
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บรษิทัฯ ได้ด�ำเนนิธรุกิจตำมภำรกิจคร้ังก่อตัง้ในกำรมีส่วนร่วมพฒันำควำมเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมไทยมำอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้สงัคมระยะใกล้  
(ระดับพื้นที่) และสังคมระยะไกล (ระดับประเทศ) ด้วยรูปแบบท่ีช่วยแก้ปัญหำสังคมและตอบสนองต่อควำมคำดหวังของชุมชนและ
สังคม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนงำนทั้ง 2 ระดับพื้นที่ ดังนี้
1. กำรพัฒนำสังคมระดับพื้นที่ 
2. กำรพัฒนำสังคมระดับประเทศ 

การพัฒนาสังคมระดับพื้นที่รอบสถานประกอบการ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ปี 2562-2567
ด้วยโรงกล่ันน�้ำมันเป็นพื้นท่ีปฏิบัติกำรส�ำคัญของบริษัทฯ (ร้อยละ 90) กำรด�ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ได้มีกำรจ�ำแนกกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้อำศัยที่อยู่รอบพื้นท่ีออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสม  
ซึ่งควำมคำดหวังส่วนใหญ่เป็นเรื่อง (1) กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมปลอดภัย (2) สื่อสำรให้ทรำบล่วงหน้ำในกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 
(3) สื่อสำรอย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (4) มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย รวมถึง (5) กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงก�ำหนดกลยุทธ์ในงำนชุมชนสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ครอบคลุม 8 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกีฬำ ด้ำนคุณภำพชีวิต ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ด้ำนเศรษฐกิจ และดำ้นสำธำรณประโยชน์ โดยในปี 2562 จัดกิจกรรมกว่ำ 238 ครั้ง และมีผู้ได้รับประโยชน์จำก
กิจกรรมกวำ่ 52,640 รำย 

(Disclosure 413-1) 

*ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทั้งหมดทุกกลุ่มในปี 2562 = 51,445 คน

ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโด 

ประมาณการประชากร 10 ชุมชนในเขตบางนา/

พระโขนง

1 แฟลตทหาร 

1 ต.บางน�า้ผึ้ง 

อ.พระประแดง

17,885 คน

5,098 ครัวเรือน 

ที่เป็นสมาชิก 

จุลสารครอบครัวใบไม้

5,098 คน

19 โรงเรียนเขตบางนา

พระโขนง และ ต.บางน�า้ผึ้ง

14,363 คน

18 โครงการรอบโรงกลั่น

4,817 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(จ�านวน/ร้อยละ*)

28,594 คน

ร้อยละ 55.58

5,954 คน

ร้อยละ 11.57

15,117 คน

ร้อยละ 29.38

1,780 คน

ร้อยละ 3.46

การลงทุนทางสังคม 

22.72 ล้านบาท

(งบพัฒนา/บริจาค)

(Disclosure 201-1)

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 59.77

งบด้านบริจาคร้อยละ 12.89

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 5.02

งบด้านการพัฒนา 

ร้อยละ 13.19

งบด้านบริจาคร้อยละ 5.72

งบด้านการพัฒนา

ร้อยละ 3.41

กลยุทธ์งานชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายปี 2562

จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างความเป็นมิตร 
เป็นประโยชน์ และปลอดภัย 

เรื่องร้องเรียนจากชุมชนในวงกว้าง 0 ครั้ง 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร้อยละ > 90

ผลประเมินความผูกพันของชุมชน ร้อยละ > 85

การประเมินความเป็นมิตร, เป็นประโยชน์, ปลอดภัย ร้อยละ > 85

133รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562

ด้านความปลอดภัย
กำรซ้อมแผนอพยพประชำชนกรณีเกิดอุบัติภัย
เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของชมุชนและ
เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยืนของสหประชำชำต ิ(SDGs) เป้ำหมำย
ที่ 11 กำรพัฒนำชุมชนและเมืองอยำ่งยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดซ้อม
แผนอพยพประชำชนกรณีเกิดอุบัติภัยให้แก่ชุมชนรอบโรงกล่ัน
เป็นประจ�ำทุกปี ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับส�ำนักงำน
เขตพระโขนง และสถำนีดับเพลิงพระโขนง 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยำยกำรซ้อมแผนอพยพประชำชนฯ  
ให้แก่ชุมชนพื้นท่ีเขตบำงนำเป็นปีแรก โดยจัดซ้อมแผนอพยพ 
ประชำชนฯ แบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ให้แก่ชมุชน
เขตบำงนำ โซนสรรพำวุธ ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับ
ส�ำนักงำนเขตบำงนำ และสถำนีดับเพลิงพระโขนง เพื่อให้ชุมชน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยพิบัติ
ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

ด้านการสื่อสาร 
บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีเหมำะกับกลุ่มต่ำงๆ ที่อำศัย
อยูใ่กล้พืน้ทีร่อบโรงกล่ัน ในหลำกหลำยช่องทำง ช่องทำงหลกั คอื 
กำรประสำนกบัพนักงำนชมุชนสมัพนัธ์ ซึง่จะมีกำรลงพืน้ทีพ่ดูคุย 
กำรโทรศพัท์สำยตรง กำรจดักจิกรรมชมุชนสัมพนัธ์อย่ำงต่อเนือ่ง 
กำรตดิต่อสือ่สำรผ่ำน Line กลุม่ กำรสมัมนำคณะกรรมกำรชมุชน 
กำรท�ำ Focus Group และบอร์ดประชำสัมพันธ์

