
กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดม่ันในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยกลยุทธ์องค์กร 3S (Security, Stability, 
Sustainability) และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “Evolving Greenovation” และสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวให้กับสังคมตาม
แนวคิด “Greenovate Our Tomorrow” กลยุทธ์ 3S: เป็นกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างเสถียรภาพ  
ความมั่นคง และความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก แนวโน้มและทิศทางด้านความ
ยั่งยืน ตลอดจนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความส�าคัญกับแหล่งต้นน�้าของพลังงาน 
มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกล่ัน ธุรกิจ 
การตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจัดจ�าหน่ายน�้ามันและเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของภาคธุรกิจและประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านพลังงานโดยรวม  
ซึ่งแม้ในอนาคตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน แต่ในปัจจุบันธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีความจ�าเป็นต่อความต้องการ 
ด้านพลังงานของประเทศและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องSe
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บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม�่าเสมอ
เน้นการลงทุนในธุรกิจท่ีมีรายได้และผลตอบแทนสม�่าเสมอ มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต�่าท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
อาทิ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ท่ีมีรายได้ม่ันคง และการกระจายความเส่ียงโดยผ่านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตใน 
ธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับความผันผวน

พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน
เป็นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเน่ืองที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอดธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
Disruptive Technology ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียม 
เพือ่เตรียมความพร้อมรองรบัการเตบิโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) หรอืการพฒันาผลิตภณัฑ์ชวีภาพมูลค่าสูง ทัง้ไบโอพลาสตกิและ
วสัดุชวีภาพ เป็นต้น นอกจากนีย้งัอาศัยนวัตกรรมซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและสงัคมผ่านสถาบันนวตักรรมและบ่มเพาะ 
ธรุกิจ (BiiC) ซึง่เน้นการเสาะหาการลงทุนใน Startup และกิจกรรมวจิยัพฒันากับหน่วยงานภายนอก เพือ่ต่อยอดขยายธรุกจิพลังงาน
สีเขียวและธุรกิจชีวภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงน�ากลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green (4G)  
มาเป็นกรอบในการด�าเนินธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืน
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กลยุทธ์ 4 GREEN

มุ่งเน้นการลงทุนในธรุกิจใหม่และต่อยอดธรุกิจเดิมด้านพลังงานและนวตักรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างมูลค่าและคุณค่าทางธรุกิจ

อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่แล้วยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�านวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green 

Initiatives) มาใช้พัฒนาการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากสินค้าเกษตรกรรมโดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ชีวภาพ ซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม เช่น Bio Plastic, Bio Food, Bio Cosmetic Ingredient นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความ

ส�าคัญกับธุรกิจพลังงานสีเขียวและการบริหารจัดการพลังงาน ผ่านสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ซึ่งก่อให้เกิดธุรกิจ Startup 

ที่สามารถน�ามาต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นหนึง่ในกลยทุธ์หลักทีบ่ริษทัฯ ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งด้วยการดูแลสิง่แวดล้อม การมีส่วนร่วมพฒันาชวีติและความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ของ

สังคมไทยผ่านโครงการที่ส่งเสริมและต่อยอดงานพัฒนาสังคมภาพรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม  

ซ่ึงมเีป้าหมายท่ีจะขยายการด�าเนนิงานและผลลพัธ์ไปยงักลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ ในสงัคม  เพือ่สร้างการเปล่ียนแปลงและช่วยพฒันา

ประเทศในมิตต่ิางๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายความยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(SDGs) รวมถงึการสือ่สารเร่ือง “ความสขุทีย่ัง่ยนื”  ทีอ่งค์กร

ธรุกิจจะสามารถกระจายไปยังกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสยีของสงัคมโดยรวม  ภายใต้โครงการหลายรูปแบบท้ัง CSR in Process  CSR after Process 

และ CSR as Process ผ่านการท�างานโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข 

มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการผลิต และการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

โดยใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพโดยเฉพาะทรัพยากรน�า้และพลงังาน มีระบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานตามมาตรฐาน 

ISO 14001 และ ISO 50001 ตามล�าดบั รวมถึงระบบการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ISO 45001 ตลอดจนยกระดับ

ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยด้วยระบบ Process Safety Management (PSM) 

1. Green Business 

2. Green Production

4. Green Society

3. Greenovative 

 Experience 

มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ของคนไทย ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

