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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีภารกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ  

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ตามความมุ่งหมายของการก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2528 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บางจากฯ 

(มหาชน) ต่างยึดมั่นในวัฒนธรรมการ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์” และมุ่งมั่นที่จะ “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม

และสังคม” ดำเนินงานอย่างโปร่งใส  สร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” คือ การสร้างผลกำไรให้ธุรกิจไปพร้อมกับการสร้าง “คุณค่า” คือ 

เป็นประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปทั้ง 3 ด้าน มาอย่างต่อเนื่อง 

 

ปี 2553 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานอย่างดีเยี่ยมนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา แม้ว่าทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็ตาม ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อองค์กร และมีการประเมินความเสี่ยงใน

ด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ  

สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด  

 

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญทั้งในธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจต่อเนื่อง โดยได้ออกแบบกระบวนการจัดการ

น้ำทิ้งที่ไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่สาธารณะ (Zero Liquid Discharge) ที่บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไบโอดีเซล 

พร้อมทั้งมีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon footprint) ของโรงกลั่น และในอนาคตบริษัทฯ จะผลักดันและพยายามลด

ผลกระทบด้านภาวะโลกร้อน ด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีมาตรการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อเข้าสู่สังคม

คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชากรและกายภาพของโลก

เป็นอย่างมาก  

 

ส่วนในด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมหลากหลายโครงการโดยพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ

และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

 

 

 

          (ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) 

           กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

สารจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่
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วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
Greenergy Excellence 

มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	


วัฒนธรรมองค์กร
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	


วัฒนธรรมพนักงาน
เป็นคนดี	มีความรู้	เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	

	

ค่านิยม
Beyond	Expectation	 มุ่งความเป็นเลิศ	

Continuing	Development	 สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง	

Pursuing	Sustainability	 คำนึงถึงความยั่งยืน	

	

บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทไทยชั้นนำ	 ที่เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน	 ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน

ธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการผลิตและการตลาดที่ใส่ใจต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม	เพื่อสร้างความมั่นคงเติบโตแก่องค์กร	โดยมีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง	3	กลุ่ม	ดังนี้	

	

ต่อผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี้		:		ดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม	

ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม		 :		มีวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	

ต่อพนักงาน		 :		พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	

	

จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นและภัยธรรมชาติที่รุนแรง		

กอ่ความเสยีหายในวงกวา้ง	 ผูบ้รโิภคไดห้นัมาใหค้วามใสใ่จกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มมากขึน้	 ทัง้ในการเลอืกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑต์า่ง 	ๆ รวมถงึ

การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ	 ซึ่งเป็นพลังงานที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 เน้นย้ำภาพลักษณ์ในการเป็น	 “ผู้นำพลังงานทดแทน”	 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากผลิตภัณฑ์บางจาก

แก๊สโซฮอล์	91/95	บางจากแก๊สโซฮอล์	E20	และ	E85	ไบโอดีเซลเพาเวอร์ดี	B5	ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ช่วย

ลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ	 ลดการขาดดุลการค้า	 อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม	 ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้

แก่เกษตรกร	 แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำให้แก่เกษตรกร	 จากการนำพืชผลทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลและ		

เอทานอล	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ยังก่อตั้งศูนย์ผลิตไบโอดีเซลมูลค่ากว่า	 1,000	 ล้านบาท	 ในบริเวณพื้นที่ติดกับศูนย์จ่ายน้ำมัน

บางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 กำลังการผลิตเฉลี่ย	 300,000	 ลิตรต่อวัน	 โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก	 และใช้

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากยุโรป	 โดยมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	 ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่ไม่

ปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะ	 (Zero	Discharge)	 ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่อง	 โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในต้นปี	 2553	 นอกจากการ

ผลติและจำหนา่ยพลงังานทดแทนแลว้	พนกังานทกุคนยงัมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	ทีเ่นน้กลุม่ชมุชนและโรงเรยีนรอบ

โรงกลั่น	 ยิ่งกว่านั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดกิจกรรมรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล	 โดยรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากการปรุง

อาหารผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก	27	แห่ง	ทั้งในโรงเรียนและตลาดต่างๆ	ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ	

เช่น	 บริษัท	 เซ็นทรัลรีเทล	 คอร์ปอเรชั่น	 จำกัด	 จัดตั้งเคาน์เตอร์รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว	 นำรายได้จากการขายนำ้มนัพชืทัง้หมดมอบให้

มลูนธิเิพือ่สิง่แวดลอ้ม	ทัง้หมดนีช้ว่ยลดปญัหาสขุภาพจากการนำนำ้มนัพชืไปใช้ทอดซ้ำ	และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการทิ้ง

น้ำมันใช้แล้วลงสู่สาธารณะ		



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ปี	2552		I			A	7

ผลการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัด






เป้าหมายองค์กร

รักษาความเป็นผู้นำ

ด้านพลังงานทดแทน

บริษัทเป็น Role Model 

ดา้น CSR และไดร้บัความ

ไวว้างใจจากชมุชน สงัคม 

และภาครัฐในเรื่องความ

รบัผดิชอบตอ่ความปลอดภยั

สิ่ งแวดล้อมและสังคม 

โดยเนน้ไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตุ

และเรื่องร้องเรียนบริเวณ

ชุ ม ช น ร อ บ โ ร ง ก ลั่ น   

ศนูยจ์า่ยนำ้มนั และสถานี

บรกิาร 

•	การส่งเสริมและเพิ่มการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนผ่านสถานี

บรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง	 เชน่	 การจำหนา่ย

แกส๊โซฮอล	์E10,	E20	และ	E85	รวมถงึ

นำ้มนัดเีซล	สตูรไบโอดเีซล	B5	

•	การก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล

ขนาด	 300,000	 ลิตรต่อวันที่อำเภอ

บางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบใน

การผลิต	

•	การรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากองค์กร

หน่วยงานและตลาดเพื่อนำมาผลิต

เป็นไบโอดีเซล	

•	ขยายผลโครงการเยาวชนพลังงาน

ทดแทนให้ครอบคลุมเขตการศึกษา

และโรงเรียนมากขึ้น			

	 ยอดจำหน่าย	 B5	 ผ่าน

สถานีบริการเฉลี่ย	 >	 77	

ล้านลิตรต่อเดือน	

  

	 ยอดจำหน่าย	 GSH	 91/

95	 E20	 และ	 E85	 ผ่าน

สถานีบริการเฉลี่ย	 >	 50	

ล้านลิตรต่อเดือน	

 

	 72.60	 ล้านลิตร

ต่อเดือน	

 

  

	 53.97	 ล้านลิตร

ต่อเดือน	

 

 

 

โรงกลั่น 6 ครั้ง*     

คลังน้ำมัน 0 ครั้ง     

โรงกลั่น 2 ครั้ง** 

                  

คลังน้ำมัน 0 ครั้ง 

 

สถานีบริการ 0 ครั้ง 

 

กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดผล
การดำเนินงาน

ผลการ
ดำเนินงาน

หมายเหตุ :  *  เรื่องกลิ่น และเสียง ซึ่งเกิดจากการทดลองเดินเครื่องหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน  

 **  เป็นความเสียหายของระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการเปิดปิดและสูบถ่ายน้ำมันของหน่วยแตกโมเลกุลที่เกิดขึ้น  

 ระหว่างทดลองเดินเครื่อง และเรือเบียดท่า 
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บริษัทฯ	 ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 (Enterprisewide	 Risk	 Management)	 มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

รับมือกับความไม่แน่นอน	 ที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน	 ตั้งแต่ปี	 2547	 และได้มีการพัฒนากระบวนการบริหาร		

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	เป็นไปตามหลักสากล	ที่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ	สามารถบรรลุ		

เป้าหมายที่กำหนดไว้	 และเพิ่มความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 รองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	

(Enterprisewide	 Risk	 Management	 Committee	 -	 ERMC)	 ขึ้น	 และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร

ความเสี่ยง	 เข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหาร	 และการ

พัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ	 ผลกัดนัใหเ้กดิความรว่มมอืจากทกุระดบัขององคก์ร	 และควบคมุดแูลการ

บรหิารความเสีย่งโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได	้ รวมทัง้มกีารกำหนดรปูแบบโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม	 โดยจดัใหม้	ี	

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร	 เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการบ่งชี้	 ประเมิน	 รวบรวม	 และ

ติดตามความเสี่ยงทั้ง	4	ประเภททั่วทั้งองค์กร	ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กล่าวคือ	ความเสี่ยงทาง

กลยุทธ์	ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน	ความเสี่ยงทางการเงิน	และความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	และกำหนดให้

มีผู้จัดการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Manager)	และผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง	(Risk	Coordinator)	ประจำแต่ละสายงาน	ในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่ต่อเนื่อง	เพื่อ	:		

1.	 ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักขององค์กร	สายงาน	และส่วนงาน		

2.		ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสียหาย	 ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภท	 เพื่อจัดลำดับ		

	ความสำคัญของความเสี่ยง		

3.		จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ	โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ	

4.		จัดให้มีระบบติดตามความเสี่ยง	 โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Risk	 	 Management	 	 Monitoring	 System)	 และ		

	มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจำทุกเดือน	

	

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดจาก

ทุกฝ่าย เพื่อจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักของ  

บริษัทฯ ในระดับองค์กร สายงาน และส่วนงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ จัด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกคน

ตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้

เชื่อมโยงการจัดการความเสี่ยงกับการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะให้พนักงานนำหลักการและ  

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง 

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องคก์รไดม้กีารประชมุรว่มกนั เพือ่การพฒันาระบบและตดิตามความกา้วหนา้ในการดำเนนิการ

จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) โดยมีการติดตามการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) และจัดให้มีการทบทวนแผนให้เป็น

ปัจจุบัน และดูแลให้มีการซักซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมในการควบคุมเหตุการณ์เชิงลบอันรุนแรงต่างๆ บรรเทาผลกระทบ

ต่อธุรกิจ และสามารถฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด  

	

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 บริษัทฯ	 จึงต้องรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ		

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในด้านต่างๆ	 ที่สำคัญได้แก่	 ความเสี่ยงทางธุรกิจ	 ความเสี่ยงทางการเงิน	 ความเสี่ยง		

ด้านการปฏิบัติการ	 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 และความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่	 โดยบริษัทฯ	

ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ดังนี้	
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1.ความเสี่ยงทางธุรกิจ
 1.1 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ภายหลังการปรับโครงสร้างการเงิน และบริษัทฯ พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ  

	 	 เนื่องจากในอดีต	 (ก่อนวันที่	 14	 สิงหาคม	 2546)	 บริษัทฯ	 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ	 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นประมาณ		

	 ร้อยละ	 48	 และบริษัท	 ปตท.	 จํากัด	 (มหาชน)	 ถือหุ้นประมาณ	 ร้อยละ	 24	 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน	 522.04	 ล้านหุ้น			

	 ก่อนปรับโครงสร้างทางการเงิน	 กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บริษัทฯ	 ด้วยการคํ้าประกันเงินกู้		

	 และให้กู้ยืมโดยตรง	 ประมาณ	 8,100	 ล้านบาท	 และการออก	 Letter	 of	 Comfort	 ให้แก่ธนาคารพาณิชย์	 ผู้ให้กู้จํานวน		

	 4,000	ล้านบาท	คิดรวมเป็นร้อยละ	62	ของมูลค่าเงินกู้ทั้งหมดประมาณ	19,500	ล้านบาท		

	

	 	 ภายหลังการปรับโครงสร้างทางการเงิน	 ด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปของใบแสดงสิทธิ	 ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้น		

	 สามัญของบริษัทฯ	 สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ	 50	 ทำให้บริษัทฯ	 พ้นจากสภาพการเป็น		

	 รัฐวิสาหกิจ	และอาจไม่ได้รับความสนับสนุนทางตรงจากภาครัฐอีกต่อไป		

	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากกระทรวงการคลังยังคงรับประกันมูลค่าการลงทุนของต้นเงินของใบแสดงสิทธิฯ	 และหุ้นกู้แปลงสภาพ			

	 ซึ่งเหลือประมาณ	 5,400	 ล้านบาทต่อนักลงทุน	 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา	 5	 ป	ี (หมดอายุในป	ี 2557)	 สำหรับใบแสดงสิทธิฯ			

	 และหุ้นกู้แปลงสภาพ	 ที่ยังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ	 จะพ้นจากสภาพรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม		

	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าภาครัฐยังจะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ต่อไป	 เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี	 และ		

	 มีมูลค่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ	 เพื่อไม่ให้การรับประกันดังกล่าวเป็นภาระต่อภาครัฐในอนาคต			

	 และหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ	 จนมีผลทำให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิขายใบแสดงสิทธิฯ	 และ		

	 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	 คืนต่อกระทรวงการคลัง	 ตามเงื่อนไขที่กำหนด			

	 กระทรวงการคลังจะกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	กลับสู่สภาพเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง		

	

 1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงกลั่น สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  

	 	 โรงกลั่นของบริษัทฯ	 เป็นโรงกลั่นแห่งเดียวที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร	 หากไม่มีระบบควบคุมที่ดีอาจส่งผลกระทบ		

	 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ			

	 และการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงกลั่น	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มั่นใจว่ายังไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการพิจารณา		

	 เรื่องดังกล่าวเนื่องจาก	

	 	 •	 บริษัทฯ	 มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีเสมอ	 พร้อมกับมุ่งเน้นดำเนินกิจการที่คำนึงถึงความ		

	 	 ปลอดภัยและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นหลัก	 โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโรงกลั่น		

	 	 ที่สำคัญ	 เช่น	 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 มีการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอน		

	 	 การทำงาน	 บำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตตามระยะเวลาที่กำหนด	 และมีการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิด		

	 	 ความชำนาญในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน	 เป็นต้น	 และได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ	 เช่น	 เป็นโรงกลั่นน้ำมัน		

	 	 แห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ดร้บัมาตรฐานระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	 มอก.	 18001	 เลขที	่ OHS00007/		

	 	 007	 และในปี	 2547	 ยังได้รับมาตรฐาน	 OHSAS	 18001	 เพิ่มเติม	 รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO	 14001		

	 	 อย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2540	 เป็นต้นมา	 ในขอบข่าย	 “การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม”	 Petroleum	 Refining	ทุกขั้นตอน		

	 	 ของกระบวนการผลตินำ้มนั	 ซึง่รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามคณุภาพสิง่แวดลอ้มดว้ย	 นอกจากนีแ้ลว้	 ในปทีีผ่า่นมา			

	 	 บริษัทฯ	 ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง	 ด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านการดูแลคุณภาพ		

	 	 ของอากาศและน้ำของโรงกลั่นและชุมชนใกล้เคียง	 ผ่านป้ายดิจิตอลแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่น	 ซึ่ง		

	 	 ค่าต่างๆ	ที่แสดงดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ	

	 	 •	 กรมธนารักษ์ได้ขยายระยะเวลาการให้เช่าที่ดินบริเวณโรงกลั่นต่อไปอีก	 จนถึงปี	 2576	 ทำให้มีระยะเวลาในการเช่า		

	 	 คงเหลืออยู่อีก	24	ปี	

	

2.ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันในตลาดโลก 

	 เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทฯ	 กว่าร้อยละ	 90	 คือ	 น้ำมันดิบ	 โดยการกำหนดราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะ

แปรผันตามราคาซื้อขายน้ำมันในตลาดโลก	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าประมาณ	1-2	เดือน		(ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติ
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ปกติในการสั่งซื้อน้ำมันดิบของโรงกลั่นโดยทั่วไป)	 โดยจะตกลงกับผู้ขายในเรื่องของชนิดน้ำมันดิบ	 เดือนที่ส่งมอบ	 และเงื่อนไข

ต่างๆ	 ที่จะใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายน้ำมันดิบสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขที่อ้างอิงกับราคาเฉลี่ย

ของน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงราคา	 (Benchmark	 Crude)	 ของเดือนที่ส่งมอบ	 หลังจากนั้น	 เมื่อส่งมอบน้ำมันดิบแล้ว	 ต้องผ่าน

กระบวนการขนส่ง	ลำเลียง	เตรียมวัตถุดิบ	กลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป	ตลอดจนเก็บในถังเพื่อรอการจำหน่าย	สำหรับการกำหนด

ราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป	 จะอ้างอิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยในตลาดจรของสิงคโปร์ในช่วงเวลาที่ส่งมอบ	 ดังนั้น	 จึงมี

ส่วนต่างของระยะเวลา	ตั้งแต่การสั่งซื้อน้ำมันดิบจนถึงการจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคประมาณ	2-3	 เดือน	จึงอาจเกิด

ความเสี่ยงในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ	เพื่อให้ได้ค่าการกลั่น	(Gross	Refinery	Margin	-	GRM)	ที่ดีที่สุด	

	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว	ด้วยการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน	 ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย			

หลักเกณฑ์	 และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน	 มีการติดตามสถานการณ์ในตลาดค้าน้ำมัน

อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้ความผันผวนในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อกิจการน้อยที่สุด	 โดยใช้เครื่องมือการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลาด	 เช่น	 การซื้ออนุพันธ์เพื่อกำหนดส่วนต่างราคาของน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบอ้างอิงล่วงหน้า	

การซื้อน้ำมันดิบและขายน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังล่วงหน้า	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันและโรงกลั่นในเครือ			

บมจ.	ปตท.	 (ปตท.)	ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันระหว่างกัน	 เพื่อให้การวิเคราะห์แนวโน้ม

ราคาน้ำมันมีมุมมองและประเด็นที่กว้างขวางขึ้น	

	

	 ตั้งแต่ปี	 2545	บริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ	 ในการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร่วมกัน	 ซึ่งทำให้ต้นทุนการ

ขนส่งต่ำลงและภายหลังจากที่บริษัทฯ	จัดทำสัญญาจัดหาน้ำมันดิบ	(Feedstock	Supply	Agreement)	กับ	ปตท.	โดย	ปตท.	

จะเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ	 นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตแล้ว	 ยัง

ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันดิบต่อเที่ยวและปริมาณน้ำมันคงคลังลดลงด้วย	บริษัทฯ	เชื่อว่าการที่	ปตท.	เป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบ

ให้แก่โรงกลั่นอื่นๆ	ที่	ปตท.	ถือหุ้นอยู่	ทำให้บริษัทฯ	ได้รับประโยชน์ร่วม	จากข้อได้เปรียบของการรวมปรมิาณสัง่ซือ้และตน้ทนุ

ค่าขนส่ง	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังเน้นการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งภายในประเทศเพิ่มเติม	 ซึ่งนอกจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบ

และค่าขนส่งจะต่ำกว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแล้ว	 ยังช่วยลดความ

เสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันอีกทางหนึ่ง	เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสั้นลง	

 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

	 ในการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ	ต้นทุนวัตถุดิบและรายได้ของบริษัทฯ	จะอิงกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ	 โดยต้นทุน

ที่สำคัญคือการจัดหาน้ำมันดิบ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ	 และต้องชำระเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่

รายได้จากการกำหนดราคาขายหน้าโรงกลั่นภายในประเทศ	จะคำนวณโดยอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์	ที่เป็น

เงินสกุลเหรียญสหรัฐ	 แล้วจึงแปลงเป็นสกุลเงินบาท	 ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลกระทบต่อกำไรของ		

บริษัทฯ	ในรูปเงินบาท	

	

	 ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า	(Forward	Contract)	และ/หรือ	ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	(Derivative	Instruments)	โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน	 ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน	และสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ	ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินกู้ใหม่	บริษัทฯ	ดำเนินการจัดโครงสร้างเงินกู้บางส่วนให้

อยู่ในรูปเงินสกุลเหรียญสหรัฐ	 เพื่อให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ	 ทำให้สามารถลดผลกระทบจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	(Natural	Hedge)	

	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย		

ในการดำเนินการโครงการต่างๆ	อันได้แก่	โครงการ	EURO	IV	โดยการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้อีกด้วย	
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3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3.1 ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง 

	 ธุรกิจของบริษัทฯ	ต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นจำนวนมาก	จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการขนส่งประกอบด้วย	

	

	 	 • ความเสี่ยงจากการเกิดวินาศภัยหรืออุบัติเหตุระหว่างการขนส่งน้ำมันดิบ จากแหล่งน้ำมันดิบมายังโรงกลั่น 

	 	 	 บริษัทฯ	 มีการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ	 ทั้งในและนอกประเทศ	 โดยการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่	 ทั้งนี้หากเกิด		

	 	 วินาศภัยระหว่างการขนส่ง	 อาจส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพย์สิน	 สิ่งแวดล้อม	 และอาจรวมถึงผลกระทบต่อการผลิตของ		

	 	 บริษัทฯ	 แม้ว่าบริษัทฯ	 จะได้ทำประกันภัยทรัพย์สินและบุคคลที่	 3	 ไว้แล้วก็ตาม	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงตระหนักถึง		

	 	 ความสำคัญของเหตุดังกล่าวอยู่เสมอ	และได้ปรับปรุงมาตรฐานการขนส่งน้ำมันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 ได้ร่วมกับ	

	 	 	 บรษิทัในเครอื	ปตท.	ยกระดบัมาตรฐานเรอืใหท้ดัเทยีมนานาประเทศ	โดยตรวจประเมนิเรอืขนสง่ผา่น	PTT	Group	Vetting			

	 	 System	ที่อ้างอิงตามระบบมาตรฐานสากล	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังเพิ่มการล้อมทุ่นกักน้ำมัน	(Boom)	ตลอดช่วงเวลา		

	 	 ทีเ่รอืเทยีบทา่	 นอกจากนัน้	 บรษิทัฯ	 ยงัมขีอ้ตกลงความรว่มมอืกบับรษิทันำ้มนัอืน่ในประเทศ	 ในการรว่มกนัเขา้ระงบัเหต	ุ		

	 	 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน	 และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ	 ไม่ได้รับน้ำมันดิบเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง	 บริษัทฯ	 ก็ได้รับ		

	 	 ความร่วมมือในการซื้อน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศ	 เพื่อนำมาใช้เป็น		

	 	 การชั่วคราวได้	

	

	 	 • ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปให้ลูกค้า 

	 	 	 การจำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าทั้งประเภทอุตสาหกรรม	 ขายส่ง	 และขายปลีกผ่านสถานีบริการ	 ส่วนใหญ่ขนส่งจาก		

	 	 คลังน้ำมันโดยทางรถยนต์	 ซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาจำนวน	 16	 ราย	 ขนส่งน้ำมันให้ลูกค้า		

	 	 โดยเ ป็นสัญญาจ้างเหมาระยะยาว	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดจ้างผู้รับเหมาขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		

	 	 	 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมาดังกล่าว	 จากความพร้อมในการดำเนินงาน	 การบริหารจัดการ	 ประสบการณ์			

	 	 มาตรฐานความปลอดภัย	 สภาพรถและถัง	 ให้ได้มาตรฐานระดับสากล	 รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตาม	

	 	 	 กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่บริษัทฯ	 กำหนด	 เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ			

	 	 ได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับผู้รับเหมาขนส่งทุกราย	เพื่อรับมือกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง	

	

	 	 	 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งในเที่ยวใดก็ตาม	 จนอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ	 หรืออาจ		

	 	 สร้างความเสียหายให้ประชาชน	 ชุมชน	 และสาธารณสมบัติ	 บริษัทฯ	 มีเงื่อนไขในสัญญาจ้างที่สามารถเรียก		

	 	 ค่าเสียหายต่อผู้ขนส่งได้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีระบบติดตามตำแหน่งรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจำนวนหนึ่งผ่านระบบ		

	 	 ดาวเทียม	 หรือ	 Global	 Positioning	 System	 (GPS)	 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการขนส่งนํ้ามัน	 และบริษัทฯ	 ยังมี		

	 	 ช่องทางการขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อจากโรงกลั่นไปยังคลังน้ำมันบางปะอิน	 ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลด		

	 	 ปริมาณการขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปทางรถยนต์	เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้	

 

3.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของท่อขนส่งน้ำมัน ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 

	 บริษัทฯ	 ทำการขนส่งน้ำมันประมาณ	 ร้อยละ	 40	 ของปริมาณการผลิตรวม	 ผ่านท่อส่งน้ำมัน	 ของบริษัท	 ขนส่งน้ำมันทางท่อ	

จำกัด	 หรือ	 บริษัท	 FPT	 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ	 มีแนวท่อเลียบพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันที่		

ท่าอากาศยานดอนเมือง	และต่อไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันของบริษัทฯ	ที่อำเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เป็นระยะทาง

รวม	69	กิโลเมตร	แม้ว่าท่อขนส่งจะได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงสั่นสะเทือนได้	แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ซึ่งทำให้ท่อเกิดความเสียหายและมีรอยรั่ว	 จนทำให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันผ่าน

ทางท่อได้ในระยะเวลาหนึ่ง	 ดังนั้น	 จึงอาจกระทบต่อการจำหน่ายน้ำมันให้ลูกค้าของบริษัทฯ	 ผ่านสถานีบริการน้ำมันใน		

ภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	

	 บริษัท	 FPT	 มีการดูแลรักษาระบบขนส่งทางท่ออย่างสม่ำเสมอ	 พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพของท่อขนส่งเป็นระยะๆ	

(SCADA	 System)	 หากเกิดปัญหาก็สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมได้โดยทันที	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีปริมาณน้ำมัน

สำรองที่คลังน้ำมันบางปะอิน	 ที่พอเพียงกับการจำหน่ายได้ประมาณ	 10	 วัน	 ในกรณีที่มีน้ำมันไม่พอจำหน่ายและไม่สามารถ

ขนส่งน้ำมันทางท่อมาที่คลังบางปะอินได้ทัน	 บริษัทฯ	 สามารถจัดส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันแห่งอื่นของบริษัทฯ	 รวมทั้งประสาน

กับบริษัทน้ำมันอื่น	เพื่อใช้คลังร่วมกัน	หรือขอยืมน้ำมันชั่วคราวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	
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	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมระหว่างคลังน้ำมันบางจาก	 ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 และคลังน้ำมันของบริษัท	 FPT	 อย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อฝึกซ้อมการประสานงานรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน			

และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	และบริษัท	FPT	ในการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ด้วย	


4.ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันแล้วเสร็จ	 และได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วในปี	 2552	 โดยปัจจุบัน		

	 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ	 ได้เปลี่ยนจากโรงกลั่นแบบ	 Hydro	 Skimming	 Refinery	 เป็น	 Complex	 Refinery	 สามารถกลั่น		

	 น้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงตามเป้าหมาย	 ได้แก่	 น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน	 ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น			

	 สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศ	ลดปริมาณการผลิตน้ำมันเตา	ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการลดลงอย่างต่อเนื่อง	และส่งผลดี		

	 ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ในระยะยาว	

	 	

	 แม้ว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ	 จะเสร็จสมบูรณ์	 และสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดทำ		

	 แผนจัดการความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ	ดังนี้			

	

4.1 ความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มจากโครงการฯ 

	 ภายหลังการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 โรงกลั่นของบริษัทฯ	 จะสามารถกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่าสูง	 เช่น		

	น้ำมันดีเซล	 และน้ำมันเบนซิน	 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ	 135	 ล้านลิตรต่อเดือน	 ในกรณีที่กลั่นน้ำมันดิบ	 100,000	 บาร์เรลต่อวัน			

	(อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 ขึ้นอยู่กับการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์	 ตามความต้องการของผู้บริโภค)	 ดังนั้น	 หากบริษัทฯ		

	ไม่สามารถจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มได้	 ก็จะทำให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการ		

	ดำเนินโครงการฯ	

	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 คาดว่าในอนาคตจะมีตลาดรองรับผลผลิตส่วนเพิ่มจากโครงการฯ	 ถึงแม้ว่าความต้องการน้ำมันของ		

	โลกจะลดต่ำลงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในขณะนี้	 แต่ในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคน้ำมันในประเทศยังสูงขึ้นอย่าง		

	ต่อเนื่อง	 อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการน้ำมันในประเทศรายใดประกาศก่อสร้างโรงกลั่นใหม่	 เพื่อเพิ่มกำลังการกลั่นอย่าง		

	มีนัยสำคัญ	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังมีการทำสัญญาระยะยาวในการขายน้ำมันสำเร็จรูปประมาณร้อยละ	 30	 ของน้ำมัน		

	เบนซินและน้ำมันดีเซลที่ผลิตได้ให้แก่	 ปตท.	 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำมันส่วนเพิ่มดังกล่าว			

	อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังมีการจัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ	 ทั้งตลาดค้าปลีกผ่านสถาน	ี	

	บริการ	 และตลาดอุตสาหกรรม	 รวมถึงการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่และปานกลางที่ไม่มีโรงกลั่น	 เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ		

	ให้แก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง	

	

4.2 ความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ ปตท.   

 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

	 ในการลงทุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุน	 ทั้งจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์		

	เพิ่มทุน	 รวมถึงการจัดหาเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ	 โดยในส่วนของการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน	 ส่วนหนึ่ง			

	บริษัทฯ	 ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่	 ปตท.	 ซึ่งจะทำให้	 ปตท.	 ถือหุ้นในบริษัทฯ			

	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 30	 ส่งผลให้	 ปตท.	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด	 ซึ่งในบางสถานการณ์	 ผลประโยชน์ของปตท.			

	หรือบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับปตท.	 อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ	 โดย	 ปตท.	 มีสิทธิ์ใน		

	การไม่ออกเสียง	 หรือออกเสียงคัดค้าน	 (Negative	 Control)	 จนอาจมีผลกระทบต่อมติสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ		

	บริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ	และ	ปตท.	ดังนี้	

	

	 	 	 •	บริษัทฯ	 และ	 ปตท.	 มีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใส	 และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่	 ดูแลรักษา		

		 	 ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย	อีกทั้งยังมีการกำหนดโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุล	ในสัดส่วนที่เหมาะสม	ตาม		

		 	 แนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี	
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	 	 	 •	สถานีบริการน้ำมันมีลักษณะเป็นการแข่งขันเสรี	มีหลักเกณฑ์กำหนดราคาขายชัดเจนตามกลไกราคาตลาด	ประกอบกับ		

		 	 จะต้องมีการลงทุนกับผู้ร่วมค้าและผู้ประกอบการ	ซึ่งมีสัญญากำหนดเงื่อนไขชัดเจน	ดังนั้น	การแทรกแซงจะไม่สามารถ		

		 	 กระทำได้		

	 	 	 •	บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่า	 รัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 และ	 ปตท.	 และในฐานะผู้มีบทบาทในการกำหนด		

		 	 นโยบายพลังงานของประเทศ	 จะดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม	 โดยไม่ก่อให้เกิดความ		

		 	 เสียหายทั้งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นของ	ปตท.	ซึ่งล้วนเป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย			


5.ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
 จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 ที่มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 	 บริษัทฯ	 เล็งเห็น		

	 ถึงความสำคัญในการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องจากธุรกิจในปัจจุบัน	 เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร	 เช่น	 การลงทุนในโรงงานผลิต		

	 ไบโอดีเซลที่อำเภอบางปะอิน	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ทุกโครงการ	 จะมีการวิเคราะห์		

	 ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโครงการ	 มีการประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง		

	 การจดัทำแผนจดัการความเสีย่งเพือ่กำจดัหรอืลดผลกระทบจากปจัจยัเสีย่งนัน้ๆ	 รวมถงึการตดิตามความกา้วหนา้ในการดำเนนิการ		

	 ตามแผนจัดการความเสี่ยงนั้นๆ	 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนใน		

	 ธุรกิจใหม่ใดๆ		ธุรกิจนั้นจะสามารถดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	

	

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งปัจจุบันและ  

อนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และให้ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดหลังเกิดภาวะ  

วิกฤต ซึ่งประกอบด้วยแผนบรรเทาผลกระทบต่อทรัพย์สิน คน และสิ่งแวดล้อม แผนแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจ เพื่อไม่ให้ธุรกิจ  

ต้องหยุดชะงัก และแผนจัดการเกี่ยวกับสื่อ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยได้จัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤต  

เพื่อบรรเทาผลกระทบในกรณีต่างๆ เช่น 

	

•	 กรณีเกิดเหตุร้องเรียนไปยังสื่ออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์		

	 แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา	 ใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอืบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากขอ้รอ้งเรยีนไปยงัสือ่เกีย่วกบัคณุภาพ

ผลติภณัฑ	์และแกไ้ขขอ้มลูการเผยแพรผ่า่นสือ่	 เพื่อควบคุมและแก้ไขผลกระทบต่อชื่อเสียง	 ความเชื่อมั่น	 เนื่องจากการร้องเรียน

ของผู้บริโภค	ครอบคลุมเหตุร้องเรียนที่กระทบต่อชื่อเสียงในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ไปยังสื่อทุกประเภท	เช่น	วิทยุ	

หนงัสอืพมิพ	์คอลมันน์ติยสาร	โทรทศัน	์เวบ็ไซต	์ซึง่คาดวา่มผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีง	ธรุกจิ	และสรา้งความเสยีหายโดยตรงตอ่บรษิทัฯ	

•	 กรณีเกิดเหตุขู่วินาศกรรมโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน		

	 แนวทางในการควบคุมเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้น	 ซึ่งเป็นการป้องกันอันตราย	 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงกลั่น	หรือเขตพื้นที่ติดต่อรอบข้าง	และความเสียหายต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุด	ตลอดจนใช้เป็นแนวทางใน

การฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 ครอบคลุมพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันฯ	 ทั้งหมด			

เขตปฏิบัติการของคลังน้ำมันของบริษัทฯ	ทั่วประเทศ	และ/หรือพื้นที่ใกล้เคียงและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	

•		 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สำนักงานใหญ่		

	 แนวทางในการระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน	 อันจะทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	

และปลอดภัย	 ซึ่งจะเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบและอันตราย	 ที่จะเกิดกับบุคคล	 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน			

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งธุรกิจของบริษัทฯ	

•		 กรณีพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดรุนแรง		

	 แนวทางในกรณีที่พนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดรุนแรง	 หรือมีพนักงานป่วยจากโรคระบาดรุนแรงจน

ไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ	

•		 กรณเีกดิการรัว่ไหลของสารเคม	ีกา๊ซ	หรอืไฟไหมบ้รเิวณโรงกลัน่นำ้มนั	ชว่งการทดลองเดนิเครือ่งโครงการปรบัปรงุคณุภาพนำ้มนั		

	 แนวทางปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี	 ก๊าซ	 หรือไฟไหม้บริ เวณโรงกลั่นน้ำมัน			

ช่วงการทดลองเดินเครื่องโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 ซึ่งจะเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบและอันตราย	 ที่จะเกิด

กับบุคคล	ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งธุรกิจของบริษัทฯ	
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•		 กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันบางปะอิน		

	 แนวทางในการจัดการกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันบริเวณโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันบางปะอิน	 ซึ่งจะเป็นการป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบและอันตราย	ที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	สิ่งแวดล้อม	และบริษัทฯ	ให้น้อยที่สุด	

•		 กรณเีกดิแผน่ดนิไหวบรเิวณโรงกลัน่นำ้มนั		

	 แนวทางปฏบิตัใินการจดัการสถานการณเ์นือ่งจากความรนุแรงจากการเกดิแผน่ดนิไหว	 ซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิด

ขึน้กบัโรงกลัน่	 เชน่	ความแขง็แรงของโครงสรา้งและอปุกรณ	์รวมทัง้การลดผลกระทบตอ่ทรพัยส์นิและบคุคล	 เชน่	การดบัเพลงิ	

การอพยพผู้คน	

	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ติดตามการจัดทำแผนบริหารภาวะวิกฤตและทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบัน	โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ	เช่น	สถานการณ์

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่	 ขั้นตอนการดำเนินงาน	 รวมถึงความทันสมัยของข้อมูล	 และดูแลให้มี

การซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี	 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันบางปะอิน	 อย่าง

สม่ำเสมอ	

	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน	 ของกระทรวงพลังงาน	

รวมถึงเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ	 เช่น	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง			

เชื้อเพลิงชีวภาพ	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดทำแผนเตรียมพร้อมด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่บูรณาการกับแผนของกระทรวงพลังงาน	 ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน	ภายใต้แผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	
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การกำกับดู แลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท	 บางจากฯ	 (มหาชน)	 มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร	 โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	 จึงกำหนดนโยบาย

กลไกการบริหารและระบบกำกับดูแล	 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายทีว่างไว	้ บนแนวทางการดำเนนิธรุกจิทีย่ดึมัน่ในความโปรง่ใส	 รบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	 รวมทัง้ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบ		

ต่อสังคม	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	

	

ทั้งนี้	 การมุ่งพัฒนากิจการให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น	 จะต้องดำเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ควบคู่ไปการมุ่งสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 รวมทั้งมี

จิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

บริษัทฯ	 ว่าจะ	 “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”			

และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจใน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน	 และกระตุ้นสร้างจิตสำนึก	 ใน

การนำหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ไีปใชใ้นการทำงานประจำวนัจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงาน	 ที่ว่า	 “เป็นคนดี   

มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”	 ด้วยการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่		

พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร	รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์			

ส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	

		

จากการที่บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้ในปีนี้	 บริษัท	 บางจากฯ	 (มหาชน)	 ได้รับ		

การยอมรับจากสาธารณชนและรางวัลจากสถาบันต่างๆ	ซึ่งประกอบด้วย		

•	 รางวลัจากโครงการประกาศเกยีรตคิณุ	“คณะกรรมการแหง่ป	ี2551/52”	(Board	of	the	Year	Awards	2008/09)	จำนวน	3	รางวัล	

คือ	 “รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่	 3 “รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” และ “รางวัลเกียรติคุณ

พิเศษ สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง”	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย	และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	
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•	 รางวลัจากงาน	 SET	 Awards	 2009	 จำนวน	 3	 รางวลั	 คอื	 “รางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดีเด่น (Top Corporate Governance 

Report Awards)” เป็นปีที่	4	ติดต่อกัน “รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibilities Awards)” 

เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards)” เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	

ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และวารสารการเงินธนาคาร		

•	 ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 โดยมีคะแนนในทุกหมวด  

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”	 และได้รับคะแนนเฉลี่ยทุกหมวดสูงสุดเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด	 ซึ่งจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	

จนถึงวันนี้	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

สืบต่อไป	 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 เป็น

สำคัญ	 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ		

บรษิทัฯ	 ไปสูม่าตรฐานสากล	 ตามเจตนารมณข์องคณะกรรมการบรรษทัภบิาล

แห่งชาติ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 และสำนักงาน		

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ที่มุ่งเน้น		

การยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับ	 และสามารถ

แข่งขันได้ในระดับสากล	 อันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ	 โดยในปี	 2552	

บริษัทฯ	 ได้มีการพิจารณา	 ทบทวนนโยบาย	 แผนงานการพัฒนาการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ	 มี

การดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	โดยสามารถสรุปประเด็นและสาระสำคัญได้ดังนี้		

 

1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ครั้งที่ 5)	 เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 โดยได้เพิ่มเติมนโยบาย

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการอิสระ	และนโยบายการทำรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	 เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไป

ด้วยความโปร่งใส	ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์	อันจะก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย		
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2. ด้านการปรับปรุงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

•	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในป	ี2552	บรษิทัฯ	ไดจ้ดัการประชมุเรว็ขึน้		

	กว่าปีที่ผ่านมา	 เป็นวันที่	 9	 เมษายน	 2552	 เพื่อมิให้วันเวลา		

	ซ้อนกับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่	 ทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการ		

	เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น	 ส่งผลให้ในปีนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ		

	ฉันทะมาร่วมลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้น	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		

•	 ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 ในการประชุม		

	สามัญผู้ถือหุ้นประจำป	ี 2552	 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น			

	ครัง้ที	่ 1/2552	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้	 ใหผู้ถ้อืหุน้		

	มเีวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมหรือข้อมูล	 ก่อนเข้าร่วมประชุม		

	มากขึ้น		

3.   ด้านการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

•	 เพิ่มเติมข้อมูลสัดส่วนของปริมาณการกลั่นเทียบกับทั้งอุตสาหกรรม		

	ในรายงานประจำปี	 และโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจบนเว็บไซต์		

	ของบริษัทฯ	เพื่อความโปร่งใส	

•	 จดัแถลงผลการประกอบการของบรษิทัฯ	 ตอ่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ		

	ในงาน	Opportunity	Day	ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย			

	(ตลท.)	 และงาน	Analyst	Meeting	 Day	 ของบริษัทฯ	 ทุกไตรมาส		

	รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ		

	จัดให้มีหลายช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็น		

	การสมัครรับข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 การสื่อสารกับ		

	ผู้บริหารโดยตรง	ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นต้น	

•	 เขา้รว่มเปดิบธูนทิรรศการธรุกจิของบรษิทัฯ	ในงาน	Money	Expo	2009			

	ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 และพบปะกับ		

	นักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงในงาน	 ASEAN			

	Corporate	 Day	 จัดโดย	 BNP	 Paribas	 Securities	 Asia	 และ		

	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จำกัด	(มหาชน)	

4. ด้านการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ 

•	 สนับสนุนการฝึกอบรม	 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการ		

	ปฏิบัติงานของกรรมการ		

•	 จัดให้มีการบรรยายเรื่อง	Fraud	Risk	and	Whistleblower	Program		

	โดยวิทยากรจาก	 Pr ice	 Waterhouse	 Coopers	 เพื่อให้		

	คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการทุจริตใน		

	องค์กรธุรกิจไทยและสากล	 รวมทั้งทราบถึงแนวทางการตัดสินใจ		

	และการดำเนินการ	กรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร	

•	 จัดให้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการอิสระ	 เพื่อให้กรรมการ		

	อิสระได้มีโอกาสอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นอิสระ		

	ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

•	 จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานคลื่นและพลังงานลม		
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5.	 ด้านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์	 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี		

•	 จัดให้มีการอบรมเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตร		

	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง	 และจัดให้มีการอบรม		

เรื่อง	 “การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”	 โดยวิทยากรจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)			

มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน	

•	 ตอกย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และ		

	ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน	ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ	ของบริษัทฯ			

	เช่น	 รายการ	 “CG	น่ารู้”	 ผ่านเสียงตามสาย	 หรือบอร์ดนิทรรศการ		

	การดำเนินงานและรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

•	 จัดกิจกรรม	“CG	Day	ประจำปี	2552	:	CG	DNA”	โดยมีการแสดง		

	นิทรรศการและการแสดงของพนักงาน	 เพื่อตอกย้ำและเสริมสร้าง		

	ความเขา้ใจแกพ่นกังาน	 เกีย่วกบันโยบายการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั			

	รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 กรณีการขัดผลประโยชน์ทาง		

	ธุรกิจของพนักงาน	

6.	 ด้านการมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ		

	 กรรมการและผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและ		

	ประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ให้แก่บริษัทและ		

	องค์กรที่สนใจ	ในโอกาสต่างๆ	เช่น		

•	 การบรรยายเรื่อง	 “CG	 Sharing:	 องค์กรกับการเติบโตอย่างยั่งยืน”			

	จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	

•	 การเสวนาผูบ้รหิารเรือ่ง	“CG:	โอกาสหรอือปุสรรคของ	GC”	ในงาน			

	PTT	 Group	 CG	 Day	 2009	 “CG:	 to	 GC	 :	 from	 Good	 to	

Great”	 รวมทั้งได้เข้าร่วมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการและการนำ

เสนอเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	และรางวัล	Popular	Vote	จัดโดยกลุ่มบริษัท	ปตท.	