ด้านเศรษฐกิจ 
โครงกำร “วิสำหกิจชุมชน คุณแจ๋วคลีนเซอร์วิส”
เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสร้ำง
โอกำสให้แก่ชุมชนในกำรหำรำยได้เพ่ิมด้วยกำรรวมกลุ่มแม่บ้ำน 
ในชุมชนให้บริกำรงำนแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดในคอนโดมิเนียม
รอบโรงกลั่น ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนิน
งำนของกลุ่มแม่บ้ำน โดยพัฒนำระบบประเมินผลโดยใช้กำร
ประเมินผลแบบ Online เพ่ือให้ลูกค้ำประเมินกำรท�ำงำนได้ 
ตรงกบัควำมเป็นจรงิมำกขึน้ อีกทัง้ยังพฒันำศกัยภำพของสมำชกิ
กลุ่มแม่บ้ำน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำ 
ต่ำงชำติที่เพ่ิมจ�ำนวนมำกขึ้น ด้วยกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้สมำชิกของกลุ่มได้ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหำ 
ในกำรด�ำเนนิงำนและเริม่จดัสวสัดิกำรของกลุม่เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจ
ในกำรท�ำงำนแก่สมำชิกของกลุ่ม 

ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2562 กลุม่วสิำหกจิชุมชนคณุแจ๋วฯ สำมำรถ
สร้ำงรำยได้หมุนเวียนในกลุ่ม มีรำยได้เฉลี่ย 30,000 บำท/เดือน 

พึ่งพำตนเองได้ สมำชิกได้พัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำนและฝึก
กำรคิดแก้ไขปัญหำในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประชุม
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงงำนโดยใช้ข้อมูลผลประเมินกำรท�ำงำน
จำกลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ 

กิจกรรม “ชวนคิด ชวนคุย กับนักกำรเงิน” 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเพื่อนบ้ำนกลุ ่มครอบครัว
และกลุ่มคอนโดมิเนียม ในด้ำนกำรเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะ 
กำรบริหำรกำรเงินและควำมรู้เรื่องกำรลงทุนตำมวิถีชีวิตของ
คนเมืองและคนรุ่นใหม่ บริษัทฯ ได้จัดอบรมกำรบริหำรกำรเงิน
และควำมรู้เรื่องกำรลงทุนให้กับเพื่อนบ้ำนกลุ่มครอบครัวและ
คอนโดมเินยีม โดยเชญิวทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญจำกตลำดหลกัทรัพย์
มำร ่วมให้ควำมรู ้และส่งเสริมให้เพื่อนบ้ำนรอบโรงกลั่นฯ  
เหน็ควำมส�ำคญัของกำรออม กำรลงทนุ และกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำย  
โดยเน้นหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เข้ำร่วมอบรม 
ได้น�ำควำมรูไ้ปปรบัใช้เพือ่เพิม่คณุภำพชวีติและสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงกำรเงินต่อไป

134 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



ด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงกำร “OUR Khung BangKachao” พัฒนำพื้นที่ 
คุ้งบำงกะเจำ้สู่ควำมยั่งยืน
“คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวขนำดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหำนคร 
ทีไ่ด้รับกำรยกย่องจำกนติยสำร Time ให้เป็น "The Best Urban Oasis 
of Asia” จำกกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกำรขยำยตัวของเมือง 
ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่คุ้งบำงกะเจำ้ในหลำยดำ้น 
อำทิ พื้นที่สีเขียวลดลง ระบบนิเวศในพื้นท่ีเปล่ียนแปลง เช่น  
เกิดปัญหำดนิและน�ำ้เคม็ขึน้ ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนท้องถิน่  
กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรและรำยได้ครัวเรือนลดลง  
จึงเกิดโครงกำร OUR Khung BangKachao เป็นควำมร่วมมอืของ
องค์กรชัน้น�ำของประเทศ ท้ังภำคเอกชน ภำครฐั ภำคประชำสงัคม 
และภำคประชำชน ชมุชนคุง้บำงกะเจ้ำ 6 ต�ำบล ภำยใต้กำรก�ำกบัของ
มลูนธิชิยัพฒันำในกำรพฒันำพืน้ทีคุ่ง้บำงกะเจ้ำสูค่วำมยัง่ยืนและ
สมดุล โดยกำรน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำมำประยกุต์ มำร่วมมอืกนั 
ในกำรพัฒนำ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลำงเพื่อให้กำรพัฒนำ 
ตอบควำมต้องกำรได้อยำ่งตรงจุดและเป็นรูปธรรมมำกที่สุด

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะท�ำงำนพัฒนำพื้นที่คุ้งบำงกะเจ้ำฯ ใน 3 
ด้ำน ได้แก่ กำรพฒันำพืน้ทีส่เีขยีว กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วอย่ำง
ยั่งยืน และกำรพัฒนำกำรศึกษำ เยำวชนและวัฒนธรรรม ปี 2562 
บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนำพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบำงกะเจ้ำ ที่ ต.บำงน�้ำผึ้ง 
จ�ำนวน 11 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 19.71 ไร่ น�ำพนักงำนปลูกต้นไม้
ร่วมกับชุมชนกว่ำ 1,000 ต้น 

โครงกำร “รวมพลงัครอบครัวใบไม้ ปลูกป่ำชำยเลนบำงขนุเทยีน”
โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนบำงขนุเทยีน เป็นโครงกำรปลกูป่ำในใจคน 
ตำมศำสตร์พระรำชำของกรุงเทพมหำนคร โดยปลูกป่ำชำยเลน
บริเวณชำยทะเลกรุงเทพฯ เขตบำงขุนเทียน เพื่อแก้ไขปัญหำ
พืน้ดินสูญหำยจำกกำรถกูน�ำ้ทะเลกัดเซำะ ซึง่ปัจจุบันมีพืน้ดินจม
หำยไปในทะเลกว่ำ 3,000 ไร่ โครงกำรปลูกปำ่ชำยเลนฯ เป็นกำร
ฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษำป่ำชำยเลนให้กลับคืนสู่สภำพเดิมที่มีควำม
สมดลุของระบบนเิวศและเพิม่พืน้ดินของกรงุเทพฯ ให้กลับคืนมำ
 
