่�ประหยััดได้้เทีียบเท่่าครััวเรืือน

4,171

ครััวเรืือน*

*	ข้้อมููลการใช้้น้ำ้ ในเขตกรุุงเทพมหานคร ซึ่่ง� ในเขตพระโขนง
ที่่�ตั้้�งโรงกลั่่�น มีีสมาชิิกครอบครััวละ 1.85 คน/ครััวเรืือน
ปริิมาณน้้ำใช้้ 0.56 ลบ.ม./คน/วััน หรืือ 1.04 ลบ.ม./
ครััวเรืือน/วััน (ข้้อมููลจากการประปานครหลวง: 2558)

ร้้อยละของการลดการใช้้น้ำำ��ประปาใหม่่เทีียบกัับความต้้องการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิตปีีนั้้�นๆ (ร้้อยละ และ ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ลดได้้)
ปีี

ร้้อยละ

ลดใช้้น้ำำ��ใหม่่ได้้

2561

36.97

1.33 ล้้าน ลบ.ม.

2562

31.01

1.21 ล้้าน ลบ.ม.

2563

36.60

1.45 ล้้าน ลบ.ม.

2564

41.13

1.47 ล้้าน ลบ.ม.

ความต้้องการใช้้น้ำำ��ในการผลิิต

3.59 ล้้าน ลบ.ม.
3.90 ล้้าน ลบ.ม.
3.95 ล้้าน ลบ.ม.
3.58 ล้้าน ลบ.ม.

* เทีียบข้้อมููลจากปีีฐาน 2558 จากผลรวมของน้้ำที่่น� ำกลัับมาใช้้ใหม่่จากการนำน้้ำควบแน่่น (Condensate Water) คุุณภาพดีีมาใช้้ซ้ำ้ ที่่�
หม้้อต้้มไอน้้ำและภายในหน่่วยกลั่่�นที่่� 4 รวมกัับการนำน้้ำจากหน่่วยบำบััดน้้ำมัันทิ้้�งมาปรัับปรุุงคุุณภาพเพิ่่�มเติิมด้้วยระบบรีีเวอร์์สออสโมซิิส และการนำน้้ำที่่ผ่� า่ นการบำบััดจากหน่่วยบำบััดน้้ำทิ้้�งมาปรัับปรุุงคุุณภาพเพิ่่�มเติิมด้้วยระบบรีีเวอร์์สออสโมซิิสไปใช้้ที่ห่� อหล่่อเย็็น

การบริิหารจััดการน้ำำ��ร่่วมกัับองค์์กร/หน่่วยงานภายนอก และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทได้้มีีความร่่วมมืือกัับองค์์กร หน่่วยงานภายนอก และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อส่่งเสริิมการบริิหารจััดการและดููแลทรััพยากรน้้ำผ่่าน
โครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
•	กิิจกรรมเก็็บขยะและปลููกต้้นไม้้ริิมแม่่น้้ำเจ้้าพระยาร่่วมกัับชุุมชน
•	ความร่่วมมืือกัับกรมเจ้้าท่่า ในการจััดเรืือศรีีธารารัักษ์์ 8 ซึ่่�งเป็็นเรืือกำจััดขยะและขจััดคราบน้้ำมััน เพื่่�อรัักษาสภาพแวดล้้อมของ
แม่่น้้ำเจ้้าพระยา
• โครงการรัับซื้้�อน้้ำมัันพืืชใช้้แล้้วจากครััวเรืือนรอบโรงกลั่่�นฯ ตลาดบางน้้ำผึ้้�ง เครืือข่่าย และสถานีีบริิการน้้ำมัันที่่�ร่่วมโครงการ
เพื่่�อลดคราบน้้ำมัันจากการปรุุงอาหารไม่่ให้้ประชาชนทิ้้�งลงสู่่�แม่่น้้ำเจ้้าพระยาและแหล่่งน้้ำสาธารณะ
• โครงการโรงเรีียนสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษา (ECO School) ร่่วมกัับกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม สำนัักงานเขตพระโขนง และสำนัักงาน
เขตบางนา โดยส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร/ครููผู้้�สอนกลุ่่�มสาระวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ใน 11 โรงเรีียนรอบโรงกลั่่�นฯ
เรีียนรู้้�วิิธีีการจััดทำแผนหลัักสููตร บููรณาการกิิจกรรมการเรีียนการสอนในรููปแบบสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาทั้้�งระบบ โดยในปีี 2564
โรงเรีียนบพิิธวิิทยา ได้้จััดทำโครงการ การกำจััดน้้ำทิ้้�งน้้ำเสีียในโรงอาหาร” เพื่่�อลด หรืือกำจััดไม่่ให้้มีีน้้ำเสีียจากโรงอาหารของ
โรงเรีียนเข้้าไปสู่่�คลองแหล่่งน้้ำสาธารณะใกล้้โรงเรีียนซึ่่�งเชื่่�อมต่่อไปยัังแม่่น้้ำเจ้้าพระยา
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การจััดการมลพิิษทางน้ำำ��
น้้ำคืือปััจจััยสำคััญในการดำรงชีีพของสิ่่�งมีีชีีวิิต เป็็นแหล่่งกำเนิิด
ของสััตว์์น้้ำและพืืชหลากหลายชนิิด นอกจากนั้้�นน้้ำยัังสำคััญ
ต่่อครััวเรืือน เกษตรกรรม และอุุตสาหกรรม ซึ่่�งธุุรกิิจโรงกลั่่�นของ
บริิษััทฯ ก็็จำเป็็นต้้องใช้้ประโยชน์์จากน้้ำในกระบวนการผลิิต
เช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�นการลดมลพิิษทางน้้ำที่่เ� กิิดขึ้้�นจึึงเป็็นเรื่่อ� งสำคััญ
ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ต้้ อ งรัั บ ผิิ ด ชอบเพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ แหล่่ ง น้้ ำ
ธรรมชาติิให้้ได้้มากที่่�สุุด

ถัังกรองจะทำหน้้าที่่�กรองอนุุภาคของแข็็งขนาดเล็็กและ
ดููดซัับสารอิินทรีีย์์ละลายน้้ำส่่วนที่่เ� หลืือเพื่่อ� ให้้น้ำ้ มีีคุุณภาพ
เหมาะสมก่่อนนำเข้้าระบบ Recycle ต่่อไป ในปีี 2564 ธุุรกิจิ
โรงกลั่่นมีี
� การหยุุดซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี จึึงจำเป็็นต้อ้ งหยุุด
หน่่วย Recycle น้้ำเสีียแต่่อย่่างไรก็็ตามด้้วยการปรัับปรุุง
ระบบกรองนี้้� Pre-treat ก่่อนเข้้าระบบ Recycle และ
การปรัับ Condition การเดิินระบบทำให้้ปริมิ าณน้้ำ Recycle
ยัั ง คงอยู่่�ในเป้้ า หมายที่่� ตั้้� งไว้้ อีีกทั้้�งช่่ ว งซ่่ อ มบำรุุ ง ใหญ่่
มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการ cooldown น้้ำจากกระบวนการ
decoking จากการใช้้น้้ำเข้้าลดอุุณหภููมิิโดยตรงเป็็นการใช้้
อุุปกรณ์์ Air fin Cooler ในการลดปริิมาณอุุณหภููมิิ

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดการมลพิิษทางน้้ำด้้วยระบบบำบััดที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสููง ทำให้้คุุณภาพน้้ำทิ้้�งที่่�ออกจากโรงงาน
มีีคุุณภาพดีีกว่่ามาตรฐานกรมโรงงานกำหนดและยัังมีี
การลดปริิมาณน้้ำทิ้้�งด้้วยหลัักการ 3Rs เพื่่�อลดปริิมาณ
ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการควบคุุมภายในเพื่่�อควบคุุมคุุณภาพ
น้้ ำ เสีียที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้�น และระบบรีีไซเคิิ ล น้้ ำ เสีียเพื่่� อ นำ
น้้ำเสีียของหน่่วยบำบััดน้้ำเสีียให้้อยู่่่่่่่่่��������ตามค่่าควบคุุมของ
น้้ ำ กลัั บ มาใช้้ ใ นกระบวนการผลิิ ต เพื่่� อ ลดการใช้้
บริิษััทอีีกทั้้�งได้้มีีการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำหลัังการ
ทรััพยากรธรรมชาติิเพื่่อ� ให้้สามารถปล่่อยน้้ำทิ้้�งออก
บำบัั ด ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ นปร ะจำด้้ ว ยห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร
จากระบบบำบััดน้้ำเสีียอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานของ
วิิเคราะห์์ของบริิษััท มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องตรวจวััด
หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อไม่่ให้้กระทบ
ค่่าความเป็็นกรด - ด่่าง และเครื่่�องตรวจวััด
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนรอบโรงกลั่่�น
หน่่วย RO recycle
ค่่าออกซิิเจนที่่�ละลายในน้้ำเพื่่�อให้้ระบบ
จากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
บำบััดน้้ำเสีียยัังคงมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีี
ระบบบำบััดน้้ำเสีียแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน
สามารถ
recycle
น้ำำ
�
�
นอกจากนี้้�บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ติิ ด ตั้้�ง
คืือ กระบวนการบำบััดทางกายภาพ
มาใช้้ใหม่่ได้้ ลููกบาศก์์เมตร
เครื่่อ� งมืือ COD Online ที่่ส� ามารถ
(Physi-cochemical Treatment
วัั ด ค่่ า COD และส่่ ง ผลการ
Process) กระบวนการบำบััด
เป้้าหมายปริิมาณน้ำำ�� Recycle
วััดแบบ Realtime ไปยัังกรม
ทางชีีวภาพ (Bio-logical
โรงงานและชุุมชนโดยรอบ
Treatment Process) และ
ปีี
ลููกบาศก์์เมตร
พื้้�นที่่�โรงกลั่่�นอีีกด้้วย
กระบวนการบำบัั ด ขั้้�น
(นับเฉพาะหน่วย RO recycle จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย)
สุุ ด ท้้ า ยหรืือกระบวน
สำหรัับน้้ำทิ้้�งจากอาคาร
การกรอง (Tertiary
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�บริิษััทมา Recycle
สำนัักงานเอ็็ม ทาวเวอร์์
Treatment Process)
ของบริิษัทั ฯ ในปีี 2564
โดยหน้้าที่่�หลัักระบบ
ปีี
ลูู
ก
บาศก์์
เ
มตร
มีีปริิ ม า ณ เ ท่่ า กัั บ
บำบััดทางฟิิสิกิ ส์์เคมีีก็็
(รวมทุุ
ก
หน่่
ว
ยในกระบวนการ)
911.52 ลููกบาศก์์เมตร
เพื่่�อลดการปนเปื้้�อน
ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น น้้ ำ ทิ้้�ง
ของน้้ ำ มัั น และโลหะ
ปริิ
ม
าณน้ำำ
�ทิ้้
�
ง
�
ที่่
บ
�
ริิ
ษั
ทปล่
ั
อ
่
ยออกสู่่�
แ
หล่่
ง
น้ำำ
�
�
ภายนอก
จากการใช้้ ช ะล้้ า งใน
หนัั ก ขณะเดีียวกัั น
ห้้ อ งน้้ ำ และโรงอาหาร
ระบบบำบััดทางชีีวภาพ
ปีี
ลููกบาศก์์เมตร
โดยผ่่ า นการบำบัั ด น้้ ำ เสีีย
ก็็ทำหน้้าที่่�ลดสารอิินทรีีย์์
(รวมจากบ่่
อ
พัั
ก
น้ำำ
�
�
ทิ้้�
ง
ที่่�
1
และ
3)
รวมของอาคาร
ละลายน้้ำ และท้้ายที่่�สุุดระบบ

186,191.83

2564 = 159,970

2564 = 1,470,528
2564 = 827,875
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การป้้องกัันและจััดการการรั่่�วไหล
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในทุุกกระบวนการทำงาน
รวมถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกิิจกรรมของ บริิษััทฯ
ไม่่ ใ ห้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้ อ มตั้้�งแต่่ ก ารขนส่่ ง
น้้ ำ มัั นดิิ บ ทางน้้ ำ จากเรืือขนส่่ ง น้้ ำ มัั นดิิ บ ขนาดใหญ่่ จ นถึึ ง
เรืือลำเลีียงขนาดเล็็ ก ที่่� ใช้้ ข นถ่่ า ยน้้ ำ มัั นดิิ บ มายัั ง โรงกลั่่� น ใน
กระบวนการกลั่่�นจนถึึงการขนถ่่ายน้้ำมัันผลิิตภััณฑ์์ไปยัังคลััง
น้้ำมัันที่่�สมุุทรสาคร, สุุราษฎร์์ธานีีและลููกค้้า อีีกทั้้�งมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ขึ้้�น จึึงให้้ความสำคััญ
ในการลดความเสี่่ย� งที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดผลกระทบทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภัั ย และความสามารถบริิ ห ารจัั ด การหากเกิิ ด
เหตุุการณ์์รั่่�วไหลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว ได้้แก่่
•

•
•

•

•

•
•
•
•

คัั ด เลืือกเรืือขนส่่ ง น้้ ำ มัั นที่่� มีีร ะบบการตรวจสอบและ
ประเมิิ น เรืือที่่� มีีข้้ อ กำหนดและมาตรฐานเทีียบเท่่ า
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมน้้ำมััน
มีีแผนป้้องกัันและระงัับเหตุุจากการรั่่�วไหลของน้้ำมััน
ครอบคลุุมถึึงการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินเป็็นประจำทุุกปีี
มีีการเตรีียมความพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์ฉุุกเฉิิน อุุปกรณ์์
ขจััดคราบน้้ำมััน รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนเข้้าร่่วม
สัังเกตการณ์์เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของบุุ ค ลากรในการตอบสนองต่่ อ
เหตุุการณ์์ด้ว้ ยการเข้้าร่่วมอบรมและฝึึกปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกัับผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งหน่่วยงานราชการและบริิษััทในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมน้้ำมัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
พััฒนาและปรัับปรุุงเทคโนโลยีีด้้านความปลอดภััยของ
อุุปกรณ์์ ระบบ และเครื่่�องมืือต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องให้้
สอดคล้้องตาม Oil Company International Marine
Forum (OCIMF) อาทิิ การปรัับปรุุงระบบดัับเพลิิงที่่ท่� า่ เรืือ
ให้้ทัันสมััยยิ่่�งขึ้้�นและติิดตั้้�งระบบกล้้องวงจรปิิดเพิ่่�มเติิม
มีีการออกแบบถัังน้้ำมััน และท่่อน้้ำมััน รวมทั้้�งการติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์ต่่างๆ ตามมาตรฐานสากล
มีีขั้้�นตอนการทำงาน และจัั ด อบรมให้้ ผู้้�ป ฏิิ บัั ติิ ง าน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีระบบ แผนงาน และการตรวจสอบอุุปกรณ์์ (PM)
ตามรอบเวลาที่่�เหมาะสม
มีีการบ่่งชี้้�และประเมิินจุุดเสี่่�ยงที่่�มีีศัักยภาพจะก่่อให้้เกิิด
การรั่่�วไหล (LOPC) ในแต่่ละพื้้�นที่่พ� ร้้อมกำหนดมาตรการ
ควบคุุม และป้้องกัันรวมถึึงมีีตรวจติิดตามประสิิทธิิผลของ
มาตรการควบคุุมและป้้องกัันอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การตรวจสอบ
ความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต การวิิเคราะห์์และ
เสนอแนวทางแก้้ไขและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดซ้้ำ

•

จััดหาเรืือขจััดคราบน้้ำมััน ภายใต้้ชื่่�อ “ศรีีธารารัักษ์์ 8”
ที่่�สามารถจััดเก็็บคราบน้้ำมัันได้้ถึึง 10,000 ลิิตร โดย
ติิดตั้้�งระบบกำจััดคราบน้้ำมัันข้้างเรืือ (Side Collecting
Boom) พร้้อมชุุดจััดเก็็บคราบน้้ำมััน (Belt Skimmer)
สามารถกัักเก็็บคราบน้้ำมัันได้้ด้้วยตััวเองโดยไม่่ต้้องรอ
ปฏิิบััติิการร่่วมกัับเรืือลำอื่่�นๆ ซึ่่�งต้้องใช้้เรืือ 3 ลำร่่วมกััน
จึึงจะดำเนิินการขจััดคราบน้้ำมัันได้้ และมีีระบบดัับเพลิิง
ประจำบนเรืือ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน มีีห้้องประชุุมภายในเรืือที่่ส� ะดวกต่่อการวางแผน
ดำเนิินการตามภารกิิจของเจ้้าหน้้าที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยเรืือจะประจำอยู่่�ที่่�ท่่าเรืือโรงกลั่่�นบางจากฯ ทั้้�งนี้้�
ยัังเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้านความปลอดภััยและ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับชุุมชนในลุ่่�มแม่่น้้ำเจ้้าพระยา
จนถึึ ง ปากร่่ อ งน้้ ำ ในกรณีีที่่� เ กิิ ด สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
อีีกทั้้�งพร้้ อ มให้้ ก ารช่่ ว ยเหลืือสนัั บ สนุุ น การจัั ด เก็็ บ
คราบน้้ ำ มัั น ของภาครัั ฐ และกลุ่่�มสมาคมอนุุ รัั ก ษ์์
สภาพแวดล้้ อ มของกลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมน้้ ำ มัั น หรืือ
Oil Industry Environmental Safety Group Association
(IESG) ซึ่่ง� บางจากฯ เป็็นสมาชิิกอยู่่� รวมถึึงการสนัับสนุุน
เหตุุอุุทกภััยหรืือเหตุุอื่่�นๆ เมื่่�อได้้รัับการร้้องขอ
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บริิษััทฯ มีีการรายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะทำงาน ติิดตามการดำเนิินงานและประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรเป็็นประจำทุุกเดืือน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นให้้การบริิหารมีีคุุณภาพและ
ปลอดภััย
จากการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ ในการป้้องกัันและจััดการการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีในพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารเป็็นอย่่างดีี จึึงทำให้้ไม่่มีี
การรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีที่่มีีนั
� ยั สำคััญเกิิดขึ้้�น ช่่วยสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นด้า้ นความความปลอดภััยและการรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้กัับชุุมชนที่่�อาศััยใกล้้โรงกลั่่�นและท่่าเรืือ

การรั่่�วไหลของน้ำำ��มัันและสารเคมีี
2561

2562

2563

2564

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

0

• รวมปริิมาณการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีที่่�มากกว่่า 1 บาร์์เรล/ครั้้�ง
(บาร์์เรล)

141.0

4.0

11.0

0.0

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

100

100

100

100

• กรณีีการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีที่่�มีีนััยสำคััญ
(มากกว่่า 100 บาร์์เรล/ครั้้�ง) (กรณีี)
• ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีีที่่�มีีนััยสำคััญ
(มากกว่่า 100 บาร์์เรล/ครั้้�ง (บาร์์เรล)
• ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีี มากกว่่า 1 บาร์์เรล/ครั้้�ง (บาร์์เรล)
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การจััดการมลพิิษทางอากาศ (Air Emission)
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา บางจากฯ มีีการพััฒนาธุุรกิิจไปควบคู่่�
กัับการควบคุุมการระบายมลพิิษทางอากาศ นอกเหนืือจากการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััดแล้้ว บางจากฯ ยัังคำนึึงถึึง
พนัักงาน ผู้้�รับั เหมาที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่โ� รงกลั่่น� รวมถึงึ ชุุมชนและ
สภาพแวดล้้อมที่่�อยู่่�โดยรอบโรงกลั่่�น โดยให้้ความสำคััญกัับการ
ควบคุุมการระบายมลสารออกสู่่�บรรยากาศตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยการ
ใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�สะอาดทั้้�งหมดในกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO 14001 ซึ่่�ง บริิษััทฯ ได้้รัับ
การรัับรองต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 24 นอกจากนี้้� ยัังปรัับลดเป้้าหมาย
การระบายมลพิิษจากปล่่องระบายให้้ท้้าทายขึ้้�น ตามนโยบาย
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงรุุก มีีการติิดตามตรวจวััดคุุณภาพอากาศ
อย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านอุุปกรณ์์ตรวจวััดออนไลน์์ที่่�ปล่่องระบาย พื้้�นที่่�
ทำงาน และบรรยากาศรอบโรงกลั่่น� มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศ
เป็็นระยะๆ โดยหน่่วยงานภายนอก (Third Party) รวมถึึงจััดให้้มีี
การตรวจวััดการรั่่�วซึึมของสารอิินทรีีย์์ระเหยจากอุุปกรณ์์เป็็นประจำ
ทุุกวััน นอกจากนี้้� บางจากฯ ยัังได้้ดำเนิินการสำรวจการรั่่�วระเหย

ของสารอิินทรีีย์์ระเหย (VOCs) และป้้องกัันเพื่่�อทำการปรัับปรุุง
อุุปกรณ์์ควบคุุมทั้้�งหมดของถัังเก็็บวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
ยิ่่�งกว่่านั้้�นในปีี 2564 ในช่่วงงานซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี บริิษััทฯ
ได้้ถืือโอกาสสร้้างเครืือข่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมกัับผู้้�รัับเหมาที่่�เข้้ามา
ทำงาน โดยกำหนดให้้ผู้้�รับั เหมาทุุกราย ต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่สิ่่� ง� แวดล้้อม
(จส.) ควบคุุมการปฏิิบััติิงานของคนงานมิิให้้ส่่งผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมโดยเฉพาะการจััดการด้้านคุุณภาพอากาศในช่่วงเวลา
ทำงาน ผ่่านกิิจกรรมรณรงค์์รููปแบบใหม่่ที่่�เน้้นให้้กำลัังใจเพื่่�อให้้
ทุุกคนช่่วยเหลืือกัันดููแลสิ่่�งแวดล้้อมเกิิดเป็็นทีีม จส. ที่่�โดดเด่่น
ได้้แก่่ Big Site Visit ในการตรวจสอบความสะอาดของพื้้�นที่่ท� ำงาน
ทุุกวััน, Big Cleaning การร่่วมกัันทำความสะอาดแต่่ละพื้้�นที่่�
โรงกลั่่�น และมอบรางวััล Big Green Award สำหรัับผู้้�รัับเหมาที่่�
ทำงานและดููแลสิ่่�งแวดล้้อมการทำงานที่่�ดีี

กลยุุทธ์์
ระบบการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ISO 14001

ระบบการตรวจวััดคุุณภาพอากาศแบบดิิจิิทััล
และการสื่่�อสารที่่�โปร่่งใส

•	ติิดตามตรวจสอบคุุณภาพอากาศออนไลน์์ ทั้้�งจากปล่่องระบาย
	พื้้�นที่่�ทำำ�งาน และบรรยากาศรอบโรงกลั่่�น
•	สื่่�อสารคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมออนไลน์์แก่่สาธารณชนอย่่างโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้

การลดผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ

• ใช้้เชื้้�อเพลิิงสะอาด
• ปรัับลดเป้้าหมายการระบายมลพิิษจากปล่่องระบาย
• เลืือกใช้้เทคโนโลยีี ลดการระบายมลพิิษทางอากาศ

เป้้าหมายปีี 2564

0

ข้้อร้้องเรีียนด้้าน
มลพิิษอากาศเป็็นศููนย์์

การระบายมลพิิษ
จากปล่่องระบาย
เป็็นไปตามเป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
ปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านคุุณภาพอากาศจากชุุมชน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงดููแลและควบคุุมคุุณภาพอากาศที่่�ปล่่อย
สู่่�สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�

ระบบการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

1. โรงกลั่่น� น้้ำมัันบางจากฯ ได้้ทำการต่่ออายุุมาตรฐานรัับรอง Green Industry Level 5 (Green Network) ซึ่ง่� เป็็นใบรัับรองอุุตสาหกรรม
สีีเขีียวระดัับสููงสุุดจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
2. ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 24

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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ระบบการตรวจวััดคุุณภาพอากาศแบบดิิจิิทััลและการสื่่�อสารที่่�โปร่่งใส

ระบบตรวจสอบคุุุ�ณภาพอากาศจากปล่่องระบายต่่่�อเนื่่่�อง (CEMs) จำนวน 7 ปล่่อง โดยส่่่�งสััั�ญญาณแบบ Real time ไปยัังกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม และ บางจากฯ สามารถตรวจสอบคุุุ�ณภาพได้้้�ต่่่�อเนื่่่�องเช่่่�นเดีีี�ยวกััั�น และยััั�งรายงานผลคุุุ�ณภาพผ่่่�านจอแสดงอย่่่�างต่่่�อเนื่่่�อง

การตรวจคุุณภาพอากาศภายในสำำ�นัักงาน (Indoor Air Quality -IAQ)

นอกจากการดููแลและติิดตามคุุณภาพอากาศในพื้้�นที่่�ทำงานภายในและนอกโรงกลั่่�นแล้้ว ในส่่วนของออฟฟิิศทำงาน บริิษััทฯ มีีการ
ติิดตามตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในอาคาร ตามมาตรฐานแนะนำของ Singapore Standard SS 554 : 2009 [Code of Practice
for Indoor Air Quality for Air Conditioned buildings] (incorporating Erratum No.1,November 2009) ตั้้�งแต่่ปีี 2560 โดยมีี
พารามิิเตอร์์ในการตรวจวััดด้้านคุุณภาพอากาศดัังนี้้� อุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ความเร็็วลม ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์
ฝุ่่�นละอองที่่�เข้้าสู่่�ระบบทางเดิินหายใจได้้ขนาดเล็็กกว่่า 10 ไมครอน ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กกว่่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สารอิินทรีีย์์
ไอระเหยง่่ายทั้้�งหมด (Total VOCs) ฟอร์์มััลดีีไฮด์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีการตรวจวััด เชื้้�อแบคทีีเรีีย (Total Bacteria Count) (Airborne)
และเชื้้�อรา (Total Fungi Count) (Airborne) ซึ่่�งผลการตรวจสอบพบว่่าไม่่มีีผลการตรวจวััดที่่�เกิินค่่ามาตรฐาน ซึ่่�งตั้้�งแต่่ปีี 2561 - 2564
ที่่�ผ่่านมา และเนื่่�องจากประเทศไทยเผชิิญกัับปััญหา PM 2.5 มาอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ จึึงมีีการตรวจวััดค่่า PM 2.5 ในอาคารและ
สถานที่่�ทำงานและบริิษััทฯ ยัังมีีการสื่่�อสารแจ้้งเตืือนพนัักงานผ่่านทางการสื่่�อสารภายในองค์์กร มีีการแจกหน้้ากากกัันฝุ่่�น N95
แก่่พนัักงานและผู้้�ที่อ่� ยู่่�อาศััยโดยรอบ เมื่่อ� มีีการแจ้้งวััดระดัับของค่่า PM 2.5 ภายนอกอาคารเกิินค่า่ มาตรฐานและเป็็นอันั ตรายต่่อสุุขภาพ
(อ้้างอิิงจาก: รายงาน สถานการณ์์ และ คุุณภาพ อากาศ ประเทศไทย)

การลดผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ

1. ใช้้เชื้้�อเพลิิงก๊๊าซธรรมชาติิในการกลั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.	ปรัับลดเป้้าหมายการระบายมลพิิษจากปล่่องให้้ท้้าทายขึ้้�น
3. ได้้ดำเนิินการติิดตั้้�งและทดสอบการเดิินระบบหอเผาชนิิด Enclosed Ground Flare หากเรีียบร้้อยแล้้ว โรงกลั่่�นทำงานร่่วมกัับ
หอเผาปััจจุุบัันชนิิด Elevated Flare ช่่วยให้้สามารถรองรัับปริิมาณก๊๊าซส่่วนเกิินที่่�ระบายออกมาจากกระบวนการผลิิตในกรณีีที่่�
โรงกลั่่�นเริ่่�มเดิินเครื่่�อง (Startup) กรณีีที่่�หยุุดเดิินเครื่่�อง (Shutdown) และกรณีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินต่่างๆ (Emergency) นัับเป็็น
โครงการสำคััญที่่�ช่่วยเสริิมมาตรการเชิิงรุุกในการป้้องกัันผลกระทบต่่อชุุมชน ทั้้�งทางด้้าน เสีียง แสง และสิ่่�งแวดล้้อม

แผนการดำำ�เนิินงานด้้าน
Reduction in Air Pollution ปีี 2564
จััดทำำ�แผนบริิหารจััดการคุุณภาพ
อากาศประเภทสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย
(VOCs) แบบบููรณาการ

ผลลััพธ์์

ได้้รัับการรัับรอง

ISO14001

24
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่�

100
%
คุุณภาพอากาศที่่�ตรวจวััด
โดย Third Party
อยู่่�ในค่่ามาตรฐาน

แผนงาน ปีี 2565

บริิษััทฯ ได้้วางแผนจััดทำำ�ระบบติิดตาม
ตรวจสอบ และแสดงผลด้้านคุุณภาพอากาศ
เป็็นระบบออนไลน์์ ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น
เพื่่�อรองรัับการการใช้้งานที่่�ทัันสมััย

ข้้อร้้องเรีียนด้้านมลพิิษทางอากาศ (เป้้าหมาย = 0 เรื่่�อง)

0

ปีี 2563 = 0 เรื่่�อง
ปีี 2564 = 0 เรื่่�อง

ควบคุุมการปลดปล่่อย Fugitive VOCs ทุุกจุุดตรวจวััด
ไม่่เกิิน 200 ppm (กฎหมาย กำำ�หนดไม่่เกิิน 500 ppm)

200
ppm

ปีี 2563 = 2.5 ตััน
ปีี 2564 = 2.5 ตััน

ติิดตั้้�งหอเผาใหม่่ ชนิิด Enclosed Ground Flare

ปีี 2563 = ทดลองเดิินเครื่่�อง
ปีี 2564 = เริ่่�มทดลองเดิินเครื่่�อง
		 เต็็มรููปแบบ
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การจััดการของเสีียและวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว
การบริิหารจััดการของเสีียเป็็นประเด็็นที่บ่� ริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญและ
ดำเนิินการจััดการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััดต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ
ยึึดแนวทางการบริิหารจััดการของเสีียตามหลััก 3Rs คืือ การลด
การใช้้ (Reduce) การนำของเสีียกลัับมาใช้้ซ้ำ้ (Reuse) และการนำ
ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิิบัติั ทั้้�ิ งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอัันเนื่่�องจากการ
กำจััดของเสีีย และมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการนำของเสีียจากกระบวนการ
ผลิิตไปฝัังกลบเป็็นศููนย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
จากเป้้าหมายที่่มุ่่�� งเน้้นการลดปริิมาณการเกิิดของเสีียที่่ส่� ง่ กำจััดทิ้้�ง
ให้้เหลืือน้้อยที่่สุ� ดุ จึึงได้้พัฒ
ั นาแนวคิิดการจััดการของเสีียจากหลััก
3Rs สู่่� 5Rs และ 7Rs ในลำดัับถััดไป ได้้แก่่ การปฏิิเสธการนำ
วััสดุุหรืือสารเคมีีที่่�ไม่่เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้งาน (Reject),
การนำทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าที่่�อยู่่�ในของเสีียกลัับมาใช้้ประโยชน์์
(Recovery), การคิิดใหม่่ให้้รอบด้้านเพื่่�อการนำไปใช้้ประโยชน์์

ก่่อนทิ้้�งหรืือกำจััด (Rethink) และ การเปลี่่�ยนวััสดุุที่่�ใช้้แล้้วให้้
กลัั บ มามีีคุุ ณ ค่่ า อีีกครั้้�งด้้ ว ยวิิ ธีี การใช้้ ปร ะโยชน์์ รูู ป แบบอื่่� น
(Repurpose) ส่่งผลให้้เกิิดของเสีียในกระบวนการผลิิตลดลงตั้้�งแต่่
ต้้ น ทาง อีีกทั้้�งยัั งได้้ ผลพลอยได้้ จ ากกระบวนการผลิิ ต และมีี
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างคััดเลืือกผู้้�รัับกำจััดและวิิธีีการกำจััดให้้
มุ่่�งสู่่�การเป็็น Circular Economy
ในปีี 2564 เนื่่�องจากธุุรกิิจโรงกลั่่�นมีีการหยุุดซ่่อมบำรุุงใหญ่่
ประจำปีี ส่่งผลทำให้้เกิิดของเสีียในปริิมาณที่่�มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
อย่่างไรก็็ตามด้้วยการจััดการตามหลััก 3Rs อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทำให้้ปริมิ าณของเสีียลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับการซ่่อมบำรุุงใหญ่่ครั้้�งก่่อน
(ปีี 2561) มีีการปรัับปรุุงกระบวนการคััดแยกและจััดเก็็บ Insulation
เพื่่อ� นำกลัับมาใช้้ใหม่่ (Reuse) และด้้วยการจััดการตามหลััก 3Rs
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำให้้ของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นสามารถนำไปใช้้
ประโยชน์์ได้้ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 99.78 ของปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด

กลยุุทธ์์

เป้้าหมายปีี 2564

การบริิหารจััดการของเสีีย
ตามหลััก 3Rs

ปริิมาณของเสีียที่่�ส่่งไปกำำ�จััด
ด้้วยวิิธีีการฝัังกลบเป็็นศููนย์์

การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ควบคุุมการจััดการของเสีียให้้เป็็นไปตาม
หลัักการ 3Rs เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ปริิมาณของปริิมาณของเสีียปีี 2564

2618.73 ตััน
ของเสีียอัันตราย

การจััดการของเสีียตามหลััก 3Rs
ของปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด (ร้้อยละ)

322.07 ตััน

ร้้อยละ

99

ร้้อยละ

99

ร้้อยละ

99

ร้้อยละ

99

ของเสีียไม่่อัันตราย

(Hazardous waste)
คิิดเป็็นร้้อยละ

89.05

(Non-Hazardous waste)
คิิดเป็็นร้้อยละ

10.95

ปริิ มา ณของเสีี ยที่่� ส่่ ง กำำ� จัั ด ด้้ ว ยการเผาที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ Energy Recovery
(ไม่่รวม Recycle หรืือ Reuse หรืือ การเผาเพื่่�อ Energy Recovery)
6.6 ตััน (เผาทำำ�ลาย+ฝัังกลบ)

เป้้าหมายปีี 2568
ปริิ มา ณของเสีี ย
ที่่�ส่่งไปกำำ�จััดด้้วย
วิิ ธีี ก ารฝัั ง กลบ
เป็็นศููนย์์

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

บริิษัทั ฯ บริิหารจััดการของเสีียตามหลััก 3Rs โดยมีีปริิมาณของ
เสีียที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 99.78
ของปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด

ปริิ มา ณของเสีี ยที่่� ส่่ ง กำำ� จัั ด
ด้้วยวิิธีกี ารเผาที่่�ไม่่ได้้ Energy
Recovery (ไม่่รวม Recycle
หรืือ Reuse หรืือ การเผาเพื่่อ�
Energy Recovery) 0 ตััน

ดำำ� เ นิิ น ก า ร ค ว บ คุุ ม W a s t e
Generation Intensity ลดการเกิิด
ของเสีี ยต่่ อ หน่่ ว ยการผลิิ ต ลดลง
ร้้อยละ 3 จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ภายในปีี 2568 เทีียบกัับปีีฐาน 2558
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การพััฒนาสิินค้้าและบริิการอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาสิินค้้าและบริิการตามแนวทางการ
ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืน เพื่่�อพััฒนาความเป็็นอยู่่�ที่่�
ดีีขึ้้�น ของสัั ง คมไทย ปีี 2564 ประเทศได้้ รัั บ ผลกระทบจาก
วิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าเพื่่อ� ร่่วมดููแลสัังคมไทยให้้
ก้้าวผ่่านวิิกฤตนี้้�อย่่างมั่่�นคง ผ่่านการพััฒนาบริิการ และกิิจกรรม
ต่่ า งๆ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง อาทิิ โครงการบางจากฯ ชวนคนไทย
สู้้�โควิิด-19 The Series ที่่ช� วนให้้ลูกู ค้้าช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ,
โครงการเติิมน้้ำมััน ปัันน้้ำใจ ให้้น้้ำดื่่�ม กัับโรงพยาบาลสนามและ
สถานพยาบาลในพื้้�นที่่วิ� กิ ฤติิ, โครงการส่่งน้้ำมััน...ปัันน้้ำใจ บางจาก
ร่่วมสมทบค่่าน้้ำมัันสำหรัับกลุ่่�มอาสาสมััครเพื่่�อใช้้ในการรัับส่่ง
ผู้้�ป่่วย COVID-19, ตั้้�ง ถัังปัันสุุข ในปั๊๊�มบางจากและจุุดต่่างๆ
ในชุุมชนกว่่า 20 จุุด ส่่งเสริิมการแบ่่งปัันเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค
ช่่วยเหลืือกัันระหว่่างประชาชน รวมถึึงการสนัับสนุุนสิินค้้าเกษตร
จากเกษตรกรที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากความต้้องการที่่ล� ดลง โดยมอบ
ให้้กับั ลููกค้้าที่่ม� าเติิมน้้ำมัันที่ส่� ถานีีบริิการบางจาก อีีกทั้้�งยัังยกระดัับ
มาตรการป้้องกัันและดููแลรัักษาความสะอาดภายในสถานีีบริิการ
น้้ำมััน ด้้วยมาตราฐาน 7 Safe รวมไปถึึงการตรวจ ATK เชิิงรุุก
ให้้กัับพนัักงานบริิการ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่ระบาดของ
โรค COVID-19 และสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�มาใช้้บริิการ

นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนานวััตกรรมทางธุุรกิิจกัับ
พัันธมิิตรต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อต่่อยอดสิินค้้าและบริิการ ไม่่ว่่า
จะเป็็นการขยายเครืือข่่ายสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าภายในสถานีีบริิการ
น้้ำมัันบางจาก โดยร่่วมกัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค บริิษััท MG
Group จำกััด และบริิษััท ชาร์์จ แมเนจเม้้นท์์ จำกััด การพััฒนา
โมเดลธุุรกิิจใหม่่ “บางจาก Food Truck” โดยจัับมืือแบรนด์์
ชั้้�นนำเปิิดให้้บริิการในสถานีีบริิการน้้ำมััน ในรููปแบบ Grab & Go
ตอบรัั บ วิิ ถีีชีีวิิ ต คนเมืืองในยุุ ค New Normal, พัั ฒ นาระบบ
บััตรสมาชิิกให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น เช่่น การแลกเปลี่่�ยน
คะแนน โครงการ “ยิ่่�งโอน ยิ่่�งได้้” ร่่วมกัับ AIS และโครงการ
“โอนกัันได้้ แลกง่่ายขึ้้�น” ร่่วมกัับบััตรเครดิิตกรุุงศรีี, อีีกทั้้�ง บริิษัทั ฯ
ยัังคงพััฒนาสถานีีบริิการ Unique Design ที่่น� ำความต้้องการของ
ลููกค้้ามาผสมผสานกัับการออกแบบสถานีีบริิการที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์

เฉพาะตััวในแต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่งมอบประสบการณ์์และนวััตกรรม
สีีเขีียวรููปโฉมใหม่่ให้้กัับลููกค้้า
ตามเป้้าหมายที่่จ� ะเป็็นแบรนด์์สถานีีบริิการน้้ำมัันอันดั
ั บั หนึ่่�งในใจ
ผู้้�บริิโภค บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำคััญต่่อการรัับฟัังความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กลุ่่�มลููกค้้าและ
กลุ่่�มพัันธมิติ รทางธุุรกิจิ ซึ่ง่� ประกอบด้้วย ลููกค้้าทั่่�วไป (End users),
ลููกค้้า B2B (Business-to-Business), กลุ่่�มผู้้�ประกอบการสถานีี
บริิการน้้ำมััน (Dealer) และกลุ่่�มผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้้ำมััน
ชุุมชน (COOP) เป็็นต้้น โดยในปีี 2564 คุุณภาพของสิินค้้าและ
บริิการ เป็็นประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้น
จึึงได้้ ก ำหนดกลยุุ ท ธ์์ ใ นการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ เพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ
ความต้้องการ และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งกลุ่่�มลููกค้้า (Customer Centric) โดยใช้้นวััตกรรม และ
เทคโนโลยีีเพื่่� อ พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คุุ ณ ภาพสูู ง ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ
สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม และยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการในสถานีี
บริิการน้้ำมัันบางจากเพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีภายใต้้แนวคิิด
“Your Greenovative Destination” และใช้้มาตรฐานสากล
Net Promoter Score (NPS) ร่่วมกัับการสำรวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า (Customer Satisfaction) เป็็นเครื่่�องมืือในการติิดตาม
ผลการดำเนิินงาน การควบคุุมคุุณภาพการบริิการ (Standard
Service Procedure) เป็็นดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่ดีีมีีคุ
� ณ
ุ ภาพสู่่�ลููกค้้าและพัันธมิติ รทางธุุรกิจิ
โดยมีีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานงานบริิการ (Service Audits)
แบบสุ่่�มโดยตััวแทน และไม่่เปิิดเผยตััว (Mystery Shopper) ตั้้�งแต่่
ขั้้�นตอนการบริิการ การดููแลสภาพสถานีีบริิการ รวมถึึงการใช้้รถ
ตรวจสอบคุุ ณ ภาพงานบริิ ก าร และคุุ ณ ภาพน้้ ำ มัั น เคลื่่� อ นที่่�
ณ สถานีีบริิการบางจากทั่่�วประเทศ (Mobile Training & Lab)
อีีกทั้้�งยัังมีีการพััฒนาระบบ Mobile Application Survey ที่่�ให้้
สมาชิิกสามารถประเมิินความพอใจได้้ทัันทีีหลัังใช้้บริิการ โดย
ได้้พัฒ
ั นาปรัับปรุุงข้้อคำถามเรื่่อ� งความรวดเร็็วซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในปััจจััย
ด้้านงานบริิการที่่�ลููกค้้าให้้ความสำคััญ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทฯ
ได้้ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�มีีคุุณภาพให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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เป้้าหมายปีี 2569
มุ่่�งสู่่�แบรนด์์สถานีีบริิการน้ำำ��มััน
อัันดัับหนึ่่�งในใจผู้้�บริิโภค
โดยมีีตััวชี้้�วััดเป็็น Net
Promoter Score (NPS)

ผลัักดัันยอดขายผ่่าน
สถานีีบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยให้้มีีส่่วนแบ่่งการตลาด
มากกว่่าร้้อยละ 18

พััฒนางานบริิการสถานีีบริิการ
และธุุรกิิจ Non-oil ผ่่านสิินค้้า
และบริิการต่่างๆ เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค
อย่่างต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน

ขยายสถานีีบริิการ 310 สาขา
ทั่่�วประเทศ โดยพััฒนาสถานีี
บริิการแบบ Unique Design
เพิ่่�มเป็็น 71 สาขา จากปััจจุบัุ นั มีี
อยู่่� 44 สาขา

พััฒนา และยกระดัับ
สถานีีบริิการน้ำำ��มัันชุุมชน
ให้้เทีียบเท่่ากัับสถานีีบริิการ
น้ำำ��มัันมาตรฐาน

พััฒนาผลิิตภััณฑ์์เชื้้�อเพลิิง
คุุณภาพสููงให้้สอดคล้้องกัับ
เทคโนโลยีียานยนต์์
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

พััฒนาแบรนด์์ และคุุณภาพ
ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ส่่งมอบประสบการณ์์งาน
บริิการที่่�ดีี ผ่่านมาตรฐานงาน
บริิการพิิเศษให้้ผู้้�ใช้้บริิการ

Bangchak

พััฒนาบััตรสมาชิิกบางจาก
(Bangchak GreenMiles) สู่่�
The Best Loyalty Program
ที่่�ตรงความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภค

กลยุุทธ์์
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และประสบการณ์์ภายใต้้แนวคิิด “Your Greenovative Destination” ผ่่านสิินค้้าและ
บริิการต่่างๆ ในสถานีีบริิการ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการเป็็นแบรนด์์สถานีีบริิการน้้ำมัันอัันดัับหนึ่่�งในใจผู้้�บริิโภค (The Most Admired
Brand) และตอบสนองต่่อประเด็็นด้้านคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยมีีกลยุุทธ์์สำคััญ คืือ

Green Experience

ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เหนืือ
ความคาดหวัังของลููกค้้า
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

Green Innovation

แสวงหาและพััฒนานวััตกรรม
ที่่�สร้้างมููลค่่าให้้ลููกค้้าและธุุรกิิจ

Green Sustainability

พััฒนาบััตรสมาชิิกบางจาก (Bangchak
GreenMiles) สู่่� The Best Loyalty
Program ที่่�ตรงความต้้องการและ
ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภค

ป
Customer Focus
ป
Your Greenovative
Destination
Green Experience

Green Innovation

Green Sustainability
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การดำำ�เนิินงานปีี 2564
Green Experience

- ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เหนืือความคาดหวัังของลููกค้้า และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

Green Products: การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพตรงความ Innovative Service Stations: นำเทคโนโลยีีและ
ต้้องการและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• บริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�นำในการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันเชื้้�อเพลิิง
ที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองมาตรฐาน Euro 5 คืือ น้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์
E20 S EVO และน้้ำมัันไฮพรีีเมีียมดีีเซลเอส (Hi-Premium
Diesel S) ที่่�นอกจากจะมีีปริิมาณกำมะถัันต่่ำกว่่าน้้ำมััน
มาตรฐาน Euro 4 ทั่่�วไปแล้้ว ยัังเป็็นน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
ที่่อ� อกแบบสำหรัับเครื่่อ� งยนต์์มาตรฐาน Euro 5 รุ่่�นใหม่่
เพื่่อ� ให้้ทำงานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
• ผลัั ก ดัั น การจำหน่่ า ยผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เชื้้�อเพลิิ ง ชีีวภาพที่่� ช่่ ว ย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เมื่่อ� เทีียบกัับเชื้้�อเพลิิงทั่่�วไป
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเน้้นการผลัักดัันการขายน้้ำมััน Gasohol
E20 S EVO น้้ำมัันสูตู รใหม่่ คุุณภาพระดัับพรีีเมี่่ย� ม ราคา
เท่่าเดิิม ที่่เ� ปิิดตััวไปในปีี 2563 ผ่่านการขยายสถานีีบริิการ
และกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายต่่างๆ โดยมีีสถานีีบริิการ
น้้ำมัันที่่�จำหน่่ายน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง E20 จำนวน 884 สาขา
และสถานีีบริิการที่่�จำหน่่ายน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง E85 จำนวน
353 สาขา โดยบริิษััทฯ สามารถรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาด
E20 และ E85 ผ่่านสถานีีบริิการเป็็นอัันดัับที่่� 2 คืือ
ร้้อยละ 18.2 และร้้อยละ 35.3 ตามลำดัับ
•	พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น้้ ำ มัั น หล่่ อ ลื่่� น ตามมาตรฐานสากล
โดยได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการ
บริิหารจััดการคุุณภาพ และได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ISO/TS16949 ระบบการบริิหารจััดการคุุณภาพสำหรัับ
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ระบบการจััดการคุุณภาพสากล
สำหรัับการจััดหา การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การจััดจำหน่่าย
และด้้านการบริิการหลัังการขาย เพื่่�อความเป็็นเลิิศทาง
ด้้านคุุณภาพ และความมีีประสิิทธิิภาพของการดำเนิินงาน
ภายในองค์์กร

นวััตกรรมต่่างๆ มาพััฒนาสถานีีบริิการ สภาพแวดล้้อมในสถานีี
บริิการ และธุุรกิิจ Non-oil
•	ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์สถานีีบริิการในรููปแบบ Unique
Design Service Stations โดยส่่งมอบประสบการณ์์ใน
การใช้้บริิการ ผ่่านการออกแบบ การพััฒนาพัันธมิติ รธุุรกิจิ
Non-Oil โดยบริิษััทฯ มีีสถานีีบริิการรููปแบบ Unique
Design จำนวน 44 สาขา
•	ร่่วมกัับพัันธมิติ รทางธุุรกิจิ พััฒนา EV Charger ในสถานีี
บริิการน้้ำมัันบางจาก บนเส้้นทางหลััก เพื่่อ� รองรัับรถยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้า (EV) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสิ้้�น 70 สาขา ทำให้้
บริิษััทฯ มีีสถานีีบริิการน้้ำมัันที่่�ให้้บริิการ EV Charger
มากที่่�สุุด ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค เป็็นเพื่่�อนร่่วมเดิินทาง
เคีียงข้้างผู้้�ใช้้รถ EV ในทุุกเส้้นทาง

•	พััฒนาโมเดลธุุรกิจิ ใหม่่ “บางจาก Food Truck” จัับมืือ
แบรนด์์ชั้้�นนำเปิิดให้้บริิการในสถานีีบริิการน้้ำมััน สะดวก
สบายในรููปแบบ Grab & Go ตอบรัับวิิถีีชีีวิติ คนเมืืองในยุุค
New Normal ทั้้�งสิ้้�น 10 สาขาในปีี 2564
•	พััฒนาสถานีีบริิการที่่�มีีมาตรฐานบนทำเล ถนนสายหลััก
โดยคำนึึงถึึงความต้้องการของลููกค้้า
• สนัับสนุุนการปรัับปรุุงมาตรฐาน และภาพลัักษณ์์ของ
สถานีีบริิการให้้พร้้อมในการแข่่งขัันทั้้�งด้้านโครงสร้้าง และ
งานบริิการ จำนวน 10 แห่่ง
• ขยายเครืือข่่ายลููกค้้าบััตร Fleet Card และ Pre-Paid
Card เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายผ่่านสถานีีบริิการ
•	ร่่วมกัับสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (Thailand Environment
Institute: TEI) พััฒนาเกณฑ์์การออกแบบสถานีีบริิการ
ภายใต้้ แ นวคิิ ด Inno-Green Station ที่่� ใ ส่่ ใ จต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม มีีการใช้้นวััตกรรม ที่่�มีีความปลอดภััย และ
ดูู แ ลคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของลูู ก ค้้ า ทุุ ก กลุ่่�มผ่่ า นการออกแบบ
สถานีีบริิการตามหลัักอารยสถาปััตย์์
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• ขยายธุุรกิิจ Non-oil ในสถานีีบริิการน้้ำมัันเพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดิิมเพื่่�อความสะดวกของลููกค้้า อาทิิ ธุุรกิิจร้้านกาแฟ
ภายใต้้แบรนด์์ “อิินทนิิล” เป็็น 817 สาขา ร้้านชานมไข่่มุกุ
DAKASI (ดาคาซี่่�) 15 สาขา ซึ่่�ง บางจาก รีีเทล ได้้รัับสิิทธิ์์�
ขยายธุุรกิจิ และบริิหารสาขาในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก
ทั่่�วประเทศ และพัันธมิติ รทางธุุรกิจิ ที่่ใ� ห้้บริิการร้้านสะดวก
ซื้้�อแบรนด์์ “ท็็อปส์์ เดลี่่�” “แฟมิิลี่่�มาร์์ท” “มิินิิบิ๊๊�กซีี” และ
“ลอว์์สััน” เป็็น 14 สาขา 22 สาขา 134 สาขา และ 1 สาขา
ตามลำดัับ
• บริิหารจััดการพื้้�นที่่ใ� นสถานีีบริิการให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ภายใต้้รููปแบบธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อเติิมเต็็มบริิการให้้ครบวงจร
ยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ธุุรกิิจคาร์์แคร์์ ภายใต้้แบรนด์์ “Wash Pro”
“FURiO Care” “Green Wash” “Trye Care” และ
ขยายสาขาร่่วมกัับพัันธมิิตร เช่่น B-Quick รวมถึึงธุุรกิิจ
Food Kiosk/Truck Food ร้้านอาหาร ร้้านซัักอบรีีด ธุุรกิจิ
ขนส่่งสิินค้้า และตู้้�จำหน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ เป็็นต้้น

BCP Mind: พััฒนางานบริิการด้้วยความใส่่ใจ รวมถึึงการนำ

เทคโนโลยีี ระบบสารสนเทศเพื่่�อการบริิหารข้้อมููลลููกค้้าเพื่่�อสร้้าง
งานบริิการที่่�รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
• จากการแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส COVID-19 บริิ ษัั ท ฯ
ได้้ ย กระดัั บ กำหนดมาตรการป้้ อ งกัั น และดูู แ ลรัั ก ษา
ความสะอาดภายในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก (7 Safe)
มีีการตรวจ ATK เชิิงรุุกให้้กัับพนัักงานบริิการ เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงในการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 และ
สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�มาใช้้บริิการ