	

นอกจากนัน้	ตลอดป	ี2552	ทีผ่า่นมา	บรษิทัฯ	ยงัไดใ้หก้ารตอ้นรบัหนว่ยงานทัง้จากภาครฐัและเอกชน	รวมถงึสถาบนัการศกึษาหลายแหง่	

ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ	แลกเปลี่ยนประสบการณ์	และศึกษาดูงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	อย่างสม่ำเสมอ	
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บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของคนไทย	 ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร	 ตั้งแต่การจัดหา

นำ้มนัดบิ	ผลติและจำหนา่ยนำ้มนัสำเรจ็รปู	ในป	ี2553	บรษิทัฯ	ไดย้า้ยสำนกังานใหญม่าที	่ชัน้	10	อาคาร	A	ศนูยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ	์

ถนนวิภาวดีรังสิต	 โดยมีที่ตั้งของโรงกลั่นที่ทันสมัย	 ขนาด	 120,000	 บาเรลต่อวัน	 อยู่ที่ถนนสุขุมวิท	 ซอย	 64	 และมีศูนย์จ่ายน้ำมัน

บางจาก	 ซึ่งทำหน้าที่จ่ายน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกจากนั้นยังมีศูนย์จ่ายน้ำมันที่ตำบลบางกระสั้น	 อำเภอ

บางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นศูนย์จ่ายน้ำมันทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ	 มีสำนักงานธุรกิจ

ภาคเหนือ	สำนักงานธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และสำนักงานธุรกิจภาคใต้		

	

บรษิทัฯ	มบีรษิทัยอ่ย	2	แหง่	ไดแ้ก	่บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จำกดั	และ	บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จำกดั	โดยมบีรษิทัเกีย่วขอ้งอกี	2	แหง่	

คอื	บรษิทั	ขนสง่นำ้มนัทางทอ่	จำกดั	และ	บรษิทั	เหมอืงแรโ่ปแตชอาเซยีน	จำกดั	(มหาชน)	ดงัแสดงในแผนภมูกิารถอืหุน้และรายละเอยีดดงันี้	

โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ:ข้อมูลณวันที่ 31ธันวาคม2552

กระทรวงการคลัง

28.9%
ประชาชน

59.0%

บจก. สยามดีอาร

36.9%
บมจ. ปตท.

24%
ประชาชน

39.1%

บมจ. ปตท.

12.1%

บร�ษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
(ทุนชำระแลว 1,170 ลานบาท)
(ทุนจดทะเบียน 1,531 ลานบาท)

บร�ษัทยอย

บจก. บางจากกร�นเนท
(ทุนจดทะเบียนและชำระแลว 1 ลานบาท)

บร�ษัทยอย

บจก. บางจากไบโอฟ�เอล
(ทุนจดทะเบียนและชำระแลว 281.5 ลานบาท)

บร�ษัทที่เกี่ยวของ

บจก. ขนสงน้ำมันทางทอ
(ทุนจดทะเบียนและชำระแลว 1,592 ลานบาท)

บร�ษัทที่เกี่ยวของ

บมจ. เหมืองแรโปแตชอาเซียน
(ทุนชำระแลว 1,166 ลานบาท)

(ทุนจดทะเบียน 2,227 ลานบาท)
49% 70% 11.4% 6.6%
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บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

บรษิทั	บางจากกรนีเนท	จำกดั	มทีนุจดทะเบยีน	1	ลา้นบาท	บรษิทัฯ	ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ	49	จดัตัง้ขึน้เพือ่ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการบรหิาร

สถานีบริการน้ำมัน	 และบริหารกิจการการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ	 ในร้านค้าเลมอนกรีนและร้านใบจาก	 รวมทั้งจะเป็น		

ผู้ดำเนินการให้บริการอื่นๆ	 เช่น	 ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	 เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้าน

ธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ	

	

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 

บริษัท	 บางจากไบโอฟูเอล	 จำกัด	 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	 281.5	 ล้านบาท	 บริษัทฯ	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 70	 จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา

และผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ	 โดยเริ่มจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล	 ซึ่งใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก	 มีกำลังการผลิต	

300,000	 ลิตรต่อวัน	 มีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	 ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่ไม่ปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะ	

(Zero	Discharge)	ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่อง	 โดยคาดว่าจะ

เริ่มผลิตได้ในต้นปี	2553	

	

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 

บริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	จำกัด	(FPT)	มีทุนจดทะเบียน	1,592	ล้านบาท	บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	11.4	จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการ

บริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดิน	ที่สามารถส่งน้ำมันได้หลายชนิด	(Multi	Product	Pipeline)	ในคราวเดียวกัน	

มีจุดเริ่มต้นของท่อที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก	 เลียบแนวพื้นที่ทางรถไฟไปยังคลังน้ำมันบริเวณช่องนนทรี	 ต่อไปยังคลังน้ำมันที่สนามบิน

ดอนเมอืง	และไปสิน้สดุทีค่ลงันำ้มนัของบรษิทัฯ	และ	บรษิทั	ขนสง่นำ้มนัทางทอ่	จำกดั	ทีอ่ำเภอบางปะอนิ	ตอ่มาในป	ี2548	ไดม้กีารเชือ่มตอ่

แนวท่อบริเวณมักกะสันไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ	เพื่อส่งน้ำมันอากาศยาน	โดยบริษัท	เจพี-วัน	แอสเซ็ท	จำกัด		

	

บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) 

บรษิทั	เหมอืงแรโ่ปแตชอาเซยีน	จำกดั	(มหาชน)	มทีนุจดทะเบยีน	2,227	ลา้นบาท	และชำระแลว้	1,166	ลา้นบาท	จดัตัง้ขึน้เพือ่ดำเนนิการ

สำรวจและผลิตแร่โปแตช	 บริเวณอำเภอบำเหน็จณรงค์	 จังหวัดชัยภูมิ	 ก่อนที่จะนำมาผลิตและจำหน่ายเป็นปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์	

บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 6.56	 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ	 ไปสู่ธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ปุ๋ย	 และเหมืองแร่แห่งอื่นในอนาคต	 ลดความผันผวนของรายได้	 นอกจากนี้	 ยังสร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น	

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย	 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน	 ที่ต้องการนำ

ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิก		

คณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ยงทั้งองคกร

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบร�หาร
และจัดการบร�ษัทคณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนัก
ตรวจสอบภายใน 1/

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สายงานดาน
บัญชีและการเง�น

สายงานดาน
ธุรกิจโรงกลั่น

สายงานดาน
ธุรกิจการตลาด

สายงานดานบร�หารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธและ

พัฒนาธุรกิจองคกร

หมายเหตุ	 :		1/	คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน		

	 	 	 ทั้งนี้	เพื่อให้บริษัทฯ	มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน		
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การบรหิารงานของบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั	 และคณะกรรมการชดุตา่งๆ	ทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่ทำหนา้ที่

ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	อีก	5	คณะ	ได้แก่	

	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการของ

องค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด	 การปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ	 คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 โปร่งใส	

และมีประสิทธิภาพ	โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต	

	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 มีหน้าที่กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 รวมทั้งพิจารณาแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น	 ได้คำนึง

ถงึความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที	่ ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย	 เทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	

เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และเพื่อเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	

คณะกรรมการบริหารและการจัดการบริษัท	 รับผิดชอบในการบริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ			

เปน็ไปตามทศิทาง	 นโยบาย	 และเปา้หมายของบรษิทัฯ	 เสรมิสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืทางธรุกจิ	 ตลอดจนวางแผนและกลัน่กรองแผนงาน	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ	

	

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 มีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติและกำกับดูแลทุกส่วนขององค์กร	 ตั้งแต่	 คณะกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 รวมถึง	

พนักงาน	 ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	

อย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		

	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง		

ทั้งองค์กร	 พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันให้เกิด

ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร	

	

คำชี้แจงรายงานฯ 
บริษัท บางจากฯ ได้เริ่มจัดทำและเผยแพร่รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 

Report) ตั้งแต่ปี 2548 ฉบับนี้จึงเป็นรายงานฯ ฉบับที่ 5 รวมข้อมูลธุรกิจทั้งใน  

ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้ตัวชี้วัดตามแนวทางของ Global Reporting 

Initiatives (GRI 2005) และตามความเหมาะสมกับธุรกิจ นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดทำ

บัญชีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental cost accounting) เพื่อประโยชน์ในการ

บรหิารดา้นสิง่แวดลอ้ม ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ไปพรอ้มกนัอกีดว้ย 

 
ขอบเขตรายงานฯ  
รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัทฯ และข้อมูล  

เปรียบเทียบในบางดัชนี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา โดยครอบคลุม

กิจกรรมของทุกสายงานของบริษัทฯ มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น และ

สำหรับบัญชีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น แสดงผลเฉพาะสายการผลิต ซึ่งดูแลกระบวนการ

ผลิตน้ำมัน และเป็นกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำ สามารถส่งมาได้ที่ e-mail: chongprode@bangchak.co.th 

 

 

 

คำชี้ แจงรายงานฯ และขอบเขตรายงานฯ 
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ผลการดำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
	

ในปี	 2552	 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกค่อนข้างทรงตัว	 และปรับตัวลดลง

อย่างมาก	 เป็นผลให้ราคาจำหน่ายเฉลี่ยลดลงด้วย	 ดังนั้น	 รายได้จากการขาย	 108.68	

ล้านบาท	จึงต่ำกว่าในปี	 2551	 แต่เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายรวมเพิ่มขึ้น	 ทำให้รายได้

ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	อีกทั้งกำไรสุทธิในปี	2552	สูงกว่าในปี	2551	มาก	บริษัทฯ	จึงมี

ภาษีเงินได้คืนแก่รัฐเป็นเงินสามพันกว่าล้านบาท	
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การผลิตกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุดิบ 

นำ้มนัดบิเปน็วตัถดุบิหลกัในการผลตินำ้มนัปโิตรเลยีม	 ซึง่บรษิทัฯ	 มุง่เนน้การพึง่พาตนเอง	 จงึกลัน่นำ้มนัภายในประเทศไทยเปน็สว่นใหญ	่

แต่ในปี	2552	บริษัทฯ	มีการจัดหาน้ำมันดิบในประเทศลดลงร้อยละ	28	จากปี	2551	เนื่องจากโรงกลั่นอื่นๆ	ในประเทศ	ได้เริ่มหันมา		

กลั่นน้ำมันดิบภายในประเทศกันมากขึ้น	

	

และด้วยนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทน	 ส่งผลให้ปริมาณการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล	 เอสเตอร์	

(B100)	สูงตามไปด้วย	ในขณะที่การใช้สารเพิ่มออกซิเจนในน้ำมันเบนซิน	หรือ	MTBE	(Methyl	Tertiary	Butyl	Ether)	ลดลง	ยิ่งกว่านั้น	

บริษัทฯ	 ได้นำน้ำมันพืชใช้แล้ว	 (UCO)	 มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล	 เอสเตอร์	 (B100)	 เสริมกับส่วนที่จัดซื้อมา	 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง

เพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	 และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาจำหน่ายแก่บริษัทฯ	 แทนการทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ			

และลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ	อันมีผลเสียต่อสุขภาพ	

	

แต่เนื่องจากความต้องการน้ำมันเบนซินออกเทน	91	ที่เพิ่มขึ้นของตลาด	ทำให้ปริมาณการใช้	MTBE	เพื่อการผลิต	ของปี	2552	สูงขึ้น

จากปี	2551	ประมาณร้อยละ	2	

		

ด้านสิ่ ง แวดล้อม
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ผลิตภัณฑ ์

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ	ประกอบดว้ย	กา๊ซเชือ้เพลงิ	กา๊ซปโิตรเลยีมเหลวหรอืกา๊ซหงุตม้	(LPG)	นำ้มนัเบนซนิออกเทน	91	นำ้มนัแกส๊โซฮอล์

ออกเทน	91	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	95	น้ำมันเครื่องบิน	น้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดี	B2	และ	B5	และน้ำมันเตา	และเนื่องจากในปี	2552	

บริษัทฯ	 ได้มีการเดินเครื่องหน่วยผลิตใหม่	 ในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 ทำให้สัดส่วนของน้ำมันเตาที่ผลิตได้ลดลงจากปี	 2551	

ประมาณร้อยละ	 3	 ซึ่งแปรผกผันกับสัดส่วนของน้ำมันใสที่เพิ่มขึ้น	 และตลอดปี	 2552	 บริษัทฯ	 ได้ผลิตน้ำมันตามความต้องการของ

ลูกค้า	โดยมีสัดส่วนน้ำมันดีเซลเพาเวอร์ดีB	2	และB5	สูงที่สุด	ซึ่งใกล้เคียงกับปี	2551	

		

พลังงาน 

บริษัทฯ	 ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงที่มีการกำจัดกำมะถันออกแล้ว	 เป็นเชื้อเพลิงหลัก	และน้ำมันเตากำมะถันต่ำมาก	 (น้อยกว่าร้อยละ	0.5)	 เป็น

เชื้อเพลิงเสริมในกระบวนการกลั่นน้ำมัน	 รวมทั้งกระบวนการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้ซื้อกระแสไฟฟ้า		

บางส่วนจากการไฟฟ้านครหลวง	เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคง	(Reliability)	ในกระบวนการผลิต	

	

ภาพแสดงสัดส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์
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กาซเชื้อเพลิง

กาซปโตรเลียมเหลว

น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และ 95*

น้ำมันแกสโซฮอลออกเทน 91 และ 95

น้ำมันเคร�่องบิน/น้ำมันกาด**

น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซลเพาเวอรดี B2 และ B5

น้ำมันเตา

*ปี	2551	-	2552	ไม่มีผลิตน้ำมันเบนซินออกเทน	95	

**ปี	2550	-	2551	ไม่มีผลิตน้ำมันก๊าด	
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ป	ี2552	บรษิทัฯ	ไดเ้ริม่นำกา๊ซธรรมชาตเิขา้มาใชเ้ปน็ปแีรก	คดิเปน็รอ้ยละ	14	

ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดทิศทางที่จะเพิ่ม

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เพื่อต้องการลดการปล่อย		

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ	และถึงแม้ว่าอัตราการใช้พลังงาน

ต่อน้ำมันดิบที่กลั่น	 จะสูงขึ้นจากปี	 2551	 กว่าร้อยละ	 2	 อันเป็นผลมาจาก

การเดินเครื่องหน่วยผลิตใหม่	 ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันและ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 (Cogeneration)	 ทางบริษัทฯ	 ก็ยงั

ดำเนนิโครงการลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง	ดว้ยการ	

	

1.	 ติดตั้งระบบ	 Bypass	 ที่อุปกรณ์หล่อเย็นในหน่วยแยกก๊าซหุงต้มออกจากก๊าซเชื้อเพลิง	 ทำให้สามารถส่งน้ำมันแนฟธาร้อนเข้า		

	เตาเผาโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หล่อเย็น	ช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงที่เตาเผาลดลง	

2.	 ติดตั้ง	Convection	Box	ใหม่	ที่เตาในหน่วยกลั่นน้ำมันหน่วยที่	2	ทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเตาเผาดีขึ้น	

3.	 ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	เพื่อเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนความร้อน	และช่วยลดการอุดตัน	

4.	 เปลีย่นตวัเรง่ปฏกิริยิาใหม	่ทีห่นว่ยปรบัปรงุคณุภาพนำ้มนัดเีซล	ชว่ยลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลตินำ้มนัดเีซล	เกรด	EURO	IV		

5.	 ปรับปรุงแผนการใช้งานหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล	ให้สามารถใช้งานเพียงหน่วยเดียว	แทนการเดินทั้ง	2	หน่วย	

																																																																																																																																					

ภาพแสดงสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้

ไฟฟา

กาซเชื้อเพลิง

น้ำมันเตากำมะถันต่ำมาก

กาซธรรมชาติ

2551 2552

71%

8%21%

53%

29%

14% 4%
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น้ำใช้ 

หลังจากที่บริษัทฯ	 นำเทคโนโลยี	 Reverse	 Osmosis	 เข้ามาใช้ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ	 แทนระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ	

(Demineralization	 Plant)	 เดิม	 เป็นผลให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง	 แต่เนื่องจากในปี	 2552	 มีการเดินหน่วยผลิตใหม่ในโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 (Product	 Quality	 Improvement:	 PQI)	 และมีงานทำความสะอาดอุปกรณ์	 เพื่อเตรียมเดินเครื่องโครงการ		

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 (Cogeneration)	ทำให้ต้องใช้ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อผลิตน้ำและไอน้ำเพิ่ม	ปริมาณการใช้น้ำ

ต่อน้ำมันดิบที่กลั่นจึงสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	

	

สารเคมี 

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ต่อน้ำมันดิบที่กลั่นสูงกว่าปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากมีการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ	 ไอน้ำ	 และไฟฟ้า	 เพื่อสนับสนุน

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพิ่มขึ้น	เช่นเดียวกับน้ำใช้	
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พลังงาน (%/กิโลบาเรล)

น้ำใช (ลบ.ม./กิโลบาเรล)

สารเคมี (กก./กิโลบาเรล)
5.03

68.7

102.4

ภาพแสดงการใช้ทรัพยากรต่อกิโลบาเรลของน้ำมันดิบที่กลั่น



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ปี	2552		I			A	29

การจัดการมลพิษ
 

มลพิษทางน้ำ

น้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกดีกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งของทางราชการ ด้วยการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ประกอบด้วย

ระบบแยกน้ำมัน การบำบัดด้วยเคมี และระบบเลี้ยงตะกอน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกวัน

โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจุบันได้

พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามระบบ ISO/IEC 17025 ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ได้ทำการตรวจติดตามค่า COD ในน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง

ผ่านระบบ COD Online โดยในปี 2552 คุณภาพน้ำทิ้งของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย 

 

บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามสำคญัในการลดปรมิาณการระบายนำ้ทิง้สูส่ิง่แวดลอ้ม ดว้ยการนำนำ้ทิง้กลบัมาใชซ้ำ้อยา่งตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่นำนำ้ทิง้

จากหน่วยกำจัดกำมะถันออกจากน้ำ ร่วมกับน้ำทิ้งจากยอดหอกลั่น ไปใช้ซ้ำที่อุปกรณ์แยกเกลือออกจากน้ำมันดิบ นำน้ำทิ้งจากระบบ 

