การใชพลังงาน
ดวยธุรกิจโรงกลั่นเปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการใชพลังงานสูง บริษัทฯ จึงมีระบบการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐาน ISO 50001 มีแผนการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง ทั้งแผนระยะสั้นเพื่อควบคุมการ
ใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมาย มีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเปนแผนระยะกลางดวยการพัฒนาดานความสามารถ
ในการผลิต (Yield Optimization) ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) ความปลอดภัย (Safety Excellence) และ
เสถียรภาพของโรงกลั่น (Reliability Enhancement) หรือ YES-R เพื่อใหสามารถกลั่นนํ้ามันไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารลงทุ น ในโครงการระยะยาวที่ส ามารถลดการใช พ ลั ง งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ที่ เ รี ย กว า “โครงการส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดลอม” หรือ “โครงการ 3Es” (Efficiency, Energy and Environment Improvement Project)

เปาหมายการใชพลังงาน (Energy Efficiency) ป 2561
ดัชนีการใชพลังงาน

(Energy Intensity Index; EII)

การใชพลังงาน
ภายในหนวยการผลิต

EII นอยกวา

รอยละ

5.75

99.0

ของพลังงานเทียบเทา
นํ้ามันเตาตอกําลังการผลิต

(Fuel Oil Equivalent Barrel, % FOEB)

ผลการดําเนินงานในป 2561
ป 2561 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในโครงการลดการใชเชื้อเพลิงความรอนของกลุมธุรกิจโรงกลั่นในชวงซอมบํารุงใหญ และ
ดําเนินการตามแผนแลวเสร็จ 3 โครงการ ไดแก

โครงการติดตั้ง
ตัวจํากัดกระแสลัดวงจร
คาความตานทานต่ําเพื่อลดการ
สูญเสียกําลังไฟฟาที่โรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม

โครงการติดตั้ง
และใชงานอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนของระบบนํ้า
ที่ใชในอุปกรณกําจัดเกลือ
ของหนวยกลั่นที่ 2

โครงการ
เคลือบผนังเตา
หนวยแตกโมเลกุล
(Hydrocracking Unit : HCU)
และหนวยผลิตไฮโดรเจน
(Hydrogen Production Unit : HPU)

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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จากการดําเนินการตามโครงการขัน้ ตน ทําใหป 2561 บริษทั ฯ มีการใชพลังงาน 5.46 %FOEB ตํา่ กวาเปาหมายที่ 5.75 %FOEB
สําหรับดัชนีการใชพลังงาน (EII) มีคาเทากับ 100.5 สูงกวาเปาหมายเล็กนอย เนื่องจากมีงานซอมบํารุงที่โรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม จึงตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาและไอนํ้าจากหมอตมไอนํ้า (Auxiliary Boiler) ทดแทน
ผลลัพธของธุรกิจโรงกลั่น
ดัชนีการใชพลังงาน
(Energy Intensity Index; EII)
(Disclosure 302-3)

ป
เปาหมาย
ผลงาน

การใชพลังงานภายในหนวยการผลิต

(รอยละของพลังงานเทียบเทานํ้ามันเตาตอกําลังการผลิต %FOEB)

2558

2559*

2560

2561*

ป

2558

2559*

2560

2561*

109
105.8

102.5
103.1

101.5
103.1

99.0
100.5

เปาหมาย

6.07
5.70

5.92
5.69

5.84
5.43

5.75
5.46

ผลงาน

*มีการซอมบํารุงใหญประจําป

แผนงานในอนาคต
บริษัทฯ ไดมีโครงการลดการใชพลังงานตางๆ ที่อยูระหวางดําเนินการตอเนื่อง ซึ่งจะสามารถชวยลดการใชพลังงานได
ประมาณ 0.3 EII โดยมีแผนใชงานป 2562 ไดแก
1. โครงการการติดตั้งและใชงานทอสงไอนํ้าแรงดันตํ่าจากระบบ Blowdown ของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมกลับไปใช
ใหมเพื่อทดแทนไอนํ้าแรงดันสูง
2. โครงการการติดตั้งและใชงานระบบทอสงไอนํ้าแรงดันตํ่าจากหนวยกลั่นที่ 3 ไปโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมทดแทน
ไอนํ้าแรงดันสูง
3. โครงการลดการสูญเสียความรอนที่เตาหนวยกลั่นสุญญากาศ โดยการเพิ่มการผลิตไอนํ้าความดันตํ่า
4. ไดมีแผนศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดใชพลังงานในโรงกลั่นในป 2562 และคาดวา
จะเริ่มดําเนินการในป 2563
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดวยตระหนักถึงปญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง สรางความเสียหายตอชีวิต
ทรัพยสนิ และทรัพยากรธรรมชาติ บริษทั ฯ จึงกําหนดแนวทางเชิงรุกในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ เริม่ ตัง้ แตกระบวนการ
ผลิต การขนสงผลิตภัณฑ การจัดหาพัสดุ งานสํานักงาน นอกจากการลดการใชพลังงานอันเปนสาเหตุของปญหาดังกลาว บริษทั ฯ
ยังกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จองคกรในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสะสมภายในกลุม บริษทั ฯ เพือ่ แสดงเจตนารมยทจี่ ะรวมกัน
ควบคุมอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกไมใหสงู เกิน 2 องศาเซลเซียส รวมถึงบริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมกี ารลดการปลอยกาซเรือนกระจกสะสม
ดวยการชดเชยคารบอนภายในกลุมบริษัท
กลยุทธ

ใชพลังงานสะอาด
ในกระบวนการผลิต

จัดทํารอยเทาคารบอน
ผลิตภัณฑ
(Carbon Footprint)

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน

ขยายการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานสะอาด มุงเปนบริษัท
ที่มีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดต่ํา
(Low Carbon Company)

ผลการดําเนินงานในป 2561
ในป 2561 โรงกลั่นของบริษัทฯ มีการซอมบํารุงใหญเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณของหนวยกลั่นใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถ
ลดการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งสงผลใหการปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ของกลุมธุรกิจโรงกลั่น
ป 2561 เทากับ 914,812 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยลดลงรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปฐาน (ป 2558 เทากับ 1,084,090
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการจัดทํารอยเทาคารบอนผลิตภัณฑ (Product Carbon Footprint) รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ (MTEC) สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิต และไดรบั การรับรองขึน้ ทะเบียนฉลากคารบอนผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน PCR (Product Category
Rule : PCR) โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) แลวในป 2561
ผลิตภัณฑ (1 กิโลกรัม)

414 g
แกสโซฮอลพื้นฐาน
(Gasohol based)

คารบอนฟุตพริ้นท (กรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

205 g

200 g

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
(High Speed Diesel)

นํ้ามันเตา
(Fuel Oil)

184 g

กํามะถันเหลว
(Liquid Sulfur)

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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