






วันนี้ บางจากฯ ก�าวต�อไปสู�ความเป�นผู�นำในการสร�างพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคมสีเขียว Green Society
ด�วยวิถีบางจากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุ �งสร�างสมดุลระหว�างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมเพื่อคนไทยอย�างยั่งยืน 
โดยการใช�ทรัพยากรอย�างมีคุณค�า เน�นการผลิตแบบสีเขียว
และร�วมมือกันฟ��นฟูธรรมชาติเสมือนหนึ่งการเชื ่อมต�อความสุขของทุกชีวิต
บนอาณาเขต Green Society ที่บางจากฯ สร�างสรรค� และเชื ่อมั่นว�า
ความสำเร็จในการสร�างสังคมสีเขียวมิ ใช�อาศัยเพียงพลังจากภาคผู�ผลิต
หากแต�ต�องรวมพลังจากแนวร�วมทุกภาคส�วน จึงจะเป�นจริงได� 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว

ทุกโครงการที่เปนรูปธรรมของบางจากฯ

ในอดีตถึงปจจุบัน หรือโครงการลงทุน

ในธุรกิจพลังงานทดแทนอ�นๆ ในอนาคต

ลวนเกิดขึ้นจากความมุงมั่นเพ�อบรรลุ

พันธกิจที่บางจากฯ ไดใหคำมั่นไว

“

”
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สารบัญ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

เปิดบ้านบางจาก
• โครงสร้างองค์กร 
• วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน
• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• ความเสี่ยงหลักขององค์กร 

ผลปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 24

5

8

27



ผลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
• การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 
• บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
• ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
• การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
• การด�าเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHEE)
•  การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
•  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ผลปฏิบัติงานด้านสังคม

รางวัลแห่งปี 2555
GRI API/APIECA UNGC 
Principles Content Index

การรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก
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4 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2555



สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 ในปี	 2555	 กรุงเทพมหานครโชคดีที่มิต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยเช่นปีก่อนหน้า	 แต่ก็มิได้หมายความว่าปัญหา 

สิ่งแวดล้อมหมดไป	 เพราะจังหวัดต่างๆ	 ทั่วประเทศยังคงต้องสู้กับปัญหาภัยพิบัติในหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม	 

ดินถล่ม	 ฝนแล้ง	 บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตระหนักดีว่า	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่งบอก	

ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม	 จึงยังคงด�าเนินกิจการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการลดภาวะ 

เรือนกระจก	 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยกลั่นเพื่อลดการใช้พลังงาน	 ด�าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 

แสงอาทิตย์ให้ได้ก�าลังผลิตตามระยะเวลาที่วางแผนไว้	แม้ว่าต้องพบกับอุปสรรคท�าให้โครงการฯ	ล่าช้าไป	ซึ่งหากแล้ว

เสร็จจะท�าให้บริษัทฯ	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจากปีฐานร้อยละ	50	ย่ิงไปกว่านั้น	บริษัทฯ	ยังขยายกิจกรรมด้าน 

สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะด้วยการจัดสัมมนา	 “น�้าท่วม	 แผ่นดินไหว:	 ประเทศไทยก้าวพ้นภัยพิบัติ”	 สนับสนุนให้โรงเรียน 

ท่ัวประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาภัยพิบัติด้วยโครงการ	 Thailand	Go	Green	และยังส่งเสริมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม

แก่ชุมชนรอบโรงกลั่นน�้ามันบางจาก

 

 ในช่วงกลางปี	 2555	 ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาน�ามาซึ่งความเสียใจให้แก่ผู ้บริหารและพนักงานบริษัท	 

บางจากฯ	 ทุกคน	 กรณีท�าให้ผู ้อาศัยรอบโรงกลั่นน�้ามันบางจากเกิดความตระหนกและกังวลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน 

โรงกล่ัน	ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ลงพื้นที่เพื่อขออภัยต่อชุมชนโดยรอบ	และส่งทีมพนักงานลงเยียวยาความเสียหาย

ทันที	 โดยด�าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว	 เป็นการแสดงความรับผิดชอบทั้งต่อจิตใจและทรัพย์สินของ 

ผู้เสียหายอย่างจริงใจ	และในการท�าให้หน่วยผลิตกลับมาท�างานได้ดังเดิมอย่างปลอดภัย	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จ้างผู้เช่ียวชาญ

ด้านความปลอดภัยจากต่างประเทศพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้นย่ิงกว่ามาตรฐานสากลของโรงกล่ันทั่วไป	ส่งผลให้	

บริษัท	บางจากฯ	ได้รับความเมตตา	ความเข้าใจ	และโอกาสจากชุมชนโดยรอบ	ที่ยืนยันจะอยู่ร่วมกันต่อไป 
 สุดท้ายนี้ ผมในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท บางจากฯ ทุกคนยังคงยืนหยัดที่จะสานต่อ 
วัฒนธรรมของบริษัทฯ ท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป

(นายวิเชียร	อุษณาโชติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

5บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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หลักสากล 10 ประการ การด�าเนินงาน

สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน 

สิ่งแวดล้อม 

การต่อต้านทุจริต

1.	สนับสนุนและเคารพในเรื่องการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใน

ระดับสากล	ตามขอบเขตอ�านาจที่

เอ้ืออ�านวย

2.	หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตน

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.	ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวม

กลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ

ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

4.	ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์	และ

แรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ

5.	ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่าง

จริงจัง

6.	ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้าง

แรงงานและการประกอบอาชีพ

7.	สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง 

ในการด�าเนินงานที่อาจจะส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.	อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมการ 

ยกระดับความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

9.	ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10.ด�าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต	

รวมทั้งการกรรโชก	และการให้

สินบนในทุกรูปแบบ

•	ก�าหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

จริยธรรม	รวมถึงมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

•	สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานบริษัทบางจากขึ้นเพื่อ 

(1)	แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

(2)	ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	และระหว่าง		

							ลูกจ้างด้วยกันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข	และเรียบร้อยเหมาะสม

•	บริษัทฯ	มีนโยบายไม่จ้างแรงงานเกณฑ์	แรงงานบังคับ	และแรงงานเด็ก

•	สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการท�างานระดับมืออาชีพ	บรรจุบุคคล

ให้เหมาะกับงาน	ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	จัดให้มี

สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและปลอดภัย	และให ้

ผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้ในธุรกิจเดียวกัน

•	ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์	(Vision)	ของบริษัทฯ	“Greenergy	Excellence”	 

มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

•	ก�าหนดเป็นวัฒนธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม”	

•	ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	สร้างความเข้าใจ	รับฟังปัญหาและผลกระทบ	อันอาจ

เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ	เพื่อการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	อันจะเป็น

รากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน

•	ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยค�านึงถึงความเหมาะสม	

และประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน

•	เป็นผู้น�าพัฒนาพลังงานทดแทนและเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

•	ก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ	และข้อ

พึงปฏิบัติเรื่องการไม่รับและไม่ให้ที่ไม่เหมาะสม	รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

จริยธรรม	รวมถึงสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผู้ประกอบการสถานี

บริการน�้ามันมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านจดหมายถึง 

ผู้ประกอบการทุกราย	(1,080	ราย	ณ	ปีพ.ศ.	2554)	รวมถึงคู่มือบริหาร 

ปั๊มบางจาก

•	จัดกิจกรรม	CG	Day	ประจ�าปี	2555	“CG	Go	ASEAN”	เพื่อเน้นย�้า 

แนวปฏิบัติ	CG	แก่พนักงานเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เวที	ASEAN

			รวมถึงรณรงค์ต่อต้านทุจริตภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Adherence to The United- 

Nations Global Compact
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เปิดบ้าน

บางจาก



โครงสร้างองค์กร 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ส้ินปี 2555 มีพนักงานจ�านวน สิ้นปี 2555 มีรายได้

•	บริษทัน�า้มนัชัน้น�าของคนไทย	ประกอบธรุกจิปิโตรเลยีมครบวงจร	ตัง้แต่การจดัหาน�า้มนัดบิ	ผลติ	และจ�าหน่ายน�า้มนัส�าเรจ็รปู

•		จัดต้ังขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2527	

•		จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ด�าเนินการในลักษณะบริษัทจ�ากัดเมื่อ 

วันท่ี	8	พฤศจิกายน	2527	

•		จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท	มหาชน	จ�ากัด	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2536	และได้น�าหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2537

•		ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	1,531	ล้านบาท	ทุนช�าระแล้ว	1,377	ล้านบาท	

•		ส�านักงานใหญ่	 ตั้งอยู่เลขที่	 555/1	 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์	 อาคาร	 A	 ช้ัน	 10	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 แขวงจตุจักร	 

เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

165,2461,027

คน ล้านบาท
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้าน
ธุรกิจโรงกลั่น

สายงานด้าน
ธุรกิจการตลาด

สายงานด้าน
บัญชีและการเงิน

สายงานด้านบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานด้าน
พัฒนาธุรกิจองค์กร

สายงานด้านธุรกิจ
พลังงานทดแทน

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจการตลาด
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7%

23%

70%

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจการตลาด

ธุรกิจโรงกลั่น 

1

1

2

3

5

2

3

4

5

6

7

8

4

ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล

ปั๊มมาตรฐาน 483 แห่ง

ปั๊มชุมชน 584 แห่ง

สายการบิน

สวนปาล์มน�้ามัน

ตลาดอุตสาหกรรม

น�้ามันเคร่ือง

ร้านใบจาก/เลมอนกรีน

ร้านกาแฟอินทนิล

Green Series

โรงเอทานอล

เหมืองแร่โปแตช

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1

1

5

2

6

3

7

4

8

2 3 4 5

ทั้งนี้	เป็นสัดส่วนตาม	EBITDA	ของธุรกิจ

โครงสร้างการลงทุน
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โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

บจก. บางจากกรีนเนท

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

กระทรวงการคลัง 9.98% บมจ.ปตท. 27.22% ประชาชน 62.80%

บจก.บางจาก ไบโอฟูเอล 

บจก.อุบล ไบโอเอทานอล
+ บจก.อุบลเกษตรพลังงาน 100%
+ บจก.อุบลไบโอแก๊ส 100%
+ บจก.เอ็นพีไบโอเอนเนอร์ยี 99.95%

บจก.ขนส่งน�้ามันทางท่อ บมจ.เหมืองแร่โปแตชอาเซียน

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี
+ บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) 100%
+ บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) 100%
+ บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) 100%
+ บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) 100%
+ บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) 100%

49% 70%

100%
21.28%

5.07% 13.17%

• ทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท • ทุนช�าระแล้ว 1,376,923,157 บาท
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์: Greenergy Excellence

วัฒนธรรมพนักงาน:

ค่านิยม

พันธกิจองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร:

มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

Beyond Expectation มุ่งความเป็นเลิศ

Continuing Development สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง

Pursuing Sustainability ค�านึงถึงความยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี ้

ด�าเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม

ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม

มีวฒันธรรมการด�าเนนิธุรกจิที่รับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสังคม

ต่อพนักงาน

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท	 บางจากปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นบริษัทไทยช้ันน�าที่ก่อตั้งเพ่ือด�าเนินธุรกิจพลังงานตั้งแต่ปี	 2528	

ที่ได้ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร	 “พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	 มาโดยตลอด	 นั่นหมายถึงว่า	

บริษัทฯ	มุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางส่ิงแวดล้อมและสังคม	โดยบริษัทฯ	ได้น�า

ท้ังหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	 หลักธรรมาภิบาล	และหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	มาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร	 นอกจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจให้สามารถสร้างมูลค่า

ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องด้วยหลักการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดต่อการด�าเนินธุรกิจของ

องค์กรอย่างเคร่งครัดแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้น�าแนวคิดการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนเข้ามาเป็นส่วนประกอบส�าคัญตั้งแต่

ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	 โดยบริษัทฯ	 ได้บรรจุตัวช้ีวัดด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัด

ของเป้าหมายการด�าเนินงาน	เพิ่มเติมจากตัวชี้วัดด้านอื่นๆ	(ด้านการเงิน	ด้านลูกค้า	ด้านกระบวนการ	และด้านบุคลากร)	

ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถถ่ายทอดเป้าหมายเกี่ยวกับด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมสู่การปฏิบัติการในส่วนและสายงานต่างๆ	

ของบริษัทฯ	 ได้อย่างถูกต้อง	 ท�าให้แผนการปฏิบัติการมีความเช่ือมโยงหรือไม่ขัดต่อเป้าหมายตัวช้ีวัดด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 ในขณะที่ระดับปฏิบัติการน้ัน	 นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

มาจากตัวชี้วัดขององค์กรแล้ว	 พนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 ที่ได้ยึดถือวัฒนธรรมพนักงาน	 “เป็นคนดี	 มีความรู้	 เป็น

ประโยชน์ต่อผู ้อื่น”	 และค่านิยมทั้ง	 3	 ข้อข้างต้น	 จะเป็นส่วนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต่างๆ	 ทั้งที่เกิดประโยชน์ใน 

ทางตรงและทางอ้อมให้เกิดผลส�าเร็จได้อย่างแท้จริง
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กลยุทธ์หลักในการด�าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน

 พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะมีการเติบโตสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่าง

ยั่งยืน	โดยการปรับโครงสร้างรายได้ขององค์กรจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการกล่ันสูงถึงร้อยละ	70	และ

จากธุรกิจการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ	30	ซ่ึงด้วยธรรมชาติของธุรกิจการกล่ันที่มีความผันผวนสูง	ไม่ว่าราคาน�้ามัน

ในตลาดโลกหรือค่าการกลั่นที่ผันผวนขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาค	 ซึ่งอาจจะท�าให้ผลประกอบการ 

ของบริษัทฯ	มีความผันผวนตามไปด้วยเช่นกัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดเป้าหมายให้โครงสร้างรายได้ขององค์กร 

มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการกลั่นอยู ่ที่ระดับร้อยละ	 50	 ธุรกิจการตลาดร้อยละ	 20	 และธุรกิจใหม่ซึ่งนับรวมถึง 

ธุรกิจพลังงานสะอาดและธุรกิจพลังงานอื่นๆ	อีกร้อยละ	30	ณ	ปี	2558	ซ่ึงธุรกิจใหม่นี้จะมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด

และธุรกิจพลังงานอ่ืนๆ	ท่ีมีรายได้ท่ีคงท่ีและมีความเส่ียงจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกต�่า	เช่น	ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์	 และพลังงานทดแทนอ่ืนๆ	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มที่รวมไปถึง 

การปลูกปาล์ม	หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	เป็นต้น	เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของกิจการอย่างมั่นคงและเป็นการ

กระจายความเสี่ยงรายได้ของบริษัทฯ	ในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	

 มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)
บริษัทฯ	 ตระหนักว ่าการด�าเนินธุรกิจโรงกลั่นน�้ ามันนั้น	 มีการใช ้พลังงานค ่อนข ้างสูงและปล ่อยก ๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในการกลั่นและแปรรูปน�้ามันดิบให้เป็นน�้ามันส�าเร็จรูป	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ตั้งเป้าหมายสู่บริษัท

ท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์	 เพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจการกล่ัน

ของบริษัทฯ	ให้เหลือน้อยที่สุด	โดยภายในปี	2558	บริษัทฯ	จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า

ร้อยละ	50	 (จาก	Business	as	usual	baseline)	 ซ่ึงเกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดอย่าง

ต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	 118	 เมกะวัตต์	 โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน	

โรงงานผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลัง	การผลิตน�้ามันดีเซลจากสาหร่าย	รวมไปถึงการปรับปรุงด้านการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เชื้อเพลิงสะอาดของธุรกิจการกล่ันด้วยเช่นกัน

 พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ	 เห็นว่าการด�าเนินกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ไม่ได้ควบรวมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนิน

ธุรกิจน้ัน	 จะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้นได้อย่างยั่งยืน	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มุ ่งพัฒนารูปแบบการ

ด�าเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมได้	 ซึ่งจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและต่อเนื่อง

ไปพร้อมๆ	 กับการเติบโตของธุรกิจนั่นเอง	 ส�าหรับรูปแบบทางธุรกิจที่บริษัทฯ	 ได้พัฒนาจนประสบความส�าเร็จและ 

ยังด�าเนินการอย่างต่อเนื่องนั้นได้แก่	รูปแบบธุรกิจการร่วมด�าเนินธุรกิจปั๊มน�้ามันร่วมกับสหกรณ์การเกษตร	ซ่ึงนับว่า

เป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้	และยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ	ชุมชน	และสังคมของกลุ่มสหกรณ์ด้วย	ทั้งนี้รวมไปถึง 

การรับซื้อสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยชุมชนต่างๆ	 มาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของบริษัทฯ	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ได้ร่วมกับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพลังงาน	ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์	พัฒนารูปแบบธุรกิจการส่งเสริม 

การพลิกสวนส้มร้างสู ่ปาล์มน�้ามัน	 ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรในพ้ืนที่สวนส้มร้างรังสิตและยังเป็นการ 

พัฒนาและยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนอีกด้วย	 ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนดังที่ 

บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า	 10	 ปี	 ในการส่งเสริมทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ 

ท้ังต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นจากราคาพืชผลการเกษตรที่สูงขึ้น

 เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการโดยยึดหลักเปิดเผย	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือแม้กระทั่งการเปิดเผย

ข้อมูลคุณภาพอากาศและน�้าทิ้งบริเวณรอบโรงกล่ันน�้ามันบางจากฯ	 ซ่ึงนับว่าเป็นการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

เชิงรุก	(Proactive)	โดยได้มีการติดต้ังป้ายบอกคุณภาพอากาศและน�้าทิ้งดังกล่าวหน้าโรงกล่ัน	และบริเวณชุมชนรอบ 

โรงกล่ัน	เพื่อแสดงข้อมูลอย่างเปิดเผย	ตรงไปตรงมา	

1

2

3
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พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ)

แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและผลการด�าเนินการ เป้าหมายถัดไป (ปี 2556)

1.1	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์ทั้งหมด	118	เมกะวัตต์

1.2	พัฒนาธุรกิจผลิตเอทานอลก�าลังผลิต

รวม	400,000	ลิตร/วัน

1.3	พัฒนาธุรกิจผลิตไบโอดีเซลก�าลังผลิต

รวม	300,000	ลิตร/วัน

1.1	สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว	

38	 เมกะวัตต์	 ตั้งแต่กลางปี	 2555	และ 

เริ่มด�าเนินโครงการที่ชัยภูมิและบางปะหัน

1.2	บจก.	อบุลไบโอเอทานอล	(UBE)	ก่อสร้าง 

แล้วเสรจ็	เริม่ด�าเนนิการทดสอบการใช้งาน

ของระบบ	(Commissioning)

1.3	 เดินเครื่องผลิตไบโอดีเซลได้เกือบเต็ม

ก�าลงัผลิต	และได้ด�าเนนิโครงการเพ่ือแก้ไข

ข้อจ�ากดั	(Debottleneck)	แล้วเสรจ็ท�าให้มี

ก�าลังผลิตรวม	360,000	ลิตร/วัน

1.1	 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก	 32	

เมกะวตัต์	ให้ได้ภายในปี	2556	รวมทัง้หมด	

70	 เมกะวัตต์	 (บางปะอิน	38	 เมกะวัตต์,	

ชัยภูมิ	 16	 เมกะวัตต์ ,	 บางปะหัน	 16	 

เมกะวัตต์)

1.2	 เดินเครื่องและจ�าหน่ายเอทานอลจาก

โรงงาน	UBE	ได้อย่างต่อเนื่อง

1.3	 ศึกษาการเพิ่มหน่วยผลิตไบโอดีเซล	

เพือ่รองรบัปรมิาณการใช้ไบโอดเีซลทีส่งูขึน้

มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) (ด้านสิ่งแวดล้อม)

แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและผลการด�าเนินการ เป้าหมายถัดไป (ปี 2556)

2.1 ใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดแทน

การใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง

2.2	 ใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดแทน

การใช้ก๊าซหุงต้มเป็นสารป้อนเข้าหน่วย

ผลิตไฮโดรเจน

2.3	ผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้า	

Co-gen	ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง

2.4	ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของโรงกลั่น

2.5	พัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด	

(ตามข้อ	1)

2.1	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น�้ามัน

เตาได้ร้อยละ	65	ของการใช้น�้ามันเตาเดิม		

ต�่ากว่าเป้าหมาย	เนื่องจากปริมาณก๊าซเชื้อ

เพลงิทีผ่ลติได้เพิม่ขึน้และต้องใช้ก๊าซหงุต้ม

เป็นเชื้อเพลิงร่วมบางส่วน	อีกทั้งยังต้องใช้

หม้อไอน�า้	ซ่ึงต้องใช้น�า้มนัเตาเป็นเชือ้เพลงิ	

เพือ่รกัษาความมัน่คงทางไฟฟ้า/ไอน�า้	แต่ใช้

ในปริมาณต�่าสุด

2.2	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้ก๊าซ 

หุงต้มได้ร้อยละ	83	ของการใช้ก๊าซ

หุงต้มเดิม

2.3	ผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้า	

Co-gen	ร้อยละ	60	และ	57	ตามล�าดบัของ

ก�าลังการผลิตของ	Co-gen

2.4	 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพจ�านวน	

6	 โครงการ	ท�าให้ประหยัดการใช้พลังงาน

ได้ร้อยละ	 1.4	 เป็นไปตามแผนงานการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

2.5	รายละเอียดตามข้อ	1

2.1	มุง่ใช้ก๊าซธรรมชาตทิดแทนการใช้น�้ามนั

เตาให้ได้ทั้งหมด

2.2	มุ่งใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้ก๊าซ

หุงต้มให้ได้ทั้งหมด

2.3	 เพิ่มการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจาก 

โรงไฟฟ้า	Co-gen	ให้ได้สูงสุด

2.4	 ศึกษาการลงทุนโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2.5	รายละเอียดตามข้อ	1

ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ประกอบกับพนักงานบางจากที่ยึดมั่นต่อวัฒนธรรมพนักงานและค่านิยม 
รวมถึงเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนนั้น จะสามารถท�าให้บริษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายการสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าได้อย่างต่อเนื่องก้าวขึ้นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

15บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   

(In-process) (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและผลการด�าเนินการ เป้าหมายถัดไป (ปี 2556)

3.1	พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ

3.2	พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน

3.1.1	 พัฒนาสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์

การเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีก	16	แห่ง	(รวมเป็น

ทั้งหมด	584	แห่ง)	 ซ่ึงเป็นการสร้างงาน

สร้างรายได้ให้กับชุมชนในสหกรณ์และ

เป็นการพัฒนาสังคมในระดับ	Bottom	up	

ขึ้นมาสู่ระดับมหภาค	พร้อมทั้งได้น�าสินค้า

เกษตรมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของ 

บางจากฯ	ได้แก่	ลูกหยีกวน

3.1.2	ด�าเนนิโครงการ	Thailand	Go	Green	

ต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 ในหัวข้อ	 “เรียนรู ้สู ้ 

ภัยพิบัติ	 ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน”	

เพื่อสร้างจิตส�านึก	และปลูกฝังความรู้ต่อ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มนักเรียน

ในโรงเรียนทั่วประเทศ	 ซ่ึงปี	 2555	 มี

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	677	แห่ง	

3.1.3	พัฒนารูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการ

พลิกสวนส้มร้างสู่ปาล์มน�้ามัน	 1,200	 ไร่	

ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปลูก

ปาล์มในพื้นที่รังสิต	นครนายก

3.2	 พัฒนารูปแบบให้ผู้อาศัยในชุมชน	 /

โรงเรยีน	มส่ีวนร่วมในการพจิารณาโครงการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	ยั่งยืน	เพื่อเสนอ

ให้บริษัทฯ	พิจารณา

3.1.1	พัฒนา	 /	ปรับปรุงและขยายสถานี

บริการร่วมกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง	 เป้า

หมายเพิ่มสถานีบริการร่วมกับสหกรณ์ฯ	

อีก	19	แห่ง	

3.1.2	 คงด�าเนินกิจกรรม	 Thailand	Go	

Green	ต่อเนื่อง	 เพื่อให้เยาวชนได้เรียน

รู้ประโยชน์และความจ�าเป็นของพลังงาน

ทดแทนได้อย่างจริงจัง	พร้อมทั้งเน้นการ

สือ่สารต่อประชาชนในด้านการเตรยีมพร้อม

รับมือกับภัยพิบัติ

3.1.3	 สาธิตและสนับสนุนให้เกษตรกรใน

พื้นที่สวนส้มร้างรังสิต	 หันมาปลูกปาล์ม

เพิ่มขึ้น	 โดยพร้อมจะสร้างโรงสกัดน�้ามัน

ปาล์มดิบในพื้นที่

3.2	 มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก

บริษัทและด�าเนินการจ�านวน	16	โครงการ

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ด้านสังคม)

แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและผลการด�าเนินการ เป้าหมายถัดไป (ปี 2556)

4.1	 เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใสเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ

4.1	สร้างความมั่นใจ	และเปิดให้ประชาชน

และหน่วยงานภาครฐัมส่ีวนร่วมในการตรวจ

สอบการด�าเนนิการอย่างโปร่งใส	ผ่านระบบ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศรอบโรงกลั่นและ

คุณภาพน�้าทิ้ง	 ที่แสดงผลหน้าโรงกลั่น	 

ในศูนย์การค้าปิยรมย์	 และในชุมชนรอบ 

โรงกลัน่	3	ชมุชน	รวมถงึการเชือ่มต่อระบบ

ดังกล่าวไปแสดงผลที่กรมโรงงาน

4.1	ด�าเนินการดังกล่าวต่อเนื่อง	

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า
Accoutability

ส�านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibility

โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
Transparency

ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
Equitable Treatment

มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว
Vision to Create Long Term Value

มีคุณธรรมและจริยธรรม
Ethics

ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ได้จัดท�า “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อันเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานในการด�าเนินธุรกิจ และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นครั้งที่ 9 อยู่บนพื้นฐานหลัก 6 ประการ อันได้แก่
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

•  เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 ต่อคณะกรรมการบริษัท
• ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
•  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของทางบริษัทฯ เป ็นนโยบายที่ดี โดยจะ 
มุ ่ ง เน ้นพลังงานสะอาดตามวิสัยทัศน ์ Greenergy  
Excellence โดยธุรกิจที่ท�าก็เน้นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้จากธุรกิจ
โซลาร์ ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ทั้งนี้ยังเน้นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม อย่างเช่น บริษัทฯ ได้ท�ากิจกรรม 
CSR ในหลายๆด้านที่ช่วยสร้างประโยชน์แก่ชาวบ้านใน
ชุมชนข้างเคียงอีกด้วย ถือว่าดีมากๆค่ะ

คุณพรพิมล ศรีบริกิจ
ผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
ให้ทุกส่วนขององค์กรมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณา
ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 คน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ

ในปี	 2555	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประชุม	 5	 คร้ัง	 เพ่ือติดตามการด�าเนินงานตามแผนงานการ

พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในด้านต่างๆ	ดังนี	้

•	ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

•	ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

•	ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

•	ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

•	ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•	ด้านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	ด้านการมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสู่สาธารณะ	 

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดท�าและสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู ่บริษัทย่อยอย่างเป็นทางการ	 

รวมถึงจัดกิจกรรม	 CG	Day	 ประจ�าปี	 2555	 “CG	Go	 ASEAN”	 เพื่อเน้นย�้าแนวปฏิบัติ	 CG	 แก่พนักงานเตรียม 

ความพร้อมในการก้าวสู่เวที	ASEAN	รวมถึงรณรงค์ต่อต้านทุจริตภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	บริษัทได้น�านโยบายและ 

การด�าเนินงานต่อต้านทุจริตให้พนักงานทุกคนทุกระดับ	 (ร้อยละ	 100)	 ตอบรับ-ท�าความเข้าใจในนโยบายและการ 

ด�าเนินงานต่อต้านทุจริตผ่านระบบการจัดการความรู้	 (Knowledge	Management)	 ขององค์กรและมีส่วนร่วมในงาน	 

CG	Day	เพื่อส่งเสริมการต่อต้านทุจริตทั่วทั้งองค์กร

หลังจากที่ได้เยี่ยมชมโครงการโซลาร์ และได้ฟัง
การบรรยายจากท่าน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
แล้ว คิดว่าบริษัทฯ จะยังคงสามารถเติบโตได้
อีกมาก ทั้งในส่วนธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด 
รวมทั้งธุรกิจพลังงานทดแทน และคาดว่าบางจาก
ในอนาคตอีก 3 - 4 ปีข้างหน้านี้ จะยังคงสร้าง
ผลก�าไรได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

คุณสมชัย อัศวินใจเพ็ชร
ผู้ถือหุ้น
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Functionnal	-	ผู้อ�านวยการโดยต�าแหน่ง	หรือ	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

Risk	Communication	-	มอบหมายหน้าที่โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน

หมายเหตุ

ความเสี่ยงหลักขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

ส�านักแผนกิจการ

ส่วนพัฒนาและ
บริหารความเสี่ยง

องค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจตลาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านพัฒนาด้านธุรกิจองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
 บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาและการเิงน

คณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกลยุทธ์
การลงทุนธุรกิจใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท

สายการรายงาน Functionnal

	 Risk	Communication

บริษัทฯ	ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล	COSO	Enterprise	Risk	Management	(COSO	