Reverse Osmosis กลับมาใช้ซ้ำที่หอหล่อเย็น รวมทั้งนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้ภายในโรงกลั่น เป็นต้น 

 

 พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน 2548 2549 2550 2551 2552

ความเป็นกรด-ด่าง															-	 	 5.5-9.0	 7.7	 7.6	 7.7	 7.7	 7.5	

ไขและน้ำมัน	 ส่วนในล้านส่วน	 <5.0	 1.2	 0.9	 1.4	 1.8	 2.0	

ของแข็งแขวนลอย	 ส่วนในล้านส่วน	 <50	 11	 15	 19	 19	 16	

ของแข็งละลายน้ำ	 ส่วนในล้านส่วน	 <5,000	 2,935	 1,590	 1,541	 1,423	 1,303	

บีโอดี	 ส่วนในล้านส่วน	 <20	 6	 6	 6	 8	 9	

ซีโอดี	 ส่วนในล้านส่วน	 	<120	 61	 60	 80	 61	 56	

ซัลไฟด์	 ส่วนในล้านส่วน	 <1.0	 0.3	 0.5	 0.4	 0.6	 0.2	

ปรอท	 ส่วนในล้านส่วน	 <0.005	 0.002	 0.002	 0.002	 0.002	 0.001	

คุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงกลั่น



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ปี	2552		I			A	30

  

คุณภาพอากาศ 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องต่างๆ	ของโรงกลั่นเป็นประจำ	 ซึ่งจะเห็นได้

ว่า	มีค่ามลสารต่างๆ	ได้แก่	ฝุ่นละออง	ออกไซด์ของไนโตรเจน	และซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ดีกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ยอมให้ปล่อย

จากปล่องของกระทรวงอุตสาหกรรม	

	

และการที่บริษัทฯ	 ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง	 บริษัทฯ	 จึงตระหนักถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเสมอ	 จึงมีการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล		

สิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด	 ด้วยการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ	 (Continuous	 Emission	 Monitoring:	 CEMs)	 ที่ปล่อง

ระบายอากาศ	 และมีการนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์และวางแผน	 ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ	 ทำให้

สามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากปล่องได้อย่างต่อเนื่อง	ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ได้ติดตั้งสถานี

ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ	 ทีจ่ดุตรวจวดัโรงเรยีนสมถวลิ	 ซึง่เปน็หนึง่ในจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศรอบโรงกลัน่	 ตามรายงาน		

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 มีค่าที่ตรวจวัด	 คือ	 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	 10	 ไมครอน	 (PM-10),	 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (SO2),	

ออกไซด์ของไนโตรเจน	 (NOX)	 ซึ่งค่าที่อ่านได้จากสถานี	 จักถูกส่งมายังอุปกรณ์แสดงผลที่ห้องควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ	

นอกจากนี้	 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งจาก	 CEMs	 และจากสถานีโรงเรียนสมถวิล	 ยังถูกส่งมาที่ป้ายแสดงผลคุณภาพ		

สิ่งแวดล้อมอัตโนมัติซึ่งติดตั้งอยู่หน้าบริษัทฯ	 เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้

กับชุมชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง	
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หมายเหตุ:	เป็นผลการตรวจวัดเฉลี่ยในเดือน	กรกฎาคม,	กันยายน	และ	พฤศจิกายน	2552		
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สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ของเสียทั้งที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย	 ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและจากงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต	 ได้ถูก

ส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ด้วยการเผา	 (เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทน,	ทำเชือ้เพลงิผสมและเผาเพือ่เอาพลงังาน,	เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรบัของเสยีอนัตราย)	นอกจากนีย้งัมขีองเสยีบางสว่น

ถูกนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย	(Secured	 landfill)	และส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม	เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งของ

หน่วยราชการ	

	

ของเสยีสว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ	67	ทีบ่รษิทัฯ	สง่กำจดัในป	ี2552	ถกูนำไปเผาแทนเชือ้เพลงิ	ซึง่เปน็การนำของเสยีไปใชป้ระโยชนใ์หม	่

นอกจากกากของเสียแล้ว	 ยังมีการส่งน้ำเสียจากงานล้างทำความสะอาดภายในอุปกรณ์ของหน่วยผลิตใหม่	 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำมัน	และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวมสูงถึงร้อยละ	27		
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บญัชคีา่ใชจ้า่ยดา้นสิง่แวดลอ้ม	ถอืเปน็บญัชกีารบรหิารดา้นสิง่แวดลอ้มประเภทหนึง่	ซึง่เปน็เครือ่งมอืทำใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	

ครบถ้วนมากขึ้น	 สามารถนำไปใช้ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น	 ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และ		

ลดต้นทุน	ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการเงิน	อันนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป	ซึ่งนับตั้งแต่ปี	2548	เป็นต้นมา	บริษัทฯ	ได้จัด

ทำบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมรายปี	 (เฉพาะในสายการผลิต)	 และเผยแพร่สู่สาธารณะในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำ			

ในปี	 2552	 นี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญด้วยการติดตามค่าใช้จ่ายดังกล่าวมากขึ้น	 จึงได้จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นราย

ไตรมาสเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน	IR	Newsletter	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมในปี	 2552	 ลดลงจากปี	 2551	 ประมาณร้อยละ	 30	 โดยกว่าร้อยละ	 99	 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด		

ในปี	2552	เป็นค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์	(Material	Costs	of	Product	Outputs)	อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย

ที่เข้ากลั่นในปี	2552	ต่ำกว่าปี	2551	ค่อนข้างมาก	ประมาณ	7.57	บาทต่อลิตร	แม้ว่ากำลังการกลั่นเฉลี่ยในปี	2552	ซึ่งอยู่ที่	84	KBD	

จะสูงกว่าปี	2551	ประมาณ	10	KBD	ก็ตาม	ส่วนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์	(Material	Costs	of	Non-	Product	Outputs)	

อันหมายถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต	พบว่าในปี	2552	สูงขึ้นจากปี	2551	ประมาณ	77	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากน้ำมันที่

ไม่ได้คุณภาพ	 (Slop	 oil)	 ที่เกิดจากการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นที่	 2	 และ	 3	 และประสบปัญหาปริมาณไฟฟ้าที่รับจากการไฟฟ้า

นครหลวงไม่เพียงพอ	 จำเป็นต้องหยุดเดินหน่วยผลิตใหม่ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหลายครั้ง	 ทำให้ต้องระบายน้ำมันออก

จากระบบกลายเป็นน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพมาก	 ในส่วนของตะกอนน้ำมันจากถังเก็บน้ำมัน	 ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนและประเภท

ของถังเก็บน้ำมันที่หยุดซ่อมบำรุง	ซึ่งปี	2552	มีหยุดซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันเตาเพิ่มเติมจากปี	2551	จำนวน	1	ใบ	เช่นเดียวกับน้ำทิ้งที่

มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการเดินหน่วยผลิตใหม่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 ซึ่งสอดคล้องกับค่าสารเคมีที่มากเกินพอที่บ่อปรับเสถียร	

ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการปรับสภาพน้ำที่เพิ่มขึ้น	

	

สำหรับหมวดค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	(Waste	and	Emission	Control	Costs)	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม	 และค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิต	 เช่น	 หน่วยกำจัด

กำมะถัน	ระบบบำบัดน้ำทิ้ง	อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 เป็นต้น	พบว่า	ปี	 2552	มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปี	 2551	ประมาณ	8	ล้านบาท	

สาเหตหุลกัมาจากคา่บำรงุรกัษาอปุกรณด์า้นสิง่แวดลอ้มทีล่ดลงคอ่นขา้งมาก	 เนือ่งจากในป	ี 2552	 ไมม่งีานซอ่มบำรงุใหญใ่นหนว่ยตา่งๆ	

ของกระบวนการผลิต	 เพื่อรองรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 สอดคล้องกับค่ากำจัดของเสียที่ลดลง	 ถึงแม้ว่าค่าบำบัดน้ำทิ้งจะสูง

ขึ้นจากการใช้สารเคมีเพื่อบำบัดน้ำทิ้งมากขึ้นก็ตาม	 ในหมวดค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม	 (Prevention	 and	 Other	

Environmental	 Management	 Costs)	 ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี	 2551	 โดยบริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพ		

สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น	 มีการปรับปรุงพื้นที่เก็บของเสียให้ดีขึ้น	 และมีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการเพิ่มขึ้น	 ขณะที่ค่าบำรุง

รักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมลดลง	เนื่องจากไม่มีงานซ่อมบำรุงใหญ่ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น	

	

ในหมวดรายได้นั้น	 นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีรายได้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 การขาย

กำมะถันเหลว	 ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้	 ที่ได้จากการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 ด้วยการดึงกำมะถันออกจากผลิตภัณฑ์	 แต่ปี	 2552	

บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายกำมะถันเหลวลดลงค่อนข้างมาก	 เมื่อเทียบกับปี	 2551	 เนื่องจากทั้งปริมาณกำมะถันที่ผลิตได้	 และราคา

ต่อหน่วยปรับตัวลดลงจากปี	2551	กว่าร้อยละ	70	นอกจากนี้	รายได้จากการขายกลีเซอรีน	ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล

ยังลดลงอีกด้วย	 เนื่องจากการผลิตไบโอดีเซลลดลง	 เช่นเดียวกับราคาขายเศษโลหะ	 ที่มีราคารับซื้อต่อหน่วยลดลงจากปี	 2551	

ประมาณ	5.36	บาท/กโิลกรมั	สำหรบัรายไดจ้ากการจำหนา่ยกระดาษคอ่นขา้งใกลเ้คยีงกบัป	ี2551	เนือ่งจากมกีารทำ	5	ส	อยา่งตอ่เนือ่ง	

	

บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
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หน่วย:พันบาท 2548 2549 2550 2551 2552
	

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ (Material costs of Product Outputs)         

 
น้ำมันดิบ	 49,769,773	 51,610,896	 59,805,028	 86,796,916	 59,057,127	

เอทานอล	 436,016	 665,415	 607,622	 1,029,655	 1,450,198	

ไบโอดีเซล	(บี100)	 2,680	 15,535	 743,896	 1,745,659	 1,310,013	

น้ำมันพืชใช้แล้ว	 -	 3,105	 67,571	 62,790	 23,719	

สารเคมี	 15,713	 17,993	 27,598	 27,250	 34,611	

น้ำใช้ในการผลิต	 6,429	 7,275	 8,433	 14,782	 14,980	

พลังงานที่ใช้ในการผลิต	 1,177,739	 1,293,318	 1,499,759	 1,887,008	 2,250,021	

	

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ (Material  Costs of Non-Product Outputs)         

 
น้ำมันไม่ได้คุณภาพ	(Slop	Oil)	 18,201	 6,452	 5,946	 11,228	 83,209	

ตะกอนน้ำมันจากถังน้ำมันดิบ/น้ำมันเตา	 0	 1,072	 766	 1,250	 2,044	

น้ำทิ้ง	 6,731	 5,418	 5,648	 6,173	 10,216	

สารเคมีที่มากเกินพอจากน้ำบ่อปรับเสถียร	 241	 80	 33	 49	 304	

กำมะถันไม่ได้คุณภาพ	 101	 75	 21	 98	 0	

		

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ (Waste and Emission Control Costs)         

 
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม		 34,079	 29,567	 27,979	 20,364	 8,347	

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	 50,894	 51,839	 62,938	 54,034	 57,171	

ค่าบำบัดน้ำทิ้ง	 1,623	 1,754	 1,716	 1,930	 6,392	

ค่ากำจัดของเสีย	 1,704	 2,705	 6,427	 10,341	 7,091	

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

ค่าปรับ	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	

	

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม (Prevention and Other Environmental Management Costs)         

	

ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด	 1,498	 1,671	 2,876	 2,109	 3,856	

ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย	 30	 35	 28	 11	 41	

ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการระบบการจัดการ	 0	 80	 96	 1,120	 1,247	

ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 291	 251	 122	 1,109	 118	

	

ประโยชนข์องผลผลติพลอยไดแ้ละการนำของเสยีมาใช้ใหม ่(Benefit from by-Product and Waste Recycling)	 		 					

	

กำมะถันเหลว		 7,896	 7,389	 6,534	 6,508	 476	

กลีเซอรีน	 -	 -	 976	 2,549	 307	

เศษเหล็ก-อลูมิเนียม		 2,595	 4,099	 5,806	 6,075	 1,933	

กระดาษ		 17	 17	 10	 25	 16	
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ธุรกิจไม่สามารถพิจารณาได้แต่เพียงผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น หากยังต้องพิจารณาผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงนำดัชนีชี้วัดที่ผสมผสานผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)” มาใช้ โดยใช้กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาซึ่งไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันสะท้อน  

ผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หากผลการดำเนินการ

ด้านเศรษฐกิจสูงขึ้น หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลงจะทำให้ค่าประสิทธิภาพทางนิเวศเศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ ดำเนิน

ธุรกิจมีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจลดลงเล็กน้อย แม้ว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากการใช้พลังงาน  

ที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตไอน้ำที่และเดินหน่วยต่างๆ ของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันและโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในอัตรา  

ที่สูงกว่ากำไรที่เพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา	(ล้านบาท)	

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(ตัน)	
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บึงประดิษฐ์,บริษัทบางจากไบโอฟูเอลจำกัด

ภาพแสดงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(ล้านบาทต่อตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
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ด้วยความตระหนักดีว่า	 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบ		

ต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก	 บริษัทฯ	 จึงจัด

ให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ใน		

ปี	2552	บริษัทฯ	มีกิจกรรมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน	มีดังนี้	

	

1. ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก เพือ่บรรเทาปญัหาภมูอิากาศเปลีย่นแปลง 

ด้วยการ	

	 •	 ใช้รถขนส่งน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	 เพื่อลดการใช้พลังงานต่อน้ำมัน		

	 ที่ขนส่ง	

	 •	 รถขนส่งน้ำมันใช้น้ำมันไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล	

	 •	 รณรงค์การใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้	ในโรงเรียนและชุมชน	

	 •	 ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ทำโครงการ	Eco	school	

	 •	 ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่โรงอาหารของบริษัทฯ	

	 •	 เปลี่ยนถ้วยพลาสติกบรรจุกาแฟเป็นถ้วยกระดาษ	 ที่ร้านกาแฟ		

	 อินทนิล	สาขาโรงกลั่นบางจาก		

2. ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฟื้นฟูระบบ

นิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้วยการ	

	 •	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริษัทฯ	 ร่วมกับข้าราชการบ้านพักสวัสดิการ		

	 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม	สุขุมวิท	64		

	 •	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกบริษัทฯ	 โดยผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน		

	 กิจกรรมเพาะกล้ากับโรงเรียน	 กิจกรรมปลูกป่าที่ภูหลง	 จ.ชัยภูมิ			

	 และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน	 โดยพนักงานและชุมชน	 ที่จังหวัด		

	 สมุทรสาคร		

		

คาร์บอนฟุตปริ้นซ์
ในปี	 2552	 บริษัทฯ	 ได้ทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตน้ำมัน	 โดยอ้างอิงวิธีการของ	 IPCC	

(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)	พบวา่	ในป	ี2552	มปีรมิาณ	750,650	ตนักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	

การรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสร้างคุณค่าการบริการเชิงนิเวศ
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ชาย

หญิง

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
การจ้างงาน(Employment)
ในปี	 2552	 บริษัทฯ	 ยังคงรับพนักงานเพิ่มขึ้น	 เพื่อเป็นการรองรับโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน	 (PQI)	 ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน	 ซึ่งตำแหน่งงานที่รับเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรและพนักงานปฏิบัติการ	 อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ	ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานระบบการคัดเลือกพนักงาน	โดยมีการทดสอบข้อเขียน	การสอบสัมภาษณ์	และการ

ตรวจความพร้อมด้านสุขภาพอนามัย	 บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าการคัดเลือกพนักงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล	 และความ

เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	 รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่ผู้สมัครงาน	 เป็นจุดเริ่มต้นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		

และการนำพาบริษัทฯ	ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป			

			

บริษัทฯ	 ถือนโยบายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ในด้านแรงงานก็เช่นเดียวกัน	 บริษัทฯ	 จึงกำหนดให้พนักงานและ

ผู้รับเหมาของบริษัทฯ	 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า	 20	 ปี	 ยิ่งกว่านั้น	 ยังไม่มีการกีดกันทางเพศ	 ไม่ว่าเป็นพนักงานหญิงหรือชายก็มีสิทธิตาม

ระเบียบของบริษัทฯ	อย่างเท่าเทียมกัน	พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม	และมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก	“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงาน	 บริษัท	 บางจากฯ	 (มหาชน)”	 โดยเลือกสะสมเงินในอัตราร้อยละ	 5	 หรือร้อยละ	 10	 ของเงินเดือน	 ซึ่งบริษัทฯ	 สมทบให้ใน

อัตราเดียวกัน	

	

ด้านสังคม

ภาพแสดงจำนวนพนักงานปี2548-2552



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ปี	2552		I			A	39

%

0

1

2

3

6

5

4

7

6.36
5.83

4.37

3.55
3.23

2548 2549 2550 2551 2552

อัตราการลาออก

ในส่วนของผู้รับเหมานั้น	บริษัทฯ	ได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ทำงานซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน	 กฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน	 ประกาศกระทรวง	 ระเบียบของทางราชการ	 และอื่นๆ	 ที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน	 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	 ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้	 และให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได้	โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า		


การบริหารสวัสดิการ
บรษิทัฯ	 จดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่หมาะสมแกพ่นกังานและครอบครวัมากกวา่กฎหมายกำหนด	 และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพ

สงัคม	 เศรษฐกจิ	 และความจำเปน็ของธรุกจิ	 เชน่	 การเพิม่คา่รกัษาพยาบาลพนกังาน	 มสีวสัดกิารประกนัสขุภาพพนกังานและครอบครวั	

ซึ่งรวมถึงบิดามารดา	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	 การประกันชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน			

ห้องแพทย	์ การตรวจสุขภาพประจำป	ี ห้องอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 และ		

รถบรกิารรบั-สง่พนกังาน	เปน็ตน้		

	

นอกจากสวัสดิการที่จัดให้พนักงานตามปกติแล้ว	 ในช่วงที่มีการระบาดของ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและ

แก้ไข	 โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานทุกคน	 จัดให้มีการ

ติดตั้งเจลล้างมือตามอาคารต่างๆ	 อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	 แจกหน้ากาก

อนามยั	 รณรงคใ์หค้วามรูใ้นเรือ่งการปอ้งกนัโรคระบาดดงักลา่วแกพ่นกังาน

และผูร้บัเหมา	รวมทัง้กำหนดให้พนักงานที่แพทย์วินิจฉัยว่า	อาจป่วยเป็นไข้

หวดัใหญส่ายพนัธใ์หมส่ามารถหยดุงานไดท้นัท	ีโดยไมถื่อเปน็วันลาปว่ยดว้ย	

ภาพแสดงอัตราการลาออกของพนักงาน

 

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
บริษัทฯ	 ดำเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม	 เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และ

สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน	 รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของบริษัทให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่อ

ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ	เข้ามาร่วมงานกับบริษัท	และจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	และ

เป็นเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงอย่างต่อเนื่อง	

	

บริษัทฯ	 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน	 ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจึงมีความรู้		

ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน	ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปสู่การพัฒนางาน	และพัฒนาพนักงาน	ในคราวเดียวกัน		
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พนักงานสัมพันธ์(EmployeeRelations)
บริษัทฯ	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน	และพนักงานกับบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สถานที่ทำงานแห่งนี้

มีความสุข	 เกิดความพึงพอใจ	และเกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันทั่วทั้งองค์กร	 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ	หลายรูปแบบ	ที่แฝงไว้

ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม	และจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนพนักงาน	องค์กร	และสังคมโดยรวม		

	

ในปี	 2552	 นี้	 บริษัทฯ	 ได้ยกระดับความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	 โดยบริษัทฯ	 ได้สำรวจ

ระดับความผูกพันของพนักงาน	 แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนในแต่ละหน่วยงานร่วมกันทำแผนปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน	 เพื่อ

เสริมสร้างความเข้าใจ	 และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 โดยบริษัทฯ	 จะนำผลการสำรวจไปเทียบเคียงกับระดับความผูกพันของ		

พนักงานของบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่อไป	

•	กิจกรรมวันครอบครัวบางจาก	เป็นการจัดให้ผู้บริหาร	พนักงาน	และครอบครัวได้พบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆ	เพื่อความสนุกสนาน	

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

•	กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัทฯ	ปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ	ก่อตั้งมาครบ	25	ปี	ผู้บริหารและพนักงานจึงได้ร่วมกันทำบุญ	ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน	