บริษัทฯ ได้ร่วมให้กำรสนับสนุนกำรปลูกและดูแลรักษำตั้งแต่ปี 
2560 ในพืน้ทีจ่�ำนวน 50 ไร่ และปี 2562 ได้พำเยำวชนจำกชมุชน
รอบโรงกลั่น ในโครงกำรเยำวชนคนดีบำงจำก เพื่อนบ้ำนกลุ่ม
ครอบครัว และคอนโดมิเนียมรอบโรงกลั่น ไปร่วมกันเพิ่มพื้นที ่
สีเขียวปลูกปำ่ชำยเลน เรียนรู้เรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ศกึษำขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ และกำรบ�ำรงุรกัษำ 
ชำยทะเลกรุงเทพฯ ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมท่ีมีควำมสมบูรณ์ 
อยำ่งยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน 

โครงกำร “บำงจำกห่วงใยชุมชน” ร่วมบรรเทำฝุ่นละออง
บรษิทัฯ กบัส�ำนกังำนเขตพระโขนง ร่วมบรรเทำปัญหำฝุน่ละออง
ในพื้นที่ โดยจัดรถน�้ำของบริษัทฯ ฉีดพ่นละอองน�้ำและท�ำควำม
สะอำดบนถนนสขุมุวทิ พร้อมกันนีเ้พือ่นพนกังำนบรษิทัฯ ร่วมกบั 
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีจำกส�ำนักงำนเขตพระโขนง ร่วมกันแจก
หน้ำกำกกันฝุ่น PM 2.5 จ�ำนวน 12,000 ชิ้น ให้กับชุมชนและ
โรงเรียนรอบโรงกล่ันฯ เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกภำวะฝุน่ละออง
ด้วยควำมห่วงใยและร่วมดูแลชุมชนเพื่อนบ้ำนรอบโรงกลั่นฯ

ด้านคุณภาพชีวิต
โครงกำร “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ” 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน  
โดยเฉพำะกลุม่ผูส้งูอำย ุโดยจดัโครงกำรผูส้งูวยัใส่ใจสขุภำพ ต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชน มีสุขภำพแข็งแรง  
มคีวำมผำสกุ มสุีขภำวะทีด่สีมบูรณ์ทัง้กำยและใจ ปี 2562 บรษิทัฯ 
ได้จดักิจกรรมส่งเสรมิคุณภำพชวีติของผูสู้งอำยใุนโครงกำรฯ ดงันี้
ด้ำนร่ำงกำย จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ โดยแพทย์จำก
โรงพยำบำลพญำไท 1 กำรอบรมออกก�ำลังกำยส�ำหรับผู้สูงวัย  
เช่น จีก้ง โยคะ และกำรจดักจิกรรมเรยีนรูเ้ร่ืองอำหำรเพือ่สขุภำพ 
กำรปลูกผัก และกำรท�ำอำหำรจำกผักออร์แกนิค ที่บ้ำนสวน 
ออแกนิคเวย์ 

ด้ำนจติใจ จดักิจกรรมนนัทนำกำรต่ำงๆ เช่น กำรสอนกำรจดัสวนถำด  
เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยและเป็นกำรฝึกสมำธิ กำรสอนกำรสำน
ตะกร้ำรักษ์โลก ซึ่งสำมำรถน�ำไปท�ำเป็นอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้
และกำรพำไปท่องเที่ยวเมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร เป็นต้น
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ด้านการศึกษา
โครงกำรพฒันำศกัยภำพครแูละบุคลำกรด้ำนกำรศกึษำ ให้มคีวำม
สำมำรถในระดับสำกล 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพครูและนักเรียน
ท้ังด้ำนวิชำกำรและด้ำนต่ำงๆ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning ให้กับครูวิชำวิทยำศำสตร์ (BCP Innovative 
& Active Learning Science for Teachers) และครูวิชำภำษำ
อังกฤษ (BCP Active Learning English for Teachers) ที่เน้น 
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลำงในกำรเรยีนรู ้และเรยีนรูก้ำรพฒันำนวตักรรม
สือ่กำรสอนจำกสิง่ใกล้ตวัอย่ำงง่ำยๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และได้
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และภำษำ
อังกฤษของเยำวชนในโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ ให้มีควำมสำมำรถ
แข่งขันในระดับสำกล

ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
จัดกิจกรรม “บำงจำกสร้ำงสุข เรียนรู้ผ่ำนหนัง” พำชมภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” จิตรกรรมฝำผนังมีชีวิต
ตำมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท�ำโครงกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” จิตรกรรมฝำผนังมีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะ
สร้ำงสรรค์จติรกรรมฝำผนงัเรือ่ง “รำมเกยีรติ”์ ให้เคล่ือนไหวมีชวีติ 
ด้วยกำรบรูณำกำรผูรู้ห้ลำยสำขำกบัคณะท�ำงำนแอนเิมชัน่รุน่ใหม่
จนพัฒนำมำเป็นภำพยนตร์แอนิเมชั่นร่วมสมัย เขำ้ใจงำ่ยๆ และ
หนึ่งในเป้ำหมำยที่ทำงคณะท�ำงำนมุ่งหวังคือกำรให้ประชำชน
คนไทยโดยเฉพำะเด็กๆ ได้รับชมและซึมซับศิลปวัฒนธรรมไทย
ในวงกวำ้ง ดังนั้นเนื่องในวำระครบรอบ 35 ปี บำงจำก บริษัทฯ 
จึงได้ร่วมสนับสนุนสืบสำนวัฒนธรรมไทยด้วยกำรร่วมเผยแพร่
ภำพยนตร์ชุดนี้ออกไปในวงกวำ้ง โดยจัดให้มีกำรฉำยภำพยนตร์
ชุดนีใ้นเครอืเมเจอร์ให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯ ได้รับชม  

