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มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงาน	อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) �



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 �

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีภารกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยตามความมุ่งหมายของการก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2528 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
บางจากฯ (มหาชน) ต่างยึดมั่นในวัฒนธรรมการเป็น “คนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์” และมุ่งมั่นที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” ดำเนินงานอย่างโปร่งใส สร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” คือ การสร้างผลกำไรให้ธุรกิจไปพร้อมกับ
การสร้าง “คุณค่า” คือ เป็นประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปทั้ง 3 ด้าน มาอย่างต่อเนื่อง 
 
บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นมาเป็นลำดับ แม้ว่าในปีนี้บริษัทฯ จักได้รับผลกระทบจากความผกผันของราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีแรกและ
ครึ่งปีหลังอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนทางธุรกิจไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำงานกัน
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สูงที่สุดเมื่อเทียบกับในอดีต และการเติบโตอย่างมั่นคงนี้ ดำเนินไปโดย
คำนึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดูแลรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in 
PROCESS) ไม่ว่าพนักงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่ดี หรือ
การผลิตให้มีการดูแลให้สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายและปลอดภัยแล้ว ยังมีการติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ที่
หน้าบริษัทฯ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยสมัครใจ ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานปี 2550 ยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตามจาก GLP/DIW (Good Lab Practice/
Department of Industrial Work) สู่มาตรฐาน ISO 17025 ขณะเดียวกันได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
(CSR after PROCESS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้น ยังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการร่างข้อแนะนำ (Guideline) ความรับผิดชอบต่อสังคมสากล หรือเป็นที่รู้จักว่า ISO 26000 ของประเทศไทย
และเผยแพร่ความรู้รวมทั้งกรณีศึกษาในเรื่องดังกล่าวแก่สาธารณะ ตามลำดับ  
 
ในด้านผู้บริโภคนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำสนับสนุนในการผลิตและจำหน่าย  
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ออกแก๊สโซฮอล์ E85 และ เพาเวอร์ดี บี 5 มาตรฐาน EURO4 
ก่อนที่รัฐจะบังคับใช้ ซึ่งมีปริมาณกำมะถันลดลงถึง 7 เท่า ส่งผลดีต่อเครื่องยนต์ และประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
 
บริษัทฯ ยังคงยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
 
          

 
          

 
          

 
         (ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) 
         กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

สารจาก	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
> 



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) �

วิสัยทัศน์	
Greenergy Excellence 
มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 
วัฒนธรรมองค์กร	
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 

วัฒนธรรมพนักงาน	
เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 
ค่านิยม		
Beyond Expectation มุ่งความเป็นเลิศ 
Continuing Development สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง 
Pursuing Sustainability คำนึงถึงความยั่งยืน 
 
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอุณหภมิูของโลกท่ีร้อนข้ึน ภัยธรรมชาติท่ี
รุนแรงก่อความเสียหายในวงกว้าง ผูบ้ริโภคหันมาให้ความใส่ใจกับการดแูลส่ิงแวดล้อมมากข้ึนในการเลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูน้ำด้านพลังงานทดแทน
ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคล่ือนธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นการผลิตและการตลาดท่ีใส่ใจต่อผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือสร้างความม่ันคง เติบโตแก่องค์กร โดยมีพันธกิจต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 
ต่อผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี้ : ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม 
ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม : มีวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ต่อพนักงาน  : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 
บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าต่อเร่ืองการดแูลส่ิงแวดล้อมด้วยการให้ความสำคัญกับการดำเนินการส่งเสริมการใช้  
เช้ือเพลิงชีวภาพซ่ึงเป็นพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เน้นย้ำภาพลักษณ์ในการเป็น “ผูน้ำพลังงานทดแทน” ด้วย
แรงขับเคลื่อนหลักของผลิตภัณฑ์บางจากแก๊สโซฮอล ์ 91/95 ไบโอดีเซลเพาเวอร์ด ี B5 และแรงเสริมจากการจำหน่ายบางจาก  
แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีสะอาด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยังช่วยลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ ลดการ  
ขาดดุลการค้า อีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนให้แก่เกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ  
ให้แก่เกษตรกรจากการนำพืชผลทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล และเอทานอล นอกจากผลิตและจำหน่าย
พลังงานทดแทนแล้ว พนักงานทุกคนยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเน้นกลุ่มชุมชน โรงเรียนรอบโรงกล่ัน โดย
ร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมต่างๆ เช่น โครงการครอบครัวสัญจรเพื่อปลูกป่าชายเลนคลองโคน โครงการครอบครัว
ร่วมใจ-ประหยัดไฟใช้หลอดตะเกียบ โครงการเพาะกล้า-คืนป่าให้ภหูลง เป็นต้น ย่ิงกว่าน้ัน บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมรับซ้ือน้ำมันพืช
ใช้แล้วเพ่ือผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยรับซ้ือน้ำมันพืชท่ีใช้แล้วจากการปรุงอาหารผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก 27 แห่ง โรงเรียน
และตลาดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพ่ือช่วยลดปัญหาสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการท้ิงน้ำมันใช้แล้วลงสูส่าธารณะ 
หรือนำไปใช้ทอดซ้ำ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และยังช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมัน สร้าง
ความม่ันคงให้แก่ประเทศ อีกท้ังเป็นการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซ่ึงเป็นการดำเนินการ
ตามเป้าหมายองค์กร และมีผลการดำเนินการ ปี 2551 ดังน้ี 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 	
และกลยุทธ์ 	
> 



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 �

		
เป้าหมายองค์กร	 กลยุทธ์หลัก	 ตัวชี้วัดผล	

การดำเนินงาน	
ผลการ	

ดำเนินงาน	

รักษาความเป็นผู้นำ 
ด้านพลังงานทดแทน 

• การส่งเสริมและเพิ่มการจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนผ่าน  
สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น  
การจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E10, 
E20 และ E85 รวมถึงน้ำมันดีเซล 
สูตรไบโอดีเซล B5 

• การก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอ
ดีเซลขนาด 300,000 ลิตรต่อวัน 
ท ี ่อำเภอบางปะอิน จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้น้ำมัน
ปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

• การรับซื ้อน้ำมันพืชใช้แล้วจาก
องค์กรหน่วยงานและตลาดเพื่อ
นำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล 

• ข ย า ย ผ ล โ ค ร ง ก า ร เ ย า ว ช น  
พลังงานทดแทนให้ครอบคลุม
เขตการศึกษาและโรงเรียนมากข้ึน 

ยอดจำหน่าย B5 ผ่าน
สถานีบริการ  70  
ล้านลิตร ณ สิ้นปี 
 
ยอดจำหน่าย GSH  
91/95 ผ่านสถานีบริการ       
  50 ล้านลิตร ณ สิ้นปี 
 

74.05 ล้านลิตร 
 
 
 
57.05 ล้านลิตร 

บริษัทเป็น Role Model  
ด้าน CSR และได้รับ
ความไว ้วางใจจาก
ช ุมชน�ส ั งคม�และ
ภาครัฐ ในเรื่องความ
ร ับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม 
และส ั งคม�บร ิ เวณ
ช ุมชนรอบโรงกล ั ่น 
คลังน้ำมัน�และสถานี
บริการ โดยเน้นไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุและเรื่อง
ร้องเรียน 
 

•  สร้างจิตสำนึก�และวัฒนธรรม 
CSR ในการทำประโยชน์แก่ส่วน
รวม และพนักงานทุกคนเป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื ่องสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภ ัย� (B rand 
Ambassador)  

•  ร่วมจัดกิจกรรม CSR กับราชการ,   
NGO�และสถานศ ึกษาอย ่าง  
ต่อเนื่อง�โดยใช้พื้นที่บริษัทฯ�ให้
เป็นประโยชน์ 

•  ดำเนินการจัดการสิ ่งแวดล้อม/
ความปลอดภัยเชิงรุก และมีการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ
ด ้ านส ิ ่ งแวดล ้อมและความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมกับโครงการ CSR ของ
บริษัท บางจากฯ 

พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง/
คน/ปี 

จำนวนการร้องเรียน  
ด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม 
โรงกลั่น 0 ครั้ง 
  
คลังน้ำมัน 0 ครั้ง 

จำนวนอุบัติเหตุ 
โรงกลั่น 0 ครั้ง 
  
คลังน้ำมัน 0 ครั้ง 
  
สถานีบริการ 0 ครั้ง 

7 ครั้ง/คน/ปี 

โรงกลั่น 2 ครั้ง* 
 
 
 
 
คลังน้ำมัน 0 ครั้ง 

โรงกลั่น 3 ครั้ง** 
 
 
คลังน้ำมัน 1 คร้ัง*** 
 
สถานีบริการ 0 ครั้ง 

ผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัด	

หมายเหตุ : * เรื่องกลิ่น และเสียง ** เป็นความเสียหายทางทรัพย์สินเนื่องจากแท่นรองรับ (Support) ชำรุด แนวเขื่อนทรุดตัว และเรือเบียดท่า 

  *** ถังบุบหลังจากมีการล้างถัง 
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ 
ได้รับรางวัล SET Awards ถึง 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report 
Awards) ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) และรางวัลบริษัท
จดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibilities Awards) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ 
ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับการประเมิน
จากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในทุกหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยทุกหมวดสูงสุดเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดจำนวน 448 บริษัท  
 
ถึงกระนั้นก็ตาม เพื่อให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงเพ่ือยกระดับการกำกับดแูล
กิจการท่ีดี ในปี 2551 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบาย แผนงานการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่
ดี รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการสนับสนุน  
ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักการกำกับดแูลกิจการท่ีดีไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญได้ดังนี้  

การกำกับ	
ดูแลกิจการ	
> 
	

1.ปรบัปรงุนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี (ครัง้ที่ 4) โดยส่งเสริมให้ผูมี้ส่วน  
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยการ  
กำหนดให้มีมาตรการและข้อพึงปฏิบัติพนักงานในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส  
ให้มีมาตรฐานเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น มีการเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ ที่
คณะกรรมการบร ิษ ัทได ้เห ็นชอบไว ้ท ั ้งนโยบายการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าไปดำรงตำแหน่ง และการ
กำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดด้วย  
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2.ด้านการปรับปรุงสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2551 ได้มีการใช้โปรแกรมการจัดประชุม  

ผู้ถือหุ้น (e-voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(TSD) ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน รวมทั้งในวาระเลือกตั้งกรรมการ 
มีการแจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้น ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง  

 
 •  ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นในการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมหรือข้อมูล
ก่อนเข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น รวมถึงสามารถจดทะเบียนโอนหุ้นได้โดย  
ไม่ต้องรอช่วงเวลาปิดพักสมุดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน 

 
3.ด้านการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
 • ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

(TIA) ในโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (Company 
Visit) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และคณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงกลั่น
บางจาก พบปะพูดคุย และรับฟังการบรรยาย เรื่องความก้าวหน้าของกิจการ 
จากผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
กิจการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ และนักลงทุน  

 
 • ให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและความ

ก้าวหน้าของกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ โดยเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) กิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) หรืองานมหกรรมการลงทุน
ครบวงจรแห่งปี (SET in the City) ที่จัดโดย ตลท. การจัดงานพบนักวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และการจัดแสดงนิทรรศการ 
(Road Show) ในต่างประเทศ รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของวิดีโอนำเสนอสำหรับผู ้ที ่ไม่สามารถ  
เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปส่งคำถามผ่าน
ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์เพื ่อสื ่อสารกับผู ้บริหารโดยตรง ซึ ่งผู ้บริหาร  
จะดำเนินการตอบคำถามในทุกไตรมาส  

 
4.การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
 • เชิญวิทยากรจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ใหม่แก่คณะกรรมการบริษัท 

 • จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทดแทน
ใหม่ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฮโดรเจน 
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5.จดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์พือ่สง่เสรมิวฒันธรรมการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี
 • จัดให้มีการอบรมเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ 
 • ตอกย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึก เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีของพนักงาน ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น รายการ 
“CG น่ารู้” ผ่านเสียงตามสาย หรือบอร์ดนิทรรศการ 

