
บางจากฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

จากวสิยัทศัน์ของบรษัิทฯ “Evolving Greenovation :  มุ่งสูก่ลุ่มบริษทันวตักรรมสเีขยีวชัน้น�าในเอเชยี ทีมี่บรรษทัภบิาลท่ีดี และด�าเนนิธรุกจิ 
ด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน” การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นเร่ืองส�าคัญที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการน�าข้อมูลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การส�ารวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business 
Environment Scanning) การจัดท�าฐานข้อมูล (BIG Data) การประเมินภาพจ�าลอง (Scenario) และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมิน
ผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligent Risks) เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
อีกท้ังสามารถสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการด�าเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
และความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

3. การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นส�าคัญ
พิจารณาความส�าคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทที่เก่ียวข้องกับผลกระทบ
ความเสีย่ง โอกาส และความสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายขององค์กร ท้ังความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย และความส�าคัญ 
ต่อองค์กร

4. การน�าผลไปด�าเนินการ
เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการนโยบายความยัง่ยืนองค์กร (SPC) เพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื 
และจัดท�ากลยุทธ์องค์กร

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

(Disclosure 102-46)

(Disclosure 102-42)

29รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

พนักงาน

*บริษัทว่าจ้างพนักงานแบบ

สัญญาประจ�าและเต็มเวลา

เท่านั้น ไม่มีการจ้างแบบ

ชั่วคราว (Part Time) รวมถึง 

ไม่มีการจ้างงานแบบ 

Self-Employed และไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลัง

ตามฤดูกาล

1. Engagement Ambassador
2. กิจกรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ 

พบพนักงาน (CEO Town Hall)
3. เสียงตามสายโดยประธานเจ้าหน้าท่ี

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

นับก้าว”
7. คณะกรรมการลูกจ้าง
8. HR Communication ข่าวสารภายใน

องค์กร
9. การส�ารวจความผูกพันพนักงาน

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

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

2. ขยายการใช้ระบบประเมนิแบบ 360 องศา จากเดิม
ท่ีระดับ VP ข้ึนไปเป็นตัง้แต่ระดับ Senior Manager 
ขึ้นไป

3. ปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและการสื่อสารให้กับ
พนักงานเข้าใจในหลักการการประเมินผลงาน

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

1. รักษาระดับอัตราการลาออกเฉลี่ยไม่ให้เกินร้อยละ 4
2. รักษาคะแนนความผูกพันไม่ให้ต�า่กว่าเดิม (ร้อยละ 69)

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

2. อัตราการปรับระดับเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 (เทียบกับปี 
2561 ที่ร้อยละ 2.9 แนวโน้มดีขึ้น)

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

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

คดิเป็นร้อยละ 38
• กระบวนการ/ระบบงาน/ขั้นตอนการท�างานเท่ากับ 

ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 57
• การชมเชยและการให้รางวัล Pay & Contribution  

ลดลงร้อยละ 4 คิดเป็นร้อยละ 46 ผู้บริหารระดับสูง  
การให้คุณค่า ลดลงร้อยละ 23 คิดเป็นร้อยละ 45

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

2.  เพิ่มอัตราการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
เป็นเป้าหมายสงูกว่าร้อยละ 5

3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารแบบ Informal ระหว่าง
พนักงานและผู ้บริหารระดับสูง รวมไปถึงระดับ 
ผู้จัดการ ซึ่งเป็นเสมือนโซ่ข้อกลาง

4. ศึกษาแนวทางการให้ Incentive ที่สอดคล้องกับ 
ผลงาน Recognition ต่างๆ

5. ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป็น automation  
มากขึน้ ใช้ระบบ IT ให้มากขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และลดภาระงานของพนักงาน

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

ชุมชน 

(ชุมชนระยะใกล้รัศมี 

1.5 กิโลเมตร)

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย

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

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การด�าเนินงานธุรกิจด้วยความปลอดภัย
2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 

ให้ชุมชนทราบ 
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในด้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจ รายได้ของชุมชน
 • พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

1. เพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในชุมชน

2. ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้งจากชุมชน
3. เพิ่มจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของ

บางจากฯ
4. ปรับรูปแบบและเพิ่มกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ตรง

กับความต้องการของชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชน
6. เพ่ิมการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ในชุมชน เช่น ทุนการศึกษา และการสอนพิเศษ
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมินความผกูพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้น�า
ชุมชน

2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน 
ให้ดีขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพ/ส่งเสริมด้านการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
4. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนมีโอกาส

ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น
5. ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้แสดงความสามารถ

เพื่อค้นหาและศักยภาพ

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

โรงเรียน

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์ และการลง 
พื้นที่พูดคุย 

2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
3. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การพัฒนาด ้านการศึกษาและศักยภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน

2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
3. การให้ความรู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