ERM)	และ	ISO	31000	เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบัน	โดยบริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคน	ทุกหน่วยงาน	ต้องยึดถือเป็นหน้าที่

รับผิดชอบ	 ในการปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงท้ังองค์กร	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิภาพ	และมีโครงสร้างและการรายงานติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นระบบตามกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร	ดังภาพ
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (ERM)

ติดตาม/ควบคุม/
ประเมินผล

ด�าเนินการตามแผนจัดการ
เพื่อลดระดับความเสี่ยง
ตามที่ก�าหนดไว้

ความเสี่ยง
• ระดับองค์กร
• ระดับสายงาน
• ระดับส่วนงาน

รวบรวม/วิเคราะห์
Risk Profile

เป้าหมายองค์กร/สายงาน/ส่วนงาน เพื่อทราบ 

ก�ากับดูแลพิจารณาคัดเลือกเป้าหมายองค์กร พิจารณา

ประสานงาน/ควบคุม

ระบุ

จัดการ

ติดตาม ประเมิน

B
o
D

E
R
M

C
R
M

D
ส
า
ย
/
ส
่ว
น
ง
า
น

บริษัทฯ	 สามารถจัดการความเสี่ยงองค์กรตามที่ระบุไว้ในปี	 2555	 ได้ตามแผนงานครบถ้วน	 ทั้งนี้	 ปัจจัยเส่ียง

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนของ 

บริษัทฯ	มีดังนี้

1. ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ

ภายใต้ความผันผวนของราคาน�้ามัน	 ค่าเงินบาทและอัตราแลกเปล่ียน	ความไม่แน่นอนของปริมาณการผลิตและ

ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในโลกและประเทศไทย	 การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ	 รวมถึงการเลือกลงทุน

ในธุรกิจใหม่	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ	 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได	้

บริษัทฯ	 จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู ้บริหารเพื่อก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง	 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อโครงการลงทุนใหม่ทุกระยะของโครงการ	 และได้มีการ

บริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน	รวมทั้งมีการจัดท�าแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต	ผู้บริหารระดับสูง	ยังได้มีการติดตามผลการด�าเนินการของบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกสัปดาห์และทุกเดือน	เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าจะสามารถด�าเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ทุก 2 เดือน

ทุก 2 เดือน

ทุกเดือน

Cross-functional risk workshop
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2. ความเส่ียงด้านสังคม

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มากขึ้น	บริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นก้าวสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ออกเทน	91	และ	95	ประเภท	E20	E85	

และดีเซลเพาเวอร์ดี	พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกจิตส�านึกให้ผู้บริโภครับทราบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์

(CO2 Emission)	ที่ลดลงเมื่อเติมผลิตภัณฑ์น�้ามันบางจาก	รวมถึงเพ่ิมการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์	 โรงงานผลิตเอทานอล	 โรงงานไบโอดีเซลที่ผลิตจากน�้ามันปาล์มที่รวมไปถึงการปลูกปาล์ม	 เป็นต้น	

พร้อมทั้งให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลิตพลังงานทดแทนเป็นรายแรก	 และผลักดันนโยบายการ

สนับสนุนราคาน�้ามันประเภทพลังงานทดแทนให้ราคาต�่าลง

• ภาพลักษณ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด	สะท้อน

ได้จากผู้น�าองค์กรที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีในด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมถึงรางวัลที่ได้รับ

อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ	 รวมถึงการที่บริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการลงทุน 

ในโครงการธุรกิจใหม่	ซึ่งบางโครงการอาจต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	และการยอมรับจากชุมชนนั้น	ข้อจ�ากัดและความล่าช้า

จากกระบวนการดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด�าเนินการและต้นทุนของบริษัทฯ	ได้

• ความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้ ท่ีอยู ่อาศัยรอบโรงกลั่น	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าแผนบริหารภาวะวิกฤต	 

(Crisis	Management	Plan)	แผนฉุกเฉิน	(Emergency	Plan)	และซักซ้อมอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร	กรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	

(Business	Continuity	Management:	BCM)	ISO	22301	

การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจในเหตุการณ์ติดไฟในบริเวณโรงกลั่นน�้ามันบางจาก 

จากเหตุการณ์ติดไฟหน่วยกลั่นน�้ามันดิบที่	3	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2555	ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและ 

สูญเสียโอกาสทางการค้าจากการหยุดการผลิตบางส่วนในระยะหนึ่ง	ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความเช่ือมั่น

ที่ลดลงของนักลงทุนและชุมชนรอบข้าง	แต่ด้วยการป้องกัน	การเตรียมความพร้อม	การตอบสนองและการฟื้นฟูที่ได้

มีการทบทวนและซักซ้อมอย่างต่อเน่ือง	โดยมีการจ�าลองรูปแบบเหตุการณ์ต่างๆ	เป็นประจ�าทุกปี	ส่งผลให้การควบคุม

สถานการณ์ท�าได้รวดเร็วในเวลาอันสั้น	 โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	และด้วยความรับผิดชอบที่บริษัทฯ	

มีต่อชุมชนท�าให้บริษัทฯ	สามารถตอบสนองข้อมูลและให้การเยียวยาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว	สามารถ

ควบคุมความเสียหายไม่ให้แผ่วงกว้างออกไปได้ในเวลาอันส้ัน	ส่งผลให้เรียกความเช่ือมั่นกลับคืนได้ในเวลาต่อมา	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดท�าประกันภัยคุ้มครองความเส่ียงส�าหรับทรัพย์สิน	(Property	Damages)	และการชดเชย

ค่าเสียหายในกรณีที่บริษัทฯ	ต้องหยุดด�าเนินการ	 (Business	 Interruption)	 เพ่ือชดเชยค่าเสียหายจากผลกระทบ

รุนแรง	ทั้งต่อบริษัทฯ	ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	

22 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2555



ด้านชุมชนรอบโรงกลั่น

ผู ้บริหารและพนักงาน	 ได้ร ่วมใจกันออกส�ารวจผลกระทบและชี้แจงท�าความเข้าใจกับชุมชนรอบโรงกลั่น	 กว่า	

700	หลังคาเรือน	 ใน	15	ชุมชน	ทันทีหลังเกิดเหตุ	พร้อมประเมินความเสียหายและเร่งด�าเนินการซ่อมแซมทันท	ี 

อีกท้ัง	 ได้ให้ความส�าคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและจิตใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน	 จึงได้น�าทีมแพทย์ 

จากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	 เข้าตรวจสุขภาพของผู้พักอาศัยในชุมชนตั้งแต่วันเกิดเหตุ	 พร้อมทั้งเพ่ิมเติมระบบ

สื่อสารและเตือนภัยในชุมชนให้ทั่วถึง	ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

ด้านภาครัฐ/นักลงทุน/สังคม

บริษัทฯ	ได้เร่งซ่อมแซมอุปกรณ์หน่วยกลั่นน�้ามันดิบที่	3	ให้สามารถกลับมาด�าเนินการได้อย่างเร็วที่สุด	โดยด�าเนิน

การซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด	 บริษัทฯ	 ได้จัดจ้างผู ้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล	เช่น	บริษัท	Foster	Wheeler	จ�ากัด	บริษัท	DUPONT	จ�ากัด	และบริษัท	โตโย-ไทย	คอร์ปอเรช่ัน	

จ�ากัด	 เพื่อควบคุมงานซ่อม	ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน	 ระบบความปลอดภัย	 และให้ค�าปรึกษาด้านวิศวกรรม	

เพื่อความมั่นใจเหนือมาตรฐานสากลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	บริษัทฯ	ได้เพ่ิมเติมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	ระบบ

การท�างาน	ระบบเตือนภัยให้เพียงพอ	เหมาะสมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงกล่ัน

3. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม

ปัจจุบัน	ปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น	ดังจะเห็นได้จากความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ

ธรรมชาติและภาวะโลกร้อน	บริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนเพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์การมุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์	(Carbon	Neutral	Company)	

ท้ังนี้	บริษัทฯ	ยังได้ให้ความส�าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย	มีการบริหารจัดการ

ของเสียและด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร	(พลังงาน	น�้า	ไอน�้า	ฯลฯ)	อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ

ธุรกิจอย่างทั่วถึงทั้งโรงกลั่น	คลังน�้ามันและส�านักงาน	ตามมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มอก.	/ 

OHSAS	 18001	และมาตรฐานระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	 ISO	 14001	 อย่างเคร่งครัด	 เพ่ือควบคุมต้นทุนและ

สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนและสังคมรอบข้างโรงกล่ัน	 โดยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส

จากศูนย์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ณ	ปิยรมย์สปอร์ตคลับ	และในชุมชนรอบโรงกล่ัน

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังร่วมกับกลุ่ม	ปตท.	ประเมินความเส่ียงในเส้นทางการเดินเรือระหว่างคลังน�้ามันเพ่ือป้องกัน

อุบัติเหตุ	 การปรับปรุงมาตรฐานเรือเป็นเรือที่มีเปลือกสองช้ัน	 (Double	Hull)	 และเตรียมแผนจัดการรองรับกรณีเกิด

อุบัติเหตุน�้ามันรั่วไหล	เพื่อลดโอกาสการเกิดน�้ามันรั่วไหลระหว่างการขนส่งน�้ามันทางเรืออีกด้วย
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เกี่ยวกับ

รายงานฉบับนี้
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รายงานฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทบางจากฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าและเผยแพร่รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2548 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 แสดงผลการด�าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2555 และใช้แนวทางในการรายงาน
ให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiatives (GRI G3) มีความ
สมบูรณ์ ในระดับ A สาระส�าคัญแสดงถึงการด�าเนินงานท่ีต่อเน่ืองและการพัฒนาอย่างไม่
หยุดย้ังด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่มุ ่งสร้างสรรค์ธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมสีเขียว อันประกอบด้วยสาระส�าคัญ กล่าวคือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความเส่ียงหลักขององค์กร ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้ก้าวต่อจากระดับ	A	ประเภท	GRI	Check	ในปีที่แล้ว	เป็นการให้ความเช่ือมั่นอย่างจ�ากัด 

ต่อเรื่องท่ีให้ความเชื่อมั่นโดยหน่วยงานจากภายนอก	คือ	บริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	จ�ากัด	 เพ่ือให้ 

รายงานมีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้	 ตามแนวทางในการน�าเสนอข้อมูล	GRI	G3	 ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ 

ข้อมูล	GRI	G3	ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ	รวบรวม	และรายงานข้อมูลดัชนี	ช้ีวัดการด�าเนินการหลักของธุรกิจ 

โรงกลั่น	อันได้แก่	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	:	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การใช้พลังงาน	น�้าใช้	ของเสีย	ข้อมูลด้านสังคม	:  

อัตราการบาดเจ็บ	และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	:	ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ระดับการแสดงข้อมูลของรายงานตามดัชนีตัวชี้วัดของ GRI : G3

C C+ B B+ A A+

Report	on:

1.1

2.1-2.10

3.1-3.8	3.10-3.12

4.1-4.4	4.14-4.15

Report	on	all	criteria	

listed	for	Level	C	plus: 

1.2

3.9 3.13

4.5-4.13	4.16-4.17

Same	as	requirement	

for	Level	B

Not	Required

G3 Profile

Disclosures

G3 

Management 

Approach 

Disclosures

G3 

Performance

Indicators&

Sector Supplement 

Performance 

Indicator

Management	Approach	

Disclosures	for	each	

Indicator	Category

Management	Approach

disclosured	for	each	

Indicator	Category

Report	on	a	minimum	

of	10	Performance	

Indicators,	including	at	

least	one	from	each	of	

:	social,	economic,	and	

environment.

Report	on	a	minimum	

of	20	Performance	

Indicators,	including	at	

least	one	from	each	of	

:	economic,	 

environment,	human	

rights,	labor,	society,	

product	responsibility.

Respond	on	each	

core	G3	and	Sector	

Supplement*	indicator	

with	due	regard	to	the	

materiality	Principle	

by	either	:	a)	reporting	

on	the	indicator	or	b)	

explaining	the	reason	

for	its	omission.

*Sector	supplement	in	final	version
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ขอบเขตรายงานฯ	รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี	2555	ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมกิจกรรม

ของทุกสายงานของบริษัทฯ	มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องอ่ืน	ยกเว้นข้อมูลตัวช้ีวัดด้านส่ิงแวดล้อม	และ

บัญชีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมนั้น	แสดงผลการด�าเนินงานเฉพาะในพ้ืนที่ส�านักงานและโรงกล่ันฯ	ภายในซอยสุขุมวิท	 64	

มีการเปลี่ยนแปลงฐานการค�านวณพลังงานและก๊าซเรือนกระจกเพ่ือปรับให้ทันสมัย	(up	to	date)	และชัดเจนขึ้น

ประเด็นส�าคัญ	รายงานฉบับนี้มุ ่งเน้นประเด็นที่มีความส�าคัญซ่ึงอาจส่งผลต่อกิจการอย่างย่ังยืน	ได้แก่

ด้านสิ่งแวดล้อม 

:	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย	์

บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าธุรกิจปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานสูง	 และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันมี

ผลต่อภาวะโลกร้อน	 จึงได้ก�าหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์	 มีการปรับปรุง 

หน่วยกลั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น	ใช้เช้ือเพลิงสะอาด	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์

ด้านสังคม 

:	ความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม	

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้อาศัยรอบโรงกล่ันเป็นประเด็นที่บริษัทฯตระหนักและให้ความส�าคัญเป็น

ล�าดับต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ปัจจุบันมีการขยายตัวของผู้อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมมากขึ้น	 แม้บริษัทฯ	

จักมีการด�าเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆ	ในปี	2555	มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ผู้อยู่อาศัยรอบโรงกล่ันเกิดความตกใจ	

และแม้ว่าบริษัทฯ	 จะสามารถจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ตาม	บริษัทฯ	ก็ได้พัฒนา	ปรับปรุงรูปแบบการจัดการกับความเส่ียงนี้โดยการจัดท�าแผน

บริหารภาวะวิกฤต	(Crisis	Management	Plan)	แผนฉุกเฉิน	(Emergency	Plan)	และซักซ้อมอย่างสม�่าเสมอ

ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	Continuity	Management:	BCM)	 ISO	22301	 

อีกทั้งได้จัดจ้างผู ้เชี่ยวชาญในระดับสากลที่ดีที่สุดมาช่วยแนะน�าเพื่อให้มาตรฐานกระบวนการผลิตและความ

ปลอดภัยดีกว่ามาตรฐานสากลของโรงกลั่นทั่วไป

:	ความใส่ใจที่มีต่อพนักงาน

บริษัทฯ	ถือว่า	พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในล�าดับแรกๆ	ของบริษัทฯ	จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัว

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการปรับสวัสดิการให้แก่พนักงานและครอบครัว	 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตลอด 

ท้ังปี	จัดห้องออกก�าลังกายและให้โอกาสพนักงานได้ใช้บริการของปิยรมย์สปอร์ตคลับในอัตราสมาชิก	ผู้บริหาร

พบพนักงานเพื่อให้ก�าลังใจยามท่ีพนักงานทุ ่มเทท�างานให้บริษัทฯ	 ในช่วงต่างๆ	 รวมถึงในโอกาสปีใหม่	 ณ	 

ส่วนงานของพนักงานทุกอาคารเป็นขวัญ	ก�าลังใจแก่พนักงานเป็นอย่างมาก

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าสามารถส่งมาได้ที่ e-mail : chongprode@bangchak.co.th
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ด้านเศรษฐกิจ

 สถานการณ์ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี	2555	ปรับตัวสูงขึ้น	2.57	ดอลลาร์/บาร์เรลจากระดับ	106.56	

ดอลลาร์/บาร์เรลไปสู่ระดับ	109.13	ดอลลาร์/บาร์เรลโดยช่วงครึ่งปีแรกราคาน�้ามันดิบได้รับแรงกดดันจากความ

กังวลปัญหาเศรษฐกิจและหน้ีสินยูโรโซนโดยเฉพาะกรีซและสเปน	ส�าหรับช่วงครึ่งหลังของปี	2555	มีหลายปัจจัย

ท่ีสนับสนุนราคาน�้ามันดิบให้สูงขึ้น	 ได้แก่	 แรงหนุนด้านอุปทานที่ลดลงจากการที่พายุเฮอริเคนไอแซค	 (Isaac)	 

เข้าสู่ฝั่งสหรัฐฯ	แถบอ่าวเม็กซิโกในเดือนกันยายน	ท�าให้ต้องหยุดการผลิตน�้ามันบริเวณดังกล่าว	แรงหนุนจากการ

หยุดซ่อมบ�ารุงแหล่งผลิตน�้ามันในทะเลเหนือยาวนานกว่าคาดการณ์	รวมทั้งแรงหนุนตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ	ออกมาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	(QE)	รอบที่	3	และ	4	เพ่ือ

กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงาน	เป็นต้น

ด้านรายได้
 

 ปี	2555	บริษัทฯมีรายได้จากการขายและการให้บริการ	162,623	ล้านบาท	ประกอบด้วยรายได้จากการ

ขายน�้ามัน	160,366	ล้านบาท	รายได้จากการขายน�้ามันหล่อล่ืน	1,879	ล้านบาท	และรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์	378	ล้านบาท	ท�าให้โดยรวมบริษัทฯมีรายได้เพ่ิมขึ้น	5,694	ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี	2554	

สาเหตุหลักมาจากน�้ามันในตลาดโลกโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น	2.57	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

และมีรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประสบ

อุทกภัย	ส�าหรับธุรกิจการตลาดในปี	2555	บริษัทฯมีค่าการตลาด	(ไม่รวมน�้ามันเครื่อง)	อยู่ที่ระดับ	61	สตางค์

ต่อลิตร	(คิดเป็นประมาณ	3.10	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)	เทียบกับปี	2554	ที่มีค่าการตลาดที่ระดับ	55	สตางค์

ต่อลิตร	(หรือคิดเป็นประมาณ	2.86	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)	มีปริมาณการจ�าหน่ายผ่านธุรกิจตลาดอยู่ที่ระดับ	

77.89	พันบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น	6.02	พันบาร์เรลต่อวันหรือ	8.38%	จากปี	2554	ขณะที่รายได้อ่ืนจ�านวน	658	

ล้านบาท	มาจากรายได้จากเงินชดเชยและค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก	ค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกันน�้าท่วมของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระยะที่	1	ในไตรมาส	2	จ�านวน	73	ล้านบาท	และการ

ชดใช้สินไหมเบื้องต้นจ�านวนเงิน	310	ล้านบาท	จากเหตุการณ์ที่หน่วยกล่ันน�้ามันดิบที่	3	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	

2555	 โดยสรุปบริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิจ�านวน	 4,200	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2554	 จ�านวน	 1,442	 ล้านบาทหรือ 

ลดลง	25.5	%	เนื่องจากปี	2555	บริษัทฯ	ใช้ก�าลังการผลิตเฉล่ีย	73.71	พันบาร์เรลต่อวัน	ลดลงจากปีก่อนหน้าที่

ใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ย	 85.69	พันบาร์เรลต่อวัน	 อันเนื่องมาจากการหยุดซ่อมบ�ารุงโรงกล่ันในไตรมาส	 2	และ

เกิดเหตุการณ์ที่หน่วยกลั่นน�้ามันดิบที่	3	ในไตรมาส	3	โดยหน่วยกล่ันน�้ามันดิบที่	3	สามารถกลับมาเดินเครื่อง

ได้ในเดือนตุลาคม	2555	

ด้านค่าใช้จ่าย

 ในปี	2555	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินการลดลง	64	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา

ประชาสัมพันธ์แต่ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ	 ได้แก่	ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสังคม	 โรงเรียนและชุมชน	รวมการ

บริจาคทั้งในรูปของสิ่งของและเงิน	 เพ่ิมข้ึน	 31	 ล้านบาท	 การช�าระภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถ่ิน 

เพิ่มข้ึน	 102	 ล้านบาท	 แม้ว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะลดลงจากร้อยละ	 30	 เป็น	 ร้อยละ	 23	 ก็ตาม	 

ในส่วนของต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น	162	ล้านบาทเกิดจากการออกหุ้นกู้เพ่ือน�าเงินมาลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ	ตาม	 

กลยุทธ์ของบริษัท	ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ	ท�าได้ดีกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามที่ประกาศไว้	โดยปี	2555	จ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้น	119.73	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2554
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รายได้ของกิจการ1/ 2552 2553 2554 2555

รายได้จากการขาย

และการให้บริการ

107,678.23 134,638.17 156,928.44 162,622.83

รายได้อื่น 229.07 705.18 1,629.06 658.33

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้

11,193.39 4,460.90 6,997.82 5,816.48

รายได้รวม 113,538.05 135,370.98 157,798.64 164,149.90

ก�าไรสุทธิ 7,474.89 2,633.87 5,642.58 4,199.89

หน่วย	:	ล้านบาท

2552 2553 2554 2555

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 375.76 435.65 724.11 659.23

ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบัน

การเงิน

553.81 841.81  748.17 910.48

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาลและ

หน่วยงานท้องถิ่น

3,209.50 1,036.79 652.83 755.33

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา

ชุมชน-สังคม

						22.16 28.16 32.05 40.17

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน      18.18 			15.06   31.34 54.32

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,729.34 1,520.71 1,739.06 1,858.79

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน2/ 977.44 1,049.32 1,176.82 1,310.04

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเพ่ือกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ	1/	 ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2/		มีการจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีรายงานในงบการเงิน	
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ด้านสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

คาร์บอนฟุตปร้ินท์

บริษัทฯ	 ได้ใช้ระบบมาตรฐาน	 ISO	 14001	 เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ ่งสู ่ 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของหน่วยกล่ัน	ศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก	และศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน	

และนับต่อเนื่องเป็นปีที่	15	ที่บริษัทฯ	สามารถรักษาระบบได้เป็นอย่างดี	ด้วยแรงขับเคล่ือนหลักจากคณะบริหารจัดการ

อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน	ซึ่งเป็นคณะบริหารสูงสุดของระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

ของบริษัทฯ	 มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านธุรกิจโรงกล่ันด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน	ผนวกกับความตระหนัก

ของพนักงานและผู ้รับเหมาที่ท�างานในนามของบริษัทฯ	 ที่ให้ความร่วมถืออย่างดีในการยึดถือนโยบาย	 อาชีวอนามัย	

ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 และพลังงาน	 ในปีนี้บริษัทฯ	 ได้เริ่มใช้งานระบบการจัดการเอกสารออนไลน์	 (Document	

Management	System)	และระบบจัดการมาตรฐานสากลออนไลน์	 (ISO	Management	System)	อย่างเป็นรูปธรรม	

จึงช่วยให้การควบคุมเอกสารและการติดตามการด�าเนินตามมาตรการป้องกันด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ	 ดีข้ึน	 ด้วยความ 

มุ่งหวังให้การใช้งานระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น	

ในปีนี้	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	 Industry)	 ระดับที่	 4	 วัฒนธรรมสีเขียว	 (Green	

Culture)	 จากกระทรวงอุตสาหกรรม	 แสดงถึงการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด�าเนินงานอย่างเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ	จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	สอดคล้องตามวัฒนธรรม

องค์กร	“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	ยังได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ให้มีความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการอบรมผู้น�า 

การตรวจประเมิน	 (Lead	 Auditor)	 ผู ้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	 ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

การจัดการกากอุตสาหกรรม	ตลอดจนมลพิษทางอากาศ

วัตถุดิบ (Raw Materials)

บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจกลั่นน�้ามันปิโตรเลียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 ใช้น�้ามันดิบ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	ในปี	2555	บริษัทฯ	ยังคงใช้น�้ามันดิบภายในประเทศเพ่ือการผลิต

สูงถึง	 2.3	 ล้านลิตร	 คิดเป็นร้อยละ	 51	 ของน�้ามันดิบที่เข้ากล่ันทั้งหมด	 ในขณะที่น�้ามันดิบต่างประเทศ	 2.2	 ล้านลิตร	 

ซึ่งเกิดประโยชน์ในการลดเงินตราออกนอกประเทศ	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังได้น�าน�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพตามต้องการจาก

กระบวนการผลิตรวมถึงน�้ามันที่แยกได้จากระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ	(Slop	oil)	เข้ากล่ันใหม่เฉล่ียร้อยละ	

3	ของน�้ามันที่เข้ากลั่นทั้งหมด	เป็นการลดการสูญเสียน�้ามันและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้อีกทางหนึ่ง	

อย่างไรก็ตามในปี	 2555	 บริษัทฯ	 ได้ใช้ไบโอดีเซล	 เอสเทอร์	 (B100)	 และเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบเสริมต่อ 

น�้ามันดิบที่กลั่นได้สูงถึง	 82	 และ	 88	 ล้านลิตร	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากมีการเพ่ิมสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล	 เอสเทอร ์

ในผลิตภัณฑ์น�้ามันดีเซลสูงขึ้น	 (ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน)	 ประกอบกับมีความต้องการใช้น�้ามันดีเซลและน�้ามัน

แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น
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ผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 ก๊าซเช้ือเพลิง	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 น�้ามันเบนซิน 

ออกเทน	91	น�้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	91	น�้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	95	น�้ามันเครื่องบิน	น�้ามันดีเซลเพาเวอร์ดี	B2,	

B3	และ	B5	และน�้ามันเตา	ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้ท�าการเปล่ียนตัวเร่งปฏิกิริยาในหน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามันซึ่งเปล่ียน

น�้ามันเตาเป็นน�้ามันดีเซลและเบนซิน	ส่งผลให้ได้สัดส่วนของน�้ามันเตาลดลง	แต่สัดส่วนของน�้ามันดีเซลและเบนซินเพ่ิมขึ้น

*	ปี	2551-2554	ไม่มีผลิตน�้ามันเบนซินออกเทน	95	เพื่อการจ�าหน่ายภายในประเทศ

**	ปี	2550-2554	ไม่มีผลิตน�้ามันก๊าด

แหล�งน้ำมันดิบ (ร�อยละ)

ป� 2553

น้ำมันดิบนำเข�า

ป� 2554 ป� 2555

น้ำมันดิบภายในประเทศ

วัตถุดิบเสร�มต�อน้ำมันดิบที่กลั่น (ล�านลิตร)

ป� 2553

เอทานอล

ป� 2554 ป� 2555

ไบโอดีเซล เอสเตอร� (B100) MTBE น้ำมันพ�ชใช�แล�ว

สัดส�วนปร�มาณผลิตภัณฑ� (ร�อยละ)

2553

24

32

17

8

14

4

1

2554 2555

ก�าซป�โตรเลียมเหลว

ก�าซเช้ือเพลิง

น้ำมันเคร�อ่งบิน/น้ำมันก�าด**

น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และ 95*

น้ำมันแก�สโซฮอล�ออกเทน 91 และ 95

น้ำมันดีเซล

น้ำมันดีเซลเพาเวอร�ดี B2, B3 และ B5

น้ำมันเตา

20

20

15

6
13

3
1

22

11

33

11

3
6

2
1

33
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พลังงาน

บริษัทฯ	 ใช้พลังงานปฐมภูมิ	 (Primary	 source)	 ในกระบวนการผลิต	 2	ประเภท	คือ	พลังงานทางตรง	 (Direct	

energy)	 ได้แก่	 ก๊าซเชื้อเพลิง	 (FG)	 ก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ก๊าซธรรมชาติ	 (NG)	 และน�้ามันเตา	 (FO)	 และพลังงานทาง

อ้อม	 (Indirect	 energy)	 ได้แก่	 พลังงานไฟฟ้าที่รับมาจากการไฟฟ้านครหลวงและพลังงานไฟฟ้าและไอน�้าจากหน่วย

ผลิตสาธารณูปการโรงกลั่นน�้ามันบางจาก	 (Bangchak	Utility	 Plant,	 BUP)	 โดยพลังงานทั้งหมดที่ใช้จัดเป็นพลังงาน 

สิ้นเปลือง	(Non-renewable	energy)

 

ในปี	2555	บริษัทฯ	ใช้พลังงานทั้งสิ้น	11,114	เทราจูล	เพ่ิมขึ้นจากปี	2554	เนื่องจาก

1.	มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากการใช้งานหน่วยผลิตน�้ามันเบนซินมาตรฐาน	 EURO	 IV	 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

น�้ามันเบนซินให้เป็นไปตามมาตรฐาน	Euro	IV	(เริ่มเดินหน่วยตั้งแต่เดือน	พ.ย.	2554)	392	เทราจูล

2.	ในช่วง	BUP	ท�าการหยุดซ่อมบ�ารุง	ตรวจสอบการขัดข้องในบางช่วงของเดือน	ก.พ.-พ.ค.	มีการเพ่ิมการใช้

พลังงานทางตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน�้าใช้เองแทนการลดการรับพลังงานทางอ้อมจาก	BUP	ซ่ึงประสิทธิภาพ

การผลิตเองต�่ากว่าประสิทธิภาพของ	BUP	ซึ่งใช้	Co	generator	

3.	ในช่วงก�าลังการผลิตต�่าจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิน�้ามันที่ลดอุณหภูมิแล้วและน�าหมุนกลับ

มาใช้เพื่อรักษาก�าลังการผลิตขั้นต�่า	และจากการเพ่ิมอุณหภูมิน�้ามันที่ป้อนจากถัง

การใช้พลังงานแยกตามสัดส่วนประเภทพลังงานพบว่า	ผลต่างของสัดส่วน	(ร้อยละ)	จากการใช้พลังงานปี	2555	 