99	 รูป	 รวมทั้งได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระธรรมโกศาจารย์	 (ศ.ดร.ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต)	 อธิการบดีมหาจุฬาราชวิทยาลัย	 แสดง

ปาฐกถาธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน	 ในหัวข้อ	 “พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม”	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	และเป็น

แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป		

	

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทบางจากฯ(มหาชน)
บริษัทฯ	 มีสหภาพแรงงานพนักงานบริษัท	 บางจากฯ	 (มหาชน)	 ตามกฎหมาย	 มีสมาชิกคิดเป็นร้อยละ	 20	 ของพนักงานทั้งหมด	 เพื่อ

ร่วมมือกับบริษัทฯ	 ในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี	 โดยมีการปรึกษาหารือกับบริษัทฯ	 ในการพัฒนาการพนักงาน

สัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ		

	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ	 โดยผ่านทางคณะกรรมการ

ลูกจ้าง	 ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน	 อันประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของสหภาพแรงงานพนักงาน	 และจากการเลือกตั้ง

ของพนักงาน	 รวม	 13	 คน	ทำหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง	 ในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ต่างๆ	 ของพนักงานให้เหมาะสม	 ซึ่งการปรึกษาหารือร่วมกันที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อยปัญหา	 หรือข้อสงสัย		

ที่ผ่านเข้ามาในที่ประชุมร่วมได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข	 และชี้แจงให้พนักงานได้ทราบการดำเนินการ	 เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะ

ต่างๆ	ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูง	

	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ดำรงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลักๆ	ไว้	อาทิ	

•	กิจกรรมวันเกิดพนักงาน	 จัดให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกัน	 ได้ร่วมกันประกอบพิธีทาง

พุทธศาสนา	 รับประทานอาหาร	และบำเพ็ญประโยชน์กันตามสถานที่ต่างๆ	 เช่น	 เยี่ยมเยียน

ชาวชุมชนรอบโรงกลั่น	ทำความสะอาดชุมชน	ทาสีสะพาน	ปลูกต้นไม้		ฯลฯ	

•	กิจกรรมทัศนศึกษา	 บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างพนักงาน	 ซึ่งในปี	 2552	 นี้	 บริษัทจัดพาพนักงานไป	 “สัมมนายิงหนังกะติ๊ก	 @			

สวิตเซอร์แลนด์	 แดนอีสาน”	 ที่	 จ.ปราจีนบุรี	 โดยพนักงานได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อรักษา		

สิ่งแวดล้อม	โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน	และได้ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

ตอ่การเรยีนการสอนของนกัเรยีนทีม่ปีญัหาในการพฒันาการทางสตปิญัญา	 และนกัเรยีนหหูนวก	

เป็นใบ้ที่โรงเรียนโสตศึกษา	จ.ปราจีนบุรี	ในคราวเดียวกัน				

•	กจิกรรมทอดผา้ปา่สามคัคี	 บรษิทัฯ	 จดักจิกรรมทอดผา้ปา่สามคัคเีปน็ประจำทกุป	ี เพือ่ชว่ยเหลอื

วัดและโรงเรียนในชุมชนรอบบริษัท	 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้ร่วมกันทำบุญ

สืบทอดพระพุทธศาสนา	 และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน	 ปี	 2552	 นี้	 บริษัทฯ	 ได้จัด		

ทอดผ้าป่า	 วัดบางน้ำผึ้งนอก	 โดยมีชาวบ้าน	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 เข้าร่วมพิธี

เป็นจำนวนมาก		

•	กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์	 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ

ไทยไวต้ลอดไป	 บรษิทัฯ	 ไดจ้ดัใหม้กีารรดนำ้ขอพรจากประธานกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทั	 ฯ	

เช่นปีที่ผ่านมา		
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สโมสรพนักงาน
ด้วยแนวความคิดและวัฒนธรรมบางจากฯ	 ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่ง

ความเชื่อมั่น	 ศรัทธา	 และปรารถนาดีต่อกันของพนักงานบางจาก	 บริษัทฯ	

ได้สนับสนุนให้มีสโมสรพนักงาน	 ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจใน

เรื่องเดียวกัน	 รวมกลุ่มกัน	 เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ	 ตามที่สนใจได้

อยา่งอสิระ	 เพือ่สนบัสนนุใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูใ้นกระบวนการทำงานรว่มกนั	

โดยเน้นการมีส่วนร่วมเรียนรู้	 รับผิดชอบ	 และเติบโต	 เป็นการสนบัสนุนให้

พนกังานไดเ้รยีนรู	้ ผา่นกจิกรรมตา่งๆ	 ในรปูแบบของชมรม	 ไม่ว่าจะเพื่อการ

ออกกำลังกาย	การผ่อนคลายอารมณ์	การทำประโยชน์ใหส้งัคม	อาท	ิชมรม

ดนูกบางจาก	 ชมรมบางจากรกัษท์ะเลไทย	 ชมรมถ่ายภาพ	 ชมรมจิตแจ่มใส

ร่างกายแข็งแรง	 ชมรมวาดภาพสีน้ำ	 ชมรมดนตรีไทยและดนตรีสากล	

ชมรมแบดมินตัน	ชมรมฟุตบอล	ชมรมว่ายน้ำ	ชมรมเทนนิส	ชมรมบำเพ็ญ

ประโยชน์	เป็นต้น		

โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลน
โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลน	ของ	บริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	เกิดขึ้นจากจิตสำนึกและวัฒนธรรม	“การเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น”	 ที่ได้เห็นปัญหาความขาดแคลนเรื่องอาหารและภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กในสังคม	 โดยเฉพาะชุมชนเพื่อนบ้าน		

โรงกลั่นของเรา	 จึงช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย	 โดยให้หักจากบัญชีเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน	 บ้างก็มอบให้ในโอกาสพิเศษ

ต่างๆ	 เป็นครั้งคราว	 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในส่วนที่โรงเรียนยังขาดอยู่	 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อให้เด็กทุกคนที่

ขาดแคลนได้มีอาหารรับประทาน	อย่างน้อยก็มื้อกลางวันที่เขามาโรงเรียน			

	

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร(HumanResourceDevelopment)
บริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าของการพัฒนาบุคลากร	 โดยมีเป้าหมายพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มี

ความรู้	 ความสามารถ	 มีความทันสมัย	 มีศักยภาพแข่งขันได้ทางธุรกิจในระดับสากล	 และที่สำคัญเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมด้วย	 และ

เพื่อที่จะให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว	 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน	 ระหว่างบริษัทฯ	 และ

พนักงานทุกคน	

	

หน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากร 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตน	โดยการใช้วิธีการทำประเมิน	Competency	

GAP	 ร่วมกันกับพนักงาน	 รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	 Individual	 Development	 Plan	 (IDP)	 ประจำปีของผู้ใต้บังคับ

บัญชาทุกคน	 โดยมีส่วนพัฒนาบุคลากรด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน	 และให้คำปรึกษาแนะนำ	 ตลอดจนจัดทำหลักสูตรและ		

วิธีการต่างๆ	ในการพัฒนาให้เหมาะสม	สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการ	ในการพัฒนาขององค์กรและตัวพนักงาน	

		

สำหรับพนักงานก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแผน	 IDP	

ที่วางไว้ผ่านช่องทางต่างๆ	 ที่บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมไว้ให้	 เช่น	 การเข้ารับการฝึกอบรม	 การทำ	

Workshop	การทำโครงการแบบ	Cross	Functional	Project	การเรียนรู้	Online	ผ่านระบบการ

จัดการความรู้	 (Web	KM)	หรือ	ระบบ	e-Learning	ของบริษัทฯ	ตลอดจนการรวมกลุ่มกันเป็น

ชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	of	Practice	หรือ	CoPs)	 เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในกลุ่มผู้มี

วิชาชีพหรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน	เป็นต้น	 

การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ตลอดเวลา	 บริษัทฯ	 มีวิธีการต่างๆ	

ในการพัฒนาพนักงาน	เช่น			

• การฝึกอบรม/การสัมมนาดูงาน 

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการฝึกอบรม	และ	Workshop	 ในหลักสูตร	ทั้งด้านที่เป็นความรู้ทางเทคนิค	ความรู้ทางการบริหาร	ความรู้เพื่อการ

พัฒนาจิตใจและพฤติกรรม	 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผน

พัฒนารายบุคคล	 (IDP)	 ที่ได้วางไว้แล้ว	 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา	นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการสัมมนาและดูงานด้านต่างๆ	ทั้งใน

และตา่งประเทศ	เพือ่การเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ	์อนัเปน็ประโยชนใ์นการทำงานและพฒันางานของพนกังาน	เปน็ประจำทกุป	ี
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การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

บริษัทฯ	 มีระบบการจัดการองค์ความรู้	 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้งที่เป็น

ความรู้ที่เปิดเผย	 (Explicit	 Knowledge)	 และความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงาน	

(Tacit	 Knowledge)	 ซึ่งเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานและปรับปรุงงาน

ของบริษัท	 เข้าสู่ระบบ	 KM	 Web	 เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้า		

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ได้สะดวกตลอดเวลา	 นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้

พนักงานที่มีวิชาชีพเดียวกัน	 หรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน	 ได้รวมตัว

กันเป็นกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ	 Community	 of	 Practice	 (CoPs)	 เพื่อ		

แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเป็น	Best	Practice	ในแต่ละด้าน	แล้วนำเข้า

ระบบ	 KM	 ขององค์กร	 เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนพนักงานได้ทราบและใช้

ประโยชน์	 เป็นบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู	้ (Learning	

Organization)	 ที่ยั่งยืน	 และสร้างโอกาสแห่งการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ			

เพื่อองค์กรต่อไป	 ซึ่งในปี	 2552	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลพระอาทิตย์ทองคำ			

ในฐานะองค์กรที่นำซอฟต์แวร์ไทยมาใช้ได้อย่างเป็นเลิศ	 ในด้านการจัดการ

ความรู	้(KM)	จากสำนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต	ิ(SIPA)	

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 

• เส้นทางอาชีพ (Career Path) 

	 บริษัทฯ	 มีการดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุกระดับ	 โดยแบ่งเป็น	 สายบริหาร	

(Management)	 และสายวิชาชีพ	 (Specialist)	 พนักงานทุกคนมีโอกาสในความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพที่ตนถนัด	 และมี

ความสามารถ	

 

• แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

	 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปได้อย่างราบรื่น	 บริษัทฯ	 จึงจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ	 และมีการพัฒนา		

ผู้สืบทอดตำแหน่งไว้อย่างต่อเนื่อง	

 

• การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management) 

	 บริษัทฯ	 มีโครงการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง	 (Talent	 Management)	 โดยทำการคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มี

ศักยภาพและมีคุณลักษณะ	 และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงานสูง	 แล้วมีแผนพัฒนาเป็นพิเศษ	 เช่น	 การฝึกอบรม	 การทำ

โครงการแบบ	Cross	 Functional	 Project	 การสัมมนาดูงาน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	 และการสร้างเสริมความรู้สึกรักและผูกพัน

กับองค์กร	 (Engagement)	 เพื่อให้พนักงานที่มีศักยภาพเหล่านั้น	 พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล	

และก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป			
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิด

ความปลอดภัย	 และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้แก่พนักงานแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีคณะกรรมการในระดับผู้บริหารและ

ระดับวิศวกรอีกหลายคณะเพื่อร่วมกันดูแลด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	ของบริษัทฯ	ให้ครบทุกด้าน	อาทิ	

	

คณะบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

(Safety, Health, Environment and Energy Management Team - SHEEM) 

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นสมาชิก	 มีหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางงานด้านความปลอดภัย			

อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 อีกทั้งทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนให้การ

สนับสนุนทรัพยากร	 เพื่อพัฒนาระบบและงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และพลังงานอย่างต่อเนื่อง	 และแต่งตั้ง

คณะทำงานต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 ดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (Safety Health and Environment Committee, SHEC) 

บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	เพื่อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด	

โดยมีตัวแทนจากพนักงานร่วมเป็นสมาชิก	 ตั้งแต่ปีแรกที่มีการประกาศใช้กฎหมาย	 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	 ทำงานร่วมกับ		

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการอื่นๆ	อีก	เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยยิ่งขึ้น	

 

คณะกรรมการความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Safe Operation Team - SOT)  

เป็นคณะกรรมการที่ทบทวนการออกแบบ	 วิธีการทำงาน	 และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากคณะทำงาน	 JSA&QCA	 คณะทำงาน	

HAZOP	และคณะทำงาน	EQT	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย	โดยมีผู้จัดการในสายปฏิบัติการทั้งหมดเป็นสมาชิก	

	

คณะส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (Safety, Health, Environment and Energy Promotion Team - SHEE_P) 

มีหน้าที่ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 ในการทำงานของพนักงาน	 ผ่านกิจกรรมที่		

พนักงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง		

 

คณะทำงาน JSA & QCA 

ทำหน้าที่ทบทวนขั้นตอนการทำงานให้ปลอดภัย	และมีการควบคุมคุณภาพงานโดยละเอียด	

	

คณะทำงาน HAZOP 

ทบทวนการออกแบบระบบท่อ	 อุปกรณ์	 และเครื่องมือในโรงกลั่นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 ตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมของ		

บริษัทฯ	ด้วยการใช้เทคนิคของ	HAZOP	เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย	
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คณะทำงาน EQT 

ทำหน้าที่สร้างและควบคุมคุณภาพการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ		

	

ในปีนี้	บริษัทฯ	ยังคงรักษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	BS	OHSAS/TIS	18001	ฉบับปี	

พ.ศ.	 2550	ทั้งในส่วนของโรงกลั่น	 ศูนย์จ่ายน้ำมันบางจาก	 และศนูยจ์า่ยนำ้มนับางปะอนิ	อกีทัง้จดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ	ตามกฎหมาย

อยา่งต่อเนื่อง	 เช่น	ความปลอดภัยในที่อับอากาศ	การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น	 เป็นต้น	นอกจากนั้น	 ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม	

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และประหยัดพลังงาน	ให้แก่พนักงาน	ได้แก่	

•		 โครงการ Social & SHEE Channel			

	 บริษัทฯ	 เผยแพร่ความรู้ด้านสังคม	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย			

สิง่แวดลอ้ม	และการประหยดัพลงังาน	ใหแ้กพ่นกังานทกุคน	ผา่นชอ่งทาง

เสียงตามสายภายในบริษัทฯ		

•	 โครงการ Energy Saving and Environment Day 

	 บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	

ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลการลดใช้พลังงาน	 และปริมาณ		

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดได	้ จากการทำกจิกรรมประหยดัพลงังานของ		

บรษิทัฯ	มกีารแสดงละครประหยดัพลงังานโดยนอ้งๆ	ทตูรกัษพ์ลงังานจาก	

Energy	 Fantasia	 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 เพื่อ

ตอกย้ำสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้แก่พนักงาน	 และมี		

การเปิดตัวโครงการ	 “ลดถุงก๊อบแก๊บและโฟม”	 ด้วยการให้ความรู้แก่

พนักงานผ่านบอร์ดนิทรรศการเรื่องผลกระทบจากถุงพลาสติกและโฟม

ต่อระบบนิเวศน	์ และมีฉายวีดีทัศน์แนวสารคดีเรื่องขยะ	 นอกจากนี	้		

พนักงานยังได้ทำประโยชน์ร่วมกันกับผู้พักอาศัย	 บริเวณอาคารที่พัก

อาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 แขวงบางจาก	 กำลังพลจาก

กรมเสมียนตรา	 และกรมการพลังงานทหาร	ด้วยการปลูกต้นไม้แนวรั้ว

ด้านหน้าบริษัทฯ	

•	 โครงการ Safety Promotion Day 

	 บริษัทฯ	 ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย	 ประกวด

คำขวัญส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	 การ

อนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำให้พนักงานตระหนักใน

เรื่อง	SHEE	อย่างต่อเนื่อง	และจัดให้พนักงานร่วมแข่งขัน	BCP	Safety	

Walk	 Rally	 รวมทั้งจดับรรยายพเิศษ	 “Behavior	 Base	 Safety”	 โดย	

อาจารยจ์ตพุล	ชมภนูชิ	

•	 โครงการ Happy Healthy Week		

	 บรษิทัฯ	ไดจ้ดักิจกรรมสปัดาหส์ขุภาพใจ	และอาชวีอนามยั	โดยจัดให้มีการ

ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน	 จัดมุมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 แนะนำชมรมในบริษัทฯ	 ที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพ	 นอกจากนี้ยังจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “การดูแลสมองให้

ฉลาดและมีความสุข”	โดยคุณหนูดี	วนิษา	เรส	

•	 โครงการ Social & SHEE Day		

	 บริษัทฯได้จัดนิทรรศการสรุปภาพรวมของกิจกรรมด้าน	 Social	 &	

SHEE	ในรอบปี	2552	
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เป้าหมายและดัชนีวัดผล
ในปีนี้	 บริษัทฯ	 ได้กำหนดดัชนีวัดผลความสำเร็จด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันร่วมกับสถิติอุบัติเหตุ	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี		

ความตระหนัก	และมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย	ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน	ดังนี้		

 

1. สถิติอุบัติเหตุ และอัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา  

	 ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง	 ทำให้อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา		

ลดลง	และจำนวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหตมุแีนวโนม้ลดลง	แตใ่นป	ี2552	มจีำนวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหต	ุ37	ครัง้	ซึง่คา่สงูขึน้กวา่ปี

กอ่นหนา้	เนื่องมาจากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยในการเดินเครื่องหน่วยกลั่นใหม่		
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	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยกับปีที่ผ่านมาได้	 จึงยังขอรายงานด้วยดัชนีเดิม	 คือ	 อัตรา		

การบาดเจ็บต่อ	200,000	ชั่วโมงการทำงาน	ซึ่งมีแนวโน้มลดลง	

2. อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) 

ของพนักงาน 

	 ในปี	2552	บริษัทฯ	ได้เริ่มวัดผลค่า	IFR	และ	ISR	ของพนักงาน	โดยมีค่า	IFR	เท่ากับ	0.61	และ	ISR	เท่ากับ	9.19	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	 และจำนวนวันทำงานที่สูญเสียไป	 เมื่อเทียบกับจำนวนชั่วโมงการทำงานของ

พนักงานทุกคนในแต่ละปี	รวมทั้งค่า	 IFR	และ	 ISR	จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนัก	และช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงานไม่ให้ได้รับ

บาดเจ็บในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง						

	

	 สำหรับอัตราการลาป่วยของพนักงานในปี	 2552	 นั้น	 สูงกว่าในปี	 2551	 เล็กน้อย	 เนื่องจากในปี	 2552	 มีการระบาดของ		

โรคไข้หวัดใหญ่	 2009	 บริษัทฯ	 จึงอนุญาตให้พนักงานที่ป่วยเป็นไข้หวัด	 เข้าเฝ้าระวังในโรงพยาบาล	 จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่เป็น		

โรคไข้หวัดใหญ่	2009	
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3. การซ้อมแผนฉุกเฉินย่อย และประจำปี  

	 บริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน	โดยกำหนดให้หน่วยงานใน

สายการผลิตและศูนย์จ่ายน้ำมันกรุงเทพฯ	มีการซ้อมแผนฉุกเฉินย่อย	และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนสูงขึ้น	

ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นอกจากการการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีศูนย์ฝึกอบรมด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 ตั้งอยู่ที่ศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ให้บริการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย	 ได้แก่	 การดับเพลิงขั้นต้น	 การดับเพลิงขั้นสูง	

เทคนิคการดับเพลิง	 การสั่งการระงับเหตุฉุกเฉิน	 และการซ้อมหนีไฟประจำปี	 ให้แก่พนักงาน

และบุคคลภายนอก	 โดยในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย

ต่างๆ	รวม	52	ครั้ง	และมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น	6,476	คน	และในป	ี2552	บรษิทัฯ	ไดท้ำการ

กอ่สรา้งอาคารอบรมขึน้ใหม	่เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามสะดวกสบายมากขึน้		
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การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ตามวัฒนธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ	ได้ยึดถือมาโดยตลอดนั้น	มีความหมายมากกว่า

การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	แต่ยังรวมไปถึงการมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยในทุกขั้นตอน

ของการดำเนินธุรกิจด้วย	บริษัทฯ	จึงถือเป็นหน้าที่	ที่พนักงานจะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่ดีงาม	สอดคล้องกับวัฒนธรรมพนักงานที่กำหนดไว้ว่า	“เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” 

	

บริษัทฯ	 ตระหนักว่าการพัฒนาจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ	 เริ่มพัฒนาจากหน่วยที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุด	 นั่นคือ	 ครอบครัว	 เพราะ