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

Citizen และโครงการ BCP Environmental 
Learning Project

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

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมินความผกูพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. พฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน พร้อมทัง้ให้ความรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ครูและนักเรียน

2. เพิ่มกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียน 
ให้มีความรู้เรื่องโรงกล่ัน กระบวนการผลิต และ
มาตรการความปลอดภัยของโรงกลั่น

3. พัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนมากขึ้น

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

กลุ่มครอบครัว 

(บ้านเดี่ยว)

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

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพชวีติและช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์

2. การแจ้งการด�าเนินงานของบริษัทฯ ล่วงหน้า 
ให้ชุมชนทราบ 

3. การตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

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

ครอบครัวใบไม้บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมินความผกูพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98 

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2

1. ปรบักจิกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่
เป้าหมาย

2. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อท�าประโยชน์แก่สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาช ่องทางการสื่อสารให ้ครอบคลุมกลุ ่ม 
เป้าหมายมากขึ้น

4. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนและสังคม

ระยะใกล้:

คอนโดมิเนียม

1. พนักงานชุมชนสัมพันธ์
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ /ซ ้อมแผน

ฉุกเฉิน
3. จุลสารครอบครัวใบไม้
4. Line เพื่อนบ้านคอนโดบางจาก
5. การประเมินความต้องการและความ

ผูกพันของชุมชนโดย 3rd Party

1. การให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ

2. สนับสนนุให้โอกาสคนในชมุชนได้ท�างานในองค์กร

1. จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง
2. จัดการเปิดเยี่ยมชมบริษัทฯ
3. จดักจิกรรมเสรมิสร้างความรู้ให้แก่เพือ่นบ้านคอนโด  

เช ่น ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
สิ่งแวดล้อม การลงทุน

4. สือ่สารผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น Line เพือ่นบ้านคอนโด 
บางจาก

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 95

2. ผลการประเมินความผกูพนัของชมุชน มากกว่าร้อยละ 80

1. ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
แบบสอบถาม ร้อยละ 98

2. ผลการประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ 83.2 

1. พฒันาการสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข้าถงึกลุ่ม
เป้าหมายมากขึน้

2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านความปลอดภัยและเพิ่ม
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย สีอักษรแสดงความถี่ในการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Disclosure 103-43)
• เป็นประจ�า/สม�่าเสมอ/ทุกเดือน
• รายไตรมาส
• รายปี

30 31บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เยาวชน

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

2. จัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาการ
อ่านเขียน และกิจกรรมธุรกิจเกษตร 

3. จั ด โคร งการประกวด ธุ รกิ จและ
โครงการเพื่อสังคมออนไลน์ โดย
ใช ้ป ัญหาด ้ านสั งคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม เป็นท่ีมาของการริเร่ิม
แผนงาน

1. ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ท่ียึดผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลางผ่านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

2. จดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบัรายวชิา
ที่สอน 

3. ยกระดบัคุณภาพวชิาการให้กบัสถานศกึษาให้ดีข้ึน
จากการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด

1. จัดประกวดโครงการ G Impact คลิก พลิกประเทศ 
ให้เยาวชนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

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

3. น�าร่องกิจกรรมธุรกิจเกษตรในโรงเรยีน เพือ่เป็นการ
ฝึกฝนปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนประชารัฐ  
20 โรงเรียน 

2. จัดการประกวดผลงานเยาวชน G Impact เพื่อผลิตสินค้า
และบริการ/โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

3,700 คน
3. โรงเรียนน�าร่องตามแนวทางของโครงการ Partnership 

School 4 แห่ง

1. ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง หรือขยายพื้นที่ด�าเนินการ 
2. จดัให้มกีารประเมนิผลกระทบโครงการด้านสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสังคม

ระยะไกล:

เกษตรกร

1. ประชุม ติดตาม ลงพ้ืนท่ี เยี่ยมเยียน 
และจัดอบรมเกษตรกรในพื้นท่ีอย่าง
สม�่าเสมอ

1. ความรู ้และโอกาสในการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม
เพ่ือสร้างรายได้ทีม่ั่นคง ปลดหนีแ้ละมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

2. การสนับสนุนอุปกรณ์/แรงงานในการร่วมพัฒนา
พื้นที่ของตนเอง

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

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

2. ประเมินการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)  
พบว่า มีมูลค่าผลกระทบต่อสดัส่วนการลงทนุ ท่ี 3.93 : 1 บาท

1. ขยายพื้นที่มากขึ้นและพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

คู่ค้า 

(ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ)

1. การจัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าป ี
2. การจัดประชุมผลการปฏิบัติ งาน 

ประจ�าเดือน
3. การส�ารวจความพึงพอใจ ความ

ต้องการ และความคาดหวังของคู่ค้า
4. การตรวจเยี่ยมคู่ค้า

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. Digital Transformation

1. ตั้งการโอนสาย (Forward Call) เข้าโทรศัพท์มือถือ 
เมื่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่อยู่ที่โต๊ะ 