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

• ขยายสถานีีบริิ ก ารที่่� ร องรัั บ ระบบ Digital Payment
ใช้้สำหรัับการชำระเงิิน เพิ่่�มเป็็น 500 สาขา พร้้อมสะสม
คะแนนสมาชิิกในสถานีีบริิการ ร้้านกาแฟอิินทนิิลทุุกสาขา
และร้้านสะดวกซื้้�อในสถานีีบริิการ เพื่่�อช่่วยลดการสััมผััส
เงิินสด และรัักษาระยะห่่างระหว่่างลููกค้้าและพนัักงาน
ผู้้�ให้้บริิการเพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่�นต่อ่ ผู้้�ที่จ่� ะเข้้ามาใช้้สถานีีบริิการ
นอกจากนี้้�ยัังได้้พััฒนาการบริิการเติิมน้้ำมััน แบบไม่่ต้้อง
ลดกระจก และจ่่ายเงิินด้้วย QR code เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
การติิดเชื้้�อ
•	พััฒนามาตรฐานงานบริิการของสถานีีบริิการที่่อ� ยู่่�ในทำเล
หลัั ก ให้้ มีีค วามพร้้ อ มในด้้ า น Hardware (POS,
เครื่่อ� งเติิมลมยางอััตโนมััติ)ิ ที่่เ� น้้นการบริิการที่่ร� วดเร็็ว และ
พััฒนามาตรฐานการดููแลห้้องน้้ำ เพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจ
สููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
• ขยายโครงการสำหรัับยกระดัับประสบการณ์์การใช้้บริิการ
ผ่่าน “โครงการของหายได้้คืืนที่่�ปั๊๊�มบางจาก” ที่่�ปลููกฝััง
จิิตสำนึึกให้้พนัักงานเก็็บรัักษาสิ่่�งของมีีค่่าที่่�ลููกค้้าลืืมเมื่่�อ
มาใช้้บริิการ เช่่น กระเป๋๋าสตางค์์ สร้้อยคอ โทรศััพท์์มืือถืือ
เพื่่�อประสานงานให้้ลููกค้้ามารัับคืืน และโครงการสถานีี
บริิการ Road Side Assistant สำหรัับผู้้�ใช้้รถใช้้น้้ำมัันที่่�
ต้้องการความช่่วยเหลืือ เช่่น เปลี่่�ยนยาง พ่่วงแบตเตอรี่่�
เป็็นต้้น
•	ควบคุุมมาตรฐานการบริิการผ่่านกระบวนการการตรวจ
สอบมาตรฐานงานบริิการ (Service Audits) แบบสุ่่�มโดย
ตััวแทน และไม่่เปิิดเผยตััว (Mystery Shopper)
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Green Innovation - แสวงหาและพััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างมููลค่่าให้้ลููกค้้าและธุุรกิิจ

•	พััฒนาระบบสมาชิิกบััตรบางจาก นอกเหนืือจากสิิทธิิ
ประโยชน์์ “ขึ้้�นเท่่าไหร่่ คืืนเท่่านั้้�น” และระบบสนัับสนุุนการ
ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อมของสมาชิิก เช่่น ต้้นไม้้ของคุุณ ตระกร้้าบุุญ
ที่่ส� มาชิิกสามารถบริิจาคคะแนนให้้กับั หน่่วยงานการกุุศล
ต่่างๆ ได้้ตลอดเวลา ทั้้�งยัังได้้พัฒ
ั นาโครงการต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่อ� ขยายฐานลููกค้้า อาทิิ ร่่วมกัับ AIS แลกเปลี่่ย� นคะแนน
“ยิ่่ง� โอน ยิ่่ง� ได้้”, และร่่วมกัับ บริิษัทั บััตรกรุุงศรีีอยุุธยา
จััดโครงการ “โอนกัันได้้ แลกง่่ายขึ้้�น” เพื่่อ� มอบสิิทธิิพิเิ ศษ
ให้้กัับสมาชิิกบััตรบางจากโอนคะแนนจากบััตรเครดิิต
กรุุงศรีี เป็็นคะแนนสมาชิิกบางจาก เป็็นต้น้
•	นำระบบ Digital Payment มาใช้้สำหรัับการชำระเงิิน
พร้้อมสะสมคะแนนสมาชิิกในสถานีีบริิการน้้ำมััน ร้้าน
อิินทนิิลทุุกสาขา และร้้านสะดวกซื้้�อในสถานีีบริิการน้้ำมััน

โดยการสแกน QR Code เพื่่�อชำระเงิินผ่่าน Application
ทุุกธนาคาร ซึ่่�งช่่วยลดการสััมผััสเงิินสด และรัักษาระยะ
ห่่างระหว่่างลููกค้้าและพนัักงานผู้้�ให้้บริิการ เพื่่�อเพิ่่�มความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�ที่่�จะเข้้ามาใช้้สถานีีบริิการ
•	พััฒนาระบบ Application BCP Link ที่่�ช่่วยอำนวยความ
สะดวกให้้กัับผู้้�ประกอบการเข้้าถึึงข้้อมููลสำคััญได้้อย่่าง
ทัั นท่่ ว งทีี เช่่ น ระบบคำสั่่�ง ซื้้�อน้้ ำ มัั นอััต โนมัั ติิ (Auto
Ordering System : AOS) และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการ
ทำงาน เช่่น ระบบ Smart P&L (ระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อการ
ประเมิินประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการสถานีีบริิการ)
•	พััฒนาระบบ Online Training สำหรัับพนัักงานบริิการ
หน้้าลาน และผู้้�ประกอบการ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
กระบวนการทำงานที่่�สำคััญได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
•	พััฒนาและจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ร่ว่ มกัับหน่่วยงานต่่างๆ
เช่่น พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่ว่ มกัับธุุรกิจิ โรงกลั่่น� ได้้แก่่ แอลพีีจีี
ไร้้กลิ่่น� (BCP LPG treated) และตััวทำละลาย BCP White
Spirit-3040, พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่ว่ มกัับบางจากไบโอฟููเอล
ได้้แก่่ กลีีเซอรีีน รวมถึึงพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในกลุ่่�มน้้ำมััน
หล่่อลื่่�น ได้้แก่่ น้้ำมัันหล่่อลื่่�นสำหรัับรถยนต์์ Hybrid
มาตรฐานเป็็ น API SP ชื่่� อ สิิ นค้้ า FURIO FULLY
SYNTHETIC HYBID SP 0W20 และออกผลิิตภััณฑ์์
น้้ ำ ยาหล่่ อ เย็็ น หม้้ อ น้้ ำ ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ชื่่�อ Coolant OAT

Green Sustainability – สร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
บริิษััทฯ ยัังคงขัับเคลื่่�อนโครงการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในการ
พัั ฒ นาสัั ง คมร่่ ว มกัั บ ลูู ก ค้้ า และผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ผ่่านโครงการต่่างๆ อาทิิ
• โครงการเติิมน้้ำมัันปันั น้้ำใจ บริิษัทั ฯ สร้้างโอกาสให้้ลูกู ค้้า
มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ SME ในการ
สร้้างนวััตกรรม โดยนำสิินค้า้ นวััตกรรมจากภููมิปัิ ญ
ั ญาของ
คนไทยมามอบให้้กัับลููกค้้าที่่�มาเติิมน้้ำมััน เพื่่�อนำรายได้้
มาสนัับสนุุนสิินค้้าทางการเกษตร สิินค้้า OTOP หรืือ
สิิ นค้้ า นวัั ต กรรม นอกจากนี้้�ยัั ง สนัั บ สนุุ น เกษตรกรที่่�
เดืือดร้้อนจากสภาวะผลผลิิตล้้นตลาด ซึ่่�งส่่งผลให้้ราคา
ตกต่่ำ โดยรัับซื้้�อผลผลิิตทางการเกษตรนำมาแจกเป็็น
สิินค้้าสมนาคุุณ ซึ่่�งบริิษััทได้้ทำต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2540
• โครงการการจ้้างงานผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุ (ในตำแหน่่งที่่�
เหมาะสม) สนัับสนุุนคุุณค่่าและคุุณภาพชีีวิิตของคนใน
สัังคม รวมถึึงให้้ความสำคััญต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการ
สนัับสนุุนสิินค้้าที่่�ผลิิตโดยกลุ่่�มผู้้�พิิการ

• โครงการผัักสวนครััวไร้้สารในสถานีีบริิการ โดยนำพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่เกิิดประโยชน์์ด้้านหลัังสถานีีบริิการ มาสร้้างแปลง
ปลููกผัักสวนครััวเพื่่�อลดภาระค่่าอาหารให้้กัับพนัักงานให้้
บริิการ และต่่อยอดเป็็นของฝากแทนคำขอบคุุณให้้กัับ
ลูู ก ค้้ า ที่่� ม าใช้้ บ ริิ ก าร รวมถึึ ง ได้้ น ำความรู้้� ใ นการปลูู ก
ผัักสวนครััวไปแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ให้้กับั ชุุมชน และโรงเรีียน
รอบสถานีีบริิการบางจาก
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• โครงการ “รัักษ์์ ปััน สุุข” โดยนำขวดน้้ำดื่่�มพลาสติิกชนิิด
PET และแกลลอนน้้ำมัันหล่่อลื่่�นที่่�ใช้้แล้้วจากลููกค้้า มา
ผ่่านกระบวนการ Upcycling โดยใช้้นวัตั กรรมตามแนวคิิด
ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ผลิิตเป็็น
สิินค้้าชนิิดใหม่่ เพื่่�อรัักษาคุุณค่่าของทรััพยากร ลดการใช้้
ทรััพยากรใหม่่ และลดการเกิิดขยะพลาสติิก
• ธุุรกิิจร้้านกาแฟอิินทนิิล ผู้้�นำของธุุรกิิจกาแฟที่่� “เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม” ด้้วยการรณรงค์์ลดการใช้้พลาสติิก ผ่่าน
โครงการ “นำแก้้วมาเอง” เป็็นรายแรกๆ อีีกทั้้�งปััจจุุบััน
ร้้ า นกาแฟอิิ น ทนิิ ล เป็็ นผู้้�น ำของร้้ า นกาแฟที่่� ใช้้ BIO
Packaging ชนิิด PLA (polylactic acid) ทั้้�งฝาและ
แก้้วกาแฟที่่�ผลิิตจากพืืช โดยย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ
ทั้้�งหมด รวมถึึงใช้้ฝาแบบพร้้อมดื่่�ม ที่่�ไม่่ต้้องใช้้หลอด
เพื่่�อลดปััญหาการเกิิดขยะพลาสติิก และมลพิิษจากการ
กำจััดขยะ

• โครงการ “แก้้วเพาะกล้้า” อิินทนิิล ร่่วมกัับ กรมป่่าไม้้
เปิิดรัับแก้้วเครื่่อ� งดื่่ม� อิินทนิิลใช้้แล้้ว เพื่่อ� นำกลัับมาใช้้เป็็น
อุุปกรณ์์เพาะชำต้้นกล้้าไม้้ที่่�อยู่่�ภายใต้้การดููแลของกรม
ป่่าไม้้ เพื่่�อทดแทนการใช้้ถุุงพลาสติิกดำ ลดการสร้้างขยะ
สู่่�โลกและมีีส่่วนร่่วมในการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
• โครงการส่่งเสริิมประเพณีีไทย สร้้างประสบการณ์์แก่่ลูกู ค้้า
และรณรงค์์ให้้ลููกค้้าเห็็นถึึงความสำคััญต่่อประเพณีีไทยที่่�
ดีีต่่างๆ อาทิิ จััดรายการส่่งเสริิมการขายในช่่วงเทศกาล
สำคััญต่่างๆ กิิจกรรมมอบกระทงให้้ลูกู ค้้าในวัันลอยกระทง
พร้้อมจััดพื้้�นที่่�สำหรัับรดน้้ำพระพุุทธรููป
• โครงการของหายได้้คืืนที่่�ปั๊๊�มบางจาก เพื่่�อสร้้างความ
ประทัับใจ และความไว้้วางใจในการใช้้บริิการที่่�สถานีี
บริิการบางจาก ผ่่านการปลููกฝัังจิิตสำนึึกความซื่่อ� สััตย์์ของ
พนัักงานบริิการ ให้้ดููแล และส่่งคืืนทรััพย์์สิินที่่�ผู้้�ใช้้บริิการ
ลืืมไว้้ในสถานีีบริิการ
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• โครงการช่่วยเหลืือรถเสีียฉุุกเฉิิน (Road Side Assistant)
ปลููกฝัังวััฒนธรรมในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่พนัักงาน
บริิการในสถานีีบริิการ โดยให้้บริิการช่่วยเหลืือผู้้�ใช้้รถ
ทั่่�วไปที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น เช่่น เปลี่่�ยนยาง
และพ่่วงแบตเตอรี่่� เป็็นต้้น
• โครงการสมาชิิกบางจากร่่วมปัันน้้ำใจ สู่่�การให้้ไม่่รู้้�จบ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกบางจากได้้ช่่วยเหลืือสัังคม
โดยลููกค้้าสามารถบริิจาคคะแนนสะสมจากการเติิมน้้ำมััน
และการซื้้�อสิินค้า้ ในเครืือบางจาก เพื่่อ� แลกเป็็นเงิินบริิจาค
ร่่วมกัับส่่วนที่่� บริิษััทฯ บริิจาคสมทบเพิ่่�มเติิม โดยมอบให้้
กัับองค์์กรสาธารณประโยชน์์ อาทิิ มููลนิิธิิแพทย์์อาสา
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี มููลนิิธิิรามาธิิบดีี
และสภากาชาดไทย เป็็นต้้น เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนา
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
• โครงการอื่่�นๆ เพื่่�อร่่วมบรรเทาภาวะวิิกฤต COVID-19
ในรููปแบบต่่างๆ ร่่วมบรรเทาภาวะวิิกฤต COVID-19 ใน
รููปแบบต่่างๆ ทั่่�วประเทศมาโดยตลอด เพื่่�อป้้องกัันการ
แพร่่ระบาด สนัับสนุุนการปฏิิบััติิภารกิิจด้้านสาธารณสุุข
และลดผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ ครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มและประชาชนทั่่�วไป ทั้้�งจััดทำโครงการของ
บริิษัทั ฯ และส่่งมอบความช่่วยเหลืือผ่่านหน่่วยงานราชการ
องค์์กรสาธารณกุุศล ศาสนสถาน ทีีมงานอาสาสมััคร
ฯลฯ อาทิิ โครงการบางจากฯ ชวนคนไทยสู้้�โควิิด-19
The Series, เติิมน้้ำมััน ปัันน้้ำใจ ให้้น้ำ้ ดื่่ม� ให้้โรงพยาบาล
สนามและสถานพยาบาลในพื้้�นที่่� วิิ ก ฤติิ , โครงการ
ส่่งน้้ำมััน...ปัันน้้ำใจ บางจากร่่วมสมทบค่่าน้้ำมัันสำหรัับ
กลุ่่�มอาสาสมััครเพื่่�อใช้้ในการรัับส่่งผู้้�ป่่วยโควิิด รวมถึึง
สนัั บ สนุุ นสิิ นค้้ า ทางการเกษตรจากเกษตรกรที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบจากความต้้องการที่่�ลดลง
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ผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงาน
สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจากเป็็นแบรนด์์ที่่�สามารถรัักษาอัันดัับ 1 ร่่วม จากคะแนน Net Promoter Score (NPS) ตั้้�งแต่่ปีี 2560-2564
(ข้้อมููลจากการสอบถามผู้้�ใช้้น้้ำมััน 2,000 คน ทั่่�วประเทศ สำรวจโดยบริิษััทวิิจััยภายนอก)

NPS Score (ร้้อยละ)
อัันดัับ 1 (ร่่วม)

77.5

ปีี 2560

อัันดัับ 1 (ร่่วม)

อัันดัับ 1 (ร่่วม)

71.5

76.1

ปีี 2561

ปีี 2562

อัันดัับ 1 (ร่่วม)

อัันดัับ 1 (ร่่วม)

81.3

77.5

ปีี 2563

ปีี 2564

ส่่วนแบ่่งตลาดค้้าปลีีก
ร้้อยละ

ร้้อยละ

15.4
ปีี 2560

ร้้อยละ

15.8
ปีี 2561

ร้้อยละ

16.1
ปีี 2562

ร้้อยละ

15.6

16.2

ปีี 2563

ปีี 2564

ยอดขายเฉลี่่�ย (พัันลิิตร/เดืือน/สถานีีบริิการมาตรฐาน)
509.8

496.0

497.7
พัันลิิตร

458.5
พัันลิิตร

421.6

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พัันลิิตร

พัันลิิตร

พัันลิิตร

การขยายสถานีี

61
ปีี 2560

74
ปีี 2561

48

45

57

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ปริิมาณการลดก๊๊าซเรืือนกระจกจากการเติิมน้ำำ��มัันผ่่านบััตรสมาชิิกบางจาก

Bangchak

(หน่่วย : ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)

196,828

215,469

232,146

197,737

190,716

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564
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การขนส่่งผลิิตภััณฑ์์
ในการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์น้ำ้ มัันสำเร็็จรููปไปยัังสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก บริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญในการพััฒนายกระดัับกระบวนการขนส่่ง
ผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ ถููกต้้อง ตรงเวลา และปลอดภััย โดยมีีแนวทางหลัักในการพััฒนากระบวนการขนส่่ง ด้้วยการนำเทคโนโลยีี
การมาใช้้พััฒนาระบบการขนส่่งให้้ทัันสมััย มีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในด้้านต้้นทุุน เวลา ความปลอดภััย และช่่วยดููแลสิ่่�งแวดล้้อมโดยลดการ
ปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคำนึึงถึึงการดููแลคู่่�ค้้าและพนัักงานขัับรถ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแลการจััดส่่งน้้ำมัันสำเร็็จรููปจาก
โรงกลั่่�น จนถึึงสถานีีบริิการน้้ำมัันให้้เป็็นไปตามกำหนดนััดหมายอย่่างปลอดภััย บริิษััทฯ มีีการดำเนิินงานปีี 2564 ดัังนี้้�

เป้้าหมาย 2561-2566 ด้้านการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์
ร้้อยละ

45

0

ครั้้�ง

ขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ด้้วยรถขนาดใหญ่่
(กึ่่�งพ่่วง) ร้้อยละ 45
ของปริิมาณการจััดส่่งทั้้�งหมด

330

อุุบััติิเหตุุในการขนส่่งเป็็นศููนย์์
(Zero Accident)
(กรณีีที่่�มีีความเสีียหาย
ต่่อรถเกิิน 1 ล้้านบาท)

3.5

ขนส่่งน้ำำ��มัันไปยัังลููกค้้าได้้ตาม
แผนการจำำ�หน่่ายของ บริิษััทฯ
ในอนาคต (คำำ�นวณจากอััตราการ
ขยายสถานีีบริิการน้ำำ��มัันเพิ่่�มขึ้้�น
330 แห่่งระหว่่างปีี 2561-2566

แห่่ง

ข้้อร้้องเรีียนจากการขนส่่งไม่่เกิิน
3.5 เรื่่�อง/หนึ่่�งพัันเที่่�ยววิ่่�ง

เรื่่�อง

ผลดำำ�เนิินงาน
สััดส่่วนการขนส่่งน้ำำ��มัันใสด้้วยรถขนาดใหญ่่ (กึ่่�งพ่่วง)
และปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้

ปีี

ร้้อยละ ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้
(ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)

2561

35

5,922

2562

39

8,839

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนในการขนส่่งต่่อหนึ่่�งพัันเที่่�ยววิ่่�ง
(เป้้าหมาย: ≤ 3.5 เรื่่�องต่่อหนึ่่�งพัันเที่่�ยววิ่่�ง)

0.5

0.2

0.3

0.2

2561

2562

2563

2564

สถิิติิอุุบััติิเหตุุจากการขนส่่ง* (เป้้าหมาย: อุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์)
*กรณีีที่่�มีีความเสีียหายต่่อรถเกิิน 1 ล้้านบาท

2563

41

7,520

2564

41

7,946

กลยุทธ์

2

2

2

0

2561

2562

2563

2564

จััดแผนการขนส่่งน้ำำ��มััน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยคำำ�นึึงถึึง
ต้้นทุุน เวลา และความปลอดภััยสููงสุุด

การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ในกระบวนการขนส่่ง
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การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
1. โครงการเพิ่่�มสััดส่่วนการขนส่่งด้้วยรถขนาด 2. โครงการพัั ฒ นาเทคโนโลยีีการขนส่่ ง ให้้
ใหญ่่ (กึ่่�งพ่่วง)
ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ บริิหารจััดการรถขนส่่งด้้วยการเปลี่่�ยนจากรถเดี่่�ยว
2 คััน เป็็นรถกึ่่�งพ่่วงขนาดใหญ่่ (40,000 ลิิตร) เพื่่�อช่่วยลด
ต้้นทุุนการขนส่่งน้้ำมััน และลดโอกาสจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
รวมทั้้�งยัั ง ช่่ ว ยลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกในการขนส่่ ง
บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารดำเนิิ น การเพิ่่� ม รถขนส่่ ง ขนาดใหญ่่ กึ่่� ง พ่่ ว ง
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้สััดส่่วนการใช้้รถขนาดใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 41% โดย
• โดยการผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด ระบบการจัั ด ส่่ ง แบบมัั ลติิ ด รอป
(multi drop) ใช้้รถขนาดใหญ่่กึ่่ง� พ่่วงขนส่่งน้้ำมัันไปยัังหนึ่่�ง
สถานีีบริิการ หรืือสองสถานีีบริิการที่่�มีีการสั่่�งร่่วมกััน
• การให้้ส่ว่ นลดแก่่ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้้ำมัันในกรณีี
ขนส่่งน้้ำมัันด้้วยรถขนาดใหญ่่ (กึ่่�งพ่่วง)
• การขยายขนาดพื้้�นที่่�ของสถานีีบริิการที่่�ก่่อสร้้างใหม่่ให้้
รองรัับรถกึ่่�งพ่่วงเข้้าจััดส่่งได้้
จากการดำเนิินการดัังกล่่าว ยัังสามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้
7,946 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

บริิษััทฯ มีีการนำเทคโนโลยีีมาพััฒนาการขนส่่งน้้ำมัันตั้้�งแต่่
การสั่่�งซื้้�อ การวางแผนการจััดส่่ง ไปจนถึึงการติิดตามการจััด
ส่่งน้้ำมัันไปถึึงสถานีีบริิการ และการร้้องเรีียนออนไลน์์ ดัังนี้้�
• ระบบคำสั่่�งซื้้�อน้้ำมัันอััตโนมััติิ (Auto Ordering System :
AOS) บริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาระบบคำสั่่ง� ซื้้�อน้้ำมัันอััตโนมััติใิ ห้้
ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้้ำมัันของบริิษััท บางจาก
กรีีนเนท จำกััด จำนวนกว่่า 200 สถานีีทั่่�วประเทศ ทำให้้
สถานีีบริิการสามารถบริิหารการสำรองปริิมาณน้้ำมัันให้้
เพีียงพอต่่อการขาย และสามารถบริิหารแผนงานขนส่่งและ
ปริิมาณรถขนส่่งได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
• Smart Transportation เป็็นโครงการปรัับปรุุงระบบบริิหาร
งานขนส่่ง (Transportation Management System: TMS)
เพื่่�อป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุและและป้้องกัันการทุุจริิตในการขนส่่ง
ระบบจะช่่วยให้้สามารถติิดตามแผนการขนส่่งรถน้้ำมััน
พฤติิ ก รรมของพนัั ก งานขัั บ รถ ความเร็็ ว ในการขัั บ ขี่่�
เส้้นทางการเดิินรถ และเวลาในการขนส่่งด้้วยการใช้้กล้้อง
วงจรปิิด (CCTV) และระบบ GPS ที่่�ติดตั้้�
ิ งประจำรถขนส่่ง
น้้ ำ มัั น ข้้ อ มูู ล ดัั ง กล่่ า วจะถูู ก ส่่ ง ตรงมายัั ง ห้้ อ งควบคุุ ม
ที่่�มีีพนัักงานของ บริิษััทฯ ประจำตลอด 24 ชั่่�วโมง และ
เชื่่อ� มโยงผ่่าน Application บนมืือถืือ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการ
สถานีีบริิการน้้ำมััน สามารถติิดตามภาพจริิงแบบเรีียลไทม์์
และติิดตามพิิกัดั ของรถน้้ำมัันได้้ตั้้�งแต่่ออกจากคลัังน้้ำมััน
ทำให้้ ทุุ ก ฝ่่ า ยทราบถึึ ง สถานะการขนส่่ ง ได้้ พร้้ อ มกัั น
สร้้ า งความโปร่่ ง ใสในการตรวจสอบและพึึ ง พอใจ
ลดข้้อร้้องเรีียนในการขนส่่งลงได้้อีีกทางด้้วย
ในปีี 2564 นี้้� บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มมาตรการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
ให้้เข้้มข้้นมากขึ้้�น โดยเพิ่่�มอุุปกรณ์์ป้้องกัันการหลัับใน
ในรถบรรทุุกน้้ำมัันใส และพััฒนาระบบบริิหารงานจััดส่่ง
TMS ให้้สามารถวางแผนโดยใช้้รถขนาดใหญ่่ (กึ่่�งพ่่วง)
ด้้วยการจัับคู่่�สถานีีบริิการต้้องการน้้ำมัันในเวลาเดีียวกััน
แต่่ ป ริิ ม าณยัั ง ไม่่ เ พีี ย งพอในสถานีี บ ริิ ก ารเดีี ย วให้้ ใช้้
รถกึ่่�งพ่่วงจััดส่่งได้้ ให้้จััดส่่งร่่วมกัันกัับอีีกสถานีีบริิการ ที่่�
เรีียกว่่า จััดส่่งแบบมััลติิดรอป เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการใช้้รถ
ขนาดใหญ่่ในการจััดส่่ง
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• ระบบข้้อร้้องเรีียนออนไลน์์ (E-Complaint) เป็็นระบบที่่�

พััฒนาขึ้้�น เพื่่�อให้้การบริิหารและติิดตามข้้อร้้องเรีียนด้้าน
การขนส่่งเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การรัับข้้อร้้องเรีียน การแก้้ไข
ปััญหา การปิิดข้้อร้้องเรีียนและจะมีีการเชื่่�อมระบบข้้อร้้อง
เรีียนออนไลน์์กัับระบบจ่่ายเงิินค่่าบริิการขนส่่งผ่่านระบบ
SAP เพื่่�อคำนวณค่่าปรัับอััตโนมััติิ กรณีีที่่�คู่่�ค้้า (ผู้้�รัับเหมา
ขนส่่ง) ได้้รัับการร้้องเรีียนที่่�มีีผลกระทบจนเกิิดความ
เสีียหายต่่อภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นอีีกแนวทางใน
การรัักษามาตรฐานงานบริิการขนส่่ง เนื่่�องจากมีีการ
กำหนดเป็็นบทลงโทษที่่�ชััดเจนเมื่่�อกระทำผิิด

ด้้านการดููแลคู่่�ค้้าและพนัักงานขัับรถ
คู่่�ค้้าและพนัักงานขัับรถขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ถืือเป็็นหััวใจสำคััญของประสิิทธิิภาพในการจััดส่่งน้้ำมัันไปยัังสถานีีบริิการ เพื่่�อให้้การทำงาน
บรรลุุเป้้าหมาย และปลอดภััย

เป้้าหมาย

•	ลููกค้้าและผู้้�รัับเหมาขนส่่งมีีความเข้้าใจและความร่่วมมืือกัันยิ่่�งขึ้้�น
•	ลดภาระต้้นทุุน ผู้้�รัับเหมาขนส่่ง
•	ผู้้�รัับเหมาขนส่่งได้้งานเป็็นธรรมมีีประสิิทธิิภาพในการทำงาน

การดำำ�เนิินงานปีี 2564
สำหรัับในปีี 2564 ซึ่่�งประเทศไทย ยัังต้้องเผชิิญกัับผลกระทบจาก
สถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 บริิษัทั ฯ มีีการดำเนิินงาน
เพื่่�อสื่่�อสารและดููแลคู่่�ค้้ารวมถึึงพนัักงานขัับรถ ดัังนี้้�
• การประชุุมร่่วมผ่่านระบบออนไลน์์ในช่่วงเกิิดการระบาด
COVID-19 เพื่่�อกำหนดและติิดตามผลการดำเนิินงาน
(KPI) ร่่วมกัันอย่่างสม่่ำเสมอทุุกเดืือน
•	มีีการสื่่�อสารมาตรการรองรัับสถานการณ์์การระบาดของ
COVID-19 เป็็นระยะตามแผนการดำเนิินงานของบริิษััท
• ในปีี 2564 ซึ่่�งปริิมาณการจััดส่่งลดลงตามยอดขายน้้ำมััน
ในภาวะ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับ TOR เพื่่�อลด
ภาระต้้นทุุนของคู่่�ค้้าผู้้�รัับเหมาขนส่่ง เช่่น ลดจำนวนรถ
สำรอง ขยายอายุุรถขนส่่งภาคใต้้ รวมทั้้�งมีีการผ่่อนผัันให้้
สามารถนำรถไปรัับงานจากผู้้�ว่่าจ้้างรายอื่่�นได้้ชั่่�วคราวใน
ช่่วงที่่�รถขนส่่งบางส่่วนมีีปริิมาณงานลดลง
• นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังประสานช่่วยจััดหาวััคซีีน COVID-19
ให้้กัับพนัักงานขัับรถขนส่่งน้้ำมััน รวมทั้้�งการตรวจวััด
อุุ ณ หภูู มิิ ก่่ อ นเข้้ า คลัั ง และเจลแอลกอฮอล์์ ใ ห้้ ใช้้ ต าม
จุุดต่่างๆ ของคลัังอย่่างต่่อเนื่่�อง

แผนงานในอนาคต
• แผนในอนาคตจะนำระบบ AI (Artificial Intelligence)

เข้้ามาประมวลผลระบบขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ ในการกำหนด
พื้้�นที่่�จััดส่่ง เส้้นทางการวิ่่�งรถขนส่่ง และอื่่�นๆ ได้้อย่่าง
รวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพและสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้า
ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
• การขยายการขนส่่งด้้วยรถกึ่่�งพ่่วงเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ 45
• การพััฒนาพนัักงานขัับรถให้้เป็็นมืืออาชีีพ ด้้วยการทบทวน
และเพิ่่�มเติิมความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรการด้้านความปลอดภััย
ในการขัับขี่่� การดัับเพลิิงที่่�ถููกต้้อง การปฏิิบััติิงานภายใน
คลัังน้้ำมััน
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน โดยการประชุุมติิดตาม KPI
ร่่วมกัับคู่่�ค้้า
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บััญชีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมปีี 2564 โดยรวมเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 28,344.23 ล้้านบาท จากปีี 2563 หรืือร้้อยละ 40.57 สาเหตุุหลัักมาจาก
ราคาน้้ำมัันดิิบที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 47 เห็็นได้้จากค่่าใช้้จ่่ายวััตถุุดิิบที่่�ติิดไปกัับผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�น 28,035.97 ล้้านบาท ในปีี
นี้้�บริิษััทฯ ได้้เดิินหน่่วยกลั่่�นเฉลี่่�ย 99 พัันบาร์์เรลต่่อวััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายวััตถุุดิิบที่่�ไม่่ติิดไปกัับผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�น
33.26 ล้้านบาท ตามปริิมาณน้้ำมัันที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�นซึ่่�งมีีมููลค่่า 32.71 ล้้านบาท นอกจากนี้้�บริิษััทฯมีีรายการค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อ
อุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�น 275.84 ล้้านบาท จากค่่าเสื่่�อมราคาอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษจำนวน 265.18 ล้้านบาท และค่่าบำรุุงรัักษา
อุุปกรณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 10.41 ล้้านบาท ตามลำดัับ นอกจากนี้้�ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการดำเนิินระบบจััดการลดลง (0.29) ล้้านบาท และ
ค่่าบำบััดน้้ำทิ้้�ง & ค่่ากำจััดของเสีียเพิ่่�มขึ้้�น 0.25 ล้้านบาท
ประโยชน์์ของผลผลิิตพลอยได้้และการนำของเสีียมาใช้้ใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น 8.18 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 67.65 หลัักๆ มาจากค่่ากำมะถัันเหลว
ที่่�สามารถจำหน่่ายได้้เพิ่่�มขึ้้�น 6.70 ล้้านบาท และค่่าจำหน่่ายเศษเหล็็กและอลููมิิเนีียมเพิ่่�มขึ้้�น 1.48 ล้้านบาท
(หน่่วย : ล้้านบาท)

บััญชีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

2562

2563

2564

89,112.83
7,127.70
4,308.22
36.36
582.10
0.76
171.83
28.35
1,809.57

54,827.42
6,124.10
0.11
0.00
7,131.39
0.32
162.17
18.77
1,303.81

81,445.69
5,980.37
0.00
0.00
8,371.91
0.01
160.35
27.65
1,618.08

น้้ำมัันที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพ (SLOP OIL)
น้้ำทิ้้�ง
สารเคมีีที่่�มากเกิินพอจากน้้ำบ่่อปรัับเสถีียร

57.60
10.93
0.11

25.36
11.15
0.11

58.07
11.61
0.20

ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�ออุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษ
ค่่าบำรุุงรัักษาอุุปกรณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ค่่าเสื่่�อมราคาอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษ
ค่่าบำบััดน้้ำทิ้้�ง
ค่่ากำจััดของเสีีย

24.29
301.02
9.71
5.35

12.62
234.88
6.34
4.99

23.03
500.07
6.12
5.46

ค่่าใช้้จ่่ายในการป้้องกัันสิ่่�งแวดล้้อม
ค่่าใช้้จ่่ายการติิดตามและตรวจวััด
ค่่าเสื่่�อมราคาพื้้�นที่่�เก็็บกากของเสีีย
ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อดำเนิินระบบจััดการ
ค่่าบำรุุงรัักษาอุุปกรณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

14.94
0.03
1.89
0.01

8.27
0.02
0.47
-

7.70
0.02
0.19
-

(14.19)
(4.17)

(10.46)
(1.64)

(-17.16)
(3.12)

ค่่าใช้้จ่่ายวััตถุุดิิบที่่�ติิดไปกัับผลิิตภััณฑ์์
น้้ำมัันดิิบ (Crude Feed)
เอทานอล (Ethanol)
ไบโอดีีเซล (บีี100)
ไบโอดีีเซล (บีี100)-Premium
ไบโอดีีเซล (บีี100)_HI PURE TYPE2
น้้ำมัันพืืชใช้้แล้้ว
สารเคมีี
น้้ำใช้้ในการผลิิต
พลัังงานที่่�ใช้้ในการผลิิต
ค่่าใช้้จ่่ายวััตถุุดิิบที่่�ไม่่ติิดไปกัับผลิิตภััณฑ์์

ประโยชน์์ของผลผลิิตพลอยได้้และการนำำ�ของเสีียมาใช้้ใหม่่
กำมะถัันเหลว
เศษเหล็็ก-อลููมิิเนีียม
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‘คนดีี’
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ไม่่ใช่่เพีียงเพราะ
มีีชื่อ่� ปัักไว้้ด้า้ นหลัังเสื้้อ�
แต่่คือื การที่่เ� รา
คิิดถึึง ประโยชน์์ส่ว่ นรวม
มากกว่่า ประโยชน์์ส่ว่ นตน
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ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย (Occupational Health & Safety)
ความมั่่�นคง ความปลอดภััย และอาชีีวอนามััยถืือเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�สุุดของธุุรกิิจปิิโตรเลีียม ไม่่เพีียงต่่อบริิษััทฯ เท่่านั้้�น หากสำคััญต่่อ
ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย อัันได้้แก่่ พนัักงาน ผู้้รัั� บเหมา และชุุมชน บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายด้้านความมั่่น� คง ความปลอดภัยั และอาชีีวอนามััย กำหนด
ให้้พนัักงานและผู้้รัั� บเหมามีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบด้้านความปลอดภัยั ทั้้�งต่่อตััวเองและเพื่่�อนร่่วมงาน ตามที่ก่� ฎหมายและมาตรฐาน
กำหนดไว้้ โดยมีีโครงสร้้างการบริิหารด้้านความปลอดภััย ความมั่่�นคง อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน (SHEE) ตามแนวทาง
มาตรฐานด้้านความปลอดภััย ISO 45001 รวมทั้้�งยัังดำเนิินงานเพื่่�อวางรากฐานระบบบริิหารความปลอดภััยกระบวนการ (Process
Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

เป้้าหมาย:

อััตราการเจ็็บป่่วยจากโรค
จากการทำำ�งานของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ทั้้�งหมด เท่่ากัับ ศููนย์์

ไม่่มีีการรั่่�วไหลของน้ำำ��มััน
และสารเคมีีอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
สู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางการบริิหารจััดการความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย

บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการบริิหารด้้าน
ความปลอดภััย ความมั่่น� คง อาชีีวอนามััย สิ่่ง� แวดล้้อมและพลัังงาน
(SHEE) ตามมาตรฐานด้้านความปลอดภััย ISO 45001 และ
ระบบบริิหารความปลอดภััยกระบวนการ (Process Safety
Management: PSM) มาบริิหารงานด้้านความปลอดภััย ทำให้้
ผลการดำเนิินงานด้้านความปลอดภัั ย ดีี ขึ้้� น ตามลำดัับ และ
บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมด้้านความปลอดภััยทั้้�งภายในงาน
และภายนอกงาน หรืือเรีียกว่่า Safety 24 ชั่่�วโมงอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยกิิจกรรมดัังกล่่าวส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับ รวมทั้้�งผู้้รัั� บเหมา
ทุุกคน มีีจิิตสำนึึกด้้านความปลอดภััย มีีความรู้้�ความเข้้าใจ และ
มุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิงานอย่่างปลอดภััยในทุุกๆ วััน
กิิจกรรมส่่งเสริิมความปลอดภััยภายในงาน เช่่น
•	การสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย (Safety Culture
Transformation) อย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านกิิจกรรมเช่่น Line
Walk ของผู้้�บริิหาร ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อแสดงออกถึึง
การให้้ความสำคััญเรื่่� อ งความปลอดภัั ย และห่่ ว งใย
การทำงานของผู้้�ปฏิิบััติิ และ Field Risk Assessment
(FRA) ให้้พนัักงานค้้นหาอัันตรายและความเสี่่� ย ง
เพื่่�อป้้องกัันล่่วงหน้้า

กรณีีการเกิิดเหตุุการณ์์รั่่�วไหล
ของสารไวไฟหรืือสารเคมีีจาก
ภาชนะบรรจุุหลัักหรืือกระบวนการผลิิต
ที่่�ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรง (Tier 1)
ตามข้้อกำำ�หนด API 754 เท่่ากัับ ศููนย์์

•	การประชุุ ม และตรวจพื้้� น ที่่� ค วามปลอดภัั ย ร่่ ว มกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยของบริิษััทผู้้�รัับเหมาทุุกเดืือน
•	การชื่่�นชมและมอบรางวััล PSM Reward แก่่ผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิ
งานถููกต้้องตามขั้้�นตอนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับเพื่่�อน
พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
• กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิมความปลอดภัั ย จากคณะกรรมการ
ความปลอดภััย ตามข้้อเสนอแนะจากการประชุุมและ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิมการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของพนัักงานเกี่่� ย วกัับ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
• กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้ป้้องกัันและดููแลสุุขอนามััยของตนเอง
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของ COVID-19
สำหรัับกิิจกรรมส่่งเสริิมความปลอดภััยภายนอกงานที่่�ดำเนิินการ
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เช่่ น การรณรงค์์ ใ ห้้พนัักงานทุุ ก คนขัับขี่่� อ ย่่ า ง
ปลอดภััย โดยรณรงค์์ให้้สวมหมวกนิิรภััยทุุกครั้้ง� เมื่่�อขี่่จััก
� รยานยนต์์
และคาดเข็็ดขััดนิิรภััยทุุกครั้้�งก่่อนออกเดิินทาง
จากการดำเนิินงานด้้านความปลอดภััยและกิิจกรรมด้้านความ
ปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้บริิษััทฯ บรรลุุเป้้าหมายด้้านความ
ปลอดภััย คืือมีีชั่่�วโมงความปลอดภััยครบ 5,000,000 ชั่่�วโมง-คน
โดย ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน ซึ่่�งทางบริิษััทฯ ได้้มอบของที่่�
ระลึึกให้้กัับพนัักงานทุุกคน เพื่่�อแทนคำขอบคุุณทุุกคนที่ร่่� ว่ มมืือกััน
ทำงานให้้เกิิดความปลอดภััย
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การระบุุภััยคุุกคามที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการทำำ�งาน
การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง และการสอบสวน
เหตุุการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง (Disclosure 403-2)

บริิษััทจััดให้้มีีระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิการชี้้�บ่่งประเมิินประเด็็นอัันตราย
ความเสี่่ย� งและหาโอกาสในการปรัับปรุุงแก้้ไข โดยวิิธีี What if และ
HAZOP เป็็นต้้น ครอบคลุุมกิจิ กรรมและทั้้�งที่ป่� ฏิิบััติิโดยพนัักงาน
และผู้้�รัับเหมา โดยกำหนดให้้ทุุกขั้้�นตอนการทำงาน จะต้้องชี้้�บ่่ง
ประเมิินประเด็็นอัันตราย ความเสี่่ย� งและหาโอกาสในการปรัับปรุุง
แก้้ไข เพื่่�อลดและควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
ตลอดเวลา และทบทวนการชี้้�บ่่ ง ประเมิินประเด็็ น อัันตราย
ความเสี่่ย� งและหาโอกาสในการปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
หรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง สำหรัับงานที่่�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำ
มีีการชี้้�บ่่งอัันตรายและประเมิินความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุม กิิจกรรม
และพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน โดยวิิธีี Job Safety Analysis (JSA) พร้้อม
กำหนดมาตรการควบคุุมและป้้องกัันให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยง
ร่่วมกัับระบบใบอนุุญาตทำงานอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Work Permit
Online) กำหนดให้้มีีการสื่่อ� สารเรื่่อ� งความปลอดภััยผ่่านการ Safety
Talk ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิงาน และมีีการตรวจสอบความปลอดภััยและ
ความสอดคล้้องในการปฏิิบััติิข้้อกำหนดที่่�ระบุุไว้้ในใบอนุุญาต
ในการทำงาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง
มีี ป ระสิิทธิิภาพ ทางบริิษััทกำหนดให้้ผู้้� ที่่� ท ำหน้้าที่่� ป ระเมิิน
ความเสี่่ย� งต้้องเป็็นพนัักงานหรืือผู้้รัั� บเหมา ระดัับวิิศวกรหรืือระดัับ
หััวหน้้างานขึ้้�นไป รวมทั้้�งจััดให้้มีีการอบรมขั้้�นตอนการประเมิิน
ความเสี่่�ยงให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน หลัังจากประเมิินความเสี่่�ยง
และกำหนดมาตรการควบคุุมแล้้วต้้องรวบรวมให้้ผู้้�จััดการส่่วน
ทบทวนและลงนาม และทุุกส่่วนมีีหน้้าที่่�ทบทวนและติิดตามการ
ปฏิิบััติิตามมาตรการที่ก่� ำหนดเพื่่�อควบคุุมความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่�อง

สำหรัับมาตรการป้้องกัันบริิษััทฯได้้จััดหาหน้้ากากป้้องกัันให้้กัับ
พนัักงานทุุกคน มีีจุุดแอลกอฮอล์์ล้้างมืือให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
ปรัับใช้้มาตรการการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน พร้้อมจััดรถรัับส่่งถึึงบ้้าน
เพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการเดิินทางรถสาธารณะ สำหรัับพนัักงานกะ
และพนัักงานที่จ่� ำเป็็นต้้องเข้้ามาปฏิิบััติิงานที่โ่� รงกลั่่น� ฯ นอกจากนี้้�
ได้้สนัับสนุุนในเรื่่�องการจััดหาวััคซีีนให้้พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
อีีกด้้วย อีีกทั้้ง� กำหนดแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ได้้แก่่
สวมหน้้ากากป้้องกัันตลอดเวลาเมื่่�อปฏิิบ้้ติิงานและประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้อื่่� น� รัักษาระยะห่่าง หมั่่น� ล้้างมืือ รวมถึึงประชาสััมพัันธ์์ ให้้ความรู้้�
และข้้อแนะนำในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดอยู่่�เป็็นประจำ
ผลจากการประเมิินความเสี่่� ย งพบว่่ า กิิ จ กรรมที่่� มีี ค วามเสี่่� ย ง
(Work-related hazard) ที่จ่� ะทำให้้เกิดิ ความความเสี่่ย� งของ High
consequence injury ได้้ เช่่น ไฟไหม้้ สารเคมีีรั่่�วไหล วััสดุุตก
กระแทกหรืือชน เป็็นต้้น บริิษััทฯ กำหนดมาตรการป้้องกัันและ
ควบคุุมอัันตรายที่่�เหมาะสม รวมถึึงดำเนิินการตามลำดัับชั้้�นของ
การควบคุุมอัันตราย (Hierarchy of controls) โดยมีีการทบทวน
การออกแบบกระบวนการผลิิตให้้มีีความปลอดภััย ทบทวนการ
ประเมิินความเสี่่�ยงและขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน ทบทวนระบบการ
บริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย และจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกััน
อัันตรายส่่วนบุุคคลให้้กัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมา

ในสถานกรณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่่�มีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ยก
ระดัับมาตรการต่่างๆขึ้้น� เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดภายในสถาน
ประกอบกิิจการ เช่่น จััดให้้มีีการตรวจคััดกรองพนัักงานและผู้้�รัับ
เหมาที่่�เข้้ามาทำงานในพื้้�นที่่�อย่่างเข้้มงวด ทั้้�งตรวจวััดอุุณหภููมิิ นอกจากนั้้� น บริิษััทฯ มีี ก ารรณรงค์์ ใ ห้้พนัักงานทำรายงาน
ร่่างกาย กรอกแบบสอบถามสุุขภาพและประวััติิการเดิินทางเพื่่�อ ข้้อแนะนำด้้านความปลอดภััย (Safety Observation Report) โดย
คััดกรอง COVID-19 รวมถึึงการตรวจคััดกรองด้้วยวิิธีี Rapid Test มุ่่�งเน้้นถึึงการกระทำที่่ไ� ม่่ปลอดภััย (Unsafe Act) และสภาพการณ์์
สำหรัับพนัักงานกะ และพนัักงานอื่่�นๆที่่�สงสััยหรืือมีีความเสี่่�ยง ที่่�ไม่่ปลอดภััย (Unsafe Condition) ซึ่่�งเป็็นมาตรการป้้องกัันก่่อน
มีีการทำความสะอาดพื้้�นที่่�ทำงานโดยการฉีีดพ่่นน้้ำยาฆ่่าเชื้้�อและ เกิิดเหตุุ ในกรณีีที่่�พนัักงานและผู้้�รัับเหมาสัังเกตหรืือพบเห็็น
แสง UV รวมทั้้�งการจััดตั้้�งศููนย์์พัักคอย สำหรัับพนัักงานที่่�อยู่่�ใน สภาพการณ์์ทำงานที่่�ไม่่ปลอดภััย หรืืออาจส่่งผลกระทบต่่อตััว
กลุ่่�มเสี่่�ยงสููงที่่�ต้้องการกัักตััว โดยมีีห้้องพัักปรัับอากาศ อุุปกรณ์์ ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถยุุติิการทำงานได้้ โดยถืือว่่าไม่่มีี
ในการประเมิินอาการในแต่่ละวััน มีีแพทย์์ให้้คำปรึึกษา กรณีีมีี ความผิิดในการละเว้้นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และรายงานให้้
อาการ อาหารครบสามมื้้�อ และยาสามััญประจำบ้้าน นอกจากนี้้� หััวหน้้างานและเจ้้าของพื้้�นที่่ท� ราบ เพื่่�อทำการตรวจสอบและแก้้ไข
บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงได้้รัับการตรวจด้้วย จนกว่่าจะมั่่น� ใจว่่าปลอดภััยจึึงจะอนุุญาตให้้ปฏิิบััติิงานหรืือดำเนิิน
วิิธีี RT-PCR ที่่โ� รงพยาบาล และประสานหาโรงพยาบาลให้้ทำการ กิิจกรรมต่่อไปได้้ อีีกทั้้�งบริิษััทยัังดำเนิินโครงการ Field Risk
รัักษา กรณีีตรวจพบเชื้้�อ
Assessment (FRA) การสร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจของ
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ผู้้ป� ฏิิบััติิงานต่่ออัันตรายที่อ่� าจเกิดิ ขึ้้น� เพื่่�อนำมาสู่่�การป้้องกัันก่่อน
เกิดิ เหตุุได้้อย่่างเหมาะสม โดยส่่งเสริิมพนัักงานค้้นหาอัันตรายและ
ความสี่่�ยงด้้วยตนเอง เพื่่�อป้้องกัันล่่วงหน้้า และนำไปสู่่�วััฒนธรรม
ความปลอดภััยของบริิษััทต่่อไป

กระบวนการสอบสวนเหตุุการณ์์ที่่มี� คี วามเสี่่�ยงที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการทำำ�งาน

การทำงานการรายงานและสอบสวนอุุบััติิเหตุุหรืือเหตุุการณ์์ต่า่ งๆ
ที่เ่� กิดิ ขึ้้น� ถืือเป็็นหััวใจของระบบการบริิงานงานด้้านความปลอดภัยั ฯ
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสืืบค้้นหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิง และกำหนดมาตรการ
ควบคุุมและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นซ้้ำ บริิษััทฯ ได้้กำหนดให้้มีีการ
รายงานอุุบััติิเหตุุ หรืือเหตุุการณ์์ไม่่ปกติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีการเก็็บ
บัันทึึ ก ไว้้อย่่ า งเป็็ น ระบบ โดยครอบคลุุ ม การเกิิ ด อุุ บััติิ เหตุุ
เหตุุการณ์์ผิิดปกติิที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิต และเหตุุการณ์์
เกืือบเกิิดอุุบััติิเหตุุ (Near-miss) ทั้้�งนี้้�เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
เกิิ ด ขึ้้� น ผู้้� อ ยู่่�ในเหตุุ ก ารณ์์ ห รืื อ ผู้้� ที่่� พ บเห็็ น จะต้้องเขีี ย นรายงาน
ให้้เจ้้าของพื้้�นที่่�และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบภายใน 24 ชั่่�วโมง จากนั้้�น
จะมีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง คณะทำงานเพื่่� อ ทำการสอบสวนอุุ บััติิ เหตุุ
หรืือเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นและเพื่่�อให้้การสืืบสวนหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิง
(Root cause) และกำหนดมาตรการป้้องกัันมิิให้้เหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
เกิิดขึ้้�นซ้้ำอีีก รวมถึึงข้้อแนะนำเพื่่�อการปรัับปรุุง (Opportunity
for Improvement - OFI) ได้้อย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ
การสอบสวนอุุบััติิเหตุุใช้้เครื่่�องมืือที่่�เรีียกว่่า Why Tree Analysis
มาเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการดำเนิินการค้้นหาสาเหตุุ ที่่� แ ท้้จริิง
หลัังจากนั้้�นมีีการตรวจติิดตามผลการดำเนิินการแก้้ไข ปรัับปรุุง
ตามมาตรการป้้องกัันที่่�ได้้ระบุุไว้้เป็็นระยะๆ และเพื่่�อให้้การ
ป้้องกัันมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด ได้้มีีสื่่อ� การเรีียนรู้้จ� าก
อุุบััติิเหตุุ หรืือเหตุุการณ์์ผิิดปกติิที่่�เกิิดขึ้้�น (Lesson learned
sharing) ให้้กัับพนัักงาน และผู้้�รัับเหมาทราบผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ
ของบริิษััทฯ และบริิษััทฯ ได้้พััฒนาการควบคุุมการเข้้าออกพื้้�นที่่�
โดยการติิดตั้้� ง ไม้้กั้้� น อััตโนมััติิ เพื่่� อ เพิ่่� ม ความปลอดภัั ย และ
ความมั่่�นคงให้้มากขึ้้�น