เมื่อครอบครัวแข็งแรงก็จะสามารถเสริมสร้างรากฐานจริยธรรม	 การเรียนรู้	 และช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมอย่างแท้จริง			

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป	บริษัทฯ	จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว

และเด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	โดยเริ่มจากชุมชนรอบข้าง	โดยมีโครงการสำคัญที่ดำเนินการในปี	2552	ได้แก่	

	

1.ด้านการศึกษา
1.1 โครงการประกวดบอรด์นทิรรศการพีไ่บโอ-นอ้งแกส๊ซี ่ปทีี ่3  

	 ในหวัขอ้	 “รว่มกนันำพาประเทศไทยกา้วสูผู่น้ำพลงังานทดแทนอันดับ	 1	 ของเอเชีย”	 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง	 เพื่อเฟ้นหาสุดยอด

เยาวชนพลงังานทดแทน	 ชงิถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี และทนุการศกึษารว่ม	 2	 ลา้นบาท	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาขยายผลและ		

ตอ่ยอดองคค์วามรูเ้รือ่ง	แกส๊โซฮอล-์ไบโอดเีซล	ใหเ้ดก็ไทยไดเ้หน็ความสำคญั	ประโยชน	์นวตักรรมพลงังานทดแทน	 เพือ่ความมัน่คง

ด้านพลังงานของประเทศและดำเนินตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมา	3	ปี	

ทำให้เยาวชนเข้าร่วมกว่า	 1.8	 ล้านคน	 จากโรงเรียนถงึ	 1,500	 แหง่ทัว่ประเทศ	 และในป	ี 2552	 นีไ้ดข้ยายการจดัประกวดจากระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ไปสูน่กัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	 โดยการจดัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์	 และการนำเสนอโครงงาน	

พรอ้มกบัขยายการประกวดพีไ่บโอ-นอ้งแกส๊ซี	่จากการนำเสนอดว้ยภาษาไทย	เปน็ภาษาตา่งประเทศ	ไดแ้ก	่องักฤษ	จนี	ญีปุ่น่	ฯลฯ	

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาสังคม

	

1.2 โครงการ กศน. เพื่อชุมชน		

	 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	บริษัท	บางจากฯ	จึงได้ประสานงานกับ

การศึกษานอกระบบเขตพระโขนง	 และเขตบางนา	 ในการนำอาสาสมัครพนักงานเป็นครูอาสาสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์	 ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้แก่นักศึกษานอกระบบ	 ณ	 ศูนย์การเรียนรู้วัดบางนานอกและศูนย์การเรียนรู้วัดบุญรอด

ธรรมาราม	เป็นการส่งเสริมจิตอาสาพนักงานในการนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น	
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1.3 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 

	 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เปิดโอกาสให้น้องๆ	

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้เข้าศึกษาและรับฟังการ

บรรยายจากวิศวกรผู้ เชี่ยวชาญ	 ทั้ งในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับองค์กร	 อาทิ	 วิสัยทัศน์และวัฒนธรรม

ขององคก์ร	 และเนือ้หาสาระในสว่นของกระบวนการ

ผลิตน้ำมัน	 การขนส่ง	 ความปลอดภัย	 ตลอดจน

การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน	ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดปัญหาโลกร้อน			

 

1.4 โครงการโรงเรียนสัญจร 

1.5 โครงการโรงเรียนของหน ู

 • พี่บางจากสอนน้อง		

	 	 พนักงานบางจากฯ	 ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครสอนการบ้านและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	 เน้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์	 ภาษา		

	 องักฤษ	ภาษาไทย	สงัคม		ศลิปะ	และจรยิธรรม	ใหแ้กเ่ดก็ในชมุชนรอบโรงกลัน่ฯ	โดยใชเ้วลากอ่นเลกิงาน	1	ชัว่โมงถงึ	1	ชัว่โมงครึง่			

	 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี	 สอนเด็กๆ	 ใน	 4	 ชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนหน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	 ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์			

	 ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	 และชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก	 ครั้งละประมาณ	 20	 คน	 ซึ่งมีทั้งการเดินทางเข้าไปสอนใน		

	 ชุมชน	และสอนภายในบริษัทฯ			

	 “โรงเรียนสัญจร”	 โครงการดีๆ	 ที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้	

เสริมสร้างประสบการณ์	 และจินตนาการนอกบทเรียนให้แก่เด็กๆ	

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่	5	ของโรงเรียนรอบบริษัท	บางจากฯ	ซึ่ง

ในปี	 2552	 นี้	 คุณครูและน้องๆ	 ได้ออกทัศนศึกษาเปิดโลกกว้าง	 ณ	

พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้	Museum	Siam	เป็นจำนวนกว่า	700	คน			

 

	 • บางจาก Summer Camp ปี 4		

	 	 บริษัท	บางจากฯ		ได้จัดกิจกรรมบางจาก	Summer	Camp	ปี	4		ขึ้น	เพื่อให้เด็กๆ	จาก		

	 ชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากกว่า	 70	 คน	 ได้ร่วมทำกิจกรรมที่ให้ความ		

	 สนุกสนาน	 ได้ทั้งประโยชน์	 และสาระความรู้ในช่วงปิดภาคเรียน	 ด้วยกิจกรรม	 อาทิ			

	 งานประดิษฐ์	 ดูนก	 ฝึกทำอาหาร	 เรียนรู้โลกน้ำมัน	 ออกกำลังกายด้วยโยคะเด็ก	 และ		

	 ทัศนศึกษานอกสถานที่	 ณ	 สวนสยาม	 และชมภาพยนตร์	 “ก้านกล้วย”	 โดยมีพนักงาน		

	 บางจากอาสาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลเด็กๆ	ตลอดทั้ง	5	วัน	

 

1.6 โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก 

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยมาโดยตลอด			

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีความประพฤติดี	 จิตใจดี	 ตั้งใจเรียน	 แต่

ขาดแคลนทุนทรัพย์	 จึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ	 นักเรียนจาก

โรงเรียน	 19	 แห่ง	 ในโครงการอาหารกลางวันของบริษัทฯ	 และน้องๆ	 นักเรียน

จากชุมชน	 อันมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	 ทั้งสิ้น	 428	 ทุน	

โดยแบ่งเป็นทุนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาจำนวน	 263	 ทุน	 	 ระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน	137	ทุน	นอกจากนี้	ยังได้สนับสนุนการศึกษา

ต่อเนื่องเพื่อมุ่งหมายให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น	 โดย

ให้ทุนแก่น้องๆ	จากชุมชนในระดับอนุปริญญา	 (ตอ่เนือ่ง	2	ป)ี	จำนวน	17	ทนุ	

และระดบัปรญิญาตรจีำนวน	11	ทนุ	รวมเปน็เงนิ	1,516,000	บาท	
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2. ด้านความปลอดภัย
	 บางจากห่วงใย ปลอดภัยในชุมชน / โรงเรียน 

2.1 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน 

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ชุมชนเตรียมการด้านความปลอดภัยในชุมชนให้พร้อมอยู่เสมอ	 โดยได้

จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นที่ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	บริษัท	บางจากฯ		

อ.บางปะอิน		จ.พระนครศรีอยุธยา	ให้แก่เยาวชนในชุมชน	

	

	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ	

ด้วยการบรรยายให้ความรู้ทฤษฎีด้านความปลอดภัย	 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	 การใช้อุปกรณ์

ดับเพลิง	 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	 โดยพนักงานส่วนความปลอดภัยซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก

กระทรวงแรงงาน				

 

2.2 บริการเติมสารเคมีและสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง 

	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ชุมชนและโรงเรียนเตรียมการด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ	 จึงส่งเสริม

ให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนกลางให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา	

พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ใหม่	 และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เดิมให้พร้อมใช้งาน	 อาทิ	 หัวฉีด

ดับเพลิง	สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ	เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดสนับสนุนอุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่

อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยชุมชน	 และบริการเปลี่ยนผงเคมีที่เสื่อมสภาพให้ถังดับเพลิง

ทุกถัง		



3.ด้านการกีฬา
3.1 โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก ครั้งที่ 5 

	 บริษัทฯ	 ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนบางจากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	 ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่	 5	 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มี		

	 เวทีในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	 เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย	 ฝึกฝน	 ความมีระเบียบ	 วินัย	 และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา		

	 พร้อมไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันกับเพื่อนๆ	ต่างโรงเรียน			

	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการประกวดกองเชียร์	 เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย	 ทั้งนี้	 มีโรงเรียนจากเขตต่างๆ			

	 ในกรุงเทพมหานคร	เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน	32	โรงเรียน	
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3.2 ฟุตซอลชุมชนบางจาก 

	 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและสนับสนุนให้		

	 เยาวชนและชุมชนใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา		

	 บริษัทฯ	 จึงร่วมกับผู้นำชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมัน		

	 บางจาก	 จัดการแข่งขันฟุตซอลชุมชนบางจากให้		

	 แก่เยาวชนในชุมชนต่อเนื่องเป็นที่	3	ในประเภทรุ่น		

	 อายุไม่เกิน	 12	 ปี	 และ	 รุ่นประชาชน	 โดยมีทีม		

	 ฟุตซอลเยาวชนจาก	 8	 ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมัน		

	 บางจาก	เข้าร่วมทั้งหมด	13	ทีม	

4.ด้านคุณภาพชีวิต
4.1 วันเด็กบางจาก  

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึง	 ความรัก	 ความห่วงใย	 และเห็นความสำคัญของเด็ก	 ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป	 จึงได้จัดงาน		

	 วันเด็ก	ทั้งที่โรงกลั่นฯ	และคลังบางปะอิน	มอบความบนัเทงิ	สาระความรู	้และซุม้เกมตา่งๆ	ตลอดจนของขวญัและอาหารเครือ่งดืม่		

	 มากมาย	 ภายใต้แนวคิด	 Happy	 Family	 Kids	 มีความสุขทั้งครอบครัว	 มีเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานที่โรงกลั่นฯ	 ประมาณ	 4,000	 คน			

	 และที่บางปะอินประมาณ	1,500	คน			

 

 

3.3 ค่ายฟุตซอลเยาวชนบางจาก ครั้งที่ 4 

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็น		

	 ประโยชน์	 ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตซอลในช่วง		

	 ปดิภาคเรยีนเดอืนตลุาคม	ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี	่4	ใหแ้กเ่ยาวชน	ชาย	-	หญงิ			

	 ในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากโดยมี	 อ.สุรศักดิ์	 ตังสุรัตน์			

	 อดตีนกักฬีาฟตุบอลทมีชาตไิทยและคณะผูฝ้กึสอนทีม่ปีระสบการณม์าเปน็		

	 วทิยากร	มเียาวชนในชมุชนใหค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมกวา่	100	คน	
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4.2 โครงการครอบครัวเดียวกัน ปีที่ 16 

	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัว		

	 เพื่อนบ้านบางจากด้วยการให้ความรู้	 ความเข้าใจ		

	 เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ าพทั้ ง ก า ย แ ล ะ ใ จที่		

	 แข็งแรงของสมาชิกในครอบครัว	 และมุ่ ง เน้น		

	 กิจกรรมที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง			

	 ได้แก่	 ไม้พลองป้าบุญมี	 โยคะบางจาก	 กลั่นใจ		

	 ใส่ธรรม	 และครอบครัวสัญจร:	 พาเที่ยวตลาดน้ำ		

	 บางน้ำผึ้ง	

 

4.3 กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ 

	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ใช้เวลาว่าง		

	 ทำกจิกรรมสนัทนาการทีเ่ปน็ประโยชน	์บรษิทัฯ	 รว่มกบั		

	 ชมรมผู้สูงอายุวัดบุญรอดธรรมาราม	 จัดกิจกรรม		

	 ลีลาศเพื่อสุขภาพ	 โดยสนับสนุนครูฝึกสอนลีลาศ		

	 จำนวน	 2	 คน	 เพื่อฝึกสอนลีลาศให้แก่สมาชิก		

	 ชมรมฯ	ทกุวนัเสาร	์-	อาทิตย์			

 

4.4 โครงการแว่นแก้ว  

	 บริษัทฯ	 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

	 ออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว	 ให้บริการวัดสายตา		

	 ประกอบแว่น	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 โดยออกหน่วย		

	 บริการวัดสายตาให้แก่ผู้อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่น		

	 น้ำมันบางจาก	จำนวน	600	คน	เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มี		

	 ปัญหาทางสายตา	 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี		

	 ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน	



5.ด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 โครงการเพาะกล้า คืนป่าให้ภูหลง  

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมและการ		

	 ดำเนินการที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึง		

	 ได้ ร่ วมมือกับโครงการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟ	ู	

	 ปา่ตน้น้ำลำปะทาว	 (ภูหลง)	 ของวดัสคุะโต	 จงัหวดั		

	 ชัยภูม	ิ โดยมีเป้าหมายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ	 ฟื้นฟ	ู	

	 สภาพ	 และขยายพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 อันมีโรงเรียน		

	 รอบโรงกลั่นฯ	 5	 แห่ง	 และโรงเรียนในท้องถิ่น	 2			

	 แห่ง	 ร่วมเพาะกล้าไม้	 เป็นการสร้างจิตสำนึก		

	 และใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการรกัษาผนืปา่	 เปน็ปทีี	่ 5			

	 ได้จำนวนต้นกล้า	 รวม	 20,000	 ต้นต่อป	ี		

	 (คดิเปน็พืน้ทีป่า่	50	ไร)่	เพือ่นำกลบัไปปลกูคนืยงัปา่		

	 ภหูลง	จ.ชยัภมู	ิต่อไป	 	 	 	
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5.2 ครอบครัวใบไม้รวมใจ ประหยัดไฟใช้หลอดตะเกียบและหลอดผอมใหม่ T5 

	 บริษัทฯ	 รณรงค์ให้ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากหันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้		

	 และหลอดผอมใหม่	 T5	 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม	 โดยพนักงานอาสาสมัครนำหลอด		

	 ตะเกยีบและหลอดผอมใหม	่T5	ไปแลกและตดิตัง้แทนหลอดไสแ้ละหลอดฟลอูอเรสเซนตเ์ดมิ	

	 ให้กับ	6	ชุมชน	และ	8	โรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	ซึ่งได้ติดตั้งหลอดตะเกียบและ		

	 หลอด	 T5	 กว่า	 5,800	 และ	 8,000	 หลอดตามลำดับ	 เป็นการรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชน		

 

5.4 โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล		

	 เป็นกิจกรรมการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพ	 โดยการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล			

	 ซึ่งในปี	2552	ยังคงสามารถขยายกลุ่มสมาชิก	โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมกับมูลนิธิใบไม้เขียวและโรงแรมในกรุงเทพฯ	6	แห่ง	และ		

	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามาธิบดี	 ขณะเดียวกันกลุ่มสมาชิกที่ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้ว	 ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล		

	 และเซน	 ได้ขยายสาขาในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาจำหน่ายให้บางจากฯ	 เพื่อไปผลิตเป็นไบโอดีเซล	 จาก	 2	 สาขาเพิ่มเป็น			

	 5	 สาขา	 พรอ้มตอ่ยอดสรา้งการมสีว่นรว่มไปสูล่กูคา้โดยตัง้จดุรบับรจิาคนำ้มนัพชืจากลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารทีห่า้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั		

	 ชิดลมและเซน	 สำหรับรายได้ที่ได้จากการนำน้ำมันที่บริจาค	 มาจำหน่ายให้บางจากฯ	 นั้น	 ทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซน			

	 ได้มอบให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม	 ส่วนรายได้ของทางศูนย์สิริกิติ์	 ได้มอบให้กับมูลนิธิโลกสีเขียว	 เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนิน		

	 กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่สงัคมอกีตอ่หนึง่	

	 ช่วยกันประหยัดไฟ	 ลดค่าใช้จ่าย	 และสร้างความตระหนักในการ		

	 บรรเทาภาวะโลกร้อน		

 

5.3 ปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร 

	 บริษัท	บางจากฯ	ร่วมกับ	 Stakeholders	 6	 ราย	 ได้แก่	G4S,	Kbank,		

	 IRPC,	 สรรพากรเขตพระโขนง,	 กรมสรรพสามิต	 และการบินไทย			

	 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย		

	 ของบรษิทัฯ	ไดท้ำกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มรว่มกนั			
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6.ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
6.1 ไหว้พระ 9 วัด 

	 บริษัทฯ	 จัดกิจกรรม	 ในโครงการชุมชนสัญจร	 โดยการพาผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก	 จำนวน	 80	 คน	 จาก			

	 7	 ชมุชน	 รว่มกจิกรรม	 “ไหวพ้ระ	 9	 วดั”	 เพือ่เปน็การรว่มกนัทำบญุเนือ่งในโอกาสวนัสงกรานต	์ ซึง่เปน็วนัขึน้ปใีหมข่องไทย	พรอ้มทัง้		

	 ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์	 และสักการะสถานที่อันเป็นมงคล	 เพื่อ		

	 ความสงบสุขทางใจ	ตรงกับความต้องการของชุมชนอีกด้วย	

 

6.2 ชวนน้องดูหนัง 

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากได้เรียนรู้นอกบทเรียน	 ด้วยการจัดกิจกรรม	 “ชวนน้องดูหนัง”			

	 ฉายภาพยนตร์การ์ตูนรอบพิเศษเรื่อง	“ก้านกล้วย	2”	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม	ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรักชาติ			

	 ซึ่งมีเยาวชนและผู้ปกครองจาก	7	ชุมชน	จำนวน	190	คน	ร่วมชมภาพยนตร์	

6.5 จุลสารครอบครัวใบไม้และสารรอบรั้วบางจาก		

	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำจุลสารครอบครัวใบไม้	 และสาร		

	 รอบรัว้บางจาก	ราย	2	เดอืน	เพือ่สือ่สารสาระความรู	้		

	 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการต่างๆ	 ของบริษัทฯ		

	 และชุมชน	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมแบ่งปัน		

	 สาระความรู้หรือข้อคิดเห็นต่างๆ		

 

6.3 เยี่ยมบ้านชุมชน		

	 บริษัทฯ	 เห็นคุณค่าและความสำคัญของความ		

	 เป็นไทย	 จึงมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทย		

	 ด้วยการให้พนักงานไปเยี่ยมชุมชนรอบโรงกลั่นใน		

	 วันสำคัญต่างๆ	 ได้แก่	 วันปีใหม่	 วันสงกรานต์			

	 วันแม่	เป็นต้น	

	

6.4 เยี่ยมบ้านบางจาก 

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าชมการทำงาน			

	 การดูแลสภาพแวดล้อม	 และระบบการดูแลความ		

	 ปลอดภัยภายในโรงกลั่นน้ำมัน	 พร้อมทั้งร่วม		

	 รับประทานอาหารและพูดคุยกับผู้บริหาร	 เพื่อ		

	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และทราบความต้องการ		

	 ของชุมชน	เป็นประจำทุกปี	
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8.ด้านเศรษฐกิจ
	 ในปี	 2552	 ได้นำสินค้าชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการ

ขายที่สถานีบริการ	 ได้แก่	 “ลูกหยีกวนไร้เมล็ด”	 จาก	 3	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส	

“กล้วยอบเนย”	 จากกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองตูม	

จ.สุโขทัย	 “ข้าวโรงเรียน”	 จากโครงการผลิตข้าว		

ของโครงการความร่วมมือของครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	

และชุมชนใกล้เคียง	 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา	

จ.บุรีรัมย์	 อีกทั้งได้รับซื้อ	 “ลำไย”	 จากเกษตรกร	 เพื่อ

บรรเทาปัญหาราคาลำไยตกต่ำและล้นตลาด	 เป็นการ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย	 รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในชุมชน

รอบโรงกลั่น	 ด้วยการใช้บริการของชุมชนในการทำอาหาร	 ขนม	 และเครื่องดื่มเพื่อ

ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 รวมถึงใช้บริการจากเด็กในชุมชนจัดส่งจุลสาร

ครอบครัวใบไม้ทุกๆ	2	เดือน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังให้สิทธิพิจารณาเข้าทำงานเป็น

พิเศษสำหรับพี่น้องชุมชนที่สนใจ	 ตามความเหมาะสมของงาน	 ทั้งที่บริษัทฯ	 และ

สถานีบริการน้ำมันบางจากอีกด้วย	

	

	

7.ด้านสาธารณประโยชน์
7.1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา วัดธรรมมงคล			

	 บริษัท	บางจากฯ	มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ	ของเยาวชนให้เปี่ยมด้วยศักยภาพและมีความพร้อม	เพื่อเป็น		

	 พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต	 โดยบริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงอาคาร	 พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์	 เครื่องใช้	 ในห้องน้ำ		