2. แจ้งคู่ค้าให้ส่งข้อสงสัยหรือข้อซักถามเป็น Email 
กรณีไม่สามารถโทรติดต่อได้

3. ส่งคูม่อืการเสนอราคาในระบบ ส�าหรบัคูค้่าทีเ่ริม่ใช้
งานระบบ 

4. แจ้งผลการประกวดราคาแบบอัตโนมัติ ผ ่าน
จดหมายขอบคุณ

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 80

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 80

1. การท�างานร่วมกับ หรือการประสานงานร่วมกับ Buyer 
ร้อยละ 87.34

2. ความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ ร้อยละ 79.71

1. ปรับปรุงคู่มือการเสนอราคา
2. ศึกษาระบบสนับสนุนงานจัดซื้ออื่นๆ
3. วางแผนให้มีบริการรับฝากข้อความท่ีพนักงาน 

Contract เพื่อให้ Buyer ทราบเรื่องและติดต่อกลับ
ได้โดยเร็ว

คู่ค้าขนส่งน�้ามัน 

ทางรถยนต์

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

ทุกเดือน
3. จัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน

1. เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและม่ันคง โดยมี
สัญญาระยะยาว และพิจารณาการต่อสัญญาโดย
พิจารณา Performance ของผู้ขนส่ง

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

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

2. สื่อสารและแลกเปลี่ยนเน้ือหาสัญญาร่วมกัน เช่น 
จ�านวนรถส�ารอง และบทปรับทีเ่ปล่ียนแปลงในการ
ประชุม

3. เพิ่มเที่ยวขนส่งสะสมจากโครงการ Back Haul ให้
กับผู้รับเหมา

1. สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับเหมาขนส่ง ลงทุนเพิม่จ�านวนรถ 
และเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง

2. สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน
3. สร้างความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรระยะยาว

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

2. ปริมาณจัดส่งด้วยรถขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35  
เป็นร้อยละ 39

1. เพิม่ปริมาณการจดัส่ง และลดค่าใช้จ่ายของผูรั้บเหมา
ให้เพิ่มขึ้น

2. ใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
3. ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน

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

2. การจดัสมัมนาผูร้บัเหมาขนส่งทางเรือ 
3. การจดัการประเมนิผลงาน KPI ของเรอื

ใน Fleet

1. รายได้จากค่าขนส่งที่เหมาะสม และเป็นธรรม
2. การปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารงานร่วมกัน
3. ไม่เกดิอบัุตเิหต ุน�า้มนัหกรัว่ไหลจากการปฏบัิตงิาน

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

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

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

2. พัฒนาระบบบริหารงานจัดส่งโดยการติดตามการ
ขนส่งผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ 
GPS 24 ชั่วโมง

1. ควบคมุปรมิาณน�า้มนัสญูหายระหว่างการขนส่งให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนี้

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

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

1. ด�าเนินการซ้อมแผนฉุกเฉนิกรณเีกิดน�า้มนัหกรัว่ไหล
ที่เรือ FSU

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

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจักร อุปกรณ์
ความปลอดภัยและการปฎิบัติงานของเรือขนส่ง 

4. จัดท�า Sire Inspection Report เรือใน Fleet

คู่ค้าจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิต

1. จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง  
เพือ่สือ่สารการท�างานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

2. พบปะพูดคุยอย่างสม�า่เสมอ

1. ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและ
บริการ

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

วัตถุดิบ
7. การจัดการเรื่องการรับ-จ่ายน�้ามัน ตรงตามแผน/

เวลา ครบถ้วนตามก�าหนด
8. การสื่อสารในกรณีเกิดความล่าช้าในการรับ-จ่าย

สินค้าล่วงหน้า
9. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรับ-จ่ายเงิน

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

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

1 จัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อสื่อสาร 
การท�างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2.  พบปะพดูคยุกันอย่างสม�า่เสมอ (Keep Relationship)
3.  แลกเปลี่ยนข้อมูล เร่ืองแผนการจัดหาวัตถุดิบ  

เพื่อให้คู่ค้ามีข้อมูลในการขยาย Crude Basket เพื่อ
ให้บริษัทฯ มีโอกาสในการจัดหาวัตถุดิบชนิดใหม่
เพิ่มมากขึ้น

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามัน (BGN)

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

ลูกค้าสัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. การซ่อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาที่ มี

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

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• การระดมความคิดเห็นของผู้จัดการหน้าลาน 

ในการวางแผนแก้ปัญหากับลูกค้า
• จัดอบรมพนักงานหน้าลาน และรณรงค์การท�า 

Service Warm up ก่อนเข้ากะ
• ติดตั้ง Automation Point of Sale ของสถานี

บริการน�า้มัน

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 90

1. รกัษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper BGN ร้อยละ 97.5 ดีเยี่ยม