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

บริิการด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องจากการทำำ�งาน

(Disclosure 403-3)
การควบคุุมดููแลและป้้องกัันอัันตรายต่่อสุุขภาพของพนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมา มีีความสำคััญอย่่างยิ่่�งในการดำเนิินกิิจการของบริิษััทฯ
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การปฏิิบััติิงานในพื้้� น ที่่� ห น่่ ว ยกลั่่� น ซึ่่� ง มีี
สภาพแวดล้้อมที่อ่� าจก่่อให้้เกิดิ อัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้ป� ฏิิบััติิงาน
ได้้ตลอดเวลา บริิษััทฯ ใช้้กระบวนการด้้านอาชีีวอนามััยเชิิงรุุก
จััดให้้มีี ก ารประเมิินความเสี่่� ย งด้้านสุุ ข ภาพของผู้้� ป ฏิิบััติิงาน
(Health Risk Assessment) ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ของโรงกลั่่�น
เพื่่� อ นำไปสู่่�การกำหนดมาตรการควบคุุ ม และลดความเสี่่� ย งที่่�
เหมาะสม รวมทั้้�งการเฝ้้าระวัังและตรวจวััดสภาพแวดล้้อมใน
การทำงานอย่่างสม่่ำเสมอ เช่่น การตรวจวััดแสง เสีียง ความร้้อน
และสารเคมีีในพื้้�นที่่�ทำงาน เป็็นต้้น เป็็นมาตรการที่่�บริิษััทฯ
ใช้้ในการประเมิินมาตรการควบคุุม ป้้องกัันทางด้้านความปลอดภััย
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพของผู้้�ปฏิิบััติิงาน โดยนำผลที่่�
ได้้จากการตรวจวััดมาเทีียบเคีียงกัับค่่ามาตรฐานที่ก่� ำหนด ในกรณีี
ที่่�ผลการตรวจวััดฯ เกิินค่่ามาตรฐานความปลอดภััย บริิษััทฯ
มีีการออกแบบและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ทำงานให้้มีีสภาพการทำงาน
ที่่�ปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการจััดทำแผนปรัับปรุุงแก้้ไขและ
มีีการตรวจติิดตามอย่่างเป็็นระบบ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ จััดให้้มีี
เจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยและแพทย์์เฉพาะทางด้้านอาชีีวเวชศาสตร์์
ทำหน้้าที่่�ควบคุุมและให้้ปรึึกษาและคำแนะนำแก่่พนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมาในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านอาชีีวอนามััยตลอดเวลา
การเฝ้้าระวัังด้้านสุุขภาพพนัักงาน ได้้แก่่
• ตรวจสุุขภาพพนัักงานตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้างาน ระหว่่างงาน และ
เมื่่�อออกจากงาน
•	ดููแลสุุขภาพพนัักงานด้้วยการตรวจสุุขภาพประจำปีี ทั้้�งการ
ตรวจสุุขภาพทั่่�วไป/ ตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงด้้าน
อาชีีวอนามััย โดยมีีแพทย์์อาชีีวเวชศาสตร์์ และนัักอาชีีว
อนามััยของบริิษััทฯ ร่่วมกัันกำหนดรายการตรวจสุุขภาพ
ตามปััจจััยเสี่่�ยง วิิเคราะห์์ผลตรวจสุุขภาพของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
จากปััจจััยภายในและภายนอกสถานที่่�ทำงาน หากพบว่่า
พนัักงานมีีผลตรวจสุุขภาพผิิดปกติิจะต้้องเข้้าพบแพทย์์และ
รัับคำแนะนำในการดููแลสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
ยัังจััดให้้มีีรายการตรวจเพิ่่�มเติิมตามความเสี่่�ยงของกลุ่่�ม
อายุุ โดยเพิ่่�มการตรวจมะเร็็งต่่อมลููกหมาก ตรวจมะเร็็ง
ตัับอ่่อน และ ตรวจมะเร็็งทางเดิินอาหาร ในโปรแกรมการ
ตรวจสุุขภาพพนัักงาน เพื่่�อให้้ครอบคลุุมโรคที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้น� จากการใช้้ชีีวิิต ประจำวััน และเพื่่�อให้้พนัักงานเฝ้้าระวััง
สุุขภาพตนเองต่่อเนื่่�อง
•	มีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน การตรวจสอบติิดตามสอดคล้้อง
ตามมาตรฐานสากล และกำหนดเกณฑ์์/แนวทางปฏิิบััติิ
ล่่วงหน้้าสำหรัับผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยง ผู้้�ที่่�มีีผลการตรวจสอบ
ผิิดปกติิทั้้�งระดัับเล็็กน้้อย ปานกลาง และสููง

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

119

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

พร้้อมติิดตามความก้้าวหน้้าของการดำเนิินงานและแผนการ
ดำเนิินงานในอนาคต รวมถึึงมีีการทบทวนผลการดำเนิินงาน
ด้้านความปลอดภััยโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง

•	จััดมาตรการด้้านอาชีี ว อนามััยให้้กัับผู้้� รัั บเหมา เช่่ น
จััดเตรีียมพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน ขั้้�นตอน อุุปกรณ์์ป้้องกัันและ
ส่่งเสริิมให้้ความรู้้�
•	จััดให้้มีีการฝึึกซ้้อมเหตุุฉุุกเฉิินทางการแพทย์์เพื่่�อให้้ทีีม
ช่่วยเหลืือของบริิษััทฯ และทีีมช่่วยเหลืือของโรงพยาบาลใน
สััญญาได้้มีีการฝึึกซ้้อมและทำความเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�
เกิิ ด ความคล่่ อ งตััวในการประสานงานร่่ ว มกััน และ
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
•	จััดจ้้างแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาชีีวอนามััยในการประเมิิน
และปรัับปรุุงโปรแกรมการตรวจสุุขภาพทั่่�วไปและการ
ตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงให้้กัับพนัักงานบริิษััทฯ
ในส่่วนของผู้้�รัับเหมา บริิษััทฯ กำหนดให้้บริิษััทผู้้�รัับเหมาจััดให้้มีี
การตรวจสุุขภาพตามปััจจััยเสี่่�ยงให้้กัับผู้้�รัับเหมาทุุกคน รวมถึึง
ติิดตามผลวิิเคราะห์์ผลตรวจสุุขภาพและให้้คำปรึึกษา หากพบว่่า
พนัักงานมีีผลตรวจสุุขภาพผิิดปกติิจะต้้องเข้้าพบแพทย์์และรัับ
คำแนะนำในการดููแลสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง หลัังจากดำเนิินการ
ตรวจเสร็็จแล้้วให้้ส่่งผลการตรวจสุุขภาพให้้กัับหััวหน้้างานบางจาก
และตััวแทนส่่วนความปลอดภััยฯ

การมีี ส่่ ว นร่่ ว ม การปรึึ ก ษา และการสื่่� อ สาร
กัั บ ผู้้�ป ฏิิ บัั ติิ ง านในประเด็็ น อาชีี ว อนามัั ย และ
ความปลอดภััย (Disclosure 403-4)

บริิษััทฯ แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำงานขึ้้�นตามกฎหมายเพื่่�อเป็็นเวทีี
ทำงานร่่วมกัันระหว่่างตััวแทนฝ่่ายบริิหารและผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง
ให้้สถานประกอบการมีี ก ารทำงานตามหลัักความปลอดภัั ย
อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมการทำงานที่ดี่� ี และมีีการปรัับปรุุง
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง คณะทำงาน ประกอบด้้วยผู้้แ� ทนจากพนัักงาน
ระดัับปฏิิบััติิการไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้้�งหมด
โดยผู้้�แทนพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการมาจากการเลืือกตั้้�งแยกตาม
สายงาน เพื่่�อให้้มีีผู้้�แทนพนัักงานจากทุุกสายงาน กำหนดให้้มีี
การประชุุ ม อย่่ า งน้้อยเดืื อ นละหนึ่่� ง ครั้้� ง เพื่่� อ เป็็ น เวทีี ใ นการ
แจ้้งข่่ า วสาร และรัับข้้อมููลจากผู้้� แ ทนพนัักงานแต่่ ล ะสายงาน

บริิษััทฯ จััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมด้้านความปลอดภััยทั้้�งภายในงาน
และภายนอกงาน หรืือเรีียกว่่า Safety 24 ชั่่�วโมงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่ง่� ได้้มีีการสื่่อ� สารให้้ผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทราบ โดยกิจิ กรรมดัังกล่่าวส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานทุุกระดัับ รวมทั้้�งผู้้�รัับเหมาทุุกคน มีีจิิตสำนึึกด้้าน
ความปลอดภััย มีีความรู้้�ความเข้้าใจ และมุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิงานอย่่าง
ปลอดภััยในทุุกๆ วััน (OGSS : Emergency preparedness)
มีีตััวอย่่างดัังนี้้�
• กิิจกรรม SHEE Excellence Day ได้้แก่่ การจััดทำสื่่�อ
นิิทรรศนาการด้้านความปลอดภััย, และเกมส์์ตอบคำถาม
ด้้านความปลอดภััย
•	การสร้้างจิิตสำนึึกและให้้ความรู้้�ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่
การสื่่�อสารผ่่านทาง Outlook ป้้ายประกาศ เสีียงตามสาย
(Safety Radio Channel) ทั้้�งในรููปแบบของข่่าวสาร
ความรู้้� ป้้ายเตืือนกระตุุกความคิิดเช่่น การส่่งเสริิมให้้
พนัักงานสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล และ
เกมส์์ต่่างๆ
• กิิจกรรม Life-Saving Rules Promotion เป็็นการระดม
ความคิิดเห็็นของตััวแทนพนัักงาน จากคณะกรรมการ
ความปลอดภััย โดยการนำกฎการช่่วยชีีวิิตของ IOGP
มาสื่่� อ สารผ่่ า นตััวแทนคณะกรรมการความปลอดภัั ย
ออกมาในรููปแบบให้้เข้้าใจง่่ า ยมากขึ้้� น และยัังมีี ก าร
ตอบคำถามเพื่่�อลุ้้�นรัับของรางวััลให้้กัับพนัักงานที่่�สนใจ
อยากร่่วมกิิจกรรมอีีกด้้วย มีีการสื่่อ� สารในรููปแบบออนไลน์์
เพื่่� อ ปรัับให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19
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การอบรมพนัั ก งานด้้ า นอาชีี ว อนามัั ย และ
ความปลอดภััย (Disclosure 403-5)

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการอบรมด้้านความปลอดภัยั และอาชีีวอนามััยให้้
กัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมาทุุกคนก่่อนเริ่่ม� ทำงาน อีีกทั้้ง� ได้้กำหนด
หลัักเกณฑ์์ในการชี้้บ่� ง่ การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยความปลอดภัยั
ป้้องกััน และระงัับอััคคีีภััยที่่�จำเป็็นสำหรัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
ให้้เหมาะสมกัับตำแหน่่งงาน หรืือตรงตามประเภทของงานที่่�ต้้อง
ปฏิิบััติิ หรืือกิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยง โดยบริิษััทฯ จััดทำแผนการ
ฝึึกอบรม การดำเนิินการตามแผน ประเมิินผล ตลอดจนบัันทึึก
และจััดเก็็บบัันทึึกประวััติิการฝึึกอบรม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อพััฒนาความรู้้�
ความสามารถ และความเข้้าใจในสิ่่ง� ที่่อ� าจเป็็นอัันตรายและก่่อให้้เกิิด
อุุบััติิเหตุุ วิิธีีการป้้องกััน และควบคุุมอัันตรายในขณะปฏิิบััติิงาน
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายได้้ด้้วยความปลอดภััย
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาระบบการอบรมและออกบััตร อนุุญาตเข้้าออก
พื้้� น ที่่� ส ำหรัับผู้้� รัั บเหมาให้้มีี ค วามสะดวกและทัันสมััยมากขึ้้� น
ผ่่านระบบ Express Safety Pass ระบบนี้้�ช่่วยให้้กระบวนการ
ทำบััตรมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วขึ้้�น สามารถบัันทึึกข้้อมููลผู้้�รัับ
เหมาที่่�จะเข้้าพื้้�นที่่�ในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงการส่่งเอกสาร
ต่่างๆ และการดููวิิดีีโอความปลอดภััยผ่่านช่่องทางออนไลน์์

•	ด้้านการออกกำลัังกาย สร้้างภารกิจิ เกี่่ย� วกัับการเคลื่่อ� นไหว
ร่่างกายในแต่่ละเดืือนโดยเริ่่ม� จากกิิจกรรมที่่ทุ� กุ คนทำเป็็น
ประจำ และเพิ่่�มความท้้าทายมากขึ้้�นด้้วยกิิจกรรมเสริิม
เช่่น จากการสะสมก้้าวจากการเดิิน การวิ่่�ง การออกกำลััง
กายที่่� เ น้้นการเสริิมความแข็็ ง แรงของหััวใจและปอด
(Cardio Exercise) รููปแบบง่่ายๆ เป็็นต้้น
•	ด้้านอาหาร การกำหนดภารกิจิ ทานอาหารที่มี่� วิิี ตามิินตาม
สื่่�อประชาสััมพัันธ์์รายสััปดาห์์ และปรัับตามสถานการณ์์
ในแต่่ละเดืือน เช่่น เปลี่่�ยนให้้เป็็นคนที่่� “ดีี” พอ เพื่่�อให้้
เห็็นค่่าวิิตามิินดีี, พัักหวานมาทานผัักลดน้้ำตาล เป็็นต้้น
•	ด้้านการเสริิมสร้้างนิิสััยรัักษ์์สุุขภาพแบบยั่่�งยืืน ด้้วยการ
สร้้างภารกิิ จ เปลี่่� ย นนิิสััยการใช้้ชีี วิิ ตในแต่่ ล ะวััน เช่่ น
เดิินขึ้้�นสะพานได้้สกอร์์, ชีีวิิตนี้้�อย่่าขาดน้้ำ หรืือนโยบาย
คนไทยไม่่ติิดหวาน เป็็นต้้น
เพราะบริิษััทเชื่่อ� ว่่าการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่ดี่� ขึ้้ี น� ไม่่สามารถเกิดิ ขึ้้น�
ได้้เพีียงการดููแลเฉพาะด้้านใดด้้านหนึ่่�ง บริิษััทฯ จึึงพยายาม
สอดแทรกพฤติิกรรมสุุขภาพดีีในทุุกกิิจกรรมประจำวัันของพนัักงาน

การส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน (Disclosure 403-6)
บริิษััทฯ ให้้บริิการและสนัับสนุุนผู้้�ปฏิิบััติิงานในการเข้้าถึึงบริิการ
ทางการแพทย์์ สำหรัับกรณีีที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงาน
• ให้้บริิการตรวจรัักษาเบื้้�องต้้น การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้น
และการรัักษาในกรณีีเกิิดหตุุฉุุกเฉิิน ที่่�ห้้องแพทย์์ของ
บริิษััทฯ โดยจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่พ่� ยาบาลประจำและมีีแพทย์์
ประจำทุุกวัันทำการ ให้้กัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมามาใช้้
บริิการโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
• ให้้บริิการตรวจสุุขภาพประจำปีี และฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
ไข้้หวััดใหญ่่ให้้กัับพนัักงานบริิษััทฯ

บริิษััทฯ จััดโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพพนัักงาน ด้้วยวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) ซึ่่�งเป็็นโรคที่่�เกิิดจาก
พฤติิกรรมเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยแบ่่งลัักษณะกิิจกรรมออกเป็็นการดููแล
ใน 3 ด้้าน ดัังนี้้�

ผลการดำำ�เนิินงาน

จากการบริิหารงานด้้านความปลอดภัั ย ของผู้้� ป ฏิิบััติิงานทั้้� ง
พนัักงานและผู้้�รัับเหมา บริิษััทฯ มีีการติิดตามวััดผลผ่่านตััวชี้้�วััด
ได้้แก่่ อััตราการบาดเจ็็บจากการทำงาน (Injury Frequency Rate:
IFR) อััตราความสาหััสของการบาดเจ็็บ (Injury Severity Rate:
ISR) อััตราการบาดเจ็็บรวม (Total Recordable Injury Rate:
TRIR) และ High-consequence work-related injuries rate
ของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา ซึ่่�งผลการดำเนิินงานพบว่่า
•	อััตราการบาดเจ็็บ (IFR) จากการทำงานของพนัักงานทั้้�งหมด
เท่่ากัับ ศููนย์์ครั้้�ง
•	อััตราการบาดเจ็็บรวมของพนัักงาน เท่่ากัับศููนย์์

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
อััตราการบาดเจ็็บ (IFR) จากการทำงาน
ของพนัักงาน
อััตราความสาหััสของการบาดเจ็็บ (ISR)
ของพนัักงาน
อััตราการบาดเจ็็บรวม (TRIR) ของพนัักงาน
High-consequence work-related injuries rate*
ของพนัักงาน

2563

2564

ชาย
0

หญิิง
0

ชาย
0

หญิิง
0

ชาย
0

หญิิง
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0.60
0

0
0

0
0

0
0

* High-consequence work-related injuries rate อุุบััติิเหตุุเนื่่�องมาจากการทำงานที่่�ทำให้้ไม่่สามารถกลัับมาทำหน้้าที่่�เดิิมได้้ภายใน 6 เดืือน

• High-consequence work-related injuries rate ของพนัักงาน เท่่ากัับศููนย์์
สำหรัับ การบริิหารงานด้้านความปลอดภััยของ ผู้้�รัับเหมา บริิษััทฯ มีีผลการดำเนิินงานผ่่านตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ จำนวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�น
หยุุดงาน (Loss-time Injury Frequency) ลดลง แต่่เนื่่�องจากในปีีนี้้�จำนวนชั่่�วโมงการทำงานทั้้�งของพนัักงานและผู้้�รัับเหมาลดลง
อย่่างมาก จากผลกระทบต่่อเนื่่�องของสถานการณ์์โควิิด-19 ทำให้้เมื่่�อคำนวณอััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บ (Loss-time Injury
Frequency Rate: LTIFR) ของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา จึึงอััตราที่่�สููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 สำหรัับอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นบริิษััทได้้
ดำเนิินการสอบสวนสาเหตุุและนำบทเรีียนจากข้้อบกพร่่องมาปรัับปรุุงการทำงานและการควบคุุมการปฏิิบััติิงานเพื่่�อป้้องกัันการ
เกิิดซ้้ำ กำหนดแผนการปรัับปรุุงในระยะสั้้น� และยาว และจััดให้้มีีการติิดตามการแก้้ไขให้้แล้้วเสร็็จพร้้อมสื่่อ� สารแก่่ผู้เ้� กี่่ย� วข้้อง ควบคู่่�
ไปกัับการดำเนิินกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยส่่วนบุุคคล (Personal Safety) เพื่่�อให้้เกิิดวััฒนธรรมความปลอดภััยอย่่างยั่่�งยืืน
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อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
อััตราการบาดเจ็็บ (IFR) จากการทำงาน
ของผู้้�รัับเหมา
อััตราความสาหััสของการบาดเจ็็บ (ISR)
ของผู้้�รัับเหมา
อััตราการบาดเจ็็บรวม (TRIR) ของผู้้�รัับเหมา
High-consequence work-related injuries rate*
ของผู้้�รัับเหมา

2563

2564

ชาย
0.42

หญิิง
0

ชาย
0.34

หญิิง
0

ชาย
0.45

หญิิง
0

1.27

0

1.34

0

2.30

0

1.06
0

0
0

0.34
0

0.54
0

1.79
0

0
0

* High-consequence work-related injuries rate อุุบััติิเหตุุเนื่่�องมาจากการทำงานที่ท่� ำให้้ไม่่สามารถกลัับมาทำหน้้าที่เ่� ดิิมได้้ หรืือไม่่สามารถทำให้้ร่่างกาย
ฟื้้�นฟููกลัับมาอยููในสภาพเหมืือนเดิิมก่่อนที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุได้้ภายใน 6 เดืือนหลัังจากเกิิดอุุบััติิเหตุุ

การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต

บริิษััทได้้ดำเนิินงานตามระบบบริิหารความปลอดภััยในกระบวนการผลิิต (Process Safety Management: PSM) และจััดให้้มีี
คณะทำงาน PSM Governance Committee (PSM GC) โดยมีีแผนงานต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2558 และกำหนดให้้ “3E” เป็็นค่่านิิยม
ความปลอดภััยในการทำงาน ซึ่่�ง 3E หมายถึึง

E

Everyone goes home
safely every day
ทุุกคนทำงาน
อย่่างปลอดภััย
กลัับบ้้านปลอดภััยทุุกวััน

E E
Environment and
Asset are protected
ร่่วมกัันดููแลและ
ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
และทรััพย์์สิิน

Efficient and
Reliable Operation
ดำเนิินงานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
และเสถีียรภาพ

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงการที่่�ดำเนิินการทำต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2558 ถึึงปััจจุุบััน ได้้แก่่
• โครงการ Felt Leadership (FL) การแสดงตนและปฏิิบััติิ
ตนเพื่่�อเป็็นผู้้�นำในด้้านความปลอดภััย
• Field Risk Assessment (FRA) การสร้้างความตระหนััก
และความรู้้�ความเข้้าใจของผู้้�ปฏิิบััติิงานต่่ออัันตรายที่่�อาจ
เกิิ ด ขึ้้� น เพื่่� อ นำมาสู่่�การป้้ อ งกัันก่่ อ นเกิิ ด เหตุุ ไ ด้้อย่่ า ง
เหมาะสม
•	การจััดทำมาตรฐานความปลอดภััยในการทำงาน ได้้แก่่
มาตรฐาน LOTO (Lock Out Tag Out), LB (Line Break),
HW (Hot Work)
•	จััดทำข้้อมููลความปลอดภัยั ในกระบวนการผลิิต (Process
Safety Information : PSI) เป็็นการรวบรวมข้้อมููล
ความรู้้พื้้� น� ฐานที่จ่� ะต้้องรู้้ใ� นกระบวนการผลิิต ซึ่ง่� จำเป็็นใน
การบ่่งชี้้แ� ละเข้้าใจถึึงอัันตรายที่่เ� กี่่ย� วข้้องในกระบวนการผลิิต
•	การวิิเคราะห์์อัันตรายในกระบวนการผลิิต (Process
Hazard Analysis : PHA) เป็็นเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์
อัันตรายที่มี่� อี ยู่่�ในกระบวนการผลิิต พร้้อมทั้้�งหาวิิธีีป้อ้ งกััน
อัันตรายที่่�เหมาะสม
•	การสืืบสวนอุุบััติิการณ์์ (Incident Investigation : II)
เป็็ น ขั้้� น ตอนในการวิิเคราะห์์ ห าสาเหตุุ ที่่� แ ท้้จริิงของ
อุุ บััติิก ารณ์์ และนำข้้อมููลที่่� ไ ด้้มาใช้้ในการกำหนด
มาตรป้้องกัันในเชิิงระบบ
•	การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงในกระบวนการผลิิต ด้้าน
เทคโนโลยีี และด้้านเครื่่อ� งจัักร (Management of Change
Technology-Facilities : MOC-T,F) เป็็นกระบวนการ
จััดการการเปลี่่� ย นแปลงในกระบวนการผลิิตให้้มีี
ความปลอดภััยผ่่านระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่� อ ให้้มั่่� น ใจว่่ า การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ได้้รัับการ
ประเมิิน และทบทวนความเสี่่ย� งจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญในส่่วนงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม และสื่่�อสารทำความเข้้าใจกัับ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงจาก
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น

•	การทบทวนความปลอดภัั ย ก่่ อ นเริ่่� ม กระบวนการผลิิต
(Pre-Startup Safety Review : PSSR) เป็็นการตรวจ
สอบอุุปกรณ์์และการดำเนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการ
ผลิิตให้้เกิิ ด ความปลอดภัั ย ก่่ อ นเริ่่� ม กระบวนการผลิิต
ภายหลัังจากที่่� มีี ก ารหยุุ ด เดิินเครื่่� อ งกระบวนการผลิิต
และการซ่่ อ มบำรุุ ง ใหญ่่ ซึ่่� ง จะช่่ ว ยลดผลกระทบของ
อัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเริ่่�มกระบวนการผลิิต
•	การเตรีียมความพร้้อมและตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency
Planning & Response; EP & R)
•	การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงในกระบวนการผลิิต ด้้าน
บุุคคล ( Management of Change Personnel; MOC-P)
•	การฝึึกอบรม (Training and Performance; T&P)
•	การจััดการด้้านความปลอดภัยั ของผู้้รัั� บเหมา ( Contractor
Safety Management; CSM)
ในปีี 2564 ทางบริิษััทได้้ริิเริ่่�มโครงการใหม่่ตามระบบ Process
Safety Management (PSM) 2 เรื่่อ� ง โดยจััดให้้มีีการอบรมให้้กัับ
ผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อวางระบบและดำเนิินการต่่อเนื่่�องในปีี 2564 ได้้แก่่
• ความพร้้อมใช้้ของอุุปกรณ์์ (Mechanical Integrity; MI)
เป็็นการตรวจสอบว่่าอุุปกรณ์์ทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีการควบคุุมอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุการใช้้
งานของอุุปกรณ์์นั้้�นๆ รวมถึึงมีีการบำรุุงรัักษาอุุปกรณ์์
เครื่่อ� งมืือตามวััตถุุประสงค์์ที่อ่� อกแบบไว้้ และมีีความพร้้อม
ใช้้งานอยู่่�เสมอ
•	การตรวจสอบคุุณภาพ (Quality Assurance; QA) เป็็นการ
ตรวจสอบเพื่่� อ ยืื น ยัันว่่ า อุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งจัักรต่่ า งๆ ใน
กระบวนการผลิิตได้้ถููกติิดตั้้�งตรงตามการออกแบบและ
มีีความพร้้อมใช้้งาน
และภายในปีี 2565 บริิษััทฯมีีแผนดำเนิินงานระบบ PSM ให้้ครบ
14 elements ได้้แก่่
• ดำเนิินการพััฒนาระบบความพร้้อมใช้้ของอุุ ป กรณ์์
(Mechanical Integrity; MI) และตรวจสอบคุุณภาพ
(Quality Assurance; QA)
•	พััฒนาระบบความปลอดภััยในกระบวนการผลิิตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2564 บริิษััทสามารถดำเนิินงานด้้านความปลอดภััยบรรลุุ
ตามเป้้าหมายที่ก่� ำหนดไว้้ โดยมีีเหตุุการณ์์รั่ว่� ไหลของสารไวไฟจาก
ภาชนะบรรจุุหลัักหรืือกระบวนการผลิิตที่่ส่� ง่ ผลกระทบอย่่างรุุนแรง
(Tier 1 และ 2) ตามข้้อกำหนด API 754 เท่่ากัับ ศููนย์์
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การบริิหารความสััมพัันธ์์และความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
ความสำำ�คััญ
บริิษััทฯ มีีการบริิหารความสััมพัันธ์์ทั้้�งในเชิิงรุุกและเชิิงรัับกัับลููกค้้ากลุ่่�มต่่างๆ ตามกลยุุทธ์์ในการพััฒนาการดำเนิินธุุรกิิจการตลาด
ที่่�มุ่่�งเน้้นการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าและลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centric) ซึ่่�งรวมถึึงลููกค้้าในกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
(End user) พัันธมิิตรค้้าปลีีก คืือ ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้้ำมััน (Dealer) ร้้านอิินทนิิล และสถานีีบริิการน้้ำมัันชุุมชน
(CO-OP) รวมทั้้�งลููกค้้ากลุ่่�มอุุตสาหกรรมเพื่่�อยกระดัับความสััมพัันธ์์สู่่�ระดัับความภัักดีี (Loyalty) ระหว่่างลููกค้้ากัับบริิษััทฯ มุ่่�งสู่่�
เป้้าหมายการเป็็น The Most Admired Brand ในการยกระดัับประสบการณ์์ของลููกค้้าผ่่านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ สถานีีบริิการ และ
งานบริิการ ไปพร้้อมกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำงาน

เป้้าหมายระยะยาวปีี 2563-2567
บริิษััทฯ กำหนดเป้้าหมายแบรนด์์สถานีีบริิการน้้ำมัันอัันดัับหนึ่่�งในใจลููกค้้ากลุ่่�มต่่างๆ ภายในปีี 2567 เพื่่�อ
แทนคำขอบคุุณสำหรัับความไว้้วางใจ ผ่่านกระบวนการรัับฟัังความคาดหวัังของลููกค้้า ที่่�จะนำไปสู่่�การวางแผน
เพื่่�อพััฒนานวััตกรรม เทคโนโลยีีทางด้้านผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการในสถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก ที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี ตามแนวคิิด “Your Greenovative Destination”
โดยใช้้มาตรฐานสากลที่่�เรีียกว่่า Net Promoter Score (NPS) ที่่�วััดความผููกพัันผ่่านการบอกต่่อของลููกค้้า
ร่่วมกัั บ ความพึึงพอใจของลูู ก ค้้ า (Customer Satisfaction) โดยบริิ ษัั ท จะนำข้้ อ มูู ล ความต้้ อ งการและ
ความคาดหวัังของผู้้�บริิโภคเข้้ามาใช้้ในการกำหนดกลยุุทธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564
1. การพััฒนากลไกการสื่่�อสารสองทิิศทางระหว่่างลููกค้้า และบริิษััทฯ
				 ผู้้�บริิโภค
•	ช่่องทางการติิดต่่อลููกค้้า มีีหลากหลายช่่องทางทั้้�งทางโทรศััพท์์ และสื่่�อทางออนไลน์์ ได้้แก่่
		 Call center 1651		
Line Official		
Facebook
Line@
		 Email		
Live Chat			
Website
Bangchak Mobile Application
• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบจััดเก็็บข้้อมููลและประมวลผล สำหรัับรองรัับลููกค้้าทุุกช่่องทางการติิดต่่อ
• กรณีีคู่่�สายเต็็ม และหลัังเวลาทำการ มีีระบบ Call Back เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ติิดต่่อกลัับ
•	ค้้นหาข้้อมููลที่่�ลููกค้้ากล่่าวถึึงองค์์กร ผ่่านทาง Pantip และ Facebook Bangchak
การประเมิินความพึึงพอใจ
•	ระบบ Mobile Survey ประเมิินความพึึงพอใจของสมาชิิกบััตรบางจาก หลัังการเข้้ามาใช้้บริิการในสถานีีบริิการ ทั้้�งการเติิม
น้้ำมััน และธุุรกิิจ Non-Oil ทำให้้สามารถรัับทราบข้้อมููลความพึึงพอใจ และสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับปรุุง หลัังการใช้้บริิการได้้ทัันทีี
• พััฒนาระบบโทรศััพท์์สามารถโอนสาย เพื่่�อให้้ประเมิินความพึึงพอใจหลัังจากให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น
•	ประเมิินความพึึงพอใจผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้บริิการ โดยองค์์กรภายนอก
• ทำรายงานสรุุปข้้อร้้องเรีียน ข้้อสอบถาม คำชมเชย ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่งเสริิมการขาย และคำแนะนำบริิการ เป็็นประจำทุุกเดืือน
ส่่งไปยัังส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อการนำไปปรัับปรุุงการบริิการ
• การวิิจััยทางการตลาดประจำปีี
• การจััดทำ Focus Group กัับกลุ่่ม� ผู้้�ประกอบการเพื่่�ออััพเดตข้้อมููลทางการตลาด, สอบถามความต้้องการและแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
•	บัันทึึกคำชมเชยของลููกค้้า เพื่่�อให้้รางวััลแก่่พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานดีีเป็็นขวััญและกำลัังใจต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงาน
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การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ
ช่่องทางติิดต่่อ

คิิดเป็็น%
แบ่่งเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ การให้้บริิการ
ร้้อยละ

80

Call Center 1651
ร้้อยละ

Mobile Application
ร้้อยละ

เว็็บไซด์์
ร้้อยละ

สื่่�อสัังคมออนไลน์์หลััก
และกระทู้้�ต่่างๆ
ร้้อยละ

92
1

ผลลััพธ์์
ความพึึงพอใจต่่อการตอบสนอง
ต่่อข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ
(เป้้าหมาย 90%)
ประเมิินการกลัับมาใช้้บริิการ
(เป้้าหมาย 95%)
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6

จำำ�นวน

2,028
เรื่่�อง

1

2560

2561

2562

สิินค้้า, โปรโมชั่่�น,
อุุปกรณ์์
ร้้อยละ
อื่่�นๆ
ร้้อยละ

18
2

2563

2564

90% 91% 90% 91% 93%
96% 96% 95% 95% 95%

ไม่่มีีการละเมิิดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสื่่�อสารทางการตลาดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Disclosure 417-3)

				

ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้ำำ��มััน และร้้านอิินทนิิล

• พััฒนาระบบการสั่่�งซื้้�อน้้ำมัันผ่่านศููนย์์บริิการลููกค้้า (Call Center) ลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้้ำมััน สามารถ
สั่่�งซื้้�อน้้ำมัันได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยสั่่�งซื้้�อผ่่านช่่องทาง Web ordering, Mobile Application, ระบบ IVR
• กรณีีคู่่�สายเต็็ม มีีระบบ Call Back เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ติิดต่่อกลัับ
• พััฒนาระบบโทรศััพท์์สามารถโอนสาย เพื่่�อให้้ประเมิินความพึึงพอใจหลัังจากให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น
•	สร้้าง Line Group สำหรัับผู้้�ประกอบการในการติิดต่่อสื่่�อสารแบบสองทางให้้กัับลููกค้้า
• พััฒนาระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููลการดำเนิินงานของสถานีีบริิการ ผ่่านระบบ E-Report ต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการและ MR
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสำคััญในการตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็ว
• พััฒนาระบบสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในร้้านอิินทนิิลผ่่านช่่องทาง Point of sale โดยคำสั่่�งซื้้�อส่่งตรงไป ยัังคลัังสิินค้้า ซึ่่�งครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มากขึ้้�น เช่่นสิินค้้าเบเกอร์์รี่่� และสิินค้้าแช่่แข็็ง

				

ลููกค้้าอุุตสาหกรรม

• การนำระบบ Online มาใช้้ในการเข้้าถึึงลููกค้้าเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการติิดต่่อสื่่�อสารกัับลููกค้้าอุุตสาหกรรม
•	ติิดตามประเมิินผลความพอใจของลููกค้้าอุุตสาหกรรมผ่่านการทำ Online Survey
• ให้้ประเมิินความพอใจสำหรัับลููกค้้าอุุตสาหกรรมหลัังได้้รัับบริิการจากบริิษััทฯ เช่่น งานบริิการเทคนิิค งานบริิการขนส่่ง
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2. การพััฒนาระบบและเทคโนโลยีีเพื่่�อสนัับสนุุนความสััมพัันธ์์
				 ผู้้�บริิโภค
• พััฒนาระบบเพื่่�อให้้สามารถรองรัับกลุ่่มลู
� กู ค้้ารายใหม่่ที่่�มีกี ารทำ CRM ให้้ได้้รับั สิิทธิิพิเิ ศษจากการเติิมน้้ำมัันที่่�สถานีีบริิการ
น้้ำมัันบางจาก
- แยกเป็็น Segmentation เช่่น กลุ่่�มลููกค้้ารถบรรทุุก, กลุ่่�ม Food Rider
- การสนัับสนุุนให้้กลัับมาซื้้�อซ้้ำ เช่่น Re-Active, Re-Churn, Return Volume, Reactive กลุ่่�มธุุรกิิจเสริิม
•	สามารถบริิจาคคะแนนได้้ด้้วยตนเอง ผ่่าน Mobile Application เมนููตะกร้้าบุุญได้้ทุุกเวลา
• การเตรีียมความพร้้อมสำหรัับพรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
พััฒนาระบบ เพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ (new normal) ดัังนี้้�
•		สามารถสะสมคะแนนได้้ เพีียงบอกเบอร์์โทรศััพท์์มืือถืือ ลดการสััมผััสผ่่านบััตรสมาชิิก
•		 การชำระเงิินค่่าน้้ำมัันผ่่าน QR CODE
•		ระบบเครื่่�องรููดบััตรไร้้สาย พนัักงานจะถืือเครื่่�องรููดบััตรมาที่่�รถลููกค้้า สามารถรููดบััตรเครดิิตได้้ด้้วยตนเอง
•		สามารถแจ้้งเติิมน้้ำมััน โดยไม่่ต้้องลดกระจก เพีียงทำรายการเลืือกชนิิดน้้ำมัันที่่�ต้้องการเติิมผ่่าน Line Official

				 ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้ำำ��มััน และร้้านอิินทนิิล
• พััฒนาระบบ CRM ทางโทรศััพท์์ จััดเก็็บข้้อมููลการติิดต่่อ เมื่่�อลููกค้้าติิดต่่อในครั้้�งถััดไป พนัักงานสามารถทราบข้้อมููล
ประวััติิการติิดต่่อของลููกค้้าทัันทีี
• พััฒนาระบบโทรศััพท์์ ที่่�สามารถทำให้้พนัักงาน Call Center ปฏิิบััติิงาน Work From Home เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจาก
การติิดเชื้้�อ COVID-19 ไม่่กระทบต่่ออััตรากำลัังคนที่่�ให้้บริิการ
• เพิ่่�มหลัักสููตรระบบ E-Training สำหรัับผู้้�ประกอบการและพนัักงานให้้บริิการให้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น โดยสามารถเข้้าถึึง
การอบรมและพััฒนางานบริิการได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
• พััฒนาระบบ E-Report เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการและ MR สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลสำคััญในการตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็ว
• พััฒนาระบบสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในร้้านอิินทนิิลผ่่านช่่องทาง Point of sale โดยคำสั่่�งซื้้�อส่่งตรงไปยัังคลัังสิินค้้า ซึ่่�งครอบคลุุม
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มากขึ้้�น เช่่นสิินค้้าเบเกอร์์รี่่� และสิินค้้าแช่่แข็็ง
• พััฒนาระบบชำระเงิิน เชื่่�อมต่่อกัับ Service Provider ในอิินทนิิล ได้้แก่่ True Money Wallet, Dolfin Wallet, ShoppeePay
Wallet, Rabbit Linepay เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางการรัับชำระเงิินที่่�หลากหลาย และร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาดอย่่างต่่อเนื่่�อง

				

ลููกค้้าอุุตสาหกรรม

• ใช้้ระบบ E-Tax invoice เพื่่�ออำนวยความสะดวกกัับลููกค้้าในการเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่านระบบ Online
• เพิ่่�มคลัังน้้ำมัันในการจ่่ายน้้ำมัันให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�มากขึ้้�น เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า และสามารถจััดส่่งได้้
รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
•	ปรัับปรุุงระบบฐานข้้อมููลน้้ำมัันหล่่อลื่่�นชนิิดต่่างๆ ให้้สามารถเข้้ามาตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันหล่่อลื่่�นที่่�เหมาะสมใน
www.bangchaklubricants.com
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3. การจััดการความสััมพัันธ์์เพื่่�อรัักษาลููกค้้าปััจจุุบััน และเพิ่่�มลููกค้้าใหม่่
				 ผู้้�บริิโภค
ยัังคงได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์หลััก อย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่
•	สมาชิิกบััตรบางจากรายใหม่่ ได้้รัับ 100 คะแนนพิิเศษจากการจากการลงทะเบีียนบััตรสมาชิิก
•	สิิทธิิประโยชน์์ ขึ้้�นเท่่าไหร่่คืืนเท่่านั้้�น ในวัันที่่�น้้ำมัันปรัับราคาขึ้้�น สมาชิิกจะได้้รัับส่่วนต่่างของราคาน้้ำมัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น คืืนเป็็น
คะแนนสะสม
• เพื่่�อการแข่่งขััน จึึงจััดคะแนนคููณสอง เมื่่�อเติิมน้้ำมัันดีีเซลทุุกชนิิด ให้้กัับสมาชิิกบััตรบางจาก
•	สิิทธิิพิิเศษในวัันเกิิด รัับคะแนนพิิเศษ 50 คะแนน เพื่่�อนำไปใช้้แลกรัับส่่วนลดพิิเศษ ที่่�ร้้านอิินทนิิล หรืือ ศููนย์์บริิการรถยนต์์
Furio Care
สิิทธิิพิิเศษลููกค้้าบััตรสมาชิิกบางจาก เพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ (new normal) ดัังนี้้�
• แลก 1,000คะแนน เป็็นประกัันภััย กรุุงไทย COVID-19
• แลก 350คะแนน เป็็นกรมธรรมคุ้้�มครองการแพ้้วััคซีีน COVID-19
• แลกเพีียง 1 คะแนน รัับส่่วนลด 57% ในการซื้้�อชุุดตรวจ COVID-19 หรืือ รัับส่่วนลด 53% สำหรัับการเข้้าตรวจหาเชื้้�อ
COVID-19
• ใช้้คะแนนแลกรัับฟ้้าทะลายโจร, หน้้ากากผ้้า, เจลแอลกอฮอล์์สำหรัับล้้างมืือ
• การเล่่นเกมส์์ผ่่านช่่องทาง Facebook และ Line Official
•	รายการส่่งเสริิมการขาย “ธรรมดาเที่่�ยวดีีมีีคืืน” เติิมน้้ำมััน 500 บาท รัับคะแนนสะสม 50 บาท
•	สามารถสั่่�งเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิลผ่่านทาง Grab, Lineman, Foodpanda เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการติิด COVID-19 จากการ
เดิินทาง และยัังได้้รัับส่่วนลดพิิเศษ
•	รายการส่่งเสริิมการขายใช้้ 15 คะแนน บวกเงิิน 15 บาท ซื้้�อเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิล
•	สถานีีบริิการน้้ำมัันจำหน่่ายเจลแอลกอฮอล์์ทำความสะอาดมืือ ขนาดแกลลอน 5 ลิิตร
• นำสลิิปที่่�สะสมคะแนน หรืือแลกคะแนน มาเป็็นส่่วนลดอิินทนิิล 10 บาท
สิิทธิิประโยชน์์ที่่�มอบเพิ่่�มเติิม
• ขยายฐานลููกค้้าโดยเพิ่่�มสิทิ ธิิประโยชน์์แก่่ผู้้�ถือื บััตรสมาชิิก SCG, AIS Serenade, The1Card ให้้ได้้รับั ส่่วนลดทัันทีีจากการ
เติิมน้้ำมัันที่่�สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก
•	สามารถโอนแลกคะแนน
- 	ระหว่่างคะแนนบางจาก กัับ AIS Point ได้้
- 	ระหว่่างคะแนนบััตรเครดิิตธนาคารกรุุงศรีี มาเป็็นคะแนนบััตรสมาชิิกบางจากได้้
- 	สมาชิิกบััตรบางจาก สามารถโอนคะแนนให้้กัันได้้
•	จััดทำโปรโมชั่่�นร่่วมกัับบััตรเครดิิตธนาคารต่่างๆ
• โปรโมชั่่�นต่่างๆ ที่่�จััดทำร่่วมกัับเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิล
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				 ผู้้�ประกอบการสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
•	ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น Hi Premium Diesel S และ E20S EVO รวมไปถึึงพััฒนาน้้ำมัันลดฝุ่่�น
ช่่วยลดมลภาวะจากฝุ่่�น PM 2.5 เพื่่�อร่่วมป้้องกัันปััญหาจากสถานการณ์์ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก หรืือ PM 2.5
• นำระบบการสื่่�อสารแบบ Online มาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการติิดต่่อกัับลููกค้้ามากขึ้้�น
• พััฒนา Program Bonding สนัับสนุุนการลงทุุนของผู้้�ประกอบการให้้สถานีีบริิการที่่�มีีศัักยภาพและความพร้้อม มีีธุุรกิิจและ
บริิการเสริิมที่่�ครบถ้้วน ทั้้�งการเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์ และการปรัับปรุุงสถานีีบริิการน้้ำมััน
•	ป้้องกัันและบรรเทาสถานการณ์์ COVID-19 กัับผู้้�ประกอบการ และพนัักงานบริิการ ด้้วยการสนัับสนุุนการฉีีดวััคซีีน
รวมไปถึึงจััดส่่งกล่่องความห่่วงใย ที่่�ประกอบไปด้้วยอุุปกรณ์์ป้้องกััน COVID-19 เช่่นเจลแอลกอร์์ฮอล์์ ที่่�วััดอุุณหภููมิิ และ
ออกซิิเจน เป็็นต้้น
•	สร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�บริิโภคผ่่านมาตราฐานความปลอดภััยภายในสถานีีบริิการน้้ำมััน 7safe
• ขยายสถานีีบริิการที่่�รองรัับระบบ Digital Payment ใช้้สำหรัับการชำระเงิิน
• พััฒนาระบบแลกคะแนน เพื่่�อขยายฐานลููกค้้า อาทิิเช่่น ร่่วมกัับ AIS แลกเปลี่่�ยนคะแนน “ยิ่่�งโอน ยิ่่�งได้้”, ร่่วมกัับ บริิษััท
บััตรกรุุงศรีีอยุุธยา โครงการ “โอนกัันได้้ แลกง่่ายขึ้้�น” เพื่่�อมอบสิิทธิิพิิเศษให้้กัับสมาชิิกบััตรบางจากโอนคะแนนจากบััตร
กรุุงศรีี เป็็น คะแนนสมาชิิกบางจาก เป็็นต้้น
• ขยายตลาด Online เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายให้้กัับผู้้�ประกอบการร้้านกาแฟอิินทนิิล เพิ่่�มความร่่วมมืือกัับพาร์์เนอร์์ใหม่่ๆ เช่่น
True Food, Shopee Food และ Air Asia Food และจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายผ่่าน Food Delivery Partners และ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์รููปแบบ TO GO
• พััฒนาเมนููเครื่่�องดื่่�มและเบเกอรี่่�ใหม่่ที่่�โดนใจผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ขยายบริิการส่่งพััสดุุกัับ Kerry Express ภายในร้้านอิินทนิิล
• เข้้าร่่วมการรัับชำระโครงการยิ่่�งใช้้ยิ่่�งได้้ กัับภาครััฐในมาตรการเยีียวยา COVID-19 เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ ผ่่านการใช้้จ่่าย
ค่่าสิินค้้าหรืือบริิการ ค่่าอาหาร เครื่่�องดื่่�มในร้้านอิินทนิิล
• เริ่่�มทดลองใช้้สกุุลเงิินดิิจิิตอลในการรัับชำระสิินค้้าและบริิการร้้านอิินทนิิล
• พััฒนา อิินทนิิล Mobile Application ให้้ลููกค้้าสามารถเลืือกมารัับสิินค้้าที่่�สาขา และซื้้�อแพคเกจรายเดืือน (Subscription)

				

ลููกค้้าอุุตสาหกรรม

• ให้้ความรู้้�ด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์/การอบรมแผนฉุุกเฉิิน/การบริิการหลัังการขาย/สนัับสนุุนอุุปกรณ์์/ตรวจเช็็คระยะ
อุุปกรณ์์ ดููแลรัักษาเครื่่�องจัักร
• ให้้บริิการ Total Solution นอกจากการขายผลิิตภััณฑ์์ มีีการเพิ่่�มการดููแลอุุปกรณ์์ให้้ลููกค้้า รวมถึึงประกัันคุุณภาพ
• มีีการเข้้าพบ และร่่วมประชุุมกับั กลุ่่มลู
� กู ค้้ารายใหญ่่ทุุกเดืือน เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการขายและขยายเครืือข่่าย
การค้้า
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เนื่่�องจาก สถานการณ์์โรคระบาดโควิิดต่่อเนื่่�อง เป็็นปีีที่่� 2 ทางบริิษััท บางจากฯ ได้้ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ทางการตลาด เพื่่�อรองรัับ
สถานการณ์์ ดัังกล่่าว ดัังนี้้�

1
2
3

	พััฒนาระบบ Call Center เพื่่�อรองรัับการการติิดต่่อทุุกช่่องทางจากผู้้�บริิโภค และผู้้�ประกอบการทั้้�งด้้าน
การสั่่�งซื้้�อน้้ำมััน, การสั่่�งวััตถุุดิิบของร้้านอิินทนิิล โดยที่่�พนัักงาน Call Center สามารถปฏิิบััติิงานที่่�บ้้านได้้,
สามารถโอนสายเพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจได้้
พััฒนาระบบ เพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ (new normal) ได้้แก่่ การสะสมคะแนนด้้วยเบอร์์โทรศััพท์์
มืือถืือ, การชำระเงิินด้้วยการสแกน QR CODE, ระบบเครื่่�องรููดบััตรไร้้สาย, การสั่่�งเติิมน้้ำมัันโดยไม่่ต้้อง
ลดกระจก
ปรัับเปลี่่�ยนโปรโมชั่่�น และสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ ได้้แก่่
3.1. แลกคะแนนจากบััตรสมาชิิก เป็็นกรมธรรม์์ประกัันภััยโควิิด, กรมธรรม์์คุ้้�มครองการแพ้้วััคซีีน
โควิิด 19, แลกเป็็นส่่วนลด
3.2. การเล่่นเกมส์์ผ่่านช่่องทาง Facebook และ Line Official
3.3.	สิินค้้าส่่งเสริิมการขาย เพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร เช่่น แจกลำไย, มัังคุุด, ไข่่ไก่่
3.4.	สามารถสั่่�งเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิลผ่่านทาง Grab, Lineman, Foodpanda ได้้ ลดความเสี่่�ยงในการติิด
โควิิดจากการเดิินทาง และยัังได้้รัับส่่วนลดพิิเศษ
3.5.	สถานีีบริิการจำหน่่ายเจลแอลกอฮอล์์ทำความสะอาดมืือ แบบแกลลอน 5 ลิิตร
3.6.	จัับมืือพัันธมิิตร 11 แบรนด์์ดััง เปิิดให้้บริิการอาหาร, เครื่่�องดื่่�ม และสิินค้้าอื่่�นๆ บางจาก Food
Truck 15 สาขา
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การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญในการจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในการดำเนิินธุุรกิจิ อย่่างเป็็นระบบ โดยประกอบธุุรกิจิ บนพื้้�นฐาน
ความเคารพในสิิ ท ธิิ ข องผู้้� มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย รวมถึึ ง กลุ่่� ม ผู้้� มีี
อััตลัักษณ์์ทางเพศหลากหลาย (LGBTQ+) และยอมรัับในความ
แตกต่่างด้้านความคิิด ตลอดจนความเสมอภาคทางสัังคมอื่่�นๆ
อาทิิ ศาสนา สีีผิิว เชื้้�อชาติิ เพื่่�อนำมาปรัับใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ
รวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
ดัังนั้้�น บริิษััทฯจึึงมีี นโยบายความรัับผิิดชอบทางธุุรกิิจต่่อการ
เคารพสิิทธิิมนุษยช
ุ น โดยยึึดมั่่�นต่อ่ หลัักการขององค์์กรสากลด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้�รวมถึึงข้้อตกลงโลก (United
Nations Global Compact : UNGC) ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิ
มนุุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
หลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ

(United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights: UNGP) และหลัั ก การแห่่งการเสริิ มสร้้ า ง
ศัั ก ยภาพและพลัั ง ของผู้้� ห ญิิ ง (Women’s Empowerment
Principles; WEPs) เป็็ น กรอบการดำเนิิ น งานโดยกำหนด
แนวทางปฏิิบััติิไว้้ให้้คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ทุุกระดัับยึึดถืือปฏิิบััติิ
การนำหลัักเสริิมสร้้างศัักยภาพสตรีี (WEPs) มาปรัับใช้้เป็็นแนว
ปฎิิบัติั ด้ิ า้ นความเท่่าเทีียมทางเพศ ภายใต้้แนวคิิด “แหล่่งพลัังงาน
ที่่�หลากหลายสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน เหมืือนกัับความ
หลากหลายและความเท่่าเทีียมย่่อมเสริิมแกร่่งให้้แก่่องค์์กรเช่่นกััน
ที่่�กลุ่่ม� บางจากฯ เราตระหนัักถึึงความสำคััญของความเท่่าเทีียมทาง
เพศ และสร้้างสถานที่่�ทำงานที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง”
เพื่่� อ แสดงเจตจำนงค์์ ใ นการผลัั ก ดัั น และส่่งเสริิ มปร ะเด็็ น นี้้�
และบริิษััทฯ ลงนามยอมรัับในหลัักการของ WEPs

(https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2021/women-empowerment-principles.pdf)

รางวััลด้้านการส่่งเสริิมและมีีส่่วนร่่วมในด้้านสิิทธิิมนุุษยชนองค์์กร ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้รัับ 2 รางวััล
จาก UN Women 2021 Thailand Women’s Empowerment Principles Awards (WEP2) 2 สาขาดัังนี้้�
• รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 ในสาขาสถานที่่�ทำำ�งานที่่�มีีความเท่่าเทีียมทางเพศ :
1st Runner Up in the Gender inclusive and workplace Category
• รางวััลชมเชย ในสาขาการส่่งเสริิมความเสมอภาคทางเพศผ่่านกิิจกรรมชุุมชนและอุุตสาหกรรม
: Honorable mention Community Engagement and partnerships
ซึ่่�งเผยแพร่่บน https://www.weps.org/company/bangchak-corporation-plc
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ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
กระบวนการ
Access to Remedy

Human Rights
Due Diligence

Performance
Tracking & Reporting

• จััดทำำ�นโยบายความรัับผิิดชอบ
ทางธุุรกิิจต่่อการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน* เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิให้้แก่่คณะกรรมการ
	ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
• ประกาศนโยบาย*

• ประเมิินผลกระทบในทุุก • กำำ�หนดกลไกเยีียวยา
ขั้้�นตอนของการดำำ�เนิิน
เมื่่�อเกิิดผลกระทบ
ธุุรกิิจที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
เชิิงลบด้้านสิิทธิิ
สิิทธิิมนุุษยชน
มนุุษยชน
•	ทบทวนกระบวนการเพื่่�อ • ใช้้กระบวนการมีี
ปรัับปรุุงและลดโอกาสใน 	ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วน
การละเมิิดให้้น้้อยที่่�สุุด
ได้้เสีียในกรณีีที่่�
ต้้องการการเยีียวยา

• ตรวจสอบด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างรอบด้้าน

• ติิดตามผล
	การดำำ�เนิินงาน
• รายงานต่่อผู้้�บริิหาร
และเปิิดเผยต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

หมายเหตุุ :

หมายเหตุุ :

หมายเหตุุ :

หมายเหตุุ :

*จััดทำำ�ตามแนวปฏิิบััติิ
• UNGC		 • ISO26000
• UDHR		 • UNGP
• WEPs		 • ประกาศผ่่าน
•	ทบทวนทุุกปีี
BCP Website