	 ห้องครัว	ห้องสมุด	 	ทางเดินบันได	และทาสีอาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา	วัดธรรมมงคล	ซึ่งเป็นศูนย์พฒันาเด็กเลก็		

ทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุเทพมหานคร	ปจัจบุนัมเีดก็เลก็ศกึษาอยูใ่น		

ศนูยจ์ำนวน	 440	คน	 โดยบรษิทั	 บางจากฯ	มุง่หวงัใหศ้นูยฯ์			

มคีวามพรอ้มในดา้นอาคาร	ใหเ้ดก็ๆ	และบคุลากรในศนูยฯ์	

ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานห้องต่างๆ	

มากขึ้น	

 

7.2 ทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา		

	 บริษัท	บางจากฯ	ร่วมกับ	Stakeholders	กลุ่มธนาคาร	2	แห่ง	ได้แก่	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารธนชาต	ร่วมกันซ่อมแซมและ

ทาสีเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธรรมศาลา	 วัดธรรมมงคล	 ในโครงการสวนสนุกสีขาว	 เพื่อให้น้องๆ	 เยาวชนได้มีสนามเด็ก

เล่นที่สวยงาม	ปลอดภัย	และใช้งานได้ดี	

 

7.3 เสาไฟรอบอุโบสถ วัดบุญรอดธรรมาราม 

	 บริษัทฯ	 ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง	 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอุโบสถวัดบุญรอดธรรมารามแทนเสาไฟชดุเดมิทีช่ำรดุ

ทรดุโทรม	จำนวน	6	จดุ	เพือ่วดัและชมุชนไดร้บัความสะดวกและปลอดภัย	ในการใช้สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป	

 

7.4 ปรับปรุงห้องสมุดและลานด้านหน้าชุมชน หน้าวัดบุญรอดธรรมาราม 

	 บริษัทฯ	ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนและผู้อาศัยในชุมชน	จึงได้ร่วมพัฒนาสถานที่ส่วนกลางของชุมชน	เพื่อ

ให้ทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม	 ที่ผ่านการใช้งานมา

นานจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม	 ให้มีสภาพเป็นห้องสมุดที่เหมาะแก่การมาค้นคว้า	 หาความรู้	 และปรับปรุงลานด้านหน้าห้องสมุด

เป็นศาลาพักผ่อนของชุมชน	
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การพัฒนาสินค้าและบริการ
บริษัทฯ	 ได้ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานีบริการ	 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	 รวมถึงการพัฒนาบริการ			

เพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้น	พร้อมทั้งตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	กล่าวคือ		

 

 พัฒนาคุณภาพสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดีของสถานีบริการ	 ได้พัฒนาโครงการห้องน้ำในสวน	 สร้างความร่มรื่น	 สบายตา		

แก่ผู้พบเห็น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เน้นความสะอาดเป็นสำคัญ	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

ยังได้คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน	 จึงได้ทยอยจัดทำห้องน้ำเสมอภาคในสถานีบริการ	 โดยทำทางลาดขึ้นลง	 เพื่อให้

ผู้ที่ใช้รถเข็นสะดวกในการใช้บริการมากขึ้น				

	

	 โดยในป	ี2552	สถานบีรกิารนำ้มนับางจากไดร้บัรางวลั	“ปัม๊คณุภาพ	ปลอดภยั	นา่ใชบ้รกิาร”	จากกระทรวงพลงังาน	เปน็จำนวน	75	แหง่	

(เพิ่มขึ้นจากปี	 2551	 ที่ได้รางวัล	 67	 แห่ง)	 และเป็นแบรนด์ที่มีจำนวนสถานีบริการได้รับรางวัลเป็นอันดับ	 2	 นำหน้าคู่แข่งที่เป็น		

แบรนด์ต่างชาติ	ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ	ได้พัฒนาสถานีบริการให้เป็นมิตรต่อผู้บริโภค	ในเรื่องการมีคุณภาพและความปลอดภัย		

ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้	 พร้อมกันนี้ผลวิจัยทัศนติของผู้ใช้น้ำมันที่มีต่อแบรนด์บางจาก	 ที่มีการสำรวจข้อมูลล่าสุดในเดือน	

พ.ย.	 52	 นี้	 ในเขต	 23	 จังหวัด	 จำนวน	 1,500	 ตัวอย่าง	 ที่ดำเนินการโดยบริษัทวิจัยภายนอก	 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน		

การเลือกใช้บริการเป็นอันดับ	 2	 (Top	 2	 Brand	 of	 Choice)	 ซึ่งปรับอันดับสูงขึ้นจากผลการสำรวจในปีก่อนหน้านี้	 เท่ากับเป็น		

การตอกย้ำความสำเร็จ	กับการที่สถานีบริการบางจากได้รับรางวัลเป็นอันดับ	2	จากกระทรวงพลังงานด้วย	

			

	 นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการบางจากกว่า	 170	 แห่ง	 ที่พร้อมให้บริการในรูปแบบ	 “เติมน้ำมัน

ทันใจใน 3 นาที”	 เพื่อให้การบริการในช่วงเวลาที่เร่งด่วน	 รวดเร็ว	 ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ	และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า	โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งผู้คนมีวิถีชีวิต

ที่เร่งรีบแข่งกับเวลามากขึ้น	

	

	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ของสถานีบริการ	 (Rebranding)	 ให้มีรูปแบบสีสัน		

เขียวมะนาวสดใส	 ดูทันสมัย	 และได้มาตรฐาน	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึง

เป็นการขยายฐานการตลาดไปสู่คนรุ่นใหม่ด้วย	 ซึ่งสามารถพบกับสถานีบริการบางจาก	

Rebranding	ตามเส้นทางถนนสายหลัก	โดยจะทะยอยเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป	
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 การพัฒนาระบบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นให้ได้มาตรฐาน
	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้น้ำมันหล่อลื่น	บริษัทฯ	 ได้ดูแลและควบคุมคุณภาพ

เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน	ISO	9001:	2000	ระบบควบคุม

คุณภาพ	ครอบคลุมระบบการจัดการ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขาย	และมาตรฐาน	ISO/

TS16949:	 2009	 ระบบการจัดการคุณภาพสากลในอุตสาหกรรมยานยนต	์ ซึ่งเป็นบริษัทฯ			

รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว	

	

 บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ
	 ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสมัครบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับมากขึ้น	 โดยมีจำนวน

สมาชิกมากกว่า	 200,000	 ราย	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้สรรหาสิทธิประโยชน์เพื่อตอบสนอง		

ความต้องการของลูกค้า	 ด้วยการให้ส่วนลดในการเติมน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์	 ลิตรละ	 20	

สตางค์		พร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	เช่น	บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินทั่วไทย

ตลอด	24	ชั่วโมง	ส่วนลดน้ำมันเครื่องบางจาก		ส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ	สิทธิประโยชน์ใน

การเข้าร่วมโครงการดูภาพยนตร์	 หรือท่องเที่ยว	 อีกทั้งสามารถเลือกคืนกำไรให้สังคม	 โดย

นำส่วนลดที่ได้ดังกล่าวบริจาค	ให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งในปี	2552	

สมาชิกแก๊สโซฮอล์คลับได้ร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนเงิน	 583,434	 บาท	 นอกจากนี้	 ยังถือว่า

โครงการบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับได้ช่วยผลักดันให้เกิดความนิยมใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้น	

เท่ากับเป็นการช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ	 และเป็นการลด

ภาวะโลกร้อนให้กับสังคมด้วย	

	

	 นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถเครื่องยนต์เบนซินแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลด้วย	 ได้แก่	

เพาเวอร์ดี	B5	EURO	 IV	ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	และได้เริ่มจำหน่ายก่อนจะมีการบังคับใช้ในปี	2555	ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วย

ลดมลพิษจากการเผาไหม้	ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และสารไฮโดรคาร์บอน	ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยังได้

รว่มมอืกบับรษิทั	ปตท.	เปดิจำหนา่ยกา๊ซธรรมชาต	ิ(NG)	ณ	สถานบีรกิารบางจากจำนวน	15	แหง่	เพือ่ใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้		

	

							

 เน้นการเป็นผู้นำพลังงานทดแทน
	 บริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการเป็นผู้นำในการผลิต

และจำหน่ายแก๊สโซฮอล์	 ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มี		

ส่วนผสมของเอทานอลที่ได้จากการหมักพืชเกษตร		

ทั้งแก๊สโซฮอล์	 95	 และแก๊สโซฮอล์	 91	 มีคุณสมบัติ

การใช้งานเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน	 และได้ เพิ่ม		

ทางเลือกพลังงานทดแทนให้ผู้บริโภคมากขึ้น	 โดยมี

การขยายสถานีบริการที่จำหน่ายบางจากแก๊สโซฮอล์	

E20	 	 ปัจจุบันมีสาขาจำหน่ายกว่า	 130	 สาขา	 และ

รวมถึง	 E85	 น้ำมันที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้

สารตะกั่วผสมกับเอทานอลในอัตราส่วน	 85	 :	 15	

สำหรับยานยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีสาขาจำหน่ายน้ำมันดังกล่าว	 2	

สาขาด้วยกัน			
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มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	เป็นบริษัทน้ำมันอันดับต้นๆ	ที่ได้ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง	ณ	คลังน้ำมันบางจาก	สุขุมวิท	64	และที่สถานีบริการ

น้ำมันในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลครบถ้วน	 ทำให้ผู้มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันของบางจากมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ	

นอกจากนี้	ยังได้ใส่ใจในมาตรฐานของหน่วยควบคุมไอระเหยน้ำมันเบนซินที่โรงกลั่นและคลังน้ำมันต่างๆ	ของบริษัทฯ	ทั่วประเทศ	ซึ่ง

มีผลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ	และการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้านด้วย								

	

นอกจากความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้ว	 สถานีบริการบางจากยังมีมาตรฐาน	 SHEE	 (ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและ		

พลังงาน)	 ด้วยการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้	 อีกทั้งมีการทำ		

ประกันภัยบุคคลที่	 3	 ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ	 สนามหญ้า	 ต้นไม้	 รางระบายน้ำ	 มีระบบการแยกและกำจัดขยะ	 รวมทั้งระบบ

บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	และมีการบริหารเวลาเปิด-ปิดไฟเพื่ออนุรักษ์พลังงาน			


พัฒนาช่องทางการสื่อสารสำหรับลูกค้าบริษัทให้เข้าถึงบริษัทได้สะดวกขึ้น
บริษัทฯ	 มุ่งเน้นและใส่ใจในการพัฒนาเพื่อการรับฟังข้อมูลซึ่งเป็นเสียงของลูกค้า	 เนื่องจากเป็นช่องทางที่บริษัทฯ	 สามารถได้รับข้อมูล

หรือข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพ	 และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า		

มากขึ้น	

 

• ศูนย์บริการลูกค้าบางจาก 

	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าบางจาก	เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	จากผู้ใช้บริการบางจาก	ผ่านทางหมายเลข

โทรศัพท์	 0-2745-2440-4	 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานคอยให้บริการ	 โดยให้ความสำคัญกับการนำข้อเสนอแนะ

ต่างๆ	มาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ	และในปี	2552	ได้ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นี้เพิ่มเติม	 โดย

ติดสติ๊กเกอร์ที่สถานีบริการตรงบริเวณเสาข้างตู้จ่ายน้ำมัน	เพื่อให้ลูกค้าเห็นข้อมูลชัดขึ้นในกรณีต้องการติดต่อ	

	

• Call Center บางจากแก๊สโซฮอล์คลับ  

	 นอกจากหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าบางจากแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้เตรียมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์	 0-2576-5678	 โดยเฉพาะ

สำหรับลูกค้าบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ	 เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้	 ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	

หรือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

	

• เว็บไซต์บางจาก www.bangchak.co.th 

	 ปี	 2552	 บริษัทฯ	 ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับภาพรวม

ธุรกิจ	 ข้อมูลเพื่อนักลงทุน	 ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 และบริการข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ตลอดจนความเคลื่อนไหวล่าสุด		

เกี่ยวกับกิจการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ	 นอกจากนี้ยังปรับปรุง		

ให้ลูกค้าสามารถเข้าช่องทาง	 “บางจากแก๊สโซฮอล์คลับ”	 ได้ง่ายขึ้น		

มีเว็บบอร์ดคลับสำหรับสมาชิกแก๊สโซฮอล์คลับ	 เพื่อเปิดรับความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆ	จากประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เนตได้ตลอดเวลา		
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•		 รางวลัชนะเลศิ	ASEAN	Business	Awards	2008	ใน

สาขาความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	 หรอื	

Corporate	 Social	 Responsibility	 สำหรับธุรกิจ

ขนาดใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ภายใต้การ

ดำเนินการของ	 The	 ASEAN	 Business	 Advisory	

Council	 ร่วมกับ	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย			

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย	

•		 รางวลัจากโครงการประกาศเกยีรตคิณุ	 “คณะกรรมการ

แห่งปี	 2551/52”	 (Board	 of	 the	 Year	 Awards	

2008/09)	ประกอบด้วย	

-	 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ	 ต่อเนื่องเป็น

ครั้งที่	 3	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับคะแนน

เฉลี่ยรวมสูงสุด	5	อันดับแรก		

-		 รางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งป	ี ซึ่งเป็น

คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ		

ดีเลิศ	 และมีคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ของ		

คณะกรรมการตรวจสอบสงูสดุ	5	อนัดบัแรก	

-		 รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการ

บรษิทัทีม่ผีลงานดตีอ่เนือ่ง	ซึง่เปน็คณะกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุเปน็คณะกรรมการ

แหง่ป-ีดเีลศิ	3	ครัง้ตดิตอ่กนั	

	 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

(IOD)	 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	สมาคมบรษิทั

จดทะเบยีนไทย	และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย		

•		 รางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดเีดน่	 (Top	Corporate	

Governance	 Report	 Awards)	 ในฐานะบริษัท		

จดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นรายงานการปฏบิตัิ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท		

จดทะเบยีน	ซึง่บรษิทัฯ	ไดร้บัตดิตอ่กนัเปน็ปทีี	่4	ใน

งาน	 SET	Awards	 2009	ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร	

•		 รางวลับรษิทัจดทะเบียนดเีด่นดา้น	CSR	 (Corporate	

Social	 Responsibilities	 Awards)	 ในฐานะบริษัท		

จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ

อย่ า ง รั บผิ ดชอบต่ อสั ง คมและสิ่ ง แ วดล้ อม			

ซึ่ งบริษัทฯ	 ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่	 3	 ในงาน			

SET	 Awards	 2009	 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์		

แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร	

•		 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์	

( IR	 Excel lence	 Awards)	 ในฐานะบริษัท		

จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนิน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	ซึ่งให้ความสำคัญต่อการ

มีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม

สำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้รับ

ติดต่อกันเป็นปีที่	2	ในงาน	SET	Awards	2009	ซึ่ง

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

วารสารการเงินธนาคาร	

•		 เป็นบริษัทที่มีคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อยู่ในระดับคะแนน	 100	 คะแนนเต็ม	 ซึ่งจัดอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม	 ในโครงการประเมินคุณภาพการ		

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 (Annual	 General	

Meeting-	AGM)	ประจำป	ี2552	ซึง่จดัโดยสำนกังาน		

คณะกรรมการกำกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

(ก.ล.ต.)	 ร่วมกับ	 สมาคมบริษัทจดทะเบียน	 และ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย		

•		 รางวลัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ	 ในโครงการ	 “การพฒันา

พนักงานจิตอาสา	 สู่การพัฒนาองค์กรและสังคม		

อย่างยั่งยืน”	 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง

แผ่นดินเชิงคุณธรรม	 สำนักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้	และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย	

•		 รางวลั	 “ปัม๊คณุภาพ	 ปลอดภยั	 นา่ใชบ้รกิาร”	 จาก

กรมธุรกิจพลังงาน	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพ		

ของสถานบีรกิารนำ้มนัทัว่ประเทศ	 โดยบรษิทัฯ	 ไดร้บั

การคดัเลอืกรวม	67	แหง่	แบง่เปน็	รางวลัเหรยีญทอง			

5	ดาว	จำนวน	17	แห่ง	เหรียญเงิน	4	ดาว	จำนวน	

38	แห่ง	และเหรยีญทองแดง	3	ดาว	จำนวน	12	แหง่	

•		 รางวลัโลป่ระกาศเกยีรตคิณุโครงการ	“รกัแม	่รกัษแ์มน่ำ้”	

ในฐานะองค์กรที่ร่วมอนุรักษ์และตระหนักถึงความ

สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา	 ภายใต้นโยบาย	

โรงงานต้องเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ

รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ
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สนองพระราชเสาวนีย์	 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำของแม่น้ำ	 โดย

ประสานความรว่มมอืระหวา่งประชาชน	 โรงเรยีน	ชมุชนทอ้งถิน่	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมภาค

เอกชนและกระทรวงอตุสาหกรรม	 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำ			

4	 สายหลัก	 คือ	 เจ้าพระยา	 ท่าจีน	 แม่กลอง	 และบางปะกง	

โดยบริษัทฯ	ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่	2	

•		 รางวัล	 “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย			

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 ระดับ

ประเทศ”	ซึง่บรษิทัฯ	ไดร้บัตดิตอ่กนัเปน็ปทีี	่ 2	 ในงานสปัดาห์

ความปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาต	ิ ครัง้ที	่ 23	 ป	ี 2552	 ซึง่

จดัโดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน		

•		 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025:	 2005	 และขอ้กำหนดกฎระเบยีบ	

และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

•		 รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น	 (Top	 Corporate	

Governance	 Report	 Awards)	 ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี

ความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีน	 ในงาน	 SET	 Awards	 2008	

ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและวารสารการเงนิ

ธนาคาร	

•		 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน	CSR	(Corporate	Social	

Responsibilities	 Awards)	 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มี

ความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 ในงาน	 SET	 Awards	 2008	 ซึ่งจัดโดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร	

•		 รางวัลบริษัทจดทะเบียนดี เด่นด้ านนักลงทุนสัมพันธ์			

(IR	 Excellence	 Awards)	 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มี

ความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	 ซึ่ง

ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนิน

กิจกรรมสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น	 ในงาน	 SET	 Awards	

2008	ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร

การเงินธนาคาร	

•		 รางวัลโล่และประกาศเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตาม

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ

สังคม	 (CSR-DIW)	 ในฐานะองค์กรที่มีผลการปฏิบัติด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 จากโครงการส่งเสริมการแสดง

ความรบัผดิชอบของโรงงานอตุสาหกรรมตอ่สงัคม	 (Corporate	

Social	 Responsibility,	 Department	 of	 Industrial	 Works:	

CSR-DIW)	 ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 และ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	

•		 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ	 “รักแม่	 รักษ์แม่น้ำ”	

ประจำปี	 2551	 ในฐานะองค์กรที่ร่วมอนุรักษ์และตระหนักถึง

ความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนอง		

พระราชเสาวนยีข์องสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์ พระบรมราชนินีาถ	

ที่ทรงห่วงใยถึงการขาดแหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำกินของคนใน

ประเทศ	 และยังเป็นการรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมและ

ชุมชนในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำ	 ประสานความร่วมมือในการ

ลดมลพิษ	 ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	 รวมถึงติดตามและเฝ้าระวัง

ให้แม่น้ำมีคุณภาพตามมาตรฐาน	โดยกระทรวงอุตสาหกรรม	

•		 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ	 องค์กรที่ร่วมรณรงค์เรื่อง		

สิ่งแวดล้อม	 ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ประจำปี	 2551	 ใน

ฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและผลักดันให้ประชาชน

ทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้

คงอยู่ต่อไป	ซึ่งจัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและกรุงเทพมหานคร	

•		 รางวัล	 “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	 ระดับ

ประเทศ”	 ในงานสปัดาหค์วามปลอดภัยในการทำงานแหง่ชาติ	

ครั้งที่	 22	 ปี	 2551	 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	

•		 ไดร้บัรองระบบมาตรฐาน	 ISO/TS	 16949:2002	 ซึง่เปน็มาตรฐาน

ทางเทคนคิ	 (Technical	 Specification:	 TS)	 ของระบบจัดการ

คุณภาพสากลในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นรายแรกใน

ประเทศไทยจาก	 บริษัท	 ยูไนเต็ด	 รีจิสตร้า	 ออฟ	 ซิสเท็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	(URS)	

•		 ได้รับตราสัญลักษณ์	 “ห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์ที่ดีของ		

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 (Good	 Lab	 Practice/

Department	of	Industrial	Work:	GLP/DIW)	และหอ้งปฏบิตัิ
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การวิเคราะห์ที่ได้พัฒนา	 ห้องปฏิบัติการสู่ระบบ	 ISO/IEC	

17025”	 จากสำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม	 (สมอ.)	