• Greenovative Product มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันที่ได้คุณภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐาน Euro 4 รวมถึงน�า้มันตามมาตรฐาน Euro 5 จ�านวน 

2 ชนิด คือ น�า้มันแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�้ามันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium Diesel S (น�า้มันดีเซลเกรดพรีเมียม) ที่ผลิตมา 

ให้เหมาะกบัเครือ่งยนต์รุ่นใหม่ และช่วยลดฝุน่ควนัจากการเผาไหม้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้พฒันาและจ�าหน่ายน�า้มนัดเีซลเกรดพเิศษใน

ชื่อ Hi-Diesel B20 S ส�าหรับจ�าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกขนส่ง และน�า้มันดีเซล Hi-Diesel S B10 ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วย

สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�า้มัน ส�าหรับธุรกิจ Non-oil บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการใช้ Bio Packaging ที่ย่อยสลายได้ 100% ส�าหรับ

แก้วกาแฟ Inthanin รวมถึงออกแบบฝายกดื่มที่สามารถลดการใช้หลอดพลาสติก เป็นมาตรฐานส�าหรับร้านกาแฟ Inthanin ทุกสาขา 

Greenovative Service Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยกระบวนการ 4Rs คือ Renewable, 

Recycle, Reuse และ Reduce ได้แก่ การติดตั้ง Solar Roof Top ในสถานีบริการบางจาก-ศรีนครินทร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community 

Energy Management System (GEMS) การขยายสาขาสถานี EV Charger การประหยัดน�า้ด้วยระบบการน�าน�้าฝนและน�า้ใช้แล้วมา

ใช้รดน�้าต้นไม้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มร่ืนและการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

การออกแบบห้องน�้าตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ การติดตั้งเคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเข้าใช้

บริการ ก้าวสู่ The Most Admired Brand  

• Greenovative Mind น�าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประมวลข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนางานบริการและการให้บริการที่รวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม การพัฒนา

ระบบ Application ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ได้มีการพัฒนาระบบ 

Application BCP Link ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto Ordering System: AOS) ในส่วนของระบบส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้มี

การพัฒนาระบบ Mobile Application ที่รองรับการใช้งานพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร 

BCP GreenMiles ได้ดียิ่งขึ้น 

• Greenovative Communities คือแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ที่ให้ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม  

สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี เช่น การน�าสินค้าเกษตรล้นตลาดมามอบให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือ การผลักดันการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดจ้างผู้พิการ พัฒนาโครงการ BCP Road Side Assistant ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นส�าหรับ 

ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สถานีบริการบางจาก เช่น การพ่วงแบตเตอรี่ การเปลี่ยนยางส�ารอง และการพัฒนาโครงการ

แปลงผักปลอดสารในสถานบีริการเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติให้กับพนกังานให้บริการ และยงัสามารถน�าผลผลติส่วนเกินมามอบให้กบัลกูค้า

51รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ความก้าวหน้าในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1. มุ่งเน้นการลงทุนและสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 

 (Green Business) 7.2 9.5

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024)(1) 

1.1 พัฒนาธรุกจิผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  

พลังงานความร้อนใต้พภิพ และ

พลังงานน�า้ โดยขยายสู่ 

ผูผ้ลิตระดับเอเชีย

• ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาดท้ังในประเทศ
และต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 404 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
- โครงการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ด�าเนนิการผลิตแล้ว 

139 เมกะวัตต์ (รวมแบบติดตั้งบนหลังคาและด�าเนินการผลิตแล้วทั้งหมด) 
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินการผลิต

แล้ว 14.7 เมกะวัตต์
- โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมลกิอร์ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช ก�าลงัการผลติ  

8.97 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ด�าเนินการผลิตแล้วตั้งแต่เดือน เมษายน 2562
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ด�าเนนิการผลิตแล้ว 14.4 

เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซีย ด�าเนิน

การผลิตแล้ว 157.5 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)
- ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�าลังการผลิต 69 เมกะวัตต์ ในเดือนกันยายน 
2562

หมายเหตุ

ก�าลังการผลิตเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA)

• Expanding มุ ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ ด้วยการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดย
วธิกีารพัฒนาโครงการตัง้แต่แรกเร่ิม (Organic Growth) 
และการเข้าซื้อกิจการโครงการที่เปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว (Inorganic Growth)

