
การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน

ภายใต้ความมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมพัฒนา 
ความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีนของสงัคมไทย บรษิทัฯ จงึด�าเนนิธรุกจิไปพร้อมกับ 
การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
และโอกาสทางธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถานีบริการ
น�้ามันสหกรณ์ หรือ “ปั๊มสหกรณ์” ที่เกิดจากโครงการน�้ามันแลก
ข้าว โครงการบตัรสมาชิกบางจากซึง่เป็นบตัรสมาชกิของบรษัิท
น�้ามันรายแรกในประเทศไทย โครงการตะกร้าบุญ ให้บริจาค
คะแนนสมาชิกให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
พลังงานทดแทนคุณภาพสูงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
อาทิเช่น การพัฒนาน�า้มันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐาน Euro 5  
รายแรกในเอเชีย การพัฒนาน�้ามันแก๊สโซฮอล์ Green S 
Revolution ที่น�าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
DIG รุ่นใหม่เป็นรายแรกในไทย การพัฒนาน�้ามันดีเซลเกรด
พเิศษ B20 โดยเป็นบรษิทัแรกในไทยทีใ่ส่สารเพิม่คณุภาพเพือ่ให้
ลูกค้าได้ใช้น�้ามันที่มีประสิทธิภาพ หรือการน�านวัตกรรมมาสร้าง
คณุค่าให้ลกูค้า เช่น การพฒันา Mobile Application เพ่ือยกระดบั 

ความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และ
น�าข้อมูลส�าคัญของลูกค้ามาพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ ทีจ่ะสร้างให้ลกูค้า 
และผูม้ส่ีวนได้เสยี มส่ีวนร่วมส่งต่อสิง่ดีๆ  ให้กบัสงัคม เช่น โครงการ
เติมน�้ามันปันน�้าใจ มอบสินค้าเกษตรแปรรูปให้ลูกค้าที่มาเติม
น�้ามันเพื่อน�ารายได้มาสนับสนุนสินค้าเกษตร หรือสินค้า OTOP 
โครงการรักษ์ ปัน สุข ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ท่ีให้ลูกค้าน�าขวดพลาสติกมาแปรรูป
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืน โครงการผักสวนครัว 
ไร้สารในสถานีบริการ ที่เริ่มจากการใส่ใจคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้บริการที่สามารถต่อยอดเป็นของแทนความขอบคุณ
ในกับลูกค้าและสามารถน�าความรู้ไปส่งต่อให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
โครงการ Road Side Assistant ให้ความช่วยเหลอืผูใ้ช้รถทัว่ไป
ที่ต้องการสนับสนุนเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนยาง พ่วงแบตเตอรี่ 

คุณภาพและ

การพัฒนาสินค้า

คุณภาพและการ

พัฒนาการบริการ

ความหลากหลาย

ของธุรกิจ Non-oil

ความสะดวกสบาย

ของสถานีบริการ

ตามเป้าหมายทีจ่ะเป็นที ่1 ในใจลูกค้า (To be The Most Admired Brand) บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการรบัฟังเสยีงของผูม้ส่ีวนได้เสยี  
โดยเฉพาะคู่ค้าและลูกค้า ในการสร้างประสบการณ์ และความผูกพันให้กับคู่ค้าที่ท�าธุรกิจ และลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความส�าคัญในปี 2562 ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
งานบริการที่รวดเร็ว สร้างวัฒนธรรมการบริการด้วยใจ ออกแบบสถานีบริการที่สร้างความสะดวกสบาย สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า การสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าในการดูแลสังคม 
และสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์ สถานีบริการ และกิจกรรมทางการตลาด