กระทรวงอตุสาหกรรม	

•		 รางวลั	 CNBC’s	 Corporate	 Social	 Responsibility	 Award	

2008	 ในงานประกาศรางวลั	 CNBC’s	 Asia	 Business	 Leader	

Award	(ABLA)	ซึง่จดัโดยสำนกัขา่ว	CNBC	(Consumer	News	

and	Business	Channel)	สำนกัขา่วในเครอื	NBC	Universal	ใน

ฐานะผูน้ำองคก์รทีม่คีวามโดดเดน่ในดา้น	CSR	

•		 รางวลัเกยีรตคิณุคณะกรรมการแหง่ปี-ดเีลศิ	 ประจำป	ี 2549/50	

(Board	of	 the	Year	 for	Exemplary	Practices)	จากสมาคม		

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ซึ่งจัดโดยสมาคม		

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 (IOD)	รว่มกบัตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย	สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย	สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	

และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	

•		 รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 (ด้านธุรกิจขนาดใหญ่)	 จากสำนักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ	(สำนักงาน	กปร.)	

•		 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐาน	 ISO	 17025	 ขอบเขตการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ดีเซล	 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(สมอ.)	กระทรวงอุตสาหกรรม	

•		 รางวัลประกาศนียบัตร	 องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคม

และ/หรือสิ่งแวดล้อม	 (Commitment	 to	 Social	 and/or	

Environment	 Issues)	 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย	 (Thailand	Management	 Association:	 TMA)	

ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ในงาน	 “Thailand	 Corporate	 Excellence	

Awards”	ครั้งที่	6	ประจำปี	2550	

•		 รางวลัประกาศนยีบตัร	 องคก์รทีใ่หค้วามสำคญัตอ่การประหยดั

พลังงาน	 (Commitment	 to	 Energy	 Saving)	 จากสมาคม		

การจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	 (Thailand	Management	

Association	:	TMA)	รว่มกบัสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์

แหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	 ในงาน	 “Thailand	Corporate	

Excellence	Awards”	ครัง้ที	่6	ประจำป	ี2550	

•		 เป็น	1	ใน	9	บริษัทที่มีคะแนนรวมในการกำกับดูแลกิจการที่

ดีอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ	 จากการสำรวจบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ร่วมกับสำนักงาน		

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

•		 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ	 Distinction	 in	 Maintaining	

Excellent	 Corporate	 Governance	 Report	 จากวารสาร

การเงินธนาคาร	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

งาน	SET	Awards	2006	

•		 รางวัล	 Best	 Corporate	 Social	 Responsibilities	 (CSR)	

Awards	 จากวารสารการเงินธนาคาร	 และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ในงาน	SET	Awards	2006	

•		 รางวัลประกาศนียบัตร	 องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสังคม

และ/หรือสิ่งแวดล้อม	 (Commitment	 to	 Social	 and/or	

Envi ronment	 Issues)	 จากสมาคมการจัดการธุรกิจ		

แห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Management	 Association:	

TMA)	 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในงาน	 “Thailand	 Corporate	

Excellence	Awards”	ครั้งที่	5	ประจำปี	2549	

•		 รางวัลประกาศนียบัตร	 องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการ

ประหยัดพลังงาน	(Commitment	to	Energy	Saving)	จาก

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (Thai land	

Management	 Association:	 TMA)	 ร่วมกับสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในงาน	

“Thailand	 Corporate	 Excellence	 Awards”	 ครั้งที่	 5	

ประจำปี	2549	

•		 รางวัลสุดยอดส้วมของถนนสายหลัก	 ประจำปี	 2549	 ในสอง

เส้นทาง	 ได้แก่	 ถนนพหลโยธิน	 และถนนพระรามที่	 2	 จาก

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุขตามโครงการ	“พัฒนาส้วม

สาธารณะไทย”	ในงาน	“World	Toilet	Expo	and	Forum	2006”	

•		 รางวัลเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ	 ประจำปี	 2547/

48	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ซึ่ง

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	

ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สภาหอการค้า		

แห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคม
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ธนาคารไทย	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย	

•		 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและ		

ความปลอดภัย	 มอก./OHSAS	 18001	 ศูนย์จ่ายน้ำมัน

บางปะอิน	 อ.บางปะอิน	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ	ปี	2548	

•		 รางวัล	Best	Corporate	Governance	Report	จากวารสาร

การเงินธนาคาร	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ใน

งาน	SET	Awards	2005	

•		 ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทกลุ่ม	 Top	 Quartile	 Company	

ประจำปี	 2548	 จากการประเมินตามโครงการ	 Corporate	

Governance	of	Thai	Listed	Companies	2005	ที่จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย	 และสำนกังานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)		

•		 รางวัล	 Most	 Creative	 Issue	 จากศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้

ไทย	ในงาน	Best	Bond	Awards	2004	

•		 รางวัลเหรียญพฤกษนครา	 ประเภทร่มรื่นพรรณพฤกษา

อาคารใหญ่	 ระดับหน้าบ้านน่ามอง	 ระหว่างปี	 2545-2547			

จัดโดยสำนักงานเขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	

•		 ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่	 มอก.-18001-2542	 และ	

OHSAS	 18001-1999	 (Occupational	 Health	 and	 Safety	

Management	System)	ในทกุกระบวนการดำเนนิงาน	ป	ี2547	

•		 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย	OHSAS	18001	ปี	2546	

•		 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001:2000	 ธุรกิจน้ำมัน

หล่อลื่นสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์	 จัดหา	 จำหน่าย	 และ

การบริการคาร์แคร์	ปี	2545	

•		 สถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม	

ตามข้อกำหนดฯ	 (EIA	 Monitor ing	 AWARD)	 จาก		

สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมปี	2544	

•		 มาตรฐานระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	 (มอก.18001)	

จากสถาบันไอเอสโอ	 เป็นโรงกลั่นแห่งแรกในประเทศไทย			

ปี	2543	

•		 สถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม	

ตามข้อกำหนดฯ	(EIA	Monitoring	AWARD)	จากสำนักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	ปี	2541	

•		 รางวัลดีเด่นคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการ	ทำงาน	ปี	2541	

•		 มาตรฐาน	 ISO	 14001-Petroleum	 Refining	 ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตทุกระบบ	 ปี	 2540	

และได้รับการต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งที่	 2	 ต่อเนื่องใน		

ปี	2546	

•		 สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบ		

สิง่แวดลอ้ม	และตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ป	ี2538	

•		 สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย	ปี	2538	

•		 อุตสาหกรรมดีเด่น	ประเภทบริหารความปลอดภัย	ปี	2537	

•		 บริษัทพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น	ปี	2534	

•		 บริษัทประหยัดพลังงานดีเด่น	ปี	2533	
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StrategyandProfileDisclosures Pagenr.

1. StrategyandAnalysis 

 1.1 StrategyandAnalysis 6

 1.2 Descriptionofkeyimpacts,risks,andopportunities 8

2. OrganizationalProfile 

 2.1 Nameoftheorganization 20

 2.2 Primarybrands,products,and/orservices 6

 2.3 Operationalstructureoftheorganization,includingmaindivisions,operatingcompanies,

   subsidiaries,andjointventures 11

 2.4 Locationoforganization’sheadquarters 20

 2.5 Numberofcountrieswheretheorganizationoperates,andnamesofcountrieswitheither -

   majoroperationsorthatarespecificallyrelevanttothesustainabilityissuescoveredinthereport 

2.6 Natureofownershipandlegalform -

2.7 Marketsserved(includinggeographicbreakdown,sectorsserved,andtypesofcustomers/beneficiaries) - 

 2.8 Scaleofthereportingorganization 20

2.9 Significantchangesduringthereportingperiodregardingsize,structure,orownership 20

 2.10 Awardsreceivedinthereportingperiod 59

3. Reportparameter 

 ReportProfile 

 3.1 Reportingperiod(e.g.,fiscal/calendaryear)forinformationprovided 22

 3.2 Dateofmostrecentpreviousreport(ifany) -

 3.3 Reportingcycle(annual,biennial,etc.) 22

3.4 Contactpointforquestionsregardingthereportoritscontents. 22

 ReportScopeandBoundary 

 3.5 Processfordefiningreportcontent -

3.6 Boundaryofthereport(e.g.,countries,divisions,subsidiaries,leasedfacilities,

   jointventures,suppliers) -

 3.7 Specificlimitationsonthescopeorboundaryorthereport -

3.8 Basisforreportingonjointventures,subsidiaries,leasedfacilities,outsourcedoperations, -

   andotherentitiesthatcansignificantlyaffectcomparabilityfromperiodtoperiod

   and/orbetweenorganizations 

3.9 Datameasurementtechniquesandthebasesofcalculations,includingassumptions

   andtechniquesunderlyingestimationsappliedtothecompilationoftheIndicators

   andotherinformationinthereport -

3.10 Explanationoftheeffectofanyre-statementsofinformationprovidedinearlierreports,

   andthereasonsforsuchre-statement(e.g.,merger/acquisitions,changeofbaseyears/periods,

   natureofbusiness,measurementmethods) -

3.11 Significantchangesfrompreviousreportingperiodsinthescope,boundary,ormeasurement

   methodsappliedinthereport -

 GRIContentIndex 

 3.12 TableidentifyingthelocationoftheStandardDisclosuresinthereport -
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StrategyandProfileDisclosures Pagenr.

 Assurance 

 3.13 Policyandcurrentpracticewithregardtoseekingexternalassuranceforthereport -

   ”Ifnotincludedintheassurancereportaccompanyingthesustainabilityreport,

   explainthescopeandbasisoranyexternalassuranceprovided”Alsoexplain

   therelationshipbetweenthereportingorganizationandtheassuranceprovider(s) 

4. Governance,commitments,andEngagement 

 Governance 

 4.1 Governancestructureoftheorganization,includingcommitteesunder annual

   thehighestgovernancebodyresponsibleforspecifictasks,suchassettingstrategy report

   ororganizationaloversight 

 4.2 IndicatewhetherChairofthehighestgovernancebodyisalsoanexecutiveofficer 17

   (and,ifso,theirfunctionwithintheorganization’smanagementandthereasons

   forthisarrangement). 

 4.3 Fororganizationsthathaveaunitaryboardstructure,statethenumberofmembers -

   ofthehighestgovernancebodythatareindependentand/ornon-executivemembers 

 4.4 Mechanismsforshareholdersandemployeestoproviderecommendation 18

   ordirectiontothehighestgovernancebody 

4.5 Linkagebetweencompensationformembersofthehighestgovernancebody, 22

   seniormanagers,andexecutives(includingdeparturearrangements),

   andtheorganization’sperformance(includingsocialandenvironmentalperformance) 

 4.6 Processesinplaceforthehighestgovernancebodytoensureconflictsofinterestareavoided 22

 4.7 Processfordeterminingthequalificationsandexpertiseofthemembersofthehighest 22

   governancebodyforguidingtheorganization’sstrategyoneconomic,environmental,

   andsocialtopics 

 4.8 Internallydevelopedstatementsofmissionorvalues,codesifconduct,andprinciples 6

   relevanttoeconomic,environmental,andsocialperformanceandthestatusoftheirimplementation 

4.9 Proceduresofthehighestgovernancebodyforoverseeingtheorganization’sidentification 22

   andmanagementofeconomic,environmental,andsocialperformance,including

   relevantrisksandopportunities,andadherenceorcompliancewithinternationallyagreed

   standards,codesofconduct,andprinciples 

 4.10 Processesforevaluatingthehighestgovernancebody’sownperformance, 22

   particularlywithrespecttoeconomic,environmental,andsocialperformance

CommitmentstoExternalInitiatives 

 4.11 Explanationsofwhetherandhowtheprecautionaryapproachorprincipleisaddressed 23

   bytheorganization 

 4.12 Externallydevelopedeconomic,environmental,andsocialcharts,principles, 24

   orotherinitiativestowhichtheorganizationsubscribesorendorses 

 4.13 Membershipsinassociations(suchasindustryassociations)and/ornational/international 24

   advocacyinrelevantorganizations 

 StakeholderEngagement 

 4.14 Listofstakeholdergroupsengagedbytheorganization 24

 4.15 Basisforidentificationandselectionofstakeholderswithwhomtoengage 25

 4.16 Approachestostakeholderengagement,includingfrequencyofengagement 25

   bytypeandbystakeholdergroup 

4.17 Keytopicsandconcernsthathavebeenraisedthroughstakeholderengagement, 25

   andhowtheorganizationhasrespondedtothosekeytopicsandconcerns,

   includingthroughitsreporting
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ManagementApproachandPerformanceIndicators
EconomicDisclosures Pagenr.

DisclosureofManagementApproach 28

PerformanceIndicators 

Aspect:EconomicPerformance 

EC1 Directeconomicvaluegeneratedanddistributed,includingrevenues,operatingcosts, 23

   employeecompensation,donationsandothercommunityinvestments,retainedearnings,

   andpaymentstocapitalprovidersandgovernments. 

EC2 Financialimplicationsandotherrisksandopportunitiesfortheorganization’sactivities -

   duetoclimatechange. 

EC3 Coverageoftheorganization’sdefinedbenefitplanobligations. - 

EC4 Significantfinancialassistancereceivedfromgovernment. - 

Aspect:MarketPresence 

EC6 Policy,practices,andproportionofspendingonlocallybasedsuppliersatsignificantlocations -

   ofoperation. 

EC7 Proceduresforlocalhiringandproportionofseniormanagementhiredfromthelocalcommunity -

   atsignificantlocationsofoperation. 

Aspect:IndirectEconomicImpacts 

EC8 Developmentandimpactofinfrastructureinvestmentsandservicesprovidedprimarily -

   forpublicbenefitthroughcommercial,in-kind,orprobonoengagement. 



EnvironmentalDisclosures Pagenr.

DisclosureofmanagementApproach 33

PerformanceIndicators 

Aspect:Materials 

EN1 Materialsusedbyweightorvolume 24 

EN2 Percentageofmaterialusedthatarerecycledinputmaterials. - 

Aspect:Energy 

EN3 Directenergyconsumptionbyprimaryenergysource. 27

EN4 Indirectenergyconsumptionbyprimarysource. 27

Aspect:Water 

EN8 Totalwaterwithdrawalbysource. 28 

Aspect:Biodiversity 

EN11 Locationandsizeoflandowned,leased,managedin,oradjacentto,protectedareas -

   andareasofhighbiodiversityvalueoutsideprotectedarea. 

EN12 Descriptionofsignificantimpactsofactivities,products,andservicesonbiodiversity -

   inprotectedareasandareasofhighbiodiversityvalueoutsideprotectedareas. 

Aspect:Emissions,Effluents,andWaste 

EN16 Totaldirectandindirectgreenhousegasemissionsbyweight. 37

EN17 Otherrelevantindirectgreenhousegasemissionsbyweight. 37

EN18 Initiativestoreducegreenhousegasemissionsandreductionsachieved 37

EN19 Emissionsofozone-depletingsubstancesbyweight. - 

EN20 NOx,SOx,andothersignificantairemissionsbytypeandweight. 30 

EN21 Totalwaterdischargebyqualityanddestination. 29 

EN22 Totalweightofwastebytypeanddisposalmethod. 33 

EN23 Totalnumberandvolumeofsignificantspills - 
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PerformanceIndicators Pagenr.

Aspect:ProductsandServices 

EN26 Initiativestomitigateenvironmentalimpactsofproductsandservices,andextentofimpactmitigation. 57

EN27 Percentageofproductssoldandtheirpackagingmaterialsthatarereclaimedbycategory. NA

Aspect:Compliance 

EN28 Monetaryvalueofsignificantfinesandtotalnumberofnon-monetarysanctionsfornon-compliance 35

   withenvironmentallawsandregulations. 

Aspect:Transport 

EN29 Significantenvironmentalimpactsoftransportingproductsandothergoodsandmaterialsusedfor -

   theorganization’soperations,andtransportingmembersoftheworkforce. 

	

SocialDisclosure:LaborPracticesandDecentWork Pagenr.

DisclosureofManagementApproach 38

PerformanceIndicators 

Aspect:Employment 

LA1 Totalworkforcebyemploymenttype,employmentcontract,andregion. 38

LA2 Totalnumberandrateofemployeeturnoverbyagegroup,gender,andregion. 39

LA3 Benefitsprovidedtofull-timeemployeesthatarenotprovidedtotemporaryorpart-timeemployees, -

   bymajoroperations. 

Aspect:labor/ManagementRelations 

LA4 Percentageofemployeescovered. 40 

LA5 Minimumofnoticeperiod(s)regardingsignificantoperationalchanges,includingwhetheritisspecified 40

   incollectiveagreements. 

Aspect:OccupationalHealthandSafety 

LA7 Ratesofinjury,occupationaldiseases,lostdays,andabsenteeism,andtotalnumberofwork-related 46

   fatalitiesbyregion. 

LA8 Education,training,counseling,prevention,andrisk-controlprogramsinplacetoassist 44

   workforcemembers,theirfamilies,orcommunitymembersregardingseriousdisease. 

Aspect;TrainingandEducation 

LA10 Averagehoursoftrainingperyearperemployeecategory 43

LA12 Percentageofemployeesreceivingregularperformanceandcareerdevelopmentreviews 43

Aspect:DiversityandEqualOpportunity 

LA13 Compositionofgovernancebodiesandbreakdownofemployeespercategoryaccordingtogender,

   agegroup,minoritygroupmembership,andotherindicatorsofdiversity 38

LA14 Ratioofbasicsalaryofmentowomenbyemploymentcategory 38



SocialDisclosure:HumanRights Pagenr.

DisclosureofmanagementApproach 38

PerformanceIndicators 

Aspect:InvestmentandProcurementPractices 

HR1 Percentageandtotalnumberofsignificantinvestmentagreementsthatincludehumanrightsclauses -

   orthathaveundergonehumanrightsscreening. 

HR2 Percentageofsignificantsuppliersandcontractorsthathaveundergonescreeningonhumanrights 39

   andactionstaken. 

Aspect:Non-discrimination 

HR4Totalnumberofincidentsofdiscriminationandactionstaken. 39
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Aspect:FreedomofAssociationandCollectiveBargaining 

HR5 Operationsidentifiedinwhichtherighttoexercisefreedomofassociationandcollectivebargaining 40

   maybeatsignificantrisk,andactionstakentosupporttheserights. 

Aspect:ChildLabor 

HR6 Operationsidentifiedashavingsignificantriskforincidentsofchildlabor,andmeasurestaken 38

   tocontributetotheeliminationofchildlabor. 

Aspect:ForcedandCompulsoryLabor 

HR7 Operationsidentifiedashavingsignificantriskforincidentsofforcedorcompulsorylabor, 38

   andmeasurestakentocontributetotheeliminationofforcedorcompulsorylabor. 



SocialDisclosure:Society Pagenr.

DisclosureofManagementApproach -

PerformanceIndicators 

Aspect:Community 

SO1 Nature,scope,andeffectivenessofanyprogramsandpracticesthatassessandmanage -

   theimpactsofoperationsoncommunities,includingentering,operating,andexiting. 

Aspect:Corruption 

SO2 Percentageandtotalnumberofbusinessunitsanalyzedforrisksrelatedtocorruption. - 

SO3 percentageofemployeestrainedinorganization’santi-corruptionpoliciesandprocedures. - 

SO4 Actionstakeninresponsetoincidentsofcorruption. - 

Aspect:PublicPolicy 

SO5 Publicpolicypositionsandparticipationinpublicpolicydevelopmentandlobbying. -

Aspect:Compliance 

SO8 Monetaryvalueofsignificantfinesandtotalnumberofnon-monetarysanctionsfornon-compliance -

   withlawsandregulations. 



SocialDisclosure:ProductResponsibility Pagenr.

DisclosureofManagementApproach

PerformanceIndicators 

Aspect:CustomerHealthandSafety 

PR1 Lifecyclestagesinwhichhealthandsafetyimpactsofproductsandservicesareassessedforimprovement, -

   andpercentageofsignificantproductsandservicescategoriessubjecttosuchprocedures. 

Aspect:ProductandServiceLabeling 

PR3 Typeofproductandserviceinformationrequiredbyprocedures,andpercentageofsignificantproducts -

   andservicessubjecttosuchinformationrequirements. 

Aspect:MarketingCommunications 

PR6 Programsforadherencetolaws,standards,andvoluntarycodesrelatedtomarketingcommunications, 58 

  includingadvertising,promotion,andsponsorship. 

Aspect:CustomerPrivacy 

PR8 Totalnumberofsubstantiatedcomplaintsregardingbreachesofcustomerprivacyandlossesof -

   customerdata. 

Aspect:Compliance 

PR9 Monetaryvalueofsignificantfinesfornon-compliancewithlawsandregulationsconcerningtheprovision NA

   anduseofproductsandservices. 
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รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมปี2552
บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด(มหาชน)

พิมพ์ด้วยกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมGreenPaper
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