•	ทบทวนทุุกปีี

•	ทำำ�การประเมิินทุุกปีี

• เปิิดเผยผ่่าน BCP
Website

Policy Commitment

Human Rights Impact
Self Assessment

การดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปรัับปรุุงและประกาศนโยบายความรัับผิิดชอบทางธุุรกิจิ ต่่อการเคารพสิิทธิิมนุษยช
ุ น โดยนำหลัักการเสริิมสร้า้ ง
ศัักยภาพสตรีี (WEPs) เข้้ามาปรัับใช้้เพิ่่�มเติิม
2. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นประจำทุุกปีี บริิษััทฯ จะต้้องดำเนิินการตรวจสอบประเด็็นด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน ตามแนวทางของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ครอบคลุุมความเสี่่�ยงหลััก 8 ด้้าน ได้้แก่่
ความเสี่่ย� งด้้านการก่่อสร้้างสถานประกอบการและการขยายสถานประกอบการ ลููกจ้้าง ผู้้�รับั เหมา ชุุมชนและสัังคมโดยรอบพื้้�นที่่�
ปฏิิบัติั กิ าร ลููกค้้าและผู้บ้� ริิโภค องค์์กรอื่่�นที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ การใช้้แรงงานข้้ามชาติิ การจ้้างงานผู้้�ที่่มี� อัี ตลั
ั กั ษณ์์ทางเพศ
หลากหลาย (LGBTQ+) และลููกจ้้างชั่่�วคราว ครอบคลุุมกลุ่่�มเสี่่�ยง (ผู้้�หญิิง เด็็ก คนพื้้�นเมืือง และคนพิิการ) ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใน
องค์์กรครอบคลุุมธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมััน ธุุรกิิจการตลาด และคู่่�ค้้า สำหรัับคู่่�ค้้าและผู้้�รัับจ้้าง บริิษััทฯ ใช้้เครื่่�องมืือ
การประเมิินจรรยาบรรณคู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (Supplier Code of Conduct: หมวดการปฏิิบััติิด้้านแรงงานและ
สิิทธิิมนุุษยชน ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
3. การทบทวนกระบวนการและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
4. ทบทวนมาตรการรัับการร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
รายละเอีียดมีีดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

131

ประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
กลุ่่�มพนัักงาน

กลุ่่�มคู่่�ค้้า (ผู้้�ขายวััตถุุดิิบ/สิินค้้า)

1. ความเท่่าเทีียมในกระบวนการสรรหา การจ้้างงาน ค่่าตอบแทน
โอกาสก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
2. ความเท่่าเทีียมในการได้้รับั การปฏิิบัติั ใิ นสถานที่่�ทำงาน (เช่่น
คำพููด ท่่าทาง) ต่่อทุุกเพศ วััย ศาสนา และการศึึกษา ฯลฯ
3. ความเท่่าเทีียมในสิิทธิิพนัักงาน และสวััสดิิการพื้้�นฐาน
4. ความเท่่าเทีียมในการได้้รัับการอบรมเสริิมทัักษะ รวมถึึง
ความรู้้�ความเข้้าใจด้้านความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. เสรีีภาพในการรวมกลุ่่ม� และเจรจาต่่อรองในเงื่่อ� นไขที่่�ต้อ้ งการ
สำหรัับการทำงาน
6. ความรุุนแรงการคุุกคามทางเพศ และการสััมผัสที่่
ั ไ� ม่่เหมาะสม
7.	สถานที่่� ท ำงาน และสภาพการทำงานที่่� ป ลอดภัั ย และ
ถููกสุุขลัักษณะ
8. การรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน/ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

1. กระบวนการผลิิตสิินค้้านั้้�นๆ ใช้้วััตถุุดิิบอัันตราย หรืือปััจจััยการ
ผลิิตมาจากพื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารละเมิิดสิิทธิิรุนุ แรงหรืือถููกมองว่่าไม่่ยั่่�งยืืน
2. การใช้้แรงงานเด็็ก การบัังคัับใช้้แรงงานสตรีี หรืือแรงงานผิิด
กฏหมายในการผลิิตสิินค้้า
3.	ลููกจ้้าง ผู้้�รับั เหมา และแรงงานข้้ามชาติิของคู่่�ค้า้ ไม่่ได้้รับั การปฏิิบัติั ิ
ตามข้้อกำหนดของกฎหมาย
4. แรงงาน ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม ความเท่่าเทีียมของ
พนัั ก งานคู่่� ค้้ า ในการได้้ รัั บ การอบรมความรู้้�ความเข้้ า ใจด้้ า น
ความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง (รวมถึึงการได้้รัับ PPE ตามลัักษณะ
งานอย่่างเหมาะสม)
5.	สถานที่่�ทำงาน และสภาพการทำงานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ
6.	รัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน/ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
7. การไม่่เลืือกปฏิิบััติิกัับองค์์กรที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ

กลุ่่�มผู้้�รัับเหมา (คู่่�ค้้าที่่�ส่่งมอบบริิการ/แรงงาน)

กลุ่่�มชุุมชน

1. ความเท่่าเทีียมในกระบวนการสรรหา ผู้้�รัับเหมา ผู้้�รัับเหมา
ชั่่�วคราว แรงงานข้้ามชาติิ เงื่่�อนไขการจ้้างงาน ค่่าจ้้างและ
สวััสดิิการ ไม่่ต่่ำกว่่าที่่�กฎหมายกำหนด
2. ความเท่่าเทีียมในการได้้รับั การปฏิิบัติั ใิ นสถานที่่�ทำงาน (เช่่น
คำพููด ท่่าทาง) ต่่อทุุกเพศ วััย ศาสนา และการศึึกษา ฯลฯ
3. ความเท่่าเทีียมในการได้้รับั การอบรมความรู้้�ความเข้้าใจด้้าน
ความปลอดภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. เปิิดโอกาสให้้มีีการแสดงความคิิดเห็็นในการปรัับปรุุงวิิธีีการ
ทำงานร่่วมกััน รวมทั้้�งให้้เสรีีภาพในการรวมกลุ่่�ม และเจรจา
ต่่อรองในเงื่่�อนไขที่่�ต้้องการสำหรัับการทำงาน
5. ความรุุนแรงการคุุกคามทางเพศ ครอบคลุุมการปฏิิบััติิงาน
ใน-นอกสถานที่่�ทำงานตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6.	สถานที่่� ท ำงาน และสภาพการทำงานที่่� ป ลอดภัั ย และ
ถููกสุุขลัักษณะ
7. การรัักษาความลัับของผู้้�ร้้องเรีียน/ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

1. การได้้มาซึ่่�งที่่�ดิินและการจััดการที่่�ดิิน ของสถานประกอบการ
ปััจจุุบัันและการลงทุุนในอนาคต คำนึึงถึึง
•	สิิทธิิชุุมชนในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ และแหล่่งน้้ำ
•	ผลกระทบด้้านวััฒนธรรมชุุมชน
2. กระบวนการในสำรวจความต้้องการ/ความคาดหวัังของชุุมชน
และสัังคมรอบพื้้�นที่่�ปฎิิบััติิการ และมีีกระบวนการในการรัับฟััง
เสีียงของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องในการดำเนิินกิิจกรรม/ดููแลชุุมชน
เป็็นไปอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�ม สตรีี
ผู้้�พิิการ หรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่�นๆ ในชุุมชน
3. การบริิหารจััดการในตลอดทั้้�ง supply chain เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่
เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชน ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ
4. มีีช่่องทางการสื่่�อสารกัับชุุมชนอย่่างเป็็นระบบรวมถึึงเมื่่�อเกิิด
ภาวะฉุุกเฉิิน
5. มีีช่่องทางรัับข้้อร้้องเรีียนของชุุมชน และการรัักษาความลัับของ
ผู้้�ร้้องเรีียน

กลุ่่�มลููกค้้า

1. กำหนดเกณฑ์์การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเท่่าเทีียม เช่่น การแสดงออกด้้วยคำพููด ท่่าทาง รวมทั้้�งการระวัังการสััมผััสทางกาย หรืือด้้วยวิิธีี
การอื่่�นใด
2. มีีกระบวนการในการป้้องกัันในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
• การคุุกคามทางเพศ หรืือเหตุุร้้ายแรงอื่่�นๆ ที่่�ลููกค้้าถููกคุุกคาม
• การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า (รวมถึึง การเก็็บ การเข้้าถึึง และการนำไปใช้้)
• การละเมิิดสิิทธิิเด็็กหรืือสตรีี ผ่่านสื่่�อโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ หรืือกิิจกรรมต่่างๆ

ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

พนัักงาน

(Contractors & Tier 1 Suppliers)

คู่่�ค้้า

บริิษััทในกลุ่่�ม

ร้้อยละที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยง 3 ปีีล่่าสุุด
ร้้อยละที่่�มีีการระบุุความเสี่่�ยง
ร้้อยละของความเสี่่�ยงที่่�ระบุุซึ่่�งมีีมาตรการลดผลกระทบ

100
0
0

100
0
0

100
0
0
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การทบทวนกระบวนการและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
การจััดการที่่�ดิินขณะก่่อสร้้างหรืือขยายกิิจการ
รายละเอีียด:
•	ผลกระทบทางเสีียง กลิ่่น� ควััน ฝุ่น่� แสง และความสั่่�นสะเทืือน ที่่�อาจเกิิดจากกิิจกรรมขณะก่่อสร้้างในพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั ฯ
มาตรการบรรเทาผลกระทบ:
•	ตรวจสอบการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิินสอดคล้้องกัับกฎหมาย และไม่่กระทบกัับวิิถีีชีีวิิตของชุุมชน ทั้้�งด้้านทรััพยากร และวััฒนธรรม โดย
ปฏิิบััติิตามกฎหมายต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
-	พรบ. ผัังเมืือง, พรบ.ทางหลวง
- กฎกระทรวงฯ ประกาศฯ ข้้อบััญญััติิ เฉพาะพื้้�นที่่�
- กฎกระทรวงฯ สถานีีบริิการน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
• กำหนดมาตรการป้้องกัันเสีียงรบกวน การสั่่�นสะเทืือน ฝุ่่�น ควััน กลิ่่�น แสงสะท้้อน และการบำบััดน้้ำเสีีย ระหว่่างการก่่อสร้้าง
สถานีีบริิการน้้ำมััน
• กำหนดมาตรการรัับฟัังความเห็็น/สำรวจความต้้องการ/ความคาดหวัังของชุุมชน และสัังคมรอบพื้้�นที่่� ก่่อนเริ่่�ม และระหว่่าง
ดำเนิินโครงการ
•	รัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านช่่อง Whistle blower Channel และ Hot Line 1651

การดููแลสัังคมไม่่ครอบคลุุมกลุ่่�มเสี่่�ยง สตรีี ผู้้�พิิการ หรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่�นๆ ในชุุมชน
รายละเอีียด:
• มีีความเป็็นไปได้้ที่่ก� ารดำเนิินการด้้านชุุมชนสััมพัันธ์์ อาจสร้้างความรู้้�สึึกว่่าการดููแลสัังคมครอบคลุุมไม่่ครอบคลุุมกลุ่่ม� เสี่่ย� ง เด็็ก
สตรีี ผู้้�พิิการ หรืือกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสอื่่�นๆ ในชุุมชนและไม่่สอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มชุุมชนเพื่่�อนบ้้าน
มาตรการบรรเทาผลกระทบ:
•	จััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็น สำรวจความต้้องการ และนำข้้อมููลที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์ ประเมิินผล และปรัับปรุุงการดำเนิินโครงการ/
กิิจกรรมได้้สอดคล้้องตรงกัับความต้้องการของชุุมชน สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิต และครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มเสี่่�ยง
•	ดููแลชุุมชนเพื่่�อนบ้้านเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารจััดการความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อมมีีประสิิทธิิภาพ โดยปฏิิบััติิตามนโยบาย
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อม และอนุุรัักษพลัังงาน (SHEE Policy)
•	สื่่�อสารล่่วงหน้้าก่่อนเริ่่�มการหยุุดเดิินหน่่วยกลั่่�นเพื่่�อซ่่อมบำรุุงและเริ่่�มกลัับมาดำเนิินการ
•	ฝึึกซ้้อมแผนอพยพกัับชุุมชนรองโรงกลั่่�น
•	รัับเรื่่อ� งร้้องทุุกข์์ ข้้อเสนอแนะ รวมถึึงกำหนดกลไกการเยีียวยากรณีีที่่ชุ� มช
ุ นได้้รับั ผลกระทบจากการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั ฯ มีีการ
คุ้้�มครองผู้้�ร้้องทุุกข์์และเก็็บรัักษาข้้อมููลเป็็นความลัับ
• 8.00-17.00 น. 02 335 4102-5
• 17.01-7.59 น. 02 335 4151
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การให้้บริิการลููกค้้าและความปลอดภััยในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน
รายละเอีียด:
• มีีความเป็็นไปได้้ที่่�ลููกค้้าทิ้้�งก้้นบุุหรี่่�ในสถานีีบริิการน้้ำมััน อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดผลกระทบเชิิงลบด้้านความปลอดภััย
	มาตรการบรรเทาผลกระทบ:
•	ติิดป้้ายสื่่�อสารและสร้้างความตระหนัักด้้านความปลอดภััยในสถานีีบริิการ
•	มาตรการตรวจสอบพื้้�นที่่� อุุปกรณ์์สำคััญ และให้้เพิ่่�มการติิดตั้้�งระบบรัักษาความปลอดภััยให้้ครอบคลุุม พื้้�นที่่�สถานีีบริิการน้้ำมััน
• การฝึึกซ้้อมแผนดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น สำหรัับพนัักงานบริิการหน้้าลาน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
• กำหนดจุุดรวมพล เพื่่�อให้้ลููกค้้าทราบและอำนวยความสะดวกให้้ผู้้�พิิการเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััย
• มีีกระบวนการคััดกรองคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจตามข้้อกำหนดทางกฎหมาย
•	รัับประกัันความเสีียหายจากการดำเนิินงานของบริิษััทฯให้้กัับลููกค้้า เมื่่�อพิิสููจน์์ได้้จริิง
•	รัับรัับเรื่่�องร้้องเรีียนลููกค้้า ผ่่าน Call Center 1651 หรืือ 02 335 4410 รวมถึึงมีีการดำเนิินงานตรวจสอบ แก้้ไข และติิดตาม
ข้้อร้้องเรีียน
• การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตามมาตรฐานสากลการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ ISO/IES 27001: 2013
ISO/IES 27032: 2012 และ NIST Cyber Security Framework

การจ้้างแรงงานผ่่านบริิษััทจััดหาแรงงาน ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
รายละเอีียด:
• บริิษััทฯ อาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งทางตรง หรืือทางอ้้อม ที่่�คู่่�ค้้าอาจไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดของกฎหมาย
	มาตรการบรรเทาผลกระทบ:
•	สื่่�อสารและให้้คู่่�ค้้าที่่�สำคััญทุุกรายรัับทราบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณในการดำเนิินธุุรกิิจของผู้้�ผลิิต จััดหาสิินค้้า วััตถุุดิิบ และ
การบริิการ
•	ตรวจประเมิินคู่่�ค่่าด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย สิิทธิิมนุุษยชน และการกำกัับดููแลที่่�ดีี อย่่างสม่่ำเสมอ
•	ติิดตามประสิิทธิิภาพการทำงานของคู่่�ค้้า ผ่่านการประเมิินตนเองของคู่่�ค้้ารายปีี
•	จััดทำระบบการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งครอบคลุุมกระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้า การติิดตามตรวจสอบ และการประเมิินผล
การดำเนิินงานของคู่่�ค้้า
•	สื่่�อสารให้้คู่่�ค้้าในระดัับปฏิิบััติิการรัับทราบถึึงผลการดำเนิินงานที่่�บริิษััทฯ คาดหวัังเพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของบริิษััทฯ
•	สื่่�อสารให้้คู่่�ค้้าและหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจรัับทราบและเข้้าใจถึึงผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการดำเนิินงาน
ผ่่านการประชุุมคู่่�ค้้าประจำปีี
•	รัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านช่่อง Whistleblower Channel และ Hot Line 1651
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การเลืือกปฏิิบััติิในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
รายละเอีียด:
• มีีความเป็็นไปได้้ที่่�พนัักงานได้้รัับการการแสดงออกด้้วยคำพููด ท่่าทาง สััมผััส หรืือด้้วยวิิธีีการอื่่�นใดที่่�ไม่่เหมาะสม ในสถานที่่�
ทำงาน หรืือ ในเวลาทำงาน อัันเนื่่�องมาจากการแสดงความคิิดเห็็นทางการเมืืองที่่�แตกต่่างกััน
	มาตรการบรรเทาผลกระทบ:
•	ปฏิิบััติิต่่อทุุกคนด้้วยความเสมอภาคเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่ถููกไม่่เลืือกปฏิิบััติิ โดยปฏิิบััติิตามนโยบายความรัับผิิดชอบทางธุุรกิิจต่่อ
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
• กำหนดกฎข้้อบัังคัับการทำงานเรื่่�องการประพฤติิตนและการใช้้วาจา และความสามััคคีีไว้้ในคู่่�มืือพนัักงาน
•	สื่่�อสาร/อบรมในเรื่่�องการแสดงความคิิดเห็็นทางการเมืืองที่่�เหมาะสม ไม่่ให้้กระทบกัับการทำงานร่่วมกััน
• เปิิดโอกาสให้้มีกี ารสื่่�อสารระหว่่างผู้บ้� ริิหารและพนัักงาน ในการเจรจาสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานกัับบริิษัทั ฯ ผ่่านสหภาพแรงงาน
พนัักงาน
•	รัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�โปรงใสผ่่านช่่อง Whistleblower Channel
• การคุ้้�มครองพนัักงานและผู้้�แจ้้งเบาะแสโดยจััดทำระบบฐานข้้อมููลความลัับซึ่่�งเข้้าถึึงได้้เฉพาะผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

มาตรการรัับการร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และประเด็็นที่่�ผิิดข้้อกฎหมาย จรรยาบรรณ ทั้้�งจาก
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น และมีีกลไกในการคุ้้�มครองพนัักงานและผู้้�แจ้้งเบาะแสโดยจััดทำระบบฐานข้้อมููลความลัับซึ่่�งเข้้าถึึงได้้
เฉพาะผู้้�เกี่่�ยวข้้อง และมีีการตั้้�งคณะกรรมการสอบสวนซึ่่�งเป็็นผู้้�แทนจากส่่วนงานที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว เพื่่�อพิิจารณา
สอบสวนดำเนิินการตามระเบีียบ และแจ้้งผลกลัับไปยัังผู้้�แจ้้งข้้อมููล โดยมีีช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส ดัังนี้้�
• การแจ้้งข้้อมููลผ่่านสหภาพแรงงานหรืือคณะกรรมการลููกจ้้างของบริิษััทฯ
• Hot line 1651
• จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ถึึงฝ่่ายตรวจสอบภายใน

การเจรจาต่่อรอง
บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้มีกี ารสื่่�อสารระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน ในการเจรจาสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานกัับบริิษัทั ฯ ผ่่านสหภาพแรงงาน
พนัักงาน บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) ที่่�ได้้จดทะเบีียนถููกต้้องตามกฎหมาย ปััจจุุบันั สหภาพแรงงานพนัักงาน มีีสมาชิิก
เป็็นพนัักงานบริิษัทั ฯ ร้้อยละ 27.76 (304 คน/1095 คน) (ข้้อมููล ณ 1 กัันยายน 2564 มีีจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด 1,095 คน) ซึ่่ง� พนัักงาน
100% อยู่่�ภายใต้้ข้้อตกลงการเจรจาต่่อรองร่่วมกัันโดยมีีการประชุุมหารืือกัับผู้้�บริิหารอย่่างสม่่ำเสมอ สหภาพแรงงานฯ มีีสิิทธิิแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการลููกจ้้าง (ปััจจุุบัันมีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 13 คน) เพื่่�อพััฒนาสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานร่่วมกัับผู้้�แทนฝ่่ายบริิหาร
ทำให้้พนักั งานได้้รับั สวััสดิกิ ารตรงตามความต้้องการและความคาดหวัังอย่่างเหมาะสม และมีีการประชุุมปรึึกษาหารืือร่่วมกัันทุุกไตรมาส
ตามที่่�กฎหมายกำหนด ซึ่่�งในปีี 2564 ตััวอย่่างผลที่่�เกิิดจากการประชุุมร่่วม ได้้แก่่ โครงการร่่วมใจ สำหรัับพนัักงานที่่�ต้้องการเกษีียณ
ก่่อนอายุุ 60 ปีี การปรัับปรุุงเงิินพิิเศษสำหรัับพนัักงานเข้้ากะ ระดัับ 8-9 เงื่่�อนไขการเข้้าเป็็นคู่่�ค้้าบริิษััท กรณีีพนัักงานลาออก เป็็นต้้น
ข้้อพิิพาทและการร้้องเรีียน ในปีี 2564 จากการประชุุมแลกเปลี่่�ยนอย่่างสม่่ำเสมอระหว่่างผู้้�บริิหารและคณะกรรมการลููกจ้้างซึ่่�งเป็็น
ผู้้�แทนพนัักงาน บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำคััญ ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ไม่่มีีประเด็็นละเมิิดกฎหมายหรืือ
ข้้อบัังคัับด้้านสัังคมอย่่างมีีนััยสำคััญ
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การดููแลพนัักงาน
ในปีีที่่�ผ่่านมาการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของสถานการณ์์โลกทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี สัังคมสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส Covid-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯได้้ตระหนัักถึึงผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว จึึงได้้มีีการพััฒนาและปรัับตััว เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�มีีความท้้าทายและรุุนแรงขึ้้�น รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการดููแล
พนัักงานให้้ปลอดภััย พร้้อมไปกัับการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน ให้้พร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน
องค์์กร ตามค่่านิิยม I AM BCP นอกจากนี้้� บริิษััทฯได้้ให้้ความสำคััญกัับ การรัักษาพนัักงานและการดึึงดููดพนัักงานกลุ่่�มเป้้าหมาย
(Talent attraction and retention) และการเติิบโตและความก้้าวหน้้าทางสายอาชีีพ (Career Development and Career Path)
โดยมีีกรอบแนวคิิด เป้้าหมาย และการดำเนิินงาน ดัังนี้้�

เป้้าหมายด้้านการดููแลพนัักงาน 2564-2568
The BEST Employer ภายใต้้การดููแลพนัักงาน แบบ 100X Happiness (อยู่่� ดีี มีี สุุข)

กรอบแนวคิิดการดููแลพนัักงานตามแนวทาง The BEST Employer

การขัับเคลื่่�อนองค์์กร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Agility)

ประสิิทธิิผลความเป็็นผู้้�นำำ�
(Engaging Leadership)

มุ่่�งเน้้นการพััฒนาพนัักงาน
(Talent Focus)

• เน้้นการทำงานเป็็นทีีมที่่�
ประสานความต่่างได้้ลงตััว
• เตรีียมพร้้อมมีีความคล่่องตััว
และความยืืดหยุ่่�น ต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง

• การพััฒนาผู้้�นำ

• การบริิหารค่่าตอบแทนและ
การรัักษาพนัักงาน
• การพััฒนาพนัักงาน
• การสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี

ความผููกพัันต่่อองค์์กร
ของพนัักงาน
(Employee Engagement)
• การสร้้างความผููกพัันของ
พนัักงานต่่อองค์์กร

• บริิ ษััท ฯมีีการวางแผนกลยุุ ทธ์์ แ ละติิ ด ตามประเด็็ น ด้้ า นพนัักงานผ่่ า น คณะอนุุ ก รรมการพััฒนาบุุ ค ลากรและการบริิ ห าร

(Management Development Sub Committee – Sub MDC) ประจำแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่อ� รวบรวมผลความคิิดเห็็นของพนัักงาน
จากการสำรวจความความผููกพัันพนัักงานต่่อองค์์กร (Employee Engagement Survey) และคััดกรองประเด็็นหารืือต่่างๆ
ก่่อนนำประเด็็นเหล่่านั้้น� ไปพิิจารณาในคณะกรรมการพััฒนาบุุคลากรและการบริิหาร (Management Development Committee
– MDC) เพื่่�อขออนุุมััติิดำเนิินการปรัับปรุุงและพััฒนา พร้้อมติิดตามดููแลบุุคคลากรในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจหรืือกลุ่่�มงานได้้ใกล้้ชิิด
และมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� เช่่น ประเด็็นด้้านการบริิหารอััตรากำลัังให้้เหมาะสมกัับแผนการเติิบโตทางธุุรกิิจ การพััฒนาพนัักงาน
(Learning and Development) การสนัับสนุุนการโยกย้้ายเพื่่�อการพััฒนา (Job Rotation for Development) และการส่่งเสริิม
ด้้านการเรีียนรู้้�เพื่่�อต่่อยอดทางธุุรกิิจ
• บริิษััทฯ มีีระบบการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics) และหน้้าจอแสดงผลการวิิเคราะห์์สำหรัับผู้้�บริิหาร (Executive Dashboard)
ในการพิิจารณาการดููแลพนัักงาน ให้้สอดรัับกัับทิิศทางของธุุรกิิจได้้อย่่างรวดเร็็ว ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการวางแผนอััตรา
กำลััง กระบวนการสรรหา คััดเลืือกบุุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่่งงานหลััก (Key Position) ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์สำคััญที่่�ตอบโจทย์์
ปััจจััยการขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ(Agility)
สำหรัับการดำเนิินงานตามกระบวนการในการดููแลพนัักงาน แบ่่งเป็็น 1) การวางแผนกำลัังคนและการสรรหา 2) การพััฒนาพนัักงาน
3) การสร้้างความผููกพัันองค์์กร และ 4) การรัักษาพนัักงาน มีีดัังนี้้�
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1. การวางแผนกำำ�ลัังคนและการสรรหา

ด้้วยการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งของบริิษััทฯ การวางแผนอััตรากำลัังและการสรรหาคััดเลืือกบุุคลากรจากทั้้ง� ภายในและภายนอกเข้้ามาร่่วม
งานกัับบริิษััทฯ เป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�ต้้องเตรีียมพร้้อมและดำเนิินการอย่่างเหมาะสมกัับการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์และเป้้าหมาย
ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯพิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรจากความรู้้� ความสามารถ ศัักยภาพ และมีีค่่านิิยมที่่�สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมองค์์กร

เป้้าหมายในการสรรหาบุุคลากร ปีี 2569 (ระยะยาว)

อััตราการจ้้างงานสำำ�เร็็จตามแผน
(Job Succession Rate)
ร้้อยละ 94

การจ้้างงานคนพิิการในสััดส่่วน
ร้้อยละ 1 ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด (จำำ�นวน 11 คน)

ติิดอัันดัับ 1 ใน 8 จากการ
สำำ�รวจองค์์กรที่่�คนรุ่่�นใหม่่ในสาขา
วิิศวกรรมอยากที่่�จะร่่วมงานด้้วย

คงระยะเวลา
การสรรหาพนัักงาน
ให้้อยู่่�ที่่� 40 วััน

เป้้าหมายในการสรรหาบุุคลากร ปีี 2564

50
อััตราการจ้้างงานสำำ�เร็็จตามแผน
(Job Succession Rate)
ร้้อยละ 90

กลยุุทธ์์

จ้้างงานคนพิิการในสััดส่่วน
ร้้อยละ 1 ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด (จำำ�นวน 11 คน)

อััตราการรัับพนัักงานใหม่่
จำำ�นวน 50 คน

ระยะเวลาการสรรหา
พนัักงานใหม่่ 42 วััน

การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญในปีี 2564

• วางแผนกำำ�ลัังคนและ
ขีีดความสามารถให้้
สอดรัับกัับแผนกลยุุทธ์์
ของบริิษััทฯ ในระยะ 3 ปีี

•	จััดทำแผนงานสรรหาในเชิิงรุุก (Proactive recruitment) โดยการเดิินสายประชาสััมพัันธ์์
ในมหาวิิทยาลััยต่่างๆ (Roadshow) และทำ Job fair รวมทั้้�งได้้มีีการเปลี่่�ยนรููปแบบ
การสรรหาแบบออนไลน์์ โดยการทำ Online Career roadshow session ให้้กัับมหาวิิทยาลััย
กลุ่่�มเป้้าหมาย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ที่่�ต้้องการ
สร้้าง Employer Branding
• โครงการทุุนการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี และระดัับปริิญญาโท ของสถาบััน AIT ในสาขาที่่�
เหมาะสม เพื่่อ� เป็็นการสร้้างบุุคลากรที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ พร้้อมที่่จ� ะรองรัับการเติิบโตของ
บริิษััทฯ รวมทั้้�งบริิษััทในกลุ่่�ม
•	จ้้างงานอย่่างมีีคุุณค่่าและ • การจ้้างงานคนพิิการที่่มีีศัั
� กยภาพเข้้าทำงานในตำแหน่่งที่่เ� หมาะสมรวม 11 คน ครบตามสััดส่่วน
เท่่าเทีียม เปิิดโอกาสในการ
ร้้อยละ 1 ของพนัักงานทั้้�งหมด ตามมาตรา 33 ของพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
	จ้้างงานคนพิิการ เพื่่�อสร้้าง
ชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ.2550 ทั้้�งยัังเป็็นการตอบสนองต่่อเป้้าหมายที่่� 8 ของเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ความยั่่�งยืืนแก่่สัังคม
ยั่่�งยืืน (SDGs)

•	สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของ
องค์์กร ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ต่่างๆ เพื่่�อดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่
ให้้รู้้�จััก และอยากร่่วมงาน
กัับองค์์กร

• โครงการฝึึกงาน ประจำปีี 2564 (BCP Talent Internship Program 2021) เปิิดรัับสมััคร
นิิ สิิ ต /นัักศึึ ก ษารุ่่� น ใหม่่ ทั้้� ง ไทยและต่่ า งชาติิ เข้้ า ฝึึ ก งานกัับทางบางจากฯ พร้้ อ มฝึึ ก ฝน
ประสบการณ์์ด้้านนวััตกรรมสีีเขีียวอย่่างแท้้จริิงไปด้้วยกััน มีีนัักศึึกษาฝึึกงานในโครงการ
ทั้้�งสิ้้�น 116 คน (สัังกััดส่่วนงานที่่�โรงกลั่่�นฯ 72 คน และอาคาร M Tower 44 คน) ทั้้�งนี้้�ช่่วง
เวลาการฝึึกงานของน้้องๆ แต่่ละคนจะแตกต่่างกััน ขึ้้น� อยู่่�กัับทางมหาวิิทยาลััยกำหนด และตาม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 นอกจากนี้้�ยัังมีีโครงการทวิิภาคีีกัับวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
อรรถวิิทย์์พณิิชยการ ซึ่่�งมีีนัักศึึกษา จำนวน 1 คน เป็็นระยะเวลา 1 ปีี ตั้้�งแต่่ พฤศจิิกายน 2563
ถึึง ตุุลาคม 2564
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การดำำ�เนิินงานสำำ�คััญในปีี 2564
• ในปีี 2564 ได้้มีีการพััฒนารููปแบบของสื่่�อที่่�ทัันสมััยมากขึ้้�น และเป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบััน และ
ก้้าวทัันสถานการณ์์ COVID-19 โดยสื่่อ� เหล่่านี้้�ได้้ถูกู ประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นช่่องทาง Facebook
Page, Youtube และ Spotify ได้้แก่่ Bangchak Career Podcast สาระน่่ารู้้�เพิ่่�มเติิม
สำหรัับวััยทำงานจนถึึงวััยเกษีียณอายุุ 10 ตอน ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เผยแพร่่ผ่่าน
ช่่องทาง Youtube, Soundcloud และ Spotify และมีีการจััดทำ Bangchak Virtual Career
Roadshow ที่่ใ� ช้้ทดแทนการไป Job Fair และ Career Fair ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19
เป็็นรููปแบบของคลิิปวิิดีีโอ เผยแพร่่ผ่่านช่่องทาง Youtube : Bangchak Career นอกจากนี้้�
ยัังได้้มีีการรวบรวมเนื้้�อหา content ที่่�โพสต์์ใน Facebook ตลอดปีี 2564 ไว้้ในรููปแบบของ
Bangchak Career E-book ซึ่่�งประกอบไปด้้วยบทความมากกว่่า 45 เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วััยทำงานในยุุคปััจจุุบััน
• Bangchak Career ได้้ร่่วมประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับสมััครงาน
ทั้้ง� WorkVenture ที่่ไ� ด้้ประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นบทความและวิิดีีโอ และยัังได้้ร่ว่ มกัับ JobTopGun
โดยได้้รัับการโหวตและรีีวิิวให้้เป็็นบริิษััทในฝััน “Dream Company” ที่่ส� ามารถดููแลพนัักงาน
ในด้้านความสมดุุล ทั้้ง� 4 ประการ ได้้แก่่ ชีีวิิตดีี/งานดีี/เงิินดีี/สัังคมดีี ได้้เหนืือกว่่ามาตรฐาน
ทั่่�วไป ด้้วยคะแนน 3 YOU SAY Flower of Hearts ซึ่ง่� อยู่่�ในระดัับวิิเศษสุุดสำหรัับการโหวต
และรีีวิิวในครั้้�งนี้้� และ Bangchak Career ยัังได้้ร่่วมประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อของ You Say,
HR Say เพื่่�อดึึงดููดผู้้�สมััครงานรุ่่�นใหม่่ ให้้เข้้ามาสมััครงานผ่่านเว็็บไซต์์ JobTopGun และ
เลืือกบางจากฯ เป็็นบริิษััทในฝัันที่่�ตนเองต้้องการร่่วมงาน
• สำรวจความต้้องการของผู้้�สมััครงานในแต่่ละ Generation โดยการสร้้างช่่องทางการสื่่�อสาร
และเนื้้�อหาของสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ เพื่่อ� จููงใจให้้เข้้ามาสมััครงาน
ในบริิษััทฯ เพิ่่�มมากขึ้้�น
•	มีีการสำรวจ Retention Rate ของพนัักงานลาออกที่่�มีีอายุุงานไม่่เกิิน 2 ปีี พบว่่า
การรัักษาพนัักงานใหม่่มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น เนื่่�องจากการปรัับสวััสดิิการ และสไตล์์การทำงาน
ให้้สอดคล้้องกัับพนัักงานในแต่่ละช่่วงอายุุมากขึ้้�น

ลดระยะเวลาการสรรหา

• ต่่อยอดระบบการบริิหารงานบุุคคล Smart ME ไปยัังระบบการสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน
โดยผ่่ า นระบบคอมพิิ ว เตอร์์ รวมทั้้� ง พััฒนาต่่ อ ไปยัังระบบการดูู แ ลพนัักงานใหม่่
(Onboarding program) เพื่่�อสร้้างค่่านิิยม I AM BCP และความผููกพัันต่่อองค์์กรตั้้�งแต่่
เริ่่ม� งานจนพ้้นระยะเวลาทดลองงาน อีีกทั้้ง� ยัังได้้จััดทำคู่่�มืือ Onboarding Bangchak Lifestyle
ซึ่่�งเป็็นการการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมโดยทั่่�วไปรอบๆ สถานที่่�ทำงาน เช่่น
ที่่�พัักอาศััย โรงพยาบาล และสถานที่่�พัักผ่่อนต่่างๆ อีีกด้้วย
• เพิ่่�มช่่องทางการสรรหาและสมััครงานของผู้้�สมััครงาน โดยการจััดทำรููปแบบการสมััครงาน
ใหม่่ในระบบ Smart ME ผ่่านช่่องทาง “Introduce Yourself” เพื่่�อให้้ผู้้�สมััครงานสามารถ
ส่่งประวััติิของตนเองได้้อย่่างง่่ายดายและสะดวกมากขึ้้�น โดยไม่่จำเป็็นต้้องรอประกาศ
รัับสมััครงานตำแหน่่งว่่าง
•	ร่่วมกัับภาครััฐปรัับปรุุงข้้อสอบคััดเลืือกพนัักงานในเรื่่�อง Competency ให้้ผู้้�สมััครสามารถ
ทำการทดสอบผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์ออนไลน์์ได้้ และมีีเป้้าหมายที่่�จะทำแบบทดสอบ
คััดเลืือกอื่่น� ๆ ให้้สามารถทำผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์ได้้ทั้ง้� หมดต่่อไป ควบคู่่�ไปกัับการปรัับปรุุง
แนวทางของข้้อสอบให้้ทัันสมััยและวััดผลได้้แม่่นยำมากยิ่่�งขึ้้�น
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเป้้าหมายในการสรรหาบุุคลากร ปีี 2564
2561

2562

2563

2564

1,254 คน
94.44%

1,251คน
90.72%

1,230 คน
94%

1,103 คน
90%

การจ้้างงานคนพิิการ (เป้้าหมาย)

13 คน
(13 คน)

13 คน
(13 คน)

12 คน
(12 คน)

11 คน

ระยะเวลาการสรรหาพนัักงานใหม่่ (เป้้าหมาย)

40 วััน
(43 วััน)

40 วััน
(43 วััน)

40 วััน
(43 วััน)

42 วััน
(42 วััน)

67 คน
99%

74 คน
99%

30 คน
99%

50 คน
97%

(85%)

(85%)

(85%)

(85%)

เป้้าหมาย
อััตรากำำ�ลัังคน (คน)
อััตราส่่วนของการจ้้างงานสำำ�เร็็จตามแผน
(เป้้าหมาย)

(90%)

อััตราการรัับพนัักงานใหม่่
อััตราการรัักษาพนัักงานใหม่่
ให้้ไม่่ลาออกภายใน 2 ปีีแรก (เป้้าหมาย)

(90%)

(90%)

(90%)

(11 คน)

พนัักงานบางจากฯ แบ่่งตาม Generations
Baby Boom

Generation X
44% 43.2% 43.3%

2%

40.9%

Generation Y
51% 50% 50.9%

53.0%
3%

2.9% 1.8%
1.3%

2561 2562 2563 2564

Generation Z

2561 2562 2563 2564

2. การพััฒนาพนัักงาน

ทรััพยากรบุุ ค คลถืือเป็็ น สิ่่� ง ที่่� บ ริิ ษััท ฯ ให้้ ค วามสำคััญอย่่ า งยิ่่� ง
พนัักงานทุุกคนมีีต้้นทุุนศัักยภาพที่่�หลากหลาย บริิษััทฯ จึึงได้้จััด
เตรีียมแผนการพััฒนาที่่� เ หมาะสมสำหรัับพนัักงานทุุ ก ระดัับ
ให้้มีีขีีดความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่่งงานที่่�กำหนดไว้้
โดยบริิษััทฯ ได้้กำหนดทัักษะและคุุณลัักษณะที่่�จำเป็็นในแต่่ละ
สายอาชีีพ (Competency) และดึึงศัักยภาพภายในตััวบุุคคล
เพื่่อ� มุ่่�งเน้้นการบริิหารองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ (Talent focus)
ตามแนวทางการเป็็นสุุดยอดนายจ้้างดีีเด่่น (The Best Employer)
โดยยึึดหลัักของค่่านิิยมองค์์กร I AM BCP ให้้พนัักงานร่่วม
สร้้างสรรค์์ความคิิดใหม่่ๆ ผลิิตนวััตกรรมทางความคิิดโดยใช้้

2561 2562 2563 2564

3%

4%

4.8%

2561 2562 2563 2564

กระบวนการ Agile และ Design Thinking เพื่่�อให้้มีีความพร้้อม
ต่่อความผัันผวน ความไม่่แน่่นอน และความคลุุมเครืือของสภาวะ
และสถานการณ์์ทั่่�วไปของโลก (VUCA World : volatility,
uncertainty, complexity and ambiguity)

เป้้าหมายการพััฒนาพนัักงานปีี 2564-2569

ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประเมิินขีีดความสามารถของพนัักงาน บริิษััทฯ มีีการวััด
และประเมิินผล Competency และนำไปวิิเคราะห์์ เพื่่�อพััฒนา
แผนการเรีียนรู้้�รายบุุ ค คล และให้้ ส อดคล้้ อ งกัับเส้้ น ทาง
ความก้้าวหน้้าตามสายอาชีีพ (Career Path Development)
ของพนัักงาน โดยได้้กำหนด เป้้าหมายปีี 2564-2569 ไว้้ดัังนี้้�
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เป้้าหมายปีี 2564-2569
• เพิ่่� ม ขีีดความสามารถตามมาตรฐาน
ตำแหน่่ ง งาน (Competency) และ
บริิหารความก้้าวหน้้าทางอาชีีพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
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Competency gap โดยวััด • Career development guideline:
จากผลประเมิิ น ทัักษะและ • แผนพััฒนาความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
คุุ ณลัั กษณะที่่� จ ำเป็็ น ต้้ อ งมีี • แผนพััฒนาตนเอง (IDP : Individual development
ของงานในแต่่ ล ะสายอาชีี พ plan) เพื่่�อปิิด Competency Gap
(Competency assessment)

• มี แ ผนการสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งาน จ�ำนวนพนักงานที่มีศักยภาพ • Talent development : หลักสูตรส�ำหรับพนักงานที่
ั นา มีศักยภาพสูง
(Succession plan) ส�ำหรับต�ำแหน่ง สูง (Talent) ที่ได้รบั การพฒ
• Succession plan: พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบทอด
ผู ้ บ ริ ห าร ต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ (Critical ในแต่ละปี
ตามเส้นทางในสายอาชีพ
position) และต�ำแหน่งงานในธุรกิจใหม่
•	พััฒนาหลัักสููตรพื้้�นฐานสำหรัับพนัักงาน จ ำ น ว น พ นัั ก ง า น ที่่� ผ่่ า น • Mandatory program model พัฒนาหลักสูตรใน
แต่ละระดับให้เหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจและ
แต่่ละระดัับ (Mandatory program) หลัักสููตร
การสร้างภาวะผู้น�ำในองค์กร
รวมทั้้�งการสร้้างภาวะผู้้�นำในองค์์กร
• หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก รวมทั้งเน้นการเรียนรู้แบบ Agile และ
Design thinking
• พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จ�ำนวนพนั ก งานเรี ย นรู ้ ผ ่ า น • Technology & Innovation:
ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ต่อ ระบบ e-learning และระบบ •	พััฒนาระบบการจััดการองค์์ความรู้้�ภายในองค์์กร
(BCP-KMS) เพื่่�อจััดเก็็บองค์์ความรู้้�ที่่�สำคััญของ
BCP-KMS ภายในองค์กร
พนักงาน
องค์์กรซึ่่�งสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ระยะยาวและ
จำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน

เป้้าหมาย และผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ผลดำำ�เนิินงานปีี 2564
เป้้าหมายปีี 2564
เพิ่่�มขีีดความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่่งงาน จััดทำแผนพััฒนาความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ (Career development guideline)
(Competency) และบริิหารความก้้าวหน้้าทาง มีีการวััดขีีดความสามารถตามมาตรฐาน โดยการประเมิินทัักษะและคุุณลัักษณะ
อาชีีพ
ที่่�จำเป็็นต้้องมีีของงานในแต่่ละสายอาชีีพ (Competency assessment) เพื่่�อนำ
มาสร้้างแผนพััฒนารายบุุคคล (IDP : Individual Development Plan)
Talent & Succession Plan: แผนการสืืบทอด • Talent development : จััดทำ IDP สำหรัับพนัักงานที่่� มีีศัั กยภาพสูู ง
ตำแหน่่งงาน สำหรัับตำแหน่่งผู้้�บริิหาร ตำแหน่่ง
รวมทั้้�งจััดให้้มีี Mentoring program
สำคััญ (Critical Position) และตำแหน่่งงานใน •	จััดทำโครงการ Sustainable growth project พััฒนาผู้้�บริิหารเพื่่�อเตรีียม
ธุุรกิิจใหม่่
ความพร้้อม ในตำแหน่่งสำคััญที่่�ต้้องใช้้ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ
Mandatory Program : พััฒนาหลัักสููตรพื้้�นฐาน 100% ของพนัักงานผู้้�เข้้าอบรมทั้้�งหมดผ่่านหลัักสููตรเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและ
สำหรัับพนัักงานแต่่ละระดัับ รวมทั้้�งการสร้้างภาวะ พััฒนาศัักยภาพพนัักงานตาม Core competency ขององค์์กรสำหรัับพนัักงาน
ในแต่่ละระดัับ
ผู้้�นำในองค์์กร
พััฒนาระบบการเรีียนรู้้�ผ่่านเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย 98% ของพนัักงานกลุ่่�มเป้้ า หมายเข้้ า เรีียนรู้้� ผ่่ า นระบบ e-Learning และ
เข้้าถึึงง่่าย และตอบโจทย์์ต่่อพนัักงาน
ระบบการจััดการองค์์ความรู้้�ภายในองค์์กร (BCP-KMS)
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หลัักสููตรการพััฒนาพนัักงาน (Employee Development Programs)
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาหลัักสููตรการเรีียนรู้้� และพััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อสร้้างความเป็็นมืืออาชีีพในการทำงาน ความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการบริิหารจััดการ รวมทั้้�งทัักษะความสามารถต่่างๆ ที่่�จำเป็็นในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง แบ่่งออกเป็็น
การพััฒนาผู้้�นำำ�/ผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผู้้�บริิหารทุุกระดัับให้้มีี Leadership
DNA (5 ให้้ : ให้้เวลา, ให้้โอกาส, ให้้ทิิศทาง, ให้้คุุณค่่า, ให้้เห็็น
เป็็นแบบอย่่าง) เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรให้้เกิิด
การทำงานที่่� ใ ห้้ ผล การดำเนิิ น การที่่� ดีี รวมทั้้� ง พััฒนาผู้้�นำ/
ผู้้�บริิหารให้้บริิหารจััดการทีีมงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นำไปสู่่�
เป้้าหมายที่่ต้� อ้ งการ ทั้้ง� ความรู้้�ด้้านวิิชาการ รวมทั้้ง� ความเข้้าใจด้้าน
จิิตวิิทยาในการดููแลทีีมงาน
แผนพััฒนาความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ เพื่่อ� เพิ่่�มขีดค
ี วามสามารถ
ตามมาตรฐานตำำ�แหน่่งงาน และบริิหารความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้จััดทำแผนพััฒนาขีีดความสามารถตามมาตรฐาน
ตำแหน่่งงาน โดยสร้้างระบบ Competency model ตั้้�งแต่่ปีี 2561
โดยได้้กำหนดสายอาชีีพ (Job family) และทัักษะความรู้้�เชิิงเทคนิิค
(Technical competency) ที่่�จำเป็็นในสายอาชีีพนั้้�นๆ โดย
ออกแบบให้้เหมาะสมกัับรููปแบบการดำเนิินงานของบริิษััทฯ ให้้
เป็็นแม่่บทในการดำเนิินการด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลอย่่าง
มีีมาตรฐานในระยะยาว โดยมีีเป้้าหมายให้้พนัักงานสามารถทราบ
ถึึงเส้้นทางการเติิบโตของตนเองที่่มีี� ความหลากหลาย และแนวทาง
ในการพััฒนาเพื่่�อปิิด Competency Gap
แผนพััฒนาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง และผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ตามเส้้นทางในสายอาชีีพ
การพััฒนาพนัักงานที่่มีีศัั
� กยภาพสููงเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมสำหรัับ
การสืืบทอดตำแหน่่งในอนาคต นอกเหนืือไปจากการพััฒนาทาง
ด้้าน Technical competency ในงานที่่�ต้้องมีีความเชี่่�ยวชาญ
โดยจััดทำแผนพััฒนารายบุุคคล (IDP) ต่่อไป เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
พนัักงานที่่�มีีศัักยภาพซึ่่�งเป็็นกำลัังสำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ ได้้รัับการดููแลและพััฒนา โดยบริิษััทฯ จะพิิจารณาผลการ
ปฏิิบััติิงานควบคู่่�กัับศัักยภาพในการเติิบโต ความสามารถในการ
วางแผนกลยุุทธ์์ และภาวะผู้้�นำ
ศููนย์์ประเมิินศัักยภาพ
บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญ กัับการพััฒนาศัักยภาพ ความถนััด
ความสนใจเฉพาะบุุคคลของพนัักงาน รวมทั้้ง� การสร้้างความเข้้าใจ
ในการสื่่�อสาร เพื่่�อพััฒนาให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจและสามารถ
เข้้าถึึงศัักยภาพที่่ต� นเองมีีอยู่่�ผ่า่ นการทำแบบทดสอบ การประเมิิน
และหลัักสููตรเพิ่่�มเติิมต่่างๆ โดยมีีการวิิเคราะห์์และพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงาน ดัังนี้้�

• แบบทดสอบ DISC : เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ลัักษณะนิิสััยและ
พฤติิกรรมของแต่่ละบุุคคล เพื่่อ� ให้้เข้้าใจลัักษณะของตนเอง
และสามารถวิิเคราะห์์ความแตกต่่างของผู้้�อื่น่� ได้้ เพื่่อ� นำไป
พััฒนารููปแบบการสื่่อ� สารที่่เ� หมาะสมกัับบุุคคลแต่่ละประเภท
ในการทำงาน และการเข้้าสัังคมในการทำงานร่่วมกััน
• แบบทดสอบ Strengths Finder : เพื่่�อช่่วยให้้พนัักงาน
สามารถเข้้าใจถึึงพรสวรรค์์และศัักยภาพภายในตนเองของ
แต่่ละบุุคคล เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นจุุดแข็็งและนำศัักยภาพ
ภายในมาใช้้ในการทำงานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพ
• แบบทดสอบภาษาอัังกฤษ : เพื่่อ� การวััดทัักษะการใช้้ภาษา
อัังกฤษและการนำความรู้้�ที่่�พนัักงานมีีไปใช้้ในการสมััคร
เข้้าอบรมหลัักสููตรต่่างๆ หรืือโครงการที่่�มีีการกำหนด
คะแนนสอบภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้พนัักงานใน
การพััฒนาขีีดความสามารถของตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
หลัักสููตรเพื่่�อรองรัับการเติิบโตทางธุุรกิิจและการสร้้างภาวะ
ผู้้�นำำ�ในองค์์กร สำำ�หรัับพนัักงานแต่่ละระดัับ
บริิษััทฯ กำหนดหลัักสููตรภาคบัังคัับ (Mandatory) สำหรัับการ
พััฒนาพนัักงานในแต่่ละระดัับ เพื่่อ� รองรัับ VMV (Vision Mission
Value) ใหม่่ขององค์์กร และการเป็็น Best Employer โดยใช้้
ผลสำรวจความผููกพัันของพนัักงาน และแนวโน้้ม (Trend) ต่่างๆ
เช่่น HR Trend และ Thailand 4.0 มาเป็็นปััจจััยในการบริิหาร
งานและบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ให้้สามารถตอบสนองต่่อการ
เติิ บ โตของธุุ ร กิิ จ อย่่ า งทัันเวลาและมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ ตลอดจน
สอดคล้้ อ งกัับความต้้ อ งการและความคาดหวัังของพนัักงาน
โดยแบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�มตามระดัับพนัักงาน
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ระบบการจััดการความรู้้�ภายในองค์์กร (BCP-KMS)
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ปรัับปรุุงระบบการจััดการความรู้้�ภายใน
องค์์ ก ร (BCP-KMS) เป็็ น พื้้� น ที่่� ใ ห้้ พ นัักงานสามารถเข้้ า มา
แลกเปลี่่�ยน แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การทำงาน,
บทเรีียนที่่�เคยได้้รัับมาก่่อน (Lesson Learned) และเทคนิิควิิธีี
ทำงานต่่างๆ (Tips and Tricks) เพื่่�อรองรัับต่่อการจััดเก็็บ
องค์์ความรู้้�ที่ส่� ำคััญขององค์์กรซึ่่ง� สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ระยะยาว
และจำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน
วารสารออนไลน์์รายสััปดาห์์
ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2563 ในช่่วง Work from home บริิษััทฯ
ต้้ อ งการส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัักงานได้้ รัั บสาระความรู้้�ที่่� ห ลากหลาย
มีีความเท่่าทัันกัับยุุคสมััย และสร้้างเสริิมนิิสััยรัักการอ่่านให้้กัับ
พนัักงาน จึึงได้้จััดทำ #StaySafeStaySmart by BCP Library
ซึ่่�งเป็็นวารสารออนไลน์์รายสััปดาห์์ (Weekly development
e-Journal) ที่่มุ่่�� งเน้้นการให้้ความรู้้�ด้้านภาษาอัังกฤษ ความรู้้�ทั่่ว� ไป
รวมทั้้�งการแนะนำหนัังสืือที่่�น่่าสนใจในห้้องสมุุด ซึ่่�งสามารถยืืม
ผ่่านระบบ e-Library หรืืออ่่าน online ได้้ และในปีี 2564
ได้้ดำเนิินการต่่อเนื่่�องโดยใช้้ชื่่�อ #StaySaferStaySmarter by
BCP Library
การเรีียนรู้้�พััฒนาทัักษะใหม่่ และการเสริิมสร้้างทัักษะเดิิม
ที่่�มีีอยู่่�
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้พนัักงานร่่วมมืือ
ร่่วมคิิด ร่่วมทำ ในการปรัับเปลี่่ย� นวิิธีีการทำงานให้้มีีประสิิทธิภิ าพ
ที่่สู� งู ขึ้้น� ร่่วมสร้้างแนวทางธุุรกิิจใหม่่ รวมทั้้ง� การสร้้างนวััตกรรมใน
องค์์กร เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในโลกปััจจุุบััน โดยมีีการ
Reskill พนัักงาน ให้้รัับผิิดชอบงานขายเพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น วิิศวกร