1. พฒันาผลติภณัฑ์คุณภาพสงูท่ีตรงความต้องการของ
ลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

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

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

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

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

3. โครงการบางจากสดใส จูงใจให้รักษาคุณภาพงาน
บริการ

4. โครงการรางวัลบริการเหนือความคาดหวัง ส�าหรับ
พนักงานบริการ

5. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

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

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในโครงการปลูกผัก
ไร้สารในสถานีบริการเพื่อให้พนักงานใช้ประกอบ
อาหารและแจกผักในโครงการให้แก่ลูกค้า

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

6. ขยายธรุกจิ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลมุเพือ่
ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้

7. พัฒนาระบบการสั่งซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกสบาย

8. ให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัย และการดูแล 
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้าผู้ประกอบการ

สถานีบริการน�้ามัน 

(Dealer)

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

สัมพันธ์ 
5. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

6. โครงการบางจากสดใส

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน
3. โปรแกรมส ่งเสริมการขาย การโฆษณาที่ มี

ประสิทธิภาพ
4. การดแูลและการให้ค�าปรกึษาของผูแ้ทนการตลาด  

และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. ขยายธุรกิจ Non-oil เพื่อตอบสนองความต้องการ

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

ไม่สูญหาย

1. ปรับปรุงศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
ผลประกอบการ ดังนี้
• "Empower Dealer" ให้ผู้ประกอบการจับกลุ่ม

ร่วมกันพัฒนายอดขายและภาพลักษณ์ของ
สถานีบริการ โดยให้รางวัลกับกลุ่มที่ร่วมกัน
พัฒนาได้ตามเป้าหมาย

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

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

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรมพนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มีการทบทวนงานบรกิารและข้อมูลท่ีต้องสือ่สาร
กับลูกค้า

• พัฒนาเครือ่งมอืการขายให้กบัสถานบีริการ เช่น 
BCP Prepaid Card ให้สถานบีริการใช้เสนอกับ
กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและไม่สามารถขยายวงเงินเครดิตได้

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น โครงการบัตร
สมาชิก การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

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

5. อบรมพนักงานให้ขายน�้ามันเกรดพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

7. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผูป้ระกอบการในการรักษา
ภาพลักษณ์

8. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

3. คะแนน Mystery Shopper ดีเยี่ยมมากกว่าร้อยละ 75

1. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6

2. คะแนน NPS Score เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper Dealer ร้อยละ 81.1 ดีเยี่ยม

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีตรงความต้องการ 
ของลูกค้า

2. สนับสนุนการยกระดับสถานีบริการ และงานบริการ
ผ่านการให้รางวัลภาพลักษณ์ เงินรางวัลประจ�าปี

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

ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มรายได้
7. พัฒนาระบบการส่ังซื้อ ขนส่ง และระบบต่างๆ  

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย
8. ผลักดันโครงการ Empower Dealer เพื่อสร้าง Best 

Practics Sharing
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

คู่ค้าสถานีบริการ

น�้ามันสหกรณ์ 

(COOP)

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

เครือข่าย ส่วนบริหารประสบการณ์
ลูกค้า

4. ระบบ BCP Link
5. ส่วนบริการลูกค้า ส่วนบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ 
6. ส่วนพัฒนาพื้นท่ีธุรกิจค้าปลีกสถานี

บริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร
ค้าปลีก 

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

1. ผลประกอบการที่ดีขึ้น 
2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี

ความพร้อมในการแข่งขัน เน้นการท�าการตลาด
มากขึ้น 

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

สนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
5. ระบบบริหารสถานีบริการที่มีประสิทธิภาพและ

ป้องกันการทุจริต
6. การเข้าร่วมโครงการประกวดของบรษิทัเพือ่พัฒนา

ภาพลักษณ์และยอดขายของสถานีบริการ

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

งบก�าไรขาดทุนเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของบริษัทฯ 

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

• ผลักดันการเพ่ิมผลิตภัณฑ์น�้ามันที่จ�าหน่าย
ภายในสถานบีรกิารให้ครบตามท่ีลูกค้าต้องการ

• สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานี
บริการผ่านโครงการ COOP Turn Pro

• ให้ความรู้สถานีบริการในการด�าเนินงานผ่าน
การ Coaching ของ BGN

2. การสนับสนุนและดูแลมาตรฐานสถานีบริการให้มี
ความพร้อมในการแข่งขัน
• เพ่ิมความถ่ีของกิจกรรม Mobile Training  

ฝึกอบรมพนักงานหน้าลาน
• จัดกิจกรรม พนักงานหน้าลาน การรณรงค์ 

Service Warm Up ก่อนเข้ากะเพื่อให้พนักงาน
มีการทบทวนงานบรกิารและข้อมูลท่ีต้องสือ่สาร
กับลูกค้า

3. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้น 
ยอดขายในลูกค้าแต่ละกลุม่ เช่น โครงการบัตรสมาชกิ  
การออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

4. ให้ผลตอบแทนเพือ่จงูใจผูป้ระกอบการในการรักษา
ภาพลักษณ์

5. พัฒนาระบบติดตามรถขนส่งน�้ามัน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถติดตามและป้องกันการทุจริตในขนส่ง

6. แจกสินค้าเกษตรท่ีราคาตกของสมาชิก เช ่น 
ข้าวสาร แทนน�้าดื่มให้ลูกค้าเติมน�้ามัน

7. โครงการปั๊มของเราชีวิตของเรา สหกรณ์สนับสนุน
ชุมชนโรงพยาบาลทุกลิตรที่เติม

 1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. บางจากรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับ 
ร้อยละ 16.0 จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

2. คะแนน NPS Score เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5

3. คะแนน Mystery Shopper COOP ร้อยละ 92 ดีเยี่ยม

1. ผลักดันให้จ�าหน่ายน�้ามัน B10
2. พฒันาความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารสถานบีริการ

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

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย

คู่ค้าเช่าพื้นที่

ในสถานีบริการ

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

2. หารือวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ภายใน/
นอกองค์กร

3. เปิดกว้างในการเจรจาธุรกิจเพื่อหา
พันธมิตรรายใหม่

4. เพิม่ช่องทางการหาท�าเลในการน�าเสนอ 
ท�าเลเพื่อเปิดสถานีบริการ

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

ลิตร
5. มีพื้นที่ติดตั้งป้าย Pole Sign ส�าหรับร้านรายใหญ่

1. ประชุมกับคู่ค้ารายไตรมาส 
2. ทดลองระบบที่จอดรถ เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถ 

ไม่เพียงพอ
3. เจรจาหาพันธมิตรในการพัฒนามินิมาร์ทเพิ่มเติม
4. ออกแบบป้ายสื่อสารส�าหรับร้านค้าในสถานีบริการ

1. ความพอใจคู่ค้าต่อการอัพเดทข้อมูลระหว่างกันสม�า่เสมอ
2. ทดลองระบบที่จอดรถที่สถานีบริการบางจาก สาขา

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

บางจาก สาขา พหลโยธิน กม.38

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจจ�านวน 213 ราย จากเป้าหมาย 
200 ราย

2. เปิดร้าน Family Mart สาขาแรกที่สถานีบริการบางจาก 
จ.ขอนแก่น 

3. ตดิตัง้ป้ายสือ่สารส�าหรบัธรุกจิเสริมท่ีสถานีบริการบางจาก 
สาขาพหลโยธิน กม.38

1. วางแผนในการขยายสาขาร่วมกับแบรนด์คราวละ
หลายสาขา

2. เพิม่สาขาในระบบการบรหิารทีจ่อดรถ/พฒันารูปแบบ 
การบริหารที่จอดรถแบบใหม่ (ลดการใช้คน) 

3. เพิ่มสาขาร้าน Family Mart ในสถานีบริการบางจาก 
4. ปรบัปรงุ การออกแบบป้ายให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีและ

ข้อบังคับทางกฎหมาย

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

1. ภาพลักษณ์ของยี่ห้อสถานีบริการ
2. การให้บริการที่รวดเร็วของพนักงาน
3. คณุภาพของร้านค้าในสถานบีริการ ร้านสะดวกซ้ือ 

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

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

1. ขยายสถานบีรกิารน�า้มนับางจากมาตรฐานในท�าเล
ที่ยังขาด 50 สาขา ทั่วประเทศ

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

เพิ่มขึ้น 
4. ปรับปรุงรูปแบบมินิมาร์ท SPAR และร้านกาแฟ 

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

 ท�า Push Notification
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการ เช่น 

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

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16.0

2. ลดส่วนต่าง NPS Score จากผู้น�าลงให้เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ 2.5

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

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

4. พัฒนาธรุกิจเสริมในสถานบีริการโดยการเพิม่ร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

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

2. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
4. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ, 
Road Side Assistant, ของหายได้คืน

5. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

6. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

7. ร่วมกบัพนัธมติรทางการค้าเพือ่ขยายฐานลูกค้าต่อเนือ่ง
8. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

7. สร้างประสบการณ์งานบริการ ผ่าน
 • โครงการผกัสวนครัวไร้สารในสถานบีริการ ปลกูผัก 

 ในสถานบีรกิารแจกให้พนกังานบรกิารและลูกค้า
 • โครงการ Road Side Assistants ช่วยเหลือรถ 