 • จัดกิจกรรม “CG Day ประจำปี 2551 : เอ๊ะ อ๊ะ...ตาพิเศษเห็นนะ” โดยมีการ
แสดงนิทรรศการและการแสดงของพนักงานเพื่อตอกย้ำและเสริมสร้างความ
เข้าใจแก่พนักงานในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการ
กระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที ่ส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร  

 
6.การมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับกิจการที่ดีสู่สาธารณะ กรรมการและ  

ผูบ้ริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกำกับดแูล  
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทและองค์กรที่สนใจในโอกาสต่างๆ เช่น  

 • งานสัมมนาในหัวข้อ “กรณีศึกษา บมจ.บางจากปิโตรเลียมกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี” และ งานสัมมนาเรื่อง “เข็มทิศ : การผสาน 3 มิติแบบ  
พอเพียงอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 • การสัมมนาเรื ่อง “บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และความ  
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย” ซึ ่งจัดโดยกระทรวง  
การต่างประเทศ 

 • การสัมมนาการประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Governance Policy)” จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 
นอกจากนั้น ตลอดปี 2551 บริษัทฯ ยังได้ให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) มีความ
มุ ่งมั ่นที ่จะบริหารงานขององค์กรโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบาย กลไกการ
บริหารและระบบการกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนิน
งานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บน
แนวทางการดำเน ินธ ุ รก ิจท ี ่ย ึดม ั ่นในความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่น
ในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยแบ่งเป็น10หมวดดังนี้

หมวดที่1-จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หมวดที่2-คณะกรรมการบริษัท
หมวดที่3-คณะอนุกรรมการ
หมวดที่4-ฝ่ายบริหาร
หมวดที่5-ระบบการควบคุมภายในและ
  การบริหารความเสี่ยง
หมวดที่6-สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

และบทบาทของบริษัทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
หมวดที่7-นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและ

ความโปร่งใส
หมวดที่8-ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหาร

และพนักงาน
หมวดที่9-จรรยาบรรณของการจัดหา
หมวดที่10-นโยบายอาชีวอนามัย
  ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน


นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจรตั้งแต่การจัดหา
น้ำมันดิบ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 64 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นที่ทันสมัย
ขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน และศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากซึ่งทำหน้าที่จ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นอกจากน้ัน ยังมีศนูย์จ่ายน้ำมันท่ีตำบลบางกระส้ัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศนูย์จ่ายน้ำมันทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีสำนักงานธุรกิจภาคเหนือ สำนักงานธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
สำนักงานธุรกิจภาคใต้  
 
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด โดยมีบริษัทเกี่ยวข้อง
อีก 2 แห่ง คือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) ดังแสดงในแผนภูมิการ
ถือหุ้นและรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้าง
องค์กร	
> 

แผนภูมิการถือหุ้น	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือ	

หมายเหตุ	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2551	

	กระทรวงการคลัง		24% 
	 บมจ.	ปตท.	

10.1% 
	 ประชาชน	

65.9% 

	 บมจ.	ปตท.	

25.0% 
	บจก.	สยามดีอาร์	

46.5% 

	

บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)		
(ทุนชำระแล้ว	1,119	ล้านบาท)	
(ทุนจดทะเบียน	1,531	ล้านบาท)	

	 ประชาชน	

28.5% 

บริษัทย่อย	

	บจก.	บางจากไบโอฟเูอล	(ทุนชำระแล้ว	112.6	ล้านบาท)			
(ทุนจดทะเบียน	281.5	ล้านบาท)	

70.0% 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	

	บจก.	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,592	ล้านบาท)	

	

11.4% 
บริษัทย่อย	

	บจก.	บางจากกรีนเนท	(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1	ล้านบาท)	

	

49.0% 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	

	บมจ.	เหมอืงแรโ่ปแตชอาเซยีน	(ทุนชำระแล้ว	1,166	ล้านบาท)			
(ทุนจดทะเบียน	2,227	ล้านบาท)	

	

6.6% 



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 �3

	

	

	

	

 
บริษัทบางจากกรีนเนทจำกัด
บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ  
เกี่ยวกับการบริหารสถานีบริการน้ำมัน และบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในร้านค้าเลมอนกรีน และร้าน
ใบจาก รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการอื่นๆ เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ 
 
บริษัทบางจากไบโอฟูเอลจำกัด
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 281.50 ล้านบาท ชำระแล้ว 112.60 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
70 จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ โดยเริ่มจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลซึ่งใช้น้ำมันปาล์มดิบ
เป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ในปี 2552 

บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัด
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มีทุนจดทะเบียน 1,592 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 11.4 จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินกิจการบริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด (Multi Product Pipeline) 
ในคราวเดียวกัน มีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากเลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณช่องนนทรี ต่อไป
ยังคลังน้ำมันที่สนามบินดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ที่อำเภอ
บางปะอิน ต่อมาในปี 2548 ได้มีการเชื่อมต่อแนวท่อบริเวณมักกะสันไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อส่งน้ำมันอากาศยานโดย
บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด  
 
บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียนจำกัด(มหาชน)
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,227 ล้านบาท และชำระแล้ว 1,166 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินการสำรวจและผลิตแร่โปแตช บริเวณอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อนที่จะนำมาผลิตและจำหน่ายเป็นปุ๋ย  
โปแตสเซียมคลอไรด์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 6.6 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการลงทุน  
ของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ปุ๋ย และเหมืองแร่แห่งอื่นในอนาคต ลดความผันผวนของรายได้ นอกจากนี้ ยังสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่ต้องการนำทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิก  
 

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานด้านบัญชีและการเงิน	

	 	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		
สายงานด้านบริหาร	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานด้านธุรกิจการตลาด		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น	

คณะกรรมการ		
บริษัทฯ	

คณะกรรมการ	
บรรษัทภิบาล	

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน	

คณะกรรมการบริหาร	
ความเสี่ยงองค์กร	

คณะกรรมการบริหาร	
และจัดการบริษัท		สำนกัตรวจสอบภายใน	

	 กรรมการ	
ผูจ้ดัการใหญ	่
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คำชี้แจงรายงานฯ
บริษัท บางจากฯ ได้เร่ิมจัดทำและเผยแพร่รายงานเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability  
Report) ตั้งแต่ปี 2548 ฉบับนี้จึงเป็นรายงานฯ ฉบับที่ 4 รวมข้อมูลธุรกิจทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้ตัวชี้วัดตามแนวทางของ Global Reporting 
Initiatives (GRI) ฉบับ G3 และตามความเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนั้น ยังได้
มีการจัดทำบัญชีต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Cost Accounting) เปรียบเทียบ  
ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลด  
ค่าใช้จ่ายและผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอีกด้วย 

ขอบเขตรายงานฯ
รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2551 ของบริษัทฯ และข้อมูล
เปรียบเทียบในบางดัชนีตั้งแต่ปี 2548 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาโดย
ครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของบริษัทฯ มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่
เก่ียวข้องอ่ืน และสำหรับบัญชีต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมน้ัน แสดงผลเฉพาะสายการผลิต
ซึ่งดูแลกระบวนการผลิตน้ำมันและเป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 
หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำ สามารถส่งมาได้ที่ e-mail: chongprode@bangchak.co.th 

ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 5 คณะ ได้แก่ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ เคร่ืองมือท่ีสำคัญในการกำกับดแูลองค์กรท่ีดีเพ่ือให้ความม่ันใจแก่ผูมี้ส่วนได้เสียว่า การดำเนินการ
ขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด การปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพโดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต 
 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีกำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูท่ี้จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการผูจั้ดการใหญ่/ผูจั้ดการใหญ่ กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
/ผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
คณะกรรมการบริหารและการจัดการบริษัท รับผิดชอบในการบริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตลอดจนวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที ่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที ่ดี กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์ร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียง
ทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุน ผลักดันให้
เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร 

คำชี้แจงและขอบเขตรายงานฯ	
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ผลประกอบการในปี 2551 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนของราคา
น้ำมันในตลาดโลกซึ่งอยู ่นอกเหนือจากความสามารถที่จะควบคุมได้ แต่ด้วย  
ความพยายามและตั้งใจทำงานของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการบริหาร
ความเสี่ยงทำให้รายได้จากการขายในปี 2551 สูงกว่าปี 2550 มาก แต่เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบลดลงมากในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นผลให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการ  
ตีราคาสินค้าลดลง (Stock Loss) ส่งผลให้ผลประกอบการรวมขาดทุน จึงมิได้เสีย
ภาษี 
 
 

ผลการดำเนินงาน	

ด้านเศรษฐกิจ	
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บริษัทฯ ตระหนักเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษ   
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2551 ได้ดังนี้ 


นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทไทย ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรตั้งแต่การจัดหา การกลั่นน้ำมัน   
และการตลาด โดยมีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตัวเอง และดำเนินการภายใต้วัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม”

บริษัทฯ ถือว่า ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอด
จนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ 
 
 • ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 • ป้องกันภาวะมลพิษ การรั่วไหล และการสูญเสียของน้ำมัน 
 • ป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในทุกด้าน 
 • ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมี อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย 
 • พัฒนาระบบฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารจะจัดให้มีทรัพยากรเพียงพอ เหมาะสมต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจน
จัดอบรมพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนทบทวนนโยบาย และระบบการจัดการฯ 

ด้านสิ่งแวดล้อม	
> 

การผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุดิบ
ในการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง จึงเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำมันดิบ
ภายในประเทศเข้ากลั่นเป็นร้อยละ 91 ในปี 2551 นอกจากน้ำมันดิบแล้ว เอทานอล และไบโอดีเซล เอสเตอร์ (B100) และสาร
เพ่ิมออกซิเจนในน้ำมันเบนซิน หรือ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ยังเป็นวัตถุดิบสำคัญท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์
และน้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดี B2 และ B5 ตามลำดับ อีกทั้งน้ำมันพืชใช้แล้วซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล เอสเตอร์ 
(B100) เป็นโครงการนำร่องเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาจำหน่ายแก่
บริษัทฯ แทนการทิ้งลงสู่แหล่งน้ำและลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำอันมีผลเสียต่อสุขภาพเสริมกับส่วนที่จัดซื้อมา  
 
ด้วยนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับปัจจัยทางด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่
ปรับตัวสูงขึ้นเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้เอทานอล และ  
ไบโอดีเซล เอสเตอร์ ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 51 และ 47 ล้านลิตร ตามลำดับ นอกจากช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
จากการนำเข้าน้ำมันดิบและ MTBE แล้วยังช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังเห็นได้ว่าปริมาณการใช้ MTBE   
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2551 
 

ภาพแสดงสัดส่วนแหล่งน้ำมันดิบ	

ภาพแสดงปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อน้ำมันดิบที่กลั่น	
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ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ผลิตในปี 2551 ประกอบด้วย ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม 
(LPG) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 น้ำมันเบนซิน
ออกเทน 91 น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดี B2 และ B5 และ
น้ำมันเตา นอกจากนั้น ยังมีกำมะถันเหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ขายให้แก่โรงงานผลิตกรดกำมะถัน 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดตัวน้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดี B5 EURO4 มาตรฐานยุโรปที่
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศในเอเชียนิยมใช้ เนื ่องจากมี
ปริมาณกำมะถันลดลงถึง 7 เท่า จึงช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ เช่น ฝุ่น
ละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก่อนการบังคับใช้ถึง 4 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้
ทำการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และน้ำมันดีเซลตามนโยบาย
ของรัฐบาลอีกด้วย ทำให้ปริมาณน้ำมันท้ัง 2 ชนิดดังกล่าวลดลงสวนทางกับน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์และน้ำมันไบโอดีเซลในรูปของน้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดีที่เพิ่มขึ้น ในขณะ
ที่ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่เป็นผลิตภัณฑ์ลดลงเนื่องจากมีการนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงกลั่นรวมทั้งเก็บสำรองสำหรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่จะ
เร่ิมเดินเคร่ืองในช่วงต้นปี 2552  
 