เทียบกับปี	2554	 เป็นดังนี้	พลังงานทางตรงที่เพิ่มขึ้น	1.0	คิดเป็นพลังงานจากก๊าซเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติรวมกัน

ลดลง	0.5	และพลังงานน�้ามันเตาเพิ่มขึ้น	1.5	ขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่รับมาลดลง	1.0	เนื่องจากบริิษัทมีการใช้พลังงาน

ทางตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน�้า	ใช้เองแทนการรับมาในช่วงมีการหยุดซ่อมบ�ารุง	BUP

ประเภทพลังงานที่ใช�� (ร�อยละ)

ป� 2553ป� 2552 ป� 2554 ป� 2555

ก�าชธรรมชาติ

น้ำมันเตากำมะถันต่ำมาก

ก�าชเชื้อเพลิง

ไฟฟ�า

ไอน้ำ

1.4
3.4
5.9

0.0

54.7

29.8

14.1

58.3

12.4

20.0

55.0

5.3
10.9

4.3
10.9

6.6

22.2

60.8

8.1
15.9

ปี	2554 ปี	2555

แหล่งพลังงาน
เทราจูล เทราจูล

เชื้อเพลิง	(ปฐมภูมิ)	

-	ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม

-	ก๊าซธรรมชาติ

-	น�้ามันเตา

5,860.13

2,372.25

704.08

6,752.96

1,763.77

905.06

ไฟฟ้าที่ซื้อ	(ทุติยภูมิ)	

-	การไฟฟ้านครหลวง

-	หน่วยผลิตสาธารณูปการโรงกลั่น 

		น�้ามันบางจาก	

-	ไอน�้าที่ซื้อจากหน่วยผลิตสาธารณูปการ 

		โรงกลั่นน�้ามันบางจาก	(ทุติยภูมิ)

98.72

462.08

1,161.85

101.45

376.49

1,214.64

รวม 10,659.11 11,114.37

34 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2555



ในปี	 2555	 คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกล่ันต่อเนื่อง	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีฐาน	 2553	 ก่อนเริ่มโครงการ	 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้	 146,136	 ล้านบีทียู	 คิดเป็นปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงได้	8,656	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	และได้เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสารป้อนเข้าหน่วยผลิต

ไฮโดรเจนแทนก๊าซหุงต้ม	 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้	 28,457	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 เมื่อรวมกับโครงการ

เดิมที่ได้ด�าเนินการมาต่อเนื่องคือ	 การเปลี่ยนประเภทเช้ือเพลิงที่มีคาร์บอนต�่าซ่ึงลดก๊าซเรือนกระจกได้	 96,020	 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ท�าให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกรวมได้	133,133	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	

หมายเหตุ : การใช้พลังงานในรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainability Report) ฉบับปี 2555 

เปลี่ยนแปลงจากรายงานฯ ฉบับปี 2554 คือ คิดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตามที่จัดซ้ือจากการไฟฟ้านครหลวงและจากหน่วยผลิต

สาธารณูปการโรงกลั่นน�้ามันบางจาก (Bangchak Utility Plant, BUP) โดยไม่รวมการสูญเสียพลังงานตามประสิทธิภาพการผลิต

ของพลังงานไฟฟ้าที่จัดซื้อ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโรงกล่ัน
ปริมาณพลังงานที่ 

ลดลง	(ล้านบีทียู)

ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ลดลง

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)

โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง

1.	ลดอากาศส่วนเกินจากการเผาไหม้ในหน่วยผลิตไฮโดรเจน

2.	เพิ่มอุณหภูมิเข้าหอกลั่นแยกแนฟธาของหน่วยแตกโมเลกุล

3.	เพิ่มการใช้ประโยชน์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหน่วยกลั่นน�้ามันดิบ

4.	ลดอัตราป้อนกลับที่หอแยกน�้ามันแนฟธา	หน่วยกล่ันที่	3

111,085

311

13,459

4,566

	7,666

โครงการลดการใช้ไอน�้า

1.	ลดอัตราป้อนกลับที่หอปรับสภาพความเข้มข้นสารละลายด่างเอมีน	

หน่วยกลั่นที่	3

2.	ปรับปรุงฉนวนท่อไอน�้าความดัน	40	บาร์

3,350

13,365

	990

โครงการเปลี่ยนสารป้อนที่มีคาร์บอนต�่าเข้าหน่วยผลิตไฮโดรเจน

1.	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสารป้อนเข้าหน่วยผลิตไฮโดรเจน -
28,457

โครงการเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนต�่า

1.	ใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดแทนการใช้น�้ามันเตาเป็นเช้ือเพลิง

2.	ผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้า	Co-generator

-

-

96,020

รวม 146,136 133,133

35บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



น�้าใช้ (Water)

บริษัทฯ	ใช้น�้าประปาจากการประปานครหลวงในกระบวนการผลิตทั้งหมด	และใช้น�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแหล่ง

น�้าดับเพลิง	ในปี	2555	บริษัทฯ	ใช้น�้าประปาทั้งส้ิน	2,146,890	ลูกบาศก์เมตร	ลดลงจากปีที่แล้ว	เนื่องจากมีการลดก�าลัง

การผลิตและลดการใช้น�้าจากงานซ่อมบ�ารุง	รวมถึงมาตรการลดการใช้น�้าทั้งในอาคารส�านักงานและกระบวนการผลิต	ดังนี้

1.	ติดตั้งระบบ	Sensor	ที่อ่างล้างมือในห้องน�้าเพ่ือลดการสูญเสียน�้า

2.	น�าน�้าทิ้งที่ผ่านหน่วยบ�าบัดคุณภาพแล้ว	 (Treated	Water)	 มาใช้รดน�้าต้นไม้ภายในพ้ืนที่โรงกล่ัน	 ลดการใช้

น�้าประปาได้	4,800	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

3.	น�าน�้าที่ผ ่านการไล่ก�ามะถันออกแล้ว	 (Stripped	Water)	 จากหน่วยก�าจัดก�ามะถันในน�้า	 (Sour	Water	 

Stripping	Unit)	 ของหน่วยกลั่นที่	 2	 และ	 3	 มาใช้แทนน�้าประปาในหน่วยก�าจัดเกลือจากน�้ามันดิบ	 ลดได้	

57,120	ลูกบาศก์เมตรต่อป	ี

4.	น�าน�้าควบแน่น	(Condensate	Water)	ที่ปนเปื้อนเล็กน้อยมาบ�าบัดเพ่ือใช้ซ�้าในระบบผลิตไอน�้า	(Boiler	Feed	

Water)	ในหน่วยกลั่นที่	4	ลดการใช้น�้าใหม่ได้	633,600	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

5.	น�าน�้าควบแน่น	 (Condensate	Water)	 ที่มีคุณภาพดีมาใช้แทนน�้าส�าหรับหม้อต้มไอน�้าที่หน่วยกล่ัน	 2	และ

หน่วยพลังโรงงาน	ลดการใช้น�้าได้	166,320	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

6.	มีการใช้หน่วยบ�าบัดน�้าด้วยระบบออสโมซิสไหลกลับ	 (Reverse	Osmosis	 System)	 มาบ�าบัดน�้าเบื้องต้น 

ก่อนเข้าระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ	(Demineralization	System)	ท�าให้สามารถประหยัดน�้าจากการฟื้นฟู

ระบบได้ถึง	38,000	ลูกบาศก์เมตรต่อป	ี

คาร์บอนฟุตปร้ินท์ 

บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม	 จึงได้ด�าเนินโครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง	 จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโรงกลั่น	 ลดการใช้เชื้อเพลิง

และไอน�้า	โครงการเปลี่ยนสารป้อนที่มีคาร์บอนต�่าเข้าหน่วยผลิตไฮโดรเจนและโครงการเปล่ียนเช้ือเพลิงที่มีคาร์บอนต�่า 

เข้าเตาเผา	 รวมถึงการหยุดซ่อมบ�ารุงหน่วยกลั่นที่	 3	 ท�าให้ในปี	 พ.ศ.	 2555	 บริษัทฯ	 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	

1,036,978	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	โดยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่น�าเสนอในรายงานนี้	ค�านวณจากเกณฑ์	PTT	

Group	Carbon	Footprint	Guide		ซึ่งลดลงจากปี	พ.ศ.	2554	ได้ถึง	70,081	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	คิดเป็น

ร้อยละ	6	ซึ่งสามารถจ�าแนกได้เป็น

1.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิต	723,269	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าและไอน�้าจาก	 ปตท.	 และการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

นครหลวง	141,721	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่งวัตถุดิบและกิจกรรมอ่ืนๆ	171,988	ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

หมายเหตุ การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจากเดิม 626,010 เป็น 1,107,059 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจากมีการเพิ่มเติมการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการขนส่งวัตถุดิบ

และกิจกรรมอื่นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยผลิตไฮโดรเจนจากเดิม 

ใช้อัตราการป้อนสารตั้งต้นเป็นสถานะของเหลว เปล่ียนเป็นสถานะก๊าซแทน
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การปล่อยมลพิษ น�้าท้ิงและของเสีย

มลพิษทางอากาศ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเป็นการตรวจสอบคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม	บริษัทฯ	 ได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากปล่องระบายต่างๆ	 ของโรงกลั่นเป็นประจ�า	 ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารต่างๆ	 ได้แก่	 ฝุ ่นละอองรวม	 (TSP) 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOX)	และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)	มีค่าดีกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานเฉพาะที่ก�าหนดตามรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)	

การที่บริษัทฯ	 ตั้งอยู ่ในชุมชนเมือง	 จึงตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก	 เลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาดใน

กระบวนการผลิต	มีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายจากโรงกล่ันอย่างใกล้ชิด	ด้วยการติดตั้งเครื่อง

มือและอุปกรณ์ตรวจวัดมลสารทางอากาศแบบต่อเนื่อง	(Continuous	Emission	Monitoring:	CEMs)	ที่ปล่องระบาย

อากาศท�าให้สามารถตรวจสอบ	 เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อ

ชุมชน	บริษัทฯ	ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนรอบโรงกล่ัน	2	สถานี	ได้แก่	จุดตรวจ

วัดโรงเรียนสมถวิลเป็นจุดแรก	และจุดตรวจวัดบ้านพักข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ผลการตรวจวัดทั้งหมด 

ถูกส่งมายังอุปกรณ์แสดงผลท่ีห้องควบคุมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ	 และยังถูกส่งไปยังป้ายแสดงผลคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมอัตโนมัติซึ่งติดตั้งอยู ่หน้าบริษัทฯ	 และในชุมชนรอบโรงกลั่น	 ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ	 เช่น	 ศูนย์การค้า 

ปิยรมย์สปอร์ตคลับ	 เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน 

ท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง

นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญกับสารอินทรีย์ระเหย	(Volatile	Organic	Compounds:	VOCs)	เป็นสาร

ที่ท�าลายชั้นโอโซน	 โดยจัดท�าบัญชีปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย	 และท�าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	

2553	 เป็นต้นมา	 ในปีนี้	 บริษัทฯ	 ได้ตรวจวัดการรั่วซึมสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ได้ร้อยละ	 90	 ของทั้งหมด	 ยังคง

เหลือหน่วยกลั่นที่	3	ที่เริ่มเดินเครื่องในช่วงปลายปี	2555	จากการตรวจวัดพบจุดรั่วซึมที่มีนัยส�าคัญคิดเป็นร้อยละ	0.086	

ของท้ังหมด	และบริษัทฯ	ได้เร่งด�าเนินการแก้ไขภายใน	15	วันตามที่กฎหมายก�าหนด	จึงท�าให้ค่า	VOCs	ที่ตรวจวัดได้

จากอุปกรณ์ดีกว่าที่มาตรฐานก�าหนด

นอกจากน้ี	บริษัทฯ	มีแผนด�าเนินมาตรการเพิ่มเติม	ดังนี้

1.	ติดตั้งหน่วยบ�าบัดน�้าด้วยระบบออสโมซิสไหลกลับมาบ�าบัดน�้าเบื้องต้นก่อนเข้าระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ

เพิ่มเติมให้ครอบคลุมความต้องการการใช้น�้าปราศจากแร่ธาตุทั้งหมดภายในต้นปี	2556	ซึ่งจะสามารถลดการ

ใช้น�้าประปาได้ไม่น้อยกว่า	38,000	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

2.	ติดตั้งหน่วยบ�าบัดน�้าด้วยระบบกรองและระบบออสโมซิสไหลกลับ	 (Reverse	Osmosis	System)	มาบ�าบัด 

น�้าท่ีผ่านการไล่ก�ามะถันออกแล้วจากหน่วยก�าจัดก�ามะถันในน�้า	 (Sour	Water	 Stripping	 Unit)	 ของ 

หน่วยกลั่นที่	4	เพื่อน�ากลับมาใช้แทนน�้าประปาในการป้อนระบบน�้าหล่อเย็น	(Cooling	Water	System)	โดย 

คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี	2556	และสามารถลดการใช้น�้าประปาได้ไม่น้อยกว่า	85,000	ลูกบาศก์เมตรต่อปี
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1.7

มาตรฐาน 60 (มก./ลบ.ม.)

มาตรฐาน EIA 192 (มก./ลบ.ม.)

7.6
2.0 0.7 0.6

ความเข�มข�น : มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (มก./ลบ.ม.)

หน�วยกำจัดกำมะถันในก�าซออยล�ท่ี 3

ปล�องรวม
หอกล่ันหน�วยท่ี 3

หน�วยเปล่ียนแปลงโครงสร�างน้ำมันท่ี 3

หน�วยผลิตไอน้ำ

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงงานกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	พ.ศ.	2554	และมาตรฐานตาม	EIA	ที่เข้มกว่ามาตรฐานฯ	กระทรวงอุตสาหกรรม

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงงานกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	พ.ศ.	2554	และมาตรฐานตาม	EIA	ที่เข้มกว่ามาตรฐานฯ	กระทรวงอุตสาหกรรม

89.6

31.5
66.5

109.0

21.3 25.3
10.0 14.6

มาตรฐาน EIA 160  (ส�วนในล�านส�วน)

ความเข�มข�น : ส�วนในล�านส�วน

หน�วยกำจัดกำมะถัน

ในก�าซออยล�ท่ี 3 ปล�องรวม
หอกล่ันหน�วยท่ี 3

หน�วยเปล่ียนแปลง

โครงสร�างน้ำมันท่ี 3
หน�วยผลิตไฮโดรเจน

หอกล่ันสูญญากาศ

หน�วยแตกโมเลกุล

หน�วยผลิตไอน้ำ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
*หมายเหตุ : ตรวจวัดโดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงงานกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	พ.ศ.	2554	และมาตรฐานตาม	EIA	ที่เข้มกว่ามาตรฐานฯ	กระทรวงอุตสาหกรรม

ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงงานกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	พ.ศ.	2554	และมาตรฐานตาม	EIA	ที่เข้มกว่ามาตรฐานฯ	กระทรวงอุตสาหกรรม

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide)

13.9
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.06.4

มาตรฐาน 60 (ส�วนในล�านส�วน)

มาตรฐาน EIA 48 (ส�วนในล�านส�วน)

มาตรฐาน EIA 400 (ส�วนในล�านส�วน)

หน�วย: ส�วนในล�านส�วน

หน�วยกำจัดกำมะถัน

ในก�าซออยล�ท่ี 3
ปล�องรวม

หอกล่ันหน�วยท่ี 3
หน�วยเปล่ียนแปลง

โครงสร�างน้ำมันท่ี 3

หน�วยผลิตไฮโดรเจน

หอกล่ันสูญญากาศ

หน�วยแตกโมเลกุล

หน�วยผลิตไอน้ำ

หน�วยผลิตไอน้ำ

หน�วยผลิตไอน้ำ

0 1.0

มาตรฐาน 60 (ส�วนในล�านส�วน)

หน�วย: ส�วนในล�านส�วน

หน�วยผลิตกำมะถัน 1/2

หน�วยผลิตกำมะถัน 3

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	เรื่อง	ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ

เสียจากโรงงานกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	พ.ศ.	2554	และมาตรฐานตาม	EIA	ที่เข้มกว่ามาตรฐานฯ	กระทรวงอุตสาหกรรม

ความทึบแสง

0.10.30.4
0.1

0000

0.60.4

มาตรฐาน EIA 10 

หน�วย: ร�อยละ

(ร�อยละ)

หน�วยกำจัดกำมะถัน

ในก�าซออยล�ท่ี 3 ปล�องรวม
หอกล่ันหน�วยท่ี 3

หน�วยเปล่ียนแปลง

โครงสร�างน้ำมันท่ี 3
หน�วยผลิตไฮโดรเจน

หน�วยผลิตกำมะถัน 3

หอกล่ันสูญญากาศ

หน�วยแตกโมเลกุล

หน�วยผลิตไอน้ำ
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มลพิษทางน�้า

 บริษัทฯ	 มีระบบบ�าบัดน�้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพสูง	 ผ่านการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลน�้าทิ้งอย่างใกล้ชิด

ด้วยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจวัดแบบออนไลน์	และได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งเป็นประจ�าทุกวันโดยห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 ที่ขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	และ

ยังได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล	 ISO/IEC	 17025	น�้าจากกระบวนการผลิตถูกบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ทางกายภาพ	 เคมี	 และชีววิทยา	 จนมีคุณภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงปล่อยลงคลองบางอ้อซึ่งออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา	 

ในปี	พ.ศ.	2555	บริษัทฯ	มีการระบายน�้าจากกระบวนการผลิตออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกทั้งหมด	522,733	ลูกบาศก์เมตร	

บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณน�้าทิ้งน�้าใช้ลงเพ่ือประหยัดทรัพยากรน�้าและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงมี

โครงการเพื่อด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ในปีนี้	บริษัทฯ	ได้เริ่มงานก่อสร้างติดตั้งหน่วยปรับคุณภาพน�้าทิ้งด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัยใช้เงินลงทุนประมาณ	214	ล้านบาท	เพื่อให้ได้น�้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าน�้าประปากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต	มี 

เป้าหมายจะลดปริมาณน�้าท้ิงน�้าใช้ลงถึง	20%	และมีแผนจะเริ่มใช้งานได้บางส่วนในปี	2556	และเสร็จสมบูรณ์ในปี	2557

นอกจากนี้	 ในปี	 2555	 บริษัทฯ	 ได้พยายามลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากน�้าทิ้งที่มีค่าความสกปรกสูงจากงานล้างถัง 

โดยใช้ระบบการบ�าบัดก่อน	(Pre-treatment)	ด้วยถ่านกัมมันต์	(Activated	Carbon)	ก่อนปล่อยน�้าทิ้งเข้าสู่ระบบบ�าบัด

น�้าท้ิงของบริษัทฯ

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ปี	2555

ความเป็นกรด-ด่าง - 5.5-9.0 7.7

ไขและน�้ามัน ส่วนในล้านส่วน 5.0	Max 0.8

ของแข็งแขวนลอย ส่วนในล้านส่วน 50	Max 14

ของแข็งละลายน�้า ส่วนในล้านส่วน 5,000	Max 1,232

บีโอดี ส่วนในล้านส่วน 20	Max 6

ซีโอดี ส่วนในล้านส่วน 120	Max 45

ซัลไฟด์ ส่วนในล้านส่วน 1.0	Max 0.4

ปรอท ส่วนในล้านส่วน 0.005	Max 0.000

กากของเสียและวัสดุท่ีไม่ ใช้แล้ว/วิธีการก�าจัด

 บริษัทฯได้ด�าเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต	 จากศูนย์จ่ายน�้ามันบางจากและ

ศูนย์จ่ายน�้ามันที่บางปะอินโดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 และใช้หลักการจัดการของเสีย	 3R	 ได้แก่	 

ลดการใช้	 ใช้ซ�้า	และน�ากลับมาใช้ใหม่	 (Reduce,	Reuse	และ	Recycle)	และก�าจัดโดยผู้ขนส่งและผู้รับก�าจัดภายใน

ประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ทั้งนี้	ในปี	พ.ศ.	2555	บริษัทฯ	ส่งของเสียออกนอกโรงงานทั้งหมด	

2,431	 ตัน	 แบ่งเป็นของเสียอันตราย	 1,739	 ตัน	 คิดเป็นร้อยละ	 71	 และของเสียที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย	 692	 ตัน	 

คิดเป็นร้อยละ	 29	 ของเสียที่ได้รับการบ�าบัดและก�าจัดตามคุณสมบัติของของเสียด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

แบ่งออกเป็น	ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนและเชื้อเพลิงในเตาเผา	984	ตัน	ฝังกลบอย่างปลอดภัย	164	ตัน	คัดแยกและน�าไป

ใช้ประโยชน์ใหม่	1,077	ตัน	และอื่นๆ	เช่น	เผาท�าลายในเตาเผา	206	ตัน	โดยได้คัดแยกของเสียเพ่ือขายให้ผู้รับบ�าบัดที่

ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน�าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	คิดเป็นร้อยละ	44	ของของเสียทั้งหมดที่ส่งออก

นอกโรงงาน	ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี	2554	เนื่องจากมีปริมาณของเสียจ�าพวกเศษเหล็ก	สายไฟ	และอลูมิเนียมเพ่ิมขึ้นมาจากงาน

ซ่อมท่ีเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2555
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45% 51% 71%

55% 49%

29%

	 ทั้งนี้ในปี	 2555	 ไม่มีเหตุการณ์รั่วไหลของน�้ามันอย่างมีนัยส�าคัญ	 เนื่องจากเหตุการณ์เกิดภายในพื้นที่ของ 

โรงกลั่นฯ	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 ดูแล	 ควบคุมและฟื ้นฟูสภาพภายหลังเกิดเหตุการณ์ตามขั้นตอนความปลอดภัย 

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมได้ทันที	จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ	ต่อแหล่งน�้าและส่ิงแวดล้อม

ประเภทกากอุตสาหกรรม	(ร้อยละ)

หน่วย:	ร้อยละ

หน่วย:	ตัน

ของเสียอันตราย

ของเสียไม่อันตราย

วิธีก�าจัดกากอุตสาหกรรม ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ฝังกลบ 3 7 7

เผา 72 65 49

ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม - - -

คัดแยกเพื่อน�าไปรีไซเคิลหรือน�ากลับมาใช้ประโยชน์อีก 25 28 44

วิธีก�าจัดกากอุตสาหกรรม
ปริมาณของเสีย

ทั้งหมด

ของเสียอันตราย ของเสีย

ไม่อันตราย

วัตถุดิบทดแทนและเชื้อเพลิงในเตาเผา 984 953 31

ฝังกลบอย่างปลอดภัย 164 - 164

คัดแยกและน�าไปใช้ประโยชน์ใหม่ 1,077 607 470

อื่นๆ	เช่น	เผาท�าลายในเตาเผา 206 179 27

หมายเหตุ : ค�าจ�ากัดความของเสียตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2554ปี 2553 ปี 2555

41บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



การขนส่ง

 บริษัทฯ	มีการขนส่งน�้ามันดิบทางเรือเป็นส่วนใหญ่	เนื่องจากแหล่งน�้ามันดิบอยู่ในทะเลและเป็นการขนส่งที่มีต้นทุน

ต�่า	และทางรถยนต์และรถไฟเป็นส่วนน้อย	ส่วนการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกล่ันบางจาก	กรุงเทพฯ	ไปยังศูนย์จ่ายน�้ามัน

บางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผ่านทางท่อ	 (Pipeline)	 เพ่ือลดการใช้พลังงานในการจัดส่งและลดปัญหาสภาพ

การจราจรที่แออัด	 แล้วจึงกระจายการจัดส่งน�้ามันจากบางปะอินไปยังเขตภาคกลาง	 เหนือ	 ตะวันออกเฉียงเหนือโดย 

รถบรรทุกต่อไป	ส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นั้น	ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งทางเรือ	ไปยังศูนย์จ่ายน�้ามันสมุทรสาคร	และ

ศูนย์จ่ายน�้ามันสุราษฎร์ธานี	 ตามล�าดับ	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้เปล่ียนประเภทน�้ามันรถยนต์จากดีเซลเป็นไบโอดีเซล	

และด�าเนินการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ใหญ่ขึ้นตั้งแต่ขนาด	20,000,	32,000-40,000	ลิตร	แทนรถขนาด	

16,000	ลิตร	เพื่อลดจ�านวนเที่ยวในการขนส่ง	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ลดการใช้เช้ือเพลิง	ท�าให้ปริมาณ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการจัดส่งน�้ามัน	1	ลิตร	ลดลง	 ซ่ึงในปี	2555	มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ด้วยรถขนาด	

20,000	ลิตร	เพิ่มขึ้นกว่าปี	2554	ร้อยละ	2	ยิ่งกว่านั้น	คนขับรถบรรทุกน�้ามันบางจากทุกคนต้องผ่านการอบรมขับรถเชิง

ป้องกันอุบัติเหตุและรถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 มีการใช้เทคโนโลยีระบบติดตาม	 (GPS)	 เพ่ือตรวจสอบเที่ยวการ 

จัดส่งน�้ามันส�าหรับรถบรรทุกน�้ามันทุกคันเพื่อช่วยควบคุมความเร็วของรถ	ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ	รวมถึงก�าหนดให้ม ี

ทีมงานฉุกเฉินพร้อมเข้าระงับเหตุหรือบรรเทาสถานการณ์จากอุบัติเหตุที่อาจมีน�้ามันรั่วไหลส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ได้ทันที	ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ได้ลงทุนติดตั้งระบบวางแผนจัดส่งน�้ามันอัตโนมัติ	(Transportation	Management	System,	

TMS)	ซึ่งไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง	หากยังท�าให้สามารถควบคุมคุณภาพการจัดส่งและความปลอดภัยของ

รถบรรทุกน�้ามันบางจากทุกคันได้พร้อมกันทั่วประเทศ

การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)

 ด้วยบริษัทฯ	ถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย	เป็นธรรมาภิบาลและเป็นหนึ่งในนโยบายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	 

สิ่งแวดล้อม	 และพลังงาน	 พนักงานทุกคนและผู ้รับเหมาที่ท�างานในนามของบริษัทฯ	 ต้องให้ความส�าคัญและยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	 ซ่ึงนอกจากบริษัทฯ	 จะก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามสรุป

และการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่	 และร่างกฎหมายทั้งด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	 ส่ิงแวดล้อม	และพลังงานแล้ว	 

ยังมีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 ส่ิงแวดล้อม	 และพลังงาน	 อย่างน้อยปีละ	 

2	 ครั้ง	 โดยคณะตรวจประเมินระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 ส่ิงแวดล้อม	 และพลังงาน	 จากทั้ง 

หน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 บริษัทฯ	 ยังมีส�านักกฎหมายท�าหน้าที่ให้ความรู ้	 กระตุ ้นเตือน 

ข้อกฎหมายต่างๆ	 แก่หน่วยงาน	 จึงท�าให้บริษัทฯ	 สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 ได้อย่างถูกต้อง	 

ไม่เคยเสียเงินค่าปรับ	หรือถูกบังคับใช้มาตรการลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางส่ิงแวดล้อม	และ

ไม่มีการกระท�าผิดกฎหมาย	ข้อบังคับราชการในระหว่างการขนส่ง
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บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ	ได้จัดท�าบัญชีและพัฒนาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม	(	Environmental	cost	accounting)	มาอย่าง

ต่อเน่ือง	 ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของบัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อมว่า	 สามารถเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะน�ามา

ใช้ในการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากร	ควบคู่กับการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	ดังวิสัยทัศน์ของ 

บริษัทฯ	ท่ีว่า	“มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน”	โดยมีจุดเริ่มต้น	:	

2548	:	การจัดท�าบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมเฉพาะสายการผลิต

2551	:	น�าข้อมูลเข้าระบบบัญชีอิเลคทรอนิคส์	 เพื่อให้สามารถจัดท�าและน�าเสนอรายงานให้กับผู ้บริหารและ 

	 หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา	

2552	:	ขยายขอบเขตการจัดท�ารายงานคลอบคลุมถึงศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน	

และตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อมเป็นข้อมูลที่ได้จัดท�าและน�าเสนอให้กับหน่วยงาน

ภายนอก	 และนักลงทุนได้ทราบผ่านบทค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (MD&A)	 และ	 IR	 Newsletter	 

ทุกไตรมาสตลอดมา	นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่สนใจอีกด้วย

ส�าหรับบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมในปี	 2555	 โดยรวม	 ลดลง	 4,563.44	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับ	 ปี	 2554 

เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่หน่วยกลั่นทั้งหมดในไตรมาส	2	และเหตุการณ์อุปกรณ์ติดไฟเมื่อ	4	กรกฎาคม	2555 

ท�าให้มีก�าลังการผลิตรวมทั้งปีเพียง	 73.7	 พันบาร์เรล/วัน	 ลดลง	 12.0	 พันบาร์เรล/วัน	 เมื่อเทียบกับปี	 2554	 ท�าให้ 

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ลดลง	 4,745.98	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	 2554	แม้ว่าราคาน�้ามันดิบดูไบเฉล่ีย 

จะเพิ่มขึ้น	จาก	106.56	ในปี	2554	เป็น	109.13	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	

ส่วนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์	 อันหมายถึง	 ของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต	พบว่าในปี	 2555	 

เพิ่มขึ้น	สาเหตุที่ส�าคัญคือต้นทุนและปริมาณน�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ	(Slop	Oil)	ซึ่งต้องไปผลิตใหม่	(Rerun	Cost)	สูงขึ้น

กว่าร้อยละ	23	และร้อยละ	42	ตามล�าดับ	อันเนื่องจากเหตุการณ์ทั้ง	2	ข้างต้น

ค่าใช้จ่ายหมวดอุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษโดยรวมเพ่ิมข้ึน	 46.96	 ล้านบาท	 เกิดจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษที่ด�าเนินการพร้อมกับการซ่อมบ�ารุงใหญ่หน่วยกล่ัน	 ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีก�าหนด

ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์	 จึงสะท้อนให้เห็นในค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษ	 ขณะที่ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน 

สิ่งแวดล้อมลดลงกว่า	ร้อยละ	38	ด้วยบริษัทสามารถลดค่าน�้าทิ้งและค่าก�าจัดของเสียได้กว่าร้อยละ	12	เนื่องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไบโอดีเซลท�าให้สามารถน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้

ในด้านสิ่งแวดล้อม	นอกจากค่าใช้จ่ายแล้ว	บริษัทฯ	 ยังมีรายได้จากการขายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือน�าไปเป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับอุตสาหกรรมอื่น	 ได้แก่	 กลีเซอรีน	 ที่ได้จากหน่วยผลิตไบโอดีเซล	 เพ่ิมข้ึน	 0.15	 ล้านบาท	ตลอดจนมีเศษเหล็ก	 

อลูมิเนียม	ที่เหลือใช้สามารถจ�าหน่ายได้เพิ่มขึ้นกว่า	1.73	ล้านบาท	

43บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



ปี	2554 ปี	2555

	ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

	น�้ามันดิบ	(Crude	Feed) 	103,213.90	 96,406.01	

	เอทานอล	(Ethanol) 	1,904.61	 	2,391.83	

	ไบโอดีเซล	(บี100) 	2,216.62	 	3,106.96	

	น�้ามันพืชใช้แล้ว 	43.82	 	23.38	

	สารเคมี 	81.92	  47.98 

	น�้าใช้ในการผลิต  31.83  34.63 

	พลังงานที่ใช้ในการผลิต 	3,286.93	 	4,022.86	

	ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

	น�้ามันท่ีไม่ได้คุณภาพ	(SLOP	OIL) 	121.99	 	258.70	

	ตะกอนน�้ามันจากถังน�้ามันดิบ/น�้ามันเตา 	0.17	  1.86 

	น�้าทิ้ง  9.88 	8.35	

	สารเคมีท่ีมากเกินพอจากน�้าบ่อปรับเสถียร 	0.36	 	0.17	

	ก�ามะถันไม่ได้คุณภาพ 	0.09	 	0.12	

	ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

	ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 	24.59	 	15.04	

	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ  113.97  171.37 

	ค่าบ�าบัดน�้าทิ้ง  6.87 	6.22	

	ค่าก�าจัดของเสีย  8.98  8.74 

	ค่าธรรมเนียมและภาษีด้านสิ่งแวดล้อม N.A. N.A.