• Extending ขยายธุรกิจเพ่ือรองรับทิศทางของธุรกิจ
พลังงานในอนาคต โดยการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่แต่ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาทิ Digital Energy, 
Energy Storage, LNG to Power เป็นต้น

• Enhancing พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าที่มีอยู่
ในปัจจบุนั รวมถึงกระบวนการท�างานต่างๆ ในองค์กร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• Evaluating บริหารสินทรัพย์ด้วยการติดตามผลการ
ด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ และพิจารณาบริหารจดัการ
พอร์ตการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

1.2 พัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ 

และต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชีวภาพมูลค่าสูง

• ด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) มีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 
2,000,000 ล้านลิตร/วัน ประกอบด้วย
- หน่วยผลิตไบโอดีเซลซึ่งขยายก�าลังการผลิตจาก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็น 

1,000,000 ลิตรต่อวนั รวมถงึมีโครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการผลิตและ
ด�าเนนิโครงการก่อสร้างโรงกล่ันกลีเซอรีนให้บริสุทธ์ และมีอตัราการใช้ก�าลัง
ผลิตเฉลี่ยร้อยละ 90 (บจ. บางจากไบโอฟูเอล)

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้มันส�าปะหลัง ประกอบด้วย บจ. บางจากไบโอ 
เอทานอล มีก�าลงัการผลิต 150,000 ลติร/วัน และมีอตัราการใช้ก�าลงัผลติเฉล่ีย
ร้อยละ 95 รวมกับ บจ. อบุลไบโอเอทานอล ท่ีมีก�าลังผลิต 400,000 ลิตร/วนั  
และมีอัตราการใช้ก�าลังผลิตเฉลี่ยร้อยละ 85 เป็น 550,000 ลิตร/วัน

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย โครงการ KGI-BP  
ซึ่งได้มีการขยายก�าลังการผลิตจาก 200,000 ลิตรต่อวัน เป็น 300,000 ลิตร
ต่อวัน และมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 99 

- หน่วยผลิตเอทานอลโดยใช้กากน�้าตาล ประกอบด้วย โครงการ KGI-NP  
มีก�าลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน และมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ย
ร้อยละ 98

• เตรยีมความพร้อมในการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ B100 ตามนโยบายภาครัฐ 
ที่ส่งเสริมการใช้น�า้มันไบโอดีเซล (B100) ทั้งน�า้มันดีเซล B20 และ B10 เพื่อ
รองรับความต้องการในอนาคต

• เตรียมความพร ้อมหาโอกาสขยายการลงทุนผ ่ านการระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2563

• คัดกรองธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงท่ีจะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ Bio Plastic/Bio Food/Cosmetic Ingredient

• จัดหาพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่จะจัดตั้ง Bio Complex เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในอนาคต

• พัฒนาธุรกิจชีวภาพ โดยจัดตั้ง Bio-Complex เพื่อ 
ต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
มูลค่าสูง (High Value Bio Product) ที่เพิ่มโอกาส 
ทางธุรกิจ รวมถึงส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และสาหร่าย  
ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าผลผลิตทางการ
เกษตรให้กับเกษตรกร

1.3 พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม  

เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาส 

ทางธุรกิจ

• บริษัทฯ จัดต้ังบริษัท BCP Innovation Pte. Ltd. ข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
เพื่อด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยปัจจุบัน BCP 
Innovation Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ในบริษัท Lithium 
Americas Corporation ธุรกิจต้นน�้าของธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันมีก�าลัง 
การผลติแร่ลเิทียมในเฟสแรก เพิม่ข้ึนจาก 25,000 ตนัต่อปี เป็น 40,000 ตนัต่อปี  
รวมท้ังได้สิทธิ์ในการ Off-take ในปี 2564 เป็น 6,000 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 ที่ได้รับสิทธ์ Off-take 2,500 ตันต่อปี

• ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองลิเทียม เพื่อเพิ่ม
ก�าลังการผลิตและสิทธิ์ในการ Off-take รวมไปถึง
หา Partnership และจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอร่ีใน
ประเทศไทย

หมายเหตุ 1) ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานในปี 2563 (2020)/2567 (2024) บริษทัฯ ได้ปรบัการน�าเสนอเป็น 2 ช่วงเวลา เพือ่ให้สอดคล้องกบัรอบการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระยะยาว  