พลังงาน
บริษัทฯ ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงที่มีการกำจัดกำมะถันออกแล้วเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันเตากำมะถันต่ำมาก (ต่ำกว่าร้อยละ 0.5) 
เป็นเชื้อเพลิงเสริมในกระบวนการกลั่นน้ำมัน กระบวนการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคง (Reliability) 
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ซื้อกระแสไฟฟ้าบางส่วนจากการไฟฟ้านครหลวง ควบคู่ไปกับการบริหารเวลาการใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง 

 
ปี 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการเผาไหม้เป็นร้อยละ 71.6 และลดปริมาณ
การใช้น้ำมันเตาลงเหลือร้อยละ 20.6 เนื ่องจากสามารถส่งออกน้ำมันเตาได้มากขึ ้น สำหรับอัตราการใช้พลังงานต่อ  
น้ำมันดิบที่กลั่น ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 โดยลดลงเหลือร้อยละ 3.18 ในปี 2551 ท้ังน้ี เกิดจากความพยายาม
อย่างต่อเน่ืองในการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
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ภาพแสดงสัดส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์	
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1. ติดตั้งระบบส่งน้ำมันร้อนเข้าเตาเผาโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หล่อเย็นช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงที่เตาเผาลดลง 
2. ติดตั้งกล่องพาความร้อน (Convection Box) ในอุปกรณ์หล่อเย็นของหน่วยแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจากก๊าซเชื้อเพลิง 

ใหม่ และปรับปรุงให้กล่องพาความร้อนมีพื้นที่ผิวมากขึ้นที่เตาของหน่วยต่างๆ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน  
ความร้อนของเตาเผาดีขึ้น 

3. ทำความสะอาดท่อน้ำมัน และเปลี่ยนท่อในกล่องพาความร้อนเป็นแบบ Finned-tube เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนทำให้การอุ่นน้ำมัน (Preheat) ดีขึ้น 

4. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการอุดตัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Inserted และ Twisted Tube) เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน 

5. เปลี่ยนอุปกรณ์ดักไอน้ำ (Steam Trap) ที่ชำรุดทำให้ลดการใช้ไอน้ำลง 
 

ภาพแสดงปริมาณการใช้พลังงานต่อน้ำมันดิบที่กลั่น	

ภาพแสดงสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้	
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สารเคมี
การลงทุนเพิ่มด้วยการนำเทคโนโลยี Reverse Osmosis มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) 
นอกจากช่วยให้ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการฟ้ืนฟสูภาพลดลงแล้ว ยังช่วยให้การใช้สารเคมีในกระบวนการดังกล่าวของบริษัทฯ 
ลดลงตามไปด้วยเป็นอย่างมากจาก 63.1 กิโลกรัม/กิโลบาร์เรล ของน้ำมันดิบที่กลั่นในปี 2550 เป็น 24.6 กิโลกรัม/กิโลบาร์เรล 
ในปี 2551 

น้ำใช้
บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดใช้น้ำ หลังจากนำเทคโนโลยี Reverse Osmosis เข้ามาใช้ในระบบผลิตน้ำ  
ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization Plant) แต่ความคิดท่ีจะลดการใช้น้ำยังคงเดินหน้าต่อไป ทำให้ปี 2551 บริษัทฯ ประสบความ
สำเร็จอีกครั้งในการลดใช้น้ำในอาคารด้วยการติดตั้งระบบ Sensor ที่อ่างล้างมือในห้องน้ำของอาคาร แต่เนื่องจากมีการใช้น้ำ
และไอน้ำในการล้างภายในของอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (Product Quality Improvement: PQI) เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินเครื่องผลิตในต้นปี 2552 ทำให้การใช้น้ำโดยรวมของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 
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รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 2�

ความเป็นกรด-ด่าง 5.5-9 - 7.7 
ค่าไขและน้ำมัน <5.0 ส่วนในล้านส่วน 1.8 
ของแข็งแขวนลอย <50 ส่วนในล้านส่วน 19 
ของแข็งละลายน้ำ <3,000 ส่วนในล้านส่วน 1,423 
ตะกั่ว <0.2 ส่วนในล้านส่วน 0.1 
บีโอดี <20 ส่วนในล้านส่วน 8 
ซัลไฟด์ <1.0 ส่วนในล้านส่วน 0.6 
ไซยาไนด์ <0.2 ส่วนในล้านส่วน 0.003 
ฟีนอล <1.0 ส่วนในล้านส่วน 0.035 
ปรอท <0.005 ส่วนในล้านส่วน 0.002 
ซีโอดี <120 ส่วนในล้านส่วน 61 

										คุณภาพน้ำทิ้ง	 มาตรฐาน	 หน่วย	 2551	(เฉลี่ย)	

คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงกลั่น	



บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2�

มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่อง คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน และคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณรอบโรงกลั่นเพื่อเป็นการ
เฝ้าระวัง และเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษโดยบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการ
ตรวจวัดในปี 2551 พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีความเข้มข้นของมลสารอยู่ในเกณฑ์ตามกำหนด และเพื่อให้การเฝ้าระวังเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring: CEMs) ที่ปล่องระบายอากาศ
รวม (Common Stack) ของหน่วยกลั่นที่ 2 ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่โรงเรียน
สมถวิล ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงกลั่นตามแบบจำลองคณิตศาสตร์ และมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ฝุ่น
ละอองรวมและที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งค่าที่อ่านได้จากสถานี
ดังกล่าวจะถูกส่งมายังจอแสดงผลที่ห้องควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และหน้าบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2�

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 
บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการ “การคัดแยกประเภทของเสีย” เพื่อสามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี และเน้นการนำกลับมาใช้
ใหม่/ใช้ซ้ำเป็นสำคัญ ดังนี้ 
 
ของเสียจากกระบวนการผลิต
 • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าของเสียจากบริษัทฯ จะได้รับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อภายนอกและ

เป็นไปตามกฎหมาย ของเสียอันตรายจึงถกูส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกวิธี
กำจัดท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น ของเสียปนเป้ือนน้ำมันซ่ึงยังมีค่าความร้อนจะถกูกำจัดโดยใช้เป็นเช้ือเพลิงผสม
ของโรงงานปนูซีเมนต์ เป็นต้น ส่วนท่ีนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้จะถกูนำไปฝังกลบท่ีปลอดภัย (Secured landfill) 

  
 • ของเสียไม่อันตรายที่สามารถรีไซเคิลได้ จะถูกเก็บรวบรวมและจำหน่ายเพื่อการใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษเหล็กหากไม่

สามารถรีไซเคิลได้จะถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ 
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รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 2�

 
ของเสียจากอาคารสำนักงานและสถานที่ต่างๆ

 ของเสียจากอาคารจะถูกคัดแยกก่อนทิ้งและแยกส่งไปกำจัดตามประเภทของขยะ คือ เศษอาหารถูกนำไปทำเป็นน้ำหมัก
ชีวภาพ (Effective Microorganism) เพื่อใช้รดต้นไม้ในบริษัทฯ ขยะทั่วไปได้รับการกำจัดโดยกรุงเทพมหานคร ขยะขายได้ที่  
ผู้ซื้อนำไปใช้ประโยชน์ต่อถูกรวบรวมขายเพื่อนำรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันและชมรมบำเพ็ญประโยชน์ของบริษัทฯ 
ส่วนขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แผ่นอิเล็กทรอนิกส์จะถูกรวบรวมส่งผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต 

 
 ในปี 2551 บริษัทฯ ส่งของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายไปกำจัดทั้งสิ้น 5,601 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เนื่องจากปี 2551 บริษัทฯ ได้หยุดซ่อมบำรุงใหญ่หน่วยกลั่นประจำปีและมีการลอกตะกอนจากบ่อพักน้ำ
สุดท้ายหลังการบำบัด 
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 30

นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (เฉพาะในสายการผลิต) และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในรายงานการพัฒนาที่ยั ่งยืน ตลอดจนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู ้ประกอบการมาเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ทำให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพขึ้นและลดต้นทุน ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการเงินซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  
ในปีน้ี บริษัทฯ ได้จัดอบรมเร่ือง “บัญชีการบริหารด้านส่ิงแวดล้อม” ให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิโครงการหลวง 2 คร้ัง นอกจากน้ัน  
ยังได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในงาน “จุฬาฯ วิชาการ 51” ตลอดจนให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สนใจอีกด้วย 
 
สำหรับบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯประจำปี2551สามารถสรุปได้ดังนี้
 
ด้วยปริมาณการผลิตและราคาวัตถุดิบเกือบทุกประเภทที่สูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Material Costs of 
Product Output) ในปี 2551 สูงกว่าในปี 2550 มาก ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนค่าใช้จ่าย
วัตถุดิบที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ (Material Costs of Non-Product Outputs) อันหมายถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปีนี้
สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการหยุดซ่อมใหญ่ประจำปี และซ่อมถังน้ำมันเพื่อรองรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ทำให้มี
ปริมาณน้ำมัน และกำมะถันที่ต้องระบายออกกลายเป็นน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพ (Slop Oil) กำมะถันไม่ได้คุณภาพ และตะกอน
จากถังน้ำมันสูงกว่าปีที่แล้ว เช่นเดียวกับน้ำทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากการล้างอุปกรณ์ในช่วงซ่อมบำรุง ในทางกลับกันค่าสารเคมีที่มาก
เกินพอที่บ่อปรับเสถียรลดลงถึง 3 เท่าอันเนื่องจากความพยายามในการพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้
ระบบ Reverse Osmosis ทำให้การใช้สารเคมีลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้โอกาสในการใช้สารเคมีของหน่วยกำจัดแร่ธาตุในน้ำดิบ 
(Demineralization Unit) ลดลงด้วย  
 
สำหรับหมวดค่าใช้จ่ายในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิต
และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม เช่น หน่วยกำจัดกำมะถัน ระบบบำบัดน้ำท้ิง 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น พบว่าปี 2551 มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำทิ้งและค่ากำจัดของเสียสูงขึ้น เนื่องจากมี  
การใช้สารเคมีเพ่ือบำบัดน้ำท้ิงมากข้ึน และมีการทำความสะอาดบ่อพักน้ำท้ิงเป็นผลให้มีตะกอนท่ีต้องส่งไปกำจัดภายนอกมากข้ึน  
ตามลำดับ อีกท้ังมีการซ่อมบำรุงใหญ่หน่วยต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพ่ือรองรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เป็นผลให้ค่า
บำรุงรักษาอุปกรณ์สูงกว่าปีที่ผ่านๆ มามาก ส่วนในหมวดการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าระวัง 
ได้แก่ การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลพื้นที่
เก็บของเสียซึ่งสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงพื้นที่เก็บของเสียให้ดีขึ้น 
 
ในหมวดรายได้นั้น นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขาย
กำมะถันเหลว ผลผลิตพลอยได้ที ่ได้จากการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันด้วยการดึงกำมะถันออกจากผลิตภัณฑ์ ซึ ่งในปีนี ้  
มีปริมาณกำมะถันเหลวใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในขณะที่รายได้จากการขายกลีเซอรีน ผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล  
ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น สำหรับเศษโลหะและการจำหน่ายกระดาษสูงขึ้นเช่นกันเพราะมีการ  
ซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นและการทำ 5ส ใหญ่ 
 

บัญชีค่า ใช้จ่าย	
ด้านสิ่งแวดล้อม	
> 
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ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์(MaterialCostsofProductOutputs)

น้ำมันดิบ 49,769,773 51,610,896 59,805,028 86,796,142 

เอทานอล 436,016 665,415 607,622 1,029,655 

ไบโอดีเซล (บี100) 2,680 15,535 743,896 1,745,630 

น้ำมันพืชใช้แล้ว - 3,105 67,571 62,793 

สารเคมี 15,713 17,993 27,598 27,297 

น้ำใช้ในการผลิต 6,429 7,275 8,433 14,807 

พลังงานที่ใช้ในการผลิต 1,177,739 1,293,318 1,499,759 1,894,389 

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์(MaterialCostsofNon-ProductOutputs)

น้ำมันไม่ได้คุณภาพ (Slop Oil) 18,201 6,452 5,946 11,228 

ตะกอนน้ำมันจากถังน้ำมันดิบ/น้ำมันเตา 0 1,072 766 1,250 

น้ำทิ้ง 6,731 5,418 5,648 6,173 

สารเคมีที่มากเกินพอจากน้ำบ่อปรับเสถียร 241 80 33 11 

กำมะถันไม่ได้คุณภาพ 101 75 21 98 

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ(WasteandEmissionControlCosts)

ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 34,079 29,567 27,979 65,106 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ 50,894 51,839 62,938 54,111 

ค่าบำบัดน้ำทิ้ง 1,623 1,754 1,716 1,930 

ค่ากำจัดของเสีย 1,704 2,705 6,427 9,264 

ค่าธรรมเนียมและภาษีด้านสิ่งแวดล้อม N.A. N.A. N.A. N.A. 