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

 การให้ไม่รู้จบ
 • โครงการตะกร้าบุญ ร่วมกับสมาชกิให้บริจาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสนิค้าชมุชน หรอื 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสติกย่อยสลายได้)
10. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

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

สมัครแบบ Online และวิธีการสมัครโดยใช้บัตร
ประชาชนผ่านเคร่ืองรูดบัตร EDC ท�าให้สะดวกและ
รวดเรว็ในการรับสมัคร รวมท้ังได้รับข้อมูลทีถ่กูต้อง 
ครบถ้วน

12. เพิม่ความถกูต้อง และรวดเร็วในการในการรับช�าระเงนิ  
โดยตดิตัง้เคร่ืองรูดบัตร (EDC) ให้เชือ่มต่อ (Link) กับ
ระบบ POS ซึง่จะ Auto ดึงข้อมูลการเตมิจากตูจ่้าย 
ลดความผิดพลาด ลดโอกาสทุจริต และตรวจสอบ 
ย้อนหลังได้

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

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

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

9. น�าเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ เช่น Mobile 
Application

10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 
ตรงความต้องการ

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

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

ภาพลักษณ์

1. ลดต้นทนุการผลติให้กับเกษตรกร สมาชกิสหกรณ์
2. หาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร  

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

มีพื้นที่จอดรถ

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

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

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

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

แบ่งปันให้สังคม
 • โครงการตะกร้าบุญ ร่วมกับสมาชกิให้บริจาคแก่ 

 องค์กรการกุศล
 • โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ น�าสนิค้าชมุชน หรอื 

 ผลิตภัณฑ์เกษตรล้นตลาดมาแจกให้แก่ลูกค้า
 • โครงการ Green Non-oil (ลดการใช้หลอด  

 ถงุพลาสตกิ โฟม และใช้พลาสติกย่อยสลายได้)
7. มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • Mystery Shopper ควบคุมมาตรฐานการดูแล 

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

พนักงานหน้าลาน เรื่องการสะสม แลกคะแนนและ
เง่ือนไขของบัตรสมาชกิบางจาก เพือ่ลดข้อร้องเรียน 
จากผู้บริโภค

9. ร่วมรับบัตรเกษตรกรสุขใจ กว่า 360 สาขา

1. ส่วนแบ่งการตลาดน�้ามันใสผ่านสถานีบริการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 16.0

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

1. ยอดขายตลาดขายปลีกเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที ่
ตลาดรวมขยายตัวประมาณร้อยละ 4.3

2. รักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 เท่ากับร้อยละ 16.0 
จากปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.6 

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

4. พัฒนาธรุกิจเสริมในสถานบีริการโดยการเพิม่ร้านค้าต่างๆ 
213 ราย

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

6. รักษาส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการ
เป็นอันดับที่ 2

7. คะแนน NPS Score เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 76.1 จากเดิม 
ร้อยละ 71.5 

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

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

3. ขยายสถานีบริการมาตรฐานในท�าเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ม 60 สาขา

4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5. ผลักดันผู้ประกอบให้สร้างประสบการณ์ของลูกค้า 

เช่น โครงการผักสวนครัวไร้สารในสถานีบริการ 
Road Side Assistant ของหายได้คืน

6. พัฒนามาตรฐานงานบริการ และปรับปรุงสถานี
บริการอย่างต่อเนื่อง

7. ขยายฐานสมาชิกบัตรบางจากพัฒนาสิทธิประโยชน์
เพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว

8. ร่วมกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อขยายฐานลูกค้า 
ต่อเนื่อง

9. จัดรายการส่งเสริมการขายต่อเนื่อง
10. เพิ่มธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 

ตรงความต้องการ
11. น�าสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพื่อจัดรายการส่งเสริม 

การขายให้ลูกค้า
12. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ ์

ไม่ปกติ เช่น ผลักดันการจ�าหน่ายเช้ือเพลิงที่คุ้มค่า 
เช่น B10 B20 E20 เพื่อลดค่าใช้จ่ายลูกค้า
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

ลูกค้าอุตสาหกรรม 1. ผู้แทนการตลาด
2. วิศวกรบริการเทคนิค
3. กิจกรรมออกบูทร่วมกับภาครัฐและ

สมาคมต่างๆ
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. Customer Complaint

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. เพิม่ผลติภณัฑ์ B10 S และ B20 S ให้เป็นทางเลือก 
กับลูกค้าท่ีต้องการลดต้นทุนและยังคงรักษคณุภาพ
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2. ประชาสัมพันธ์น�้ามัน B20 ร่วมกับภาครัฐในงาน
สัมมนาระบบบริหารจัดการพลังงานภาคขนส่ง
แต่ละภาค

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

ความมั่นใจให้ลูกค้า
6. ใช้ใบก�ากับภาษีรูปแบบใหม่ Electronic Invoice 

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

7. เพิ่มบัญชีรับโอนเงิน Virtual Account อ�านวย 
ความสะดวกกับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินผ่าน
บริการของธนาคาร 