5 ปี และ SDGs

 2)  หมายถึง เป็นผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนระดับองค์กรที่สอดคล้องกับการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ในปี 2562 (Disclosure 102-28)
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กลยุทธ์ 2. มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

 (Green Production) 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

2.1 ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน  

(เหมือนข้อ 1.1-1.2)

• เหมือนข้อ 1.1 - 1.2
• ก�าหนดตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ขององค์กรในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) ของบรษิทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ซึง่ผกูกบั 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยปี 2562 บริษัทฯ สามารถ
ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการชดเชยคาร์บอน จากธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าสีเขยีว เม่ือเทยีบกับปี 2558 ได้ 800,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยผลิตได้ 52,000  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) จากธุรกิจพลังงาน
ไฟฟ้าสีเขียวของบริษัทในกลุ ่ม โดยมุ่งสู ่การเป็น 
Carbon Neutral Company ภายในปี 2573 

2.2  การปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

ด้านการใช้พลังงานในการผลิต

• ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมหน่วยที่ 3 
(GTG3) ขนาด 12 MW ทดแทน Boiler ท�าให้สามารถยกเลิกการใช้น�า้มันเตา
และเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพื่อพัฒนาด้าน Yield, Energy Efficiency, Safety 
and Reliability ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพ 

• ด�าเนินโครงการปรบัปรงุประสิทธภิาพการใช้พลงังานโรงกล่ัน โดยมีค่า Energy 
Intensity Index (EII) เท่ากับ 97.9 ในปี 2562

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es เป็นไปตามแผน 
- หน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit (CCR) 
- การปรับปรุงหน่วยกลั่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Debottlenecking) 

• ด�าเนินโครงการ YES-R+ เพ่ือพัฒนาด้าน Yield, 
Energy Efficiency, Safety and Reliability ให้ต่อเนือ่ง
เพื่อลดการสูญเสียผลิตภาพได้ส�าเร็จ 

• ด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ 3Es เป็นไปตามแผน 
• หน่วย Continuous Catalyst Regeneration Unit 

(CCR) แล้วเสร็จในปี 2563
• ปรบัปรงุหน่วยกล่ันให้มปีระสิทธภิาพ (Debottlenecking) 

แล้วเสร็จในปี 2563

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�า้

ประปาในกระบวนการผลิตด้วย

การลดน�า้ใช้ การน�าน�้ากลับมา

ใช้ใหม่และการรีไซเคิล 

• ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 3.00 (เทียบกับปีฐาน 2558) 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิตเป็น 56.8 ลูกบาศก์เมตร/ 

พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต

• ลดการใช้น�้าประปาลง ร้อยละ 15 (เทียบปีฐาน 2558) 
(เป้าหมายปี 2563)

• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต 54 
ลูกบาศก์เมตร/พันบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต  
(เป้าหมายปี 2563)

2.4 จัดท�าเส้นทางรอยเท้าน�า้  

(Water Footprint)  

เพื่อบริหารจัดการน�า้ 

ตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

• ด�าเนนิงานต่อเนือ่งในการศกึษาการบริหารจัดการน�า้ในโรงงานด้วยวธีิการจัดท�า 
เส้นทางรอยเท้าน�้า (Water Footprint of Products) ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการบริหารจัดการน�้า 
ต่อผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• ด�าเนินงานต่อเนื่องในการศึกษาการบริหารจัดการน�้า
ในโรงงานด้วยวธีิการจดัท�าเส้นทางรอยเท้าน�า้ (Water 
Footprint of Products) 

2.5  วางรากฐานระบบ Process 

Safety Management (PSM) 

ในสถานประกอบกิจการ  

และขยายขอบเขตการส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม

ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ

• จัดให้มีคณะท�างาน PSM Governance Committee (PSM GC) เพื่อสนับสนุน
และด�าเนินงาน

• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยให้ครบทุกกระบวนการตามระบบ 
Process Safety Management (PSM) ตามแผน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยี และด้านเครื่องจักร 
(Management of Change Technology-Facilities: MOC-T, F) และการทบทวน
ความปลอดภยัก่อนเริม่กระบวนการผลติ (Pre-Startup Safety Review: PSSR)