ค่าปรับ N.A. N.A. N.A. N.A. 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม(PreventionandOtherEnvironmentalManagementCosts)

ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด 1,498 1,671 2,876 2,637 

ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย 30 35 28 11 

ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการระบบการจัดการ 0 80 96 46 

ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 291 251 122 1,283 

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการนำของเสียมาใช้ใหม่
(Benefitfromby-ProductandWasteRecycling)

กำมะถันเหลว 7,896 7,389 6,534 6,508 

กลีเซอรีน - - 976 2,549 

เศษเหล็ก-อะลูมิเนียม 2,595 4,099 5,806 6,075 

กระดาษ 17 17 10 25 

 

หน่วย	:	พันบาท	 2548	 2549	 2550	 2551	
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ประสิทธิภาพ	
เชิงนิ เวศเศรษฐกิจ	
> 

ในการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน ธุรกิจไม่สามารถ
พิจารณาได้แต่เพียงผลตอบแทนทางธุรกิจ
เท่านั้น หากยังต้องพิจารณาผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ จึงนำดัชนีช้ีวัด  
ท ี ่ผสมผสานผลการดำเนินการด้าน
เศรษฐกิจและสิ ่งแวดล้อมที ่เร ียกว่า 
“ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-
efficiency)” มาใช้โดยให้ปริมาณผลิตภัณฑ์
สะท้อนผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ
และปริมาณพลังงานที ่ใช้เป็นการวัด  
ผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมเนื ่องจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรม  
ท่ีใช้พลังงาน หากผลการดำเนินการด้าน
เศรษฐกิจสงูข้ึน หรือผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ลดลงก็จะทำให้ค่าผลการดำเนินการด้าน
เศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งในป ี 2551 บริษัทฯ 
ดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับป ี
2550 เนื ่องจากมีการใช้พลังงานและ  
ผลิตไอน้ำเพิ่มขึ้นสำหรับการเริ่มทดลอง
เดินเคร่ืองโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ


ปริมาณผลิตภัณฑ์(กิโลลิตร)

ปริมาณการใช้พลังงาน(กิโลลิตร)
=
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การรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	และการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ	
 
ด้วยความตระหนักดีว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากร  
ทั่วโลก บริษัทฯ จึงจัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาโลกร้อน นอกเหนือจากมาตรการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตแล้ว มีดังนี้ 
 

1.ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเพือ่บรรเทาปญัหาภมูอิากาศเปลีย่นแปลง
 ด้วยการ 

 • ให้รถขนส่งน้ำมันใช้น้ำมันไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล 
 • เปลี่ยนหลอดไฟตามอาคารเป็นหลอดประหยัดพลังงาน 
 • ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ในการจัดโครงการ “ซาเล้งรัก(ษ์)โลก”  
  เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยการขยายเครือข่ายการรับซื้อน้ำมันพืช  
  ใช้แล้วจากประชาชนออกไปโดยนำมาจำหน่ายให้แก่บริษัท บางจากฯ ผ่าน  
  กลุ ่มซาเล้งเพื ่อผลิตไบโอดีเซล อีกทั ้งยังเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้แก่  
  กลุ่มแม่บ้าน-ซาเล้ง 

 • ร่วมกับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด จัดกิจกรรมรักษ์โลก โดยเชิญชวน  
  ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม Central World และ ZEN  
  นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาจำหน่ายให้กับบริษัท บางจากฯ เพื่อผลิตไบโอดีเซล  
  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 • ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการประกวดบอร์ด  
  นิทรรศการและพิธีกรผู้นำเสนอ “พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่” ปี 2551 ในหัวข้อ “ไบโอ  
  ดีเซล นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกลสู่เอเชีย” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปี  
  ที ่ 2 เพื ่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวด้าน  
  พลังงานทดแทนมาขยายและต่อยอดองค์ความรู้เรื่องแก๊สโซฮอล์-ไบโอดีเซล  
  ให้เด็กไทยได้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์นวัตกรรมพลังงาน เพื่อความ  
  มั่นคงด้านพลังงานของประเทศและดำเนินตามแนวพระราชดำริ ปรัชญา  
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 • ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำโครงการ Eco school 
 • รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกผ่านกิจกรรมโรงเรียน/ชุมชนต่างๆ  
 
2.ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟู
 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการ 

 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในและโดยรอบบริษัทฯ และที่ศูนย์จ่ายน้ำมัน บางปะอิน  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการโรงกลั่นในสวนสวยโดยพนักงาน  
  และผู้รับเหมา  

 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกบริษัทฯ โดยผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน กิจกรรม  
  เพาะกล้ากับโรงเรียน กิจกรรมปลูกป่าที่ภูหลง จ.ชัยภูมิ และกิจกรรมปลูกป่า  
  ชายเลนโดยพนักงานและชุมชน ที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด  
  สมุทรสงคราม ตามลำดับ 
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	

การจ้างงาน(Employment)
ในปี 2551 บริษัทฯ รับพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการรองรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (PQI) ซึ่งจะเริ่มเดินเครื่องในปี 2552 
พนักงานในส่วนนี้ประกอบด้วยวิศวกร และพนักงานปฏิบัติการ จึงเป็นพนักงานชายเกือบทั้งหมด เป็นผลให้สัดส่วนพนักงาน
ชายต่อพนักงานหญิงสูงขึ้น 
 

บริษัทฯ ถือนโยบายในการปฏิบัติให้ถกูต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในด้านแรงงานก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงาน
และผู้รับเหมาของบริษัทฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ยิ่งกว่านั้น ยังไม่มีการกีดกันทางเพศ ไม่ว่าเป็นพนักงานหญิงหรือชาย  
มีสิทธิตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
“กองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงาน บริษัท บางจากฯ (มหาชน)” โดยเลือกสะสมเงินในอัตราร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือน 
ซึ่งบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกัน 

ด้านสังคม	
> 

ภาพแสดงจำนวนพนักงานชายและหญิง	
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การบริหารสวัสดิการ
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและครอบครัวมากกว่ากฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ เช่น การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลพนักงาน มีสวัสดิการประกันสุขภาพ
พนักงานและครอบครัว ซึ่งรวมถึงบิดามารดา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุสำหรับพนักงาน ห้องแพทย์ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และรถบริการรับ-ส่งพนักงาน 
เป็นต้น  

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับ
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน อัตราการลาออกของพนักงานจึงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

พนักงานสัมพันธ์(EmployeeRelation)
บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรักและสามัคคีกัน โดยสนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที ่เป็นประโยชน์ตามความสนใจของพนักงาน ตัวอย่างการดำเนินงานด้าน
แรงงานสัมพันธ์ เช่น 

7.55

6.36
5.82

4.37

3.55

255025498 2551

3.55

6

 
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน จัดให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้ร่วม  

รับประทานอาหารและบำเพ็ญประโยชน์กันตามสถานที ่ต ่างๆ�เช่น 
เยี ่ยมเยียนชุมชนรอบโรงกลั ่น ทำความสะอาดชุมชน ทาสีสะพาน  
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

 
 • กิจกรรมทัศนศึกษา จัดพาพนักงานไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย 
 
 • กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีบริษัทฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเป็น

ประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือวัดและโรงเรียนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
ให้พนักงานได้ร่วมกันทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา 

 

ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน	
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 • กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานรดน้ำขอพรจากประธานกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ในวันสงกรานต์  

 
 • กิจกรรมวันครอบครัวบางจาก เป็นการจัดให้พนักงานพร้อมครอบครัว

ได้พบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆ กัน เพื่อความสนุกสนาน และสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมือนครอบครัว 

 
 • กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อครบรอบวันคล้ายวันจดทะเบียนก่อตั้ง

บริษัทฯ ผู ้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื ่อความเป็น  
สิริมงคลเป็นประจำทุกปี 

 
 • สโมสรพนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมดูแลสุขภาพ พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ ผ่านรูปแบบชมรมต่างๆ อาทิ  
  ชมรมดูนกบางจาก ชมรมบางจากรักษ์ทะเลไทย ส่งเสริมให้ร ัก  

และหวงแหนสิ่งแวดล้อม  
  ชมรมดนตรีไทยและดนตรีสากล ชมรมวาดภาพสีน้ำ ชมรมถ่ายภาพ   

ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม  
  ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมบางจากรักชุมชน ส่งเสริมการทำดี  

เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  
  ชมรมแบดมินตัน�ชมรมฟุตบอลและตะกร้อ�ชมรมบาสเกตบอล   

ชมรมโบว์ลิ ่ง ชมรมกอล์ฟ ชมรมเทนนิส ชมรมจิตแจ่มใสร่างกาย  
แข็งแรง ฯลฯ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  


สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทบางจากฯ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท บางจากฯ 
(มหาชน) ตามกฎหมาย มีสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 20 ของพนักงานทั้งหมด�เพื่อ  
ร่วมมือกับบริษัทฯ�ในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี และมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อทราบความต้องการของกันและกันและร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ 
ต่อไป  
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี คณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน 
ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน และจาก
การเลือกตั้งของพนักงานทั้งหมด ทำหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็น  
ผู้บริหารระดับสูง ในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน  
ให้เหมาะสม 
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โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลน
โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลนของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2531 ด้วย  
เงินเริ่มต้นเพียง 877 บาท จากจิตสำนึกและวัฒนธรรม “การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ของพนักงานบางจากกลุ่มเล็กๆ ที่ได้เห็น
ปัญหาความขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กในสังคม โดยเฉพาะเด็กในชุมชนเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น 
จึงช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อยด้วยการอนุญาตให้บริษัทฯ หักเงินตามจำนวนที่มีจิตศรัทธาจากบัญชีเงินเดือนเป็น
ประจำทุกเดือนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในส่วนที่โรงเรียนยังขาดอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เด็กทุกคนที่
ขาดแคลนได้มีอาหารรับประทานอย่างน้อยก็มื้อกลางวันที่เขามาโรงเรียน  
 
ปัจจุบันโครงการอาหารกลางวันของพนักงานบริษัท บางจากฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ใน
เขตพระโขนงและเขตบางนาครบทั ้ง 15 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติในจังหวัด
สมุทรปราการ 1 โรงเรียน รวมถึงท่ีบ้านทานตะวันมลูนิธิเด็กอีก 1 แห่ง รวมเป็น 17 แห่ง นอกจากน้ัน ยังได้บริจาคให้แก่โรงเรียนใน
ถ่ินทุรกันดารท่ีอยูห่่างไกลเป็นคร้ังคราวในโอกาสพิเศษต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วันก่อต้ังบริษัทฯ วันครอบครัวบางจาก เป็นต้น 

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร(HumanResourceDevelopment)
ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน เพื่อให้โรงกลั่นมีระบบการกลั่นที่ทันสมัยแบบ Complex 
Refinery เพื่อผลิตน้ำมันที่สะอาดเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในการ
ที่จะแข่งขันและก้าวทันเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้นำแนวคิดในเรื่อง 
Competency, Talent Management และ Knowledge Management เข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร กล่าวคือ  
 
Competency : ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานของ Functional Competency และมีการนำระบบ e-Competency   
มาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น 
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	

 
TalentManagement : บริษัทฯ ได้ทำโครงการเพื่อคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงานสูงเพื่อพัฒนาเป็นพิเศษ 

KnowledgeManagement : ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อทำให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ “Show 
& Share” ให้พนักงานเขียนประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อ
ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานลงในช่องทางการสื่อสารภายใน (Intranet) และเพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประกวดการเขียน  
ดังกล่าวด้วยการให้พนักงานที่อ่านทุกคนลงคะแนน “กิจกรรม QCC” จัดขึ้นเพื่อให้
พนักงานได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ลด
ต้นทุน หาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาจัดทำเป็น Best Practice ต่อไป   
พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ตลอดเวลา เป็นการทำโครงการ 
Knowledge Management ควบคู่ไปกับการสร้างองค์กรให้เป็น Learning Organization 
 