ซึง่รวมถงึโรงเรยีนรอบโรงกลัน่ฯ โดยบรษิทัฯ ได้น�ำครูและนกัเรียน
จำกโรงเรยีนรอบโรงกลัน่ฯ จ�ำนวนกว่ำ 950 คน เข้ำชมภำพยนตร์ 
“รำมำวตำร” สร้ำงควำมสุขและเป็นกำรสืบสำนกำรอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

จัดกิจกรรม “คอนเสิร์ต 35 ปี ยังแจ๋ว”
เนื่องในโอกำสครบรอบ 35 ปี กำรก่อต้ังบริษัทฯ เพื่อเป็นกำร
ขอบคุณเพื่อนบ้ำนชุมชนรอบโรงกล่ันฯ ในโอกำสที่บริษัทฯ ได้
อยู่เคียงข้ำงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมำเป็นเวลำ 35 ปี บริษัทฯ 
ได้จัดคอนเสิร์ต 35 ปียังแจ๋ว ให้เพื่อนบ้ำนรอบโรงกล่ันฯ ท้ัง 4 
กลุ่ม จ�ำนวน 2,200 คน มำร่วมชมคอนเสิร์ตจำกศิลปินชื่อดัง  
ก๊อท จกัรพนัธ์ และ ไอซ์ ศรณัย ูโดยในงำนได้เปิดโอกำสให้ร้ำนค้ำ
ชุมชนมำออกร้ำนขำยอำหำรและเครื่องดื่มให้ผู้ร่วมงำน เป็นกำร
กระจำยรำยได้สูช่มุชนกว่ำ 90,000 บำท และจดัซุม้เกมให้ผู้ร่วมงำน 
ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมท�ำบุญ โดยน�ำรำยได้จำกกำรขำยบัตร
เล่นเกม น�ำไปบริจำคเพื่อสมทบทุนสร้ำง รพ.จักษุบ้ำนแพ้ว เป็น
เงิน 100,000 บำท โดยไม่หักคำ่ใช้จ่ำย 

ผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ)
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ชั่วโมงรวมการท�างานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น (ชั่วโมง-บาท) 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น (ร้อยละ)

โครงการที่ท�างานต่อเนื่อง

ด้าน ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

ความปลอดภัย • เชื่อมั่นต่อควำมปลอดภัยของโรงกลั่น 
• มภีมิูคุ้มกันด้ำนควำมปลอดภยัสำมำรถรบัมือกับภำวะฉกุเฉนิ

จำกสถำนกำรณ์หรือภัยพิบัติต่ำงๆ ได้ 

• อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน/ชุมชน/คอนโดมิเนียม
• มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง
• ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ควำมปลอดภัยชุมชน

เศรษฐกิจ • สร้ำงรำยได้และเปิดโอกำสให้คนในชุมชน ได้ใช้ควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์งำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว 

• ส่งเสริมควำมรู้ดำ้นกำรบริหำรกำรเงินและกำรลงทุน

• วิสำหกิจชุมชน สร้ำงรำยได้เสริม เพิ่มศักยภำพในกำรท�ำธุรกิจ ต่อยอด สนับสนุนกำร 
รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพิ่ม

• สนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรในชุมชนมำใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
กระจำยรำยได้สู่ชุมชน

• เปิดโอกำสให้ร้ำนอำหำรในชุมชนขำยอำหำรในโรงอำหำรส�ำนักงำนใหญ่ และในพื้นที่
สนำมกีฬำ Bangchak Green Stadium โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน  
วันละกว่ำ 1,000 บำท/ร้ำน/วัน

สิ่งแวดล้อม • ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่ • โครงกำร “ทอดผ้ำป่ำ รักษำต้นน�้ำ” จ.ชัยภูมิ ปีที่ 15
• โครงกำรรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น ปี 8
• โครงกำรเส้นทำงหิ่งห้อย วิถีแห่งกำรอนุรักษ์ ปี 6
• โครงกำรเยำวชนรักษ์โลก ปี 5
• โครงกำรรวมพลังครอบครัวใบไม้ ปี 15
• โครงกำรครอบครัวสัญจร ปี 11

คุณภาพชีวิต • เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต สุขภำพกำยสุขภำพใจ • โครงกำรครอบครัวเดียวกัน ปี 26
• โครงกำรชุมชนสุขภำพดี ปี 9
• โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ ปี 3 
• โครงกำรเยำวชนคนดีบำงจำก ปี 4 

การศึกษา • เยำวชนเรยีนรูแ้ละพฒันำตำมช่วงวยั ปลกูฝังจติส�ำนกึให้เป็น
ทั้งคนดีและคนเก่ง 

• โครงกำรสรำ้งส�ำนึกพลเมือง ปีที่ 10
• โครงกำรทุนกำรศึกษำเยำวชนบำงจำก ปี 15
• โครงกำรอำ่นออก เขียนได้ ง่ำยนิดเดียว ปี 6
• โครงกำรเติมควำมรู้เต็มถังกับโรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก ปี 14 

การกีฬา • เยำวชนแข็งแรง สุขภำพดี ไกลยำเสพติด
• สำมำรถสร้ำงรำยได้ มีโอกำสทำงกำรศึกษำที่ดีจำกกำร

เล่นกีฬำ

• ฟุตซอลเยำวชนบำงจำก ปี 16
• สโมสรฟุตบอลเยำวชนบำงจำก ปี 13

ความสัมพันธ์และ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี

• กระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งโรงกลั่นและชุมชน 
ผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง

• โครงกำรชุมชนสัญจร ปี 11
• จุลสำรครอบครัวใบไม้ ปี 15 
• วันเด็กบำงจำก ปี 35
• รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอำยุในชุมชนวันสงกรำนต์ ปี 17
• เยี่ยมชุมชนวันส�ำคัญ เช่น วันแม่ วันปีใหม่ ปี 17
• ชวนน้องดูหนัง ปี 12
• กิจกรรมเพื่อนบำ้นคอนโด ปี 9