นัักวิิเคราะห์์ นัักเคมีี พนัักงานวิิเคราะห์์คุุณภาพ ฯลฯ เพื่่�อให้้มีี
ความรู้้�และทัักษะด้้านการขาย ธุุรกิิจ และการเงิิน ที่่�สอดคล้้อง
กัับทิิ ศ ทาง นโยบาย ของบริิ ษััท ฯ ให้้ ส ามารถปรัับตััวเข้้ า สู่่�
New Normal และเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร I AM B C P
ทุุนการศึึกษาพนัักงาน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะมุ่่�งสู่่�กลุ่่�มบริิษััทนวััตกรรม
สีีเขีียวชั้้�นนำในเอเชีีย ที่่�มีีบรรษััทภิิบาลที่่�ดีีและดำเนิินธุุรกิิจด้้วย
แนวทางแบบมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืนของบริิษััทในกลุ่่�มบางจากฯ
ในด้้านการพััฒนาพนัักงานเพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�วิิสััยทััศน์์ดัังกล่่าว บริิษััทฯ
ได้้ ก ำหนดเกณฑ์์ แ นวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัับการให้้ ทุุ น การศึึ ก ษาแก่่
พนัักงานบางจากฯ และพนัักงานบริิษััทในกลุ่่�มบางจากฯ เพื่่�อ
ศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท และปริิญญาเอก ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ตามเงื่่�อนไขของบริิษััทฯ

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

142

หลัักสููตรเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับองค์์กรยุุค Disruptive World
• ในปีี 2564 บริิษััทฯ ยัังคงให้้ความสำคััญกัับการนำแนวคิิดแบบ Agile และ Design Thinking เข้้ามาพััฒนาพนัักงานโดย
กำหนดให้้มีีอยู่่�ในการฝึึกอบรมพนัักงานทุุกระดัับ ทั้้�งกลุ่่�มพนัักงานใหม่่ กลุ่่�มพนัักงานที่่�เตรีียมความพร้้อมสู่่�การปรัับระดัับ
และกลุ่่�ม Talent & Successor โดยมีีการอบรมให้้ความรู้้�ควบคู่่�ไปกัับการ Coaching เพื่่�อการ Pitching project ก่่อนที่่�จะ
นำเสนอในที่่�ประชุุมผู้้�บริิหารต่่อไป
• โครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อยกประสิิทธิิภาพการทำงาน ลดค่่าใช้้จ่่ายและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม นอกจากอบรมเพื่่�อให้้ความรู้้�
ในระดัับต่่างๆ ตามแผนงานแล้้ว บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมให้้มีีโครงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน
ลดค่่าใช้้จ่่าย สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับธุุรกิิจหลัักและส่่งเสริิมการนำนวััตกรรมมาพััฒนาธุุรกิิจใหม่่

มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพ
ของการลงทุนในส่วนของการพัฒนาพนักงาน
(Human Capital Return on Investment -HC ROI)

12.45%

7.07%
5.8%
3.41%
2561

2562

2563

2564

3. การสร้้างความผููกพัันองค์์กร

บริิษััทได้้จััดให้้มีีการทำ Employee Engagement Survey เป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อเป็็นการวััดความผููกพััน และประเมิินความพึึงพอใจของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร โดยได้้นำผลที่่�ได้้จากแบบสำรวจมาเป็็นพื้้�นฐานในการดููแล พััฒนาและส่่งเสริิมพนัักงานในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งจะช่่วย
ให้้พนัักงานเกิิดความรู้้�สึึกพึึงพอใจ ผููกพัันต่่อองค์์กร และจะทำให้้พนัักงานมีีความสุุขในการทำงาน พร้้อมทุ่่�มเท พััฒนาศัักยภาพอย่่าง
เต็็มที่่� และมีีความรู้้�สึึกร่่วมเป็็นเจ้้าขององค์์กร พร้้อมที่่�จะผลัักดัันให้้องค์์กรประสบความสำเร็็จได้้ในที่่�สุุด
ในปีี 2564 ซึ่่ง� เป็็นปีีที่บ่� ริิษััทฯ เผชิิญกัับความท้้าทายต่่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 บริิษััทฯ จึึงได้้มีี
การปรัับกลยุุทธ์ก์ ารสร้้างความผููกพัันในองค์์กร โดยมุ่่�งเน้้นการดููแลพนัักงานในเรื่่อ� งการให้้คุณค่
ุ า่ กัับพนัักงาน (People Value) ร่่วมกัับ
Business Unit/ Business Group เพื่่อ� ร่่วมจััดทำแผนการสร้้างความผููกพัันพนัักงานต่่อองค์์กร ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางนโยบายของ
บริิษััทฯ ภายใต้้กลยุุทธ์์ 100Xhappiness อยู่่�ดีีมีีสุุข โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะอนุุกรรมการพััฒนาบุุคลากรและการบริิหาร
(Management Development Sub Committee – Sub MDC) ของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

แผนการสร้้างความผููกพัันองค์์กร
SEE

Report

Survey

รายงานผลคะแนน EE ให้้พนัักงาน	

Base
Conducting annual

Action

FEEL

CONNECT

รายงานสิ่่�งที่่�องค์์กรได้้มีีการพััฒนา

Pulse

Spot

Focus group กัับพนัักงานและผู้้�บริิหาร

Focus Group

Gauge of Progress

Polling & Opinion

Away feedback

By BU&BG

By Situation

Summary Report

Quick Win : พััฒนาตาม Priority ตามกรอบการดููแลพนัักงาน (People Value)
Long term : พััฒนาหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงาน / พััฒนาเส้้นทางการเติิบโต / การสื่่�อสารค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
Revisit : ทบทวนข้้อคำำ�ถาม Employee engagement โดยเทีียบกัับการวััดแบบ Organizational Health Index (OHI)
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ตามที่่บ� ริิษััทฯ มีีการสนัับสนุุนนโยบายการทำงานแบบ Work from
Home และให้้พนัักงานทุุกคนยึึดถืือมาตรการรัักษาระยะห่่างทาง
สัังคม การสื่่อ� สารจึึงเป็็นเรื่่อ� งสำคััญที่่ต้� อ้ งมีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบ
เพื่่อ� ยัังคงเชื่่อ� มความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กรและพนัักงาน อีีกทั้้ง� ยััง
ทำให้้พนัักงานทราบทิิศทางความเป็็นไปของบริิษััท โดยมีีการ
ดำเนิินการ ดัังนี้้�
• กิิจกรรม Town Hall โดยปีี 2564 ได้้จััดกิิจกรรม BCP
Town Hall ทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง และกิิจกรรม Town Hall
ภายใต้้สายงานและกลุ่่�มธุุรกิิจต่่างๆ โดยถ่่ายทอดสดผ่่าน
Live streaming เป็็นการสื่่อ� สารที่่เ� ป็็นทางการ บอกทิิศทาง
การดำเนิินธุุรกิิจ ความเคลื่่�อนไหวในองค์์กร และข่่าวสาร
ต่่างๆ ให้้พนัักงานทราบโดยตรง จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห ารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (CEO) และ
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
• กิิจกรรม Live Facebook, Teatime online จากผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงตั้้ง� แต่่ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้น� ไป กิิจกรรม
Manager meet staff ที่่�เป็็นเวทีี ทำให้้พนัักงานและ
ผู้้�บริิ ห ารได้้ มีี การพูู ด คุุ ย พูู ด คุุ ย ถึึ ง ประเด็็ น ต่่ า งๆ
แลกเปลี่่�ยนมุุมมองกัันอย่่างไม่่เป็็นทางการ นอกจากจะ
ทำให้้พนัักงานได้้ทำความเข้้าใจในทิิศทางการดำเนิินธุุรกิิจ
ขององค์์กร เข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ต้้องเกิิดขึ้้�น และ
การสร้้ า งแรงบัันดาลใจให้้ กัั บพนัักงานในการทำงาน
ยัังเป็็นการช่่วยส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน
• มุ่่�งเน้้นการเข้้าถึึงพนัักงานเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นพนัักงาน
ผ่่านกิิจกรรม HR Site Visit โดยไม่่ได้้จำกััดแค่่ภายใน
สำนัักงานใหญ่่ หรืือโรงกลั่่�นน้้ำมััน แต่่มีีการเดิินสายไป
ทุุ ก ภูู มิิ ภ าคขององค์์ ก ร เพื่่� อ สื่่� อ สารพูู ด คุุ ย แลกเปลี่่� ย น
ความคิิดเห็็นในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การเติิบโตในสายอาชีีพ
หลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงาน การปรัับระดัับ และทบทวน
หลัักเกณฑ์์สวััสดิิการต่่างๆ ของบริิษััทฯ ให้้พนัักงานได้้
เข้้าใจ รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�พนัักงานต้้องการเสนอแนะเพื่่�อการ
พััฒนา
• เพิ่่�มช่่องทางและสร้้างรููปแบบการสื่่อ� สารใหม่่ เพื่่อ� เป็็นการ
เชื่่อ� มความสััมพัันธ์์ระหว่่างพนัักงานกัับองค์์กร รวมทั้้ง� เพื่่อ�
ให้้พนัักงานรัับรู้้�ข่่าวสารได้้ทัันทีี ทัันเวลา เช่่น Facebook
group : Proud to be BCP#2, สร้้าง Line Official :
I AM BCP Everywhere with you, ทำการ์์ดให้้กำลัังใจ
จากผู้้�บริิหารระดัับสููงตั้้�งแต่่ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ขึ้้น� ไป ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่อ� ให้้กำลัังใจพนัักงานถึึงที่่บ้� า้ น
และพนัักงานที่่�ต้้องปฎิิบััติิงานที่่�สำนัักงาน
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• บทความ “สั้้�นๆ กัับ PS” เป็็นเรื่่�องราวสั้้�นๆ ประมาณ
1 หน้้า A4 ที่่� CEO เขีียนถึึงพนัักงานผ่่าน email อย่่าง
เป็็นกัันเอง เพื่่�อแสดงถึึงความห่่วงใยพนัักงาน พร้้อม
บอกกล่่ า วความก้้ า วหน้้ า ของการดำเนิิ น งาน และให้้
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์สำคััญต่่างๆ โดยเฉพาะที่่�
เกี่่�ยวข้้ององค์์กรและพนัักงานในช่่วงเวลานั้้�นๆ โดยเฉลี่่�ย
เดืือนละ 1 ครั้้�ง
• การเปิิดช่่องการทางรัับฟัังเสีียงของพนัักงานผ่่านช่่องทาง
ที่่�เรีียกว่่า CEO Box โดยพนัักงานทุุกคนสามารถแสดง
ความคิิดเห็็น หรืือมีีข้้อเสนอแนะใดๆ สามารถเสนอได้้
โดยตรงไปที่่� PS โดยที่่�ไม่่จำกััดเรื่่�องราวที่่�ต้้องการเสนอ
และไม่่ต้้องระบุุตััวตน โดย PS จะเป็็นผู้้�รัับข้้อความตรง
ทั้้� ง หมด และเป็็ น ผู้้�สื่่� อ สารกลัับหาพนัักงานตรง หาก
พนัักงานแจ้้งความประสงค์์ให้้ติดิ ต่่อกลัับ หรืือสื่่อ� สารผ่่าน
ในกิิจกรรม Townhall
		

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์

• การ Recognition ผ่่านกิิจกรรม Thank you card ที่่�
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานแสดงความรู้้�สึึกขอบคุุณ
ชื่่�นชมระหว่่างกััน และกิิจกรรม Congrats day ที่่�ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงมาร่่วมแสดงความยิินดีีกัับพนัักงานที่่ไ� ด้้ปรัับระดัับ
ซึ่่� ง นอกจากการแสดงความยิิ น ดีีแล้้ ว ยัังเป็็ น การให้้
Direction ในการทำงานและความคาดหวัังที่่�องค์์กรมีีต่่อ
พนัักงาน ซึ่่�งเป็็นการสร้้าง Motivation ในการทำงานให้้
กัับพนัักงาน
• การสร้้ า งความสััมพัันธ์์ ร ะหว่่ า งผู้้�บริิ ห ารระดัับสูู ง กัับ
พนัักงานโดยผ่่านกิิจกรรมสโมสรพนัักงาน และกิิจกรรม
พนัักงานต่่างๆ เช่่น กิิจกรรมปลููกต้้นฟ้้าทะลายโจรในพื้้�นที่่�
โรงกลั่่�น ส่่งกล่่อง Care box ซึ่่�งเป็็นของแสดงความห่่วงใย
กล่่อง Care kit อุุปกรณ์์ยา อุุปกรณ์์ป้้องกััน COVID-19,
Lunch box อาหารพิิเศษในกิิจกรรมต่่างๆ ให้้พนัักงาน
ถึึงที่่�บ้้าน และที่่�โต๊๊ะทำงาน เพื่่�อเป็็นการดููแลพนัักงาน
ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19
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การดููแลสุุขภาพพนัักงานในสถานการณ์์ปกติิ และ
สถานการณ์์ COVID

การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการทำำ�งาน

• สนัับสนุุนช่่องทางดิิจิิทััลที่่�ใช้้ติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างการ
ทำงานที่่�รวดเร็็วและหลากหลาย เช่่น MS-Outlook 365,
Skype for Business, WebEx, MS-Teams เป็็นต้้น
•	มีีระบบสนัับสนุุนการทำงานที่่�ทัันสมััย ใช้้งานง่่าย ทุุกที่่�
ทุุกเวลา เช่่น ระบบบริิหารงานบุุคคล Smart ME, ระบบ
เบิิกจ่่าย EZ-Pay, ระบบจััดหาพััสดุุ e-Procurement,
ระบบจััดเลี้้�ยง e-Catering, ระบบจองห้้องประชุุม Smart
Meeting และระบบจองโต๊๊ะทำงานส่่วนกลาง Smart Office
เป็็นต้้น

ความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน (Flexibility)

• เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงาน บริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้
พนัักงานทำงาน Work form Home จึึงกำหนดนโยบาย
การทำงาน แบบ Hybrid Workplace ที่่�ให้้พนัักงานเลืือก
เข้้าสำนัักงานหรืือไม่่ก็็ได้้ตามความเหมาะสมและจำเป็็น
ของพนัักงานแต่่ละคน
• บริิษััทฯได้้ เริ่่�มปรัับใช้้สวััสดิิการแบบยืืดหยุ่่�น (Flexible
Benefit) กัับวงเงิินค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยนอก โดย
สามารถนำไปเบิิกค่่าใช้้จ่่ายในการตััดแว่่นสายตาหรืือ
สมััครสมาชิิกฟิิตเนส เพื่่�อส่่งเสริิมการดููแลสุุขภาพร่่างกาย
ให้้ แข็็ ง แรงอยู่่�เสมอ และในปีี 2564 ได้้เพิ่่�ม สิิ ทธิิก าร
เบิิกจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลในคลิินิิก สำหรัับบิิดา มารดา
พนัักงาน และปรัับให้้การเบิิกค่่ารัักษาพยาบาลสำหรัับบุุตร
กรณีีที่่�พนัักงานเป็็นคู่่�สมรสกัันมีีบุุตรตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไป
สามารถเลืือกใช้้สิทธิ
ิ กััิ บบิิดาหรืือมารดาคนใดคนหนึ่่�ง หรืือ
แยกใช้้สิิทธิ์์�ได้้

บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในการดููแลสุุขภาพโดยมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงาน
ตระหนัักในเรื่่�องควบคุุมดััชนีีมวลร่่างกาย และค่่าไขมัันในเลืือด
ซึ่่�งบริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้เกิิดกิิจกรรมสุุขภาพพนัักงานเป็็นระยะ
เวลา 3 ปีี โดยเริ่่�มปีี 2561 ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นการ
ดููแลสุุขภาพเป็็นสำคััญ ยัังคงกิิจกรรมการดููแลสุุขภาพ โดยมีีการ
ปรัับรููปแบบให้้เป็็น Online และการทำ Mission การดููแลสุุขภาพ
ตามโจทย์์แต่่ละเดืือน ผ่่านกิิจกรรม Health Challenge เพื่่�อสร้้าง
ความเข้้าใจและส่่งเสริิมการดููแลสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง ผลที่่�ได้้รัับ คืือ
ค่่าเฉลี่่ย� ค่่าไขมัันในเลืือดของพนัักงานส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์คงเดิิม
การดููแลในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 บริิษััทฯ จึึงได้้ออก
มาตรการและแนวปฏิิบััติิ เพื่่�อดููแลและป้้องกััน ดัังนี้้�
1. 	จััดให้้มีีการคััดกรองเบื้้�องต้้นผ่่านการวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้า
พื้้�นที่่ป� ฏิิบััติงิ าน จััดหาเจลแอลกอฮอล์์บริิการตามจุุดต่่างๆ
ทั่่�วทุุกสำนัักงาน รณรงค์์ให้้พนัักงานดููแลตนเองโดยใส่่
หน้้ากากอนามััย ล้้างมืือสม่่ำเสมอ
2. สนัับสนุุนนโยบาย Work from Home และ Hybrid
Workplace เพื่่อ� เป็็นการลดความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� ให้้กัับ
พนัักงาน
3. สื่่�อสารสถานการณ์์ปััจจุุบััน ผ่่านสื่่�อประชาสััมพัันธ์์แก่่
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับรู้้�ข่่าวสาร
ทัันเหตุุ ก ารณ์์ และตระหนัักถึึ ง การดูู แ ลสุุ ขภาพในทุุ ก
ช่่องทาง พร้้อมสำรวจการเดิินทางของพนัักงานที่่�ไปพื้้�นที่่�
เสี่่ย� ง เพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสในสำนัักงาน
อย่่างเคร่่งครััด
4. การจััดหาที่่�พััก (Safe House) ให้้พนัักงานที่่�เป็็น Critical
person เพื่่อ� ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ให้้กัับพนัักงานที่่ต้� อ้ งเข้้ามา
ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�โรงงาน
5. การจััดหาวััคซีีนและวััคซีีนทางเลืือก เข็็ม 1, 2 และเข็็ม 3
ให้้กัับพนัักงานและครอบครััว บิิดา มารดา พร้้อมสนัับสนุุน
นโยบายการให้้พนัักงานเข้้ารัับวััคซีีนโดยไม่่ถืือเป็็นวัันลา
6. 	ดููแลจััดหาโรงพยาบาลรองรัับเมื่่�อพนัักงานและครอบครััว
ติิดเชื้้�อ
7. การจััดหาอุุปกรณ์์ในการป้้องกัันตนเอง เช่่น เจลแอลกอฮอล์์
หน้้ากากอนามััย โดยส่่งให้้พนัักงานถึึงที่่�บ้้าน
8. 	จััดให้้มีีการปรึึกษาทางด้้านจิิตใจระหว่่าง Work Form
Home
9. บริิษััทมีีการจััดศููนย์์พัักคอย รวมถึึงอุุปกรณ์์การดููแลตนเอง
เบื้้�องต้้น เช่่น เครื่่�องวััดออกซิิเจน ปรอท ชุุดยารัักษา
เบื้้�องต้้น รวมถึึงจััดให้้มีี Telemedicine ในการปรึึกษากัับ
แพทย์์ระหว่่างการกัักตััว และ การตรวจหาเชื้้�อให้้กัับ
พนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
10. จััดให้้มีีการตรวจการติิดเชื้้�อด้้วย Antigen Test Kit (ATK)
ทุุกสััปดาห์์
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โดยผลการสำรวจความผููกพัันของพนัักงานที่่มีี� ต่่อองค์์กรในปีี 2564 แม้้บริิษััทฯจะได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤติิทางเศรษฐกิิจและสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 บริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนความผููกพัันองค์์กร (Overall Engagement Score) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 70
ซึ่่�งมากกว่่าปีี 2563 ร้้อยละ 7 และมีีพนัักงานร่่วมตอบแบบสำรวจความผููกพัันพนัักงานต่่อองค์์กรในปีี 2564 ถึึงร้้อยละ 89 ซึ่่�งสะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าพนัักงานให้้ความสำคััญต่่อการเสนอแนวทางในการพััฒนาระบบบริิหารงานบุุคคลของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างยิ่่�ง
และพบว่่าประเด็็นที่่�พนัักงานให้้ความสนใจ คืือ ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ การประเมิินผลงาน โอกาสความก้้าวหน้้าและการพััฒนา
โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ทั้้�ง 3 ประเด็็นอยู่่�ในระหว่่างการดำเนิินการพััฒนา แต่่ในขณะเดีียวกัันบริิษััทมีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้
พััฒนา ผ่่านการ Rotation โดยมีีอััตราการ Rotation ในปีี 2564 อยู่่�ที่่� 19.91%

แผนงานในระยะต่่อไป

ในปีี 2564 นี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการรัับรู้้�ผ่่านกระบวนการ รู้้� เข้้าใจ และมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อยกระดัับความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร
โดยนำเรื่่�องของการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรเข้้ามาเป็็นพื้้�นฐานในการสร้้างความผููกพััน และยัังคงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในเรื่่�องการ
เติิบโตการประเมิินผลงานและ การทำ Competency

4. การรัักษาพนัักงาน

บริิษััทฯ จะได้้พนัักงานหนึ่่�งคนมาร่่วมงานด้้วยนั้้�น ต้้องผ่่านกระบวนการต่่างๆ หลายขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การสรรหา การคััดเลืือก
การสััมภาษณ์์ และการพััฒนา แต่่ละขั้้น� ตอนบริิษััทฯ ได้้ใช้้ทรััพยากรทั้้ง� ที่่เ� ป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน ดัังนั้้น� หากบริิษััทฯ มีีอััตราการลาออก
ของพนัักงานที่่�สููง ก็็จะทำให้้บริิษััทฯ ต้้องสููญเสีียทรััพยากรเพื่่�อสรรหาพนัักงานทดแทน อีีกทั้้�งพนัักงานที่่�มีีความสามารถ ยัังเป็็นปััจจััย
หลัักที่่�จะช่่วยสร้้างผลการดำเนิินงานให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำคััญกัับการรัักษาพนัักงานอย่่างมาก

เป้้าหมาย และ ผลดำำ�เนิินงาน ปีี 2564

บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะดููแลรัักษาพนัักงาน เพื่่�อให้้มีีผลการปฏิิบััติิงานดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง (High Performers) ควบคู่่�ไปกัับพััฒนา
พนัักงานให้้มีีผลงานอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับ (Meet Expectation) รวมถึึงติิดตามปรัับปรุุงพนัักงานผ่่าน Performance Improvement
Project (PIP)
รููปแบบการประเมิิน
ผลปฏิิบััติิงานพนัักงาน
86.65

อััตราการลาออก
ของพนัักงาน
เป้้าหมายอััตรา
การลาออกพนัักงาน
ไม่่เกิินร้้อยละ 5.00

ร้้อยละ
ของพนัักงาน
13.35

อััตราการ
เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง

0.89 : 1

ร้้อยละ

ปีี
ร้้อยละ

KPI + พฤติิกรรม = 86.65
KPI + พฤติิกรรม + 360 องศา = 13.35

ระดัับผู้้�จััดการ

ปีี

2561

2563

2564

3.55 5.63 3.16 5.13
2561

2562

2563

2564

13.92 15.20 9.79 15.13

สััดส่่วนค่่าตอบแทนต่่อพนัักงาน (หญิิงต่่อชาย)
พนัักงาน
พนัักงาน
ระดัับอาวุุโส
ระดัับบริิหาร

0.98 : 1

2562

0.94 : 1

พนัักงาน
ระดัับปฏิิบััติิการ

1 : 0.89
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การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ในปีีนี้้บ� ริิษััทฯ ได้้เริ่่ม� ทดลองใช้้ระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานรููปแบบใหม่่ควบคู่่�ไปกัับรููปแบบการประเมิินเดิิมสำหรัับ
ผู้้�บริิหารระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป ก่่อนที่่�จะพิิจารณานำมาใช้้ทั้้�ง
องค์์กรในปีีหน้้า โดยการประเมิินรููปแบบใหม่่นี้้� จะสามารถ
วััดผลได้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้เริ่่�มปรัับ
การตั้้�ง KPIs ของพนัักงาน ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ
องค์์กรมากขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ทุกุ คนได้้เห็็นความสำคััญของงานตนเอง
ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการผลัักดัันเป้้าหมายองค์์กร โดยมีีแผนงานที่่�
จะใช้้วััดผลทุุกส่่วนงานและทุุกระดัับงานในปีีหน้้า ซึ่่�งเป็็นส่่วน
สำคััญที่่จ� ะทำให้้องค์์กรไปสู่่� High-Performance Organization
(HPO)
• การเลื่่�อนตำำ�แหน่่งตามเกณฑ์์พิิเศษ (High potential &
fast track)
บริิ ษััทฯ จะพิิ จ ารณาผลการปฏิิบััติิง านย้้อนหลัังควบคู่่�กัับ
ศัักยภาพในการเติิบโต ความสามารถในการวางแผนกลยุุทธ์์
ภาวะผู้้�นำ และการผ่่านหลัักสููตรภาคบัังคัับ (Mandatory
courses) ตามระดัับที่่�กำหนดไว้้ และจะพิิจารณาการเลื่่�อน
ตำแหน่่งตามเกณฑ์์พิิเศษ (High potential & fast track)
อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการวางแผนการพััฒนาพนัักงานให้้
สอดคล้้ อ งกัับเส้้ น ทางความก้้ า วหน้้ า ตามสายอาชีี พ ของ
พนัักงานอีีกด้้วย
• การบริิหารค่่าตอบแทน
การบริิหารค่่าตอบแทนพนัักงานอย่่างเหมาะสมในแต่่ละระดัับ
ก็็เป็็นอีีกส่่วนสำคััญในการสร้้างความผููกพััน และก้้าวสู่่�การเป็็น
องค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง (High-Performance Culture)
ตามแนวทางของ The Best Employer ในแต่่ละปีีบริิษััทฯ
ได้้ ท ำการสำรวจค่่ า ตอบแทนและสวััสดิิ ก ารเทีียบเคีียง
(Benchmark) ระหว่่างอุุตสาหกรรมปิิโตรเลีียม อุุตสาหกรรม
ใกล้้เคีียง รวมถึึงสภาวะแวดล้้อมภายนอก เพื่่�อนำมาทบทวน
และปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ค่่าตอบแทนให้้เหมาะสม อีีกทั้้�งยัังคง
มีีทบทวนและพััฒนาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ส ามารถ
บริิหารค่่าตอบแทนได้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้มความต้้องการของ
พนัักงานรุ่่�นใหม่่ ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีความแตกต่่างทางเพศในการ
กำหนดค่่าตอบแทนและการเลื่่�อนตำแหน่่งของพนัักงาน
		

การกำหนดค่่ า ตอบแทนของพนัักงานจะผ่่ า นระบบ
การจััดการผลการปฏิิ บััติิ ง านประจำปีี ที่่� ถ่่ า ยทอดมาจาก
เป้้าหมายองค์์กรแบ่่งเป็็น 2 ปััจจััยคืือ คะแนนผลการทำงาน
ส่่วนบุุคคล (KPI) ในสััดส่่วนร้้อยละ 50 และคะแนนพฤติิกรรม
การทำงานที่่�พึึงประสงค์์ซึ่่�งประเมิินจากหััวหน้้างานโดยตรง
ในสััดส่่วนร้้อยละ 50 นอกจากนั้้�น ยัังได้้ประยุุกต์์ใช้้การ
ประเมิินพฤติิกรรมแบบ 360 องศา สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับ
ผู้้�จััดการขึ้้�นไปโดยผู้้�บัังคัับบััญชาหน่่วยงานอื่่�น เพื่่�อนร่่วมงาน
และผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา คิิดเป็็นร้้อยละ 13.35 ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
เพื่่อ� ปรัับปรุุงพััฒนาการทำงานนอกเหนืือจากการประเมิินปกติิ
จากผู้้�บัังคัับบััญชาโดยตรง ทำให้้ผลการประเมิินและนำไป
วางแผนพััฒนาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น และเพื่่�อให้้
มั่่�นใจในกระบวนการการบริิหารค่่าตอบแทน บริิษััทฯ ได้้จััด
ให้้มีีการทวนสอบตาม GRI 405-2 : Ratio of basic salary
and remuneration of women to men โดยหน่่วยงาน
ภายนอก (Third party) ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นอย่่างอิิสระ
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การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
ความสำำ�คััญ
บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินธุุรกิิจตามภารกิิจครั้้�งก่่อตั้้�งในการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของสัังคมไทยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามกลยุุทธ์์
Green Society ด้้วยรููปแบบที่่�ช่่วยแก้้ปััญหาสัังคมและตอบสนองต่่อความคาดหวัังของชุุมชน/สัังคม ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ขัับ
เคลื่่�อนงาน ดัังนี้้�

1. การดููแลเพื่่�อนบ้้านบางจาก (Disclosure 413-1)
เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ปีี 2563-2568

ด้้วยโรงกลั่่�นน้้ำมัันเป็็นพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการสำคััญของบริิษััทฯ (ร้้อยละ 90) การดำเนิินงานชุุมชนสััมพัันธ์์ได้้มีีการจำแนกกลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�อาศััยที่่�อยู่่�รอบพื้้�นที่่�ออกเป็็น 4 กลุ่่�มย่่อย เพื่่�อการตอบสนองต่่อความต้้องการ/ความคาดหวัังของแต่่ละกลุ่่�มอย่่างเหมาะสม
ซึ่่�งความคาดหวัังส่่วนใหญ่่เป็็นเรื่่�อง (1) การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความปลอดภััย (2) สื่่�อสารให้้ทราบล่่วงหน้้าในการดำเนิิน
งานตามแผน (3) สื่่�อสารอย่่างรวดเร็็วในกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน (4) การจััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง (5) การให้้ชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคม รวมถึึง (6) การช่่วยบรรเทาปััญหาในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19

ประมาณการ
ประชากร

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(จ�ำนวน/
ร้อยละ*)
การลงทุนทางสังคม
9.386 ล้านบาท
(งบพัฒนา/บริจาค)

ชุุมชน

ครอบครัว

โรงเรียน

คอนโด

10 ชุุมชนในเขตบางนา/พระโขนง
1 แฟลตทหาร 1 ต. บางน้ำำ��ผึ้้�ง
อ.พระประแดง
17,885 คน

5,098 ครัวเรือน
ที่เป็นสมาชิก
จุลสารครอบครัวใบไม้

19 โรงเรียนเขตบางนา
พระโขนง และ
ต.บางน�้ำผึ้ง

29 โครงการ
รอบโรงกลั่่�น

5,098 คน

14,363 คน

6,316 คน

87,830 คน
ร้้อยละ 81.18

5,184 คน
ร้อยละ 4.79

13,062 คน
ร้อยละ 12.07

2,120 คน
ร้้อยละ 1.96

งบด้้านการพััฒนา
ร้้อยละ 64.88
งบด้้านการพััฒนา 17.40

งบด้านการพัฒนา
ร้อยละ 6.19

งบด้านการพัฒนา
ร้อยละ 11.12
งบด้านบริจาคร้อยละ 3.59

งบด้้านการพััฒนา
ร้้อยละ 1.83

*ร้้อยละของผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดทุุกกลุ่่�มในปีี 2564 = 108,196 คน (นัับซ้้ำ)
บริิษััทฯ จึึงกำหนดกลยุุทธ์์ในงานชุุมชนสััมพัันธ์์ และจััดทำกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ครอบคลุุม 8 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความปลอดภััย
ด้้ า นการศึึกษา ด้้ า นกีี ฬ า ด้้ า นคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ด้้ า นเสริิ ม สร้้ า งความสัั ม พัั นธ์์ แ ละอนุุ รัั กษ์์ วัั ฒ นธรรมประเพณีี
ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสาธารณประโยชน์์ โดยในปีี 2564 จััดกิิจกรรมกว่่า 216 ครั้้�ง และมีีผู้้�ได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรมกว่่า
108,196 ราย

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

148

เป้้าหมาย ปีี 2564
1.	ผลประเมิินความผููกพัันของชุุมชน ร้้อยละ > 85
2.	ผลการประเมิินความปลอดภััย ร้้อยละ > 85
3.	ผลการประเมิินความเป็็นมิิตร, เป็็นประโยชน์์ ร้้อยละ > 85
4. เรื่่�องร้้องเรีียนจากชุุมชนในวงกว้้าง 0 ครั้้�ง
5. ความพึึงพอใจในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์ ร้้อยละ > 90

กลยุุทธ์์งานชุุมชนสััมพัันธ์์
•	จัั ด กิิ จ กรรมที่่� ต รงกัั บ ความต้้ อ งการของ
ชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องสร้้างความเป็็นมิิตร
เป็็นประโยชน์์ และปลอดภััย
•	สื่่�อสารสองทางอย่่างสม่่ำเสมอกัับชุุมชน

ผลดำำ�เนิินงานปีี 2564

1. ผลประเมิินความ
ผููกพัันของชุุมชน
ร้้อยละ 86.00

2. ผลการประเมิิน
ความปลอดภััย
ร้้อยละ 85.4

3. ผลการประเมิิน
4. เรื่่�องร้้องเรีียน
ความเป็็นมิิตร
จากชุุมชนในวงกว้้าง
ร้้อยละ 87.2,
1 ครั้้�ง
เป็็นประโยชน์์ ร้้อยละ 87

5. ความพึึงพอใจใน
การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ชุุมชนสััมพัันธ์์
ร้้อยละ 94.4

ภาพลัักษณ์์
มิิตร

ประโยชน์์

เชื่่�อมั่่�น

ปลอดภััย

ผููกพััน

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

ด้้านการสื่่�อสารกัับชุุมชน

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

86

84.4

83.2

76.2

85

83.8

82.8

75.1

85.4

86.1

85.9

75.1

87

84

83.2

75.8

87.2

84.2

83.6

77.2

ร้้อยละ

2561 2562 2563 2564

บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้พื้้�นที่่�รอบโรงกลั่่�นบางจากฯ ในหลากหลายช่่องทาง ได้้แก่่
• พนัักงานชุุมชนสััมพัันธ์์ลงพื้้�นที่่�พููดคุุย และการโทรศััพท์์สายตรง
• การจััดกิิจกรรมชุุมชนสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
• Line กลุ่่�ม คณะกรรมการชุุมชน, ลููกบ้้านคอนโด, คณะอาจารย์์ในโรงเรีียนรอบโรงกลั่่�นฯ
• บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ในชุุมชนและคอนโด
• Facebook ครอบครััวใบไม้้บางจากสำหรัับกลุ่่�มครอบครััว
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การจััดกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมปีี 2564
ด้้านเศรษฐกิิจ :

1. โครงการ “อาหารกล่่องปัันสุุข”
เป็็นโครงการที่่�ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำเนิินการจาก
โครงการ ตลาดปัันสุุข ซึ่่�งเป็็นโครงการต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่
ปีี 2555 เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้แก่่ ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าใน
ชุุมชนรอบโรงกลั่่�นฯ โดยจััดสรรรพื้้�นที่่�ในการขายอาหาร
และสิินค้้าในโอกาสต่่างๆ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เช่่น ขาย
อาหารในงานซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี งานก่่อสร้้างใน
โครงการพิิเศษต่่างๆ เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของเชื้้� อ ไวรัั ส COVID–19 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ปรัั บ รููปแบบ
การดำเนิินการ เพื่่อ� เว้้นระยะห่่างระหว่่างร้้านค้้าชุุมชนและ
ผู้้�รับั เหมา โดยจััดส่่งเป็็นอาหารกล่่องทดแทนการออกร้้าน
ขายของในงานซ่่อมบำรุุงใหญ่่ประจำปีี 2564 อีีกทั้้ง� บริิษัทั ฯ
ยัังสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าชุุมชนมีีส่่วนร่่วมใน
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการสนัับสนุุนกล่่องอาหารรัักษ์์
โลก ย่่อยสลายได้้ให้้แก่่ร้้านค้้า โดยบริิษััทฯ ส่่งเสริิมให้้
ร้้ า นค้้ า ชุุ ม ชนและผู้้�รัั บ เหมาใช้้ ภ าชนะรัั กษ์์ โ ลกอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ปีี 2559
ผลการดำเนิินงานปีี 2564 โครงการ “อาหารกล่่องปัันสุขุ ”
สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการชุุมชน มีีรายได้้
รวม 430,230 บาท /13 ร้้านค้้า ช่่วยให้้ร้้านค้้าในชุุมชน
สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้

2. โครงการ “บางจากดีีต่่อใจ
(สนัับสนุุนร้้านค้้าในชุุมชน)”
	สนัับสนุุนให้้ร้้านค้้าชุุมชนรอบโรงกลั่่�นฯ มีีรายได้้ในช่่วง
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID–19 ด้้วยการสั่่�ง
อาหารและของว่่าง รวมทั้้�งสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์และงาน
หััตถกรรมจากชุุมชนมาใช้้ในกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษััทฯ
ช่่วยให้้ร้้านค้้าในชุุมชนมีีรายได้้ในช่่วงที่่�มีีโรคระบาด
3. โครงการสนัับสนุุนและก่่อตั้้�งการเลี้้�ยงผึ้้�งชัันโรงของ
กลุ่่�มเกษตรแปลงใหญ่่ ต.บางน้้ำผึ้้�ง
	สนัับสนุุนให้้เกษตรกรได้้พัฒ
ั นาผลผลิิตทางการเกษตรใน
รููปแบบวิิถีธรร
ี มชาติิ ด้้วยการเพิ่่�มผลผลิิตจากการผสมเกสร
ของผึ้้�งชัันโรงให้้มากขึ้้�น เกษตรกรผู้้�เข้้าร่่วมมีีรายได้้จาก
การขายน้้ำผึ้้ง� ชัันโรงและชัันของผึ้้ง� ผู้บ้� ริิโภคได้้รับั ประทาน
สิินค้า้ สุุขภาพผลิิตด้้วยกรรมวิิธีแี บบธรรมชาติิไม่่มีสี ารเคมีี
และดีีต่่อสุุขภาพ และการรวมกลุ่่�มเกษตรกรฯ สามารถ
รองรัับการพััฒนาส่่งเสริิมเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์ได้้
ต่่อไปในอนาคต

ด้้านคุุณภาพชีีวิิต :

โครงการ “บางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19”
จากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส COVID–19 ส่่ ง
ผลกระทบทั้้�งด้้านคุุณภาพชีีวิิตและผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจที่่�เกิิด
กัับเพื่่�อนบ้้านในชุุมชน บริิษััทฯ มีีความตระหนัักถึึงผลกระทบ
ดัังกล่่าว ด้้วยความห่่วงใยเพื่่�อนบ้้านรอบโรงกลั่่�นฯ จึึงได้้ริิเริ่่�ม
โครงการและกิิ จ กรรมพิิ เ ศษในช่่ ว งแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
COVID–19 ดัังนี้้�
• มอบหน้้ากากผ้้า, หน้้ากากอนามััย, แอลกอฮอล์์ชนิิด
น้้ำ และเจลแอลกอฮอล์์สำหรัับล้้างมืือ
สนัับสนุุนหน้้ากากผ้้า 10,000 ชิ้้น� หน้้ากากอนามััย 13,000
กล่่อง แอลกอฮอล์์ชนิิดน้้ำกว่่า 2,000 ลิิตร และเจล
แอลกอฮอล์์สำหรัับล้้างมืือ 7,764 ขวด ให้้แก่่ผู้้�อาศััยใน
ชุุมชน คอนโด ครอบครััว และบุุคลากร นัักเรีียนใน
โรงเรีียน หน่่วยงานราชการรอบโรงกลั่่�นฯ เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้เพื่่�อนบ้้านมีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันโรคระบาดและลดความ
เสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อให้้น้้อยลง
• มอบยาฟ้้าทะลายโจร
สนัับสนุุนยาฟ้้าทะลายโจร 7,500 ชุุด (ชุุดละ 120 แคปซููล)
ให้้แก่่ผู้้�อาศััยในชุุมชน คอนโด ครอบครััว และบุุคลากร
นัักเรีียนในโรงเรีียน หน่่วยงานราชการ และศููนย์์พักั คอยฯ
รอบโรงกลั่่�นฯ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เพื่่�อนบ้้านมีียาสมุุนไพร
สำหรัับบรรเทาอาการไข้้หวััด เจ็็บคอ ในช่่วงแพร่่ระบาด
ของเชื้้อ� ไวรััส COVID–19 และยาฟ้้าทะลายโจรมีีราคาแพง
และขาดตลาด
• ส่่งน้้ำมััน ปัันน้้ำใจ
บริิษััทฯ ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งน้้ำมััน ปัันน้้ำใจ มอบ
บััตรน้้ำมัันเพื่่อ� ช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการเดิินทางในการ
ปฏิิบััติิภารกิิจช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
COVID-19 ด้้านต่่างๆ แก่่หน่่วยงานราชการ หน่่วยงาน
อาสาสมััคร วััด และโรงเรีียนรอบโรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจาก
• บางจากปัันกัันอิ่่�ม
ร่่วมบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้ไ้� ด้้รับั ผลกระทบในช่่วง
ภาวะวิิกฤตโรคระบาด COVID–19 ด้้วยการสนัับสนุุนสั่่�ง
อาหารกล่่องจากร้้านค้้าในชุุมชุุนรอบโรงกลั่่�น มอบให้้
ศููนย์์ตรวจ COVID-19 เชิิงรุุก ศููนย์์ฉีีดวััคซีีน COVID-19
หน่่วยฉีีดวัคั ซีีน COVID-19 เชิิงรุุก ศููนย์์พักั คอยเพื่่อ� ส่่งต่่อ
แคมป์์คนงาน เพื่่�อนบ้้านในชุุมชน โรงเรีียน และวััดรอบ
โรงกลั่่�นน้้ำมัันบางจาก รวมกว่่า 50 หน่่วยงาน รวมมอบ
อาหารทั้้�งโครงการ 27,691 กล่่อง มููลค่่า 1,245,930 บาท
และได้้สนัับสนุุนการสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการใน
ชุุมชนกว่่า 60 ร้้านค้้า
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ด้้านความปลอดภััย :

การซ้้อมแผนอพยพประชาชนกรณีีเกิิดอุุบััติิภััย
บริิษััทฯ ได้้จััดซ้้อมแผนอพยพ กรณีีเกิิดอุุบััติิภััย พร้้อมทั้้�งอบรม
ให้้ความรู้้�ในการใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น ให้้แก่่ ครูู นัักเรีียน
และบุุคลากรในโรงเรีียน และผู้้�อาศััยในคอนโดรอบโรงกลั่่�นฯ
เป็็นประจำทุุกปีี
ปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดซ้้อมแผนอพยพฯ และอบรมให้้ความรู้้�ใน
การใช้้อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงเบื้้�องต้้น ให้้แก่่ 4 โรงเรีียน และ 22
คอนโดรอบโรงกลั่่�น ในเขตพระโขนง-บางนา เพื่่�อให้้ครูู นัักเรีียน
และบุุคลากรในโรงเรีียน และผู้อ้� าศััยในคอนโดมีีความรู้้� ความเข้้าใจ
และมีีความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิบัิ ติั ต่ิ า่ งๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น�

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม :

โครงการ “บางจากห่่วงใยชุุมชน” ร่่วมบรรเทาฝุ่่�นละออง
ด้้วยความห่่วงใยเพื่่�อนบ้้านรอบโรงกลั่่�นฯ บริิษััทฯ ร่่วมบรรเทา
ปััญหาจากภาวะฝุ่่�น PM 2.5 โดยมอบหน้้ากาก N95 จำนวน
20,000 ชิ้้น� ให้้แก่่ผู้อ้� าศััยในชุุมชนรอบโรงกลั่่�นฯ ในเขตพระโขนงบางนา และตำบลบางน้้ำผึ้้�ง ผู้้�อาศััยในคอนโด บุุคลากรโรงเรีียน
และหน่่วยงานราชการรอบโรงกลั่่�นฯ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบจาก
ภาวะฝุ่่�น PM 2.5

โครงการส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ “เส้้นทาง
หิ่่�งห้้อย วิิถีีแห่่งการอนุุรัักษ์์”
บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ทรััพยากร
ธรรมชาติิ และส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยริิเริ่่�ม
จััดตั้้�งกลุ่่�มอนุุรัักษ์์หิ่่�งห้้อยในคุ้้�งบางกะเจ้้า ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ประกอบ
ด้้ ว ยผู้้� แ ทนจาก 6 ตำบลในคุ้้�งบางกะเจ้้าและนัักวิิชาการจาก
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์และมหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม
ร่่วมวางแผนและดำเนิินงาน
เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2560 – ปััจจุุบััน เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมให้้ผู้้�อาศััยใน
พื้้� นที่่� คุ้้� งบางกะเจ้้ า ได้้ ร่่ ว มดููแลทรัั พย ากรธรรมชาติิ ใ นท้้ อ งถิ่่� น
บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุนร่่วมสร้้างทีีมสำรวจหิ่่�งห้้อยประจำตำบล

ทั้้�ง 6 ตำบล ทำการสำรวจจำนวนและชนิิดหิ่่�งห้้อยที่่�พบในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ตำบลทุุกเดืือน เพื่่�อเก็็บข้้อมููลการเพิ่่�มขึ้้�น/ลดลง ความชุุกชุุม
และความหนาแน่่นของหิ่่�งห้้อยแต่่ละพื้้�นที่่� รวมทั้้�งชนิิดต้น้ ไม้้ที่่พ� บ
การรวมกลุ่่�มของหิ่่�งห้้อย นำไปสู่่�การอนุุรัักษ์์หิ่่�งห้้อย รวมทั้้�งการ
อนุุรัักษ์์/ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศอัันเป็็นที่่�เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของหิ่่�งห้้อย
ส่่งเสริิมให้้คุ้้�งบางกะเจ้้าเป็็นพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์หิ่่�งห้้อย และส่่งเสริิมให้้
เกิิดแนวทางการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ในพื้้�นที่่�ต่่อไป

ด้้านการศึึกษา :

โครงการโรงเรีียนสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Eco-School)
บริิษััทฯ ร่่วมกัับ กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำนัักงาน
เขตพระโขนง และสำนัักงานเขตบางนา ริิเริ่่�มโครงการโรงเรีียน
สิ่่� ง แวดล้้ อ มศึึกษาเพื่่� อ การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (อีี โ คสคููล –
Eco-School) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร/ครููผู้้�สอนกลุ่่�มสาระวิิชา
วิิทยาศาสตร์์ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งระบบใน 11 โรงเรีียนรอบโรงกลั่่�นฯ เพื่่�อให้้เรีียนรู้้�วิิธีีการจััดทำ
แผนหลัั กสูู ตร บููรณาการกิิ จ กรรมการเรีี ยนก ารสอนด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม ในรููปแบบสิ่่ง� แวดล้้อมศึึกษาทั้้�งระบบ โดยมีีเป้้าหมาย
• ผู้้�บริิหาร/ครููผู้้�สอนสามารถนำความรู้้�ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไป
ปรัับใช้้ในหลัักสููตรการเรีียนการสอนได้้จริิง
• โรงเรีียนได้้พัฒ
ั นาบุุคลากร นัักเรีียน ในการเรีียนการสอน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามนโยบายของภาครััฐ
และแนวโน้้มของโลก
•	บุุคลากร นัักเรีียน รวมทั้้�งโรงเรีียนเรีียนรู้้� เข้้าใจ และ
อยู่่�ร่ว่ มกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ขุุมชน และสัังคมได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และ
	มีีความสุุขมากขึ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องโดยได้้ดำเนิินการ
นิิเทศติิดตามผลการดำเนิินงานของโรงเรีียนตามแผนงานโครงการ
แบบ New Normal จำนวน 2 ครั้้ง� โดยใช้้รููปแบบการนิิเทศติิดตาม
แบบ Online โดยโรงเรีียนที่่เ� ข้้าร่่วมได้้มีกี ารจััดทำร่่างหลัักสููตร และ
ดำเนิินการทดลองใช้้ทำการเรีียนการสอน และดำเนิินกิิจกรรมกัับ
นัั ก เรีี ยน ตามความเหมาะสมกัั บ รููปแบบการเปิิ ด เรีี ยน ใน
สถานการณ์์ COVID-19
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ความพึึงพอใจต่่อกิิจกรรม
ชุุมชนสััมพัันธ์์รอบโรงกลั่่�น

ชั่่�วโมงรวมการทำำ�งานอาสา
ของพนัักงานรอบโรงกลั่่�น (ชั่่�วโมง/บาท)
ปีี

ชั่่�วโมง

2560

11,673

3.55 ล้้านบาท

2561

13,460

4.20 ล้้านบาท

2562

16,088

4.30 ล้้านบาท

2563

9,001

2.64 ล้้านบาท

2564
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คิิดเป็็นเงิิน

1,762

ร้้อยละ

ร้้อยละ

98.86

98.72
ปีี 2560

ปีี 2559
ร้้อยละ

ร้้อยละ

98.0
ปีี 2562

ปีี 2561

0.48 ล้้านบาท*

97.0

ร้้อยละ

ร้้อยละ

91.47

*เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19
ทำให้้บริิษััทฯ ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดกิิจกรรม
ปีี 2563

94.4
ปีี 2564

การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

ในปีี 2564 มีีกรณีีโรงกลั่่�นเกิิดเหตุุระบบไฟฟ้้าขััดข้้อง ทำให้้โรงกลั่่�นหยุุดทำการชั่่�วขณะตามมาตรการความปลอดภััย เป็็นผลให้้เกิิด
เปลวและกลุ่่�มควัันจากการเผาก๊๊าซส่่วนเกิินจากการผลิิตออกทางหอเผาทิ้้�ง (Flare) ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ช่่วยลดความดัันในระบบการกลั่่�น
ซึ่่�งทำให้้มีีชุุมชนใกล้้เคีียงโรงกลั่่�นฯ ได้้ติิดต่่อเข้้ามาสอบถามถึึงสาเหตุุเกิิดเปลวและกลุ่่�มควัันดัังกล่่าว เบื้้�องต้้นเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ประสานงาน
แจ้้งเหตุุผ่่านผู้้�นำชุุมชน ทั้้�งนี้้� โรงกลั่่�นบางจากฯ ยัังได้้หาแนวทางป้้องและลดโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์เช่่นนี้้�ในอนาคตโรงกลั่่�นฯ
โดยก่่อสร้้างหอเผาระบบปิิด (Enclosed Ground Flare) เพื่่อ� ช่่วยป้้องกัันการเผาวััตถุุดิบิ ส่่วนเกิินจากกระบวนการผลิิตให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
สููงสุุดและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด โดยการก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในปีี 2564 และมีีโครงการขออนุุมััติิติิดตั้้�งระบบผลิิตและ
จััดการไฟฟ้้าภายในโรงกลั่่�นเพิ่่�มเติิม พร้้อมติิดตั้้ง� เครื่่อ� งสำรองไฟสำหรัับระบบเสีียงตามสายเพื่่อ� ให้้สามารถประกาศแจ้้งชุุมชนได้้ในเวลา
ที่่�ไฟฟ้้าดัับ เพื่่�อเพิ่่�มเสถีียรภาพด้้านกระบวนการผลิิตต่่อไป

แผนงานในอนาคตของงานชุุมชนสััมพัันธ์์

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลชุุมชนรอบโรงกลั่่�นควบคู่่�กัับการดำเนิินธุุรกิิจ ด้้วยการสนัับสนุุนหรืือจััดกิิจกรรมต่่างๆ อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งแก่่ชุมุ ชนรอบโรงกลั่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ความเป็็นอยู่่ข� องคนในชุุมชน โดยการพััฒนา
ศัักยภาพของผู้้�นำชุุมชน เยาวชน และผู้อ้� าศััยในชุุมชน ให้้มีคี วามสามารถในการพึ่่ง� พาตนเองได้้ มีีสภาพเศรษฐกิิจครััวเรืือนที่่�ดีี มีีสุขุ ภาพ
จิิตที่่�ดีี และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างชุุมชนกัับโรงกลั่่�น สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างผาสุุก

เป้้าหมายงานชุุมชน 2564-2568 ความผููกพัันกัับบางจากฯ 87%

85% 86% 86% 87% 87%

เป้้าหมาย

2021

2022

2023

2024

2025

พััฒนา

มีีส่่วนร่่วม

ผาสุุก

ร่่วมพััฒนาศัักยภาพ
ผู้้�นำำ�ชุุมชนและสร้้างเยาวชน
เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่
มาพััฒนาชุุมชนต่่อไป

ร่่วมคิิด ร่่วมสร้้างให้้ผู้้�อาศััย
ในชุุมชนมีีความสามารถ
ในการพึ่่�งพาตนเอง
มีีสภาพเศรษฐกิิจ
ครััวเรืือนที่่�ดีี

ชุุมชนมีีสภาพแวดล้้อมดีี
คุุณภาพชีีวิิตดีี
มีีความสััมพัันธ์์
ในชุุมชนที่่�ดีี อยู่่�ร่่วมกัันได้้
อย่่างผาสุุก
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โครงการที่่�ทำำ�งานต่่อเนื่่�อง
ด้้าน
ความปลอดภััย

ความมุ่่�งหวััง

โครงการที่่�ทำำ�ต่่อเนื่่�อง

• เชื่่�อมั่่�นต่่อความปลอดภััยของโรงกลั่่�น • อบรมซ้้ อ มแผนฉุุ ก เฉิิ น และฝึึ กดัั บ เพลิิ ง ให้้ กัั บ โรงเรีี ยน /
• มีีภููมิคุ้้�ิ มกัันด้้านความปลอดภััยสามารถ คอนโดมิิเนีียม ปีี 17
รัับมืือกัับภาวะฉุุกเฉิินจากสถานการณ์์ • มอบอุุปกรณ์แ์ ละถัังดัับเพลิิง ปีี 17
หรืือภััยพิิบััติิต่่างๆ ได้้