	ค่าปรับ 0.00 0.00

	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

	ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด 	6.72	 	5.77	

	ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย 	0.16	 	0.23	

	ค่าใช้จ่ายเพื่อด�าเนินระบบจัดการ 	0.44	 	0.17	

	ค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 	0.00	 	0.01	

	ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่

	ก�ามะถันเหลว (18.46)	 (15.39)	

	กลีเซอรีน 	(0.49)	 	(0.64)	

	เศษเหล็ก-อลูมิเนียม 	(6.25)	 	(7.98)	

	กระดาษ 	0.00	 0.00	

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ปี 2554 ปี 2555

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 6,321 5,609

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น	 ธุรกิจไม่สามารถพิจารณาได้แต่เพียงผลตอบแทนทางธุรกิจเท่านั้น	 หากยังต้องพิจารณา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	จึงน�าดัชนีชี้วัดที่ผสมผสานผลการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมที่เรียกว่า	

“ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	(Eco-efficiency)”	มาใช้	โดยใช้ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเส่ือมราคาซ่ึงไม่รวมก�าไร	/

ขาดทุนจากสต๊อกน�้ามัน	(adjusted	EBITDA)	สะท้อนผลการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 หากผลการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจสูงข้ึน	 หรือผลกระทบส่ิงแวดล้อมลดลง 

จะท�าให้ค่าประสิทธิภาพทางนิเวศเศรษฐกิจสูงข้ึน	โดยในปี	2555	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อย่างต่อเนื่อง	จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโรงกล่ัน	ลดการใช้เช้ือเพลิงและไอน�้า,โครงการเปล่ียนสารป้อน

ที่มีคาร์บอนต�่าเข้าหน่วยผลิตไฮโดรเจน	และโครงการเปล่ียนเช้ือเพลิงที่มีคาร์บอนต�่าเข้าเตาเผาไหม้	รวมถึงการหยุดซ่อม

บ�ารุงหน่วยกลั่นที่	3	ท�าให้ในปี	พ.ศ.	2555	บริษัทฯ	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	1,036,978	ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า	แต่เนื่องจากก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเส่ือมราคา	(adjusted	EBITDA)	ของธุรกิจโรงกล่ันลดลง

เช่นกันเป็นผลให้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจลดลง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	=			ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเส่ือมราคา	(ล้านบาท)

																																												ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(ตัน)

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

ค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยผลิตไฮโดรเจนท�าให้ค่าในปี 2554 แตกต่างไปจากรายงานฯ ปี 2554

ตารางประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
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เพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน : 

การดูแลบ้านและสิ่งแวดล้อมอย่างดี 

ท�าให้เรามีโอกาสได้ดูแลนกประจ�าถิ่น

และต้อนรับนกอพยพอยู่ตลอดปี 

โรงกลั่นบางจากมีนกเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ�านวนมาก จาก
การส�ารวจและจดบันทึกโดยสมาชิกชมรมดูนกบางจาก 
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริเวณโรงกลั่นมีนก
มาอาศัยอยู่ทั้งนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ แล้วไม่ต�่ากว่า  
70 ชนิด ถึงแม้โรงกลั่นจะตั้งอยู่ในเขตเมือง แต่เราก็พบ
นกที่ปกติจะพบได้เฉพาะตามสวนสาธารณะขนาดใหญ ่
ในเมือง หรือตามเขตชานเมืองเท่านั้น เช่น นกตีทอง  
นกแขกเต้า นกแก้วหัวแพร นกก้ิงโครงคอด�า นกก้ิงโครง
หัวสีนวล หรือนกที่อพยพหนีหนาวจากขั้วโลกเหนือ ก็
ใช้พื้นที่โรงกลั่นเป็นแหล่งพักพิง สะสมพลังงานก่อนที่
จะบินกลับสู่ถิ่นอาศัยเดิม เช่น นกกระเต็นน้อยธรรมดา  
นกกระเต็นหัวด�า นกขมิ้นท้ายทอยด�า นกคัคคูมรกต  
นกแซวสวรรค์ นกอีเสือสีน�้าตาล หรือบางปีเราได้พบ
กับนกที่ไม่คาดว่าจะพบได้ในเมือง เช่น นกเค้าเหยี่ยว  
นกตบยุงภูเขา สิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือเกิด
ขึ้นไม่ได้เลย หากพื้นที่นั้นไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบางจากได้สนับสนุนให้จัด
กิจกรรมดูนกเบื้องต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ให้เยาวชนและครอบครัวในย่านนี้ได้ศึกษาเรียนรู ้ระบบ
นิเวศและชีวิตนกเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมส�ารวจนก  
ที่จัด โดย สมาคมอนุ รักษ ์นกและธรรมชาติ แห ่ ง
ประเทศไทย หรือองค์กรอนุรักษ์อื่นๆ ด้วย

คุณพรรณี ตั้งเจริญบ�ารุงสุข
พนักงานส่วนบริหารเครือข่ายตลาดค้าปลีก 
ประธานชมรมดูนกบางจาก 

บริษัทฯ	 ยังคงด�าเนินธุรกิจกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	 ควบคู ่กับการดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือไม่ให้กระทบ

ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้วยการติดตาม	 ตรวจสอบ	และเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้งภายในโรงกล่ันและ

ชุมชนรอบโรงกลั่นอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือออนไลน์ที่ทันสมัย	 แม้ว่าสภาพแวดล้อมรอบโรงกล่ันในปัจจุบันซ่ึงตั้งอยู่

ในเขตพระโขนง	 กรุงเทพฯ	 ได้ถูกล้อมรอบด้วยชุมชนเมืองตามความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม	แต่บริษัทฯ	

ยังคงให้การสนับสนุนและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพ้ืนที่โรงกล่ันและชุมชนรอบโรงกล่ันไม่ให้เส่ือมโทรม	ด้วยการ

จัดกิจกรรมต่างๆ	 เชิงบูรณาการ	 ได้แก่	 ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ้านพักข้าราชการส�านักงานปลัด	 กระทรวง

กลาโหม	ด้านทิศตะวันออกติดแนวรั้วด้านหน้าบริษัทฯ	และยังมีกิจกรรมเก็บขยะในแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง	ซ่ึงอยู่ด้าน

ทิศตะวันตกติดท่าเรือของบริษัทฯ	อีกด้วย	

ดังนั้น	การประกอบกิจการของบริษัทฯ	จึงไม่มีความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว	

และภายใต้การดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นอย่างดี	 ท�าให้มีนกประจ�าถิ่นและนกอพยพมาอยู่อาศัยในโรงกล่ันมาก

ถึง	70	ชนิด	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการกับชมรมดูนกของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และระบบนิเวศ
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ภาพคุณสมบัติสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้วัสดุที่มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อย

ใช้วัสดุน้อย 
น�้าหนักเบา 
ขนาดเล็ก

ใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ

มีระบบขนส่งและ
จัดจ�าหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด

ในช่วงการ
ใช้งาน

คุ้มค่าตลอดชีวิต
การใช้งาน

ระบบการจัดการหลัง
หมดอายุการใช้งานที่

มีประสิทธิภาพ

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนคู ่ค ้าที่ให้การดูแล 

สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์	 สินค้าและบริการ	 หรือ	

Green	Procurement	 ซึ่งนอกจากการพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณภาพ	 ราคา	 การส่งมอบสินค้าและบริการตามที่

ก�าหนดแล้ว	ยังพิจารณาถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	กล่าวคือ	มีวัฏจักรชีวิตของสินค้าและบริการที่สอดคล้อง

ตามคุณสมบัติดังภาพ	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นคู่ค้าที่ด�าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ

ของราชการ	 และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	 กฎหมายความปลอดภัย	 ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยจรรยาบรรณและเคารพ 

ในสิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้แรงงานเด็ก	ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว
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ใน	พ.ศ.	2555	บริษัทฯ	ได้จัดซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมดังนี้

รถยนต์ 

เลือกใช้รถยนต์ซ่ึงได้รับการรับรองฉลากเขียวและมุ่งเน้นการลดปริมาณการ

ปล่อยมลพิษสู่อากาศ	ลดการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและการรีไซเคิลช้ินส่วนและ

อะไหล่	 ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้งานและ

การทิ้งหลังใช้งานของรถยนต์ตลอดจนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

นอกจากนี้ยังเลือกใช้รถยนต์ที่เติมแก๊สโซฮอล์	E85	ซ่ึงเป็นพลังงานทางเลือก

ราคาถูกที่สุดในตลาด	ช่วยประหยัดเงินอย่างชัดเจน	(Lower	Price	per	Gallon)	

และประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้

1.	 รักษาสิ่งแวดล้อม	 ลดมลพิษทางอากาศ	 (Concerned	 about	 the	 

environment)	ได้แก่	การลดไฮโดรคาร์บอน	คาร์บอนมอนอกไซด์	และ 

ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์	 ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก 

ในชั้นบรรยากาศ	 (Greenhouse	 Effect)	 รวมทั้งลดควันด�า	 ลดสาร 

อะโรเมติกส์	และลดสารเบนซิน	

2.	 ช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ	 เอทานอลร้อยละ	 85	 ผลิต 

ได้เองภายในประเทศเป็นพลังงานทดแทนผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ	

เป็นการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน	 (Energy	 independence)	 ใช้แทน

สารเพ่ิมออกเทนที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	 ประหยัดเงินตราต่างประเทศ

มากกว่า	3,000	ล้านบาทต่อป	ี

3.	เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนต์	เนื่องจากมีออกเทนสูงถึง	105

4.	 แก๊สโซฮอล์	 E85	 สามารถเผาไหม้สะอาดสมบูรณ์กว่า	 อุณหภูมิการเผา

ไหม้ต�่ากว่าน�้ามันเบนซินประเภทอ่ืน	 (Burn	cleaner	and	cooler	 than	

gasoline)

5.	 การใช้แก๊สโซฮอล์	 E85	 ช่วยยืดอายุเคร่ืองยนต์เนื่องจากการเผาไหม้

หมดจดและช่วยท�าความสะอาดเครื่องยนต์	 (Reduce	maintenance	

costs)

กระดาษถ่ายเอกสาร

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 ฉลากเขียว	 ผลิต

จากเยื่อเวียนท�าใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	สีที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ	ต้อง

ไม่มีโลหะหนักจ�าพวกตะก่ัว	 ปรอท	แคดเมี่ยม	 โครเมียม	 (+6)	 เป็นส่วนประกอบ	

หรือเป็นสีที่ได้รับการรับรอง	หรือ	 เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาของประเทศไทย	 หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ	 หรือ	

โครงการฉลากเขียวของประเทศต่างๆ

กระดาษช�าระและกระดาษเช็ดหน้า

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เย่ือเวียนท�าใหม่ร้อยละ	 100	 (Eco	 Fiber	 100%)	 ลด

ปริมาณการใช้ต ้นไม ้และการใช้น�้าในการผลิตกระบวนการผลิตกระดาษต้อง

ปราศจากโลหะหนักพวก	ตะกั่ว	ปรอท	แคดเมี่ยม	โครเมียม	(+6)	เป็นส่วนประกอบ	

หรือเป็นสีที่ได้รับการรับรองหรือเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาของประเทศไทย	 หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศนั้นๆ	 หรือ	

โครงการฉลากเขียวของประเทศต่างๆ	 และต้องไม่ใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีน	 

(elemental	chlorine)	และฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบในกระบวนการฟอกเย่ือ
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นามบัตร

ใช้กระดาษ	Green	Card	Paper	ผลิตจากเย่ือเวียนท�าใหม่ร้อยละ	100	(Eco	

Fiber	100%)	เป็นกระดาษไม่เคลือบผิว	มีสีนวลสบายตา	

เฟอร์นิเจอร์ ไม้

เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของยุโรป	(EU	Formaldehyde	

Emission	Standard)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก	โดยใช้มาตรฐาน

ของไม้	 E1	 เป็นไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ	 มีสารเคมีในระดับต�่ามากเพียงร้อยละ	

0.005	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ลบค�าผิด

เลือกใช้ที่เป็นสินค้าฉลากเขียวเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน	ทั้งนี้	 น�้ายา

ลบค�าผิดเป็นเครื่องเขียนเพียงตัวเดียวที่ก�าหนดให้ต้องผ่าน	อย.	เนื่องจากในน�้ายา

ลบค�าผิดจะมีสารเคมีที่เป็นตัวท�าละลายเพ่ือให้เกิดน�้ายาสีขาวโดยเฉพาะน�้ายาลบ

ค�าผิดที่มีส่วนประกอบของน�้ามันเบนซิน	และสาร	 Trichloroethane	 ซึ่งเป็นวัตถุ

อันตรายท�าลายระบบหายใจและเป็นสารที่ท�าให้เกิดมะเร็ง	ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัย

ของผู้บริโภค	น�้ายาลบค�าผิดจึงเป็นเคร่ืองเขียนที่ต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)

หลอด LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์

เป็นหลอด	LED	และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	หรือ	มาตรฐานระหว่างประเทศ	มีค่าประสิทธิภาพ

ในการให้พลังงาน	อายุการใช้งานไม่ต�่ากว่า	10,000	ช่ัวโมง	ปรอทบรรจุไม่เกินกว่า	

10	 มิลลิกรัมต่อหลอด	บรรจุภัณฑ์ท�ามาจากกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษลูกฟูกที่

ผลิตจากเยื่อเวียนใหม่ร้อยละ	100	ไม่ใช้สารเป่าโฟม	(Foaming	material)	ลามิเนต	

(Laminates)	หรือวัตถุดิบที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์	มีมาตรการ

ในการรับคืนซากผลิตภัณฑ์	และน�ากลับมาจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

น�้ายาท�าความสะอาด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดจากธรรมชาติ	 ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ	

ไม่มีสารละลายกลุ่มปิโตรเคมี	 ไม่ติดไฟ	 ไม่ระเหย	 สลายกล่ิน	 ประหยัดน�้าในการ

ท�าความสะอาด 

แผ่น Smart Board

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้	 ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน	 และใช้เซลลูโลสหรือ

เยื่อไม้เป็นส่วนผสมในการผลิตแทนเพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบต่อร่างกายของ 

ผู้บริโภคท่ีเกิดจากแร่ใยหินซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งและเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท	Eco	Use	

ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยหรือไม่มีผลกระทบจากการใช้งาน	เพ่ือให้มีอายุ

การใช้งานนานขึ้น	(Extended	Life	Product)	และออกแบบตามหลักการยศาสตร์	

(Ergonomic	Product)	โดยใช้พลังงานลดลง	สามารถน�ามาใช้ซ�้าหรือบรรจุใหม่ได	้

(Reusable	&	Refillable)	และมีความสามารถในการย่อยสลาย
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ปูนซิเมนต์

เลือกใช้ปูนซีเมนต์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับการพิจารณาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรือ	

อบก.	และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	ที่สามารถด�าเนินการตามมาตรการลดก๊าชเรือน

กระจกจากกระบวนการผลิต	ลดการใช้ไฟฟ้า	การใช้พลังงาน	และลดของเสียจาก

กระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ร้อยละ10	ขึ้นไป	

สุขภัณฑ์

เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน	 เช่น	 โถสุขภัณฑ์	 อ่าง 

ล้างมือ	ซึ่งในกระบวนการผลิต	การเตรียมวัตถุดิบ	ตลอดจนถึงการขนส่ง	สามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทั้งนี้	ฉลากคาร์บอนจะแสดงระดับการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	 โดยการประเมินวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์	 (Life	Cycle	 Assessment	 :	 LCA)	ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ	 การ

ผลิต	 การใช้	 และการจัดการหลังการใช้	 โดย	 LCA	 จะถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 

เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ	โดยแสดง

ผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(CO2	Equivalent)

สีทาอาคาร

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีที่ได้รับฉลากเขียวหรือฉลากคาร์บอน	 ซ่ึงในกรณีที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว	 ต้องปราศจากส่วนผสมของโลหะหนัก	 และฟอร์มาลดีไฮล	์

ตลอดจนสารประกอบที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงสารฟอร์มาลดีไฮล์	 อาจก่อ	

ให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนัง	 เนื้อเย่ือทางเดินหายใจ	 รวมทั้งเป็นสาเหตุ

ของการเกิดโรคมะเร็งได้	 ส่วนผลิตภัณฑ์สีที่ได้รับฉลากคาร์บอน	 คือ	 ฉลากที่มอบ

โดย	อบก.	ร่วมกับสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	ให้แก่ผลิตภัณฑ์สีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปริมาณต�่าในระหว่างกระบวนการผลิตต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ

ในอนาคต บริษัทฯ จะเพิ่มรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เพื่อช ่วยให ้เกิดตลาดสินค้าและบริการ 
ที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) และ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตใส่ ใจผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมต่อไป
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การพัฒนาสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากวิสัยทัศน์ Greenery Excellence มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับการมีวัฒนธรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ท�าให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาภาพลักษณ์สถานีบริการ 
รวมถึงธุรกิจเสริมต่าง ๆ ในสถานีบริการ การพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการเลือก
สินค้าชุมชนเป็นสินค้าในการส่งเสริมการขายอันเป็นเอกลักษณ์เด่นของบริษัท

พัฒนาคุณภาพน�้ามันตามมาตรฐานยูโร 4 ครบทุกผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ	 ได้จ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	 แก๊สโซฮอล์และดีเซลตามมาตรฐานยูโร	 4	 ได้ก่อนก�าหนดบังคับใช้ของรัฐบาล

ในวันท่ี	1	มกราคม	2555	โดยจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร	4	ตั้งแต่ปี	2551	และจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินและ

แก๊สโซฮอล์มาตรฐานยูโร	4	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2554	ซึ่งน�้ามันที่ได้มาตรฐานนี้จะช่วยลดการระบายมลพิษทางอากาศ

มีส่วนแบ่งการตลาด E20 และ E85 เป็นอันดับ 1
บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมการจ�าหน่ายผ่านโปรแกรมการตลาดที่ตรงใจผู้บริโภค	และขยายสาขาจ�าหน่ายพลังงานทดแทน

แก๊สโซฮอล์	 E20	และ	E85	อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ	ที่รองรับการใช้งานส�าหรับรถยนต ์

รุ่นใหม่ๆ	ท่ีสามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้น	ซ่ึงท�าให้บริษัทฯ	สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดทั้ง	2	ผลิตภัณฑ์เป็น

อันดับ	1	อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2553	โดยในปี	2555	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งการตลาด	E85	เป็นอันดับ	1	รวมถึงมีอัตรา

การเติบโตของยอดขายกลุ่มแก๊สโซฮอล์มากที่สุดในกลุ่มบริษัทน�้ามัน

หมายเหตุ	:	ส่วนแบ่งการตลาดส�าหรับยอดจ�าหน่ายช่วง	ม.ค.	-	พ.ย.	2555

ที่มา	กรมธุรกิจพลังงาน

ส่วนแบ่งการตลาด	(%) ส่วนแบ่งการตลาด	(%)

49.0% 74.2%

สถานีบริการ 581 แห่ง สถานีบริการ 51 แห่ง
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พัฒนาคุณภาพน�้ามันหล่อลื่นให้ได้มาตรฐานสากล

ออกแบบผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี	 2555	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่น	 เน้นการออกแบบด้านการใช้งาน	 

ความสวยงาม	และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	มีการลดน�้าหนักของแกลลอนน�้ามันหล่อล่ืน	โดยการใช้เม็ดพลาสติก	

HDPE	ลดลงร้อยละ	5	กล่องกระดาษลูกฟูกส�าหรับใส่แกลลอนน�้ามันหล่อล่ืน	มีการใช้หมึกพิมพ์ที่เป็น	Water	Based	

Ink		 ซึ่งเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี	สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ	 และสามารถ

น�ากระดาษที่พิมพ์จากหมึกพิมพ์นี้มาเข้าขบวนการรีไซเคิลได้ง่าย	 และยังมีการเพ่ิมสัดส่วนกระดาษรีไซเคิลในการผลิต

กล่องกระดาษลูกฟูกมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ามัน

หล่อล่ืน	และด�าเนินการขอการรับรองในระดับมาตรฐานสากล

โดยในปี	 2555	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเครื่องยนต์

เบนซิน	 GE	 PLATINUM	 ที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดน�้ามัน

เชื้อเพลิงมากขึ้น	 เพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบเขม่า	 ลด 

ไอเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม	ได้รับการรับรองมาตฐาน	API	SN	 

ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้	 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่ง

สหรัฐอเมริกา	(The	American	Petroleum	Institute,	USA)	

และยังได้รับการรับรองมาตรฐานน�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์

เบนซิน	dexos1
™
	ของ	General	Motor	(GM)	จาก	Center	

for	Quality	Assurance,	USA

ยอดขายผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อล่ืน (พันลิตร)

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
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เปิดสถานีบริการ Bangchak Green Station แห่งแรกของไทย 
(สาขาวิภาวดี)

พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ	 ได้ท�าการพัฒนาคุณภาพเรื่องภาพลักษณ์	 สภาพแวดล้อมของสถานีบริการ	 ปัจจุบันได้	 Rebrand	 สถานี

บริการมาตรฐานไปแล้วกว่า	 181	 สาขา	 ปั ๊มชุมชน	 226	 สาขา	 รวมเป็น	 407	 สาขา	 และมีแผนด�าเนินการปรับปรุง 

ภาพลักษณ์สถานีบริการและธุรกิจเสริมต่าง	ๆ	ในสถานีบริการ	

ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบิ๊กซีในการพัฒนาร้านมินิบิ๊กซีในสถานีบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในการมาใช้บริการในสถานีบริการได้มากขึ้น	ปัจจุบันบริษัทฯ	เปิดมินิบิ๊กซีไปแล้ว	7	แห่ง

เป็นแบรนด์ล�าดับที่ 2 ในใจผู้บริโภค
ผลการส�ารวจจากบริษัทวิจัยภายนอกเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้น�้ามันทั่วไป	พบว่าสถานีบริการน�้ามันบางจากเป็น

แบรนด์ล�าดับที่	 2	 ในใจผู ้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการ	 (Top	 2	 Brand	 of	 Choice)	 อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลา	 4	 ปี	 

จากการสอบถามผู ้ใช้น�้ามันทั่วประเทศมากกว่า	 1,000	 คน	 ซ่ึงเป็นผลมาจากที่บริษัทฯ	 ได้มีการพัฒนาคุณภาพสถานี

บริการในด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งภาพลักษณ์	 คุณภาพน�้ามัน	 การให้บริการ	 ลานเติมน�้ามัน	 ธุรกิจเสริม	 รวมถึง 

สภาพแวดล้อมต่างๆ	ภายในสถานีบริการ

บริษัทฯ	ได้พัฒนาสถานีบริการขนาดใหญ่และอยู่บน

ท�าเลท่ีมีศักยภาพ	(Flagship)	บนถนนวิภาวดี-รังสิต	 เป็น

สถานีบริการที่มีจุดเด่นดังนี้	 คือ	 จ�าหน่ายพลังงานทดแทน

ท้ังหมด	ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานี

บริการและร้านค้า	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานและ

ดีต่อสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 หลอด	 LED	 รวมถึงเป็นแหล่ง	 

เรียนรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทน	นอกจากนี้	ในปี	2555 

สถานีบริการบางจากแห่งนี้ยังได้รับรางวัลถึง	2	รางวัลคือ	

รางวัลสถานีบริการร่มร่ืนจากโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น 

และเป็นสถานีบริการแห่งเดียวในกรุงเทพที่ได้รับรางวัล 

ห้องน�้าสะอาดตามมาตรฐานของกรมอนามัย	 กระทรวง 

สาธารณสุข	 ซึ่งได ้แก่	 การมีห ้องน�้าที่สะอาด	 อุปกรณ์ 

ความสะดวกครบครันและพร ้อมใช ้งานได ้ตลอดเวลา 

มีกล่ินหอมสะอาด	 รวมถึงมีห้องน�้าส�าหรับผู้พิการ	ผู้สูงวัย

ไว้บริการ
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สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและ
บัตรดีเซลคลับ

บริษัทฯ	 มีโปรแกรมการตลาดที่เป็น	 Loyalty	 Program	คือ	 “บางจากแก๊สโซฮอล์คลับ”	 ในปีนี้มีจ�านวนสมาชิก 

ผู้ถือบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับกว่า	 550,000	 ราย	 ซ่ึงสมาชิกผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดในการเติมน�้ามันแก๊สโซฮอล	์

20	สตางค์	/	ลิตร	รวมถึงสิทธิพิเศษจากโครงการ	Same	Price	ได้เติมน�้ามันราคาเดิมในวันถัดไปที่ปรับราคาน�้ามันขึ้น	 

ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้พัฒนาการให้สิทธิประโยชน์ผ่านโครงการ	Value	Points	คือ	สมาชิกสามารถสะสมแต้มนอกเหนือ

จากการเติมน�้ามันแก๊สโซฮอล์	 แล้วยังสะสมเพิ่มได้จากการซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการ	 ได้แก่	 

ร้านใบจาก	 ร้านกาแฟอินทนิล	 ศูนย์บริการคาร์แคร์กรีนซีรีย์	 ซ่ึงแต้มสะสมดังกล่าวน�าไปใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการ

ท้ังการเติมน�้ามันและธุรกิจเสริมได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	รองรับรถรุ่นใหม่ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล

ในช่วงปีนี้	บริษัทฯ	ได้จัดแคมเปญ	“Double	Point”	ส�าหรับผู้เติมน�้ามันแก๊สโซฮอล์	E20	จะได้รับส่วนลด	2	เท่าจาก

ปกติ	20	สตางค์	/	ลิตร	เป็น	40	สตางค์	/	ลิตร	ในช่วงวันที่	5	มิ.ย.	-	30	พ.ย.	2555

เพื่อให้ลูกค้ายังใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้ถือบัตร	บริษัท	ฯ	จึงได้จัดกิจกรรม

ให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรฯ	อาทิ	เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	ไหว้พระที่บางน�้าผึ้ง	เรียนรู้วิธีการท�าน�้าชีวภาพ

เพื่อรักษาแม่น�้าเจ้าพระยา	เรียนจัดดอกไม้	เรียนท�ากาแฟ	เรียนแต่งหน้า	ชมภาพยนตร์	เรียนกอล์ฟกับโปรแหวน	

นอกจากนี้	โครงการบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ	ช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมดูแล

สิ่งแวดล้อม	โดยมีท�าการแจ้งข้อมูลให้ทราบว่า	การเติมน�้ามันที่เป็นพลังงานทดแทนของผู้บริโภคแต่ละครั้งได้มีส่วนร่วม

ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณเท่าไร	บนสลิปบัตรแก๊สโซฮอล์	และเมื่อต้นปี	2555	บริษัทฯ	ได้

เปิดตัวบัตรดีเซลคลับส�าหรับลูกค้าที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล	 เพ่ือใช้ในการเติมน�้ามันดีเซลมาตรฐานยูโร	 4	 ที่มีผลดีต่อ 

สิ่งแวดล้อม	โดยสมาชิกผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เรื่อง	Same	Price	และ	Value	Points	เช่นเดียวกับบัตรบางจาก

แก๊สโซฮอล์คลับ	ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกกว่า	100,000	ราย

พัฒนา Mobile Application ส�าหรับ iPhone และเพิ่มการรองรับส�าหรับ
ระบบ Android

บริษัทฯ	 ได้เร่ิมต้นพัฒนา	Mobile	 Application	 รองรับส�าหรับ

ลูกค้าท่ีใช้โทรศัพท์มือถือ	 iPhone	 ในการโหลด	Application	 เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกส�าหรับลูกค้าในการค้นหาสถานีบริการบางจากที่อยู ่บริเวณ 

ใกล้เคียง	ในปี	2555	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา	Application	ส�าหรับ	

iPhone	และเพิ่มการรองรับส�าหรับระบบ	Android	ด้วยโดยได้เพ่ิมระบบ

ค้นหาประเภทของสถานีบริการน�้ามันแยกตามชนิดน�้ามันที่ต้องการ	 เช่น	

ค้นหาสถานีบริการที่มีการจ�าหน่าย	 E20,	 E85	 ที่เป็นช่องทางหนึ่งในการ

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	 และยังเพิ่มระบบการค้นหาร้านค้า	 ธุรกิจ

เสริมในสถานีบริการ	 (ร้านใบจาก	 ร้านกาแฟอินทนิล	ศูนย์บริการคาร์แคร์

กรีนซีรีย์)	 เพิ่มระบบแจ้งเตือนการปรับราคาน�้ามัน	 รวมถึงแสดงข้อมูล 

โปรโมชั่น	โฆษณาบางจาก	และสามารถดูสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสม

ของบัตรสมาชิกบางจากได้
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บัตรบางจากเชื่อมโยงไทยกับปั๊มชุมชน
บริษัทฯ	ได้พัฒนา	“บัตรบางจากเชื่อมโยงไทย”	ส�าหรับลูกค้าปั๊มชุมชนเป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรับสมาชิก

ปั๊มชุมชนในการเติมน�้ามัน	และเพื่อให้ปั๊มชุมชนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่เหมาะกับ 

แต่ละท้องถิ่น	 เป็นการเพิ่มยอดจ�าหน่ายท�าให้ปั ๊มชุมชนเข้มแข็งมากข้ึน	 รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชุมชน	ปัจจุบัน 

มีจ�านวนสมาชิกผู้ถือบัตรกว่า	110,000	ราย

บางจากกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย
เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของบริษัทฯ	ในการเลือกสินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการที่แตกต่างจากบริษัทน�้ามันอื่นคือ	

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดต่างๆ	 เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น	สนับสนุนให้เศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง	พึ่งพาตัวเองได้	 ในปี	2555	มีสินค้าชุมชน	2	รายการ	ได้แก่	 ลูกหยีกวนจากกลุ่มแม่บ้านในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการหลวงของบริษัท	ดอยค�า-ผลิตภัณฑ์อาหาร	 ภายใต้ 

การด�าเนินงานของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี 2555
ในปี	 2555	 บริษัทฯ	 ได้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในสถานีบริการน�้ามันบางจาก	 จ�านวน	

984	 รายทั่วประเทศในช่วงวันที่	 24	พ.ค.	 -	 22	 ก.ค.	 2555	 เป็นผลการส�ารวจของบริษัทวิจัย	 “ไอเดีย	 360	 องศา”	 

พบว่าลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจ	5.56	(จากคะแนนเต็ม	7)	หรือคิดเป็นร้อยละ79.4
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ผมไว ้ใจในแบรนด์บางจากเนื่องจากเป็นบริษัทของคนไทย  
มีโอกาสในการท�าธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน เป็นบริษัทที่เน้น
เรื่องพลังงานทดแทน สนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นเรื่องส�าคัญในปัจจุบันมาก โลกต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วย
ความจริงใจ ไม่ปล่อยให้ปัญหาผ่านไปเฉยๆ ต้องท�าด้วยความ
จริงใจ บ่อยๆ และยาวนาน ซึ่งบริษัทมีความพร้อมและใส่ใจ 
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมีการขยายตัวเรื่องที่อยู ่อาศัยมาก 
แม้ว่าโรงกลั่นตั้งอยู ่มานานจนตอนนี้กลายเป็นอยู่ใจกลางเมือง 
บริษัทควรเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกับชุมชน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงค�านึงถึงความปลอดภัย ร่วมฝึกซ้อม
แผนฉุกเฉินไปด้วยกัน 
ส�าหรับสินค้าชุมชนที่น�ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ผ่านมา 
ผมชอบในแนวคิดนี้มาก รวมถึงลูกค้าที่มาเติมส่วนใหญ่ก็ชอบ
เช่นกัน ในเรื่องการสื่อสารข้อมูล บริษัทน่าจะสื่อสารเพิ่มเติมตาม
นิตยสารต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าบางกลุ่มเพิ่มขึ้น

คุณพัฒนชัย ธนะสิริ 

Dealer

ผู้บริหารสถานีบริการ บจก. บ่อน�้ามัน จ.ปทุมธานี

เมื่อนึกถึง ปั๊มน�้ามันที่มีบริการแก๊สโซฮอล์ แบรนด์บางจาก 
ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในใจทุกครั้ง เนื่องจากปั้มน�้ามัน
แบรนด์อื่นๆ มีน�้ามันหลากหลายประเภท แต่ปั้มบางจาก 
เน้นไปที่แก๊สโซฮอล์ จึงท�าให้ภาพของบางจากค่อนข้าง
ชัดเจน ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้แก๊สโซฮอล์
นอกจากนี้  ป ั ๊ มน�้ ามันบางจากก็ ยั งมีบัตรบางจาก  
แก๊สโซฮอล์คลับ ซึ่งได้แต้มทุกครั้งที่เติมน�้ามัน ยิ่งท�าให้
เราใช้บางจากอย่างต่อเนื่อง “พูดง่ายๆ ก็คือ เติมน�้ามัน
ในราคาปกติแต่สะสมแต้มเพื่อน�ามาแทนเงินสดได้ด้วย”
สบายกระเป ๋ากันไปตรงนี้ส�าหรับคนที่เป ็นขาประจ�า 
แก๊สโซลฮอล์ บางจาก

คุณวรรณิศา เอื้ออารีวรกุล 

ลูกค้า

ปั๊มน�้ามันบางจาก...ปั๊มที่เราเลือกใช้

บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จ�ากัด
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การสื่อสาร
ลูกค้าสามารถสอบถามและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ป้ายสินค้าและบริการ	ตลอดจนข้อมูลด้านการตลาด

ผ่านศูนย์บริการลูกค้าบางจาก	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานการส่ือสารกับลูกค้าเพ่ือให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ที่ถูกต้อง	 เป็นประโยชน์	 โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 ลูกค้าได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และ 

รับฟังข้อเสนอแนะพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ	นอกเหนือจากการส่ือสาร 

ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯและเครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่น	เฟซบุ๊ค	อีกด้วย

ความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ	 ตระหนักถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ	และส่ิงแวดล้อม	 ได้ติดตั้งระบบควบคุมไอน�้ามัน 

เชื้อเพลิง	 (Vapor	 Recovery	 System)	ณ	 คลังน�้ามันบางจากสุขุมวิท	 64	 และคลังน�้ามันบางปะอิน	 รวมถึงสถานี

บริการน�้ามันบางจากในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑลครบถ้วน	สร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัย	ด้านสุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อมแก่ผู้มาใช้บริการที่คลังและสถานีบริการน�้ามัน	มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี้แล้ว	ที่สถานี 

บริการบางจากยังมีระบบบ�าบัดน�้ามันเสียก่อนปล่อยสู ่สาธารณะ	 ดูแลความสะอาดของห้องน�้า	 สนามหญ้า	 ต้นไม	้ 

รางระบายน�้า	 การแยกและการก�าจัดขยะ	ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้ถูกปรับเงิน

อย่างมีนัยส�าคัญ
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ผลปฏิบัติงาน

ด้านสังคม
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72.94% 73.33% 73.03%269

27.06%
275
26.67%

277
26.97%

750756

ด้านสังคม

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

การจ้างงาน (Employment) 
บริษัท	 บางจากฯ	 มีพนักงานทั้งหมดเป็นคนไทย	 จ�านวน	 1,027	 คน	มีอายุเฉล่ีย	 35	 ปี	 อายุงานเฉล่ีย	 11.1	 ปี 

มีช่วงอายุ	เพศ	ระดับการศึกษา	และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย	แต่มีความเท่าเทียมกันทุกเพศ	เช้ือชาติ	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอุตสาหกรรมพลังงานมีการปฏิบัติงานตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 สัดส่วนของ

พนักงานชายจึงมากกว่าพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงาน

	 โดยบริษัทฯ	 มีระบบการคัดเลือกพนักงานที่เป็นมาตรฐาน	 ทั้งการทดสอบข้อเขียน	 และการสอบสัมภาษณ์	 เพ่ือ

พิจารณาความรู้ความสามารถ	 รวมทั้งความเหมาะสมกับต�าแหน่งงานของแต่ละบุคคล	นอกจากนี้	 ยังมีการตรวจความ

พร้อมด้านสุขภาพก่อนเริ่มด�าเนินงานอีกด้วย	บริษัทฯ	มีสัดส่วนของพนักงานในแต่ละระดับ	ดังนี้

ปี 2554ปี 2553 ปี 2555

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ (คน/ร้อยละ)

ชาย

หญิง
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9.25%
95 44.79%

472
45.96%

63
6.34%

598
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333
33.50%

67
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59.94%

346
33.56% 309

30.09%

644 
62.71%

74
7.20%

สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน (คน/ร้อยละ)

สัดส่วนพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่ (คน/ร้อยละ)

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ (คน/ร้อยละ)

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2555

ระดับผู้จัดการขึ้นไป ระดับบริหาร ระดับปฎิบัติการ

50 ปีขึ้นไป 30 - 50 ปี น้อยกว่า 30 ปี
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3.84%

3.58%

4.47%

•	ไม่รวมพนักงานเกษียณและพนักงานไม่พ้นทดลองงาน

•	รวมพนักงานเกษียณอายุงาน

สัดส่วนระดับผู้บริหารข้ึนไป จ�าแนกตามเพศ 
(ร้อยละ)

อัตราการลาออก (ร้อยละ)

สัดส่วนระดับผู้จัดการขึ้นไปจ�าแนกตามช่วงอายุ 
(ร้อยละ)

สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามช่วงอายุ (คน/ร้อยละ)

ปี 2554

ปี 2554

45-54 ปี

ปี 2553

ปี 2553

น้อยกว่า 25 ปี 25-34 35-44 45-54 55 ปีขึ้นไป (เกษียณอายุงาน)

35-44 ปี

ปี 2555

ปี 2555

55 ปีขึ้นไปชาย หญิง
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4.35% 2.08% 2.08%

19.56%

76.09%

สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามเพศ
 (คน/ร้อยละ)

อัตราการพ้นสภาพจ�าแนกตามเพศ
(ร้อยละ)

สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพจ�าแนกตามพื้นที่ (คน/ร้อยละ)

สัดส่วนการพ้นสภาพจ�าแนกตามพื้นที่ (ร้อยละ)

38
82.61%

8
17.39%

5
10.42%

43
89.58%

ชาย หญิง

ปี 2554 ปี 2554

ปี 2554

ชาย

หญิง

ปี 2555 ปี 2555

ปี 2555

6.52

3.68 5.09 0 1.89 0

2.91

12.5

1.81

15.384.35 0

5.03

0 0

5.73

ส�านักงานใหญ่ โรงกลั่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ภาคใต้

ปี 2554 ปี 2555
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1.33 1.33 1.19

0.91 0.73 0.76

สิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ	ถือนโยบายเคารพในสิทธิมนุษยชน	และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านแรงงาน	

จึงก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ	ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 20	ปี	 ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก	หรือการบังคับใช้

แรงงาน	รวมทั้งไม่มีการกีดกันทางเพศ	ในส่วนของผู้รับเหมานั้น	บริษัทฯได้ก�าหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อ

ลูกจ้างของตนให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ	 อาทิ	 กฎหมายแรงงาน	 กฎหมายประกันสังคมและ 

เงินทดแทนและอื่นๆที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน	หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย	ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา

และผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	 โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า	 นอกจากนี้มีการจัดอบรมให้กับผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัย	 ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน	และเป้าหมาย	นโยบาย	

กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่สอดคล้องกัน	 โดยส่วนความปลอดภัย 

ทุกสัปดาห์	 อีกทั้งยังย�้าถึงเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน	 เพ่ือลดความเส่ียงจากความไม่เข้าใจที่อาจน�าไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม	ความไม่ปลอดภัยของผู้มาติดต่องานหรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	

การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และผลตอบแทน

บริษัทฯ	 ด�าเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม	 เหมาะสมกับหน้าที่

ความรับผิดชอบ	และสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานและเท่าเทียมกันทั้งชาย-หญิง	รวมทั้งมีการปรับค่าตอบแทน

ของบริษัทฯ	 ให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพ่ือดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	

และจูงใจให้พนักงานปัจจุบันพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานที่มีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนตามดัชนีช้ีวัด	(KPIs)	ผู้บังคับบัญชาและพนักงานจึงมีความเข้าใจในแนวทาง

เดียวกัน	ท�าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานน�าไปสู่การพัฒนางานและพนักงานในคราวเดียวกัน

บริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและครอบครัวมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	และสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 และความจ�าเป็นของธุรกิจ	 ในปี	 2555	บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงสวัสดิการเพ่ือให ้

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน	 และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เช่น	 ปรับเพ่ิมวงเงินค่ารักษา

พยาบาลส�าหรับพนักงานและครอบครัว	ค่าท�างานกะ	ค่าที่พักและค่าท�างานต่างจังหวัด	ฯลฯ	เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	รวมทั้งสร้างความผูกพันต่อองค์กร

นอกจากสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงานตามปกติแล้ว	ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่างๆ	เช่น	ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่	2009	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้แก่พนักงานทุกคนมาอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ�าทุกปี	รวมทั้งก�าหนดให้พนักงานที่แพทย์วินิจฉัยว่าอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	สามารถหยุดงานได้ทันที

โดยไม่ถือเป็นวันลาป่วยด้วย	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้มุ ่งส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน	 เช่น	 จัดกิจกรรมลดอ้วนลดพุง	 เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 

รูปร่างสวยงาม	 การส่งเสริมคุณภาพอาหารของครัวบางจาก	 การเพ่ิมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปีให้ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละช่วงอายุ	ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	มีจ�านวนวันลาป่วยลดลง	และ

ไม่มีรายงานการเจ็บป่วยของพนักงานที่แพทย์ระบุว่าเป็นโรคจากการท�างาน

ส�าหรับพนักงานที่เกษียณอายุ	 บริษัทฯ	 จัดสวัสดิการต่างๆ	 เช่น	 เงินบ�านาญ	 เงินชดเชย	 และกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ	เป็นต้น

สถิติการลาป่วย (วันท�างาน/คน)

ลาป่วยนอก ลาป่วยใน

ปี 2554ปี 2553 ปี 2555
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ASK

ANALYZE

Phase 1
“ASK”

Phase 2
“ANALYZE”

Phase 3
“ACT”

ACT

เชื่อมโยงผล

ป�จจัยขับเคลื่อน

กลุ�มข�อมูลในอดีต

(จัดรูปแบบ)

(ว�เคราะห�)

(เปร�ยบเทียบ)

ดำเนินการสำเร็จ แปลผล และสื่อสาร

จัดลำดับความสำคัญและวางแผน

ดำเนินการ ติดตามผล และปรับปรุง

ทดสอบ ทดลอง และปรับแก�

วางแผน ให�คำปร�กษา ออกแบบ

Norms & Benchmarks

ข�อคำถาม จัดประเด็น การจัดกลุ�ม

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

บริษัทฯ	ด�าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน	และพนักงานกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้สถานที่ท�างานแห่งนี้มีความสงบสุข	เกิดความพึงพอใจและเกิดพลังแห่งความร่วมมือ	ร่วมใจกันทั่วทั้งองค์กร	โดย

จัดให้มีกิจกรรมต่างๆหลายรูปแบบท่ีแฝงไว้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส�านึกที่ดีต่อเพ่ือนพนักงาน	องค์กร	และสังคม

โดยรวม	

ในปี	 2555	 นี้	 บริษัทได้ยกระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวไปสู่การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	 โดยมี

แนวทางการด�าเนินงานเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

ระยะที่	 1	 “ASK”	 ด�าเนินการวางแผนเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร	 ออกแบบข้อค�าถามในการ

ส�ารวจ	ทดสอบ	ทดลอง	พร้อมทั้งปรับแก้ข้อค�าถาม	จนได้แบบส�ารวจที่สะท้อนถึงความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน	

และด�าเนินการส�ารวจความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานทั่วทั้งองค์กร

ระยะที่	 2	 “ANALYZE”	 สรุป	 และ	 วิเคราะห์	 ผลการส�ารวจความผูกพันโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตที ่

ผ่านมา	รวมถึงเทียบเคียงกับองค์กรชั้นน�าในประเทศไทย	รวมถึงองค์กรที่ท�าธุรกิจเดียวกัน	คือ	ธุรกิจปิโตรเลียมทั่วโลก	

เพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป

ระยะที่	3	“ACT”	ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร	พร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนา	และส่ือสารให้พนักงานทราบ

จากแนวทางดังกล่าว	พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร	ประกอบด้วยปัจจัยหลัก	4	ด้าน	ได้แก่

	 1.	ความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	(Basic	Need)

	 2.	การสนับสนุนจากหัวหน้า	(Management	Support)

	 3.	การท�างานเป็นทีม	(Teamwork)

	 4.	ความก้าวหน้า	(Learn	&	Grow)
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ท้ังนี้	 บริษัทได้ส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมุมมองของพนักงานที่มีต่อความ

ก้าวหน้า	 การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบางจากฯ	 และบ่งช้ีถึงปัจจัยที่มีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ทั้งในแง่การเสริมสร้างจุดเด่นและการแก้ไขข้อบกพร่อง	และน�าผลไปเทียบเคียงกับระดับ

ความผูกพันของพนักงานของบริษัทชั้นน�าทั่วโลก	แล้วจัดให้ทุกหน่วยงานท�าแผนปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน	

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ	ความสัมพันธ์และทัศนคติระหว่างกัน

คะแนนความผูกพันพนักงานบางจาก

คร้ังท่ี 1/52 คร้ังท่ี 2/52 คร้ังท่ี 1/53 คร้ังท่ี 2/53 คร้ังท่ี 1/54 คร้ังท่ี 1/55 คร้ังท่ี 2/55

3.853.85 4.10 4.20 4.25 4.41
4.44

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)

และจากผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	บริษัทได้น�ามาเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ	ดังนี้

โครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการบริหารพนักงาน

บริษัท	ได้จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ	ตั้งแต่	ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป	จนกระทั่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ในด้านการบริหารคน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	ความต้องการที่แตกต่างระหว่างบุคคล	และสามารถสร้างสภาพแวดล้อม

ท่ีเอื้อให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรตลอดมา	 ทั้งนี้ในปี	 2555	บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง	 เข้ารับการ

อบรมภายนอก	เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาวะผู้น�าและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก	อาทิ	หลักสูตรประกาศนียบัตร

ชั้นสูงการปกครองภาครัฐและกฏหมายมหาชน	หลักสูตร	Director	Certificate	Program	หลักสูตร	Senior	Executive	

Program	เป็นต้น

โครงการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน	บริษัทได้ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว	

โดยการเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	และครอบครัว,	 ขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลบิดา-มารดาให้ครอบคลุมถึง 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเอกชน	และเพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าเดินทางมาท�างานของพนักงาน	รวมถึงปรับ

เพิ่มค่าท�างานกะ	ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นกะ	
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นอกจากน้ี	บริษัทยังได้ด�ารงคงไว้ซึ่งกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์หลักๆ	ไว้	อาทิเช่น

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน	 จัดให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพุทธศาสนา	รับประทานอาหาร

และบ�าเพ็ญประโยชน์	โดยเยี่ยมเยียนชุมชนรอบโรงกล่ัน

กิจกรรมรดน�้าด�าหัววันสงกรานต์	เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้ตลอดไป	บริษัทฯ	ได้จัด

ให้มีการรดน�้าขอพรจากประธานกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ	

กิจกรรมวันครอบครัวบางจาก	เป็นการจัดให้ผู้บริหาร	พนักงานและครอบครัวได้พบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือความ

สนุกสนาน	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กิจกรรมวันก่อตั้งบริษัทฯ	 เมื่อครบรอบวันคล้ายวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ	 โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันท�าบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์จ�านวน	59	รูป	เพื่อความเป็นสิริมงคล	

Thank	You	Party	งานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมแรง	ร่วมใจ	ท�างานมาตลอดปี	2555

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัท บางจากฯ

 บริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	พนักงานทุกคนมีสิทธิตามระเบียบ 

ของบริษัทฯ	 อย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าพนักงานจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	 หรือไม่ก็ตาม	 บริษัท	 มีสหภาพแรงงาน

พนักงาน	บริษัท	 บางจากฯ	 (มหาชน)	 ตามกฎหมาย	มีสมาชิกคิดเป็นร้อยละ	 20	 ของพนักงานทั้งหมด	 เพ่ือร่วมมือกับ

บริษัท	 ในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี	 โดยมีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมกับ

ได้รับความต้องการของพนักงานเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านแรงงานของบริษัท	

 

 นอกจากนี้	บริษัทได้จัดให้มี	คณะกรรมการลูกจ้าง	ซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักงานประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก

การแต่งต้ังของสหภาพแรงงานพนักงานและจากการเลือกตั้งของพนักงาน	 รวม	 13	 คน	ท�าหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับ

ตัวแทนซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูง	 ในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ของพนักงานให้เหมาะสม	 ซึ่งการ

ปรึกษาหารือร่วมกันที่ผ่านมาด�าเนินไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย	ปัญหาหรือข้อสงสัยให้พนักงานได้ทราบผลทุกกรณี	

ท�าให้พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูง

ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555

87.11 90.58 81.75

คะแนนความพ�งพอใจโดยรวมของพนักงาน (ร�อยละ)
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สโมสรพนักงาน 
 

 บริษัทฯ	 ได้สนับสนุนให้มีสโมสรพนักงาน	ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันรวมกลุ่มกัน 

จัดต้ังชมรมต่างๆ	ตามความสนใจ	เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ในกระบวนการท�างานร่วมกัน	ความรับผิดชอบ	ด้วยการ 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ในรูปของชมรม	ไม่ว่าจะเพ่ือการออกก�าลังกาย	การผ่อนคลายอารมณ์	การท�าประโยชน์ให้สังคม	

เช่น	 ชมรมกีฬาต่างๆ	 ชมรมดูนกบางจาก	 ชมรมบางจากรักษ์ทะเลไทย	 ชมรมบางจากรักชุมชน	 ชมรมถ่ายภาพ	 ชมรม

ดนตรี	 ชมรมจิตอาสาและพัฒนาสังคม	 เป็นต้น	 ซ่ึงพนักงานสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างอิสระภายใต้ประโยชน์

ของพนักงานและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ

โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลน
 

 โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กขาดแคลนของ	บริษัท	บางจากฯ	(มหาชน)	เกิดขึ้นจากจิตส�านึกและวัฒนธรรม	

“การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”	ที่ได้เห็นปัญหาความขาดแคลน	ในเรื่องของอาหารและภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ในสังคม	โดยเฉพาะชุมชนเพื่อนบ้านโรงกลั่นของเรา	จึงช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย	โดยให้หักจากบัญชีเงินเดือน

เป็นประจ�าทุกเดือน	บ้างก็มอบให้ในโอกาสพิเศษต่างๆ	เป็นครั้งคราว	เพ่ือร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในส่วน

ท่ีโรงเรียนยังขาดอยู่	อย่างเป็นประจ�าและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2531	จนถึงปัจจุบัน	 โดยมี	16	โรงเรียน	และ	1	มูลนิธิ	 

ท่ีร่วมอยู่ในโครงการ

ท�างานที่นี่มามากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการ
ลูกจ้างมานาน 10 ปี ตลอดเวลาได้รับรู้และทราบถึงความห่วงใย
ของผู้บริหารที่มีต่อพนักงาน ครอบครัว ให้พนักงานอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดี มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สอนให้พนักงาน
รู้จักอดออม สอนให้รู้จักความพอดี และตอบแทนคืนสู่สังคมบ้าง
ตามโอกาสที่เราพึงกระท�าได้ และยังต้องดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้วยความห่วงใยในเพื่อนพนักงานและผู้บริหารท�าให้เราผูกพัน 
รัก ห่วงแหน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วย 
ความประทับใจและผลชี้วัดความส�าเร็จเรื่องความผูกพันต่อองค์กร 
คือ ความร่วมมือ ร่วมใจกันของผู้บริหารและพนักงาน ในยาม
ที่เราพบกับอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันน�้าท่วม การแก้ไข
ปัญหาและซ่อมแซมโรงกลั่นที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ภาพที่ประทับใจ คือ ผู้บริหารจะ 
เข้ามายังพ้ืนที่และดูแล สอบถาม พูดคุยกับพวกเราด้วยความ
ห่วงใยทุกวัน ในวันนี้บริษัทก�าลังก้าวสู่ปีที่ 29 ผลการด�าเนินงาน 
ดีขึ้นมากและค่อยๆ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ จนเรามั่นใจได้ว่า
เราจะมีชีวิตการท�างานที่บ้านหลังนี้ได้อย่างมั่นคง

คุณไพรัช แก้วศิลา

ความห่วงใยและใส่ใจกัน 

ท�าให้เรารักและห่วงแหน

บ้านหลังนี้ 

แผนกเครื่องจักรกล ส่วนบริการซ่อมบ�ารุง 
ประธานคณะกรรมการลูกจ้าง
ผู้จัดการสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก 
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การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้มุ ่งเน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้พนักงานมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน	 ในการที่จะด�าเนินงานให้

สอดคล้องต่อเป้าหมาย	นโยบาย	และทิศทางขององค์กร	รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	เพ่ือรองรับการเติบโต

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานนั้น	 บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ	 รวมทั้งความร่วมมือ

ของพนักงานทุกคน	 โดยในแต่ละปีนั้น	 พนักงานทุกคนจะท�าการประเมินศักยภาพของแต่ละบุคคล	 โดยใช้หลักการของ	

Competency	Management	 เป็นเครื่องมือในการประเมินและพัฒนาพนักงาน	เพ่ือหา	Competency	Gap	 ซ่ึงในปีนี้	

นอกเหนือจากการประเมิน	 180	 องศา	 ซึ่งมีการใช้อยู่เดิมแล้วนั้น	 บริษัทฯได้มีการปรับปรุงการประเมิน	Competency	

โดยปรับรูปแบบการประเมินเป็นแบบ	 360	 องศา	 ในผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย	 เพ่ือให้ได้ผลการประเมินมีความชัดเจน

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	เพ่ือเติมเต็มส่ิงที่จ�าเป็น

ส�าหรับพนักงานแต่ละคน	

การพัฒนารายบุคคลนั้น	ครอบคลุมทั้งส่วนที่บริษัทฯ	ด�าเนินการให้และพนักงานพัฒนาตนเอง	 ซ่ึงมีการฝึกอบรม,	

การเรียนรู ้จากการปฏิบัติงาน	 (On	 the	 Job	 training),	 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์	 (E-learning)	 การได้รับ 

มอบหมายโครงการ	(Project	Assignment)	และพัฒนาตามวิชาชีพ	(Functional	Development)	

นอกเหนือจากการพัฒนารายบุคคลแล้วนั้น	บริษัทยังมีการพัฒนาพนักงานเป็นทีมโดยจัดโครงการพัฒนาแบบข้าม

สายงาน	(Cross	Functional)	Cascade	Project	เพ่ือดึงความสามารถของพนักงานแต่ละสาขาวิชาชีพมาท�าโครงการ

ร่วมกัน	เพื่อขยายตลาด	ขยายโครงการใหม่ของบริษัท	น�าไปสู่การแข่งขันและนวัตกรรมใหม่ขององค์กรที่เกิดขึ้น,	กิจกรรม

กลุ่มควบคุมคุณภาพด้วยเทคนิค	Quality	Control	Circle	(QCC),	กิจกรรมกลุ่ม	KAIZEN	และที่ส�าคัญคือการจัดกิจกรรม

ชุมชนนักปฏิบัติ	(Community	of	Practices	:	CoPs)	เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกันหรือพนักงานที่มี

ความสนใจในเรื่องเดียวกัน	อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความรู้	(Knowledge	Management)	อันจะน�าไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(Life	Long	Learning)	