8. ท�าบตัรประจ�าตวัลกูค้าเทอม CBD ช่วยป้องกนัเงนิ
เข้าผิดบัญชี

9. ให้ยืมอุปกรณ์จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

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

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

1. คุณภาพสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อ 1. พัฒนาศักยภาพผู้แทนการตลาด โดยจัดอบรม 
ความรู้แบบ Online

2. จัดอบรมทีมขายของผู้ค้าส่ง
3. ปรับปรุงเว็บไซต์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

เข้าใจง่าย
4. จัดหาน�้ามันหม้อแปลงส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ที่มี

ความต้องการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษเฉพาะกลุ ่มและ

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนอุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และทนทานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 

6. ทดสอบน�้ามันใช้แล้ว ให้บริการล้างบ่อเก็บน�้ามัน 
Cutting Fluid

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

เช่น Facebook, Line และ เว็บไซต์ www.
Bangchaklubricants.com

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

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

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

หน่วยงานราชการ

ส่วนกลางและ

ส่วนท้องถิ่น

1. การพบปะ ชีแ้จง พดูคยุ
2. เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ 
3. การเยี่ยมชมกิจการของหน่วยงาน

ราชการ

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดีกว่าท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ระบบการจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี

4. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
5. การสนับสนุนโครงการของหน่วยงานราชการ
6. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการสะท้อนความคิดเห็น

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกิจอย่างถกูต้อง โปร่งใส

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

3. ชีแ้จงและน�าส่งข้อมลูท่ีถกูต้องแก่หน่วยงานราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

4. มกีารจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ค้นหาความคาดหวงั 
และตอบสนองกับทุกกลุ่ม รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

5. ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายก�าหนด 

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

7. สนับสนุนและให้ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
การด�าเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. หน่วยงานราชการอนุญาตให้ด�าเนินการตามที่บริษัทฯ
ร้องขออย่างต่อเนื่อง

2. ควบคุมคุณภาพอากาศได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่มี
ข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องมลพิษทางอากาศ

1. ได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการโครงการ/กจิกรรมจากหน่วยงาน 
ราชการอย่างต่อเนื่อง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนด้านมลพิษอากาศ

1. ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยการเชิญเจ้าหน้าที่
มาเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯ

40 41บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-40)

วิธีการด�าเนินงาน
(Disclosure 102-43)

ความต้องการ
และความคาดหวัง

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กองทุน สถาบัน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

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

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

3. หารือ พูดคุย สอบถาม ตอบค�าถาม 
รับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านการประชุม 
โทรศัพท์ email และ website

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

5. การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรพัย์ฯ

1. เห็นผลประกอบการท่ีดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคง

2. ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 
บริษทัฯ ในอนาคตทีช่ดัเจน และลงทุนในธรุกิจทีใ่ห้
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

3. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระดับที่น่าพอใจ 
และมีการจ่ายอย่างสม�่าเสมอ 

4. การด� า เนิ นธุ รกิ จตามแนวทางการ พัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainability)

5. ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เป็นไปแผนงาน
ที่วางไว้

6. ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Capital Gain)

1. จ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ ้นอย่างเหมาะสมกับ 
ผลการด�าเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ และมี
อัตราการจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัท
อื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน 

2. จัดประชุมให้ผู ้บริหารได้พบผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มขึ้น

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

4. ปรบัปรงุเว็บไซต์นกัลงทนุสัมพนัธ์ให้มีความทันสมัย  
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใช้งานง่าย และ
ปรบัปรุงการส่ือสาร Online ผ่านโปรแกรม Chatbot 
ให้มีความแม่นย�าและครอบคลุมมากขึ้น 

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

6. สื่อสาร ข้อคิดเห็นและค�าถามต่างๆ ที่ได้รับทราบ
จากผู้ถือหุ้นให้กับผู้บริหารทราบ

1. ได้รับรางวัลด้าน IR
2. ได้รับเชิญไป Roadshow
3. ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจในการจดักจิกรรมนกัลงทุน 

รายย่อยสูง ในระดับดี-ดีมาก

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

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ผลประเมินความพึงพอใจจากการให้ข้อมูล/ให้บริการแก ่

ส�าหรับการเย่ียมชมกิจการประจ�าปีของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร้อยละ 97 ของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี- 
ดีมาก

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

1. ติดต่อสื่อสารกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ทราบถึงความ
ต้องการในการร่วมงาน Roadshow ตั้งแต่ช่วงต้นปี 

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ส�าหรับ 
รายย่อยให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัลงทุน
รายย่อยมากขึ้น รวมถึงให้การจัดกิจกรรมมีเนื้อที่
สร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