คิดเป็นเงิน 3.55 ล้านบาท11,673 ชั่วโมง2559

คิดเป็นเงิน 4.20 ล้านบาท13,460 ชั่วโมง2560

คิดเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท16,088 ชั่วโมง2561

คิดเป็นเงิน 4.30 ล้านบาท15,583 ชั่วโมง2562

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

98.72 98.86 98.0 97.0
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ให ้ควำมรู ้ในกำรน�ำนวัตกรรมมำใช ้ในแก้ไขบรรเทำ 
(Mitigration) ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแก่
ประชำชน โดยกำรจัดสัมมนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  
จัดสัมมนำในหัวข้อ SynBio Forum "ชีวนวัตกรรม ศำสตร์
เปลี่ยนโลก" ซึ่งเป็น Disruptive Technology ท่ีมีบทบำท

แผนงานในอนาคตของงานชุมชนสัมพันธ์ 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรมส่ีวนร่วมในกำรดแูลชมุชนรอบโรงกลัน่ควบคูก่บั 
กำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่ำงๆ  
อย่ำงต่อเน่ืองแก่ชมุชนรอบโรงกล่ันอย่ำงสม�ำ่เสมอ และเป็นส่วนหนึง่ 
ในกำรพฒันำคณุภำพชวีติ ควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชน โดยกำร
พัฒนำศักยภำพของผู้น�ำชุมชน เยำวชน และผู้อำศัยในชุมชน  
ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ มีสภำพเศรษฐกิจ 
ครัวเรือนที่ดี มีสุขภำพจิตที่ดี และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ชุมชนกับโรงกลั่น สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อยำ่งผำสุก

การพัฒนาสังคมระดับประเทศ 

ในวำระ 35 ปี บริษัทฯ สื่อสำรควำมเข้ำใจ
กับสังคมถึงกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ  
ในแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนบนหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง และเป้ำหมำยกำร
พฒันำทีย่ัง่ยืนแห่งสหประชำชำต ิ(SDGs) ท่ี
สือ่สำรถงึ “ความสุขทีย่ั่งยนื” ท่ีธรุกจิสำมำรถกระจำยไปยงักลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงรับผิดชอบ นั่นคือ ผลก�ำไรที่มั่นคงของทุกคน 
ทุกองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม

จำกกำรที่ป ัญหำควำมเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
ปัญหำขยะพลำสติกส่งผลกระทบต่อสังคมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัทฯ ได้พยำยำมหำแนวทำงในกำรช่วยบรรเทำผลกระทบ
ทั้งต่อประชำชนที่อำศัยในกรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัด โดยต่อยอด
กิจกรรมด้วยนวัตกรรมและกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
ทั้งภำครัฐ องค์กรเอกชน ประชำชนและภำคเอกชนมำกขึ้น 
โดยใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model 
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและย่ังยืน อันได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภำพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว ดังนี้ 
1. น�ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มำใช้ใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ เน้นกำรใช้ทรัพยำกร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
อย่ำงคุ้มค่ำ ด้วยนวัตกรรมและกระบวนกำรแปลงสภำพ 
ตำมหลัก Reduce, Reuse และ Recycle 

2. กำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

ผลการด�าเนินงานส�าคัญในปี 2562 

ด้ำนกำรพัฒนำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตอบสนองต่อปัญหำของ
ประเทศมำกขึ้น 

1. น�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
มำใช้ในกำรด�ำเนินธรุกจิ เน้นกำรใช้ทรพัยำกร วตัถดุบิ ผลิตภณัฑ์
อย่ำงคุม้ค่ำ ด้วยนวตักรรมและกระบวนกำรแปลงสภำพตำมหลกั 
Reduce, Reuse และ Recycle โดยได้ด�ำเนินกำรดังนี้ 

โครงกำรลดขยะ ที่ร้ำนกำแฟอินทนิล
ส่งเสริมให้ลูกค้ำใช้แก้วส่วนตัวในกำรซื้อเครื่องด่ืม โดยลด
รำคำให้ 5 บำท
กำรใช้แก้วไบโอพลำสตกิทีส่ำมำรถย่อยสลำยและไม่ใช้หลอด 
เพื่อลดขยะพลำสติกส�ำหรับเครื่องด่ืมท่ีร้ำนอินทนิล ปีละ
กว่ำ 20 ล้ำน แก้ว
“แก้วเพาะกล้า” เป็นอีกกิจกรรมที่บริษัทฯ ขอรับคืนแก้ว
เครื่องด่ืมอินทนิลย่อยสลำยได้ จำกเพื่อนพนักงำนกลุ่ม
บริษัท บำงจำกฯ และลูกค้ำร้ำนอินทนิลทั่วประเทศ และไป
มอบให้กรมป่ำไม้ ส�ำหรับน�ำไปเพำะช�ำต้นกล้ำไม้ ทดแทน
กำรใช้ถงุพลำสตกิด�ำ เพือ่ลดกำรสร้ำงขยะ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

โครงกำร “รักษ์ ปัน สุข” 
บรษิทัฯ รบับริจำคขวดน�ำ้ดืม่ PET จำกผูใ้ช้บรกิำรไปมอบให้  
บริษัท อินโดรำมำฯ เพื่อน�ำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็น
เสื้อ หมวก และกระเปำ๋ เพื่อมอบให้เป็นสำธำรณประโยชน์ 
โดยในปีนี้ได้น�ำขวดน�้ำดื่ม PET ที่ใช้แล้ว 600,000 ขวด

โครงกำร Greenovative Lube Packaging 
โดยร่วมกับ SCG น�ำแกลลอนน�้ำมันเคร่ืองมำ Recycle  
 เป็นเม็ดพลำสตกิเพือ่น�ำไปใช้ผลิตแกลลอนน�ำ้มันเคร่ืองใหม่

2. การบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  
 (Climate Change Adpatation and Mitigation)

กำรบรรเทำปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
(PM 2.5) ให้คนกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้ปรับคุณภำพน�้ำมัน
ดีเซลทกุชนดิให้เป็นมำตรฐำน Euro 5 ท่ีมีค่ำซลัเฟอร์ต�ำ่กว่ำ  
10 ส่วนในล้ำนส่วนและมีค่ำก�ำมะถันลดลงกว่ำ 5 เท่ำ  
เมื่อเทียบกับ Euro 4 ซึ่งจะช่วยลดปัญหำมลภำวะฝุ่นควัน
ทำงอำกำศ และฝุ่น PM 2.5 ดีต่อสุขภำพประชำชน ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ส�ำคญัในกำรพลกิโฉมอตุสำหกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร 
กำรเกษตร พลังงำน และกำรแพทย์ ฯลฯ โดย SynBio 
เป็นกำรน�ำนวตักรรมมำสร้ำงสิง่มชีวีติ (Living Organisms) 
มำผสำนควำมรูท้ำงด้ำนชวีวทิยำ เทคโนโลย ีและวิศวกรรม 
เพื่อแก้ปัญหำทรัพยำกรโลกและพัฒนำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อลดกำรใช้วัตถุดิบจำกทรัพยำกรธรรมชำติ  
ลดข้ันตอนในกระบวนกำรผลิต ลดกำรปล่อยของเสีย  
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน 
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศให้กบัเกษตรกรด้วยศาสตร์พระราชา บริษทัฯ 
มีกำรด�ำเนินงำนช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 โครงกำร คือ
1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อแก้วิกฤตภัยแล้ง  

ต ้นแบบกำรเป ล่ียนแปลงพื้นที่ เกษตรสู ่ชุมชน
เกษตรกรรมยัง่ยืน มูลนธิใิบไม้ปันสขุ ได้ขบัเคลือ่นงำน 
กับกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร  
ในพื้นที่ภำคกลำง ซึ่งร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ 
โดยตั้งต้นที่กำรฝึกอบรมพัฒนำเกษตรกร และปรับวิถี
กำรผลิต เพิ่มพื้นที่ปำ่ ขุดแหล่งน�้ำ งดใช้สำรเคมี สร้ำง
ควำมพอเพยีงตำมบนัไดเศรษฐกจิพอเพยีง 9 ขัน้ และใน 
ปีนีไ้ด้เร่ิมประเมินโครงกำรฯ ด้วยเครือ่งมือทำงกำรเงนิ 
เพื่อวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงสังคม (Social Return 
On Investment) โดยจ�ำลองผลตอบแทนทีเ่ป็นผลลพัธ์
ทำงสังคมมำวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน (Cost-
Benefit Analysis) พบวำ่ เมื่อประเมินผลกระทบด้ำน
บวกและลบทีเ่กิดขึน้กับเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงในพืน้ที่
โคกตูม ลพบุรี จ�ำนวน 4 ครอบครัว มีผลตอบแทน
เชิงบวกด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเงินลงทุน  
ในอัตรำส่วน 3.9 : 1 

สรปุผลการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคมเกษตรกรปันสุข  
พื้นที่โคกตูม

2. โครงกำรหยุดกำรชะล้ำงหนำ้ดิน (Stop Soil Erosion, 
Save our Future) เนื่องจำกปัจจุบันปัญหำคุณภำพ
ของดนิ และกำรชะล้ำงหน้ำดนิ มคีวำมรนุแรงในทัว่โลก 
และจำกรำยงำนของ UNFCC ในกำรประชุม COP 23  
นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรควบคุมกำรชะล้ำงหน้ำดิน
มีส่วนในกำรที่จะช่วยชะลอปัญหำโลกร้อนโดยชี้ว่ำ 
คณุภำพของดนิ (Soil Health) เป็นกุญแจส�ำคัญในกำร
ที่จะต่อสู้กับภำวะโลกร้อนที่ก�ำลังรุนแรงขึ้น 

ต้นทุน
250,135 บาท

ผลประโยชน์
750,770 บาท  500,635 บาท

บรษิทัฯ จงึได้ร่วมกับ กรมพฒันำทีดิ่น สถำบันส่งเสริม
และพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระ กรมป่ำไม้ และ
เครือข่ำย ร่วมหยุด ชะล้ำงพังทลำยของดิน ในพื้นที่
ภูเขำสูงลำดชัน ภำยใต้ TEAM D โดยกำรท�ำงำน
ระดับพื้นท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต รักษำ
ผืนป่ำห้วยขำแข้ง และรักษำหน้ำดินเพื่อให้ชำวบ้ำน
สำมำรถท�ำเกษตรต่อไปได้ จำกสภำพปัญหำที่พบคือ 
พืชเชิงเด่ียวที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และต้องไถพรวน 
หน้ำดนิ จงึท�ำให้หน้ำดนิถกูท�ำลำย และควำมหลำกหลำย 

NPV

(Disclosure 201-1)
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ทำงชีวภำพลดลง ไม่มีต้นไม้ปกคลุม ยิ่งท�ำให้กำร
ชะล้ำงของดินรุนแรงมำก หำกไม่มีมำตรกำรบริหำร
จัดกำรดินและน�้ำมำแก้ไข จะส่งผลให้ไม่สำมำรถท�ำ
เกษตรกรรมได้อีกภำยใน 6-10 ปี บริษัทฯ จึงร่วมกับ 
เครือข่ำยด�ำเนินโครงกำรหยุดชะล้ำงพังทลำยของดิน  
โดยใส่มำตรกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ ขุดขั้นบันได  
ปลูกป่ำ 5 ระดับ ปลูกหญ้ำแฝก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและท�ำ
ฝำยในแปลงเกษตรกรต้นแบบ จ�ำนวน 5 แปลง รวม 
20 ไร่ เพือ่วเิครำะห์ดนิ ควำมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีป่ำ เพือ่
เห็นพัฒนำกำรที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะขยำยแนวทำงไป
ยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