เศรษฐกิิจ

• สร้้ า งรายได้้ แ ละเปิิ ด โอกาสให้้ ค นใน • วิิสาหกิิจชุุมชน สร้้างรายได้้เสริิม เพิ่่�มศัักยภาพในการทำ
ชุุมชนได้้ใช้้ความรู้้� ความสามารถในการ ธุุรกิิจ ต่่อยอด สนัับสนุุนการรวมกลุ่่�มเพื่่อ� จััดตั้้ง� กลุ่่�มอาชีีพเพิ่่�ม
สร้้างสรรค์์งานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ตนเอง (โครงการวิิสาหกิิจชุุมชน ปีี 6)
• สนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการจากผู้้�ประกอบการในชุุมชนมาใช้้
และครอบครััว
• ส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการบริิหารการเงิิน ในกิิจกรรมของบริิษััทฯ เพื่่�อกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน (ปีี 17)
• เปิิดโอกาสให้้ร้้านอาหารในชุุมชนขายอาหารในโรงอาหาร
และการลงทุุน
สำนัักงานใหญ่่ โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อสร้้างรายได้้สู่่�ชุุมชน
• เปิิดโอกาสให้้ร้้านค้้าชุุมชนจำหน่่ายอาหารกล่่องให้้ผู้้�รัับเหมา
ในงานซ่่อมบำรุุงใหญ่่ ประจำปีี 2564 โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
เพื่่�อสร้้างรายได้้สู่่�ชุุมชน

สิ่่�งแวดล้้อม

• ตระหนัั กถึึ งปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ มและใช้้ • โครงการเส้้นทางหิ่่�งห้้อย วิิถีีแห่่งการอนุุรัักษ์์ ปีี 8
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
• โครงการ Our Khung BangKachao ปีี 4

คุุณภาพชีีวิิต

• เสริิ ม สร้้ า งคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต สุุ ข ภาพกาย • โครงการครอบครััวเดีียวกััน ปีี 29
สุุขภาพใจ
• โครงการเยาวชนคนดีีบางจาก ปีี 6
• โครงการบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19 ปีี 2

การศึึกษา

• เยาวชนเรีี ยนรู้้� และพัั ฒ นาตามช่่ ว งวัั ย • โครงการทุุนการศึึกษาเยาวชนบางจาก ปีี 17
ปลููกฝัั ง จิิ ต สำนึึกให้้ เ ป็็ นทั้้� ง คนดีี แ ละ • โครงการพััฒนาศัักยภาพครููและโรงเรีียน ปีี 17
คนเก่่ง

การกีีฬา

• เยาวชนแข็็งแรง สุุขภาพดีี ไกลยาเสพติิด • สโมสรฟุุตบอลเยาวชนบางจาก ปีี 14
สามารถสร้้างรายได้้ มีีโอกาสทางการ
ศึึกษาที่่�ดีีจากการเล่่นกีีฬา

ความสัั ม พัั น ธ์์ แ ละ • กระชัั บ ความสัั ม พัั นธ์์ อัั นดีี ร ะหว่่ า ง • จุุลสารครอบครััวใบไม้้ ปีี 15
อนุุ รัั ก ษ์์ วัั ฒ นธรรม โรงกลั่่�นและชุุมชนผู้้�อยู่่�อาศััยใกล้้เคีียง • โครงการเพื่่�อนบ้้านคอนโด ปีี 9
ประเพณีี

2. การมีีส่่วนร่่วมในการดููแลสัังคม
บางจากปัันน้ำำ��ใจ สู้้�ภััยโควิิด-19

รอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ มีีการปรัับแผนดำเนิินงานเพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่่ในปีี 2564
ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ กิิจกรรมดัังกล่่าวต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากพนัักงาน โดยเปิิดรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและมุุมมองจากพนัักงานให้้ได้้ร่่วมคิิด ส่่งข้้อมููล และร่่วมทำโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมในวงกว้้าง ทำให้้บริิษััทฯ
มีีโอกาสได้้รัับรู้้�ถึึงความเดืือดร้้อนของคนไทยผ่่านช่่องทางต่่างๆ จึึงได้้จััดรููปแบบการดำเนิินงานเฉพาะกิิจเพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์
COVID-19 ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ภายใต้้ บางจากฯ ชวนคนไทยสู้้�โควิิด-19 The Series โดยมีีรููปแบบโครงการ/ กิิจกรรมและผลลััพธ์์
ดัังรายละเอีียด
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เป้้าหมาย:
กิิจกรรม

ผลลััพธ์์

เป้้าหมาย 1. เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งด้้านสาธารณสุุขและการป้้องกัันเชิิงรุุกในชุุมชน
1.1 การสนัับสนุุนรถเก็็บตััวอย่่างชีีว นิิรภััย (Biosafety Mobile Unit) เพื่่�อนำไปใช้้
ประโยชน์์ทางการแพทย์์ สำหรัับการตรวจหาเชื้้อ� โควิิด-19 ในเชิิงรุุกแบบเคลื่่อ� นที่่�

1.1 รถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภัยั เป็็นนวัตั กรรมล่่าสุุดและเป็็นคันั แรกใน
ไทยที่่�สามารถตรวจผลได้้ครั้้�งละ 3 เคส โดยศููนย์์นวััตกรรม
KMITL GO FIGHT COVID-19 ศููนย์์วิิจััยและออกแบบงาน
สจล. ร่่วมกัับ หมอแล็็บแพนด้้า ในการตรวจหาเชื้้อ� COVID-19
ในเชิิงรุุกในชุุมชน จำนวน 1 คััน

1.2 สนัับสนุุนวััสดุุอุุปกรณ์์ สิ่่�งของเครื่่�องใช้้จำเป็็น น้้ำดื่่�มอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
เบื้้�องต้้น แอลกอฮอล์์เจลให้้กัับโรงพยาบาลสนาม ศููนย์์พัักคอยในชุุมชนที่่�เป็็น
พื้้�นที่่�ระบาดในเขตคลองเตย พระโขนงและบางนา

1.2 สนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ แอลกอฮอล์์เจลให้้กัับ
โรงพยาบาลสนาม ศููนย์์พัักคอย หน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ กว่่า
30 แห่่ง มููลค่่ากว่่า 3.0 ล้้านบาท

1.3 สนัับสนุุนบััตรน้้ำมัันบางจากฯ ให้้กัับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศููนย์์
พัักคอย ไปจนถึึง วััด มููลนิิธิิ ทีีมงานอาสา ฯลฯ

1.3 ส่่งมอบให้้กว่่า 100 หน่่วยงาน รวมมููลค่่ากว่่า 3,200,000 บาท

1.4 สนัับสนุุนงานกรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือกด้้วยการใช้้สถานีี
บริิการน้้ำมัันบางจากฯ 6 จุุด เป็็นจุุดจััดส่่งสารสกััดฟ้้าทะลายโจรให้้กัับผู้้�ป่่วย
โควิิดในเขตพื้้�นที่่�ที่่�มีีผู้้�ป่่วยสีีเขีียวหนาแน่่นและรัักษาตััวที่่�บ้้าน

1.4 ส่่งมอบสารสกััดฟ้้าทะลายโจรให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ได้้รัับ
ยาเร็็วขึ้้�นภายใน 1 วััน จากเดิิมใช้้เวลา 3 วััน กว่่า 600 ราย
ในเขตคลองเตย บางนา พระโขนง ราษฎร์์บููรณะ พระราม 2
พระราม 3 สาธร ยานนาวา และ อ.เมืือง สมุุทรปราการ

เป้้าหมาย 2. การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
2.1 โครงการปัันกันอิ่่
ั ม� สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการร้้านอาหารรายย่่อย จััดซื้้อ� อาหาร เพื่่อ�
นำมาสนัับสนุุนบุคุ ลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่� อาสาสมััคร ผู้้�ป่่วย รวมถึึงชุุมชน
ประชาชนในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ที่่�กำลัังได้้รัับผลกระทบ ผู้้�พิิการ ผู้้�ด้้อยโอกาสทางสัังคม
และแคมป์์คนงานก่่อสร้้างกว่่า 27 แคม

2.1 จำนวนกว่่า 30,000 อิ่่�ม ช่่วยสร้้างรายได้้ให้้กัับผู้้�ประกอบการ
ร้้านอาหารกว่่า 200 ร้้าน รวมมููลค่่ากว่่า 2 ล้้านบาท เพื่่�อ
กระจายไปสนัับสนุุนช่่วยเหลืือหน่่วยงานสาธารณสุุขชุุมชนและ
แคมป์์คนงานกว่่า 40 แห่่ง

2.2 แจกและจำหน่่ายดอกเกลืือทะเลในร้้านกาแฟอิินทนิิล เพื่่อ� บรรเทาความเดืือดร้้อน
ของเกษตรกรนาเกลืือ ในจัังหวััดสมุทุ รสาครที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการปิิดโรงงาน
ทำให้้ไม่่สามารถส่่งเกลืือไปเป็็นวัตั ถุุดิบิ ในโรงงานได้้ ประกอบกัับเป็็นพื้้นที่่
� ร� ะบาด
จึึงไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาในพื้้�นที่่� จึึงเกิิดปััญหาราคาเกลืือตกต่่ำและล้้นตลาด

2.2 แจกและจำหน่่ายดอกเกลืือทะเลกว่่า 100,000 ซอง น้้ำหนััก
5 ตััน มููลค่่ากว่่า 0.3 ล้้านบาท ทำให้้ช่่วยเหลืือเกษตรกร
ชาวนาเกลืือใน 2 สหกรณ์์ เกืือบ 100 ครััวเรืือน

2.3 ไข่่ปันสุ
ั ขุ ด้้วยเกิิดปัญ
ั หาไข่่ไก่่ล้น้ ตลาด จึึงได้้จัดสรร
ั ไข่่ไก่่มาแจกเป็็นสินค้
ิ า้ ส่่งเสริิม
การขายและจััดแคมเปญ “ไข่่ปัันสุุข” มาจััดจำหน่่ายในสถานีีบริิการน้้ำมัันบาง
จากฯ 4 มุุมเมืืองในราคาต่่ำกว่่าทุุน เพื่่�อเป็็นการลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของประชาชน

2.3 ช่่วยเกษตรกร จ. นครปฐม ในการจััดซื้้อ� ไข่่ไก่่ มาใช้้ในแคมเปญ
ไข่่ปัันสุุข เพื่่�อแจกลููกค้้า และนำมาจำหน่่ายในราคาที่่�ต่่ำกว่่า
ทุุนจำนวนกว่่า 8,000 แผง ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับครอบครััว
ในเขตกรุุงเทพฯ ปริิมณฑลกว่่า 3,000 ครอบครััว

2.4 สัับปะรดปัันสุขุ สนัับสนุุนด้้วยการจััดซื้้อ� สัับปะรดภููแลจากเกษตรกรจัังหวััดเชีียงราย
ที่่�ประสบปััญหาไม่่ส่่งผลผลิิตออกไปจำหน่่ายต่่างประเทศและไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยว
เพื่่อ� สนัับสนุุนภารกิิจเยีียวยาผู้้�ป่่วย COVID-19 ให้้ได้้รับั วิิตามิินซีี สร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
ระหว่่างเข้้าพัักรัักษาตััวในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรืือกัักตััวในชุุมชน
ผ่่านทางสำนัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด รวมไปถึึงผู้้�ต้อ้ งขัังในเรืือนจำ ใน 14 จัังหวััด
ทั้้�งพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและภาคกลาง รวม 27 หน่่วยงาน

2.4 สนัับสนุุนสัับปะรดภููแลจำนวน 50 ตััน เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้
กัับผู้้�ป่่วย COVID-19

เป้้าหมาย 3. ช่่วยเหลืือสัังคม/ บรรเทาความเดืือดร้้อนช่่วงกัักตััว
3.2 ส่่งมอบอาหารสำเร็็จรููป ผ่่านโครงการบางจาก ปัันกัันอิ่่�ม เพื่่�อนำมาสนัับสนุุน
บุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่� อาสาสมััคร ผู้้�ป่่วย รวมถึึงชุุมชน ประชาชนใน
พื้้�นที่่ต่� า่ งๆ ที่่�กำลัังได้้รับั ผลกระทบ ผู้้�พิิการ ผู้ด้้� อ้ ยโอกาสทางสัังคม และแคมป์์คน
งานก่่อสร้้าง

3.2 ส่่งมอบอาหารกว่่า 30,000 อิ่่�ม ให้้กัับหน่่วยงานและชุุมชน
กว่่ า 40 แห่่ ง และแคมป์์ ค นงานก่่ อ สร้้ า งกว่่ า 27 แคมป์์
ครอบคลุุ ม กรุุ ง เทพ ปริิ ม ณฑลและจัั ง หวัั ด ในพื้้� นที่่� ร ะบาด
มููลค่่ากว่่า 2 ล้้านบาท

3.3 ปัันน้้ำใจ ให้้น้้ำดื่่�ม ลููกค้้าบางจากฯ ที่่�เติิมน้้ำมัันและขอส่่งมอบน้้ำดื่่�มให้้มอบแก่่
โรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลในพื้้�นที่่�วิิกฤต

3.3 ส่่งมอบน้้ำดื่่�มได้้กว่่า 152,000 ขวด มููลค่่ากว่่า 0.46 ล้้านบาท

เป้้าหมาย 4. ระดมทุุนสนัับสนุุนหน่่วยงาน/ วััด/ มููลนิิธิิ/ กลุ่่�มจิิตอาสาในช่่วงวิิกฤต
4.1 โครงการส่่งน้้ำมัันปัันน้้ำใจ X2 ระดมทุุนจากประชาชนและบริิษััทฯ จะสมทบเพิ่่�ม
ในจำนวนเงิินที่่�เท่่ากััน เพื่่�อสนัับสนุุนบััตรเติิมน้้ำมัันให้้กัับกลุ่่�มอาสาสมััครและ
หน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในภารกิิจรัับ-ส่่งผู้้�ป่่วย COVID-19 ไปเข้้ารัับการรัักษา
หรืือส่่งกลัับภููมิิลำเนา รวมถึึงการระดมทุุนจากผู้้�บริิหารบางจากฯ ด้้วย

4.1 ระดมทุุนรวมจากผู้้�มีีจิิตศรััทธา และกลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษััท
เพื่่�อส่่งต่่อน้้ำมัันไปช่่วยกลุ่่�มจิิตอาสา มููลค่่า 1.8 ล้้านบาท
กระจายไปยัังเครืือข่่ายจิิตอาสา กว่่า 60 หน่่วยงาน
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ลููกค้้า/ประชาชนทั่่�วไป

สนัับสนุุนรถเก็็บตััวอย่่างชีีวนิิรภััยเคลื่่�อนที่่�
ดููแลความปลอดภััยของผู้้�ใช้้บริิการด้้วยมาตรการ Seven Safes
ตรวจหาเชื้้�อเชิิงรุุก ATK ให้้กัับพนัักงานบริิการ
โครงการ “บางจาก x FAH FIRST AID”
มอบส่่วนลดเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิลสำหรัับผู้้�ที่่�ฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
มอบเครื่่�องใช้้จำเป็็น อาหารแก่่ชุุมชนต่่างๆ
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิภารกิิจของเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยฉีีดวััคซีีน
	หน่่วยตรวจหาเชื้้�อเชิิงรุุกและศููนย์์พัักคอย
• โครงการ “บางจากฯ ชวนคนไทยสู้้�โควิิด-19 The Series”
• โครงการ “บางจากปัันกัันอิ่่�ม” และ “กลุ่่�มบางจากฯ ปัันกัันอิ่่�ม”
• โครงการ “ส่่งท่่อ ต่่อลมหายใจ” สนัับสนุุนท่่อออกซิิเจน
• โครงการ “ถัังปัันสุุข”
•
•
•
•
•
•
•

กลุ่่�มบางจากฯ

บุุคลากรทางการแพทย์์

• มอบแอลกอฮอล์์ทำความสะอาด น้้ำดื่่�ม

	บััตรเติิมน้้ำมััน เครื่่�องดื่่�มอิินทนิิล ฯลฯ
ให้้โรงพยาบาลต่่างๆ และหน่่วยงานราชการ
• สนัับสนุุนการจััดตั้้�งหน่่วยฉีีดวััคซีีนและ
การปฏิิบััติิภารกิิจของเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยฉีีดวััคซีีน
หน่่วยตรวจหาเชื้้�อเชิิงรุุกและศููนย์์พัักคอย
• สนัับสนุุนการปฏิิบััติิภารกิิจของโรงพยาบาลต่่างๆ
เช่่น ปรัับปรุุงห้้องรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด มอบอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ เครื่่�องจ่่ายออกซิิเจน High Flow

พี่่�น้้องเกษตรกร

ร่่วมดููแลใส่่ใจ สู้้�ภััยโควิิด-19

คู่่�ค้้า/พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
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• เปิิดพื้้�นที่่�ในสถานีีบริิการให้้ร้้านอาหาร

• โครงการ #saveสาวนาเกลืือ #ไข่่ปัันสุุข
• ซื้้�อมัังคุุด ลำไย สัับปะรดที่่�มีีปััญหาเรื่่�องตลาด

มาแจกในปั๊๊�มและส่่งมอบให้้หน่่วยงานต่่างๆ

พนัักงาน

• ปรัับแนวทางการทำงาน Work from Home
• ตรวจ ATK หาเชื้้�อเชิิงรุุก ก่่อนเข้้าทำงาน
• ดููแลพนัักงานต่่อเนื่่�อง - มอบหน้้ากากอนามััย
•
•
•
•
•
•
•

กล่่องความสุุข ชุุดดููแล Care Kit
จััดหาวััคซีีนให้้พนัักงานและครอบครััว
จััดหาสถานที่่�รัักษาถ้้าติิดเชื้้�อ
จััด safe house ให้้ critical persons
Hybrid Workplace (Bangchak Sandbox)
สื่่�อสารสม่่ำเสมอ
บริิหารจััดการเพื่่�อความปลอดภััยสููงสุุด
ออกหนัังสืือรัับรองการเดิินทางข้้ามจัังหวััด

ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการล็็อคดาวน์์
ในห้้างเช่่าด้้วยเงื่่�อนไขพิิเศษ
• มอบแอลกอฮอล์์ทำความสะอาด
ให้้สื่่�อมวลชนและโรงเรีียนต่่างๆ

เพื่่�อนบ้้านรอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ

• โครงการ “บางจากปัันกัันอิ่่�ม” ในพื้้�นที่่�พระโขนง-บางนา
• โครงการ “บางจากดีีต่่อใจ” สนัับสนุุนธุุรกิิจรายย่่อย

อาสาสมััคร

• โครงการ “ส่่งน้้ำมัันปัันนำ้�ใจ”
• สนัับสนุุนบัตั รเติิมน้้ำมััน

และเครื่่�องดื่่�มอิินทนิิล

ผู้้�ถืือหุ้้�น

• จััดการประชุุมแบบเว้้นระยะห่่าง

และลดจำนวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
• มอบหน้้ากากอนามััย และ
แอลกอฮอล์์ทำความสะอาด

รอบโรงกลั่่�น
• โครงการ “อาหารกล่่องปัันสุุข”
• โครงการ “ถุุงบางจากห่่วงใย สู้้�ภััยโควิิด-19”
•	จ้้างงานชุุมชน / จิิตอาสาเย็็บหน้้ากากผ้้าให้้ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
• มอบแอลกอฮอล์์ทำความสะอาด น้้ำดื่่�ม ฟ้้าทะลายโจร
หน้้ากากอนามััย ฯลฯ ให้้ชุุมชน
• สนัับสนุุนรถตู้้�รัับ-ส่่งพระภิิกษุุและสามเณร
	วััดธรรมมงคลเถาบุุญญนนท์์วิิหาร เดิินทางไปฉีีดวััคซีีน
	ที่่�ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

156 - 157

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

158

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

การดำำ�เนิินงานเพื่่�อตอบสนองต่่อเป้้าหมายความยั่่�งยืืนสากล (UN SDGs)
รอบปีีที่ผ่่� า่ นมา บริิษัทั ฯ มีีการปรัับแผนดำเนิินงานเพื่่อ� ให้้ตอบสนองต่่อสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่่ในปีี 2564 ผ่่านกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายเพื่่อ� ตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียต่่างๆ กิิจกรรมดัังกล่่าวต้้องอาศััย
ความร่่วมมืือจากพนัักงาน โดยเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นและมุุมมองจากพนัักงานให้้ได้้ร่ว่ มคิิด ส่่งข้้อมููล และร่่วมทำ
โครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมในวงกว้้าง ทำให้้บริิษััทฯ มีีโอกาสได้้รัับรู้้�ถึึงความเดืือดร้้อนของคนไทยผ่่าน
ช่่องทางต่่างๆ จึึงได้้จัดั รููปแบบการดำเนิินงานเฉพาะกิิจเพื่่อ� รัับมืือกัับสถานการณ์์ COVID-19 ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
ภายใต้้ บางจากฯ ชวนคนไทยสู้้โ� ควิิด-19 The Series โดยมีีรููปแบบโครงการ/กิิจกรรมและผลลััพธ์์ ดัังรายละเอีียด

เป้้าหมายที่่� 13:

การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Climate Action)
ในปีี 2564 นอกเหนืือจากการรัับมืือกัับการระบาดของ COVID-19
แล้้ว บริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Action) ซึ่ง่� เป็็นประเด็็นด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ทั่่� ว� โลกต่่างให้้
ความสำคััญมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายของกลุ่่�ม
บางจากฯ ที่่�จะมุ่่�งสู่่�การเป็็น Carbon Neutral Company ภายใน
ปีี 2573 และปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกเป็็ น ศููนย์์ (Zero GHG
Emission) ในปีี 2593 สำหรัับในด้้านสัังคม
• โครงการ “ต้้นไม้้ของคุุณ” ใน Mobile Application เพื่่�อ
รณรงค์์ให้้สมาชิิกใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงสะอาดที่่�ลดมลภาวะ
จากการเผาไหม้้ เปรีียบเสมืือนการปลููกต้้นไม้้ช่่วยดููดซัับ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ในอากาศและบรรเทา
ภาวะโลกร้้อน โดยผลิิตภััณฑ์์น้้ำมัันบางจากทุุกชนิิด
• โครงการ “น้้ำมัันลดฝุ่น่� ” ในช่่วงวิิกฤตที่่เ� กิิดปััญหาฝุ่น่� PM
2.5 บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับคุุณภาพอากาศ ได้้จััด
โครงการ “น้้ำมัันลดฝุ่่น� ” โดยผลิิตน้้ำมัันดีีเซลกำมะถัันต่่ำ
10 ส่่วนในล้้านส่่วน (10 PPM) เพื่่�อจำหน่่ายในเขต
กรุุงเทพฯ ด้้วยพบว่่าสััดส่่วนจากแหล่่งกำเนิิดฝุ่่�น PM 2.5
ของกรุุงเทพและปริิมณฑลมีีสาเหตุุจากการขนส่่งทางถนน
ถึึงร้้อยละ 51 แม้้จะมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่สูู� งขึ้้น� บริิษัทั ฯ ก็็ยังั
จำหน่่ายในราคาเดิิม เพื่่อ� ช่่วยลดมลภาวะ ปััญหาฝุ่่น� ละออง
•	สััมมนาสิ่่ง� แวดล้้อม ในหััวข้้อ “Exponential Path to Net
Zero” ภายใต้้แนวทาง บางจาก 100x : 100 ไอเดีีย เพื่่�อ
โลกยั่่ง� ยืืน เป็็นการสััมมนาในรููปแบบ Hybrid Conference
เชิิ ญ ผู้้� ส นใจร่่ ว มหาคำตอบและทางออกว่่ า เราจะไปถึึ ง
เป้้ า หมายลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกเป็็ น ศููนย์์
(Net Zero) อย่่างก้้าวกระโดดได้้อย่่างไร พร้้อมอััพเดต
เทรนด์์ โ ลก และเทคโนโลยีีล้้ำ จากผู้้� เชี่่� ย วชาญชาว
ต่่ า งประเทศ เพื่่� อ สะท้้ อ นการเตรีียมการของประเทศ
องค์์กร และบุุคคลต่่างๆ หลัังการประชุุม 2021 United
Nations Climate Change Conference (COP26)
ขององค์์การสหประชาชาติิที่่�ประเทศสกอตแลนด์์

• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าเปีียก ในเขตป่่าภููหลง ป่่าดิิบแล้้ง
ผืืนสุุดท้้ายต้้นน้้ำลำปะทาว จ.ชััยภููมิิ แม้้ปีีนี้้�จะดำเนิินงาน
มาเป็็นปีีที่่� 16 แล้้ว แต่่ด้้วยสภาพแห้้งแล้้งยาวนาน ทำให้้
เกิิดไฟป่่าสร้้างความเสีียหายกว่่า 3,000 ไร่่ บริิษััทฯ
ขอเสนอปรัับแนวทางการช่่วยเหลืือและนำร่่องปลููกป่่าเพื่่อ�
สู้้�ไฟป่่าด้้วยแนวพระราชดำริิ “ป่่าเปีียก” จำนวน 10 ไร่่
เร่่งสร้้างความชุ่่�มชื้้น� ในพื้้�นที่่ด้� ว้ ยการออกแบบและขุุดให้้มีี
แหล่่งน้้ำกัักเก็็บในรููปแบบ โคกหนองนา โมเดล และ
ปลููกต้้นไม้้ไปกว่่า 2,000 ต้้น โดยติิดตามผลดำเนิินงานใน
แปลงนำร่่องนี้้�ทุุก 3 เดืือน สำหรัับในปีี 2564 ด้้วย
สถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ทำให้้มีีอุุปสรรค
ในการติิดตามผล “โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าเปีียก ในเขต
ป่่าภููหลง” แต่่อย่่างไรก็็ตาม อััตราการรอดของต้้นไม้้ใน
โครงการฯ มีีแนวโน้้มที่่ดีี� มีีอััตรารอดสููง เพราะมีีระบบน้้ำ
รองรัับ มีีกล้้วยเป็็นพืืชพี่่�เลี้้�ยงให้้กล้้าไม้้  ประกอบกัับไม่่มีี
ปััญหาไฟป่่าและฝนตกชุุกในพื้้�นที่่�
• ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น ลดการปล่่ อ ยคาร์์ บ อน
บางจากฯ ร่่วมกัับ 13 องค์์กรพัันธมิิตร จััดตั้้�ง Carbon
Markets Club คลัับของคนรัักษ์์โลก เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
องค์์กรต่่างๆ หรืือแม้้กระทั่่�งบุุคคลทั่่�วไป ที่่�ต้้องการลด
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกส่่ ว นตัั ว หรืือในครอบครัั ว โดยการซื้้� อ
คาร์์บอนเครดิิตไปชดเชยสามารถเข้้ามามีีส่่วนช่่วยบรรเทา
ปััญหาการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ และสนัับสนุุนให้้
เกิิดการลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานสีีเขีียวอีีกด้้วย
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เป้้าหมายที่่� 12:

การผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
(Responsible Consumption and
Production)
คงดำเนิินการเพื่่อ� บรรเทาปััญหาขยะพลาสติิกในการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในเป้้าหมายของ SDG 12.4 ที่่�พยายามส่่งเสริิมให้้
ธุุรกิิจ ช่่วยกัันดููแลบริิหารจััดการลดการทิ้้�งขยะลงสู่่�น้้ำและดิิน
เพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพและปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม บริิ ษัั ท ฯ
จึึงได้้นำนวััตกรรมการผลิิตไบโอพลาสติิกและแนวทาง circular
economy มาช่่วยลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้�งเดีียวและ
เปลี่่ย� นมาใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ผลิ
่� ติ จาก ไบโอพลาสติิก ซึ่ง่� ผลดำเนิินงาน
ที่่�สำคััญ คืือ

• โครงการ “ลดขยะต้้นทาง กัับบางจาก” บริิษััทฯ เปลี่่�ยน
แก้้วเครื่่อ� งดื่่ม� และฝาปิิดแบบยกดื่่ม� เป็็น แก้้วไบโอพลาสติิก
ทั้้�งหมด ซึ่ง่� มีีการเปลี่่ย� นไปแล้้วกว่่า 100 ล้้านใบ ในปีี 2564
• โครงการ “แก้้วเพาะกล้้า” ในปีี 2564 บริิษััทฯ ส่่งมอบ
แก้้วไบโอคััพของอิินทนิิล ให้้กัับกรมป่่าไม้้ เพื่่�อเพาะกล้้า
ไม้้ แ ทนถุุ ง เพาะชำพลาสติิ ก ต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมอบไป
500,000 แก้้ว
• โครงการ “รัักษ์์ปัันสุุข” บริิษััทฯ ได้้รวบรวมขวดน้้ำดื่่�ม
PET ที่่�แจกสมนาคุุณให้้กัับลููกค้้าที่่�มาเติิมน้้ำมััน เพื่่�อนำ
มาแปรรููปเป็็นเส้้นใย สำหรัับผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์รัักษ์์โลก
ต่่างๆ ซึ่ง่� ปีีนี้้� โครงการรัักษ์์ปันั สุุข ได้้ส่ง่ มอบขวดพลาสติิก
ที่่�รวบรวมผ่่านโครงการฯอย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

เป้้าหมายที่่� 8:

ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
และการจ้้างงานที่่�เหมาะสม
(Decent Work and Economic Growth)
การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นของสัังคมไทย
เป็็นภารกิิจสำคััญของการก่่อตั้้�งบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� นัับแต่่เริ่่ม� ดำเนิินกิิจการ
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ มุ่่� งมั่่� น จะพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ ให้้ เ ติิ บ โตไปพร้้ อ มการเป็็ น
ประโยชน์์ต่่อสัังคมไป โดยเฉพาะการสร้้างความเข้้มแข็็งทาง
เศรษฐกิิจให้้กัับชุุมชนและเกษตรไทย โครงการที่่�สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่� 8 มีีดัังนี้้�
• โครงการสถานีีบริิการน้้ำมัันชุุมชน เรีียกสั้้น� ๆ ว่่าปั๊๊�มชุุมชน
บางจาก เป็็นโครงการที่่ท� ำมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งจากความร่่วม
มืือของบริิ ษัั ท ฯ กรมส่่ ง เสริิ ม สหกรณ์์ และสหกรณ์์
การเกษตรทั่่�วประเทศ เพราะช่่วยลดต้้นทุุนน้้ำเชื้้อ� เพลิิงใน
การทำการเกษตร และได้้รัับเงิินปัันผลและเงิินเฉลี่่�ยคืืน
ตามส่่วนธุุรกิิจ รวมถึึงสวััสดิิการต่่างๆ ในฐานะสมาชิิก
สหกรณ์์ เพื่่�อให้้โครงการนี้้�เป็็นประโยชน์์ในการส่่งเสริิม
ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีีขึ้้� น ของสมาชิิ ก สหกรณ์์ ก ว่่ า 1 ล้้ า น
ครอบครััวครอบครััว บริิษัทั ฯ มีีเป้้าหมายที่่จ� ะขยายจำนวน
สถานีีบริิการน้้ำมัันชุุมชนทุุกปีี (10 แห่่ง/ ปีี) จากสภาพ
เศรษฐกิิจที่่�มีีการแข่่งขัันสููง บริิษััทฯ ได้้ช่่วยหนุุนเสริิม
เครื่่� อ งมืือด้้ า นการตลาดและการบริิ ห ารภายในให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพ และการปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์สถานีีบริิการ
ให้้ ต อบโจทย์์ แ ละวิิ เ คราะห์์ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ า ได้้
พร้้อมจััดโครงการ COOP Turnpro เพิ่่�มศัักยภาพในการ
ทำธุุรกิิจให้้กัับผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�สหกรณ์์การเกษตร
• โครงการ Partnership School : “ธุุ ร กิิ จ เกษตรใน
โรงเรีียน” ที่่� บริิ ษััท ร่่ วมดำเนิิ น การกัั บ มููลนิิธิิมีีชััย
วีีระไวทยะและ สหกรณ์์การเกษตรที่่�ทำโครงการสถานีี
บริิ ก ารชุุ ม ชนบางจากฯ แห่่ ง ได้้ ร่่ ว มดำเนิิ น โครงการ
Partnership School กัับ 5 โรงเรีียนใน จ.ขอนแก่่น
จ.ลำปาง และ จ.สุุริินทร์์ โดยพััฒนาเยาวชนให้้ได้้ฝึึกฝน
อาชีีพจากแปลงเกษตร มีีแหล่่งอาหารปลอดภััยและทำ
ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�เรื่่�องการออมและ
บริิหารกองทุุน โดยมีีคณะครูู นัักเรีียนและผู้้�แทนชุุมชน
ดำเนิินงานร่่วมกััน ซึ่่�งปััจจุุบัันนัักเรีียนและผู้้�ปกครอง
สามารถกู้้�เงิินจากกองทุุนและนำมาต่่อยอดทำธุุรกิิจของ
ตนเองได้้จำนวน 19 ธุุรกิิจ และมีีเงิินฝากหมุุนเวีียนใน
กองทุุนนัักเรีียนและกองทุุนผู้้�ปกครองเพิ่่�มจาก 440,000
เป็็นกว่่า 850,000 บาท
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รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

เป้้าหมายที่่� 4:

การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพและทั่่�วถึึง
(Quality Education)
• โครงการ “ปั้้�น เด็็กจิ๋๋�ว เป็็น เด็็กแจ๋๋ว ” ดำเนิิน โครงการ
ส่่งเสริิมการอ่่านออก เขีียนได้้มาผ่่านโครงการอ่่านเขีียน
เรีียนสนุุ ก ปั้้�น เด็็กจิ๋๋�ว เป็็น เด็็กแจ๋๋ว มููลนิิธิิใบไม้้ ปัั น สุุ ข
มีีโรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการ 58 โรงเรีียน ใน 35 จัังหวััด
จำนวนนัักเรีียนชั้้�น ป. 1 จาก 79 ห้้องเรีียน กว่่า 1,000
คน นอกจากนี้้�ยัังขยายงานเพิ่่�มกลัับไปยัังโรงเรีียนเดิิมที่่�
เคยเข้้าร่่วมโครงการฯ ด้้วยการผลิิตต้้นฉบัับหนัังสืือแบบ
ฝึึกพััฒนาทัักษะการอ่่านออกเขีียนได้้ประจำโครงการฯ
จำนวน 2 ฉบัั บ จัั ด พิิ ม พ์์ เ พื่่� อ ทดลองใช้้ กัั บ นัั ก เรีียน
ชั้้�น ป. 1 กว่่า 800 คน แล้้วเช่่นกััน ทั้้�งนี้้�ยัังได้้พััฒนา
โครงการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมภายใต้้ชื่อ่� “รัักษ์์ ปััน สุุข จููเนีียร์์”
เพื่่�อมุ่่�งสร้้างจิิตสำนึึกด้้านการจััดการของเสีีย ตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน อีีกด้้วย

แผนงานการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลสัังคมในอนาคต

ด้้วยบริิษััทฯ วางเป้้าหมายการดำเนิินธุุรกิิจในเส้้นทางสู่่� Carbon
Neutral Company ภายในปีี 2573 และปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เป็็นศููนย์์ (Zero GHG Emission) ในปีี 2593 ส่่งผลให้้การดำเนิิน
โครงการเพื่่� อ สัั ง คมจำเป็็ น ต้้ อ งเพิ่่� ม สัั ด ส่่ ว นการดำเนิิ น งานที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมที่่�ลดการปล่่อยคาร์์บอนหรืือเพิ่่�มการกัักเก็็บ
คาร์์บอนได้้ให้้มากขึ้้น� จึึงจััดสรรงบประมาณส่่วนหนึ่่�งไปลงทุุนใน
โครงการปลููกป่่า สร้้างพื้้�นที่่สีี� เขีียวให้้เกิิดขึ้้น� กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ต่่ า งๆ สนัั บ สนุุ น งานวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งมากขึ้้� น รวมไปถึึ ง การ
มีีพัันธมิิตรผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อทำงานให้้สอดรัับกัับเป้้าหมายองค์์กร

NET ZERO GHG EMISSION

ปีี 2573

CARBON NEUTRALITY

ปีี 2593
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สถิิติิด้้านความยั่่�งยืืน
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ

สรุปผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ <--(หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)
รายได้ของกิจการ
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

รายได้ของกิจการ
GRI 201-1

- รายได้จากการขายและการให้บริการ
- รายได้รวม
- กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
- EBITDA

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

172,138.24
173,378.94
6,163.00
13,420.00

192,025.32
193,340.41
3,234.70
10,201.00

190,488.59 136,450.29
190,983.67 136,982.82
2,488.49 - 5,769.98
8,709.00
4,104.00

199,417.00
200,695.74
9,844.72
25,818.00

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
- ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้
- ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น
GRI 201-1 - เงินสนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย
- ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนาชุมชน-สังคม
- บริจาคให้สังคม/โรงเรียน
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท)
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น(บาท/ หุ้น)
- ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

158,595.55
1,502.30
544.16
3.32
32.98
73.61
3,310.75
2.15
3,277.33

180,594.37
1,559.06
194.45
3.34
36.00
62.94
3,090.52
1.35
3,310.33

180,256.90
1,839.24
258.46
3.28
34.00
64.60
1,759.84
0.80
3,609.11

132,122.13
2,050.58
20.44
5.35
21.67
22.62
742.55
0.40
3,401.92

175,744.43
2,395.39
20.13
2.72
27.74
16.00
2,672.18
2.00
4,572.62

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตัวชี้วัด
GRI 204-1

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น*
- สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น* (ร้อยละ)

ล้านบาท
ร้อยละ

5,749
84

4,424
98

2,764
98

1,846
97

1,814
98

*คือ การจัดซื้อสินค้าและบริการกลุ่ม Non Hydrocarbon ภายในประเทศไทย

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น)
รายได้
ประเทศที่จัดเก็บภาษี

หน่วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2562

2563

2564

- ประเทศไทย

ล้านบาท

53,978.0

42,073

58,074 159,894 116,466 151,239 213,872 158,539 209,313

- ประเทศญี่ปุ่น

ล้านบาท

701.0

113

137

230

221

279

931

334

-ประเทศสิงคโปร์

ล้านบาท

23,999.0

24,418

29,459

31,289

19,225

42,641

55,288

43,643

-ประเทศฟิลิปปินส์

ล้านบาท

67.0

-

-

22

-

-

89

- ประเทศออสเตรเลีย

ล้านบาท

229.0

11

-

-

218

-

-

-

3

-

-

907

1,125

51

-

- ประเทศเนเธอร์แลนด์

ล้านบาท

-

-

-

- หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ล้านบาท

59.0

346

-

- ประเทศลาว

ล้านบาท

-

-

2562

-

2563

5

550

2564

กาไร / (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเงินได้

รายได้รวม
2562

2563

-

2564

2562

ภาษีเงินได้จ่ายออก
2562

2563

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

2563

2564

4,711

(7,330)

11,774

208

(14)

2564
228

2562
123

2563
103

2564

416

416

(156)

(63)

1,306

(6)

(71)

198

-

5

72,100

(113)

(3,838)

1,766

17

21

23

35

27

47

48

-

(1,189)

(378)

-

-

-

-

-

-

-

51

-

(91)

(133)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

62

346

-

(85)

-

-

-

-

550

907

1,130

109

323

418

-

-

64

(3)

-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4

34

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม <-- (หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ ^/\^)
หน่วยธุรกิจ
การใช้พลังงาน
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

ธุรกิจโรงกลั่น

อาคารสานักงานและศูนย์ภาค

2560

2561

2562

2563

2564

2560

2561

2562

2563

ตัน

7,126,643

6,520,170

6,928,490

7,056,851

6,774,152

-

-

-

-

ตัน

395,578

426,633

459,665

407,333

370,105.24

-

-

-

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

-

TJ

13,903.00

13,116.77

13,181.96

12,845.78

12,229.57

3,861,944.47

3,643,548.30

3,661,656.65

3,568,272.85

13,799.88

13,015.04

13,103.77

3,833,300.42

3,615,289.57

TJ

13,791.85

- ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว

TJ

- ก๊าซธรรมชาติสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

ธุรกิจการตลาด
2564

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.53

60.59

94.11

99.92

96.40

91.12

3,397,103.87

-

-

-

-

3,203.27

16,830.56

26,141.23

27,754.55

26,778.73

25,310.01

12,795.08

12,184.87

-

-

-

-

7.27

-

-

-

7.69

7.53

3,639,936.21

3,554,188.22

3,384,686.29

-

-

-

-

2,020.67

-

-

-

2,135.36

2,092.74

13,004.91

13,096.77

12,789.71

12,184.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ก๊าซธรรมชาติสาหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้า

TJ

2,814.53

3,783.61

3,794.57

- น้ามันเตา

TJ

743.98

-

- เชื้อเพลิงอื่นๆ

TJ

-

TJ

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน)
GRI 301-1 วัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด
- วัตถุดิบหมุนเวียน
- วัตถุดิบไม่หมุนเวียน
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
- การจาหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
GRI 302-1 การใช้พลังงานภายในองค์กร/1
1

การใช้พลังงานไม่หมุนเวียนทั้งหมด
(พลังงานไฟฟ้า + พลังงานจากเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดภายในองค์กร
- การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ทั้งหมด

- การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ทั้งหมด
- น้ามันเชื้อเพลิง
- พลังงานไฟฟ้าและไอน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด

2

MWh
TJ
MWh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.62

0.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

MWh

- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

TJ

103.12

101.73

78.19

50.70

44.70

-

-

-

-

4.26

60.59

94.11

99.92

88.72

83.58

- ปริมาณการใช้พลังงานไอน้าทั้งหมด

TJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TJ

0.00

-

0.04

0.05

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MWh

0.01

-

11.33

14.77

22.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์

TJ

0.00

-

0.04

0.05

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- เชื้อเพลิงชีวมวล /2และก๊าซชีวภาพ

TJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม <-- (หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ ^/\^)
หน่วยธุรกิจ
การใช้พลังงาน
ตัวชี3้วัด

การจาหน่ายพลังงานหมุนเวียนที
่ผลิตได้ทั้งหมด
รายการ

(พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ความเย็น และพลังงานจากไอน้้า)

การใช้วัตถุดิบ (หน่วย : ตัน)

- การจาหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน
GRI 301-1 วัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด
าหน่นาเวียพลั
- วั-ตการจ
ถุดิบหมุ
ยน งงานหมุนเวียน: ไฟฟ้าจาก
แสงอาทิ
- วัตเซลล์
ถุดิบไม่
หมุนเวีตยย์น
(1+2)-3

การจาหน่ายผลิตภัณฑ์รวม
การใช้พลังงานรวมสุทธิภายในองค์กร/3
- การจ
าหน่
ณงฑ์งานหมุ
รวมนเวียน) - พลังงานที่ขายได้ทั้งหมด)
((พลั
งงานไม่
หมุานยผลิ
เวียน ต+ภัพลั

GRI 302-1 การใช้
การใช้พพลัลังงานทั
งงานภายในองค์
กร/1กร
้
ง
หมดภายในองค์
(1+2+3)
1
GRI 302-3

หน่TJวย
MWh
TJ
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ธุรกิจโรงกลั่น

อาคารสานักงานและศูนย์ภาค

ธุรกิจการตลาด

2560 -

2561 -

2562 -

2563 -

2564 -

2560 -

2561 -

2562 -

2563 -

2564 -

2560 -

2561 -

2562 -

2563 -

2564 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MWh
ตัน
ตัTJน

7,126,643

6,520,170

6,928,490

7,056,851

6,774,152

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

395,578

426,633

459,665

407,333

370,105.24

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

MWh
ตัน

6,731,065

6,093,537

6,468,825

6,649,518

6,404,046.31

--

--

--

--

--

- -

- -

- -

- -

- -

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

11,070.37
11,856.44
12,380.00
11,066.00
10,894.40
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

12,229.66

-

-

-

-

11.53

60.59

94.11

99.92

96.40

91.12

ล้MWh
านลิตร
TJ

13,903.00

13,116.77

13,182.00

12,845.84

(พลังงานไม่หมุนเวียน + พลังงานหมุนเวียน)

MWh
TJ

3,861,944.48 3,643,548.30 3,661,667.98 3,568,287.62 3,397,126.75
13,903.00
13,116.77
13,181.96
12,845.78
12,229.57

-

-

-

-

3,203.27
11.53

16,830.56
60.59

26,141.23
94.11

27,754.55
99.92

26,778.73
96.40

25,310.01
91.12

(พลั
งานไฟฟ้า + พลั
้อเพลิง)
อัตงราการใช้
พลังงานจากเชื
งงานในกระบวนการกลั
่นต่อหน่วยการผลิต (EII)

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
EII
MWh

13,799.88

13,015.04

13,103.77

12,795.08

12,184.87

-

-

-

-

7.27

-

-

-

7.69

7.53

103.10
3,833,300.42

100.50
3,615,289.57

97.60
3,639,936.21

102.00
3,554,188.22

98.60
3,384,686.29

-

-

-

-

2,020.67

-

-

-

2,135.36

2,092.74

13,791.85

13,004.91

13,096.77

12,789.71

12,184.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปริ-มก๊าณการใช้
ทธิโภตรเลี
ายในองค์
พลังงานหมุน6,776.34
เวียน) - พลั5,450.46
งงานที่ขายได้
)
5,505.87
าซเชื้อเพลิไงฟฟ้
และก๊าสุาซปิ
ยมเหลวกร ((พลังงานไม่หมุนเวียน + TJ

5,306.82

4,086.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การใช้พลังงานไม่หมุนเวียนทั้งหมด

เพลิงทั้งหมดภายในองค์่นต่กอร หน่วยการผลิต
-ปริอัมตาณการใช้
ราการใช้พเชืลั้องงานในกระบวนการกลั
(Energy Intensity Index : EII)
- การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ทั้งหมด
/3

- ก๊าซธรรมชาติสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
าหรับผลิ
าและไอน้
- ธุ-รก๊กิาจซธรรมชาติ
โรงกลั่น + สอาคารส
านัตกไฟฟ้
งานและศู
นย์ภาาค
- น้ามันเตา
- เชื้อเพลิงอื่นๆ
รกิจโรงกลัแ่นบบเคลื
+ อาคารส
งานและศูนย์ภาค + ธุรกิจการตลาด
่อนทีานั
่ทั้งกหมด
*GRI 302-1 - ธุการเผาไหม้
(*ไม่รวมธุรกิจธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพและธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว)
- น้ามันเชื้อเพลิง

TJ
TJ
TJ
TJ
MWh
TJ
TJ
TJ
TJ
MWh
TJ
TJ
TJ
MWh

3,457.00
13,903.00
2,814.53

3,770.84
13,116.77
3,783.61

3,796.34
13,182.00
3,794.57

7,482.26
12,845.84
-

8,097.24
12,241.19
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,861,944.48
743.98 3,643,548.30
-

3,661,667.98
-

3,568,287.62
-

3,400,330.02
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,281.92
7.00

0.62
12,942.24
5.36

0.61
12,332.30
0.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.27

-

-

-

7.69

7.53

3,595,066.35
5.4 3,425,640.03
0.70

-

-

-

-

7.27

-

-

-

7.69

7.53

13,963.59
8.03
3,878,775.04
8.0

13,210.88
10.13

3,669,689.53
10.1 3,689,422.53
7.0

103.12

101.73

78.19

50.70

44.70

-

-

-

-

4.26

60.59

94.11

99.92

88.72

83.58

14,708.70
28,644.06

13,417.66
28,258.74

14,512.59
21,720.44

14,112.52
14,084.63

12,417.58

-

-

-

-

1,182.61

16,830.56

26,141.23

27,754.55

24,643.36

23,217.26

103.12

101.73

78.19

50.70

44.70

-

-

-

-

4.26

60.59

94.11

99.92

88.72

83.58

4,085,749.43

3,727,128.09

4,031,275.40

3,920,144.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00
0.04
/1 ค้านวณจากปริ
มการใช้
าณเชื้อเพลิ
ด้วยค่า Conversion
Factor ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
2
พลังคูงณงานหมุ
นเวียนทั้งหมด
0.01
/2 ค้านวณค่าพลังงานของเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับและแกลบ) จากน้้าหนักแบบเปียกของเชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนสุMWh
ทธิ เนื่องจากไม่ได้เก็บเปอร์
เซ็นความชื้นของเชื- ้อเพลิงชีวมวลที11.33
่ใช้
/3 ค้านวณจากผลต่างของการใช้พลังงานรวมของทุกธุรกิจและการจ้าหน่วยพลังงานไฟฟ้าและไอน้้า
0.00
0.04
- ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์
TJ
ค้าอ่านหน่วย MWh : เมกะวัตต์-ชั่วโมง / TJ : เทระจูล
/2
TJ
- เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ

0.05

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.77

22.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.05

0.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- พลังงานไฟฟ้าและไอน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด
- ธุรกิจโรงกลั่น + อาคารสานักงานและศูนย์ภาค + ธุรกิจการตลาด
+ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ + ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
(2017-2020) * ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560-2563 รวมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพและธุรกิจ
ปริมาณการใช้
พลั-งงานไฟฟ้
าสีเขียว พลังงานไอน้าทั้งหมด

TJ
TJ
MWh
TJ

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2
ตัวชี้วัด
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รายการ

ธุรกิจโรงกลั่น
หน่วย

อาคารสานักงานและศูนย์ภาค
2560

2561

2562

2563

ธุรกิจการตลาด

2560

2561

2562

2563

2564

2564

2560

2561

2562

2563

2564

tCO2e

972,926.23

900,682.85

898,292.02

885,619.47

820,901.52

-

-

-

-

478.63

-

-

-

509.72

580.53

tCO2e

972,011.56

899,954.62

897,562.70

883,796.95

819,065.76

-

-

-

-

468.15

-

-

-

499.21

485.38

tCO2e

40.21

52.25

31.42

28.04

5.39

-

-

-

-

64.76

-

-

-

53.61

90.71

tCO2e

385.06

328.77

331.11

1,435.77

1,471.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tons

15.40

13.15

13.24

57.43

58.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

385.06

328.77

331.11

322.84

307.50

-

-

-

-

0.68

-

-

-

0.67

86.12

tons

15.40

13.15

13.24

12.91

12.30

-

-

-

-

0.03

-

-

-

0.03

3.44

1,112.93

1,164.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GRI305-1
(ขอบเขตที่ 1)

GRI305-2
(ขอบเขตที่ 2)

ขอบเขตที่1+2

รายงานตามขอบเขตการควบคุมการดาเนินการ (Operational Control Approach)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต
(ขอบเขต 1)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
- มีเทน CH4 และปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4)
- *มีเทน CH4 และปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive
CH4) (ตามข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI)
- มีเทน CH4
- มีเทนที่ปลดปล่อย CH4 (ข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI)
- ปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4)

* ปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4) มีการรายงานตัวเลขรวมกับ
มีเทน (CH4) ตั้งแต่ปี 2020 ในปี 2564 มีปริมาณการรั่วซึมของมีเทน
(Fugitive CH4) และ มีเทน (CH4) แยกจากกันเพือ่ ความโปร่งใสของข้อมูล

tCO2e

-

-

-

- ไนตรัสออกไซด์ N2O
- ไบโอเจนิกอื่นๆ Other Biogenic (CH4 & N2O)

tCO2e

529.61

399.46

398.10

386.66

364.08

-

-

-

-

9.80

-

-

-

9.65

9.04

tCO2e

-

-

0.11

0.10

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

0.19

-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซือ้ ไฟฟ้า ไอน้า และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสถานประกอบการ)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
- มีเทน CH4
- ไนตรัสออกไซด์ N2O
- ไบโอเจนิกอื่นๆ Other Biogenic (CH4 & N2O)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสัดส่วนทางการตลาด)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1+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

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

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

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.80

-

-

-

-

35.41

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.67

-

-

-

-

71.95

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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GRI305-1

(ขอบเขตที่ 1)

GRI305-2

(ขอบเขตที่ 2)

รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share Approach)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)

ขอบเขตที่1+2

GRI305-4

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต
(ขอบเขต 1)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
- มีเทน CH4 และปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4)
- *มีเทน CH4 และปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive
CH4) (ตามข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของ DJSI)
- มีเทน CH4
- มีเทนที่ปลดปล่อย CH4 (ข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของ
DJSI)

tCO2e

972,926.23

900,682.85

898,291.91

885,619.37

820,901.50

-

-

-

-

478.63

-

-

-

312.51

327.85

tCO2e

972,011.56

899,954.62

897,562.70

883,796.95

819,065.76

-

-

-

-

468.15

-

-

-

305.74

280.09

tCO2e

40.21

52.25

31.42

28.04

5.39

-

-

-

-

64.76

-

-

-

36.83

60.12

tCO2e

385.06

328.77

331.11

1,435.77

1,471.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tons

15.40

13.15

13.24

57.43

58.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

385.06

328.77

331.11

322.84

307.50

-

-

-

-

0.68

-

-

-

0.41

42.27

tons

15.40

13.15

13.24

12.91

12.30

-

-

-

-

0.03

-

-

-

0.02

1.69

1,112.93

1,164.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4)

* ปริมาณการรั่วซึมของมีเทน (Fugitive CH4) มีการรายงานตัวเลขรวมกับ
มีเทน (CH4) ตั้งแต่ปี 2020 ในปี 2564 มีปริมาณการรั่วซึมของมีเทน
(Fugitive CH4) และ มีเทน (CH4) แยกจากกันเพือ่ ความโปร่งใสของข้อมูล

tCO2e

-

-

-

- ไนตรัสออกไซด์ N2O
- ไบโอเจนิกอื่นๆ Other Biogenic (CH4 & N2O)

tCO2e

529.61

399.46

398.10

386.66

364.08

-

-

-

-

9.80

-

-

-

6.23

5.49

tCO2e

-

-

0.11

0.10

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

0.13

-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซือ้ ไฟฟ้า ไอน้า และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสถานประกอบการ)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
- มีเทน CH4
- ไนตรัสออกไซด์ N2O
- ไบโอเจนิกอื่นๆ Other Biogenic (CH4 & N2O)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการซื้อไฟฟ้า ไอน้า
และก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2) (แบ่งตามสัดส่วนทางการตลาด)
- คาร์บอนไดออกไซด์ CO2
- คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก Biogenic CO2
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขต 1+2)