การบริหารภายใต้การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญระดับสูง บริษัทฯ จึงก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภค (End User) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการ
น�้ามัน (Dealer) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน�้ามันชุมชน (COOP) และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ตรง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจขนส่ง
และก่อสร้าง เป็นต้น โดยค�านึงถึงการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการในสถานีบริการน�า้มันบางจาก  
ทีเ่ป็นมติรต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างประสบการณ์ทีดี่ ภายใต้แนวคดิ “Evolving Greenovative Experience” และใช้มาตรฐาน
สากลที่เรียกว่า Net Promoter Score (NPS) ร่วมกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นเครื่องมือในการติดตาม 
ผลการด�าเนนิงาน การควบคมุคุณภาพการบริการภายใต้ Standard Service Procedure เป็นตัววัดประสิทธภิาพการส่งมอบผลติภณัฑ์
และบรกิารทีด่สีูล่กูค้า มกีระบวนการตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิาร (Service Audits) แบบสุม่โดยตวัแทน แบบไม่เปิดเผยตวั (Mystery 
Shopper) ตรวจสอบตัง้แต่ขัน้ตอนการบรกิาร การดแูลสภาพสถานบีรกิาร อกีทัง้การใช้รถตรวจสอบคณุภาพงานบรกิาร และคณุภาพ
น�้ามันเคลื่อนที่ ณ สถานีบริการน�า้มันบางจากทั่วประเทศ (Mobile Training & Lab) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่ดีถึงมือผู้บริโภค
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เป้าหมายระยะยาว ปี 2567

มุ่งสู่แบรนด์สถานี
บริการน�้ามันอันดับ1 

ในใจผู้บริโภค
 (The Most Admired Brand) 

โดยมีตัวชี้วัดเป็น 
Net Promoter Score

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
คุณภาพสูงให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยียานยนต์ 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลักดันยอดจ�าหน่าย
ผ่านสถานีบริการ 

ต่อเนื่องให้มีส่วนแบ่ง
การตลาด >18%

พัฒนาแบรนด์ และ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์

น�้ามันหล่อลื่น
 ให้ได้รับการยอมรับ

พัฒนางานบริการ 
สถานีบริการ และ

ธุรกิจ Non-oil ภายใต้
แนวคิด การสร้างสรรค์

ประสบการณ์และ
นวัตกรรมสีเขียว (Evolving 
Greenovative Experience) 

รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่
ของคนไทย พร้อมกับ

การมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งมอบประสบการณ์
งานบริการที่ดี 
ผ่านมาตรฐาน

งานบริการพิเศษ
ให้ผู้ใช้บริการ

ขยายสถานีบริการ 
250 สาขา ทั่วประเทศ 
โดยเพิ่มจ�านวนสถานี

บริการ มาตรฐานมากกว่า 
800 สาขา (ปัจจุบันมีสถานี

บริการมาตรฐานกว่า 
589 สาขา)

พัฒนาธุรกิจ Non-oil
และบริการเสริมต่างๆ 

ในสถานีบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค

พัฒนาและยกระดับ
สถานีบริการน�้ามันชุมชน

ให้เทียบเท่ากับสถานี
บริการน�า้มันมาตรฐาน

พัฒนาบัตรสมาชิกบางจาก 
(Bangchak Green Miles) 

สู่ The Best Loyalty Program 
ให้ตรงความต้องการ

ของผู้บริโภค

กลยุทธ์
จากผลการส�ารวจและการวเิคราะห์ความคาดหวงัและความต้องการของลกูค้าท่ีผ่านมา พบว่า การให้บรกิารทีด่ ีรวดเรว็ และท�าเล
ของสถานีบริการที่สะดวกและมีปริมาณมากเพียงพอ ความหลากหลายของธุรกิจ Non-oil เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร 
ฯลฯ รวมถึงการมีห้องน�้าท่ีสะอาดและเพียงพอส�าหรับลูกค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นประเด็นส�าคัญล�าดับต้นๆ ท่ีลูกค้า
ให้ความสนใจและคาดหวัง บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์ แผนงานและก�าหนดเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์สถานีบริการน�้ามันอันดับหนึ่ง 
ในใจผู้บริโภค (To be The Most Admired Brand)
 
To be The Most Admired Brand
Customer Centric

Evolving Greenovative Experience

Products Service Stations Mind Communities

พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่ตรงความต้องการ 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาสถานีบริการน�้ามัน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ 
ธุรกิจ Non-oil ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

พัฒนามาตรฐานงานบริการ
ที่รวดเร็ว และน�านวัตกรรม

พัฒนาระบบบริหารงาน
ที่เป็นเลิศ

สร้างความมีส่วนร่วมของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดูแล

สังคมและสิ่งแวดล้อม

95รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



การด�าเนินงาน และนวัตกรรม ในปี 2562

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ภายใต้
แนวคิด Evolving Greenovative Experience 