• ด�าเนนิกจิกรรมและซักซ้อมแผนงานด้านความปลอดภยั เพือ่เตรียมความพร้อม
ในภาวะฉุกเฉินร่วมกับชุมชนรอบข้างโรงกล่ัน โดยจัดซ้อมแผนอพยพเสมือน
จริงในชุมชนรอบข้างโรงกลั่น ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ส�านักงานเขต
พระโขนงและสถานดัีบเพลงิพระโขนง ซึง่ในปี 2562 ได้ท�าการซ้อมแผนฉกุเฉนิ
และอพยพจ�านวนรวมเป็น 2 ชุมชน 

• พัฒนากิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจและผูกพันในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง

• พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย (PSM) อย่าง
ต่อเนื่องครบทั้ง 14 เร่ือง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมและ
พัฒนาระบบ Software เข้ามาช่วย

• ชุมชนปลอดภัยจากการซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ จ�านวน 11 ชุมชน 
(เป้าหมายปี 2563)

11.1 6.3 6.4 6.613.1 13.37.3

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024)(1) 

• สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Innovation and Initiative 
Center: BiiC) ได้ก่อตัง้ Corporate Venture Capital (CVC) เพือ่ลงทุนใน Startup 
ผ่าน International Incubation และ In-house Pitching โดยมีการลงทนุในธรุกจิ
ชีวภาพ 8 ล้านเหรียญ สรอ. และธุรกิจพลังงานสะอาด 9 ล้านเหรียญ สรอ.  
โดยได้ลงทุนในบริษัท Startup ด้านพลังงานของไทย 

• สร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสถาบัน
เทคโนโลยีเอเชีย (AIT) เป็นต้น 

• ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม/Incubator และ Startup โดย
มุ่งเน้นธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสีเขียว (Green 
Energy) ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) และนวัตกรรมด้านชีวภาพ (Bio Based)  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

• ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิดข้อร้องเรียนเป็นวงกว้าง 
ในปี 2562 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศออนไลน์ ท้ังจากปล่องระบาย พื้นที่ท�างาน 
และบรรยากาศรอบโรงกล่ันให้ดีกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด และไม่มีข้อร้องเรียน
ด้านมลพิษทางอากาศ 

• ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้ ร้อยละ 83 ของปริมาณ 
ของเสียทั้งหมด ส�าหรับบริษัทฯ บางจากไบโอเอทานอล จ�ากัด และร้อยละ 78 
ของปริมาณของเสียทั้งหมดส�าหรับบริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด 

• ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดผลกระทบต่อชุมชนจนเกิด 
ข้อร้องเรียนเป็นวงกว้างในแต่ละปี 

• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศในแต่ละปี 

• ผลักดันให้บริษัทในกลุ่มด�าเนินการบริหารจัดการ 
ของเสียตามหลัก 3Rs และได้รับรางวัล 3Rs Award 
และ Zero Waste to Landfill

กลยุทธ์ 3. มุ่งเน้นสร้างสรรค์ประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปโฉมใหม่ 

 (Greenovative Experience) 

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) (1)

3.1 พัฒนาสถานีบริการน�า้มันที่

ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (Customer Centric) 

ด้วยการปรับปรุงแนวคิด/ 

ภาพลักษณ์ พัฒนาการ

บริการ ธุรกิจเสริมเพื่อส่งมอบ

ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า 

Greenovative Product 

• จ�าหน่ายน�้ามันมาตรฐาน Euro 5 (สูงกว่าข้อก�าหนดของกรมธุรกิจพลังงาน)  
2 ชนดิ คือ น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�า้มันไฮพรีเมียมดีเซลเอส Hi-Premium 
Diesel S (น�้ามันดีเซลเกรดพรีเมียม) ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับเครื่องยนต์ 
รุ่นใหม่ และช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ 

• พัฒนาและจ�าหน่ายน�า้มันดีเซลเกรดพิเศษ Hi-Diesel B20 S ส�าหรับจ�าหน่าย
ให้กับลูกค้ากลุ่มรถบรรทุกขนส่ง และน�้ามันดีเซล Hi-Diesel S B10 ที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�า้มัน

• ยกระดับคุณภาพงานบริการเพือ่สร้างความพงึพอใจสูงสดุให้ลูกค้า โดยบริษทัฯ 
ได้ก้าวมาเป็นอนัดับ 1 ในใจของผูใ้ช้บริการจากดัชนวีดัความพงึพอใจของลูกค้า
ตามผลประเมิน Net Promoter Score (NPS) ในปีนี้ 

Greenovative Service Station 

• น�าเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาพัฒนางานบริการเพื่อการบริหารข้อมูล
ลูกค้า การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลฐานสมาชิก 
การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม 