บริษัทฯ	ได้มีการปรับปรุงระบบการขออนุมัติ	การเก็บข้อมูล	การรายงาน	ติดตามผลในการอบรม	เพ่ือให้ใช้งานได้

สะดวกขึ้นและลดเวลาในการท�างาน	

ในปีนี้	บริษัทฯ	ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทาง

ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และเพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	ของพนักงาน	ให้มีความรู้เฉพาะทาง	

ความรู้ทางด้านเทคนิค	ความรู้ด้านบริหารและความรู้เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยในปีนี้บริษัทได้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรหลักขององค์กร	คือ

1.	Orientation	and	BCP Way	มีจุดประสงค์เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงความคาดหวังขององค์กร	มีความรู้

ในภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	มีความเข้าใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	นโยบาย	

และกระบวนการท�างานต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อประสิทธิภาพในการท�างาน	ตลอดจนมีความรัก	ความผูกพัน	และความสุข

ในการท�างานของพนักงาน

2.	BCP	Business	Supply	Chain	Economics	มีจุดประสงค์เพ่ือให้เรียนรู้และเข้าใจหลักของการด�าเนินธุรกิจ

น�้ามัน	และธุรกิจพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ในด้านเศรษฐศาสตร์	ต้นทุน	ตั้งแต่การจัดหา	ผลิต	จ�าหน่าย	และ

จัดส่ง	ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์	การวางแผน	การจัดหา	และกระบวนการผลิต

3.	 BCP	Technical	 Development	Program	มีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เข้าใหม่	 หรือ

บุคลากรที่ยังขาดประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ	 ด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 และด้านเทคนิคให้มีการเรียนรู้	 ทบทวน	

อุปกรณ์ต่างๆ	ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อให้เกิดความช�านาญสามารถพ่ึงพาตนเองได้	ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต
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ในส่วนของหลักสูตรเฉพาะทาง	นอกเหนือจากที่องค์กรจัดขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ	เช่น	การเงิน	

การตลาด	กฎหมาย	ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม	แล้ว	บริษัทฯ	ยังสนับสนุนให้พนักงานไปอบรมภายนอก	เพ่ือเป็น 

การแลกเปลี่ยนมุมมอง	ความรู้	และประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก

นอกเหนือจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู ้ที่ เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนเหมือนเช่น 

ทุกปี	 อาทิ	 การเปลี่ยนแผนนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ,	 กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน	 กฎหมาย 

เกี่ยวกับการลงทุนและแรงงานในประเทศกลุ่ม	AEC	ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสัมมนา	ดูงาน	เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ	 และน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กร	 จ�านวนช่ัวโมงการอบรม

พนักงานโดยเฉลี่ย	คือ	71	ชั่วโมง	

หลักสูตรท่ีส�าคัญท่ีบริษัทมุ ่งเน้น	 คือ	 หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ	 ทั้งในด้านการพูด	 และการเขียน	 เพื่อ

รองรับการที่ประเทศจะก้าวสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนและหลักสูตรอื่นที่อบรมเช่น	 หลักสูตรการพัฒนาระดับ 

ผู้บริหาร	(Executive	Development	Program),	ผู้บริหารอาวุโส	(Senior	Executive	Program),	การพัฒนาผู้บริหาร

อาวุโสหลักสูตรก้าวหน้า	(Advanced	Senior	Executive	Program),	การปรับปรุงกระบวนการท�างาน	การสร้างนวัตกรรม

เพื่อความยั่งยืนขององค์กร,	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร,	 การช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี	 HAZOPS,	

Defensive	Driving,	วัฒนธรรมองค์กร	(BCP	Culture	CSR)	และธรรมาภิบาล	(CG),	การบริหารความเส่ียง,	การบริหาร

การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	เป็นต้น

คุณตฤป กีรติบุตร

จุดเด ่นของบางจากฯ คือ คนบางจากฯ เพราะ 
บางจากฯ สร้างคนด้วยหัวใจ พนักงานทุกคนเหมือน
สมาชิกในครอบครัวที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา แม้บริษัท
ของเราจะไม่ใหญ่มาก แต่เราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของบางจากฯ คนบางจากฯ จะดูแลกันและกันเสมอ 
มิตรแท้ในชีวิตเราพบได้ที่นี่ครับ เราได้รับสวัสดิการที่
ดีและได้เรียนรู้วิถีคิด การบริหารงาน ความทุ่มเทของ
ผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของผมไปด้วย 
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ใส่ใจดูแลพนักงาน
เป็นอย่างดี เพื่อที่จะน�าพาองค์กรไปสู่อนาคตด้วยกัน 
ในวันที่บริษัทฯ เติบโตครบ 28 ปี ผมเห็น บริษัทฯ 
ได้ผลักดันตัวเองผ่านนโยบายและเป้าหมายที่ท้าทาย
ขึ้น แม้ที่ผ ่านมาจะมีอุปสรรค แต่คนบางจากฯ  
ไม่เคยหมดหวัง ในวันนี้ผมอายุ 28 ปีเท่ากับบริษัทฯ 
ผมเชื่อมั่นว่าการก้าวเป็นองค์กร 100 ปี ไม่ได้ไกล
เกินเอื้อม แค่นึกเสียดายที่ว่าเมื่อถึงตอนนั้นผมคง 
ไม่ได้อยู ่ฉลอง คงต้องให้น้องๆ หลานๆ รุ ่นใหม่
สืบทอดวิถีบางจากลงในหัวใจต่อไปครับ 

สร้างคนด้วยใจ คือ สร้างหัวใจของบางจาก 

นักวิเคราะห์
ส่วนยุทธศาสตร์ธุรกิจองค์กร
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จ�านวนช่ัวโมงการอบรมของพนักงานจ�าแนกตามระดับ (ชั่วโมง)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับฝึกอบรม (ล้านบาท)

ด้วยนโยบายในการพัฒนาพนักงานด้วยการท�าโครงการแบบข้ามสายงาน และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ที่มิได้ใช้การ 

ฝึกอบรมโดยตรง หากเป็นการพัฒนาบุคคลากรอีกแบบหนึ่ง ท�าให้ช่ัวโมงในการพัฒนาสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ลดลง

ปี 2554ปี 2553

ระดับ 1-2 ระดับ 3-4 ระดับ 5-6 ระดับ 7-9 ระดับ 10-13

ปี 2555

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความรู้	จึงได้ตั้งเป้าหมายองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	และพัฒนา

ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอีกด้วย	ทั้งนี้จากการที่มีการค้นหาความรู้	 การจัดการ	 

จัดเก็บ	การถ่ายทอด	และการส่งเสริมผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันภายในส่วนงาน	บริษัท	และ

แบ่งปันให้กับองค์กรและบุคลากรภายนอก	 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 เพ่ือสร้าง 

เครือข่ายในการท�างาน	 โดยในปีนี้	 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม	Knowledge	 Sharing	 ในกลุ่ม	 PTTGroup	 ทั้งในส่วน

ของกิจกรรม	 KM	 (Knowledge	Management)	 Community	 of	 Practices	 ด้าน	Operational	 Excellence	 ด้าน	 

Engineer	 ด้าน	Human	Resource	 ด้าน	 Finance	 Account	 and	 Tax	 และอ่ืนๆ	 โดยมีจุดหมายท้ายสุดคือการน�า 

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้	และพัฒนาเป็น	Best	Practice	และก่อให้เกิดนวัตกรรม	อันเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน

และปรับปรุงงานของบริษัทฯ	

การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ	KM	web	 ให้ทันสมัย	 ใช้งานได้ง่าย	 คุ้นเคย	 เพ่ือที่พนักงานจะได้หาความรู้จาก

ข้อมูลความรู้ต่าง	ๆ	ที่เราได้จัดเก็บรวมถึงได้จัดท�า	Blog	Award	เพ่ือให้พนักงานที่ได้ไปเรียนรู้	รับรู้	เรื่องราวต่าง	ๆ	มา

เขียน	Blog	ของตนเอง	ซึ่งเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง	

นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าโครงการ	 BCP	 Trainer	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคนในองค์กร

ด้วยคนในองค์กร	 ส่งเสริมให้พนักงานผู ้มีความเชี่ยวชาญความรู ้ในด้านใดด้านหนึ่งสามารถเป็นวิทยากรภายใน

ถ่ายทอดความรู ้ที่พนักงานมีไปยังบุคคลอ่ืน	 เพื่อให้ความรู ้นั้นยังคงอยู ่กับองค์กร	 พนักงานสามารถที่จะท�างานแทน 

กันได้	และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกฝน	ทบทวน	ความรู้	และประสบการณ์ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	มีความ

รู้ท่ีได้ท�าการถ่ายทอดจากวิทยากรภายใน	อาทิ	ครอบคลุมด้านส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัย	เทคโนโลยีสารสนเทศ	บัญชี	 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ป� 2553ป� 2552 ป� 2554 ป� 2555

26.15

33.5

21

14
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เห็นความก้าวหน้ามาตลอด 28 ปี บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น โรงกลั่นฯ สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ท�ารายได้มาก
ขึ้น สู่การเป็นผู้น�าพลังงานทดแทนอย่างเต็มตัว ในโลก
ของธุรกิจจะผลักดันให้บริษัทฯ ต้องแสวงหาโอกาสหรือ 
ช่องทางธุรกิจที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่
บริษัทก็ยังยึดในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ค�านึงถึงรากฐานของสังคมไทย การพัฒนาปั๊มชุมชน เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร หรือการเอาใจใส่และดูแลชุมชน
รอบข้างโรงกลั่นและสังคมทั่วไป ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้
เราโดดเด่นและแตกต่างจากบริษัทอื่น แม้ในปีนี้จะเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ แต่พนักงานทุกคนก็ทุ่มเท ท�าหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ เดินเท้าเข้าไปในชุมชนเพื่อขออภัย
และชี้แจงเพื่อแสดงความรับผิดชอบ จนได้รับความเข้าใจ
และเห็นใจจากชุมชน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปลูกฝัง
วัฒนธรรมพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ที่ใส่ใจ ดูแล และให้
ความส�าคัญกับพนักงาน หรือแม้เกิดวิกฤตในชีวิตของ
พนักงาน เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง น�้าท่วมที่อยู่อาศัย บริษัทฯ 
จะไม่นิ่งนอนใจเลย จะรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลพนักงานอย่างดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคน
ที่นี่เป็นบุคคลส�าคัญขององค์กรจริงๆ ด้วยความแข็งแกร่ง
เช่นนี้ ความมุ่งหวังสู่การเป็นบางจาก 100 ปี จึงไม่ใช่
เรื่องที่ยากเย็น

คุณปาจรีย์ พันธุรักษ์

เพราะการปลูกฝังที่ดี 

ทุกย่างก้าวที่เติบโตจึงเป็นไป

ด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบ

ผู้จัดการแผนกวางแผนและบริหารการตลาด
สายตลาดอุตสาหกรรมและน�้ามันหล่อลื่น

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นกระบวนการสืบเนื่องมาจากการวางแผนอัตราก�าลังคน	 แผนพัฒนา

ศักยภาพ	 ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์	 ทิศทาง	 และเป้าหมายขององค์กร	 ซ่ึงกระบวนการในการ 

จัดท�า	แบ่งเป็น	

•	 การจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career	Path)

บริษัทฯ	 มีการดูแลและก�าหนดหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในทุกระดับ	 โดยแบ่งเป็นสาย

บริหาร	 (Management)	 และสายวิชาชีพ	 (Specialist)	 ซึ่งพนักงานทุกคนมีโอกาสในความก้าวหน้าสายงาน

และวิชาชีพตามที่ตนถนัดและมีความสามารถ	

•	 การบริหารจัดการพนักงานศักยภาพสูง	(Talent	Management)

บริษัทฯ	 มีโครงการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง	 (Talent	Management)	 โดยท�าการคัดเลือก

พนักงานที่มีศักยภาพ	มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในงานสูง	จากการประเมินความเป็น

ผู้น�าและบุคลิกภาพ	(Leadership	&	Personality)	การจัดท�าแผนพัฒนาพิเศษส�าหรับกลุ่มพนักงานดังกล่าว

เป็นรายบุคคล	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	 สร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กร	 (Engagement)	 เพ่ือให้พนักงาน

เหล่านั้นเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 

ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีการทบทวนรายชื่อพนักงาน	วิธีพัฒนาและรักษาพนักงานกลุ่มนี้เป็นประจ�าทุกป	ี

•	 แผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างราบรื่น	 บริษัทฯ	 จึงจัดท�าแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ	 และ

มีการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งไว้อย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้บริหารและส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันก�าหนด

ต�าแหน่งงานส�าคัญในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง	 กลุ่มที่มีความส�าคัญในการผลักดันองค์กร	 มีการ

ประเมินและคัดเลือกพนักงานโดยใช้	Leadership	&	Personality	Trait	Modeling	for	Successor	จากนั้น

จึงจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	โดยมีส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าและความพร้อม

ในการด�ารงต�าแหน่ง
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การด�าเนินงานด้านคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHEE)

การด�าเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (SHEE)

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และพลังงานเป็นอย่างยิ่ง	

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล	 มีความปลอดภัย	 ถูกต้อง	 

ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม	ต่อสังคม	ชุมชน	รวมทั้งส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างรู้คุณค่า	อีกท้ัง	ยังตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงาน	ผู้รับเหมา	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	จึงก�าหนดนโยบาย	 

แต่งตั้งคณะท�างาน	 และก�าหนดเรื่องความรู ้ 	 ความสามารถด ้าน	 SHEE	 เป ็นคุณสมบัติของพนักงาน	 (Core	 

Competency)	และยังได้ส่งเสริมการตระหนักรู้และมีพฤติกรรมในด้านความปลอดภัย	จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	และ

การสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องของผู้เกี่ยวข้อง	 ตามหลัก	BB-SHEE	 (Behavior	 Based	Safety	Health	 Environment	

and	Energy)	เป็นการสร้างวัฒนธรรมด้าน	SHEE	ที่ย่ังยืน	ดังนี้

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
บริษัทฯ	 มุ ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ซ่ึงให้

ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	 การคุ้มครองป้องกันสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 และส่ิงแวดล้อม	 ครอบคลุม

ถึงการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัท	 นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร	ซึ่งครอบคลุม

กิจกรรม	 ผลิตภัณฑ์	 และบริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความส�าคัญ	 การลดความสูญเสีย	 การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ	 โดยน�าข้อบังคับเหล่านี้มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการด�าเนินการให้ 

เหนือกว่าสิ่งที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	ส่ิงแวดล้อม	

และพลังงานขึ้น	 โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 ตลอดจนผู้รับเหมาที่ท�างาน 

ในนามของบริษัทฯ	ทั้งหมดในอันที่จะ

• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	ส่ิงแวดล้อม	และพลังงาน	รวมถึงข้อก�าหนดของบริษัทฯ	โดย

ถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น

•	ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย	ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม

•	 ป้องกันความสูญเสีย	 และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ	 และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษ	 

การรั่วไหล	และการสูญเสียของน�้ามัน

•	 ใช้ทรัพยากรอันได้แก่	 พลังงาน	 น�้า	 สารเคมี	 อย่างคุ้มค่า	 เป็นไปตามเป้าหมายและด�าเนินการทบทวนปรับปรุง	 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ

•	สนับสนุนการจัดซื้อ	จัดหาผลิตภัณฑ์	สินค้า	อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม	โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

•	 วิจัย	 พัฒนา	 จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความปลอดภัย	 ประหยัดพลังงาน	 และมีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	ส่ิงแวดล้อม	และพลังงาน	

ให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง
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คณะบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
(Safety, Health, Environment and Energy Management Team - SHEEM)

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นสมาชิก	มีหน้าที่ร่วมก�าหนดนโยบายและแนวทางงานด้านความ

ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 ทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อม	

ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบและงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม	และพลังงาน

อย่างต่อเนื่อง	และแต่งต้ังคณะท�างานต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม	

และพลังงานด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(Safety Health and Environment Committee - SHEC)

มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด	มีสัดส่วนของตัวแทนพนักงานร้อยละ	50	ท�างานร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ด้านความปลอดภัยในระดับปฏิบัติการอื่นๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยย่ิงขึ้น

คณะกรรมการความปลอดภยัในการปฏบิตักิาร (Safe Operation Team - SOT)
มีหน้าที่ทบทวนการออกแบบวิธีการท�างานและการปฏิบัติงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท�างาน	 JSA	 &	QCA	 

คณะท�างาน	 HAZOP	 หรือคณะท�างาน	 (Engineering	 and	 Quality	 Team)	 เพื่อให ้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยฯ	รวมทั้งทบทวนรายงานอุบัติการณ์และก�าหนดแนวทางป้องกัน	โดยมีผู้จัดการในสายปฏิบัติการโรงกล่ัน	

สายเทคนิคโรงกลั่น	สายวิศวกรรมโรงกลั่น	สายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	รวมทั้งผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง

เป็นสมาชิก

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

มีหน้าที่ส่งเสริมจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อม	และพลังงานในการท�างานของพนักงาน	

ผ่านกิจกรรมที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

นอกเหนือจากการก�าหนดนโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อม	และพลังงาน	 ข้างต้นแล้ว	 บริษัทฯ	 

มีโครงสร้างการบริหารความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน	ประกอบด้วยผู้บริหารและหน่วยงานทั้งหมด

ในองค์กร	ครอบคลุมต้ังแต่การออกนโยบาย	การออกแบบอุปกรณ์	กระบวนการผลิต	วิธีการท�างานและการป้องกันตนเอง

ของพนักงานให้ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน	ตลอดจนส่งเสริม	ผลักดันให้การบริหารงานด้าน

อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 ซ่ึงรวมถึงการ

ควบคุมดูแลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ	(Emergency	&	Crisis	Management)	เช่น	แผนฉุกเฉิน

การเกิดเหตุเพลิงไหม้	น�้าท่วมฉับพลัน	หรือแผ่นดินไหว	เป็นต้น
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คณะท�างาน JSA & QCA 
(Job Safety Analysis & Quality Control Analysis)

มีหน้าที่ทบทวนขั้นตอนการท�างานให้เกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพโดยละเอียด

คณะท�างาน HAZOP (Hazard Operability)
มีหน้าที่ทบทวนการออกแบบดัดแปลงระบบท่อ	 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในโรงกล่ันให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมของบริษัทฯ	ด้วยการใช้เทคนิคของ	HAZOP	 เพ่ือให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างปลอดภัย	 

ในปีนี้บริษัทฯ	ได้ทบทวน	HAZOP	ของหน่วยกลั่นที่	3	และมีแผนงานการทบทวน	HAZOP	ของหน่วยกลั่นอื่นอย่างต่อเนื่อง

คณะท�างานสร้างระบบมาตรฐานการออกแบบและควบคมุคณุภาพการออกแบบ 
(Engineering and Quality Team)

การปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ 

1.	การปรับปรุงด้านวิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง

• น�าระบบ	Safety	Integrity	Level	(SIL)	เข้ามาใช้งานเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงและเช่ือถือได้	(Reliability)	ของอุปกรณ์

ควบคุมวัด

• น�าระบบ	Risk	Based	Inspection	(RBI)	เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบอุปกรณ์

• ใช้งานระบบ	Reliability	Centered	Maintenance	(RCM)	

• ปรับปรุงมาตรฐานงานซ่อมถังให้สูงกว่ามาตรฐานสากล

• เพิ่มขีดความสามารถและความเชื่อมั่นของระบบดับเพลิงโรงกล่ันฯ	ให้สูงกว่ามาตรฐาน	

• เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย	 (Security)	 ได้แก่	 การควบคุมการเข้า-ออก	 (Access	Control)	 กล้อง

วงจรปิด	(CCTV)

• การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟเพิ่มเติมในพ้ืนที่โรงกล่ันฯ	 ให้สูงกว่ามาตรฐาน	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ตรวจสอบเชิงป้องกัน

• การปรับปรุงความสามารถของระบบดับเพลิงแบบประจ�าจุด	 (เพ่ิมอัตราการไหลต่อจุด)	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการระงับเหต	ุ

• การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่เพ่ิมเติมกว่ามาตรฐานเพ่ือประจ�าในพ้ืนที่โรงกล่ันฯ

2.	การปรับปรุงระบบการท�างาน

•	 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน	 โดยได้จัดตั้งสายงานความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 

เพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม	ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

•	น�าระบบการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ

•	เตรียมการเพื่อน�าระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน	(ISO	50001)	มาใช้
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•	ปรับปรุงพัฒนาด้านการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดได้แก่	

ก๊าซธรรมชาติ	 รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานของอาคารส�านักงาน	 เช่น	 การเปล่ียนใช้หลอดไฟฟ้าประหยัด

พลังงาน	การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

•	พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์	(Document	Management	System	:	DMS)	และระบบการจัดการมาตรฐาน

ออนไลน์	(e-ISO)	ให้ครอบคลุม	ระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อก�าหนดตามมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	และลดการใช้ทรัพยากร	เช่น	ใช้กระดาษน้อยลง

•	 ตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยเชิงวิเคราะห์	 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของ 

ผู ้ปฏิบัติงานจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานที่ท�างาน	 รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่ท�างานอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกัน	แก้ไข	ได้อย่างเหมาะสม

•	จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลก	ตรวจสอบและแนะน�าการซ่อม-เปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ของหน่วยกล่ันที่	3

•	จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นน�าด้านความปลอดภัย	ได้แก่	DuPont	เพ่ือให้ค�าแนะน�ายกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปของโรงกล่ันฯ

•	การปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้าน	Process	Safety	

3.	การส่งเสริมจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

•	 จัดตั้งคณะท�างานด้านพลังงานต่างๆ	 เช่น	 คณะท�างานปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น	 (Refinery	 Efficiency	 

Enhance	 Taskforce,	 REET),	 คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน	 คณะตรวจติดตามการจัดการพลังงาน 

คณะท�างานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน	ISO	50001	เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ได้มาตรฐาน

สากล	

•	จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานทั่วไป	และการดับเพลิงขั้นสูงส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติ

งานในหน่วยกลั่นฯ,	คลังน�้ามันและศูนย์จ่ายน�้ามัน	

•	จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	ด้านความปลอดภัย	เช่น	เทคนิคการวิเคราะห์และทบทวนด้านความปลอดภัย	ความปลอดภัย

ในท่ีอับอากาศ	การปฐมพยาบาล	เป็นต้น

•	 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยส�าหรับผู ้รับเหมาที่เข้ามาท�างานในโรงกลั่น	 รวมทั้งการส่งเสริมจิตส�านึกและ

พฤติกรรมการท�างานที่ถูกต้องของผู้รับเหมาในช่วงซ่อมบ�ารุงใหญ่โรงกล่ันฯ

•	จัดอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	

•	จัด	Tool	Box	Meeting	(TBM)	เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารส�าหรับ	Shift	Operation

•	การเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ในระบบ	Intranet	ของบริษัท	

•	การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม	พลังงาน

•	กิจกรรมส่งเสริม	BB-SHEE	(Behavior	Based	SHEE)	รณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมามีพฤติกรรมด้าน	SHEE	

ท่ีถูกต้องและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	

	 กิจกรรม	BBS	(Behavior	Based	Safety)	

	 -	กิจกรรม	5	ไม่	เพื่อความปลอดภัย	(5	NOs	for	Safety)

	 -	กิจกรรมการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยภายในเขตพ้ืนที่ช้ันในของโรงกล่ันฯ

	 -	กิจกรรม	บางจาก	ลดอ้วน	ลดพุง	มุ่งสุขภาพดี

	 -	จัดกิจกรรมสร้างจิตส�านึกและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	QCC	Energy	day	และ	มีการประกวดผลงานการ	

	 ประหยัดพลังงาน

	 -	กิจกรรม	SHEE	Excellence	Day

•	 การสื่อสารความรู้ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อมและพลังงานผ่าน	 SHEE	Channel	 และระบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ	
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•	กิจกรรม	5	ส.

	 -	บริษัทฯ	จัดกิจกรรม	5	ส.	Big	Cleaning	Day	กิจกรรมเรียนรู้และแบ่งปัน	(We	Care	We	Share)	บริษัทฯ 

	 เผยแพร่ข ่าวสารและความรู ้ด ้านความปลอดภัยให ้แก ่พนักงานทุกคนผ่านช่องทาง	 e-mail	 และป้าย 

	 ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ	

	 -	การแบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม	(SHEE	Talk)	ผ่านการแบ่งปันข้อมูลก่อนการ 

	 ประชุมปฏิบัติการประจ�าทุกวัน	และการประชุมก่อนเริ่มท�างาน

	 -	การเรียนรู้จากประสบการณ์	(Lesson	Learnt)	เพ่ือน�ามาให้หน่วยงานอ่ืนได้เรียนรู้และป้องกัน

•	กิจกรรมชุมชนปลอดภัย

•	กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้และแบ่งปันประสบการณ์ในการร่วมแสดงนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาต	ิ 

คร้ังท่ี	25

เป้าหมายและดัชนีวัดผล
ในปีนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดดัชนีวัดผลความส�าเร็จด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันร่วมกับสถิติอุบัติเหตุเพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพ่ือนร่วมงาน	ดังนี้

1. อุบัติเหตุรุนแรง	 หมายถึงอุบัติเหตุที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 มีความเสียหายมากกว่า	 1,000,000	 บาทหรือ	 

มีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

	*เหตุการณ์อุปกรณ์ติดไฟที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ามันเตาเป็นน�้ามันดีเซล

**เหตุการณ์หอแยกน�้ามันดีเซล	หน่วยกลั่นน�้ามันดิบที่	3	รั่วและติดไฟ

จ�านวนอุบัติเหตุรุนแรง	(ครั้ง)

1

ปี 2554*

0

ปี 2553

1

ปี 2555**ปี 2552

2
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•	ปี	2552	:	เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ส�าหรับพนักงาน	1	ราย	และผู้รับเหมา	1	ราย	

		 หมายเหตุ	IFR	และ	ISR	ค�านวนเทียบบนจ�านวนช่ัวโมงท�างาน	1,000,000	ช่ัวโมง

•	ปี	2552-2554	จ�านวนชั่วโมงการท�างานของพนักงานและผู้รับเหมา	ค�านวณจากประมาณการ	

	 (จ�านวนพนักงานในปีนั้น	x	40	x	52)	และ	(จ�านวนผู้รับเหมาในปีนั้น	x	48	x	52)	ตามล�าดับ

•	 ส�าหรับในปี	 2555	 จ�านวนชั่วโมงการท�างานของพนักงานและผู้รับเหมา	 น�ามาจากการบันทึกช่ัวโมงการท�างาน

ปกติและชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาจริงตามระบบของบริษัท	ฯ	และบริษัทผู้รับเหมา	โดยไม่รวมวันหยุดและวันลา

ในป ี	 2555	 พนักงานได ้ร ่วมกันแนะน�าการพัฒนาด ้านความปลอดภัยผ ่านระบบใบเสนอแนะเพิ่มสูงขึ้น 

ด้านสภาพพื้นที่ท�างานให ้ปลอดภัยและดีกว ่ามาตรฐาน	 รวมทั้งด ้านพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมไม ่ปลอดภัย	

นอกจากนี้	 พนักงานยังได้เสนอความคิดเห็นด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในการท�างานผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	รวมทั้งส้ิน	69	เรื่อง	และผ่านเวทีกิจกรรมกลุ่ม	QCC	(Quality	Control	

Circle)	จ�านวน	25	เรื่อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้น�าข้อเสนอแนะปรับปรุงของพนักงานมาด�าเนินการจนแล้วเสร็จในปี	2555

2. อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate: IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ 

(Injury Severity Rate: ISR)	ของพนักงานและผู้รับเหมา	บริษัทฯ	ได้เริ่มวัดผล	ค่า	IFR	และ	ISR	ของพนักงานและ

ผู้รับเหมาในปี	 2551	 ซึ่งค่า	 IFR	และ	 ISR	 จะสะท้อนให้เห็นถึงจ�านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน	 

(ไม่รวม	First	Aid)	และจ�านวนวันท�างานที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับจ�านวนช่ัวโมงการท�างานของพนักงานทุกคนในแต่ละปี	

(นับวันตามปฏิทินและเริ่มนับตั้งแต่หยุดงานเกิน	1	วัน)		รวมทั้งค่า	IFR	และ	ISR	จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนัก

และช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงานไม่ให้ได้รับบาดเจ็บในการท�างานได้อีกทางหนึ่ง			

3. จ�านวนใบข้อเสนอแนะปรับปรุงด้านความปลอดภัยจากพนักงาน (ใบ)

ปี 2552

ปี 2552

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2553

ปี 2555

ปี 2555

560 601 626 896

IFR พนักงาน IFR ผู้รับเหมา ISR พนักงาน ISR ผู้รับเหมา

0.4

0
00

01,214.5 14.4

11

0.6 0
00

0.2 00.6 0.6
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4. การซ้อมแผนฉุกเฉิน	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีการวางแนวทางและวิธีปฏิบัติในการระงับเหตุ	 การลดผลกระทบ	 การประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอก	 ตามแผนฉุกเฉินและแผนจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต	 ซึ่งส ่วนงานที่ปฏิบัติการ 