การฝึกอบรม(TrainingandEducation)
ปีนี้บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับโครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ำมันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว มีโครงการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ทั้งหลักและเฉพาะหน้าที่ (Core Competency & Functional Competency) ด้วย
หลักสูตรอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่ 
 
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, การดับเพลิงขั้นต้น, การปฐมพยาบาล  

และการช่วยชีวิตทั่วไป, The Synergistic Teamwork, Strategic Goal Setting, 
Six Thinking Hat, EQ&AQ for Management 

  • หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น Empowering Boss, Effective Time 
Management, การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 • ความรู้ทั่วไปในการทำงาน เช่น Investment Analysis, ภาษีสรรพสามิตที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมัน, Logistics, PDCA เป็นต้น 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
 
นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการในระดับ  
ผู้บริหารและระดับวิศวกรอีกหลายคณะเพื่อร่วมกันดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ครบ  
ทุกด้าน อาทิ 
 
คณะบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Safety,Health,EnvironmentandEnergyManagementTeam-SHEEM)
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นสมาชิก มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อีกทั้งทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบและงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
และแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(SafetyHealthandEnvironmentCommittee,SHEC)
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่
กฎหมายกำหนด โดยมีตัวแทนจากพนักงานร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปีแรกที่มีการประกาศใช้กฎหมาย คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการอ่ืนๆ อีกเพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดภัยย่ิงข้ึน 

คณะกรรมการความปลอดภัยในการปฏิบัติการ(SafeOperationTeam-SOT)
เป็นคณะกรรมการที่ทบทวนการออกแบบ วิธีการทำงานและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากคณะทำงาน JSA & QCA คณะ
ทำงาน HAZOP และคณะทำงาน EQT เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีผู้จัดการในสายปฏิบัติการทั้งหมด
เป็นสมาชิก 

คณะส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Safety,Health,EnvironmentandEnergyPromotionTeam-SHEE_P)
มีหน้าที่ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานในการทำงานของพนักงานผ่านกิจกรรม  
ที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  
 
คณะทำงานJSA&QCA
ทำหน้าท่ีทบทวนข้ันตอนการทำงานให้ปลอดภัยและมีการควบคุมคุณภาพงานโดยละเอียด 

คณะทำงานHAZOP
ทบทวนการออกแบบระบบท่อ อุปกรณ์และเครื ่องมือในโรงกลั่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
วิศวกรรมของบริษัทฯ ด้วยการใช้เทคนิคของ HAZOP เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย 
 
คณะทำงานEQT
ทำหน้าที่สร้างและควบคุมคุณภาพการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ  
 
ในปีน้ีบริษัทฯ ยังคงรักษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS OHSAS/TIS 18001 
ฉบับปี 2550 ทั้งในส่วนของโรงกลั่น คลังน้ำมันบางจาก และคลังน้ำมันบางปะอิน อีกทั้งจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง เช่น ความปลอดภัยในที่อับอากาศ การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
สังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานให้แก่พนักงาน ได้แก่ 
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 • โครงการSocial&SHEEChannel
  บริษัทฯ เผยแพร่ความรู ้ด้านสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

ส่ิงแวดล้อม และการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงานทุกคนผ่านช่องทาง
เสียงตามสายภายในบริษัทฯ  

 
 • โครงการสรรหาSHEEAmbassador
  ในปีนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์ และ  

ส่งเสริมให้เกิดความรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่พนักงาน (SHEE Ambassador)  

 
 • โครงการEnergySavingDay
  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานภายในบริษัทฯ 

ที่มีชื่อว่า “ร่วมด้วย ช่วยประหยัด” โดยให้พนักงานเขียนเรื่องของการ
ประหยัดพลังงานของพนักงานเองเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการประหยัด
พลังงานของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง และจัดนิทรรศการลดใช้พลังงาน
ละครประหยัดพลังงานจากน้องๆ ทูตรักษ์พลังงาน Energy Fantasia ของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

 
 • โครงการSafetyPromotionDay
  บริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย จัดให้  

พนักงานร่วมแข่งขันวิ่งสายน้ำดับเพลิง การปฐมพยาบาล การขนย้าย  
ผู้บาดเจ็บ และการแข่งขันสวมชุด SCBA รวมทั้งการประกวดคำขวัญ  
ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 

 
 • โครงการHealthyDay  
  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “บางจากใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” โดยให้พนักงานร่วมฟังบรรยายพิเศษ  

เชิงปฏิบัติการ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และให้พนักงาน
ฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้รัก...รู้ปลอดภัย” โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ  

  
 • โครงการEnviDay  
  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม “บางจากหัวใจรีไซเคิล” โดยให้พนักงานนำขยะที่ขายได้จากที่บ้าน

มาร่วมทอดผ้าป่าขยะเพ่ือนำรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันของบางจาก และให้พนักงานแข่งขันการพับกล่องนม
กิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการบริจาคกล่องนมร่วมกับบริษัท เต็ดตร้าแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแปรรูป  
เป็นอุปกรณ์การเรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ เครื ่องเขียน แล้วนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้พนักงานเรียนรู้วิธีการทำน้ำ EM (Effective Microorganisms) โดยการเคหะแห่งชาติ และจัด
เสวนา “ขยะมีค่าจริงหรือ” โดยผู้บริหารจาก 

    โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ 
    บริษัท เต็ดตร้าแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด 
    บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 
 • โครงการSocial&SHEEExcellentDay
  บริษัทฯ ได้จัดนิทรรศการสรุปภาพรวมของกิจกรรมด้าน Social & SHEE ในรอบปี 2551 และจัดกิจกรรมส่งเสริม

ด้านสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน อาทิ ให้พนักงานนำสิ่งของเหลือใช้
จากที ่บ้านมาขาย เพื ่อนำรายได้เข้าโครงการอาหารกลางวันของบางจาก และจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ  
“การทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงาน: Happy Work Happy Life” โดยอาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ตลอดจนกิจกรรม 
5ส Big Cleaning เพื่อให้พนักงานได้ปรับปรุงและทำความสะอาดสถานที่ทำงาน 
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ในปีนี้บริษัทฯได้กำหนดดัชนีวัดผลความสำเร็จด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันร่วม
กับสถิติอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล
ความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานดังนี้

  
 ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ทำให้อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา และจำนวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จำนวนครั้ง 
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อุบัติเหตุ 

ภาพแสดงจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ	

เป้าหมายและดัชนีวัดผล	

1.สถิติอุบัติเหตุและอัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 ��
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2.	 อตัราความถีข่องการบาดเจบ็	(Injury	Frequency	Rate:	IFR)	และอตัรา
ความสาหสัของการบาดเจบ็	(Injury	Severity	Rate:	ISR)	ของพนกังาน		

 ด้วยค่า IFR และ ISR จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ
รุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และจำนวนวันทำงานที่สูญเสียไป เมื่อเทียบกับจำนวน
ชั่วโมงการทำงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปี อีกทั้งค่า IFR และ ISR จะ
กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักและช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงานไม่ให้ได้รับ
บาดเจ็บในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่า IFR 
และ ISR เท่ากับ 0  

 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  

กับปีที่ผ่านมาได้ จึงยังขอรายงานด้วยดัชนีเดิม ได้แก่อัตราการบาดเจ็บต่อ 
200,000 ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 

 

ตอ 200,000
ชั่วโมงทำงาน

อัตราการบาดเจ็บ

ลาปวยนอก

ลาปวยใน

วันทำงาน/คน

ภาพแสดงอัตราการบาดเจ็บต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน 

ภาพแสดงอัตราการลาป่วยของวันทำงานต่อคน 
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ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	
นอกจากการการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีศูนย์ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ตั้งอยู่ที่ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การอบรมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดับเพลิง
ขั้นต้น การดับเพลิงขั้นสูง เทคนิคการดับเพลิง การสั่งการระงับเหตุฉุกเฉิน และการซ้อมหนีไฟประจำปีให้แก่พนักงาน และ
บุคคลภายนอก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ รวม 59 ครั้ง และมีผู้เข้าอบรม
รวมทั้งสิ้น 7,985 คน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย 
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3.การซอ้มแผนฉกุเฉนิยอ่ยและประจำปี
 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการ

ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดให้หน่วยงานในสายการผลิตและศูนย์
จ่ายน้ำมันกรุงเทพฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินย่อยและซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้จำนวนครั้งในการซ้อมมีจำนวนสูงขึ้น นอกจากนั้น   
ในปี 2551 บริษัทฯ ได้สร้างอาคาร Command Center ที่มีระบบ Access Control 
ที่ทันสมัย เพื่อควบคุมการผ่านเข้า-ออกพื้นที่ชั้นในของบริษัทฯ อีกทั้งภายใน
อาคารยังมีศูนย์บัญชาการระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน 

  

ภาพแสดงจำนวนครั้งของการซ้อมแผนฉุกเฉิน	
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม	
 
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจึง
ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินการที่สอดคล้องกับการดูแลรักษาธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชน/สังคม มีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้  

ด้านการศึกษา

• โครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการ “ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์วิถีพอเพียง

ของคนไทย”
 การประกวดบอร์ดนิทรรศการและพี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่ ปี 2551 จัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 

2 ในหัวข้อไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์ “นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกลสู่
เอเชีย” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ชิงถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาร่วม 2 
ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงานทดแทนมาขยายผล และต่อยอดองค์ความรู้เรื่อง
แก๊สโซฮอล์-ไบโอดีเซล ให้เด็กไทยได้เห็นความสำคัญ ประโยชน์ นวัตกรรม
พลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและดำเนินตามแนว
พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งได้ร ับผลตอบรับจากโรงเรียน  
ทั่วประเทศเป็นอย่างดีเข้าร่วมถึง 608 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัล  
การจัดนิทรรศการยอดเยี่ยมอันดับ 1 (รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้แก่ ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพฯ 
และรางวัล “พี ่ไบโอ-น้องแก๊สซี ่” ยอดเยี ่ยมอันดับ 1 ได้แก่ พ ิธ ีกรจาก 
ร.ร.บางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี 

 
• โครงการโรงเรียนของหนู
 กิจกรรมพี่บางจากสอนน้อง ปีที่ 7 
  จากความตั้งใจที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนในชุมชน 

และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องทำงานหนักและติดภารกิจการงาน 
ไม่สามารถดูแลบุตรหลานในช่วงหลังเลิกเรียนได้ พนักงานบริษัทฯ จึงได้ร่วมกัน
เป็นอาสาสมัครสอนการบ้านและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที ่เน้นความรู ้  
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ และจริยธรรม ให้แก่
เด็กในชุมชนรอบโรงกลั่นฯ โดยใช้เวลาก่อนเลิกงาน 1-1.5 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์
ถึงวันพฤหัสบดี สอนเด็กๆ ใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 
ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ ชุมชนข้างโรงกลั ่นน้ำมันบางจาก และชุมชนหน้า
โรงเรียนบางจาก ครั้งละกว่า 20 คนด้วย ทั้งการเดินทางเข้าไปสอนในชุมชน 
และสอนในพื้นที่ภายในของบริษัทฯ  

 
 ค่ายบางจาก Summer Camp ครั้งที่ 3 
  บางจาก Summer Camp เกิดขึ้นจากความผูกพันของพนักงานบริษัทฯ กับเด็กๆ ที่มาเรียนหนังสือในกิจกรรมพี่บางจากสอน

น้อง ที่ต้องการทำกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงปิดภาค
เรียนของเด็ก บริษัทฯ จึงจัดค่ายการเรียนรู้ให้แก่เด็กโดยมีพนักงานเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเด็กๆ จะได้รับสารประโยชน์ และพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ควบคู่กันไปผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 5 วัน ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ กีฬา งานฝีมืองาน
ประดิษฐ์ ความรูเ้ร่ืองพลังงาน และการเปิดโลกกว้างนอกสถานท่ี ซ่ึงมีเด็กในชุมชนรอบโรงกล่ันฯ ร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน  
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• โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจากปีที่4
 เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในสังคมยังมีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษา บริษัทฯ 

จึงมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี จิตใจดี ตั้งใจเรียน
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทั้ง
จำนวนทุนและจำนวนเงินแต่ละทุนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและโครงสร้าง
ประชากรของชุมชนและโรงเรียนท้ัง 19 แห่งในโครงการอาหารกลางวันของบริษัทฯ 
รวมทั้งสิ้น 294 ทุน เป็นเงิน 1,081,000 บาท ดังรายละเอียด คือ 

   ทุนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา จำนวน 165 ทุน เป็นเงิน 495,000 บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 100 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท 
   ระดับอนุปริญญา (ต่อเนื่อง 2 ปี) 17 ทุน เป็นเงิน 102,000 บาท 
    ระดับปริญญาตรี 12 ทุน เป็นเงิน 84,000 บาท 
   
• โครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับบางจาก
 ด้วยความตั้งใจที่จะให้โรงกลั่นน้ำมันบางจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที ่สำคัญของ

ชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนทั่วไปได้ศึกษา
หาความรูน้อกตำราเรียนเพ่ิมเติมผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากพนักงาน
บางจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผลิตน้ำมัน 
ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนซึ่งนอกจาก
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานในอนาคตแล้ว ยังเป็นทางเลือกสำคัญที่จะ
ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังส่งผลกระทบคุกคามมนุษย์ได้อีกด้วย 
โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และน้องๆ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการร่วม 
1,400 คน 

 
• โครงการกศน.เพื่อชุมชน
 บริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เริ่มโครงการ “กศน. เพื่อชุมชน” ขึ้นด้วยการ

ร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนงและเขตบางนาในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรม
เพ่ือส่ือสารและกระตุ้นให้ชุมชนมีโอกาสเพ่ิมพนูความรูแ้ละได้รับงานท่ีดีข้ึนต่อไป รวมถึงการส่งพนักงานบางจากซ่ึงมีความรู ้
ความสามารถ และความถนัดเฉพาะด้านในรายวิชาไปเป็นครูอาสาให้แก่นักศึกษา กศน. ประจำศูนย์การเรียนชุมชนวัด
บุญรอดธรรมารามและศนูย์การเรียนชุมชนวัดบางนานอก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่
พลาดการศึกษาในระบบ สนับสนุนและส่งเสริมจิตอาสาให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานที่ว่า 
“เป็นคนดี มีความรู ้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น” 

 
• บัญชีบริหารด้านสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalManagementAccounting)
 หลังจากบริษัทฯ ได้จัดอบรมเรื่อง “บัญชีบริหารด้านสิ่งแวดล้อม” ให้แก่บุคคลทั่วไปมาเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ปีนี้บริษัทฯ 

ได้รับเชิญจากมูลนิธิโครงการหลวงให้ไปจัดอบรมเรื่องดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม
กว่า 80 คน นอกจากนั้น ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องดังกล่าวแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้สนใจในงาน
จุฬาฯ วิชาการ ปี 2551 

 
• มอบห้องเรียนอนุบาล
 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนและเยาวชนได้มีห้องเรียนที่พอเพียงและเหมาะสม ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอินจึงได้มอบห้องเรียน

สำหรับเด็กอนุบาลให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณศูนย์จ่ายน้ำมันฯ  
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ด้านความปลอดภัย
 
•  โครงการบางจากห่วงใยปลอดภัยในชุมชน
  อบรมความปลอดภัยและสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง 
  ด้วย “ความปลอดภัย” เป็นความตระหนักรู้พื้นฐานของทุกคน บริษัทฯ จึงได้  

จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงชุมชนขึ้น เพื่อให้ชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่นน้ำมัน  
บางจากได้รับความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดอัคคีภัยพร้อมช่วยเหลือตนเองใน  
เบื้องต้น เรื่องการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  
เรียนรูเ้ร่ืองการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงตลอดจนวิธีปฏิบัติตนท่ีถกูต้อง
เมื่อประสบสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรมอบรมความปลอดภัย  
จัดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่เข้ารับการอบรมได้ทำความ
รู ้จักและคุ ้นชินกับลักษณะพื้นที ่ของตนเอง และสามารถเลือกใช้อุปกรณ์  
ดับเพลิงได้เหมาะสมกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย โดยมีพนักงานบางจาก  
จากส่วนความปลอดภัยที ่ได้ร ับใบอนุญาตและผ่านการรองรับจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และ  
ฝึกอบรมตลอดกิจกรรม 

 
  กิจกรรมอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนฉุกเฉินโรงเรียน 
  ความปลอดภัยถือเป็นสำนึกและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะอบรมและ

ปลูกฝังให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาบริเวณรอบโรงกลั่นน้ำมัน
บางจาก จ ึงได ้จ ัดให ้ม ีการฝ ึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดย  
พนักงานจากส่วนความปลอดภัยเป็นผูบ้รรยายให้ความรูเ้ร่ืองสาเหตุและการป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย การเลือกใช้และวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับประเภท
ของไฟ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึง
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในที่เกิดเหตุ 
ซึ่งคณะครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถนำความรู้ในภาค
ทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง เพื่อซ้อมรับมือกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และฝึกทักษะ
ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ที่สำคัญช่วยให้โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ประเมิน
ศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองในการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ อันจะส่งผลดีต่อการ
ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อ
ความปลอดภัยของตนเองต่อไป 

 
  บริการเติมสารเคมีและสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง 
  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยทั้ง

ในเวลาปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง จึงได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่บริการตรวจเช็กสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด 
และบริการเปลี่ยนผงเคมีที่เสื่อมสภาพเพื่อให้ถังดับเพลิงทุกถังพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนถังดับเพลิงใหม่ให้เพียงพอต่อความต้องการและ
การระงับเหตุเพลิงไหม้อีกด้วย 

 
• มหกรรมวชิาการ13ฐานการเรยีนรู้
 บริษัทฯ โดยศนูย์จ่ายน้ำมันบางปะอินร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผูน้ำองค์กรท้องถ่ิน ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘13 ฐาน’ บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่สังคมที่ยั่งยืน” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบอร์ดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน
และการประชาสัมพันธ์โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วพร้อมแจกเอกสาร วารสารของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งใน 13 ฐาน  
ด้านพลังงาน พลังศิลป์ และการประดิษฐ์พิชิตโลกร้อน ซุ้มกิจกรรม มีคณะครแูละผูร่้วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน  
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ด้านการกีฬา
 
• โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจากครั้งที่5
 บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนบางจากอย่างต่อเนื่อง โดยมีเยาวชนของโรงเรียน 32 แห่ง จาก 7 เขตของ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ เพื่อสนับสนุน
ให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและ
สมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง ฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เกิดมิตรภาพท่ีดี  

• โครงการฟุตซอลชุมชนบางจากปีที่2
 บริษัทฯ ร่วมกับผู้นำชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากจัดการแข่งขันฟุตซอล  

ให้แก่เยาวชนในชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและ  
รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและสนับสนุนให้เยาวชน
ใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา โดยมีทีมฟุตซอลเยาวชนจาก 8 ชุมชนรอบโรงกลั่น
น้ำมันบางจากเข้าร่วมโครงการฯ 14 ทีม  

 
• ค่ายฟุตซอลเยาวชนบางจาก
 นอกจากการจัดการแข่งขันฟุตซอลสำหรับกลุ่มต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัด

กิจกรรมฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตซอลในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 ให้แก่เยาวชนชาย-หญิงในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากกว่า 100 
คน โดยมี อ.สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และคณะ  
ผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักเรียนที่สนใจมีโอกาสได้รับ
ความรู้และพื้นฐานด้านกีฬาที่ถูกต้องพร้อมพัฒนาตนเองต่อไป  

 
• สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก
 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 7-10 ปี จากชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมัน

บางจากและชุมชนใกล้เคียงเป็นนักกีฬาฟุตบอลของ “สโมสรฟุตบอลเยาวชน
บางจาก” ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะได้รับการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล ฝึกวินัย 
และความเป็นนักกีฬา ตลอดจนได้รับการดูแลด้านการเจริญเติบโตตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬาโดยผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย   
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังดูแลด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของสโมสรฯ ด้วยการ
จัดครูมาสอนพิเศษ ปัจจุบันมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองใน
ชุมชนมอบความไว้วางใจเข้าเป็นนักกีฬาในสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก  
ทั้งสิ้น 29 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ ทั่วประเทศ จนทุกวัน
นี้นักกีฬาเยาวชนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ 
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ด้านคุณภาพชีวิต
 
• โครงการครอบครัวเดียวกันปีที่15
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคม ดังนั้น จึงได้สนับสนุนให้ครอบครัว

เพื่อนบ้านบางจากได้ใช้เวลาว่างร่วมกันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งกายใจที่แข็งแรงของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
พลังงาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สมาชิกครอบครัวได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ทักษะและความสามารถ ได้แก่ 


 กิจกรรมสุขภาพกาย : โยคะบางจาก อาหารเพ่ือสุขภาพวัยทองเสริมสุขภาพ  

    สร้างพลังกาย 
 กิจกรรมสุขภาพใจ  :  นพลักษณ์ เทคนิคบริหารความเครียด ศิลปะบำบัด  

    ดูหนังหาความหมาย 
 งานฝีมือ   : ลองทำดู Do It Yourself-จัดดอกไม้  
 
 นอกจากนี้ สมาชิกยังได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจโดยมอบสิ่งของเครื่องใช้และทุน

สนับสนุนผ่านกิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย โดยบริษัทเป็นผู้นำไปมอบต่อให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ต่อไป อาทิ มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและกีฬาให้แก่น้องๆ 
โรงเร ียนบ้านตาดรินทอง จ.ช ัยภูม ิ มอบเสื ้อผ้าให้แก่มูลนิธ ิกระจกเงา 
จ.เชียงราย มอบรองเท้าแตะให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาล  
เวชศาสตร์เขตร้อน มอบทุนสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ จ.กาญจนบุรี 
เป็นต้น 


• โครงการแว่นแก้ว
 บริษัทฯ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว 

ให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยขยายผลจากชุมชนรอบ
โรงกลั่นน้ำมันบางจากมาออกหน่วยบริการวัดสายตาให้แก่นักเรียนจำนวน 
1,300 คน จากโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 10 โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา สนับสนุนให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน 

 
• วันเด็กบางจาก  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรัก ความห่วงใยและเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะ

เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงได้จัดงานวันเด็กทั้งที่โรงกลั่นฯ และศูนย์
จ่ายน้ำมันบางปะอิน โดยร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง องค์การบริหารส่วน-
ตำบล ตำบลบางกระสั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ และโรงเรียน
โดยรอบ ประกอบด้วยกิจกรรมบันเทิง สาระความรู้ และซุ้มเกมต่างๆ รวมทั้ง
ของขวัญและอาหารเครื่องดื่มมากมายในงาน ในปีนี้มีเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานที่
โรงกล่ันฯ ประมาณ 3,000 คน และท่ีศนูย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน ประมาณ 1,200 คน  
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ด้านสิ่งแวดล้อม
 
• โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล
 เป็นกิจกรรมการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพโดยการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น  

ไบโอดีเซล หลังจากเปิดโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 ได้ขยาย
จุดรับซื้อที่สถานีบริการน้ำมันเพิ่มเป็น 25 แห่ง โดยเพิ่มที่ปั๊มชุมชนของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต ์ จ.สุพรรณบุร ี 
พร้อมขยายการมีส่วนร่วมของสังคมออกไปกว้างขวางมากขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  

ด้านความสัมพันธ์และวัฒนธรรมประเพณี
 
• เยี่ยมบ้านชุมชน
 พนักงานของบริษัทฯ เดินทางไปรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ และ

เยี่ยมเยียนชุมชนเป็นประจำเพื่อไต่ถามถึงความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมคนไทย
ในโอกาสวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันแม่ วันเกิดพนักงาน 
เป็นต้น 

 
• เยี่ยมบ้านบางจาก
 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้านบางจาก-ชมหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน

เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยเชิญคณะกรรมการชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และ
โรงเรียนรอบบริษัทฯ มาเยี ่ยมชมและฟังบรรยายเกี ่ยวกับหน่วยปรับปรุง
คุณภาพน้ำมัน มาตรการดแูลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อม
เข้าชมหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อสิ่งแวดล้อม  

 
• ชุมชนสัญจร
 ส่งเสริมให้เด็กได้ซึมซับสิ่งดีๆ ด้วย “โครงการชุมชนสัญจร” ซึ่งเป็นการพา

เยาวชนจากชุมชนโซน 1 ทั้ง 7 ชุมชน อายุ 8-18 ปี ไปชมภาพยนตร์รอบพิเศษ
เฉพาะชุมชนรอบโรงกลั ่นน้ำมันบางจากที ่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์บางนา เรื ่อง 
“พระพุทธเจ้า” “อรหันต์ Summer” และ “หน่ึงใจเดียวกัน” โดยมีกรรมการชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 
• จุลสารครอบครัวใบไม้ปีที่4/สารรอบรั้วบางจากปีที่3
 บริษัทฯ ได้จัดทำจุลสารครอบครัวใบไม้ และสารรอบรั้วบางจาก เพื่อสื่อสาร

สาระความรู้ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเปิด
โอกาสให้ชุมชนร่วมแบ่งปันสาระความรู้หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านจุลสารเป็น
ประจำทุก 2 เดือน 
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  กรงุเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ขยายโครงการรวบรวมน้ำมันเหลือใช้จากครัวเรือนของประชาชนมาผลิตเป็นไบโอดีเซล  
ให้ครบทั ้ง 50 เขตทั ่วพื ้นที ่กร ุงเทพฯ หลังจากที ่ได ้เร ิ ่มต ้นโครงการนำร ่องไว ้แล ้วในพื ้นที ่ เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและอนามัยและสำนักการศึกษา ได้แก่ 

  
 • โครงการไบโอดีเซล สำนักศึกษาของ กทม. ได้ร่วมกับบริษัทฯ อบรมความรู้เกี่ยวกับไบโอดีเซลและการรับซื้อ

น้ำมันพืชใช้แล้วให้แก่อาจารย์และนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน กทม. และครัวเรือนกว่า 2 ล้านหลังคาเรือนใน
กรุงเทพฯ นำน้ำมันที่ใช้แล้วมาขาย หรือแลกเป็นสิ่งของ อันจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักในปัญหา  
สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงไปถึงภาวะโลกร้อนไปพร้อมกัน ซึ่งมีโรงเรียนใน กทม. 435 แห่งเข้าร่วมเป็นจุดรับซื้อน้ำมันพืช
ใช้แล้ว  

 • โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วสัญจร พนักงานของบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาวันหยุดออกรณรงค์ให้ความรู้พร้อมรับ
ซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจนครบ 161 ตลาด ใน 50 เขตทั่ว กทม. เป็นการต่อยอดหลัง
จากนำร่องทำกิจกรรมที่สถานีบริการ 

 
 หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั ห้างเซ็นทรัลสานต่อโครงการ “Central... Love   

The Earth” ด้วยการจับมือกับบริษัทฯ และร้านอาหารภายในห้างฯ จัด
กิจกรรม “จำหน่ายน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื ่อผลิตไบโอดีเซล” พร้อมใจ
ประกาศงดการใช้น้ำมันประกอบอาหารซ้ำเพื่อสุขภาพลูกค้า แล้วรวบรวม
ไปผลิตพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล ร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
The Terrace, The Little kitchen, Anglelina, Bert’s, Greyhound Cafe/, MOS 
BURGER, โฮยู และดาวเวียน 

 
 กองทพัภาค 2และโรงพยาบาลคา่ยสรุนารี จับมือเป็นภาคีร่วมรณรงค์  

รับซื ้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื ่อผลิตไบโอดีเซลเป็นจังหวัดแรกกับ บริษัท 
บางจากฯ เป็นการรักษาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม พร้อมน้อมนำพระราชดำริ  
ด้านพลังงานทดแทนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ เชิญชวน  
แม่บ้าน และทหาร จากกรม กองต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เข้าร่วมโครงการฯ โดยเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วมาจำหน่าย ณ จุดรับซื้อของ
บริษัท บางจากฯ แทนการนำไปทอดซ้ำ หรือทิ้งในที่สาธารณะซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
 สถานตีำรวจนครบาลพระโขนง ร่วมจัดโครงการ “ซาเล้งรัก(ษ์)โลก” เพ่ือ  

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยขยายเครือข่าย
ผ่านกลุ่มซาเล้งออกไปรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากประชาชนถึงบ้านมา
จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อผลิตไบโอดีเซล และช่วยเสริมรายได้ให้กลุ่ม  
แม่บ้าน-ซาเล้งจำนวนหนึ่ง  

 
 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และกรมวิทยุการบิน ได้ร่วมนำน้ำมันพืช  

ใช้แล้วมาบริจาคให้อย่างต่อเนื่อง 
  
• โครงการ“เยาวชนร่วมใจลดน้ำเสียคืนน้ำใสให้เจ้าพระยา”
 บริษัทฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  

พ้ืนฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและองค์การ
จัดการน้ำเสียให้การสนับสนุนโรงเรียนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดทำโครงการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการ “ปวงประชา
ร่วมใจ คืนน้ำใสให้เจ้าพระยา” 
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• โครงการ“ชายหาดติดดาว”
 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกรมควบคุมมลพิษในโครงการ “ชายหาดติดดาว ปี 2551” เพื่อเป็นการรักษาและพัฒนาคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวโดยเน้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดให้ดีขึ้น 


• โครงการหัวใจใบไม้
  กิจกรรมเพาะกล้าคืนป่าให้ภูหลงปีที่3
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมและการดำเนินการที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ

โครงการความร่วมมือเพื ่อฟื ้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว (ภูหลง) จ.ชัยภูมิ มีเป้าหมายอนุร ักษ์แหล่งต้นน้ำ ฟื ้นฟู  
สภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ป่า โดยร่วมกับโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ 5 แห่ง และโรงเรียนในท้องถิ่น 1 แห่ง สร้าง
จิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่นักเรียนโดยบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู ้  
ความสำคัญของป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยกันเพาะกล้าไม้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 20,000 ต้นต่อปี 

โกงกางประมาณ 400 ต้น ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 ต.คลองโคน 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งนอกจากจะร่วมกันทำดีให้แก่ธรรมชาติแล้วยังได้
ร่วมแบ่งปันทุนทรัพย์ให้แก่โครงการอาหารกลางวัน (เพื่อโรงเรียน 19 แห่งรอบ
โรงกลั่นฯ) อีกด้วย 

 
• โครงการครอบครัวใบไม้รวมใจประหยัดไฟใช้หลอดตะเกียบ
 บริษัทฯ ได้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม “โครงการครอบครัวใบไม้รวมใจ ประหยัด

ไฟใช้หลอดตะเกียบ” ด้วยการให้ชุมชนนำหลอดไส้มาแลกหลอดตะเกียบกับ
บริษัทฯ ได้ฟรีบ้านละ 3 หลอด ทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญและช่วย
กันลดการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายพร้อมไปกับการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 

(คิดเป็นพื้นที่ป่า 50 ไร่) เพื่อนำกลับไปปลูกคืนยังป่าภูหลงต่อไป 
 
  กิจกรรมทอดผ้าป่า-ปลูกป่ารักษาต้นน้ำปีที่4
  บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัด “ทอดผ้าป่า-ปลูกป่ารักษาต้นน้ำ” เพื่อบริจาค

ทุนทรัพย์สนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านใน
ท้องถิ ่น และอาสาสมัครพนักงานได้นำกล้าไม้ที ่น้องๆ นักเรียนเพาะไว้ใน
โครงการเพาะกล้าฯ นั้นไปร่วมปลูกป่ากับชาวบ้านในท้องถิ่น โดยในปีนี้น้องๆ 
จากโรงเรียนพูนสินและโรงเรียนวัดธรรมมงคลจำนวน 30 คนได้ร่วมเดินทางนำ
ต้นกล้าไปลงดินด้วยมือของตนเอง เป็นจำนวนเกือบ 8,000 ต้น และยังได้ร่วม
ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ อีกด้วย 

 
• ค่ายครอบครัวใบไม้ปีที่4
 อีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งสร้างความตระหนัก จิตสำนึกที่ดี และมอบความรู้

ความเข้าใจในการลดปัญหาและดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
เพื่อนบ้านบางจาก ซึ่งในปีที่ 4 นี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ใช้
พลังงานและเกิดขยะน้อยที่สุด เรียนรู้ประโยชน์และการทำน้ำหมักชีวภาพ ใน
ชื่อตอน “ท่องโลกขยะมหัศจรรย์” มีเพื่อนบ้านและอาสาสมัครพนักงานเข้าร่วม
กว่า 100 คน  


• ครอบครัวสัญจร:ปลูกป่าชายเลนคลองโคน
 บริษัทฯ และเพื่อนบ้านกลุ่มครอบครัวทุกรุ่นทุกวัยร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อ

ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหาย และขยายพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้น โดยร่วมกันปลูกต้น



56บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

ด้านสาธารณประโยชน์
 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสังคมและชุมชนด้วยตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องร่วมพัฒนาและเติบโต
ไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ จึงร่วมกับชุมชนพัฒนาความเป็นอยู ่และสนับสนุนการทำประโยชน์เพื ่อส่วนรวมในรูปของ
สาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2551 ประกอบด้วย 


• โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ(Eco-School)
 โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ หรือ Eco-School เป็นโครงการสิ่งแวดล้อมดีๆ ที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในปี 2551 เป็นปีแรก   

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้การดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่ง
ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ลดภาวะโลกร้อนจากขยะ
และวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมธนาคารขยะเพ่ือรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้าและลดการใช้โฟม และกิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือ
ถ่ายทอดความรูใ้หม่ๆ ท้ังเน้นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น โดยมีโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียน
นำร่องแห่งแรก  

• ทาสีกำแพงศาลาวัดบุญรอดธรรมาราม
 พนักงานและนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมกันทาสีกำแพงศาลาวัดบุญรอดธรรมาราม

ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานจนกำแพงเริ่มทรุดโทรมให้ดูสวยงาม เรียบร้อยพร้อม
สำหรับใช้จัดกิจกรรมในชุมชนต่อไป 

 
• ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าชุมชน
 บริษัทฯ สำนักงานเขตพระโขนง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และชุมชน 

ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนข้างโรงกลั่นจากสภาพถนนที่เป็นหินเกร็ด เป็นหลุม
เป็นบ่อ ให้เป็นถนนซีเมนต์ มีพื้นที่ทางเท้าช่วยให้ชุมชนมีความสะดวกในการ
สัญจรไป-มามากขึ้น และปลูกต้นอโศกอินเดียกว่า 120 ต้นบริเวณทางเดินเท้า
เข้าชุมชนซึ่งทำให้ดูสวยงามเรียบร้อย อีกทั้งชาวชุมชนยังสัญจรไปมาอย่าง
สะดวก และปลอดภัยอีกด้วย 

 
• บำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง ชุมชน คณะอาจารย์และนักเรียน  

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท-  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทาสีสะพานข้ามทางด่วน
หน้าโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 

 
• มอบกระเบื้องปูพื้นอเนกประสงค์
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานศึกษา จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ด้วยการ  

ปูกระเบื้องพื้นอาคารอเนกประสงค์ และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน  
บ้านบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำกิจกรรมการเรียน 
การสอน หรือการจัดงานต่างๆ บริเวณนอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  

 
• ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 บริษัทฯ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยด้วยการมอบถุงยังชีพ

พร้อมน้ำดื ่มช่วยเหลือกลุ ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จ.ลพบุรี  
ที่ประสบอุทกภัยกว่า 500 ครอบครัว  
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ด้านเศรษฐกิจ
 
• ส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 ในปี 2551 ได้นำสินค้าชุมชน 2 รายการมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายที่สถานี