3. โครงกำร Partnership school 
เพือ่รองรบัปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศให้
กับเกษตรกร บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนำ
และสหกรณ์กำรเกษตรที่ท�ำปั๊มชุมชนกับบริษัทฯ ส่ง
เสริมกำรพัฒนำธุรกิจกำรเกษตรด้วยนวัตกรรมให้กับ
โรงเรียนขนำดเล็ก 4 แห่ง มีนักเรียนรวมกัน 700 คน  

ซึ่งเป็นลูกหลำนสมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตร โดย
ให้นักเรียนท�ำกำรเกษตรด้วยนวัตกรรม เช่น ระบบ 
น�ำ้หยด เพือ่ลดกำรใช้น�ำ้ กำรปลกูพชืตะกร้ำ กำรท�ำเหด็ 
ATM กำรปลูกพืชในทรำย ฯลฯ เพื่อน�ำควำมรู้ไปช่วย
ผู้ปกครอง ส�ำหรับผลผลิตพืชผักที่ปลูกได้ท่ีโรงเรียน
น�ำมำใช้ท�ำอำหำรกลำงวันและทดลองท�ำกิจกำรเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) จ�ำหน่ำยผักและสินคำ้อื่นๆ 
ให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชน แปลงเกษตรที่ท�ำขึ้น
ทัง้หมดยงัสำมำรถใช้เป็นฐำนกำรเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
ของวิชำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ 
ภำษำไทย เป็นต้น
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โครงการอ่านออกเขียนได้ ง่ายนิดเดียว 2560 2561 2562

จ�านวนนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (คน)

443 คน (6 โรงเรียน) 682 คน (8 โรงเรียน) 891 คน (8 โรงเรียน)

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียว

 1:1.19

ในปีกำรศกึษำต่อไปโรงเรียนจะได้เข้ำอบรมและด�ำเนนิกำรด้ำนบัญชกีำรเงนิ กำรบริหำรโครงกำรธรุกิจกำรเกษตร และต่อยอด 
เป็นแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

4. โครงกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เป็นอีกโครงกำรที่บริษัทฯ พัฒนำขึ้นเพื่อให้ควำมรู้พื้นฐำนในกำรดูแลบรรเทำ
ปัญหำภำวะฉกุเฉนิ และภัยพบัิตอินัเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ซึง่เป็นโครงกำรทีด่�ำเนนิงำนโดยส่วนบรหิำร 
ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยของ บริษัทฯ จัดอบรมควำมปลอดภัย กำรอพยพและจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนตำ่งๆ จ�ำนวน 6 โรงเรียน มีครูและนักเรียนได้ผ่ำนกำรอบรมแล้ว 1,553 คน

3. การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย 
ปัญหำกำรอ่ำนภำษำไทยไม่ออกเขียนไม่ได้ยังคงเป็นปัญหำที่
ต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนือ่ง บรษิทัฯ จงึได้ร่วมกบัทุง่สกัอำศรม
ศิลป์ จัดโครงกำร “อ่ำนออกเขียนได้ งำ่ยนิดเดียว” อบรมวิธีกำร
สอนเพือ่แก้ไขปัญหำเดก็อ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ เป็นหลักสตูรทีค่รู
ผูส้อนต้องสอนต่อเนือ่ง 2 เทอมตำมปีกำรศกึษำและทำงวทิยำกร
จะลงพื้นที่นิเทศน์ต่อเน่ือง บริษัทฯ เปิดอบรมให้กับโรงเรียนใน
กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวดัทีส่นใจอย่ำงต่อเนือ่ง ในปี 2562 บรษิทัฯ 
ได้ขยำยผลกำรท�ำโครงกำรอีก 8 โรงเรียน สำมำรถแก้ไขปัญหำ
นักเรียนอำ่นไม่ออกเขียนไม่ได้ 891 คน และช่วยป้องกันปัญหำนี้ 
ในชั้นอนุบำลและ ป.1 ด้วย
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ด้านการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน : บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันพัฒนำงำนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อยำ่งต่อเนื่องผ่ำนกำรท�ำ CSR-In-Process และวิสำหกิจเพื่อสังคม ดังนี้

กำรขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน ผลจำกควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ และสหกรณ์กำรเกษตร นอกจำกเป็นกำรลด
ต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับเกษตรกรแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มที่แน่นอนจำกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจ 
รวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ ในฐำนะสมำชิกสหกรณ์ บริษัทฯ จึงก�ำหนดเป้ำหมำยที่จะขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชนทุกปี  
(10 แห่ง/ปี) เพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของเกษตรกรกว่ำ 1 ล้ำนครัวเรือน โดยคำดว่ำจะเพิ่มเป็น 
1.12 ล้ำนครัวเรือนภำยในปี 2564 ซึ่งจำกสภำพเศรษฐกิจในปี 2562 ที่มีกำรแข่งขันสูง สหกรณ์ฯ ยังคงต้องกำรให้บริษัทฯ 
หนุนเสริมเครื่องมือด้ำนกำรตลำดและกำรบริหำรภำยในให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และกำรปรับปรุงภำพลักษณ์สถำนีบริกำร 
ให้ตอบโจทย์และวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ นอกจำกนีย้งัมขียำยสำขำสถำนบีรกิำรน�ำ้มนัชุมชนไปยงัเขตภำคใต้ตอนล่ำง  
ซึ่งในปี 2562 สำมำรถขยำยสำขำได้เพิ่ม 13 แห่ง 