ในโรงกล่ันฯ	และศูนย์จ่ายน�้ามันกรุงเทพฯ	จะท�าการฝึกซ้อมเป็นประจ�า	เป็นการฝึกซ้อมย่อยอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นอกจากการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีศูนย์ฝ ึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัยที่อ�าเภอบางปะอินที่ให้การอบรมทั้งหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร	 ได้แก่	 การดับเพลิงข้ันต้น 

การดับเพลิงขั้นสูง	 เทคนิคการดับเพลิง	 การสั่งการระงับเหตุฉุกเฉิน	 และการอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน	 และบุคคล 

ภายนอกอย่างต่อเน่ือง	 ในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่าง	 ๆ	 รวม	 39	 ครั้ง 

และมีผู้เข้ารับการอบรมและร่วมฝึกซ้อม	รวมทั้งส้ิน	5,853	คน

ปี 2552 ปี 2554ปี 2553 ปี 2555
1

46

50

จ�านวนครั้ง

การซ้อมแผนฉุกเฉินย่อย ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจ�าปี
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เมื่อพูดถึงบางจาก ผมนึกถึง วิศวกรไทยที่สามารถท�าบริษัท
น�้ามันได้อย่างทัดเทียมกับต่างชาติ และที่น่าภาคภูมิใจ คือ 
ผมนึกถึงภาพของบางจากฯ กับชุมชน บางจากฯ เป็นบริษัท
น�้ามันที่ท�าประโยชน์ต่อสังคมหลายด้าน ไม่ใช่แค่ท�าธุรกิจ 
เพื่อหวังผลก�าไรเพียงอย่างเดียว เห็นได้จากการท�าธุรกิจ
กับชุมชน เปิดสถานีบริการน�้ามันระดับชุมชน เป็นผู ้น�า
พลังงานทดแทน ที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานจาก
ธรรมชาติและผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงกิจกรรมดี ๆ 
ที่เสริมสร้างรากฐานให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ 
การประหยัดพลังงาน เพื่อให้เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
เข้าใจถึงการผลิต และ การใช้พลังงานส�าหรับรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อส่วนรวม ถือว่า
เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทด้านนี้ชัดเจน ผมประทับใจ 
ความสามารถของผู ้บริหารที่สามารถน�าพาให้พ้นวิกฤต
เศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จากภาระ
ที่หนักยิ่ง กลายมาเป็นการพัฒนาโรงกลั่นให้เป็นโรงกลั่นที่ 
ทนัสมยัที่สุดแห่งหนึง่ในปัจจุบนั

คุณวิฑูร พึงประเสริฐ
บรรณาธิการอาวุโส  หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

เมื่อพูดถึงบางจากฯ ผมนึกถึง พลังงานทดแทน ความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ประทับใจอยู่แล้ว อยากให้รักษาความดี 
นี้ต่อไปเหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม อย่าย่อท้อต่อ
อุปสรรค และ ขอเป็นก�าลังใจให้ปฏิบัติต่อไป

คุณยุทธนา ไพรวัน
ผู้ส่ือข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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บริษัทฯ	 ก�าหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียต่อองค์กร 

ใน	3	พันธกิจหลัก	คือ	การด�าเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม,	มีวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจ

ท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	โดยมีการส่ือสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วม		

ในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพ่ือทราบถึงความคาดหวัง	 ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียและสามารถสนองตอบได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง			

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ล�าดับ ผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวอย่างผู้มีส่วน

ได้เสีย
กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม

ความต้องการ/	

ความคาดหวัง
การตอบสนอง

1. ผู้ถือหุ้น •	รายใหญ่

•	รายย่อย

รายงาน	 :	 รายงานประจ�าปี	 รายงานการพัฒนา

ธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	การประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การประชุม	:	Company	visit	Analyst	meeting,	

Opportunity	day	Roadshow

กิจกรรม :	Site	visit	Money	Expo	Set	in	the	city

ช่องทางส่ือสาร :	Website	Facebook	

IR	Newsletter

ฐานะการเงินที่มั่นคง

ผลตอบแทนจากการ

ลงทุน	การด�าเนินการที่

โปร่งใส	ตรวจสอบได้

ผลการด�าเนินงานของ

ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

 •	เงินปันผล

 •	ส่วนต่างราคาหุ้น

2. พนักงาน •	พนักงานประจ�า รายงาน	:	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนา

ธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประชุม	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน	

คณะกรรมการลูกจ้าง	

กิจกรรม	:	สัมมนา	สปอร์ตคลับ	การเยี่ยมเยียน

พนักงานของผู้บริหาร	ปฐมนิเทศพนักงาน	วันเกิด

พนักงาน	กิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน

ช่องทางส่ือสาร	:	คณะกรรมการลูกจ้าง	

อินทราเน็ต	outlook	KM	blog	ป้ายประกาศ

ออนไลน์อัจฉริยะ	เสียงตามสาย	64	

Next	Station	E-news	E-letter	E-learning	

Web	board	website	Facebook	B-Voice

การพัฒนาศักยภาพ

ปรับปรุงสวัสดิการให้

เหมาะสม

•	การปรับปรุงสวัสดิการ

•	การสร้างความผูกพัน

พนักงาน	

•	โครงการพัฒนา

พนักงาน

•	กิจกรรมสร้างความ

ผูกพันพนักงาน

3. ชุมชนและ
สังคม

•	ชุมชน	สังคม

ระยะใกล้

-	กลุ่มชุมชน	

-	กลุม่ครอบครวั

-	กลุ่มโรงเรียน	

-	กลุ่มคอนโดฯ

•	ชุมชน	สังคม

ระยะไกล

กิจกรรม	:	กิจกรรมตามประเพณีไทย	การเยี่ยม

ชมกิจการ,กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	เสวนาชุมชน	

รับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้ว	โครงการ	Thailand	Go	

Green	สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม	หนังสือคู่มือ

ภัยพิบัติฯ	

ช่องทางส่ือสาร:	เสียงตามสายในชุมชน	

สารรอบรั้ว	จุลสารครอบครัวใบไม้	เยี่ยมบ้าน

บางจากฯ	SMS	Call	Center	ศูนย์ข้อมูลบางจาก

ที่ศูนย์การค้าใกล้โรงกลั่น	ป้ายข้อมูลด้านคุณภาพ

อากาศออนไลน์ที่ชุมชน	เว็บไซด์	Facebook

•	ความห่วงกังวลเรื่อง

เสียง-มลพิษทาง

อากาศ

•	วิธีการอพยพอย่าง

ปลอดภัย	หากเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉิน

•	การพัฒนารูปแบบการ

สื่อสารไปยังชุมชน

•	ป้ายแสดงข้อมูลด้าน

คุณภาพอากาศออนไลน์

•	การอบรมให้ความรู้

สารเคมี	

•	การจัดกิจกรรมอย่างมี

ส่วนร่วม	

•	ซ้อมแผนอพยพ
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ล�าดับ ผู้มีส่วนได้เสีย
ตัวอย่างผู้มีส่วน

ได้เสีย
กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม

ความต้องการ	/	

ความคาดหวัง
การตอบสนอง

4. คู่ค้า •	ผู้รับเหมา

•	ผู้ขนส่งน�้ามัน

ทางเรือ	รถยนต	์

ท่อ

•	ผู้ร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

•	ผู้ร่วมลงทุน

ธุรกิจใหม่

การประชุม	:	สัมมนา	การประชุมลูกค้า	การ

ประชุมแผนประจ�าปีกับผู้รับเหมาขนส่งและ

ประชุม	KPI	ทุกเดือน	

กิจกรรม	:	การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	การอบรมพนักงาน

หน้าลานจ่าย

ช่องทางส่ือสาร :	Call	center,	ประกาศ	อีเมล	์

เว็บไซด์

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรง

เวลา	/	ตามสัญญา

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	

การบริการที่รวดเร็ว

ความสะอาดและสวยงาม

ของจุดให้บริการ	ฐานะ

การเงินที่มั่นคง

พัฒนาคุณภาพการจัดส่ง	

รางวัลพิเศษส�าหรับ	ผบจ.

(ผู้บริการจัดส่ง)ที่ปฏิบัติ

งานดีเด่น

อบรมเรื่องความปลอดภัย

ให้ผู้รับเหมาอย่าง

สม�่าเสมอ

ผลตอบแทนการลงทุนที่

เหมาะสม

5. สื่อมวลชน •	โทรทัศน์	

•	วิทยุ	

•	หนังสือพิมพ์	

การประชุม :	CEO	Meeting

กิจกรรม :	Press	Tour	Company	visit

ช่องทางส่ือสาร	:	การแถลงข่าว	วารสารและ

นิตยสาร	โฆษณา	นิทรรศการ	E–news	เว็บไซด์

•	การสื่อสารข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ

•	ข้อมูลที่ถูกต้อง	

รวดเร็ว

ประสานงาน	แจ้ง

สื่อมวลชนเพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน

6. ลูกค้าและ
ประชาชน

•	ผู้ประกอบการ

สถานีบริการ

•	สถานีบริการ

น�้ามันสหกรณ์

•	ผู้บริโภค

รายงาน :	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนา

ธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	คู่มือ

บริหารปั๊มบางจาก	การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

การประชุม :	สัมมนาดีลเลอร์	

ช่องทางส่ือสาร	:	จดหมายกรีนนิวส์	โบรชัวร์

สินค้า	Call	center	ประกาศ	อีเมล์	เว็บไซด	์

กล่องรับความคิดเห็นการบริการ	Facebook	

Mobile	application

สินค้า	:	บัตรแก๊สโซฮอล์	คลับ	บัตรดีเซล	คลับ	

กิจกรรมส�าหรับสมาชิกบัตร

•	ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

•	การบริการที่รวดเร็ว

•	ความสะอาดและ

สวยงามของจุดให้

บริการ

•	ความสะดวกในการ 

สั่งซื้อสินค้า

•	การสื่อสารข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

น�้ามัน	ธุรกิจเสริมและ

การบริการหน้าลานอย่าง

สม�่าเสมอ

Refresh,	Rebrand	สถานี

บริการและธุรกิจเสริม	

จัดโปรแกรมการ

ส่งเสริมการขาย	/	การ

อบรม	ส�าหรับผู้ประกอบ

การ	ตรวจเช็คอุปกรณ์

ในสถานีบริการ

7. คู่แข่งทาง
การค้า

•	บริษัทค้าน�้ามัน

อื่น

กิจกรรม	:	Events	Networking	Activities	

Website

•	การแข่งขันอย่างเสรี

และด�าเนินกิจกรรม

ทางการตลาดอย่าง

เป็นธรรม

•	ด�าเนินกิจการด้วยความ

โปร่งใสภายใต้การค้า

และการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม

8. เจ้าหนี้ •	สถาบันการเงิน รายงาน	:	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนา

ธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	

การประชุม	:	Analyst	meeting	การประชุม

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม	:	Road	show	นิทรรศการ

ช่องทางส่ือสาร :	เว็บไซด์

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของสัญญาเงินกู้ได้อย่าง

เคร่งครัด	เช่น	การจ่าย

ดอกเบี้ย	/	ช�าระคืนเงินกู้

ตามก�าหนด

9. หน่วยงาน
ภาครัฐ 

•	ส�านักงานเขต,	

กรม,	กระทรวง	

รายงาน	:	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนา

ธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	รายงาน

การติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม	:	การเย่ียมชมกิจการ	

กฎ ระเบียบ	:	ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ,	

ข้อบังคับ	และการก�ากับดูแลกิจการ	การตรวจ

โรงงาน	/	พ้ืนที่

ช่องทางส่ือสาร	:	การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา	เว็บไซด์

•	การปฏิบัติตาม

กฎหมาย	

•	ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	

•	ปฏิบัติตามกฎหมาย	

ระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจอย่าง 

ถูกต้อง	โปร่งใส	

•	การควบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า

มาตรฐานที่กฎหมาย

ก�าหนด	

•	การเข้าชี้แจงข้อมูลกับ

หน่วยงานราชการที่

ก�ากับดูแลอย่างถูกต้อง	

รวดเร็ว
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ก้าวสู่สังคมสีเขียว เข้าสู่สังคมแห่งความยั่งยืน
ด้วยวัฒนธรรมองค์กร	 “พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม”	 ที่บริษัทฯ	 ปฏิบัติ	 สืบทอดกันมา

จนเป็นวัฒนธรรม	ท�าให้การปฏิบัติงานในทุกระดับเป็นไปด้วยความรับผิดชอบและเคารพต่อชุมชน	 สังคม	กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย	และความกินดีอยู่ดีของประเทศไทย	เป็นส่ิงที่บริษัทฯ	ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งหรือ

เมื่อ	28	ปีก่อน	

เพื่อท�าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมที่เข้มข้นข้ึน	บริษัทฯ	 ได้ยกระดับการด�าเนินงานที่เน้นการมี

ส่วนร่วม	 โดยพยายามดึงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย	 ให้คิดเอง	ท�าเอง	จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานพัฒนา

ให้สามารถคิดเป็น	 ท�าเป็น	 แก้ไขปัญหาเป็น	 อันเป็นเป้าหมายสู่การ	 “พ่ึงตนเองได้”	 บริษัทฯ	 จึงผลักดันให้เกิดการม ี

ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชนและสังคม	ในระยะใกล้และระยะไกล	ผ่านโครงการต่อยอดที่ได้น�าเสนอในโครงการ

สร้างส�านึกพลเมืองเมื่อปีที่แล้ว	 โครงการด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ	 ที่ต้องการขยายสู่เครือข่ายและ

โครงการใหม่ๆ	ที่หลากหลาย	

แม้ในปีนี้	 บริษัทฯ	 จะผ่านเหตุการณ์อุบัติเหตุในหน่วยกล่ันที่	 3	 เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2555	 ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ทั้งต่อการด�าเนินธุรกิจโรงกลั่นฯ	 และผู ้อยู ่อาศัยใกล้เคียง	 แต่ด้วยความพร้อมของอุปกรณ์	 การจัดการที่ดีและความ

ทุ่มเทของบุคลากร	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ทั้งภายในโรงกล่ันและชุมชนใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว	 

รวมถึงการเข้าไปยังชุมชนเพื่อขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย	และเยียวยาซ่อมแซม

บ้านเรือนที่เสียหายที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที	 ท�าให้ผู ้เสียหายคลายกังวลและได้รับความเช่ือมั่นต่อความจริงใจ

ในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และการจัดการได้ในเวลารวดเร็ว	 และแน่นอนที่สุด	 บริษัทฯ	 ได้เพ่ิมมาตรการและจัดหา 

ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดเท่าที่มีในระดับสากลมาร่วมตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการท�างานและความปลอดภัย

ให้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้แจ้งข่าวสาร	 ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการต่างๆ	 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ข้อมูลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
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ระดับชุมชน - สังคมระยะใกล้
กระบวนการก�าหนดกลยุทธ์มีที่มาทั้งจากจุดแข็งขององค์กร	มาตรฐาน	ISO	26000	และความต้องการของชุมชน	

ในปีนี้บริษัทฯ	 ยกระดับการด�าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพ่ือสร้างสังคมแห่งความย่ังยืนและพ่ึงพาตนเอง

ได้	โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิดเอง	ท�าเอง	และรับประโยชน์จากโครงการฯ	ที่เสนอมา	บริษัทฯ	ได้ปรับบทบาทจาก

การเป็นผู้เล่นเองมาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้เกิดโครงการ	เปล่ียนสถานะจากผู้ให้-ผู้รับ	มาเป็นหุ้นส่วนร่วมด�าเนินการ	

จุดต้ังต้นการด�าเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ	น�ามาสู่โครงการที่หลากหลาย

จุดต้ังต้น นโยบาย/	แนวทาง โครงการใหม่ในปี	2555

•	จุดแข็ง	/	วัฒนธรรม

องค์กร

•	เป็นผู้น�าพลังงานทดแทนและใส่ใจส่ิงแวดล้อม	

และการเป็นตัวอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

(CSR	Role	Model)

•	สร้างความเข้าใจและความมั่นใจในระบบความ

ปลอดภัยของโรงกลั่น	

• รับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้วในตลาดและชุมชนรอบ 

โรงกล่ันฯ

• สัมมนาทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม	2	เรื่อง	

	-	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	ประเทศไทยก้าวพ้นภัยพิบัติ

	-	พัฒนา	EIA	ไทยไปอาเซียน	

• ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบด้านความปลอดภัย	ของ

โรงกล่ันและท่าเรือ	ตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์,	วิธีจัดการต่อเหตุการณ์อย่างถูกต้อง	และ

ศักยภาพของพนักงาน	เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน

ความปลอดภัยของบริษัทต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิน

• อบรมให้ความรู้ด้านสารเคมีและการปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง	ๆ

มีความรู้สึกที่ดีต่อกันตลอดมา เพราะบางจากฯ ให้ความส�าคัญกับ
ชุมชนจริง เวลาชุมชนเดือดร้อน มีความจ�าเป็น จะเข้ามาสนับสนุน
ช่วยเหลอืตลอดทกุด้าน ทกุวยั ตัง้แต่เดก็จนถงึผู้สงูอาย ุกิจกรรมด ีๆ  
หลากหลาย ตั้งแต่การศึกษา การกีฬา ความรู้ต่าง ๆ เรื่องสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ โครงการผ่าต้อกระจก พวกเราชอบ ดีมาก พนักงาน
บางจากฯ น่ารกั เป็นกนัเอง ลงพื้นที่ตลอด คนในชุมชนประทบัใจ 
ติดอยู่ในหัวใจตลอด ถ้าจะอธิบายความเป็นบางจากฯ ที่เคยได้
ร่วมงานกนั คอื เป็นผู้ให้ : ให้ความส�าคญั คอยดแูลกนั ไม่ทอดทิง้, 
เสมอต้น เสมอปลาย : ยิ่งนานวัน ยิ่งมีโครงการที่ดียิ่งขึ้น ๆ  
เป็นญาติ เป็นพี่เป ็นน้องกัน คอยดูแลกันและกัน และฝาก 
ความรักให้กันตลอดไป

คุณสานิต  เพชรปลูก
เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหลังวัดบุญรอด
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จุดต้ังต้น นโยบาย/	แนวทาง โครงการใหม่ในปี	2555

•	มาตรฐาน	ISO	26000	

หัวข้อการมีส่วนร่วมและ

พัฒนาชุมชน

•	การมีส่วนร่วมกับชุมชน

•	การศึกษาและวัฒนธรรม

•	การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ

•	การพัฒนาและเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี

•	การสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี

•การส่งเสริมสุขภาพ

•	การลงทุนทางสังคม

• โครงการบางจากส่งเสริม	โรงเรียนสร้างสรรค ์

-	โครงการภูมิปัญญา	หุ่นกระบอกไทย 

โรงเรียนพูนสินฯ

-	โครงการสอนนาฎศิลป์โขนในโรงเรียนรุ่งเรือง

อุปถัมภ์

-	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมืองภาค

เหนือ	โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

-	โครงการหุ่นยนต์และอิเลคทรอนิกส ์

เพ่ือการเรียนรู้	โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	

-	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะส�าหรับนักเรียน 

ออทิสติก	โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

• โครงการจิตอาสา	พัฒนาชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 

•	โครงการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก

• โครงการส่งเสริมจิตส�านึกและการจัดการสิ่ง

แวดล้อมในโรงเรียน

•	ความต้องการของชุมชน •	การประเมินผลด�าเนินงานชุมชนสัมพันธ์

•	การประเมินผลจากทุกกิจกรรม

•	เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

• พัฒนาระบบการส่ือสาร	2	ทาง	ระหว่างบริษัท-

ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ผ่านเสียงตามสาย 

แจ้งเหตุ,	การส่งข้อความส้ัน,	แผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน	โดยส่ือสารข้อมูล 

ให้ชุมชนทราบเป็นระยะ	ๆ	

-	โครงการมีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียน

-	งานสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นจุดแข็งส�าคัญ	ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทฯ	 

ไม่ต�่ากว่าคนละ	6	คร้ัง/ปี	โดยแบ่งเป็นการด�าเนินโครงการออกเป็น	2	ระดับ	ครอบคลุมทุกมิติของการมีสุขภาวะอันน�าไป

สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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ด้าน

ระดับชุมชนรอบโรงกล่ัน	

ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

การศึกษา •	เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาตามช่วงวัย	ปลูก

ฝังจิตส�านึกให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	

•	โรงเรียนของหนู	(พ่ีบางจากสอนน้อง)	ปีที่	10

•	เปิดโลกการเรียนรู้กับบางจากฯ

•	โครงการสร้างส�านึกพลเมือง	ปีที่	3

•	โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก	ปี	8

•	โครงการบางจาก	Gifted	ปี	2

•	โครงการส่งเสริมศักยภาพครู	ปี	3

ความปลอดภัย •	เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของโรงกล่ัน	

•	มีภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยสามารถรับมือ

กับภาวะฉุกเฉินจากสถานการณ์หรือภัยพิบัติ

ต่าง	ๆ	ได้	

•	อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน	/

ชุมชน	/คอนโดมิเนียมใกล้เคียง

•	มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง

•	อบรมปลอดภัยจากสารเคมี	และการปฏิบัติตัวจากภัย

พิบัติต่างๆ

การกีฬา •	เยาวชนแข็งแรง	สุขภาพดี	ห่างไกลยาเสพ

ติดสามารถสร้างรายได้	มีโอกาสทางการ

ศึกษาที่ดีจากการเล่นกีฬา

•	ฟุตซอลเยาวชนบางจาก	ปี	9

•	ค่ายกีฬาเยาวชนบางจาก	ปี	3

•	สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก

คุณภาพชีวิต •	เสริมสร้างคุณภาพชีวิต •	โครงการแว่นแก้วโรงเรียน	ปี	3	และแว่นแก้วชุมชน	ปี	7	

•	โครงการครอบครัวเดียวกัน	ปี	19	

•	โครงการคัดกรองเพ่ือผ่าตัดต้อกระจก

สิ่งแวดล้อม •	ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

•	เพาะกล้า	คืนป่าให้ภูหลง	ปี	7	และทอดผ้าป่า	รักษา

ต้นน�้า	โดยพนักงานและสมาชิกครอบครัวเดียวกัน

•	สวนสุขภาพ	บริเวณบ้านพักกรมเสมียนตรา	ส�านักปลัด

กระทรวงกลาโหม	พ้ืนที่บางจาก	

ความสัมพันธ์และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี

•	กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงกล่ัน	

และชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

•	โครงการชุมชนสัญจร	ปี	4

•	โครงการเติมความรู้เต็มถังกับโรงกล่ันน�้ามันบางจาก

•	ครูบ้านดนตรีไทย	

•	จุลสารครอบครัวใบไม้	และสารรอบรั้ว	

•	ชวนน้องดูหนัง

•	วันเด็ก

เศรษฐกิจ •	สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชน

ได้ใช้ความรู้	ความสามารถในการสร้างสรรค์

งานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

•	ใช้บริการอาหารและขนมจากร้านในชุมชน	

•	พิจารณาคนในท้องถิ่นเข้าท�างานตามความรู	้ 

ความสามารถ

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ในปี 2555

ความพึงพอใจของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ)

ปี 2553 ปี 2555ปี 2554

96.37 96.93 99.15
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ด้านการศึกษา
โครงการบางจากส่งเสริม โรงเรียนสร้างสรรค ์

เพื่อการด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้กลุ่ม

โรงเรียนได้คิดเอง	ท�าเอง	ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนใน

รูปแบบต่าง	ๆ	โดยบริษัทฯ	เป็นพี่เลี้ยงในการท�ากิจกรรมและสนับสนุน

ให้เกิดการด�าเนินงานที่ยังประโยชน์อย่างยั่งยืน	ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม	

และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	 โครงการภูมิปัญญา	 หุ ่นกระบอกไทย

โครงการพูนสินสร้างสรรค์ศิราภรณ์	ร.ร.	พูนสินฯ	โครงการหุ่นยนต์และ

อิเลคทรอนิกส์	 ร.ร.	 พระโขนงพิทยาลัย	 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร.ร.	วัดบางน�้าผึ้งนอก	เป็นต้น

ทุนการศึกษาเยาวชนบางจากฯ 

มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 7	 ให้แก่นักเรียนที่ศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา	-	อุดมศึกษา	จากโรงเรียนทั้ง	20	แห่งในโครงการ

อาหารกลางวันของบริษัทฯ	 และนักเรียนจากชุมชนรอบโรงกล่ันน�้ามัน

บางจาก	 (พิจารณาคัดเลือกผู ้รับทุนโดยคณะกรรมการชุมชนและ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน)	 รวมทั้งสิ้น	 563	 ทุน	 คิดเป็นทุนการศึกษากว่า	 

2	ล้านบาท

เปิดโลกเรียนรู้กับบางจาก 

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนระดับช้ันประถม

ศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าศึกษาและรับฟัง

การบรรยายจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ	

โครงการบางจาก Gifted 

พัฒนาศักยภาพของเยาวชน	 บริษัทฯ	 ให ้ความส�าคัญกับการวาง

รากฐานของเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	 จึงได้จัดโครงการ	

“Bangchak	Gifted”	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 โดยพัฒนาเยาวชนในระดับ

ประถมศึกษาปีที่	 5	 ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 เพ่ือเข้าติวเข้มใน

วิชาหลัก	4	วิชาส�าคัญ	ได้แก่	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	

และภาษาอังกฤษ	ในทุกวันหลังเลิกเรียน

พูดถึงบางจากฯ จะนึกถึงด้านสิ่งแวดล้อม ประทับใจโรงกลั่น 
บางจากฯ ที่เป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยช่วย
ปลูกจิตส�านึกและสร ้างความตระหนักให้กับชุมชนในการดูแล 
สิ่งแวดล้อมให้ดี เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีก็หมายถึงการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้วย การดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่น ท�าให้เราได้ดูนกที่มาอาศัย
ในโรงกลั่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่โรงกลั่น แต่เป็นต้นแบบดี ๆ  
ให้กับชุมชนที่นี่และสังคมไทย จากประสบการณ์ที่ท�างานร่วมกัน
มากว่า 10 ปี ได้เห็นพัฒนาการในกิจกรรมใหม่ๆ ที่บางจากฯ ท�า
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ทุ่มเทและให้
ความส�าคัญมากตั้งแต่เริ่มต้นด�าเนินงาน มีการประเมินผลและ
พัฒนางานด้วยความเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม จากการท�างานร่วมกัน 
บทบาทของบางจากฯ สะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นมิตร และ
ความเป็นครูที่มีต่อกัน บางจากฯ ให้ทั้งองค์ความรู้โดยตรง และให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน เรียนรู้ร่วมกันตลอด เราจะพบรอยยิ้ม 
ความยิ้มแย ้มของพนักงานขณะท�างานร ่วมกันอยู ่ตลอดเวลา  
นี่คือ ปั๊มน�้ามันของคนไทย ที่อยู่คู่กับคนไทยตลอดมา

ผอ. สุนี สัมมา
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
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ด้านความปลอดภัย

ด้านกีฬา

บางจากปลอดภัย ความปลอดภัยในโรงเรียน / ชุมชน /  

คอนโดมิเนียม	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให ้ผู ้อยู ่อาศัยรอบ 

โรงกลั่นมีความรู้และความพร้อมในภาวะฉุกเฉินที่ต้องเผชิญ 

เหตุการณ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ไฟไหม้	 สารเคมีร่ัวไหล 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ทั้งนี้สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงและ

ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เดิมให้พร้อมใช้งาน	 ซ่ึงด�าเนิน 

โครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ

สามารถเอาชีวิตรอดได้

โครงการฟุตซอลเยาวชนบางจาก ปีที่ 9 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	 เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย	 ฝึกฝนความ

มีระเบียบ	 วินัย	 มีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลยาเสพติด	พร้อมไปกับการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลกับเพื่อน	ๆ	ต่างโรงเรียน	อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์	เพ่ือให้เยาวชนมีโอกาส

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจาก 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นน�้ามันบางจากใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการ 

ออกก�าลังกาย	 บริษัทฯ	 จึงจัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนบางจากโดยร่วมกับกรมการสวัสดิการทหารเรือฝึกสอนกีฬา	 เพ่ือให้

เยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์	อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด	ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกโรงเรียน
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คุณภาพชีวิต

โครงการผ่าต้อกระจกให้ผู้ป่วยต้อกระจกในชุมชน บริษัทฯ 

มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่น 

ให้มคีณุภาพชวีติทีด่	ีซึง่เป็นการต่อยอดจากโครงการแว่นแก้ว 

ในชุมชน	บริษัทฯ	ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	จัดกิจกรรม

ออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกเพ่ือเข้ารับการผ่าตัดโดย

ไม่คิดมูลค่า	มีผู้เข้ารับการผ่าตัดกว่า	18	คน

โครงการแว่นแก้ว เพื่อน้องในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน�้ามัน

บางจาก บริษัทฯ	 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและโครงการ

แว่นแก้วออกหน่วยบริการวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่

นกัเรยีนในโรงเรยีนรอบโรงกลัน่น�า้มนับางจาก	จ�านวน	600	คน	

โดยไม่คิดค่าใช้จ ่าย	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางสายตาและ 

ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน

โครงการครอบครัวเดียวกันปีที่ 19 บริษัทฯ	ส่งเสริมกิจกรรม

ในกลุ่มครอบครัว	โดยเน้นในเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจ 

ในรูปแบบเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล 

สุขภาพทั้งกาย	 ใจที่แข็งแรงของสมาชิกในครอบครัวและ 

กิจกรรมที่เรียนรู ้ด ้วยการลงมือปฏิบัติด ้วยตนเอง	 โดย 

ผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและพนักงานของบริษัทฯ	 ที่ม ี