Greenovative Products : การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรง
ความต้องการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นผูค้้าน�า้มนัรายเดยีวทีจ่�าหน่ายผลติภณัฑ์น�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Euro 5 ถึง 2 ประเภทคือ 
น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 S และน�า้มนัไฮพรเีมีย่มดเีซลเอส 
(Hi-Premium Diesel S) ท่ีนอกจากจะมีปริมาณก�ามะถัน
ต�่ากว่าน�า้มันมาตรฐาน Euro 4 ทั่วไปแล้วยังเป็นเชื้อเพลิง
ท่ีออกแบบส�าหรับเครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 5 รุ่นใหม่ๆ 
ให้ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
พฒันาน�า้มนัดเีซลเกรดพเิศษ B20 ด้วยเทคโนโลย ีGreen S 
ในชือ่ บางจาก Hi-Diesel B20 S เป็นรายแรกในประเทศไทย
ที่เติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) เทคโนโลยี S Super  
Booster ท�าให้ค่าซีเทนสูงขึ้น และช่วยให้เครื่องยนต์ท�างาน
เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี S Super Purifier ช่วยท�า 
ความสะอาดหัวฉีด และปกป้องเครื่องยนต์ลดการกัดกร่อน 
ส�าหรับกลุม่ผูใ้ช้รถยนต์ดเีซล ทีต้่องการน�า้มนัดเีซลคุณภาพสูง 
ราคาประหยดั และยงัได้ช่วยเหลอืเกษตรกรสวนปาล์มในภาวะ
น�า้มนัปาล์มดิบล้นตลาด ราคาตกต�า่สนบัสนนุนโยบายรัฐ 
และช่วยลกูค้าลดต้นทนุค่าขนส่ง ในช่วงน�า้มนัราคาปรบั
ตัวสูงขึ้น พร้อมกับการลดปัญหาคุณภาพอากาศ

พัฒนาน�้ามันดีเซลเกรดพิเศษ B10 ในชื่อบางจาก 
Hi-Diesel S B10 พร้อมทั้งเติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive)
เทคโนโลย ีS Super Booster ท�าให้ค่าซเีทนสงูขึน้ และช่วยให้ 
เครื่องยนต์ท�างานเต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี S Super 
Purifier ช่วยท�าความสะอาดหัวฉีด และปกป้องเครื่องยนต์
ลดการกัดกร่อน ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ดีเซลท่ีต้องการ
น�้ามันคุณภาพสูง ราคาประหยัด และดีต่อสิ่งแวดล้อม  
แต่เครือ่งยนต์ไม่รองรบัการใช้งานน�า้มนัดเีซลเกรดพเิศษ B10  

สนบัสนนุนโยบายภาครฐั ช่วยเหลอืเกษตรกรสวนปาล์ม
และช่วยลูกค้าลดต้นทุนขนส่ง พร้อมกับการช่วยลด
ปัญหาคุณภาพอากาศ 
ผลักดันการจ�าหน่ายพลังงานทดแทนที่ช ่วยลด CO2  

เมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงทั่วไปอย่างต่อเนื่อง มีสถานีบริการ
น�้ามันที่จ�าหน่าย E20 เพิ่มจาก 866 สาขา เป็น 896 สาขา 
สถานีบริการ ที่จ�าหน่าย E85 เพิ่มจาก 446 สาขา เป็น 
450 สาขา เพิ่มสถานีบริการที่จ�าหน่าย B20 จ�านวน 594 
สาขา และเพิ่มสถานีบริการที่จ�าหน่าย B10 จ�านวน 30 
สาขา บริษัทฯ ผลักดันการจ�าหน่ายน�้ามัน B20 ได้ส่วนแบ่ง
การตลาดอันดับที่ 1 คือร้อยละ 33.2 และรักษาส่วนแบ่ง  
การตลาด E20 และ E85 ผ่านสถานีบริการเป็นอันดับที่ 2 
คือร้อยละ 17.5 และร้อยละ 42.2 ตามล�าดับ และมียอดขาย 
ต่อสถานีบริการ E85 เป็นอันดับที่ 1
พัฒนาน�้ามันหล่อลื่นมาตรฐานสากล ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และ
ได้การรบัรองมาตรฐาน ISO/TS16949 ระบบการบรหิาร
จัดการคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ระบบ
การจัดการคุณภาพสากล ส�าหรับการจัดหา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดจ�าหน่ายและด้านการบริการหลังการขาย 
เพือ่ความเป็นเลศิทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธภิาพ
ของการด�าเนินงานภายในองค์กร 
พฒันาเทคโนโลยีในการปกป้องเครือ่งยนต์ “Respoplex 
Technology” ในน�้ามันหล่อลื่น FURiO สูตรใหม่ที่
ผ่านการทดสอบ ปกป้องเครือ่งยนต์ ร่วมกบัทมีแข่งรถ
ระดับโลก ในการแข่งขันที่ เมืองเลอม็อง ประเทศฝรั่งเศส
ที่ต้องการการปกป้องสภาวะการขับขี่ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 
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Greenovative Service Stations : การพัฒนาสถานีบริการน�้ามัน 
ผ่านการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

ปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน�้ามันบนถนนสายหลัก
ให้ทันสมัย พร้อมในการแข่งขันท้ังด้านโครงสร้างและงาน
บริการ (Renovate, Bright & Clean, Refresh) จ�านวน 24 แห่ง 
ขยายเครือข่ายลูกค้าบัตร Fleet Card และ Pre-Paid Card 
เพื่อเพิ่มยอดขายผ่านสถานีบริการน�า้มัน
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment 
Institute: TEI) พัฒนาเกณฑ์การออกแบบสถานีบริการ  
ภายใต้แนวคิด Inno-Green Station มีความใส่ใจต่อ 
สิง่แวดล้อม น�านวตักรรมมาใช้ ปลอดภยั และดแูลคุณภาพชวีติ 
ของลูกค้าทุกกลุ่มผ่านการออกแบบสถานีบริการน�้ามัน  
ตามหลักอารยสถาปัตย์ 
น�าระบบตูจ่้ายแบบแขวน Overhead Type ทีเ่หมาะกบัสถานี
บรกิารน�า้มันในเขตเมอืงทีม่ข้ีอจ�ากดัเรือ่งพืน้ที ่และสามารถ
เพิ่มความสะดวกของลูกค้าในการเลือกช่องเติมน�้ามัน 
โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต�าแหน่งฝาถังน�้ามัน มาให้บริการที่
สถานีบริการน�้ามันบางจาก สุขุมวิท 62 
พัฒนาสถานีบริการ Flagship Service Stations ตาม
ถนนสายหลักในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้แนวคิด 
Greenovative Service Station และ Unique Theme Design 
เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่
ขยายธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการน�้ามันเพ่ิมขึ้นจากเดิม
เพื่อความสะดวกของลูกค้า อาทิ ธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้
แบรนด์ “อนิทนลิ” เป็น 600 สาขา แบรนด์ “กาแฟยกล้อ” 
เป็น 15 สาขา และธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
แบรนด์ “SPAR” เป็น 46 สาขา 
บริหารจัดการพื้นที่ในสถานีบริการน�้ามันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้รูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อเติมเต็มบริการให  ้
ครบวงจรยิ่งขึ้น เช่น Food Kiosk Truck Food ร้านอาหาร  
ร้านซักอบรีด ธุรกิจขนส่งสินค้า และตู ้จ�าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ เป็นต้น

Greenovative Mind : พัฒนางานบริการด้วยความใส่ใจ รวมถึง
การน�าเทคโนโลย ีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารข้อมูลลกูค้าเพือ่
สร้างงานบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ

พฒันามาตรฐานงานบรกิารของสถานบีรกิารทีอ่ยูใ่นท�าเลหลกั  
มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ (POS, เคร่ืองเติมลมยาง
อัตโนมัติ) ที่เน้นการบริการที่รวดเร็ว มาตรฐานการดูแล
ห้องน�้า สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ยกระดับประสบการณ์การใช้บริการผ่าน “โครงการของหาย
ได้คนืทีป๊ั่มบางจาก” ทีป่ลกูฝังจติส�านกึให้พนกังานเก็บรกัษา
สิ่งของมีค่าที่ลูกค้าลืมเมื่อมาใช้บริการ เช่น กระเป๋าสตางค์ 
สร้อยคอ โทรศัพท์มือถือ เพื่อประสานงานให้ลูกค้ามารับคืน 
และโครงการสถานีบริการ Road Side Assistant ส�าหรับ 
ผู้ใช้รถใช้น�้ามันท่ีต้องการความช่วยเหลือ เช่น เปลี่ยนยาง 
พ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น 
ควบคมุมาตรฐานการบรกิารผ่านกระบวนการการตรวจสอบ
มาตรฐานงานบริการ (Service Audits) แบบสุ่มโดยตัวแทน 
แบบไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopper)
พัฒนาระบบ Application BCP Link ที่ช ่วยอ�านวย 
ความสะดวกให้กบัผู้ประกอบการเข้าถงึข้อมลูส�าคญัได้อย่าง
ทนัท่วงท ีเช่น ระบบค�าสัง่ซือ้น�า้มนัอตัโนมติั (Auto Ordering 
System : AOS) และท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ระบบ 
Smart P&L (ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานีบริการ) 
พัฒนาระบบบัตรสมาชิกไปอีกขั้น ในรูปแบบ Digitized 
Loyalty Program ด้วยการพัฒนา Bangchak Mobile 
Application ใหม่ ภายใต้แนวคิด “มากกว่าท่ีให้ คือ 
ความใส่ใจ” โดยเพิ่ม Feature ใหม่ๆ เช่น ระบบแจ้งเตือน
สมาชิกแบบ Personalization ที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
ง่ายดายยิ่งขึ้น เช่น การแจ้งเตือนการสะสมและแลกคะแนน  
Push Notification ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สมาชิก เช่น 
Promotion เดอืนเกดิ แสดงโปรโมชัน่ร้านพนัธมติรใกล้เคยีง  
สิทธิประโยชน์ Same Price และระบบสนับสนุนการดูแล 
ส่ิงแวดล้อมของสมาชิก เช่น ต้นไม้ของคุณ ตะกร้าบุญ  
ท่ีสมาชิกสามารถบริจาคคะแนนให้กับหน่วยงานการกุศล
ต่างๆ ได้ตลอดเวลา
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Greenovative Communities : มากกว่าสถานีบริการน�้ามัน 
คือประสบการณ์ที่ให้ลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการ 
ช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมที่ดี

โครงการเตมิน�า้มนัปันน�า้ใจ บรษิทัฯ สร้างโอกาสให้ลกูค้า
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ เช่น  
ในปี 2562 สถานีบริการน�้ามันบางจากได้ซื้อและน�า 
กล้วยน�า้ว้ามาแปรรปูเป็น กล้วยอบกรอบรสปาปริก้า มามอบ 
ให้กบัลูกค้าที่เติมน�้ามันที่สถานีบริการน�้ามันบางจาก 
โครงการการจ้างงานผูพ้กิารและผูสู้งอาย ุ(ในต�าแหน่งที่
เหมาะสม) สนับสนนุคุณค่าและคณุภาพชีวติของคนในสงัคม 
รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
สินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มผู้พิการอีกด้วย 
โครงการผักสวนครวัไร้สารในสถานบีริการ ร่วมกบั บรษิทั 
บางจากกรนีเนท จ�ากดั ทกุสาขา พฒันาโครงการผกัสวนครัว
ไร้สารในสถานีบริการ ท่ัวประเทศ เร่ิมต้นจากการน�าพื้นที ่
ไม่เกิดประโยชน์ด้านหลังสถานีบริการฯ มาสร้างแปลงปลูก
ผักสวนครัวให้กับพนักงานลดภาระค่าอาหาร และเม่ือมี 
ผลผลิตมากพอ จึงน�ามามอบให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  
รวมถึงยังน�าความรู้ในการปลูกผักสวนครัวไปแลกเปล่ียน
ความรู้ให้กับโรงเรียนรอบสถานีบริการน�้ามันท่ีขาดแคลน
อาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน และนักเรียนยังน�าผลผลิต
ที่ได้มาจ�าหน่ายที่สถานีบริการบางจาก 
โครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ร่วมกับเอสซีจี และอินโดรามา 
เวนเจอร์ส ลดขยะพลาสตกิ ให้ลกูค้าน�าขวดน�า้ดืม่ PET และ
แกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้ากระบวนการรีไซเคิล
ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และน�ารายได้จากโครงการ
มอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์
โครงการลดโลกเลอะ X รกัษ์ปันสุข ร่วมกบัการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย รณรงค์การลดขยะ และน�าขยะพลาสติก
มาใช ้ซ�้า โดยเปล่ียนขวด PET เป ็นประติมากรรม  
“เต่ามะเฟืองแม่ลูก” ริมหาดจอมเทียน เพื่อประชาสัมพันธ์ 