3. สมัครประกวดงาน Event และรางวัลต่างๆ ให้มากข้ึน 
4. สือ่สารความเหน็ และค�าถามทีไ่ด้รับจากนกัลงทนุให้

กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน 1. จัดแถลงข่าว/ส่งข่าว Press Release 
อัพเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

2. พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาส
พิเศษต่างๆ

3. จดัสมัภาษณ์พเิศษในวาระต่างๆ ตามท่ี 
แต่ละสื่อต้องการตามความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารระดับสูงท่ีตรงตามกลุ่ม
งานรับผิดชอบ

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

1. ข้อมูลความคืบหน้าของกิจการ ข้อมูลด้านธุรกิจ
พลังงานในภาพรวม ตลอดจนแผนการเติบโตและ
ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. การนดัสมัภาษณ์พเิศษผูบ้รหิารระดับสูง นอกเหนอืจาก 
งานแถลงข่าวปกติ เพื่อให้ได้ประเด็นเฉพาะที ่
สือ่นัน้ๆ ต้องการท�าสกูป๊ข่าวพเิศษ เพือ่ให้มีข่าวเด่ียว 
ที่แตกต่างจากสื่ออื่นๆ 

3. ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูใ้ห้ข้อมูล และแสดงวสิยัทัศน์
ทางด้านธรุกิจ เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืในข่าว และ
สร้างแรงจูงใจในการติดตามข่าวสาร

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

2. ตอบสนองต่อความต้องการของส่ือในทกุเรือ่งทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและส่วนรวม 

3. สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนที่ท�าเพื่อส่วนรวม 
และสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันครบรอบของสื่อ  
เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน 

4. เยี่ยมเยือนสื่อในสายธุรกิจพลังงานและสายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ รวมทั้งร่วมงานในโอกาส
และสถานการณ์ต่างๆ

1. มูลค ่าข ่าวที่ได ้รับการเผยแพร่ผ ่านส่ือสิ่งพิมพ์และ 
สื่อออนไลน์ 550 ล้านบาท

1. มูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Media 
Value) 588 ล้านบาท

1. จัดกิจกรรม Engage กับสื่อมวลชน เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ให้กับส่ือมวลชน โดยยึดหลักความเป็นมิตรและ 
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสื่อมวลชน

3. เพิ่มเติมฐานข้อมูลสื่อต่างชาติในประเทศไทยและ
ภมิูภาคเอเชยี รวมถึงจดัท�าข่าวประชาสมัพนัธ์ภาษา
อังกฤษควบคู่ข่าวภาษาไทยเพื่อให้สื่อและผู้ที่สนใจ
ธุรกิจ/กิจกรรมชาวต่างชาติได้รับทราบ

เจ้าหนี้

(สถาบันทางการเงิน 

และผู้ถือหุ้นกู้)

1. การประชุมนักวิเคราะห์ 
2. พบปะหารือ ทั้ งที่ ส� านักงานของ 

บริษัทฯ และที่งานประชุมสัมมนาของ
สถาบันการเงิน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนในสัญญาเงินกู้
2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเมื่อทางธนาคารมี

ความจ�าเป็นต้องขอข้อมูลบริษัทฯ
3. โอกาสในการใช้บรกิารด้านการเงนิกับธนาคารแบบ

ครบวงจร และเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ได้
อย่างเคร่งครัด

2. ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงนิซึง่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

3. ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเม่ือมี
ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1. การประเมินภาพรวมการตอบสนองความต้องการของ
สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้อยู่ในระดับสูง

2. การประเมินระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 
เงินกู้ การให้ข้อมูล และการให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก

1. การตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงินผู้ให้กู ้
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ การให้ข้อมูล และ
การให้ความร่วมมืออื่นๆ อยู่ในระดับสูง-สูงมาก

1. หาโอกาสใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงิน
ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และทันต่อนวัตกรรมด้านการเงิน
ใหม่ๆ

คู่แข่งทางการค้า

(บริษัทพลังงาน/ 

บริษัทค้าน�้ามันอื่นๆ

1. ติดตามผลการด�าเนินงานสภาพตลาด
จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน

2. ศกึษาข้อมูลคูแ่ข่งผ่านรายงานทางการ
เงินและน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

3. ให ้ความร ่วมมือและประสานงาน 
ร่วมกันกับคู่แข่งในประเด็นท่ีภาครัฐ 
ขอความร่วมมือ

4. ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมทาง 
การตลาด

5. ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบ 
คู่แข่ง

1. ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้การแข่งขนัตาม
กลไกการค้าเสรี

1. ไม่มข้ีอร้องเรียนด้านลบหรือข่าวสารด้านลบในการแข่งขนั
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ไม่มข้ีอร้องเรยีนด้านลบหรอืข่าวสารด้านลบในการแข่งขัน
กับคู่แข่ง

2. ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าขายอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

1. ด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี
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