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

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

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

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

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.80

-

-

-

-

21.48

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.67

-

-

-

-

43.66

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tCO2e
tCO2e / raw
material

987,764.23

914,812.22

909,042.32

892,436.34

826,650.84

0.14

0.14

0.14

0.13

0.12

1,069.96

4,271.07

1. การรายงานก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ค้านวณจากเครื่องมือการค้านวณของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักการค้านวณตาม IPCC 2006
2. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ใช้ค่า emission factors จาก IPCC 2006 และ API Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry 2009
3. การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 ใช้ค่า emission factors ของการใช้ไฟฟ้าจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4.การแปลงค่าเชื้อเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
6. ก๊าซที่รวมอยู่ในการค้านวณ ได้แก่ CO2, CH4, N2O
7. ความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกค้านวณจากขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 เท่านั้น
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / tCO2e / raw material : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันวัตถุดิบ

หน่วยธุรกิจ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3

ธุรกิจโรงกลั่น

อาคารสานักงานและศูนย์ภาค

ธุรกิจการตลาด

8,802.72

9,141.05

8,014.10

7,372.16

4.การแปลงค่าเชื้อเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. ค่าศักยภาพการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
6. ก๊าซที่รวมอยู่ในการค้านวณ ได้แก่ CO2, CH4, N2O
7. ษัความเข้
มของการปล่
อยก๊�นาจำำซเรื
บริิ
ัท บางจาก
คอร์์ปอเรชั่่
�กัอัดนกระจกถู
(มหาชน)กค้านวณจากขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 เท่านั้น
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / tCO2e / raw material : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันวัตถุดิบ

หน่วยธุรกิจ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3

(ขอบเขตที่ 3)

GRI305-3

(ขอบเขตที่ 3)

รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share Approach)

GRI305-3

ธุรกิจโรงกลั่น
รายการ

รายงานตามขอบเขตการควบคุมการดาเนินการ (Operational Control Approach)

ตัวชี้วัด

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564

170 - 171

หน่วย

2560

2561

2562

อาคารสานักงานและศูนย์ภาค
2563

2564

2560

2561

2562

2563

ธุรกิจการตลาด
2564

2560

2561

2562

2563

2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(ขอบเขตที่ 3)
Upstream

tCO2e

-

-

-

-

424,801.41

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

2841463.00

- การซื้อสินค้าและบริการ
- การขนส่งน้ามันดิบ
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้า
- การใช้น้าประปา
- การขนส่งของเสีย
- การเดินทางเพื่อธุรกิจ
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานที่ทางานของพนักงาน

tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e

-

-

-

-

396,265.56
394,544.45
1,672.72
48.39
-

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

423336.80
423014.95
0.00
53.13
268.73
0.00
0.00
0.00

- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้า
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
- การใช้งานผลิตภัณฑ์
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์
- แฟรนไชส์

tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e

-

-

-

-

28,535.84
28,535.84
-

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

-

2,418,126.20
0.00
0.00
2418126.20
0.00
0.00

tCO2e

-

-

-

-

424,801.41

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

1,393,711.17

tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e
tCO2e

-

-

-

-

396,265.56
394,544.45
1,672.72
48.39
28,535.84
28,535.84
-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

208,829.33
208,642.09
53.13
134.11
1,184,881.84
1,184,881.84
-

-

-

-

-

8,308.62

Downstream

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(ขอบเขตที่ 3)
Upstream

- การซื้อสินค้าและบริการ
- การขนส่งน้ามันดิบ
- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้า
- การใช้น้าประปา
- การขนส่งของเสีย
- การเดินทางเพื่อธุรกิจ
- การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานที่ทางานของพนักงาน

Downstream

- การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้า
- กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
- การใช้งานผลิตภัณฑ์
- การจัดการซากของผลิตภัณฑ์
- แฟรนไชส์

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI305-5
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI305-5
การลดการปลดปล่
อย CO2 ประจาปีtCO2e
โดยประมาณ การลดการปลดปล่
อย CO2 ประจาปีโดยประมาณ

-

tCO2e
-

-

8,308.62

หมายเหตุ
: :
หมายเหตุ
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (ธุรกิจโรงกลั่น อาคารส้านักงานและศูนย์ภาค และธุรกิจการตลาด) เปิดเผยขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ครั้งแรกในปี 2564
-1. รายงานข้
บริษัทอมูบางจาก
คอร์อยปGHG
อเรชั3 ค้่นานวณโดยใช้
จ้ากัด เ(มหาชน)
รกิจGHGs
โรงกลั
อาคารส้
ลขอบเขตการปล่
ครื่องมือค้านวณ(ธุBCP
ตาม่นIPCC
2006 านั กงานและศูนย์ภาค และธุรกิ จการตลาด) เปิดเผยขอบเขตการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ครั้งแรกในปี 2564
2.1.การค้
านวณการปลดปล่
ยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที
3 ใช้ค่า emission
factors ของการใช้
กงานนโยบายและแผนพลั
งาน กระทรวงพลั
งงาน และ emission factors จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ Thai National LCI Database, TIISMTECNSTDA (with TGO electricity 2016-2018
รายงานข้
อมูลอขอบเขตการปล่
อย ่ GHG
3 ค้านวณโดยใช้
เครืไ่อฟฟ้งมืาจากส้
อค้าานันวณ
BCP GHGs งตาม
IPCC 2006
3. การแปลงค่าเชื้อเพลิงเป็นพลังงานใช้ค่าความร้อนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
านวณการปลดปล่
อยก๊(Global
าซเรือWarming
นกระจกขอบเขตที
่า emission
factors
ของการใช้
ไฟฟ้าจากส้
านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ emission factors จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
4.2.ค่าการค้
ศักยภาพการปลดปล่
อยก๊าซเรือนกระจก
Potentials: GWP) ่ ใช้3ค่าใช้
ตามคFourth
Assessment
Report (AR4)
จาก Greenhouse
Gas Protocol
5.3.การประเมิ
นขอบเขตการปล่
อยก๊าซเรื
โดยใช้อค
ัตราส่
วนเปรียบเที
ยบกับขอบเขต 1 ฒ
และขอบเขต
โดยระดับนัยส้าคัญทางสถิตริถูกักก้ษ์
าหนดไว้
ี่ 0.5% โดยค่าที่ไม่ถึง 0.5% จะไม่ถูกรายงานในขอบเขตการปล่อย GHG 3
การแปลงค่
าเชื้อเพลิ
งเป็อนกระจก
นพลัง3งานใช้
่าความร้
อนจากกรมพั
นาพลัง2งานทดแทนและอนุ
พลังทงาน
6. การขนส่งการผลิตที่รายงานจากโรงกลั่นเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส้าเร็จรูป แต่ไม่รวมน้้ามันเชื้อเพลิงหนัก และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ค่าศังกน้้ายภาพการปลดปล่
อยก๊าซเรืof อCrude
นกระจก
(Globalงน้้าWarming
Potentials: GWP) ใช้ค่าตาม Fourth Assessment Report (AR4) จาก Greenhouse Gas Protocol
7.4.การขนส่
มันดิบ (Upstream transportation
oil) ไม่รวมการขนส่
มันดิบจากต่างประเทศ
8.5.การลดการปล่
อยก๊านซเรืขอบเขตการปล่
อนกระจกค้านวณจากกิ
จยก๊
กรรมประหยั
ดนกระจก
พลังงานที่ด้าเนิ
นโดยใช้
การในปี 2564
การประเมิ
อ
า
ซเรื
อ
3
อ
ั
ต
ราส่
ว
นเปรียบเทียบกับขอบเขต 1 และขอบเขต 2 โดยระดับนัยส้าคัญทางสถิติถูกก้าหนดไว้ที่ 0.5% โดยค่าที่ไม่ถึง 0.5% จะไม่ถูกรายงานในขอบเขตการปล่อย GHG 3
ค้าอ่านหน่วย ton : ตัน / tCO2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

6. การขนส่งการผลิตที่รายงานจากโรงกลั่นเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส้าเร็จรูป แต่ไม่รวมน้้ามันเชื้อเพลิงหนัก และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
7. การขนส่งน้้ามันดิบ (Upstream transportation of Crude oil) ไม่รวมการขนส่งน้้ามันดิบจากต่างประเทศ
8. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค้านวณจากกิจกรรมประหยัดพลังงานที่ด้าเนินการในปี 2564

และ Thai National LCI Database, TIISMTECNSTDA (with TGO electricity 2016-2018

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) และการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศที่สาคัญอื่นๆ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)/1
ออกไซด์ของไนโตรเจน (จากการเผาไหม้)
Intensity NOx

ตัน
ตัน / 1พันตันน้ำมันดิบ

426.00
0.08

644.00
0.12

236.41
0.04

280.00
0.06

458.88
0.10

75.00
0.01

24.00
0.00

32.10
0.01

27.00
0.01

53.48
0.01

48.00
0.00

5.00
0.00

11.43
0.00

3.00
0.00

3.50
0.00

0.50
0.00

14.30
0.00

0.69
0.00

4.00
0.00

4.37
0.00

2.65
0.00

520.84
2.47
0.00

371.51
2.50
0.00

417.61
2.51
0.00

341.47
2.53
0.001

2,809.10
0.435

1,777.00
0.245

2,472.90
0.374

1,174.30
0.167

2,311.28
0.575

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX)/1
GRI 305-7 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จากการเผาไหม้ และจากหน่วยผลิตและบาบัดกามะถัน)
Intensity SO2

ตัน
ตัน / 1พันตันน้ำมันดิบ

ฝุ่นละออง (TSP)/1
ฝุ่นละออง (จากการเผาไหม้)
Intensity TSP

ตัน
ตัน / 1พันตันน้ำมันดิบ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)/1
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (จากหน่วยผลิตและบาบัดกามะถัน)
GRI 305-7 Intensity H2S

ตัน
ตัน / 1พันตันน้ำมันดิบ

สารอินทรีย์ระเหย (VOC)/2/3/4
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory)/2 /3
สารอินทรีย์ระเหย (Fugitive VOCs)/4
สารอินทรีย์ระเหย (Intensity VOCs)

ตัน
ตัน
ตัน / บำร์เรล

-

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้/5
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้
ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้

กิโลลิตร
ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)

GRI 305-7 ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อผลิตภัณฑ์

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน้ำมันเทียบเท่ำ

0.010

0.006

0.009

0.002

0.015

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน้ำมันเทียบเท่ำ

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออกต่อผลิตภัณฑ์

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน้ำเสีย (Wastewater)
/3 ใช้ Emission factor จำก AP 42-US EPA ในกำรค้ำนวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน้ำมันและน้ำเสียค้ำนวณโดยใช้โปรแกรม Tank 4 และโปรแกรม Water 9 ตำมล้ำดับ
/4 เครื่องมือวัดที่ผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนที่เผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

การจัดการน้า
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ปริมาณการดึงน้าทั้งหมดแบ่งตามแหล่งกาเนิด (ไม่รวมน้าเกลือที่แยกได้จากการสกัดน้ามันดิบ)

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.539

2.381

2.697

2.495

2.411

- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

2.395
0.100

2.294
0.117

ปริมาณการดึงน้าทั้งหมดแบ่งตามแหล่งกาเนิด (รวมน้าเกลือที่แยกได้จากการสกัดน้ามันดิบ)

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.539

2.381

2.697

21.325

2.444

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.000
0.000

0.008
0.000

0.030
0.000

2.395
18.930

2.294
0.150

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.109

0.103

0.200

0.185

0.197

- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.085
0.100

0.080
0.117

น้าบาดาลทั้งหมด/2

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.0001

0.008

0.030

0.270

0.112

- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.0001
0.000

0.008
0.000

0.030
0.000

0.270
0.000

0.112
0.000

น้าทะเลทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

GRI 303-3 - น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
(2018) - น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาทั้งหมด/1
/1 /6

/2 /6

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออกต่อผลิตภัณฑ์

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน้ำมันเทียบเท่ำ

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน้ำเสีย (Wastewater)
/3 ใช้ษัEmission
factor คอร์์
จำก APป42-US
นวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน้ำมันและน้ำเสียค้ำรายงานความยั่่
นวณโดยใช้โปรแกรม Tank
และโปรแกรม
Water 9 ตำมล้
บ ี
บริิ
ัท บางจาก
อเรชั่่EPA
�น จำำในกำรค้
�กััดำ(มหาชน)
�งยืืน4 แบบบูู
รณาการ
ประจำำำดั�ปี
/4 เครื่องมือวัดที่ผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนที่เผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4
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การจัดการน้า
ตัวชี้วัด

GRI 303-3
(2018)
GRI 303-3
(2018)

GRI 303-3
(2018)
GRI 303-3
(2018)

GRI 303-3
(2018)
GRI 303-3
(2018)

GRI 303-3
(2018)
GRI 303-4
(2018)

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

/3

งน้าทั้งหมดแบ่งตตามแหล่
งกาเนิ
ด (ไม่
อทีด่แน้ยกได้
น้ามันดิบ) ตถุดิบ)
น้ปริาทีมาณการดึ
่เกิดจากกระบวนการผลิ
ทั้งหมด (ปริ
มาณน้
าที่แรวมน้
ยกได้าเกลื
จากสกั
ามันจดิากการสกั
บ หรือขั้นดตอนการแยกวั

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.539
N/A

2.381
N/A

2.697
N/A

2.495
18.830

2.411
0.033

-- น้น้าทั
าทั้้งงหมดที
หมดที่่มมีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้าน้
าน้ออยกว่
ยกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /3 /6
าอื่่นนๆๆ ทัทั้้งงหมดที
หมดที่่มมีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้ามากกว่
ามากกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /3 /6
-- น้น้าอื

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

2.395
0.000
0.100
18.830

2.294
0.000
0.117
0.033

/4 งกาเนิด (รวมน้าเกลือที่แยกได้จากการสกัดน้ามันดิบ)
ปริ
มาณการดึ
งน้าทั่น้งหมดแบ่
งตามแหล่
น้าจากหน่
วยงานอื
(น้าประปา)

นลูกกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร
ล้ล้าานลู

2.539
2.430

2.381
2.270

2.697
2.467

21.325
2.040

2.444
2.101

-- น้น้าทั
าทั้้งงหมดที
หมดที่่มมีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้าน้
าน้ออยกว่
ยกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /4 /6
-- น้น้าอื
่
น
ๆ
ทั
้
ง
หมดที
่
ม
ี
ป
ริ
ม
าณของแข็
ง
แขวนลอยหรื
อ
ละลายอยู
่
ใ
นน้
ามากกว่
า
1,000
าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /4 /6

ล้ล้าานลู
นลูกกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร
ล้ล้าานลู
ก
นลูกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร

0.000
N/A
0.000
N/A

0.008
N/A
0.000
N/A

0.030
N/A
0.000
N/A

2.395
2.040
18.930
0.000

2.294
2.101
0.150
0.000

/1
น้ปริาจากแม่
น้าเจ้ทารัพระยาทั
หมด
มาณการใช้
พยากรน้้งาทั
้งหมดในพืน้ ที่ที่มีความเครียดของน้า (water stress areas)
/3
น้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด (ปริมาณน้าที่แยกได้จากสกัดน้ามันดิบ หรือขั้นตอนการแยกวั
ตถุดิบ)
/1 /6
-- น้น้าทั
าทั้้งงหมดที
หมดที่่มมีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้าน้
าน้ออยกว่
ยกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /3 /6
/1 /6
าทั้งหมดที่มีปริม่มาณของแข็
งแขวนลอยหรือละลายอยู
่ในน้าน้อยกว่
า 1,000 มก./ลิมก./ลิ
ตร
-- น้น้าอื
าอื่่นนๆๆ ทัทั้้งงหมดที
หมดที่มีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้ามากกว่
ามากกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิตตรร /3 /6
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที/2 ่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้น้าบาดาลทั
หมด
าจากแม่น้ง้าเจ้
าพระยาทั้งหมด
น้าจากหน่วยงานอื่น (น้าประปา)/4
/2 /6
-- น้น้าทั
้
ง
หมดที
่
ม
าทั้งหมดที่มีีปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงแขวนลอยหรื
แขวนลอยหรืออละลายอยู
ละลายอยู่่ใในน้
นน้าน้
าน้ออยกว่
ยกว่าา 1,000
1,000 มก./ลิ
มก./ลิตตรร /4 /6 /2 /6
าทั่น้งหมดที
่มีปริม่มาณของแข็
งแขวนลอยหรื
อละลายอยู
่ในน้าน้่ในน้
อยกว่
า 1,000
มก./ลิมก./ลิ
ตร ตร
- น้าอื
ๆ ทั้งหมดที
ีปริมาณของแข็
งแขวนลอยหรื
อละลายอยู
ามากกว่
า 1,000
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /4 /6
-น้าทะเลทั
น้าอื่นๆ ้งทัหมด
้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าบาดาลทั้งหมด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้าทั้งหมดในพืน้ ที่ที่มีความเครียดของน้า (water stress areas)
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื
ๆ ทั้งหมดที
ีปริมาณของแข็
งแขวนลอยหรื
อละลายอยู
ามากกว่
า 1,000
าทั่น้งหมดที
่มีปริม่มาณของแข็
งแขวนลอยหรื
อละลายอยู
่ในน้าน้่ในน้
อยกว่
า 1,000
มก./ลิมก./ลิ
ตร ตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าทะเลทั้งหมด
น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาทั้งหมด
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด (ปริมาณน้าที่แยกได้จากสกัดน้ามันดิบ หรือขั้นตอนการแยกวัตถุดิบ)
น้าบาดาลทั้งหมด
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าจากหน่วยงานอื่น (น้าประปา)
น้าทะเลทั้งหมด
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
ปริมาณน้าทิ้งทั้งหมดทุกพืน้ ที่
น้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด (ปริมาณน้าที่แยกได้จากสกัดน้ามันดิบ หรือขั้นตอนการแยกวัตถุดิบ)

นลูกกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร
ล้ล้าานลู
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้ล้าานลู
นลูกกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร
ล้ล้าานลู
ก
นลูกบาศก์
บาศก์เเมตร
มตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.109
0.000
N/A
N/A
0.000
N/A
0.000
N/A
0.0001
0.000
2.430
0.0001
0.000
N/A
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000
0.000
N/A
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000

0.103
0.000
N/A
N/A
0.000
N/A
0.000
N/A
0.008
0.000
2.270
0.008
0.000
N/A
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000
0.000
N/A
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000

0.200
0.000
N/A
N/A
0.000
N/A
0.000
N/A
0.030
0.000
2.467
0.030
0.000
N/A
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000
0.000
N/A
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000

0.185
0.000
18.830
0.085
0.000
0.000
0.100
0.000
18.830
0.270
0.000
2.040
0.270
0.000
2.040
0.000
0.000
0.000
N/A
0.000
0.000
N/A
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000

0.197
0.000
0.033
0.080
0.000
0.000
0.117
0.000
0.033
0.112
0.000
2.101
0.112
0.000
2.101
0.000
0.000
0.000
N/A
0.000
0.000
N/A
0.000
N/A
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

/5
- น้มาทัาณน้
้งหมดที
ริมาณของแข็ง่นแขวนลอยหรื
อละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
ปริ
าทิ้งทั่ม้งีปหมดจากโรงกลั
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
แหล่งน้าผิวดิน
แหล่
งน้าบาดาล
น้าจากหน่
วยงานอื่น (น้าประปา)
น้าทะเลทั้งหมด
- น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้าจากแหล่งภายนอก (ส่งสถานบาบัดน้าเสียภายนอก)
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
ปริมาณน้าทิ้งทั้งหมดจากอาคาร M-Tower/5
ปริมาณน้าทิ้งทั้งหมดทุกพืน้ ที่
แหล่งน้าผิวดิน
แหล่
งน้าบาดาล
ปริมาณน้
าทิ้งทั้งหมดจากโรงกลั่น/5
น้าทะเลทั้งหมด
แหล่งน้าผิวดิน
น้าจากแหล่งภายนอก (from M-Tower) (ส่งสถานบาบัดน้าเสียภายนอก)
แหล่งน้าบาดาล
น้ปริาทะเลทั
หมด้งแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้า (โรงกลั่น)/5
มาณน้้งาทิ
น้าจากแหล่งภายนอก (ส่งสถานบาบัดน้าเสียภายนอก)

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.900
0.000
0.000
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.900
N/A
0.900
N/A
N/A
0.900
N/A
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.900
0.000
0.000
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.900
N/A
0.900
N/A
N/A
0.900
N/A
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.772
0.000
0.000
0.772
0.000
0.772
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.772
N/A
0.772
N/A
N/A
0.772
N/A
0.000
0.000
0.000
N/A
N/A
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.727
0.000
0.000
0.725
0.000
0.725
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.727
0.000
0.725
0.000
0.000
0.725
0.002
0.000
0.000
0.000
0.176
0.551
0.002

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.828
0.000
0.000
0.827
0.000
0.827
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.828
0.000
0.827
0.000
0.000
0.827
0.001
0.000
0.000
0.000
0.206
0.621
0.001

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0.000
0.000
0.0005
0.000
0.0014
0.002

0.000
0.000
0.0011
0.000
0.0000
0.001

- ปริมาณน้าทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6

GRI 303-4
/5
/5 /6
-ปริปริมมาณน้
าณนืาทิ
้อื่น้งๆทั
หมดที่ปล่อยทิ้ง (ทีM-Tower
่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร )
ทั้ง้งหมดจากอาคาร
(2018)
แหล่
น้าผิวาทิ
ดิน้งแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้า (M-Tower)/5
ปริมงาณน้
แหล่งน้าบาดาล
- ปริมาณน้าทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6
น้าทะเลทั้งหมด
- ปริมาณนื้อื่นๆทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6
น้าจากแหล่งภายนอก (from M-Tower) (ส่งสถานบาบัดน้าเสียภายนอก)
ปริมาณน้้าทิ้งทั้งหมดในพืน้ ที่ที่มีความเครียดของน้้า (water stress areas)
/5

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

- ปริมาณน้าทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6
- ปริมาณน้าทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร )
GRI 303-4 - ปริมาณน้าอื่นๆทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร )/5 /6
- ปริมาณนื้อื่นๆทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร )

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.000
0.000
N/A
0.000
N/A

0.000
0.000
N/A
0.000
N/A

0.000
0.000
N/A
0.000
N/A

0.000
0.000
0.176
0.000
0.551

0.000
0.000
0.206
0.000
0.621

- ปริมาณน้าทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6
- ปริมาณนื้อื่นๆทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง (ที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร ) /5 /6

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.0005
0.0014

0.0011
0.0000

ปริมาณน้้าทิ้งทั้งหมดในพืน้ ที่ที่มีความเครียดของน้้า (water stress areas)

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ปริมาณน้าทิ้งแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้า (โรงกลั่น)

(2018)

ปริมาณน้าทิ้งแยกตามปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้า (M-Tower)/5

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก
ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออกต่อผลิตภัณฑ์

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ)

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

ตัน ลบ.ม.(ก๊ำซ) / 1 ล้ำน
บำร์เรลน้ำมันเทียบเท่ำ

N.A

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

/1 ค้ำนวณจำกก้ำลังกำรผลิตโดยใช้ค่ำตรวจวัดจำกบริษัทภำยนอก
/2 รวม VOCs Inventory จำกกำรเผำไหม้ (Combustion) หอเผำ (Flare) ถังเก็บน้ำมัน (Storage tank) กำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือ (Marketing and terminal) และน้ำเสีย (Wastewater)
/3 ใช้ษัEmission
factor คอร์์
จำก APป42-US
นวณ VOCs inventory จำกกำรเผำไหม้ หอเผำ และกำรจ่ำยน้ำมันทำงรถยนต์และทำงเรือส้ำหรับ VOC inventory จำกถังเก็บน้ำมันและน้ำเสียค้ำรายงานความยั่่
นวณโดยใช้โปรแกรม Tank
และโปรแกรม
Water 9 ตำมล้
บ ี
บริิ
ัท บางจาก
อเรชั่่EPA
�น จำำในกำรค้
�กััดำ(มหาชน)
�งยืืน4 แบบบูู
รณาการ
ประจำำำดั�ปี
/4 เครื่องมือวัดที่ผ่ำนกำรสอบเทียบ
/5 รวมไฮโดรคำร์บอนที่เผำไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4

174

2564

การจัดการน้า
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

ปริ
งน้าทั
้งหมดแบ่
งกาเนิ
ด (ไม่รวมน้
ามั้งนหมด
ดิบ) (ไม่รวมน้าเกลือจากการสกัล้ดาน้นลู
เมตร
2.539 ้งหมดในทุ2.381
ปริมมาณการดึ
าณการใช้
น้าทั
้งหมดงตามแหล่
(ไม่รวมน้าเกลื
อจากการสกั
ดน้าเกลื
ามันดิอบที)่แยกได้
= ปริจมากการสกั
าณการใช้ดนน้้าทั
ามันกดิบาศก์
บ)- ปริ
มาณน้าที่ระบายออกทั
กพื้นที่
GRI 303-5
- น้ปริาทัมาณการใช้
้งหมดที่มีปนริ้าทั
มาณของแข็
แขวนลอยหรื
อละลายอยู
ล้านลูกบาศก์เมตร
N/A
N/A
้งหมด (ไม่รงวมน้
าเกลือจากการสกั
ดน้ามัน่ใดินน้
บ) าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
1.639
1.481
(2018)
- น้ปริาอืม่นาณการใช้
ๆ ทั้งหมดที
ริมาณของแข็
อละลายอยู
ามากกว่
า 1,000 มก./ลิตร
ล้านลูกบาศก์เมตร
N/A
N/A
น้าทั่ม้งีปหมดในพื
น้ ที่ที่มงแขวนลอยหรื
ีความเครียดของน้
า (water่ในน้stress
areas)
0.000
0.000
- ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้้าที่กักเก็บ
ล้านลูกบาศก์เมตร
0.000
0.000
ปริมาณการดึงน้าทั้งหมดแบ่งตามแหล่งกาเนิด (รวมน้าเกลือที่แยกได้จากการสกัดน้ามันดิบ)
ล้านลูกบาศก์เมตร
2.539
2.381

น้้าทิ้งจากโรงกลั่น
GRI 303-3 - น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
/6 า 1,000 มก./ลิตร
(2018) -ปริน้มาอืาณออกซิ
่นๆ ทั้งหมดที
ีปริมาณของแข็
ามากกว่
เจนที่ส่มารเคมี
ใช้ในการย่งแขวนลอยหรื
อยสลายสารอิอนละลายอยู
ทรีย์ในน้า่ในน้
(COD)
มาณออกซิ
่จุลินทรี้งหมด
ย์ใช้ใ/1นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า (BOD) /6
น้ปริาจากแม่
น้าเจ้/6เจนที
าพระยาทั
ไขและน้ามัน
-ของแข็
น้าทั้งงหมดที
่มีปริม/6าณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร /1 /6
แขวนลอย
/1 /6
-ของแข็
น้าอื่นงๆละลายน้
ทั้งหมดที
า /6่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
/6
ไฟด์ ้งหมด/2
น้ซัลาบาดาลทั
GRI 303- ปรอท /6
/2 /6
4d. (2018) - น้าทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
น้- น้้าาอื
ทิ้ง่นจากส้
า
นั
ก
งานใหญ่
M
Tower
ๆ ทั้งหมดที่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร /2 /6
มาณออกซิ
เจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า (COD) /6
น้ปริาทะเลทั
้งหมด
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า (BOD) /6
- น้าทั้งหมดที/6่มีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้าน้อยกว่า 1,000 มก./ลิตร
ไขและน้ามัน
- น้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ม/6ีปริมาณของแข็งแขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ามากกว่า 1,000 มก./ลิตร
ของแข็งแขวนลอย
ของแข็งละลายน้า /6
ซัลไฟด์ /6
ปรอท /6

2562

2563

2564

2.697

2.495

2.411

N/A
1.926
N/A
0.000
0.000
2.697

2.395
1.768
0.100
0.000
0.000
21.325

2.294
1.582
0.117
0.000
0.000
2.444

ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน เมตร
ตัน เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน
ล้านลูกบาศก์
ตัน เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน เมตร
ตัน เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน
ล้านลูกบาศก์เมตร
ล้านลูกบาศก์เมตร

0.000
0.000
39.23
4.43
0.109
1.36
N/A
9.04
N/A
1,105.00
0.180
0.0001
0.000
0.0001
0.000

0.008
0.000
39.02
4.76
0.103
4.52
N/A
11.15
N/A
791.03
0.904
0.008
0.001
0.008
0.000

0.030
0.000
53.31
7.32
0.200
2.22
N/A
8.23
N/A
1,125.09
0.341
0.030
0.000
0.030
0.000

2.395
18.930
33.22
6.53
0.185
2.17
0.085
4.54
0.100
973.23
0.094
0.270
0.001
0.270
0.000

2.294
0.150
28.98
4.85
0.197
2.48
0.080
4.87
0.117
1,100.98
0.261
0.112
0.001
0.112
0.000

ตัน เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน
ล้านลูกบาศก์
ตัน เมตร
ล้านลูกบาศก์
ตัน เมตร
ตัน
ตัน
ตัน

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
0.007
N/A
0.002
N/A
0.017
0.550
0.002
N/A

N/A
N/A
0.003
N/A
0.002
N/A
0.017
0.285
0.001
N/A

- ในปี 2563 บำงจำกได้เริ่มต้นรำยงำนข้อมูลเรื่องน้ำและน้ำเสียตำมมำตรฐำน GRI 303 เวอร์ชั่น 2018 ข้อมูลก่อนหน้ำในปี 2560 - 2562 ได้ถูกจัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อรำยงำนตำมเกณฑ์ GRI 303 เวอร์ชั่น 2018 โดยข้อมูลในปี 2560 - 2562 ที่ไม่มีฐำนข้อมูลตำมเกณฑ์ใหม่จะแทนที่
ด้วย N/A
หมำยเหตุ:
/1 ปริมำณกำรดึงน้ำจำกน้ำผิวดินทังหมดถูกเก็บรวบรวมจำกควำมจุของปั๊มหรือปริมำตรถัง
/2 ปริมำณกำรดึงน้ำบำดำลทังหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์น้ำ
/3 ปริมำณน้ำทังหมดที่ได้จำกกำรสกัด แปรรูป หรือวัตถุดิบของน้ำมันดิบ ค้ำนวณจำกอัตรำส่วนของน้ำมัน/น้ำเกลือ
/4 ปริมำณกำรดึงน้ำทังหมดจำกบุคคลที่สำมถูกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกใบแจ้งหนีกำรประปำ
/5 ปริมำณน้ำที่ระบำยออกทังหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่ำนค่ำมิเตอร์วัดกำรไหลของน้ำ
/6 คุณลักษณะของน้ำได้จำกผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรภำยนอกที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

การจัดการของเสีย
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ของเสียจากงานประจ้าวัน
ของเสียทั้งหมด

เมตริกตัน/ปี

1,946.74 15,609.00

5,984.27

3,157.79

2,940.80

/1

เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ

1,570.75
80.69%
332.32
17.07%

2,808.28
17.99%
220.21
1.41%

2,023.00
33.81%
158.00
2.64%

2,671.00
84.58%
388.00
12.29%

1,414.61
48.10%
267.06
9.08%

เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ

1.07
0.00
0.05%
0.00%
42.60 10,582.61
2.19%
67.80%
0.00 1,916.35
0.00%
12.28%
0.00
81.55
0.00%
0.52%

0.00
0.00%
3,696.27
61.77%
106.00
1.77%
1.00
0.02%

0.00
0.00%
97.00
3.07%
1.77
0.06%
0.02
0.00%

0.00
0.00%
0.00
0.00%
1,204.12
40.95%
55.01
1.87%

เมตริกตัน/ปี

1,903.07 15,609.37

5,984.87

3,161.27

2,940.80

เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี

1,570.75 4,725.01
332.32 10,884.37

2,128.90
3,855.97

2,676.61
484.66

2,618.73
322.07

ของเสียอันตราย
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายทั้งหมด
ของเสียไม่อันตราย/1
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด
GRI306-3 ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจ้า
ของเสียอันตรายจากเหตุน้ามัน/สารเคมีรั่วไหล /2
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากเหตุน้ามัน/สารเคมีรั่วไหล
ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง /2
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง
ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบารุงประจาปี/2
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบารุงประจาปี/2
ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี

/1 น้ำหนักจำกเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย
/2 ประมำณกำรน้ำหนักของเสียที่เกิดขึนจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนที่บรรจุ
* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

GRI 306-3 ของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ /1
(HW+NHW)
- ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
- ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

อัตราส่วนของของเสียที่ไม่ได้ถูกจากัดโดยการฝังกลบ %

ร้อยละ

100.00%

100.00%

99.75%

100.00%

100.00%

- ของเสียที่ถูกนามาใช้ซ้าและใช้ใหม่

ร้อยละ

31%

30%

10%

26%

47%

(ปริมาณของของเสียที่ไม่ได้ถูกนาไปกาจัดโดยการฝังกลบ)

ด้วย N/A
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากเหตุน้ามัน/สารเคมีรั่วไหล
หมำยเหตุ:
ตรายจากงานก่
อสร้าง /2ของปั๊มหรือปริมำตรถัง
/1 ปริมำณกำรดึงนของเสี
้ำจำกน้ำยผิไม่
วดินอทัันงหมดถู
กเก็บรวบรวมจำกควำมจุ
/2 ปริมำณกำรดึงนร้้ำอบำดำลทั
งหมดถูกเก็บรวบรวมจำกกำรอ่
ำนค่ำมิเตอร์อนสร้
้ำ าง
ยละของ'ของเสี
ยไม่อันตรายจากงานก่
/3 ปริมำณน้ำทังหมดที่ได้จำกกำรสกัด แปรรูป หรือวัตถุดิบของน้ำมันดิบ ค้ำ/2นวณจำกอัตรำส่วนของน้ำมัน/น้ำเกลือ
ของเสี
ย
อั
น
ตรายจากงานซ่
อ
มบ
ารุ
ง
ประจ
าปี
/4 ปริมำณกำรดึงน้ำทังหมดจำกบุคคลที่สำมถูกเก็บรวบรวมข้อมูลจำกใบแจ้งหนีกำรประปำ
บริิ
ษััท บางจาก
คอร์์งหมดถู
ปอเรชั่่
�นยอัจำำน�กัั
ด (มหาชน)
ร้อยละของ'ของเสี
ตรายจากงานซ่
อมบ้
ารุงประจ้า้ำปี
/5 ปริมำณน้ำที่ระบำยออกทั
กเก็บรวบรวมจำกกำรอ่
ำนค่ำมิเตอร์
วัดกำรไหลของน
/6 คุณลักษณะของน
้
ำ
ได้
จ
ำกผลกำรวิ
เ
ครำะห์
จ
ำกห้
อ
งปฏิอบมบ
ัติกำรภำยนอกที
ด้รับ/2ใบอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่
ารุงประจ่ไาปี

175

ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี

/1
น้ำหนัดกการของเสี
จำกเอกสำรก้ำกัยบกำรขนส่งของเสีย
การจั
/2 ประมำณกำรน้ำหนักของเสียที่เกิดขึนจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนที่บรรจุ

ตัวชี้วัด

รายการ

ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
หน่วย

0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
42.60 10,582.61 3,696.27
97.00
0.00
2.19%
67.80%
61.77%
3.07%
0.00%
0.00 1,916.35
106.00
1.77 1,204.12
รายงานความยั่่
ประจำำ�ปี40.95%
ี 2564
0.00%
12.28% �งยืืนแบบบูู
1.77%รณาการ
0.06%
0.00
81.55
1.00
0.02
55.01
0.00%
0.52%
0.02%
0.00%
1.87%
2560

2561

2562

2563

2564

* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

ของเสียจากงานประจ้าวัน

GRI 306-3 ของเสียแบ่งตามประเภทและวิธีการจัดการ /1
(HW+NHW) ของเสียทั้งหมด
- ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด
- ปริมาณของเสี
ของเสี
ยอันตรายย/1ไม่อันตรายทั้งหมด
ร้อัอตยละของ'ของเสี
ยอันตรายทั
ราส่วนของของเสี
ยที่ไม่้งได้หมด
ถูกจากัดโดยการฝังกลบ %
(ปริมาณของของเสี
ยที/1่ไม่ได้ถูกนาไปกาจัดโดยการฝังกลบ)
ของเสี
ยไม่อันตราย
ยที่ถูกนามาใช้
ร้- อของเสี
ยละของ'ของเสี
ยไม่อซัน้าและใช้
ตรายทัใ้งหม่
หมด
- ของเสียที่ถูกจัดการด้วยวิธีการดาเนินการอื่น
GRI306-3 ของเสียที่ไม่ได้มาจากงานประจ้า
- ของเสียที่ถูกกาจัดโดยแปลงกลับมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงทางเลือก / เชื้อเพลิงผสม)
/2 บมาใช้ใหม่
- ของเสียอัยนถูตรายจากเหตุ
กนาไปกาจัดโดยไม่
ีการนาพลั
งานกลั
ของเสี
น้ามันม/สารเคมี
รั่วงไหล
-ร้อของเสี
ยที่ถูกกาจัยดอัด้นวตรายจากเหตุ
ยวิธีการดาเนินการก
าจัดอื่น รๆั่วไหล
ยละของ'ของเสี
้ามัน/สารเคมี
-ของเสี
ฝังกลบ
ยไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง /2
GRI 306-3 ร้อยละของ'ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง
ของเสียอันตราย -ของเสียอันตรายที่ถูก/2จัดการและถูกนาไปกาจัดนอกสถานที/1่
(HW) ของเสี
ยอันตรายจากงานซ่อมบารุงประจาปี
ร้อยละของ'ของเสียอันตรายจากงานซ่อมบ้ารุงประจ้
าปี
ของเสียอันตรายที่ถูกจัดการ -นอกสถานที/1่
ของเสียไม่อันตรายจากงานซ่อมบารุงประจาปี/2
GRI 306-4
-ร้อการเตรี
ยมการเพืยอ่ ไม่
นากลั
บมาใช้ซ้า อมบ้ารุงประจ้าปี
ยละของ'ของเสี
อันตรายจากงานซ่
(HW)
/1 น้ำหนักจำกเอกสำรก้
ำกับากลั
กำรขนส่
งของเสี
ย
- การน
บมาใช้
ใหม่
/2 ประมำณกำรน้ำหนักของเสียที่เกิดขึนจำกกำรค้ำนวณค่ำเฉลี่ยของบรรจุภัณฑ์กับจ้ำนวนที่บรรจุ
- เข้ากระบวนการฟืน้ ฟูเพือ่ นากลับมาใช้ใหม่อื่นๆ (เข้ากระบวนการนาโลหะกลับมาใช้ใหม่)
* HW - ของเสียอันตราย, NHW - ของเสียไม่อันตราย

ของเสียอันตรายที่ถูกนาไปกาจัด - นอกสถานที/1่
GRI 306-3 ของเสี
ยแบ่งตามประเภทและวิ
ธีการจัดการ /1
GRI 306-5 - * DIWการเผา
(ด้วยการนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เชื้อเพลิงทางเลือก / เชื้อเพลิงผสม)

(HW+NHW)
(HW) - การเผา
(ไม่มีการน
งงานกลั
บมาใช้ใหม่)
ปริมาณของเสี
ยอันาพลั
ตรายทั
้งหมด
- การฝั
งกลบ ยไม่อันตรายทั้งหมด
ปริมาณของเสี
-อัการก
ดด้วยวิธีอื่น ๆ*ยที่ไม่ได้ถูกจากัดโดยการฝังกลบ %
ตราส่าจัวนของของเสี
GRI 306-3 (ปริมาณของของเสียที่ไม่ได้ถูกนาไปกาจัดโดยการฝังกลบ)
ยไม่อันตราย -ของเสียไม่อันตรายที่ถูกจัดการและถูกนาไปกาจัดนอกสถานที/1่
(NHW) -ของเสี
ของเสียที่ถูกนามาใช้ซ้าและใช้ใหม่

ของเสียไม่อันตรายที่ถูกจัดการ - นอกสถานที่/1
GRI 306-4 - การเตรียมการเพือ่ นากลับมาใช้ซ้า
(NHW) - การนากลับมาใช้ใหม่
- การนากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอื่นๆ (นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่)
- การนากลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการอื่นๆ (ถมที่ลุ่ม: ใช้ของไม่อันตรายจากการก่อสร้าง)

เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อกยละ
เมตริ
ตัน/ปี
ร้อยละ
ร้อกยละ
เมตริ
ตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริ
ตัน/ปี
ร้อกยละ
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี

1,903.07
1,946.74
1,570.75
332.32
1,570.75
80.69%
100.00%
332.32
31%
17.07%
2%
65%
1.49%
1.07
0.00%
0.05%
0.00%
42.60
2.19%
1,570.75
0.00
0.00%
564.26
0.00
0.00
0.00%
564.26
0.00

15,609.37
15,609.00
4,725.01
10,884.37
2,808.28
17.99%
100.00%
220.21
30%
1.41%
68%
2%
0.28%
0.00
0.00%
0.00%
10,582.61
67.80%
4,725.01
1,916.35
12.28%
4,320.73
81.55
0.00
0.52%
4,320.73
0.00

5,984.87
5,984.27
2,128.90
3,855.97
2,023.00
33.81%
99.75%
158.00
10%
2.64%
62%
28%
0.01%
0.00
0.00%
0.25%
3,696.27
61.77%
2,128.90
106.00
1.77%
570.54
1.00
0.00
0.02%
570.54
0.00

3,161.27
3,157.79
2,676.61
484.66
2,671.00
84.58%
100.00%
388.00
26%
12.29%
2%
72%
0.04%
0.00
0.00%
0.00%
97.00
3.07%
2,676.61
1.77
0.06%
484.94
0.02
0.00
0.00%
484.94
0.00

2,940.80
2,940.80
2,618.73
1,414.61
322.07
48.10%
100.00%
267.06
47%
9.08%
9%
43.77%
0.22%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
2,618.73
1,204.12
40.95%
1,462.86
55.01
0.00
1.87%
1,220.57
242.29

เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ
เมตริกตัน/ปี
ร้อยละ

1,006.49
404.28
1,903.07 15,609.37
1,006.49
360.28
0.00 4,725.01
44.00
1,570.75
0.00 10,884.37
0.00
332.32
0.00
0.00
100.00% 100.00%
332.32 10,884.37
31%
30%

1,558.36
5,984.87
1,543.00
0.40
2,128.90
14.96
3,855.97
0.00
99.75%
3,855.97
10%

2,191.67
3,161.27
2,190.40
1.27
2,676.61
0.00
484.66
0.00
100.00%
484.66
26%

1,155.87
2,940.80
1,149.29
6.58
2,618.73
0.00
322.07
0.00
100.00%
322.07
47%

เมตริกตัน/ปี

70.69 10,884.37

3,701.82

395.72

184.26

เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี

0.00
0.00
28.09
301.76
0.00
0.00
42.60 10,582.61

0.00
5.55
0.00
3,696.27

0.00
321.96
0.00
73.76

0.00
166.28
17.98
0.00

ของเสียไม่อันตรายที่ถูกนาไปกาจัด -นอกสถานที/1่

เมตริกตัน/ปี

261.63

0.00

154.15

88.94

137.81

GRI 306-5 - การเผา (ด้วยการนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ : เชื้อเพลิงทางเลือก / เชื้อเพลิงผสม)
(NHW) - การเผา (ไม่มีการนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่)
- การฝังกลบ
- การกาจัดด้วยวิธีอื่น ๆ
* คาชี้แจงเพิม่ เติมในการจัดการของเสียอันตราย

เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี
เมตริกตัน/ปี

233.35
28.28
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

154.15
0.00
0.00
0.00

88.94
0.00
0.00
0.00

137.81
0.00
0.00
0.00

ตำมประกำศของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (DIW) โรงกลั่นบำงจำกได้ปฏิบัติตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 2550 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และกำร
จัดกำรของเสีย ได้มีจัดประเภทและจัดกำรตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำด้วยพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และ กำรก้ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กำรจัดกำรของเสียสำมำรถจ้ำแนกได้ 8 วิธีดังนี: วิธีที่ 01 กำรคัดแยกประเภทเพื่อจ้ำหน่ำยต่, วิธีที่
02 กักเก็บในภำชนะบรรจุ วิธีที่ 03 กำรน้ำกลับมำใช้ซ้ำ วิธีที่ 04 กำรน้ำกลับมำใช้ประโยชน์อีก วิธีที่ 05 กำรน้ำกลับคืนมำใหม่ (Recovery) วิธีที่ 06 กำรบ้ำบัด วิธีที่ 07 Disposal และ วิธีที่ 08 กำรจัดกำรด้วยวิธีอื่น ๆ

* DIW

04
07

ของเสียอันตรายที่ถูกนาไปกาจัด /1
- การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (recycle) (รหัสการกาจัด 042, 041, 044 และ 049)
- 041: การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
- 042: การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม
- 044: เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
- การกาจัด (075: เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย)

เมตริกตัน/ปี

1006.49

404.28

1543.40

2191.67

1155.87

เมตริกตัน/ปี

1,006.49

360.28

1,543.00

2,190.40

1,149.29

เมตริกตัน/ปี

0.00

44.00

0.40

1.27

6.58

/1 วิธีกำรก้ำจัดของเสียและปริมำณจำกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตให้น้ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

** 306-3: การรั่วไหลอย่างมีนัยสาคัญ (ตามคาแนะนาภาคส่วนเพิม่ เติมตาม GRI Standard)
(**เนื้อหาที่เกี่ยวกับของเสียตาม GRI Standard- GRI306: น้าทิ้งและของเสีย (2016) ถูกแทนที่ด้วย GRI Standard-GRI 303: น้าและน้าเสีย (2018) และเนื้อหาเกี่ยวกับของเสียถูกแทนที่โดย GRI 306: ของเสีย (2020) แต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
รั่วไหลใน GRI 306: น้าทิ้งและของเสีย (2016) ยังคงมีผลบังคับใช้)

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน
การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 100 บาร์เรล / ครั้ง
GRI306-3 - จานวนครั้งของการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 100 บาร์เรล / ครั้ง)
(2016) - ปริมาณการรั่วไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 100 บาร์เรล / ครั้ง)
Sector standard
reference 11.8.2

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล / ครั้ง (แต่ไม่เกิน 100 บาร์เรล)

กรณี/ครัง
บำร์เรล
ลิตร

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

- การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก (recycle) (รหัสการกาจัด 042, 041, 044 และ 049)
- 041: การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
04
- 042: การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม
- 044:
วัตถุด�นิบจำำทดแทนในเตาเผาปู
บริิษััท บางจาก
คอร์์เป็ปนอเรชั่่
�กััด (มหาชน) นซีเมนต์
07
- การกาจัด (075: เผาทาลายในเตาเผาเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย)
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เมตริกตัน/ปี

1,006.49

เมตริกตัน/ปี

0.00

360.28

1,543.00

2,190.40

1,149.29
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44.00

0.40

1.27

6.58

/1 วิธีกำรก้ำจัดของเสียและปริมำณจำกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตให้น้ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และเอกสำรก้ำกับกำรขนส่งของเสีย

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

** 306-3: การรั่วไหลอย่างมีนัยสาคัญ (ตามคาแนะนาภาคส่วนเพิม่ เติมตาม GRI Standard)
(**เนื้อหาที่เกี่ยวกับของเสียตาม GRI Standard- GRI306: น้าทิ้งและของเสีย (2016) ถูกแทนที่ด้วย GRI Standard-GRI 303: น้าและน้าเสีย (2018) และเนื้อหาเกี่ยวกับของเสียถูกแทนที่โดย GRI 306: ของเสีย (2020) แต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
รั่วไหลใน GRI 306: น้าทิ้งและของเสีย (2016) ยังคงมีผลบังคับใช้)

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน
การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 100 บาร์เรล / ครั้ง
GRI306-3 - จานวนครั้งของการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 100 บาร์เรล / ครั้ง)
(2016) - ปริมาณการรั่วไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 100 บาร์เรล / ครั้ง)
Sector standard
reference 11.8.2

กรณี/ครัง
บำร์เรล
ลิตร

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

กรณี/ครัง
บำร์เรล
ลิตร
บำร์เรล
ลิตร

1
3
3.00
141.00
480.00 22,560.00
3.00
74.00
480.00 11,840.00

2
4.00
640.00
0.00
0.00

3
11.00
1,760.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00
0.00
0.00

กรณี/ครัง

0

0

การรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล / ครั้ง (แต่ไม่เกิน 100 บาร์เรล)
- จานวนครั้งของการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 1 บาร์เรล / ครั้ง)
- ปริมาณการรั่วไหลของของสารไฮโดรคาร์บอนอย่างมีนัยสาคัญ (> 1 บาร์เรล / ครั้ง)
- ปริมาณการรั่วไหลของของสารไฮโดรคาร์บอน > 1 บาร์เรล ที่มีการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

การปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
GRI307-1

การปฏิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม
จานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสาคัญกรณีละเมิดกฏหมายสิ่งแวดล้อม

0

0

0

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ ประจำำ�ปีี 2564
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม

ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม <--(หัวตรงนี้รบกวนทำง Artwork ออกแบบนะคะ)
ผลกำรด
ำเนินงำนด้ำนสังคม <--(หัวตรงนี้รบกวนทำง Artwork ออกแบบนะคะ)
กำรจ้ำงงำน
กำรจ้ำงงำน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

รำยกำร
รำยกำร

หน่วย
หน่วย

2560
จำนวนคน
2560 %
จำนวนคน
%

2561
จำนวนคน
2561 %
จำนวนคน
%

2562
จำนวนคน
2562 %
จำนวนคน
%

2563
จำนวนคน
2563 %
จำนวนคน
%

2564
จำนวนคน
2564 %
จำนวนคน
%

กำรจ้ำงงำน
พนักงำน*
(คน) *บริษัทว่ำจ้ำงพนักงำนแบบสัญญำประจำ และเต็มเวลำเท่ำนั้น ไม่มีกำรจ้ำงแบบชั่วครำวหรือพำร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีกำรจ้ำงงำนแบบ Self-employed และ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำลังตำมฤดูกำล
กำรจ้
ำงงำน
พนั
กงำน* (คน) *บริษัทว่ำจ้ำงพนักงำนแบบสัญญำประจำ และเต็มเวลำเท่ำนั้น ไม่มีกำรจ้ำงแบบชั่วครำวหรือพำร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีกำรจ้ำงงำนแบบ Self-employed และ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำลังตำมฤดูกำล
จำแนกตำมเพศ

จำแนกตำมเพศ
พนั
กงำนทั้งหมด
ชำยกงำนทั้งหมด
พนั
หญิง
ชำย
หญิ
ง
จำแนกตำมศำสนำ
จำแนกตำมศำสนำ
พนั
กงำนทั้งหมด
พุทกธงำนทั้งหมด
พนั
พุคริทสธต์
อิสสลำม
คริ
ต์
ๆ
อิอืส่นลำม
อืจ่นำแนกตำม
ๆ
Generation
จำแนกตำม
Generation
พนั
กงำนทั้งหมด
Baby
Boom
พนั
กงำนทั
้งหมด
Generation
Baby
Boom X
Generation XY
Generation YZ
Generation
จำแนกตำมระดัZบ
จผูำแนกตำมระดั
บ
้จัดกำรขึ้นไป (Level
10-14: Executive up)
้จัดกำรขึ้นไป (Level 10-14: Executive up)
GRI 102-8 ผูชำย
หญิง
GRIand
102-8 ชำย
พนักงงำนระดับอำวุโส
GRIand
401-1 หญิ
(Level
8-9: บSenior
กงำนระดั
อำวุโส Officer)
GRI 401-1 พนั
ชำย 8-9: Senior Officer)
(Level
หญิง
ชำย
พนักงงำนระดับบริหำร (Level 5-7: Officer)
หญิ
ชำยกงำนระดับบริหำร (Level 5-7: Officer)
พนั
หญิง
ชำย
พนักงงำนระดับปฏิบัติกำร
หญิ
(Level
1-4 :บPractitioner)
พนั
กงำนระดั
ปฏิบัติกำร
ชำย 1-4 : Practitioner)
(Level
หญิง
ชำย
จำแนกตำมอำยุ
หญิ
ง
ต่ำกว่ำ 30 ปี
จอำยุ
ำแนกตำมอำยุ
ระหว่ตำ่ำกว่
ง 30-50
อำยุ
ำ 30 ปีปี
อำยุเกิำนง 30-50
50 ปี ปี
ระหว่
อำยุ
เกิน 50 ปีน้ ที่
จำแนกตำมพื
จสำแนกตำมพื
ำนักงำนใหญ่น้ ที่
่น
สโรงกลั
ำนักงำนใหญ่
ภำคเหนื
โรงกลั
่น อ
ภำคกลำงอ
ภำคเหนื
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคกลำง
ภำคใต้ นออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวั
ภำคใต้
ควำมหลำกหลำยของพนักงำน