การรณรงค์ให้เกิดจิตส�านึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีบริการน�้ามันที่ 
ร่วมรายการ 262 สาขา
โครงการ Green Non-oil ตอกย�า้จดุแขง็ ECO BRAND ทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม ธุรกจิร้านกาแฟอนิทนลิ Green Coffee 
เลอืกใช้ BIO Packaging ทัง้ฝาและแก้วกาแฟ ทีผ่ลติจากพชื 
100% ย่อยสลายได้ รวมถึงใช้ฝาแบบพร้อมดื่ม ที่ไม่ต้องใช้
หลอด รณรงค์ให้ลกูค้าลดการใช้หลอด และให้สทิธปิระโยชน์
ส่วนลดส�าหรบัลกูค้าทีน่�าแก้วส่วนตวัมาใช้แทนแก้วพลาสติก 
ธรุกจิร้านสะดวกซือ้ SPAR ท่ีจดักจิกรรมรณรงค์การลดใช้ถงุ
พลาสติก เพื่อปลูกส�านึกรักษ์โลกกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสรมิประเพณไีทย สร้างประสบการณ์แก่ลกูค้า
และรณรงค์ให้ลกูค้าให้ความส�าคญัต่อประเพณไีทยท่ีดต่ีางๆ 
อาทิ ให้พนักงานบริการแต่งกายในชุดไทยตามเทศกาล  
จดัรายการส่งเสรมิการขายในช่วงเทศกาลส�าคญัต่างๆ อาท ิ
กจิกรรมมอบกระทงให้ลูกค้าในวนัลอยกระทง พร้อมจดัพืน้ท่ี
ส�าหรับรดน�้าพระพุทธรูป 
โครงการของหายไดค้ืนที่ป๊ัมบางจาก สร้างความประทบั
ใจและไว้วางใจในการใช้บรกิารทีป๊ั่มผ่านการปลกูฝังจติส�านึก
ความซื่อสัตย์ของพนักงานบริการ ให้ดูแล และส่งคืน
ทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการลืมไว้ในสถานีบริการ โดยปีที่ผ่านมา 
พนักงานบริการได้ส่งมอบของที่ผู้ใช้บริการลืมไว้คืนกว่า  
157 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 2.9 เท่า
โครงการสมาชกิบตัรบางจากร่วมปันน�า้ใจ สูก่ารให้ไม่รูจ้บ  
บางจากสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกบัตรได้ช่วยเหลือ
สังคม โดยลูกค้าสามารถบริจาคคะแนนจากการเติมน�้ามัน 
เงินบริจาครวมกับส่วนท่ีบริษัทฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติม  
เพื่อมอบเป็นเงินให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้ง 
ร่วมสมทบ อาท ิ มลูนธิแิพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย
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ผลลัพธ์
สถานีบริการน�า้มันบางจากเป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาอันดับ 1 ร่วม จากคะแนน Net Promoter Score (NPS) ตั้งแต่ปี 2560-2562 
(ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้น�้ามัน 2,000 คน ทั่วประเทศ ส�ารวจโดยบริษัทวิจัยภายนอก) 
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อันดับ 2 อันดับ 1 (ร่วม)

15.1 15.4 15.6 16.0อันดับ 1 (ร่วม)อันดับ 1 (ร่วม)

NPS Score

ยอดขายเฉลี่ย

(พันลิตร/เดือน/สถานีบริการมาตรฐาน)

ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก

การขยายสถานีบริการ

(จ�านวนสถานี)

509.8
พันลิตร

478.5
พันลิตร

496.0
พันลิตร

497.7
พันลิตร

2559

35

2561

74

2560

61

2562

48

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเติมน�้ามันผ่านบัตรสมาชิกบางจาก

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560

196,828
2561

215,469
2562

232,146
2559

162,000

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
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