โครงกำร Green Impact คลิก...พลิกประเทศ 
เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตร SME และเยำวชนได้มีโอกำสพัฒนำกำรจ�ำหน่ำยสินคำ้บริกำร หรือโครงกำรที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมผ่ำนเทคโนโลยีออนไลน์โดยรวมกับเครือข่ำยที่ต้องกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้กับเกษตรกร และ 
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย จัดกำรอบรมและกำรประกวดผ่ำนระบบออนไลน์ มีผลงำนที่เข้ำรอบ 40 ทีม มีผู้เขำ้รอบชิงชนะเลิศกว่ำ 
40 ทมี ท่ีมำน�ำเสนอผลงำน และมผีูส้นับสนนุและเผยแพร่ผลติภณัฑ์/โครงกำรผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ของโครงกำรกว่ำ 89,000 
ครั้ง ซึ่งข้ำวทุ่งสัมฤทธิ์ ของสหกรณ์กำรเกษตรพิมำย จ�ำกัด จ.นครรำชสีมำ ซึ่งได้รับรำงวัลกำรประกวดได้รับกำรส่งเสริมให ้
จัดท�ำเป็นข้ำวของขวัญวำงจ�ำหน่ำยที่ร้ำน SPAR 

กำรด�ำเนนิงำนผ่ำน บริษทั ออมสุขวสิำหกิจเพือ่สังคม  จ�ำกัด  
ซ่ึงได้รับกำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม จำก สวส.
ร่วมกับสโมสรพนักงำนบำงจำก จัดโครงกำรท�ำบุญ 2 ต่อ 
สนับสนุนข้ำว กข 43 ข้ำวพันธุ์ดีน�้ำตำลต�่ำของสหกรณ์
กำรเกษตรกรบรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ มำมอบให้โรงเรยีน 
ในโครงกำรอำหำรกลำงวันและโรงเรียนใน 6 อบต.  
คุ ้งบำงกระเจ้ำ เพื่อให้นักเรียนในโครงกำรของบำงจำกฯ 
ได้ทำนข้ำวทีม่ดีชันนี�ำ้ตำลต�ำ่ นอกจำกนี ้ บริษทั ออมสขุฯ 
ยงัช่วยสนบัสนนุกำรรบัอ้อยคัน้น�ำ้จำกเกษตรกรแก่นมะกรูด 
มำขำยให้กบั SPAR ทีเ่อม็ ทำวเวอร์ ส�ำนกังำนใหญ่ของบริษัทฯ
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โครงกำรสำนอนำคตกำรศกึษำ Connext ED เพือ่ตอบสนอง
ต่อนโยบำยประชำรัฐและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของเยำวชน บริษัทฯ เขำ้ร่วมโครงกำรพัฒนำเยำวชน 
20 โรงเรยีน ใน 9 จงัหวดั มีนกัเรียนในระดับประถมศกึษำถงึ
มัธยมศึกษำตอนต้นกวำ่ 5,000 คน ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงำน
จิตอำสำ หรือ School Partner กว่ำ 30 คน ลงส�ำรวจ
ควำมต้องกำรของโรงเรียนและรวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมท�ำ
แผนพัฒนำโรงเรียนร่วมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรทีจ่ะยกระดบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รียน 
พฒันำทกัษะอำชพีโดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร กำรสนบัสนนุ
อุปกรณ์ สื่อกำรสอน สำธำรณูปโภคในโรงเรียน กำรพัฒนำ
ศักยภำพครู 

โครงกำรรับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วไปผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 
เป็นกำรด�ำเนินธุรกิจที่สร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรมำ 
ยำวนำนกว่ำ 15 ปี ซึง่มีควำมมุง่หวงัทีจ่ะพฒันำเกบ็รวบรวม 
น�้ำมันพืชใช้แล้วจำกท้ังภำคครัวเรือนในชุมชนรอบโรงกล่ัน
และหน่วยงำนเครือข่ำยในกรุงเทพฯ กว่ำ 20 จุด เพื่อน�ำมำ 
ผลิตเป็นน�้ำมันไบโอดีเซล ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้ำนกำร
จัดกำรขยะภำยในครัวเรือน ลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรมีรำยได้เสริมจำกกำรขำยน�้ำมันพืชใช้แล้ว รวมถึง
คำดหวังถึงกำรมีสุขภำพท่ีดีขึ้นจำกกำรไม่ใช้น�้ำมันพืชซ�้ำ  
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�ำกำรวิเครำะห์วิเครำะห์ผล
ตอบแทนทำงสังคม (Social Return On Investment: 

SROI) โดยจ�ำลองผลตอบแทนที่เป็นผลลัพธ์ทำงสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมมำวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน (Cost-
Benefit Analysis) พบว่ำ ประเมินผลกระทบด้ำนสังคมที่
เกิดขึ้นกับชุมชนรอบโรงกลั่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรและขำย
น�้ำมันพืชใช้แล้ว 9 ชุมชน พบว่ำ ประโยชน์เด่นชัดที่สุด คือ 
ช่วยสรำ้งรำยได้เสริมให้กับชุมชน และค�ำนวณผลตอบแทน
ด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ต่อเงนิลงทุน มีอตัรำส่วน 
0.50 : 1 

แผนงานในอนาคต 

บรษัิทฯ จะใช้นวตักรรมในระบบเศรษฐกิจชวีภำพ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจมำช่วยบรรเทำปัญหำและพัฒนำ
คณุภำพสิง่แวดล้อมและสังคมให้น่ำอยู ่โดยจะพฒันำหรือต่อยอด
โครงกำรและกิจกรรมภำยใต้ “Bangchak WOW” : Well Being 
Improvement - Oxyzen Enhancement - Water Management 
ทั้งในระดับพื้นที่ปฏิบัติกำรและสังคมวงกว้ำง

สรปุผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมโครงการน�า้มนัพชื 
ใช้แล้วชุมชน

ต้นทุน

575,833 บ. 292,000 บ.

ผลประโยชน์

283,831 บ. 0.50 : 1

NPV SROI

(Disclosure 201-1)
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