ควำมหลำกหลำยของพนั
กงำน รำยกำร
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ควำมหลำกหลำยของพนั
รำยกำรกงำน (Diversity)
ร้ควำมหลำกหลำยของพนั
อยละของพนักงำนหญิงทั้งหมด กงำน (Diversity)

CSA
CSA

จำนวนคน/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

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

866.00
1,240.00
374.00
866.00

69.84
100.00
30.16
69.84

881.00
1,254.00
373.00
881.00

70.26
100.00
29.74
70.26

868.00
1,251.00
383.00
868.00

69.38
100.00
30.62
69.38

854.00
1,230.00
376.00
854.00

69.43
100.00
30.57
69.43

759.00
1,103.00
344.00
759.00

68.81
100.00
31.19
68.81

จำนวนคน/ร้อยละ

374.00

30.16

373.00

29.74

383.00

30.62

376.00

30.57

344.00

31.19

จำนวนคน/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

จำนวนคน/ร้อยละ

1189.00
1,240.00
23.00
1189.00

95.89
100.00
1.85
95.89

1205.00
1,254.00
27.00
1205.00

96.09
100.00
2.16
96.09

1204.00
1,251.00
22.00
1204.00

96.24
100.00
1.76
96.24

1182.00
1,230.00
24.00
1182.00

96.10
100.00
1.95
96.10

1060.00
1,103.00
19.00
1060.00

96.10
100.00
1.72
96.10

27.00
23.00
1.00
27.00

2.18
1.85
0.08
2.18

21.00
27.00
1.00
21.00

1.67
2.16
0.08
1.67

23.00
22.00
2.00
23.00

1.84
1.76
0.16
1.84

22.00
24.00
2.00
22.00

1.79
1.95
0.16
1.79

20.00
19.00
4.00
20.00

1.82
1.72
0.36
1.82

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

1.00

0.08

1.00

0.08

2.00

0.16

2.00

0.16

4.00

0.36

จำนวนคน/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

จำนวนคน/ร้อยละ

47.00
1,240.00
546.00
47.00

3.79
100.00
44.03
3.79

42.00
1,254.00
550.00
42.00

3.35
100.00
43.86
3.35

36.00
1,251.00
541.00
36.00

2.88
100.00
43.25
2.88

22.00
1,230.00
533.00
22.00

1.79
100.00
43.33
1.79

14.00
1,103.00
451.00
14.00

1.26
100.00
40.89
1.26

627.00
546.00
20.00
627.00

50.56
44.03
1.61
50.56

632.00
550.00
30.00
632.00

50.40
43.86
2.39
50.40

625.00
541.00
49.00
625.00

49.96
43.25
3.92
49.96

626.00
533.00
49.00
626.00

50.89
43.33
3.98
50.89

585.00
451.00
53.00
585.00

53.04
40.89
4.81
53.04

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

20.00

1.61

30.00

2.39

49.00

3.92

49.00

3.98

53.00

4.81

จำนวนคน/ร้อยละ

136.00

10.97

151.00

12.04

158.00

12.63

161.00

13.09

158.00

14.32

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

91.00
136.00
45.00
91.00

7.34
10.97
3.63
7.34

103.00
151.00
48.00
103.00

8.21
12.04
3.83
8.21

103.00
158.00
55.00
103.00

8.23
12.63
4.40
8.23

103.00
161.00
58.00
103.00

8.37
13.09
4.72
8.37

97.00
158.00
61.00
97.00

8.79
14.32
5.53
8.79

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

45.00
225.00

3.63
18.15

48.00
224.00

3.83
17.86

55.00
235.00

4.40
18.78

58.00
234.00

4.72
19.02

61.00
231.00

5.53
20.94

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

225.00
142.00

18.15
11.45

224.00
138.00

17.86
11.00

235.00
147.00

18.78
11.75

234.00
150.00

19.02
12.20

231.00
148.00

20.94
13.42

จำนวนคน/ร้อยละ

83.00
142.00
443.00
83.00

6.69
11.45
35.73
6.69

86.00
138.00
461.00
86.00

6.86
11.00
36.76
6.86

88.00
147.00
462.00
88.00

7.03
11.75
36.93
7.03

84.00
150.00
454.00
84.00

6.83
12.20
36.91
6.83

83.00
148.00
390.00
83.00

7.52
13.42
35.36
7.52

จำนวนคน/ร้อยละ

257.00
443.00
186.00
257.00

20.73
35.73
15.00
20.73

278.00
461.00
183.00
278.00

22.17
36.76
14.59
22.17

270.00
462.00
192.00
270.00

21.58
36.93
15.35
21.58

263.00
454.00
191.00
263.00

21.38
36.91
15.53
21.38

227.00
390.00
163.00
227.00

20.58
35.36
14.78
20.58

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

186.00
436.00

15.00
35.16

183.00
418.00

14.59
33.33

192.00
396.00

15.35
31.65

191.00
381.00

15.53
30.98

163.00
324.00

14.78
29.37

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

436.00
376.00

35.16
30.32

418.00
362.00

33.33
28.87

396.00
348.00

31.65
27.82

381.00
338.00

30.98
27.48

324.00
287.00

29.37
26.02

จำนวนคน/ร้อยละ

60.00
376.00

4.84
30.32

56.00
362.00

4.47
28.87

48.00
348.00

3.84
27.82

43.00
338.00

3.50
27.48

37.00
287.00

3.35
26.02

จำนวนคน/ร้อยละ

60.00
308.00

4.84
24.84

56.00
328.00

4.47
26.16

48.00
287.00

3.84
22.94

43.00
205.00

3.50
16.67

37.00
154.00

3.35
13.96

จำนวนคน/ร้อยละ

811.00
308.00
121.00
811.00

65.40
24.84
9.76
65.40

810.00
328.00
116.00
810.00

64.59
26.16
9.25
64.59

827.00
287.00
137.00
827.00

66.11
22.94
10.95
66.11

875.00
205.00
150.00
875.00

71.14
16.67
12.20
71.14

809.00
154.00
140.00
809.00

73.35
13.96
12.69
73.35

จำนวนคน/ร้อยละ

121.00

9.76

116.00

9.25

137.00

10.95

150.00

12.20

140.00

12.69

จำนวนคน/ร้อยละ

530.00

42.74

544.00

43.38

545.00

43.57

533.00

43.33

476.00

43.16

จำนวนคน/ร้อยละ

642.00
530.00
10.00
642.00

51.77
42.74
0.81
51.77

634.00
544.00
9.00
634.00

50.56
43.38
0.72
50.56

630.00
545.00
10.00
630.00

50.36
43.57
0.80
50.36

620.00
533.00
9.00
620.00

50.41
43.33
0.73
50.41

551.00
476.00
10.00
551.00

49.95
43.16
0.91
49.95

จำนวนคน/ร้อยละ

41.00
10.00
10.00
41.00

3.31
0.81
0.81
3.31

3.91
0.72
0.80
3.91

49.00
10.00
9.00
49.00

3.92
0.80
0.72
3.92

46.00
10.00
12.00
46.00

4.17
0.91
1.09
4.17

7.00
10.00

0.56
0.81

0.64
0.80

8.00
9.00

0.64
0.72

49.00
9.00
11.00
49.00
8.00
11.00

3.98
0.73
0.89
3.98

จำนวนคน/ร้อยละ

49.00
9.00
10.00
49.00
8.00
10.00

0.65
0.89

8.00
12.00

0.73
1.09

จำนวนคน/ร้อยละ

7.00

0.56

8.00

0.64

8.00

0.64

8.00

0.65

8.00

0.73

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

จำนวนคน/ร้อยละ
จำนวนคน/ร้อยละ

หน่วย
หน่วย

2560
2560

2561
2561

2562
2562

2563
2563

2564
2564

ร้อยละ

30.62

30.57

31.19

ยละของพนักกงำนหญิ
งำนหญิงงทัในระดั
ร้ร้ออยละของพนั
้งหมดบบริหำรทั้งหมด
8-14) กงำนหญิงในระดับบริหำรทั้งหมด
ร้(Level
อยละของพนั
ร้อยละของพนั
(Level
8-14) กงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
8-9) กงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
ร้(Level
อยละของพนั

ร้ร้ออยละ
ยละ

30.62
36.39

30.57
35.95

31.19
37.79

ร้อยละ
ร้อยละ

36.39
37.47

35.95
35.90

37.79
35.93

(Level
8-9) กงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14)
ร้อยละของพนั

ร้อยละ
ร้อยละ

37.47
39.13

35.90
41.67

35.93
36.36

ร้อยละของพนักงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14)

ร้อยละ

39.13

41.67

36.36

สำนักงำนใหญ่
โรงกลั่น
ภำคเหนือ
บริิษััท บางจากภำคกลำง
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้

จำนวนคน/ร้อยละ

530.00

42.74

544.00

43.38

545.00

43.57

533.00

43.33

476.00

43.16

จำนวนคน/ร้อยละ

642.00

51.77

634.00

50.56

630.00

50.36

620.00

50.41

551.00

49.95

จำนวนคน/ร้อยละ

10.00

0.81

9.00

0.72

10.00

0.80

9.00

0.73

10.00

0.91

จำนวนคน/ร้อยละ

41.00

3.31

3.91

49.00

จำนวนคน/ร้อยละ

10.00

1780.81

49.00
10.00

0.80

9.00

0.72

11.00

0.89

12.00

1.09

จำนวนคน/ร้อยละ

7.00

0.56

8.00

0.64

8.00

0.64

8.00

0.65

8.00

0.73

3.92
49.00
4.17
รายงานความยั่่
�งยืืนแบบบูู3.98
รณาการ46.00
ประจำำ�ปีี 2564

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน
ตัวชี้วัด

รำยกำร

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

ควำมหลำกหลำยของพนักงำน (Diversity)

GRICSA
405-1

ร้อยละของพนักงำนหญิงทั้งหมด
ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรทั้งหมด
(Level 8-14)
ร้อยละของพนักงำนหญิงระดับพนักงำนอำวุโส
(Level 8-9)

ร้อยละ

30.62

30.57

31.19

ร้อยละ

36.39

35.95

37.79

ร้อยละ

37.47

35.90

35.93

ร้อยละของพนักงำนหญิงบริหำรระดับสูง (Level 13-14)

ร้อยละ

39.13

41.67

36.36

ร้อยละ

22.58

22.44

24.15

ร้อยละ

27.60

26.45

24.64

ร้อยละ

1.00

1.00

1.00

ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรที่อยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนสร้ำงรำยได้
ร้อยละของพนักงำนหญิงในระดับบริหำรที่อยู่ในฝ่ำย/
ส่วนงำนตำมหลัก STEM
ร้อยละของแรงงำนตำมกลุ่มบุคลำกรพิเศษ - ทุพพลภำพ

พนักงำนพ้นสภำพ
ตัวชี้วัด

รำยกำร

หน่วย

2560
จำนวนคน
%

2561
จำนวนคน
%

2562
จำนวนคน
%

2563
จำนวนคน
%

2564
จำนวนคน
%

พนักงำนพ้นสภำพ
อัตรำกำรลำออกจำกองค์กร
จำแนกตำมเพศ
ชำย
หญิง
จำแนกตำมอำยุ
อำยุต่ำกว่ำ 30 ปี
ระหว่ำง 30-50 ปี
อำยุเกิน 50 ปี
GRI 401-1

ร้อยละ

4.00

5.36
5.63

3.55

3.16

5.13

จำนวนคน/ร้อยละ

31

14

64.10
35.90

37

18

74.29
25.71

25

19

58.70
41.30

52

18

63.27
36.73

27

จำนวนคน/ร้อยละ

20

64.91
35.09

จำนวนคน/ร้อยละ

28

57.14

20

43.48

39

55.71

18

46.15

27

47.37

จำนวนคน/ร้อยละ

21

42.86

25

54.35

27

38.57

17

43.59

28

49.12

จำนวนคน/ร้อยละ

0

0.00

1

2.17

4

5.71

4

10.26

2

3.51

จำนวนคน/ร้อยละ

61
43

58.65
41.35

46

11

63.33
36.67

21

29

60.81
39.19

19

21

68.66
31.34

45

จำนวนคน/ร้อยละ

22

48.84
51.16

จำนวนคน/ร้อยละ

86

82.69

37

55.22

55

74.32

24

80.00

24

55.81

จำนวนคน/ร้อยละ

18

17.31

27

40.30

16

21.62

6

20.00

17

39.53

จำนวนคน/ร้อยละ

0

0.00

3

4.48

3

4.05

0

0

2

4.65

จำนวนคน/ร้อยละ

4

0.32

5

0.40

7

0.56

4

0.33

8

0.73

จำนวนคน/ร้อยละ

4

0.32

5

0.40

7

0.56

4

0.33

8

0.73

พนักงำนใหม่
จำแนกตำมเพศ
ชำย
หญิง
จำแนกตำมอำยุ
อำยุต่ำกว่ำ 30 ปี
ระหว่ำง 30-50 ปี
อำยุเกิน 50 ปี

กำรลำคลอดบุตร
พนักงำนที่ใช้สิทธิลำคลอดบุตร
พนักงำนที่กลับมำทำงำนหลังใช้สิทธิลำคลอดบุตร

กำรพัฒนำพนักงำน
ตัวชี้วัด

รำยกำร

หน่วย

2560

2561

2562

2563

2564

กำรพัฒนำพนักงำน (จำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี)
จำนวนชั่วโมงทั้งหมด
จำนวนเฉลี่ยทั้งหมด
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำต่อ
ชั่วโมงกำรทำงำน (DJSI/CSA)
GRI 404-1 จำแนกตำมเพศ
ชำย
หญิง
จำแนกตำมระดับ
ผู้จัดกำรขึ้นไป (Level 10-14: Manager up)
พนักงำนระดับบริหำร
(Level 5-9: Officer, Senior Officer)
พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
(Level 1-4 : Practitioner)
GRI 404-1 จำแนกตำมสำยงำน
สำยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (PS)
กลุ่มงำนวำงแผนยุทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ยั่งยืนองค์กร (CG)
กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพองค์กร (MD)
บัญชีและกำรเงิน (AF)
กลุ่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG)
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและกำรค้ำน้ำมัน (RFBG)
ทรัพยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ (BD)
GRI 404-1 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (BPPU)
ทรัพยำกรธรรมชำติ (NT)

ชั่วโมง

55,926.00

57,487.00

56,448.50

28,650.27

30,869.65

ชั่วโมง

45.10

45.88

45.12

23.29

27.99

บำท

62,855.51

47,048.98

28,120.00

8,717.66

14,447.45

ชั่วโมง

42.66

43.07

42.82

21.05

29.03

ชั่วโมง

50.76

52.65

50.35

28.18

25.69

ชั่วโมง

63.91

56.66

52.33

45.15

53.66

ชั่วโมง

56.31

58.09

56.35

24.03

24.87

ชั่วโมง

22.39

22.34

22.48

12.53

21.46

ชั่วโมง

56.00

104.29

56.45

38.45

31.84

ชั่วโมง

-

73.56

102.23

46.99

-

ชั่วโมง

53.45

73.22

71.68

37.00

23.47

ชั่วโมง

64.28

71.06

67.65

18.85

27.00

ชั่วโมง

43.53

43.83

44.35

15.58

29.56

ชั่วโมง

39.23

30.47

30.63

21.82

28.09

ชั่วโมง

63.00

-

-

-

-

ชั่วโมง

-

-

-

-

-

ชั่วโมง

-

86.00

-

-

-

ระหว่ำง 30-50 ปี
ชำย
อำยุงเกิน 50 ปี
หญิ
จกำรลำคลอดบุ
ำแนกตำมระดับตร
้จัดกำรขึ
้นไป�น(Level
Manager up)
บริิษััท บางจากผูคอร์์
ปอเรชั่่
จำำ�กััด10-14:
(มหาชน)
พนักกงำนระดั
งำนที่ใช้บสบริ
ิทธิหลำร
ำคลอดบุตร
พนั
พนักงำนที
่กลัOfficer,
บมำทำงำนหลั
งใช้Officer)
สิทธิลำคลอดบุตร
(Level
5-9:
Senior

กำรพัฒนำพนักพนั
งำนกงำนระดับปฏิบัติกำร

ตัวชี้วัด

รำยกำร

17.31
42.66
0.00
50.76

0

จำนวนคน/ร้
ชั่วโมงอยละ

27

40.30
43.07
4.48
52.65

3

63.91

ชั่วโมง

4

จำนวนคน/ร้อยละ

ชั่วโมงอยละ
จำนวนคน/ร้

4

ชั่วโมง

ตัวชี้วัด (Level 1-4 : Practitioner)
รำยกำร
หน่วย
GRI 404-1 จำแนกตำมสำยงำน
กำรพัฒนำพนักงำน (จำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี)
ชั่วโมง
สำยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (PS)
ชั่วโมง
จำนวนชั
่วโมงทั้งหมด
กลุ
่มงำนวำงแผนยุ
ทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ชั่วโมง
ยัจ่งำนวนเฉลี
ยืนองค์ก่ยรทั(CG)
ชั่วโมง
้งหมด
ชั่วโมง
กลุ
่มงำนบริ
กยภำพองค์กฒรนำต่
(MD)
ค่ำใช้
จ่ำยเฉลีหำรและพั
่ยในกำรฝึฒกนำศั
อบรมและกำรพั
อ
บำท
ชั่วโมง
ำงำน
(DJSI/CSA)
บัชั่วญโมงกำรท
ชีและกำรเงิ
น (AF)
ชั่วโมง
จำแนกตำมเพศ
่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG)
GRI 404-1 กลุ
ชั่วโมง
กลุ
ชำย่มธุรกิจโรงกลั่นและกำรค้ำน้ำมัน (RFBG)
ชั่วโมง
ทรั
หญิพงยำกรธรรมชำติและพัฒนำธุรกิจใหม่ (BD)
ชั่วโมง
จำแนกตำมระดั
GRI 404-1 กลุ
่มธุรกิจผลิตภับณฑ์ชีวภำพ (BPPU)
ชั่วโมง
ทรั
ยำกรธรรมชำติ
(NT)
ผู้จพัดกำรขึ
้นไป (Level
10-14: Manager up)
ร้อยละ
คะแนน
BestบEmployer
พนักงำนระดั
บริหำร
ชั่วโมง
(Level 5-9: Officer,
ร้อยละ
คะแนนควำมผู
กพันพนัSenior
กงำน Officer)
กรณี
ข้พนัอร้กองำนระดั
งเรียนด้บำปฏิ
นแรงงำนและสิ
บัติกำร ทธิมนุษยชน
ชั่วโมง
ข้(Level
อร้องเรี1-4
ยนเกี: Practitioner)
่ยวกับกำรล่วงละเมิด และกำร
กรณี
อกปฏิบัติ
จำแนกตำมสำยงำน
GRI 404-1 เลื
ชั่วโมง
สำยกรรมกำรผู
สัดส่วนค่ำตอบแทนพนั
กงำน้จัดกำรใหญ่ (PS)
กลุ่มงำนวำงแผนยุทธศำสตร์และพัฒนำควำม
ชั่วโมง
ตัวชี้วัด ยั่งยืนองค์กร (CG) รำยกำร
หน่
วย
ชั่วโมง
กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพองค์กร (MD)
ดส่ชีวและกำรเงิ
นค่ำตอบแทนพนั
ชั่วโมง
บัสัญ
น (AF) กงำน (หญิง : ชำย)
ชั่วโมง
่มธุรกิจกำรตลำด (MKBG)
จกลุำแนกตำมเพศ
่วโมงวน
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและกำรค้ำน้ำมัน (RFBG)
อัตชัรำส่
เพศ
ชั
่วโมง
ทรั
พ
ยำกรธรรมชำติ
แ
ละพั
ฒ
นำธุ
ร
กิ
จ
ใหม่
(BD)
จำแนกตำมอำยุ
ชั
่วโมงวน
GRI 404-1 อำยุ
กลุ่มตธุ่ำกว่
รกิจำผลิ30ตภัปีณฑ์ชีวภำพ (BPPU)
อัตรำส่
ชั
่วโมงวน
ทรั
พ
ยำกรธรรมชำติ
(NT)
อัตรำส่
ระหว่ำง 30-50 ปี
อำยุเกิน 50 ปี
จำแนกตำมศำสนำ
พุทธ
GRI 405-2 อื่นๆ
จำแนกตำมระดับ
ผู้จัดกำรขึ้นไป (Level 10-14)
พนักงำนระดับอำวุโส (Level 8-9)
พนักงำนระดับบริหำร (Level 5-7)
พนักงำนระดับปฏิบัติกำร (Level 1-4)
จำแนกตำมพืน้ ที่
สำนักงำนใหญ่
โรงกลั่น
อื่นๆ (ภำคเหนือ, ภำคกลำง, ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภำคใต้)

18

จำนวนคน/ร้
ชั่วโมงอยละ

0.32
17956.31
22.39

2560

7

20.00
21.05
28.180

0

17

39.53
29.03
4.65
25.69

2

52.33
45.15
53.66
รายงานความยั่่
�งยืืนแบบบูู
รณาการ ประจำำ�ปีี 2564

0.56
56.35
0.56

7

22.34

2561

6

2562

4

0.33
24.03
0.33

4

22.48

8

12.53

2563

0.73
24.87
0.73

8

56.00

104.29

56.45

38.45

31.84

57,487.00
73.56
45.88

56,448.50
102.23
45.12

28,650.27
46.99
23.29

30,869.65
27.99

53.45
62,855.51
64.28

73.22
47,048.98
71.06

71.68
28,120.00
67.65

37.00
8,717.66
18.85

23.47
14,447.45
27.00

43.53

43.83

44.35

15.58

29.56

39.23
42.66

30.47
43.07

30.63
42.82

21.82
21.05

28.09
29.03

63.00
50.76

52.65-

50.35-

28.18-

25.69-

-

-

-

-

-

63.91-

86.00
56.66

52.33-

45.15-

53.66-

61.00
56.31
61.00

67.00
58.09
69.00

56.00
56.35
62.00

56.00
24.03
63.00

N/A
24.87
70.00

0.00
22.39

0.00
22.34

0.00
22.48

0.00
12.53

0.00
21.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.00

104.29

56.45

38.45

31.84

ชำย

-

53.45

2561
หญิง

73.56

ชำย

73.22

หญิง

2562 102.23
ชำย
71.68

2563
หญิง

46.99

ชำย

37.00

64.28

71.06

67.65

18.85

43.53

43.83

44.35

15.58

39.23

30.47

30.63

21.82

63.00

-

-

-

-

-

-

-

-

86.00

-

-

2564
หญิง

ชำย

ค่ำเฉลี่ยของสัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน
ค่ำมัธยฐำนของสัดส่วนค่ำตอบแทนพนักงำน
ค่ำเฉลี่ยของสัดส่วนเงินโบนัส
ค่ำมัธยฐำนของสัดส่วนเงินโบนัส

-

23.47
27.00
29.56

1.00

28.09
0.86
-

1.00
1.00

0.750.83-

อัตรำส่วน

0.96

1.00

อัตรำส่วน

1.00

0.85

อัตรำส่วน

0.78

1.00

อัตรำส่วน

0.89

1.00

อัตรำส่วน

0.98

1.00

อัตรำส่วน

0.94

1.00

อัตรำส่วน

1.00

0.89

อัตรำส่วน

0.79

1.00

อัตรำส่วน

1.00

0.74

อัตรำส่วน

0.78

1.00

2563
ชำย : หญิง

2564
ชำย : หญิง

ร้อยละ

-16.97

-15.66

ร้อยละ

-20.29

-18.88

ร้อยละ

-14.92

-14.47

ร้อยละ

-15.96

-17.83

หน่วย

2560
ชำย : หญิง

2561
ชำย : หญิง

2562
ชำย : หญิง

อัตรำส่วนควำมแตกต่ำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (ชำย : หญิง)
CSA

21.46

2564

55,926.00
45.10

2560
หญิง

5

21.62
42.82
4.05
50.35

3

56.66
0.40
58.09
0.40

5

0.32

16
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย <--(หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560
ชาย

2561
หญิง

ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

หญิง

GRI 403-9 Workers covered by an occupational health and safety management system
ชั่วโมงการทางานรวม
ชั่วโมง

- พนักงาน

ชั่วโมง
ชั่วโมง

- ผู้รับเหมา

ชั่วโมง

อัตราการลางาน
- พนักงาน

1,562,576.30
1,352,215.40

2,469,674.80

210,360.90 1,806,814.30

5,509,197.90

2,395,054.80

662,860.50 1,736,499.30

5,459,788.80

2,344,462.90

658,555.50 1,675,031.60

6,564,583.52

1,258,971

669,431.30 1,149,249.50

7,815,554

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

1.05

ร้อยละ

0.85

0.97

0.78

0.00

0.00

1.13

0.69

0.00

0.00

109,721.50

2,810,960.50

0.88

0.49

0.00

0.00

572,543.00

0.62

การบาดเจ็บจากการทางาน (Work-Related Injuries)
GRI 403-9 การเสียชีวิตจากการบาดจ็บจากการทางาน (Fatality as a result of Work-Related Injury)
จานวนครั้ง

- พนักงาน

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

0.00
0.00

- ผู้รับเหมา

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

0.00

0.00
0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
จานวนครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

100
0.00

0.00
0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00

- พนักงาน

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

จานวนครั้ง

- ผู้รับเหมา

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

3.00

0.64
0.74

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00

6.00
6.00

0.00
0.00

1.41

100

- พนักงาน

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

0.00

0.00

จานวนครั้ง

- ผู้รับเหมา

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน

0.00

0.00

0.40
0.00

0.55

0.00

- ผู้รับเหมา

จานวนครั้ง

จานวนครั้ง
ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

100

100

100

100

100

3.00

2.00

2.00

1.00

0.00

3.00

0.00
0.00

0.00

2.00

0.55
0.00

0.71

100

0.00

2.00

0.30
0.00

0.42

100

N/A

N/A

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00
0.00

0.00

0.00
100

0.00

0.00

0.34

100

N/A

N/A

N/A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.45

0.00
100

0.00
0.00

0.00
0.36

100

0.00

N/A

0.00
0.26

GRI 403-9 การบาดเจ็บจากการทางานที่ทาให้ไม่สามารถฟืน้ ฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (High-Consequence Work-Related Injuries)
- พนักงาน

1.79

0.00
0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.54

0.00

0.00
1.42

0.00
0.00

0.00

4.00

100

0.00
0.00

4.00
2.00

0.34

0.00
100

0.38

0.00
0.00

0.00

4.00

0.00

0.00
0.00

0.00

2.00

100

0.00

0.00

100
0.00

1.06

1.00

1.00

0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00

0.00
0.00

0.60

0.76

100

GRI 403-9 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
จานวนครั้ง

5.00

1.10
0.00

0.00

0.00
100

0.43

5.00
0.00

0.00

1.00

100

0.00
0.00

0.00

1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100

0.00

0.00
100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

100
0.00

0.00

100

0.00

1.66

0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

0.00

1.21

100
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100

0.00

3.00
0.00

0.00

0.00

100

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100
0.00

0.00

100

1.00

0.00

0.00

GRI 403-9 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury Frequency Rate : TRIFR)
จานวนครั้ง

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

100

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

N/A

N/A

100

100

100

N/A

N/A

0.00

0.00

0.00

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

0.00

0.00
100

0.00

0.00
100

0.00

0.00
100
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ผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย <--(หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork ออกแบบนะคะ)
ตัวชี้วัด

รายการ

หน่วย

2560
ชาย

2561
หญิง

GRI 403-9 อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)
GRI 403-9 Workers covered by an occupational health and safety management system
วัน / หนึ่งล้านชั่วโมงการทางาน

กงาน างานรวม
ชั- ่วพนั
โมงการท

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
ชั่วโมง
วัน / หนึ่งล้านชั่วโมงการทางาน
ชั่วโมง
ความครอบคลุมของข้อมูล
ชั่วโมง าเนินงาน)
(ร้อยละของการด
ชั่วโมง

0.00

0.00

การเจ็บป่วยจากการทางาน (Work-Related Illnesses)

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

2,469,674.80

9.18

0.00

1,806,814.30

- พนักงาน

ความครอบคลุ
มูล
จานวนครั
้ง / หนึ่งมล้ของข้
านชั่วอโมงการ
(ร้อยละของการด
ทางาน าเนินงาน)

- พนักงาน

จานวนการเสี
ยชีว้งิต (ครั้ง)
จานวนครั

GRI 403-10 - ผู้รับเหมา
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความครอบคลุมของข้อมูล
(ร้อยละของการด
งาน)
จานวนครั
้ง / หนึ่งล้าาเนิ
นชัน่วโมงการ
ทางานEvents)
(Process Safety

N/A
0.00

0.00
0

N/A
0.00

0.00

ความครอบคลุ
จานวนอุบัมติของข้
การณ์อมูล
อยละของการด
จ(ร้านวนอุ
บัติการณ์ าเนิ
/ หนึนงาน)
่งล้าน

17

0.85 15 0.97
2
100

จานวนอุ
ารณ์่วโมงการ
จานวนครั
้ง / หนึบ่งัตล้ิกานชั
จานวนอุบัตทิกางาน
ารณ์ / หนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท
างานอมูล
ความครอบคลุ
มของข้
(ร้ความครอบคลุ
อยละของการด
าเนินองาน)
มของข้
มูล
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
จานวนครั้ง

- พนักงาน
อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ในระดับ 2

คะแนนการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM Assessment Score)
จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
Score
-PSM
ผู้รับAssessment
เหมา
คะแนน
ทางาน
(เป้าหมายปี 2564 : 3.3)

1.00
100

N/A

N/A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

1.66

0.00
0.00
0.00 2.3 0.00

6.00

0.74

0
0.64
0
100
100
0.00

0.00

ความรัั- พนับกผิิงานดชอบต่่อลููกค้้า
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า <--(หัวตรงนี้รบกวนทาง Artwork
ตัวชี้วัด

รายการ

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
ทางาน
ความครอบคลุมของข้อมูล
ออกแบบนะคะ)
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
จานวนครั้ง

ความพึงพอใจของลูกค้า

0.00
N/A

N/A
100
0.00
0

N/A
0.00

0.00

N/A

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

100
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0
0.00
0

0
100

0.00
0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0

100
0.00

0.00
0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

GRI417-3

GRI419-1

การปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านการสื่อสารการตลาด

- ผู้รับเหมา
ความครอบคลุมของข้อมูล
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล (ร้อยละของการดาเนินงาน)
การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยสาคัญ

0

0

0

0

3.00
100

5.00

0
1.21
0
100
100
6.00

0.00

1.00

0.00

0.60

0.00
0.76
1.06 3.1 0.00

2.00

0
100
100
5.00

0.00

0.00

2.00
0.38
0.34 3.3 0.54

4.00

0.00

0.00

100

100

2561 2.00
0.00

2.00

0.55

N/A

0.00

0.00

N/A

N/A

0.00

0.00

100

0.00
100

0.00

2564
1.00
1.00
0.00
0.36
0.45
0.00

0.00

0.00

100 87.45
ลำดับที่ 1
(ร่วม)
0.00

77.50
0.00

100
0.00

0.00

91.50

0.00

N/A
0

0 100

0

0

100 0

กรณี

0

0

0

0

0

กรณี

0

0

0

0

0

การปฎิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม
จานวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสาคัญกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม

0.00

0.00

0.00

100

0.00

0
100
100
4.00

0.00

0.00

2.00 2563
2.00
0.00
0.26
0.34
0.00

0.00

0
0.00

0.00

2562

0.30

0.00
100

100

0.00

0.00

0.00

0.00
1.42
1.79 3.5 0.00

0.00
0.00

2560
3.00

0
100
100
4.00

0.00
0.00

0.00

0
0.43

100

0.00
0.00

3.00

0.00

0.00
0.00

0.55

0
0.00

1.00
100

0.00

100

1.00

1.00

0.00
100

0

0.00

0
100

100

N/A

100
0.00

0
100

0.40

N/Aกรณี

0.00
0

0
100

0.00หน่วย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

N/A

0.00
0

0
100

0
100

0.00
1.10
1.41 2.7 0.00

N/A

0.00
0.00
0

0.00
0

0
100

572,543.00

0.49 21 0.62
3
100

จานวนครั้ง / หนึ่งล้านชั่วโมงการ
- ผู้รับเหมา
ทางาน
0.71
0.00
0.42
0.00
ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการ (End users)
ความครอบคลุมของข้อมูล
100
100
100
GRI102-43 ความพึงพอใจของลูกค้า : ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการ
ร้อยละ
80.50
85.80
86.60 100
88.10
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
ล
ำดั
บ
ที
่
1
ล
ำดั
บ
ที
่
1
ล
ำดั
บ
ที
่1
ลำดับที่ 1
การบาดเจ็
บ
จากการท
างานที
่
ท
าให้
ไ
ม่
ส
ามารถฟื
น
้
ฟู
ก
ลั
บ
มาเหมื
อ
นเดิ
ม
ได้
ภ
ายในระยะเวลา
6
เดื
อ
น
(High-Consequence
Work-Related
Injuries)
GRI 403-9 Net
อันดับที่
Promoter ranking (NPS)
(ร่N/A
วม)
(ร่วม) 0.00
(ร่วม)
GRI102-44
N/A
0.00 (ร่วม)
จ
านวนครั
้
ง
77.50
76.10
Net Promoter Score (NPS)
N/A ร้อยละ
N/A
N/A
N/A
0.00 71.50 0.00
0.00
0.00 81.300.00
- พนักงาน
Industrial customers
ความครอบคลุมของข้อมูล
N/A
N/A
100
100
(ร้อยละของการดาเนินงาน)
ร้อยละ
88.87
82.00
87.00
83.30
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม
จานวนครั้ง

0.00

109,721.50

24

0.00
0.00

0.00
0

0.00

0.00
0.00

2.30

100
2,810,960.50

0.69 12 0.88
1
100

0.00
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100

0.00

0.00

669,431.30 1,149,249.50

101

0.78 19 1.13
16
100

0.00

GRI 403-9 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
0.00

100

1,258,971

100
7,815,554

35

0.00

ความครอบคลุมของข้อมูล
*การคานวณการบาดเจ็บจากการทางาน โดยคานวณจากกรณีที่มีการหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทางานขึ้นไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล100
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

จานวนครั้ง

1.34

0.00
0.00

0.00
N/A

0
100

1.00

0.00

658,555.50 1,675,031.60

100
6,564,583.52

0.00
N/A

อุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
0
Frequency
GRI 403-9 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable Injury
ชั่วโมงการท
างาน Rate : TRIFR)
ในระดับ 1
ความครอบคลุมของข้อมูล
จานวนครั้ง
(ร้อยละของการดาเนินงาน)

1.27

662,860.50 1,736,499.30

0.00

0.00
N/A

N/A
100

100

2,344,462.90

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

0.00
N/A
0.00
N/A

100

2,395,054.80

100
5,459,788.80

0.00 Rate
0.00: OIFR) 0.00
อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทางาน (Occupational Illness Frequency
จานวนครัจ้งานวนครั
/ หนึ่งล้้งารวม
นชั่วโมงการ
จานวนครัท้งางาน
แยกตามเพศ

2564

ชาย

0.00

จานวนครั้ง

2563

หญิง

100

1,562,576.30

- พนักงาน
0.00
0.00
1,352,215.40 210,360.90
- ผู้รับเหมา
100
5,509,197.90
- ผู้รับเหมา
4,253,591.00 1,255,606.90
GRI 403-9 จานวนเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
อั- ตพนั
ราการลางาน
28
ครั้ง
กงานและผู้รับเหมา
1.05
ร้อครัยละ
-- พนั
25
้ง
พนักกงาน
งาน
3
-การบาดเจ็
ผู้รับเหมา บจากการทางาน (Work-Related Injuries) ครั้ง
100
ร้อยละของการดาเนินงาน
- ความครอบคลุมของข้อมูล
GRI 403-9 การเสียชีวิตจากการบาดจ็บจากการทางาน (Fatality as a result of Work-Related Injury)

2562

ชาย
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GRI Content Index
GRI Standard
Disclosure
GRI 101: Foundation 2016
GRI 102 : General Disclosures 2016
ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Markets served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply
chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
GOVERNANCE
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and its
committees
GRI 102
General
Disclosure
2016

102-23

Chair of the highest governance body

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

102-25

Conflicts of interest

102-26

Role of highest governance body in setting purpose,
values, and strategy
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
102-29 Identifying and managing economic, environmental,
and social impacts
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting
102-33 Communicating critical concerns
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance

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

11
11
11
11-13
14
11
11
117-119
16-17
6

Omission

SDGs

External
Assurance

SDG 8 - Employment

66
61, 63, 90-93
11
9-10
66
23, 61, 63, 101

SDG 16 - Ethical and
lawful behavior

11-13
11-13
23
23

11-13

Annual Registration Statement / Annual Report 2021,
165
61, 63

23
23
66-77
40
40
25
134
25
26-39
26-39
11
6
41
6
6
6
6
6
6
6
184-186
189-191

SDG 5 - Women in
leadership
SDG 16 - Inclusive
decision making
SDG 16 - Effective,
accountable
and transparent
governance
SDG 5 - Women in
leadership
SDG 16 - Inclusive
decision making
SDG 16 - Effective,
accountable
and transparent
governance

SDG 16 - Inclusive
decision making

SDG 8 - Freedom
of association and
collective bargaining

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI Standard

Disclosure

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
ECONOMIC PERFORMANCE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach
201-1
Direct economic value generated and distributed

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

60-88
60, 66-77
60, 66-77
161

GRI 201:
Economic
Performance
2016

PROCUREMENT PRACTICE
103-1
GRI 103
Management
103-2
Approach 2016 103-3
204-1
GRI 204:
Procurement
Practices 2016
BCP
Sustainable
Indicator
Supplier
Development
ANTI-CORRUPTION
103-1
GRI 103
103-2
Management
Approach 2016 103-3
205-2
GRI 205:
Anti-Corruption 205-3
2016

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Proportion of spending on local suppliers
Percentage of supplier satisfaction

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Communication and training about anti-corruption
policiesand procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

INFORMATION TECHNOLOGY & CYBERSECURITY
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach
BCP
Number of information security breaches/cybersecurity
Information
Technology & Indicator incidents
Cybersecurity
Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
The management approach and its components
Management 103-2
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
302-1
Energy consumption within the organization

25-39, 79-83
79-83
79-83
161

WATER AND EFFLUENTS
103-1
GRI 103
Management 103-2
Approach 2016 103-3

Part Omitted

Omission
Reason

Explanation

SDGs

External
Assurance

SDG 2 - Infrastructure
investments
SDG 5 - Infrastructure
investments
SDG 7 - Infrastructure
investments
SDG 8 - Economic
performance
SDG 9 - Infrastructure
investments, Research
and development

SDG 12 - Procurement
practices

81

25-39, 63-65
63-65
63-65
60
60

SDG 16 Anti-corruption
SDG 16 Anti-corruption

25-39, 86-88
86-88
86-88
88

25-39, 90-114
90
90, 162-176
91-92, 162-171

GRI 302:
Energy 2016

302-3
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Energy intensity

91-92, 168-169

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach

25-39, 95-97
95-97, 172-173
95-97, 172-173

SDG 7 - Energy
efficiency, Renewable
energy
SDG 8 - Energy
efficiency
SDG 12 - Energy
efficiency, Transport
SDG 13 - Energy
efficiency
SDG 7 - Energy
efficiency
SDG 8 - Energy
efficiency
SDG 12 - Energy
efficiency
SDG 13 - Energy
efficiency

Yes

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI Standard

Disclosure
303-1

303-2
GRI 303: Water
and Effluents 303-3
2018
303-4
303-5
EMISSIONS
103-1
GRI 103
Management 103-2
Approach 2016 103-3
305-1

GRI 305:
Emissions
2016

Interactions with water as a shared resource

Page number(s)
and/or URL(s)
95-97

Management of water discharge-related impacts

98

Water withdrawal

95

Water discharge

98, 174

Water consumption
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct (Scope 1) GHG emissions

95-97, 172-173
25-39, 92-94, 101-102
92-94, 101-102
92-94, 101-102, 172
93-94, 166-169

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-5
305-7

Reduction of GHG emissions
Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other
significant air emissions

171
172

OG6

Volume of flared and vented hydrocarbon

172

EFFLUENTS AND WASTE
103-1
GRI 103
Management 103-2
Approach 2016 103-3
306-2

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Waste by type and disposal method

GRI 306:
Effluents and
Waste 2016

Significant spills

306-3

BCP
Plastic waste reduction
Indicator
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management 103-2
The management approach and its components
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach
307-1
Non-compliance with environmental laws and
GRI 307:
regulations
Environmental
Compliance
2016
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93-94, 166-169

25-39, 101-102, 103
101-102, 103
101-102, 103, 174-175
103, 174-175

99-100, 176

51, 159
25-39, 90-114
90-114
90-114
176

Part Omitted

Omission Explanation
Reason

SDGs
SDG 6 - Interaction
with water
SDG 12 - Interaction
with water
SDG 6 - Water
management
SDG 6 - Water
withdrawal
SDG 6 - Water
discharge
SDG 6 - Water
consumption

SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality,
Transport
SDG 13 - GHG
emissions
SDG 14 - Ocean
acidification
SDG 15 - Forest
degradation
SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality,
Transport
SDG 13 - GHG
emissions
SDG 14 - Ocean
acidification
SDG 15 - Forest
degradation
SDG 3 - Air quality
SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG
emissions
SDG 14 - Ocean
acidification
SDG 15 - Forest
degradation
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

SDG 3 - Spills
SDG 6 - Waste,
Water-related
ecosystems and
biodiversity
SDG 12 - Waste
SDG 3 - Spills
SDG 6 - Spills
SDG 12 - Spills
SDG 14 - Spills
SDG 15 - Spills

SDG 16 - Compliance
with laws and
regulations

External
Assurance
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

GRI Standard

Disclosure

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
308-1
New suppliers that were screened using environmental
GRI 308:
criteria
Supplier
Negative environmental impacts in the supply chain
Environmental 308-2
and actions taken
Assessment
2016
ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURES AND INVESTMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach
Total environmental protection expenditures and
Environmental BCP
Indicator investment type
protection
expenditures
and investment
type
PRODUCT TRANSPORTATION
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management
103-2
The management approach and its components
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach
BCP
Percentage of Efficiency in Transportation Contract
Indicator Management
Product
Significant environmental impacts of transporting
Transportation BCP
Indicator products
ECO-EFFICIENCY
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
Eco-Effciency

BCP
Indicator

Eco-efficiency (EBITDA/Total GHG emissions of
RFBG and MKBG)

Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
401-1
New employee hires and employee turnover
GRI 401:
Employment
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
103-2
The management approach and its components
Management
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
403-1
Occupational health and safety management system
403-2
Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
403-3
Occupational health services
GRI 403:
403-4
Worker participation, consultation, and communication
Management
onoccupational health and safety
Approach
403-5
Worker training on occupational health and safety
Disclosure
403-6
Promotion of worker health
2018
403-7
Prevention and mitigation of occupational health and
safety impactsdirectly linked by business relationships
403-9
Work-related injuries
GRI 403:
Occupational
Health and
Safety 2018
403-10

OGSS
TRAINING AND EDUCATION
103-1
GRI 103
103-2
Management
Approach 2016 103-3

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

Part Omitted Omission
Reason

Explanation

SDGs

External
Assurance

25-39, 82-83
82-83
82-83
82-83
82-83

25-39, 114
114
114
114

25-39
111-113
111-113
111
104-113
25-39, 90
90
90
90

25-39, 136-146
136-146
136-146, 177-179
138, 145, 177-178

SDG 5 - Gender equity
SDG 8 - Employment,
Youth employment

25-39, 116-122
116-122
116-122, 180-181
116
117

Yes
Yes

118
119

Yes
Yes

120
120

Yes
Yes

120

Yes

120-121

Worker-related ill health

120-121

Emergency Preparedness

119

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
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185

25-39, 139-142
139-142
139-142

SDG 3 - Occupational
health and safety
SDG 8 - Occupational
health and safety
SDG 16 - Occupational
health and safety
SDG 3 - Occupational
health and safety
SDG 8 - Occupational
health and safety
SDG 16 - Occupational
health and safety

Yes

Yes

Yes
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GRI Standard
404-1
GRI 404:
Training and
Education 2016 404-3

Disclosure
Average hours of training per year per employee

Percentage of employees receiving regular
performanceand career development reviews

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
The management approach and its components
Management 103-2
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
412-1
GRI 412:
Human Rights
Assessment
2016
LOCAL COMMUNITIES
103-1
GRI 103
Management 103-2
Approach 2016 103-3
413-1
GRI 413: Local
Communities
413-2
2016

Operations that have been subject to human rights
reviewsor impact assessments

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs
Operations with significant actual and potential negative
impacts on local communities
Community engagement score

BCP
Indicator
SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
The management approach and its components
Management 103-2
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
414-2

Page number(s)
and/or URL(s)
178

178

Part Omitted Omission
Reason

Explanation

External
SDGs
Assurance
SDG 4 - Employee
training & education
SDG 5 - Gender equity
SDG 8 - Employee
training & education
SDG 5 - Gender equity
SDG 8 - Employee
training & education

25-39, 129-134
129-134
129-134
130

25-39, 147-160
147-160
147-160
147

147
25-39, 82-83
82-83
82-83

Negative social impacts in the supply chain and
actions taken

83

BCP
Number of suppliers that were self-assessed using
Indicator SCOC criteria
MARKETING AND LABELING
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
The management approach and its components
Management 103-2
Approach 2016 103-3
Evaluation of the management approach

82

GRI 414:
Supplier Social
Assesment
2016

417-3
Incidents of non-compliance concerning marketing
GRI 417
communications
MARKETING
AND LABELING
BCP
Net Promoter Score (NPS) / Customer satisfaction
Product
Indicator
and service
Development
SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
The management approach and its components
Management 103-2
Evaluation of the management approach
Approach 2016 103-3
419-1
Non-compliance with laws and regulations in the
GRI 419:
socialand economic area
Socioeconomic
Compliance
2016
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SDG 5 - Workplace
violence and
harassment
SDG 8 - Labor
practices in the supply
chain
SDG 16 - Workplace
violence and
harassment

25-39, 104-110, 123-128
104-110, 123-128
104-110, 123-128
110, 181
104-110, 123-128, 181

25-39
61-64
63-65
181

SDG 16 - Compliance
with laws and regulations
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การยึึดหลัักสากล 10 ประการของ UN Global Compact
ขอบเขตและหลัักการ
ของ UNGC

หลัักเกณฑ์์ขั้้�นสููงสุุด

สิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการ

กลยุุทธ์์ บรรษััทภิิบาล และการมีีส่่วนร่่วม
ขอบเขต:
ใช้้ ห ลัั ก 10 ประการในกลยุุ ท ธ์์ แ ละการ
1. อธิิบายการบููรณาการสู่่�องค์์กร สายงานและ • บางจากและความยั่่�งยืืน
ดำเนิินงานขององค์์กร
หน่่วยธุุรกิิจ
• กลยุุทธ์์สู่่�ความยั่่�งยืืน
2. อธิิบายการดำเนิินงานห่่วงโซ่่อุุปทาน
หลัักการ 1:
สนัับสนุุนและเคารพในเรื่่�องการปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนที่่ป� ระกาศในระดัับสากล ตาม
ขอบเขตอำนาจที่่�เอื้้�ออำนวย
หลัักการ 2:
หมั่่�นตรวจตราดููแลมิิให้้ธุุรกิิจของตนเข้้าไป
มีีส่่วนเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การล่่วงละเมิิ ด สิิ ท ธิิ
มนุุษยชน
หลัักการ 3:
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนเสรีีภาพในการรวมกลุ่่�ม
ของแรงงานและการรัับรองสิิทธิิในการร่่วม
เจรจาต่่อรองอย่่างจริิงจััง
หลัักการ 4:
ขจััดการใช้้แรงงานเกณฑ์์ และแรงงานที่่�ใช้้
การบัังคัับทุุกรููปแบบ
หลัักการ 5:
ยกเลิิกการใช้้แรงงานเด็็กอย่่างจริิงจััง
หลัักการ 6:
ขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ใิ นการจ้้างแรงงานและ
การประกอบอาชีีพ

• ภาพรวมบริิษััทฯ
•	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าธุุรกิิจ
• การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

เปิิดเผยที่่�
23
46
11
16
16

สิิทธิิมนุุษยชน
3. อธิิบายความมุ่่�งมั่่�น กลยุุทธ์์หรืือนโยบายใน •	สิิทธิิมนุุษยชน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

129-134

4. อธิิบายถึึงระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิผล
ซึ่่�งคำนึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
5. อธิิบายถึึงกลไกการประเมิินและเฝ้้าระวัังที่่�มีี
ประสิิทธิิผลซึ่่�งคำนึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
แรงงาน
6. อธิิบายความมุ่่�งมั่่�น กลยุุทธ์์หรืือนโยบายใน • บางจากและความยั่่�งยืืน
ด้้านแรงงาน

23

7. อธิิบายถึึงระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิผล • การดำเนิิ น งานกัั บ ผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีีย
ซึ่่�งคำนึึงถึึงด้้านแรงงาน
(พนัักงาน)

135

8. อธิิบายถึึงกลไกการประเมิินและเฝ้้าระวัังที่่�มีี •	ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ประสิิทธิิผลซึ่่�งคำนึึงถึึงด้้านแรงงาน
•	สิิทธิิมนุุษยชน
• การดููแลพนัักงาน

116
129
135

หลัักการ 7:
สิ่่�งแวดล้้อม
สนัับสนุุนแนวทางการระวัังในการดำเนิิน
งานที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 9. อธิิบายถึึงความมุ่่�งมั่่�น กลยุุทธ์์หรืือนโยบายว่่า • บางจากและความยั่่�งยืืน
ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
หลัักการ 8:
อาสาจััดทำกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมการยกระดัับ 10. อธิิบายถึึงระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิผล • ผลการดำเนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืื น
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งคำนึึงถึึงหลัักการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
(สิ่่�งแวดล้้อม)
หลัักการ 9:
ส่่งเสริิ ม การพัั ฒ นาและการเผยแพร่่
เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
11. อธิิบายถึึงกลไกการประเมิินและเฝ้้าระวัังที่่� • การพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารอย่่าง
มีีประสิิทธิิผลซึ่่�งคำนึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อ
ยั่่�งยืืน
สิ่่�งแวดล้้อม
• ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
•	บััญชีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

23
90-114

104
90
114
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สิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการ

หลัักการ 10:
การต่่อต้้านทุุจริิต
ดำเนิินงานในทางต่่อต้้านการทุุจริิต รวมทั้้�ง
การกรรโชก และการให้้สินิ บนในทุุกรููปแบบ 12. อธิิบายถึึงความมุ่่�งมั่่�น กลยุุทธ์์หรืือนโยบาย • บางจากและความยั่่�งยืืน
	ว่่าด้้วยการต่่อต้้านการทุุจริิต
13. อธิิบายถึึงระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิผล • การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ซึ่่�งคำนึึงถึึงหลัักการต่่อต้้านการทุุจริิต
การต่่อต้้านทุุจริิต
14. อธิิบายถึึงกลไกการประเมิินและเฝ้้าระวัังที่่�มีี • การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ประสิิทธิิผลซึ่่�งคำนึึงถึึงหลัักการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต
เป้้าหมายสหประชาชาติิและข้้อตกลง

ขอบเขต:
สนัั บ สนุุ น การดำเนิิ น งานตามเป้้ า หมาย
15. อธิิ บ ายถึึ ง การสนัั บ สนุุ น ของธุุ ร กิิ จ หลัั ก • บางจากและความยั่่�งยืืน
สหประชาชาติิและข้้อตกลงต่่างๆ
สำหรัั บ เป้้ า หมายและข้้ อ ตกลงต่่างๆ แห่่ง
สหประชาชาติิ

เปิิดเผยที่่�
23
61, 63
79

23

16. อธิิบายถึึงการลงทุุนทางสัังคมเชิิงกลยุุทธ์์และ • การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
การบริิการสัังคม

147

17. อธิิ บ ายถึึ ง นโยบายความช่่วยเหลืื อ และ • บางจากและความยั่่�งยืืน
สนัับสนุุนมีีส่่วนร่่วมของสาธารณะ

23

18. อธิิบายถึึงการเป็็นหุ้้�นส่่วนและการทำงานเป็็น • บางจากและความยั่่�งยืืน
หมู่่�คณะ
การบริิหารองค์์กร

23

ขอบเขต:
การบริิ ห ารองค์์ ก รอย่่างยั่่� ง ยืื น และความ 19. อธิิ บ ายถึึ ง ความมุ่่� ง มั่่� น และความเป็็ น ผู้้�นำ •	สารจากประธานฯ
เป็็นผู้้�นำ
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (CEO)
• กลยุุทธ์์สู่่�ความยั่่�งยืืน

20. อธิิบายถึึงการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการและการ • บางจากและความยั่่�งยืืน โครงสร้้าง
กำกัับดููแล
ด้้านความยั่่�งยืืน
• การกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และการ
ต่่อต้้านทุุจริิต
21. อธิิบายถึึงการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• บางจากฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

8
46
23
61, 63
25
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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.

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
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Includes all units of BCP Refinery business, i.e. Head office, Refinery plant, and Regional oil terminals.
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).
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 misstatements 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
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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
LRQA Lead Verifier
LRQA (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
LRQA reference: BGK00000642

Dated: 31 March 2022

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.