บริการ ได้แก่ เมล็ดทานตะวันอบเกลือ และในช่วงกลางปีได้รับซ้ือกระเทียมจาก
กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ เพื่อบรรเทาปัญหาราคากระเทียมตกต่ำและล้น
ตลาด เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทั้ง  
2 ประเภทดังกล่าวเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลกูค้าบางจาก
ด้วย นอกจากเกษตรกรไทยแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องในชุมชนรอบ
โรงกล่ันด้วยการว่าจ้างทำอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ  
บริษัทฯ ว่าจ้างจัดส่งจุลสารครอบครัวใบไม้ทุกๆ 2 เดือน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังให้
สิทธิพิจารณาเข้าทำงานเป็นพิเศษสำหรับพ่ีน้องชุมชนท่ีสนใจตามความเหมาะสม
ของงานท้ังท่ีบริษัทฯ และสถานีบริการน้ำมันบางจากอีกด้วย 

การพัฒนาสินค้าและบริการ	
 
ด้วยเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
 
 ผู้นำพลังงานทดแทน
 บริษัทฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลที่ได้จากการหมักพืชเกษตร 
ทั้งแก๊สโซฮอล ์ 95 และแก๊สโซฮอล ์ 91 มีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าน้ำมันเบนซินแล้วนั้น ป ี 2551 บริษัทฯ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแก๊สโซฮอล์เพ่ิมข้ึนอีก 2 ประเภท คือ บางจากแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 น้ำมันท่ีได้จากการนำน้ำมัน
เบนซินไร้สารตะก่ัวผสมกับเอทานอลในอัตราส่วน 80 : 20 และ 15 : 85 ตามลำดับ ซ่ึงใช้ได้กับเคร่ืองยนต์ท่ีออกแบบมาสำหรับ
การใช้ E20 และ E85 เท่าน้ัน 

 
 นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินแล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 

ได้แก่ เพาเวอร์ดี B5 มาตรฐาน EURO4 ซ่ึงดีต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน และบริษัทฯ ได้เร่ิมจำหน่ายก่อนจะมีการบังคับใช้ในปี 2555  
ผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ัง 3 ประเภทดังกล่าวช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอน ทำให้
ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน  
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 พฒันาระบบการคณุภาพนำ้มนัหลอ่ลืน่ไดม้าตรฐานISO/TS16949:2002
 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นจนได้รับมาตรฐาน 

ISO/TS16949:2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Specification: TS) 
ของระบบจัดการคุณภาพสากลในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับการยอมรับ  
ทั่วโลก เป็นรายแรกของประเทศไทย  

 บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ
 ตามแนวคิดที่จะช่วยลดภาระของผู้ใช้รถด้วยการให้ส่วนลดในการเติมน้ำมัน

กลุ่มแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 20 สตางค์ พร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
เช่น บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินทั่วไทยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนลดน้ำมันเครื่อง
บางจาก ส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ อีกทั้งสามารถเลือกคืนกำไรให้สังคมโดยนำ
ส่วนลดที่ได้ดังกล่าวบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ในปี 2551 บางจากแก๊สโซฮอล์คลับได้จัดกิจกรรมพาสมาชิกร่วมบริจาคเงินแก่
มูลนิธิคุ้มครองเด็กเป็นจำนวนเงิน 422,035 บาท ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องในโอกาส  
บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ครบรอบขึ้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้ส่วนลดใน  
การเติมน้ำมันลิตรละ 30 สตางค์ เมื่อเติมครบ 700 บาท ในช่วงเดือนธันวาคม 
ปี 2551 

 
 เพิ่มทางเลือกของพลังงานทดแทน
 ด้วยสภาวการณ์ราคาน้ำมันมีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้  

ผู้บริโภคหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.ฯ 
ในการเปิดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NG) ณ สถานีบริการบางจากเพิ่มขึ้นจาก
จำนวน 8 แห่งเป็น 15 แห่ง เพื่อให้ผู ้บริโภคมีทางเลือกในการใช้พลังงาน
ทดแทนได้มากขึ้น  

 
 มาตรฐานระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง
 บริษัทฯ เป็นบริษัทน้ำมันอันดับต้นๆ ที่ได้ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง 

ณ คลังน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 และที่สถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลครบถ้วน ทำให้ผู้มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันของบางจากมี
ความปลอดภัยด้านสุขภาพ 

  
 มาตรฐานSHEEที่สถานีบริการบางจาก
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และ

พลังงาน หรือ SHEE ให้แก่สถานีบริการน้ำมันบางจากอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ประโยชน์ท้ังต่อผูป้ระกอบการและลกูค้าท่ีมาใช้บริการ ประกอบด้วยการซ้อมแผน
ฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานีบริการ 
อีกทั้งมีการทำประกันภัยบุคคลที ่ 3 มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ดูแล  
สนามหญ้า ต้นไม้ รางระบายน้ำ มีการแยกและกำจัดขยะ มีการบำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยสู่สาธารณะ รวมถึงมีการบริหารเวลาเปิด-ปิดไฟเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
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 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลกิจการในทุกด้านๆ ให้เกิดความ

โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
บางจากโดยได้พัฒนาช่องทางการบริการและติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจการ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และ
ทันเวลาเพ่ือให้ประชาชน ผูใ้ช้รถใช้น้ำมัน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งใช้เป็นช่องทางในการ  
รับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื ่อนำมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

   
  ศูนย์บริการลูกค้าบางจาก
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าบางจากเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการบางจากผ่าน

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2745-2440-4 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานคอยให้บริการโดยให้ความ
สำคัญกับการนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ 

 
  เว็บไซต์บางจากwww.bangchak.co.th
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจ ข้อมูลเพื่อนักลงทุน ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับกิจการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ นอกจากน้ียังจัดให้มีกระดานสนทนา เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต  
ได้ตลอดเวลา  

   
  เวบ็ไซตจ์ำหนา่ยผลติภณัฑน์ำ้มนัหลอ่ลืน่www.lubethai.com
  บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจากทางอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการจัดส่งให้แก่  

ผู้ใช้รถใช้น้ำมันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การใช้น้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้น้ำมันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องตามประเภท
ยานยนต์ และการใช้งาน 
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รางวัล	
แห่งความภาคภูมิ ใจ	
> 

• รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance 
Report Awards) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่น
ด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีท่ี 3 
ในงาน SET Awards 2008 ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ ์ (IR 
Excellence Awards) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่น  
ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซ่ึงให้ความสำคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมสำหรับ  
นักลงทุนและผูถื้อหุ้น ในงาน SET Awards 2008 ซ่ึงจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social 
Responsibilities Awards) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความ
โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและ  
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีท่ี 2 ในงาน SET 
Awards 2008 ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วารสารการเงินธนาคาร  

• รางวัลโล่และประกาศเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม (CSR-DIW) ในฐานะองค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติด้านความ  
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จากโครงการส่งเสริมการแสดงความ  
รับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)  
ซ่ึงจัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

• รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รักแม่ รักษ์แม่น้ำ” ใน
ฐานะองค์กรที่ร่วมอนุรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของ
แม่น้ำเจ้าพระยา ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยถึงการขาด
แหล่งน้ำซ่ึงเป็นแหล่งทำกินของคนในประเทศและยังเป็นการ
รณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่บริเวณ  
ริมแม่น้ำประสานความร่วมมือในการลดมลพิษ ฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมรวมถึงติดตามและเฝ้าระวังให้แม่น้ำมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

> SET Awards 2008 

• รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที ่ร ่วมรณรงค์เรื ่อง  
ส่ิงแวดล้อม ในงานวันส่ิงแวดล้อมโลก ประจำปี 2551 ในฐานะ
เป็นองค์กรที่มีผลงานในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและผลักดันให้ประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่
ต่อไป ซ่ึงจัดโดยสำนักส่ิงแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร 

• รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ
ประเทศ” ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 22 ปี 2551 ซ่ึงจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน 

• รางวัล CNBC’s Corporate Social Responsibility Award 2008 ใน
งานประกาศรางวัล CNBC’s Asia Business Leader Award 
(ABLA) ซึ่งจัดโดยสำนักข่าว CNBC (Consumer News and 
Business Channel) สำนักข่าวในเครือ NBC Universal ในฐานะ
ผูน้ำองค์กรท่ีมีความโดดเด่นในด้าน CSR 

• รางวัลเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ประจำปี 2549/50 
(Board of the Year for Exemplary Practices) จากสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านธุรกิจขนาดใหญ่) จากสำนักงาน  
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 



��รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2551 

• ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 17025 ขอบเขตการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ดีเซลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

• รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรท่ีให้ความสำคัญต่อสังคมและ/
หรือส่ิงแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment 
Issues) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand 
Management Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “Thailand 
Corporate Excellence Awards” คร้ังท่ี 6 ประจำปี 2550 

• รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรท่ีให้ความสำคัญต่อการประหยัด
พลังงาน (Commitment to Energy Saving) จากสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management 
Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “Thailand Corporate 
Excellence Awards” คร้ังท่ี 6 ประจำปี 2550 

• เป็น 1 ใน 9 บริษัทท่ีมีคะแนนรวมในการกำกับดแูลกิจการท่ีดี
อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ จากการสำรวจบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Distinction in Maintaining Excellent 
Corporate Governance Report จากวารสารการเงินธนาคารและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2006 

• รางวัล Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards 
จากวารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในงาน SET Awards 2006 

• รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรท่ีให้ความสำคัญต่อสังคมและ/
หรือส่ิงแวดล้อม (Commitment to Social and/or Environment 
Issues) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand 
Management Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “Thailand 
Corporate Excellence Awards” คร้ังท่ี 5 ประจำปี 2549 

• รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรท่ีให้ความสำคัญต่อการประหยัด
พลังงาน (Commitment to Energy Saving) จากสมาคม  
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management 
Association : TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “Thailand Corporate 
Excellence Awards” คร้ังท่ี 5 ประจำปี 2549 

• รางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก ประจำปี 2549 ในสอง  
เส้นทาง ได้แก ่ ถนนพหลโยธิน และถนนพระรามที ่ 2 จาก  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการ “พัฒนาส้วม
สาธารณะไทย” ในงาน “World Toilet Expo and Forum 2006”  

• รางวัลเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ประจำปี 2547-
2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ปี 2548  

• รางวัล Best Corporate Governance Report จากวารสาร  
การเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในงาน SET Awards 2005 

• ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทกลุ่ม Top Quartile Company ประจำปี 
2548 จากการประเมินตามโครงการ Corporate Governance of 
Thai Listed Companies 2005 ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน 

• รางวัล Most Creative Issue จากศนูย์ซ้ือขายตราสารหน้ีไทย ใน
งาน Best Bond Awards 2004  

• รางวัลเหรียญพฤกษนคราประเภทร่มร่ืนพรรณพฤกษาอาคาร
ใหญ ่ ระดับหน้าบ้านน่ามอง ระหว่างป ี 2545-2547 จัดโดย
สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

• ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.-18001-2542 และ OHSAS 
18001-1999 (Occupational Health and Safety Management 
System) ในทุกกระบวนการดำเนินงาน ปี 2547  

• ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18001 ปี 2546 

• มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ธุรกิจ
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหา 
จำหน่าย และการบริการคาร์แคร์ ปี 2545 

• สถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม 
ตามข้อกำหนดฯ (EIA AWARD) จากสำนักนโยบายและแผน  
ส่ิงแวดล้อม ปี 2544  

• มาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) 
จากสถาบันไอเอสโอเป็นโรงกล่ันแห่งแรกในประเทศไทย ปี 2543 

• สถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม 
ตามข้อกำหนดฯ (EIA AWARD) จากสำนักงานนโยบายและ  
แผนส่ิงแวดล้อม ปี 2541  

• รางวัลดีเด่นคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2541 

• มาตรฐาน ISO 14001-Petroleum Refining ระบบการจัดการ  
ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตทุกระบบ ปี 2540 และได้รับการ
ต่ออายุใบรับรองเป็นคร้ังท่ี 2 ต่อเน่ืองในปี 2546 

• สถานประกอบการที ่ปฏิบ ัต ิตามมาตรการผลกระทบ  
ส่ิงแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2538 

• สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2538 
• อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทบริหารความปลอดภัย ปี 2537 
• บริษัทพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมดีเด่น ปี 2534 
• บริษัทประหยัดพลังงานดีเด่น ปี 2533 