• พัฒนาระบบ Application ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ 

• พัฒนาระบบ Application BCP Link ระบบค�าสั่งซื้อน�้ามันอัตโนมัติ (Auto 
Ordering System: AOS) ระบบส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป 

• พฒันาระบบ Mobile Application ทีร่องรับการใช้งานพืน้ฐานตามความต้องการ
ของลูกค้า 

• เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตร Bangchak GreenMiles ได้ดีย่ิงข้ึน  
ผ่านการน�าข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้ามาวิเคราะห์

• ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ในการขยายจดุชาร์จรถ
พลังงานไฟฟ้า EV Charger ในสถานีบริการบางจาก

• เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 18

• รักษาอันดับ 1 ของ Net Promoter Score (NPS)

• มุ่งสู่การเป็น The Most Admired Brand

• ไม่น้อยกว่า 62 สาขาทั่วประเทศ

แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

4.1 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ

สังคม และ พัฒนาธุรกิจที่ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

• พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความเป็นชุมชนสุขภาพดี น่าอยู่และยั่งยืน ในพื้นที่รอบโรงกลั่นน�า้มันบางจาก 
ทั้ง 8 ด้านโดยมีการจัดกิจกรรมกับกลุ่มชุมชน กลุ่มครอบครัว กลุ่มโรงเรียน
และกลุ่มคอนโดมิเนียม โดยสามารถกระจายประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
กว่า 51,445 คน ชุมชนมีความผูกพันบางจาก ร้อยละ 83.2

• ประเมินถึงความเป็นมิตร เป็นประโยน์ ปลอดภัย
และความผูกพันของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ ร้อยละ 85  
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ 
ในชุมชนอย่างน้อย 3 กลุ่ม

• พัฒนาสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้น 13 แห่ง
• ปรับปรุงสถานีบริการน�้ามันชุมชนที่มีศักยภาพและยกระดับงานบริการผ่าน

โปรแกรมพฒันาสถานบีริการน�า้มนัชมุชน ระบบ Smart P&L เพือ่เป็นเคร่ืองมือ 
ในการให ้ผู ้ประกอบการสถานีบ ริการน�้ า มันชุมชนเปรียบเทียบผล 
การด�าเนินงานได้ 

• COOP Coaching จ�านวน 40 แห่ง COOP Turn Pro 1 แห่ง
• โครงการ คลิก...พลิกประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและ

ทดลองจ�าหน่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์

• พัฒนาสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ยกระดับสถานีบริการน�้ามันชุมชนให้มีงานบริการที่มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ 4. พัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 (Green Society) 

12.2 12.4 12.5
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แผนงาน ผลการด�าเนินงาน เป้าหมายปี 2567 (2024) 

• เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร โดยรับซือ้กล้วยน�า้ว้าจากเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อน�ามาผลิต “กล้วยอิ่มใจ”  
น�ามาแจกเป็นของสมนาคุณให้ลูกค้าในสถานีบริการบางจาก

• ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสินค้าจากกลุ ่มเกษตรกร 
มาจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ SPAR ท้ังในประเทศ
และส่งออก รวมถงึน�ามาเป็นสนิค้าส่งเสรมิการขายใน
สถานีบริการบางจากเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี

• ขยายเครือข่ายด้านความยัง่ยืนไปยงัคู่ค้าทีมี่ยอดสญัญาซือ้ขายน้อยกว่า 5 แสน
เหรียญ สรอ. ด้วยการเผยแพร่จรรยาบรรณคูค้่าฯ (Supplier Code of Conduct: 
SCOC) และจัดให้คู่ค้าประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ จ�านวน 11 ราย 

• คูค้่าทกุรายตอบรบัการปฏบัิตติามจรรยาบรรณฯ และ
ร่วมท�าแบบประเมินตนเองตามจรรยาบรรณฯ

4.2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ตอบสนองต่อปัญหาของ

ประเทศมากขึ้น 

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ด้วยนวัตกรรมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
• ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้แก้วส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่ม โดยลดราคาให้ 5 บาท
• เปลีย่นแก้วเครือ่งด่ืมอนิทนลิเป็นแก้วไบโอคพั และเปล่ียนเป็นฝาด่ืมเพือ่ลดการ

ใช้หลอด และน�าแก้ว BIO ท่ีใช้แล้วไปท�าโครงการแก้วเพาะกล้าร่วมกับกรมป่าไม้ 
เพื่อลดการใช้ถุงด�าในการเพาะกล้า

• รับบริจาคขวดน�้าดื่มพลาสติกชนิด PET จากลูกค้าส่งให้บริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยผลิตเป็นเสื้อ หมวก กระเป๋า
ผ้าเพื่อมอบให้สาธารณประโยชน์ โดยรีไซเคิลขวดน�้าพลาสติกชนิด PET  
ไปแล้ว 600,000 ขวด

• น�ากระป๋องน�้ามันเครื่องไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อน�ามาใช้ใหม่

• เปลี่ยนเป็นแก้วเครื่องดื่มร้านอินทนิลเป็นแก้วไบโอ
พลาสติกแทนแก้วพลาสติกแบบเดิม ปีละ 15-20  
ล้านแก้ว พร้อมลดการใช้หลอดพลาสติก

มีส่วนช่วยเกษตรกรในการปรับตัว (Adaptation & Mitigation) เพื่อบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยศาสตร์พระราชา
• การบรหิารจดัการน�า้ด้วยโมเดล “เกษตรกรปันสขุ” เกษตรกรตามหลกักสกิรรม

ธรรมชาติ และออกแบบพื้นที่พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน�า้
ในแปลงเกษตรกรของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ สระบุรี ลพบุรี 
อุทัยธานี และสุพรรณบุรี จ�านวน 12 ราย (50 ไร่)

• จ�านวนเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน (ที่ได้รับ
การออกแบบและปรบัปรุงพืน้ทีเ่พือ่การบริหารจดัการน�า้) 
ไม่น้อยกว่า 30 ราย

• พัฒนาพื้นที่ต้นแบบหยุดการชะล้างหน้าดิน (Stop Soil Erosion, Save Our 
Future) ในพืน้ท่ีการเกษตรบนภเูขาลาดชนั โดยร่วมกับกรมพฒันาทีดิ่น สถาบนั
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กรมป่าไม้ และเครือข่ายมูลนิธิ
กสกิรรมธรรมชาต ิท�าพืน้ทีต้่นแบบการหยดุชะล้างหน้าดิน โดยใช้หลักกสกิรรม
ธรรมชาติ ขุดนาขั้นบันได ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า 5 ระดับ ท�าฝายธรรมชาติ 
และส่งเสรมิการใช้ปุย๋ธรรมชาตใินพ้ืนท่ีเกษตรกรต้นแบบ 5 แปลง 20 ไร่ ต�าบล 
แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

• ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบหยุดการชะล้างหน้าดินในพื้นที่
เกษตรบนเขาลาดชันท่ีต�าบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ 
จ.อุทัยธานี ต่อเนื่อง

• ร่วมกับมูลนิธิมีชัยพัฒนาและสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมการน�านวัตกรรม
การเกษตรสู่โรงเรียน ในโครงการ Partnership School 

• เพื่อปลูกฝังการน�านวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกให้กับนักเรียนที่เป็น 
ลูกหลานเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน 
ในด้านการเกษตรสมัยใหม่ การประหยัดน�า้ด้วยการท�าระบบน�้าหยดอย่างง่าย 
การปลูกพืชในน�้า ในทราย การเพาะเนื้อเยื่อเพื่อการเกษตร ฯลฯ 

• สนับสนุนการขยายงานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา 
ด้านการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อการเกษตรให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริงต่อเนื่อง

• ขยายผลจากการสนับสนุนโรงเรียนมีชัยพัฒนา  
สู่โรงเรียนเครือข่าย Partnership School ต่อเนื่อง

• จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อรองรับปัญหาโลกร้อน 
(Mitigation) ในอนาคตด้วยการใช้นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ 
BCG Model ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน อันได้แก่ ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว

• จัดปีละ 1 ครั้งผู้เข้าฟังไม่น้อยกว่า 300 คน 
• ป ี 2562 จัดสัมมนาในหัวข ้อ SynBio Forum  

ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก

• ร่วมแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย 

- พัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย และสามารถแก้ไขปัญหานักเรียน 
ที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้ 891 คน  และด�าเนินโครงการพัฒนา
เยาวชนในโรงเรียนประชารัฐสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) 20 
โรงเรียน กว่า 5,000 คน

• พัฒนาเยาวชนอ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่า 800 
คน/ ปี

• พัฒนากิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการ Bangkok WOW

55รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562
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