ความช�านาญด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 โยคะบางจาก	 มหัศจรรย์ 

พลังนวดพลังใจ	 พลังกายพิชิตความสุขและความส�าเร็จ	 

และกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา	 การถักหมวกคลายหนาว 

ให้ผูป้ระสบภยัหนาวในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

กิจกรรมลองท�าดู	Do	It	Yourself	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย	 

เช่นการท�ากล่องเดคูพาจ	การท�าพวงกุญแจผ้า	เป็นต้น
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ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการเพาะกล้า คืนป่าให้ภูหลง และ ทอดผ้าป่า รักษาต้นน�้า 

“ป่า”	 จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการคงอยู ่ของสิ่งมีชีวิต	 บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมและการ 

ด�าเนินการที่อนุรักษ์ธรรมชาติ	 ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ	 จึงได้เข้าร่วมกับโครงการความร่วมมือเพ่ือฟื้นฟู 

ป่าต้นน�้าล�าปะทาว	 (ภูหลง)	 ของวัดป่าสุคะโต	 จ.ชัยภูมิ	 โดยมีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน�้า	 ฟื ้นฟูสภาพและขยาย

พื้นที่ป่าธรรมชาติ	 อันมีโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ	 6	 แห่ง	 และโรงเรียนท้องถ่ิน	 2	 แห่ง	 ร่วมเพาะกล้าไม้	 เป็นการสร้าง

จิตส�านึกให้เห็นความส�าคัญของต้นไม้และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่า	เป็นปีที่	7	ได้จ�านวนต้นกล้า	6,000	ต้น	 

นอกจากนั้น	 ยังมีนักเรียนโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯและนักเรียนโรงเรียนในชัยภูมิ	 ร่วมเดินทางไปกับพนักงานบางจากฯ	 

น�าต้นกล้าท่ีเพาะกลับไปปลูกคืนยังป่าภูหลง	ซึ่งปีนี้สามารถปลูกได้	6,500	ต้น	คิดเป็นพ้ืนที่ป่า	21	ไร่	พร้อมทั้งร่วมกัน

ทอดผ้าป่ารักษาต้นน�้าเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดูแลพ้ืนที่ป่าภูหลงแก่วัดป่ามหาวัน	 และวัดป่าสุคะโต	 จ.ชัยภูมิ	 อันมี 

หลวงพ่อค�าเขียน	สุวัณโณ	และพระอาจารย์ไพศาล	วิสาโลเป็นเจ้าอาวาส

โครงการส่งเสริมจิตส�านึกและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

เป็นโครงการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ	 และโรงเรียน	 ภายใต้	 “โครงการบางจากส่งเสริม	 โรงเรียนสร้างสรรค์”	 ที่

เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้คิดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนา	 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนให ้

ดีขึ้น	โดยมีนักเรียนเป็นผู้ด�าเนินโครงการ	เช่น	โครงการคืนน�้าใสให้คลองบางนา	ร.ร.	 วัดบางนานอก,	การคัดแยกขยะ 

ในโรงเรียนวัดบางน�้าผึ้งนอกและโรงเรียนบางจากฯ,	 โครงการท�าน�้าหมักชีวภาพ	และโครงการนักพฤกษศาสตร์วัยเยาว์	 

ร.ร.	บางจากฯ,	โครงการลดการใช้พลังงาน	ร.ร.	รุ่งเรืองอุปถัมภ์	และ	ร.ร.วัดบางนาใน	(รื่น	ศยามานนท์)

สวนสุขภาพ 

บริษัทฯ	ร่วมกับ	กระทรวงกลาโหม	ด�าเนินการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพ้ืนที่เป็น	“สวนสุขภาพ”	กว่า	2	ไร่	เพ่ือเป็นพ้ืนที่ 

สีเขียวให้กับคนพระโขนง	บริเวณบ้านพักกรมเสมียนตรา	ส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม	พ้ืนที่บางจาก	ซ่ึงพนักงานบางจาก	

ผู้อยู่อาศัย	ทหาร	ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้	ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
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ด้านความสัมพันธ์ และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

โครงการเยี่ยมบ้านชุมชน บริษัทฯ	 เห็นคุณค่าและความส�าคัญของ

ความเป็นไทยจึงมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วยการให้

พนักงานไปเย่ียมชุมชนรอบโรงกล่ันในวันส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 วันปีใหม	่

วันสงกรานต์	วันแม่	เป็นต้น

โครงการชุมชนสัญจร	 บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัญจร 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 พาผู ้สูงอายุในชุมชนรอบโรงกลั่นน�้ามันบางจาก	 

จ�านวน	 80	 คน	 ร่วมท�าบุญไหว้พระ	 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยและ 

วันสงกรานต์	 ที่สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม	พร้อมทั้งเย่ียมชมตลาดน�้า

อัมพวา	

จุลสารครอบครัวใบไม้และสารรอบร้ัวบางจาก	บริษัทฯ	ได้จัดท�าจุลสาร

ครอบครัวใบไม้และสารรอบรั้วบางจาก	 เพื่อสื่อสารสาระความรู ้ที่มี

ประโยชน์หลายด้าน	ในปีนี้ได้เน้นย�้าถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	ภัยพิบัติ

ต่าง	ๆ	เพ่ือให้ประชาชนได้ตื่นตัว	และเข้าใจถึงธรรมชาติที่เปล่ียนแปลง

ไป	เนื่องจากภาวะโลกร้อนและช่วยกันบรรเทาผลกระทบดังกล่าว	โดย

เผยแพร่เป็นประจ�าทุก	2	เดือน	โดยมีสมาชิกกว่า	4,800	คน

ชวนน้องดูหนัง	บริษัทฯ	ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนรอบโรงกล่ันน�้ามัน

บางจากได้เรียนรู้นอกบทเรียน	 ด้วยการจัดกิจกรรม	 “ชวนน้องดูหนัง”	

ฉายภาพยนตร์การ์ตูนรอบพิเศษเรื่อง	 “มาดากัสการ์	 ภาค	 3”	 และ	 

“เอคโค่	จิ๋วก้องโลก”	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ปลูกฝังเรื่องส่ิงแวดล้อม	ภาวะ

โลกร้อน	มีเยาวชนและผู้ปกครองร่วมชมภาพยนตร์	กว่า	300	คน	 จาก	 

8	ชุมชน	

วันเด็ก	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความรัก	ความห่วงใย	และเห็นความส�าคัญ

ของเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป	 จึงได้จัดงานวันเด็กข้ึน	

มอบความบันเทิง	สาระความรู้	และซุ้มเกมต่าง	ๆ 	ที่สอดคล้องกับช่วงวัย

ของเด็ก	ๆ 	ตลอดจนของขวัญ	อาหาร	เครื่องดื่ม	มากมาย	ภายใต้แนวคิด	

เด็กดีพิทักษ์โลก	โดยมีเพ่ือนบ้านร่วมงานที่โรงกล่ันเกือบ	5,000	คน

ด้านเศรษฐกิจ
บริษัทฯ	 สร้างรายได้ให้แก่พี่น ้องในชุมชนรอบโรงกลั่นด้วยการให้

ท�าอาหาร	 ขนม	และเครื่องดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	

นอกจากนี้	ยังให้สิทธิพิจารณาเข้าท�างานเป็นพิเศษส�าหรับพ่ีน้องชุมชน

ที่สนใจตามความเหมาะสมของงาน	 ทั้งที่บริษัทฯ	 และสถานีบริการ

น�้ามันบางจากอีกด้วย
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ระดับชุมชน-สังคมระยะไกล

ด้าน

ระดับชุมชน	สังคมระยะไกล	

เป้าหมาย โครงการต่อเนื่อง

การศึกษา - สิ่งแวดล้อม •	สร้างเยาวชนดีสู่สังคม	ตระหนักถึงการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม	มีความรู้ด้านพลังงาน

ทดแทนและภัยพิบัติ	ส่งเสริมการใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง	ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสา

ท�าประโยชน์เพื่อสังคม	

•	โครงการประกวด	Thailand	Go	Green	2012	ในหัวข้อ	

“เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ	ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน”	

•	โครงการปัญญาชนคนดีสู่สังคม	(ภาพยนตร์ส้ัน	โปรเจค

รัก...จากใจนายคนดี)	

•	โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน	

		(BCP	Talent	Internship	Program)

•	เปิดบ้านบางจาก	(BCP	Open	House)	:	ซันนี่บางจาก

เศรษฐกิจ - สังคม •	ด�าเนินธุรกิจอย่างอุ้มชูกัน	เป็นเครือข่าย

ที่เชื่อมองค์กรชุมชนคนไทยให้เป็นเครือ

ข่ายทางธุรกิจ	สร้างความเข้มแข็งในชุมชน	

พัฒนาคนให้มีศักยภาพ	พ่ึงตนเองได้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

•	สถานีบริการน�้ามันสหกรณ์	584	แห่งทั่วประเทศ

•	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม - สังคม •	ให้คนไทยตระหนักถึงการดูแลส่ิงแวดล้อม	

และมีความรู้เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันตนเองยาม

เกิดภัยพิบัติต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ	ภัยน�้าท่วม	ซ่ึง

เป็นภัยที่ประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยที่สุด

•	โครงการรับซ้ือน�้ามันพืชใช้แล้วเพ่ือผลิตเป็นไบโอดีเซล

•	หนังสือ	“คู่มือคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ”	ตอน	

“น�้ามาให้รีบอ่าน”

กับบางจากฯ รู ้สึกว่าเป็นเพื่อนที่พูดภาษาเดียวกัน ที่บริษัทฯ 
ท�าอยู่นั้น ถือได้ว่าท�าดีอยู่แล้ว ควรท�าต่อให้มากขึ้น เพราะมี
ศักยภาพ และชวนบริษัทฯ อื่น ๆ ท�าตามด้วย เริ่มต้นท�างาน
โดยการตั้งแนวคิดไม่ใช่แค่กิจกรรม

ดร. ขวัญฤดี โชติธนาทวีวงศ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย
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ด้านการศึกษา

โครงการประกวด Thailand Go Green 2012 ในหัวข้อ “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน”

เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน	 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	และทุนการศึกษารวม	2	ล้านบาท	พร้อมศึกษาดูงาน	ณ	ประเทศญี่ปุ ่น	โดยเชิญชวนให้นักเรียนได้

ศึกษาเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติในท้องถิ่นและด�ารงชีวิตท่ามกลางภัยพิบัตินั้น	ๆ	ได้ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน	และพิธีกร 

ให้ความรู ้สู ้ภัยพิบัติ	 โดยได้ไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้แบบต่างๆที่เหมาะสม	 เช่น	

กิจกรรมภาพภัยพิบัติที่ค้นคว้าหาจาก	Internet		เพลง	“เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ”	การรณรงค์หรือนิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรม

พลังงานทดแทนในโรงเรียนเครือข่าย	รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้โรงเรียน	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และ 

ส่งเสริมให้ประเทศไทย	GO	Green	ตลอด	6	ปีที่ผ่านมา	ส�าหรับการประกวดปีนี้	มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมเกือบ	700	แห่ง	 

น้องๆนักเรียนสามารถขยายความรู้ในชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงกว่า	2,200,000	คน

โครงการปัญญาชนคนดีสู่สังคม (ภาพยนตร์สั้น โปรเจครัก...จากใจนายคนดี)	เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ความเป็น

อยู่ท่ีดีขึ้นของสังคม	พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง	ซื่อสัตย์สุจริต	มีจิตอาสา	จึงได้ท�าภาพยนตร์ส้ัน	เรื่อง	“โปรเจครัก...จากใจนายคนดี”	ในโครงการปัญญาชน 

คนดีสู่สังคม	 เพื่อปลูกฝังในสาระความรู้	 5	 ตอนส�าคัญ	คือ	 ส่ิงแวดล้อม	 การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	 การเป็นคนดีที่ 

รับผิดชอบต่อสังคม	หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ทั้งตนเองและองค์กร	ซ่ึงจะ

น�าไปสู่ความยั่งยืน	โดยเผยแพร่ผ่านร้านกาแฟอินทนิลของบางจากฯ	ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ	

สถานีบริการน�้ามันบางจากฯ	ศูนย์การค้า	โรงพยาบาลและส�านักงานต่างๆ
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ด้านเศรษฐกิจ

ปั้มชุมชน/	รูปเกษตรกร สินค้าชุมชน	(น�้าสตรอเบอร์ร่ี,	ลูกหยีกวน)

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น บริษัทฯ	มีสินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการที่แตกต่างจากบริษัทน�้ามันอ่ืน 

โดยเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการส่งเสริมการสร้างงานในท้องถ่ิน	 ชุมชน

ได้พึ่งพาตัวเอง	 มีเศรษฐกิจพอเพียง	 ในปี	 2555	 มีสินค้าชุมชน	 2	 รายการ	 ได้แก่	 ลูกหยีกวน	 จากพ้ืนที่	 3	 จังหวัด 

ชายแดนใต้	จ�านวน	600,000	ซอง	สามารถสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่จังหวัด	ยะลา	

ปัตตานี	นราธิวาส	กว่า	2,000	ครัวเรือน	และน�้าสตรอเบอร์รี่ดอยค�า	จาก	จ.เชียงใหม่	ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 จ�านวน	 614,412	 กล่อง	 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรกว่า	 100	ครัวเรือน	 ในภาคอีสาน 

ตอนบน	ได้แก่จังหวัดสกลนคร	นครพนม	มุกดาหาร	อ�านาจเจริญ	และกาฬสินธุ	์

ปี 2553 ปี 2555ปี 2554
52 53 62

จ�านวนน�้ามันที่ขายผ่าน	สถานีบริการน�้ามันสหกรณ์	(ล้านลิตร/เดือน)

สถานีบริการน�้ามันสหกรณ์เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นแรกที่สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์	 อ.ศรีประจันต์	 จ.สุพรรณบุรี	 จาก

แนวคิด	“น�้ามันแลกข้าว”	ซึ่งเป็นการแบ่งปันแลกเปล่ียนปัจจัยในการยังชีพระหว่างกัน	บริษัทฯ	จะน�าข้าวไปบริจาคให้เป็น

อาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบโรงกลั่น	ส่วนสหกรณ์น�าน�้ามันของบริษัทฯ	ในราคาถูกไปจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก	

จากรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบริษัทฯและชุมชน	พัฒนาธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนสู ่ธุรกิจสมัยใหม่ที่เป็น 

รูปแบบขึ้นด้วยการจัดตั้งเป็นสถานีบริการน�้ามันสหกรณ์และสถานีบริการน�้ามันชุมชนโดยล�าดับ	จนปัจจุบันมีสถานีบริการ

น�้ามันชุมชน	ซึ่งมีคนในชุมชนเป็นสมาชิกและเจ้าของจ�านวน	578	สถานี	เป็นวิถีการด�าเนินธุรกิจที่มีวิธีคิดและวัฒนธรรม

ท่ีอุ้มชูกันและกัน	 ให้โอกาสคนไทยได้เป็นเครือข่ายร่วมธุรกิจ	นอกจากสร้างรายได้จากยอดขายน�้ามันแล้ว	 สมาชิกของ

ชุมชนยังได้รับเงินปันผลปลายปีเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย	 เป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสร้างความ 

เข้มแข็งภายในชุมชน	พึ่งตนเองได้	ในปีนี้มียอดขายผ่านสถานีบริการน�้ามันชุมชนกว่า	62	ล้านลิตร	/	เดือน	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	28	ของยอดขายผ่านสถานีบริการน�้ามันบางจากทั่วประเทศ
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สิ่งแวดล้อม

สัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการให้ความรู ้	 /	 ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์	 เพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนเก่ียวกับ

ภัยพิบัติ	 ทั้งแนวโน้มภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นของโลกและ

ประเทศไทย	 เพ่ือให้เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ	 ภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย

พิบัติ	 โดยเฉพาะอุทกภัย	 จึงได้จัดสัมมนาวิชาการด้าน

ภัยพิบัติข้ึนในหัวข้อ	 “น�้าท่วม	 แผ่นดินไหว	 ประเทศไทย 

ก้าวพ้นภัยพิบัติ”	 และจัดท�าหนังสือ	 “คู ่มือคนไทยเตรียม

พร้อมรับมือภัยพิบัติ	ตอนน�้ามาให้รีบอ่าน”	ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ	จ�านวน	300,000	เล่ม	เพ่ือมอบให้กับผู้ที่สนใจ

ฟรี	 และเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดผ่านเฟซบุ ๊คและเว็บไซด์ 

ของบริษัทฯ	เพ่ือให้ดาวน์โหลดได้อีกด้วย	

นอกจากนั้นยังจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง	 “การพัฒนา	 EIA	

ไทยไปอาเซียน”	 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู ้ประกอบการที่

ต้องด�าเนินการจัดท�ารายงาน	 EIA	 ด้วยความรู้และความ

เข้าใจ	 ในงานสัมมนาจะเสวนา	 ร่วมแสดงความคิดเห็น

ทางวิชาการที่พัฒนารูปแบบ	 ข้ันตอนวิธีการจัดท�ารายงาน

การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของภาคเอกชนและ

กระบวนการพิจารณารายงานของภาครัฐ	 ให้เอื้ออ�านวย

และทันต่อการพัฒนาโครงการให้มีความได้เปรียบทางการ

แข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	และเป็นโครงการที่ดี

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อไป

โครงการรับซ้ือน�้ามันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล 

บริษัทฯ	 ด�าเนินโครงการรับซื้อน�้ามันพืชเพ่ือผลิตเป็นไบโอ

ดีเซลอย่างต่อเนื่องและด�าเนินการเชิงรุก	 โดยพนักงาน

ที่มีจิตอาสา	 เดินรณรงค์และรับซื้อน�้ามันพืชใช้แล้วใน

ตลาดต่างๆ	 ทั่วกรุงเทพฯ	 หมุนเวียนกันไปในวันเสาร์และ

วันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 เพ่ือเชิญชวนให้พ่อค้า	

แม่ค้าและประชาชนร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมและดูแลสุขภาพ

โดยการน�าน�้ามันพืชใช้แล้วมาจ�าหน่ายให้บริษัทฯ	น�าไปผลิต

เป็นไบโอดีเซล
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รางวัลแห่งปี 2555

• รางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) 

ในงาน	SET	Awards	2012	ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร	 โดยบริษัทฯ	

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในด้าน

	 -	 รายงานบรรษัทภิบาล	 (Top	Corporate	Governance	

Report)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 7	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท

จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 -	 ความรับผิดชอบต ่อสังคม	 (Corporate	 Social	 

Responsibilities)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่6	เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง 

รับผิดชอบต่อสังคม	พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	ยังได้รับรางวัล 

ดเีด่นในสาขารางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	และนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย

• รางวัลจากงาน Recognition Awards 2012 “THE 

BEST OF ASIA”	 ซึ่งจัดโดย	 นิตยสาร	 Corporate	 

Governance	Asia	โดยบริษัทฯ	ได้รับ

 -	รางวัล	Asian	Corporate	Director	Recognition	Award	2012 

ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่	ดร.	อนสุรณ์	แสงนิม่นวล	ในฐานะ 

ผู้น�าองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ	 โดยค�านึงถึง 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม	 รวมถึงความ

พยายามในการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายใน

ประเทศ

 -	 รางวัล	Corporate	Governance	Asia	Recognition	

Award	 2012	ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความ 

มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในระดับภูมิภาค	

• รางวลั Outstanding Entrepreneur Award	เป็นรางวลั 

ที่มอบให้แก่	ดร.	อนุสรณ์	แสงนิ่มนวล	ในฐานะผู้น�าองค์กร

ที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยค�านึงถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 

มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ในงาน	 

“ASIA	PACIFIC	ENTREPRENEURSHIP	AWARDS	

2012	THAILAND”	ซึ่งจัดโดย	Enterprise	Asia	องค์กร

อิสระที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย

• รางวลั Gold Award ของ	The	Asset	Corporate	Awards	

2012	 โดยพิจารณาจากการด�าเนินงานในด้านการบริหาร	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม	 การเงิน	 และนักลงทุนสัมพันธ์	 ซึ่งจัดโดย

นติยสาร	The	Asset

ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
ในฐานะที่มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ต่อสังคม และใส่ ใจส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

SET	AWARDS

Outstanding	

Entrepreneur	Award

THE	BEST	OF	ASIA
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• รางวัล Best Investor Relations	จากงาน	2nd	Asian	

Excellence	Recognition	Awards	2012	ซึง่เป็นรางวลัที่

มอบให้แก่บรษิทัทีด่เีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์	จากผลคะแนน

และความคดิเหน็จากผูอ่้านนติยสาร	นกัลงทนุ	นกัวเิคราะห์	

ฯลฯ	จดัโดยนติยสาร	Corporate	Governance	Asia	

• รางวัล IP Champion 2012	 เป็นรางวัลที่มอบให้กับ 

ผู้ประกอบการท่ีประสบความส�าเร็จในการสร้างสรรค์และ

น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง

มีประสิทธิผล	และมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ	ซึ่งจัดโดย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	

• ICT Excellence Awards หมวดโครงการประยุกต์ใช้

ซอฟต์แวร์ไทย	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความ

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร	ส�าหรบัโครงการระบบฐานข้อมลูส�านกักฎหมาย	

(e-Legal	System)	 ในงาน	“Thailand	 ICT	Excellence	

Awards	 2011”	 ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย	 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	

•  ผลการประเมินจากผลส�ารวจรายงานการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2555 โดยมี

คะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์	“ดีเลิศ”	ซึ่งจัดโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”	ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	(Annual	General	Meeting	-	AGM)	

ประจ�าปี	2555	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

• รางวัลที่ 1 สถานีบริการร่มรื่น จากโครงการกรุงเทพ

สะอาดร่มรืน่ และรางวลัที ่1 ห้องน�า้สะอาดในกรงุเทพฯ 

ตามมาตรฐานกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ส�าหรบั

สถานีบริการน�้ามันบางจาก	 สาขาวิภาวดีรังสิต	 (ปั ๊ม	 

Green	 Station	 แห่งแรกของไทย)	 เพื่อส่งเสริมและ 

ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอาคารและสถานที ่

สาธารณะ	จัดโดยกรุงเทพมหานคร	

• ใบรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001: 2005	ด้านการ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	จากบริษัท	

BUREAU	VERITAS	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรม 

สีเขียว (Green Culture)	 จากกระทรวงอุตสาหกรรม	

เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ	 มีการติดตามประเมินผลและทบทวน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

IP	Champion	2012

Best	Investor	Relations

ใบรับรองมาตรฐาน	

ISO	/	IEC	27001	:	2005

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	

ระดับ	4
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GRI, API/IPIECA, 

UNGC Principles Content Index
		This	index	refers	to	:	

	 •	 2012	Sustainability	Reporting	Guidelines	of	the	Global	Reporting	Initiative	(GRI),	Version	3.0		

	 •	 American	Petroleum	 Institute/International	Petroleum	 Industry	Environmental	Conservation	Association	 (API/IPIECA)	Oil	 and	Gas	 Industry	Guidance	on	Voluntary	 

	 	 Sustainability	Reporting,	2nd	edition,	2010	

	 •	 The	United	Nations	Global	Compact	

Remark	:		 Black	:	 THE	DATA	IS	CORRESPONDED	WITH	GRI	G3	GUIDELINE.

 BLUE	:		THE	DATA	IS	PARTIALLY	CORRESPONDED	WITH	GRI	G3	GUIDELINE.

	 NR	:	 NOT	RELEVANT	(EN19,	HR2,	HR9,	SO6,	SO8,	PR9)

GRI
API/

IPIECA
UNGC

Where

reported

Profile Disclosure

Organizational Profile

1.1	1.2	 5,15-16,20-23

2.1		2.2				2.3			2.4			2.5			2.6			2.7			2.8			2.9			2.10 9-11,25-26,95-96

Report Parameters

Report	Profile		3.1		3.2		3.3		3.4 25-26

Report	Scope	and	Boundary	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11 22,25-26,32

GRI	Context	Index	3.12	 97

Assurance	3.13		 98

Governance, 

Commitments and

Engagement

Governance	4.1		4.2		4.3		4.4		4.5		4.6		4.7		4.8		4.9		4.10 SE18 1-10 10,18-22,64,66,80-81

Commitments	to	External	initiatives	4.11	4.12		4.13 1,2,7,8,10 6-7,9,20-21,32,42,98

Stakeholder	Engagement		4.14			4.15			4.16			4.17 80-81

Economic

Economic	Performance	EC1			EC2		EC3		EC4		 SE13 1,4,6,7 21-23,28-30,43-44,63

Market	Presence	EC5	EC6		EC7 SE4	SE	7 1,6 32,47,63,85

Indirect	Economic	Impacts	EC8	EC9 9 21-23,93

Environmental

Materials	EN1	EN2 7-9 32-33

Energy	EN3	EN4	EN5		EN6		EN7 E2	E3 34-35

Water	EN8	EN9	EN10	 E6 7-9 36-37,40

Biodiversity	EN11	EN12	EN14		EN15 E5 7-9 40,46

Emissions,	Effluents	and	Waste	EN16	EN17	En18	EN19	EN20	En21	

EN22	EN23	EN24	EN25	

E1	E7	E8	

E9	E10	
7-9 35-41,NR

Products	and	Services	EN26	EN27	 HS4 7-9 32-42,47-52

Compliance	EN28 7-9 42

Transport		EN29 7-9 42

Overall	EN30	 7-9 43-44

Social

Labor Practices and

Decent Work

Employment	LA1	LA2	LA3 SE6 3-6 59-63,65

Employee	Satisfaction	 SE16 66

Labor/	Management	Relations	LA4		LA5 SE16 3-6 64-67,73

Occupational	Health	and	Safety	LA	6	LA7	LA8	LA9
H S 1 	 H S 2	

HS3	HS5
3-6 66,76-77,85

Training	and	Education	LA10	LA11	LA12 SE17 3-6 70

Diversity	and	Equal	Opportunity	LA13		LA14	 3-6 59-60,63

Human Rights

Investment	and	Procurement	Practices HR1 HR2 HR3 SE8	SE9 1-2,4-6 47,59,NR

Non	Discrimination		HR4	 SE15		SE18 1-2,	4-6 NR

Freedom	of	Association	and	Collective	Bargaining	HR5 1-3 66,66-67

Child	Labor	HR6 1,2,4-5 47,63

Forced	and	Compulsory	Labor	HR7 1,2,4 62

Security	Practices	HR8 SE10 1,2 19,59,63

Indigenous	Rights	HR9 SE2 1-2,	4-6
NR	(No	incidents	of	viola-

tions	involving	rights

Society

 

Community	SO1  

SE1	SE3	

SE4	SE5	

SE6	SE7

10 82-94

Corruption	SO2	SO3		SO4	 SE11	SE12 10 17-23

Public	Policy	SO5	SO6 SE14 1-10 90,	NR	(As	the	BCP	Code	

of	Conduct	remain	strictly	

political	neutrality)

Anti-Competitive	SO7 10 80-81

Compliance  SO8 NR	(No	significant	fines)

Product Responsibility 

Customer	Health	and	Safety	PR1	PR2 HS4 7-9 51-52,	56-57

Product	and	Service	Labeling	PR3	PR4	PR5 7-9 52,55,95-96

Marketing	Communications	PR6	PR7 7-9 54,57

Customer	Privacy	PR8 7-9 57

Compliance	PR9 7-9 57	(No	significant	fines)

PROFILE DISCLOSURES
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เสนอ   คณะกรรมการ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (‘BCP’) ไดว้า่จา้งให ้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์   

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (‘สาํนกังาน’) ในงานให�้ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�°¥nµ��Îµ��́�n°Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤

Á�ºÉ°¤´ É��(‘Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�’) �¸É�ÎµÁ�°Ä�รายงาน�µ¦¡�́�µ�»¦�·�¦nª¤Å���́·É�Âª�¨o°¤

และสงัคม สาํหรบัปี ·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (‘รายงานการพฒันาฯ’) �µ¤Á���r�¸É

Ä�oÄ��µ¦�¦³Á¤·�Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��(‘Á���r�¸ÉÄ�oÄ��µ¦�¦³Á¤·�’)

Á¦ºÉ°��̧ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�

BCP กาํหนดÁ¦ºÉ°��¸É�o°��µ¦Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É���́�¸Ê

ก) ��́�¸�¸Êª�́�¨�µ¦��·��́·�µ��oµ�เศรษฐกจิ 

 ค่าจา้งและสวสัดกิารพนกังาน (ลา้นบาท) (หน้า 29)

ข) ��́�¸�¸Êª�́�¨�µ¦��·��́·�µ�ดา้น·É�Âª�¨o°¤�

 ปรมิาณการใชพ้ลงังานทางตรงและพลงังานทางออ้ม (เทราจลู) (หน้า 34) 

 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2)                         

(ตนั คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า) (หน้า 36) 

 ปรมิาณของเสยีจาํแนกตามประเภทและวธิกีารกาํจดั (ตนั) (หน้า 40) 

 �¦·¤µ��µ¦Ä�o�ÎÊµ�(ลกูบาศกเ์มตร) (หน้า 36) 

ค) ��́�¸�¸Êª�́�¨�µ¦��·��́·�µ��oµ�ง́คม 

 °�́¦µ�ªµ¤�¸É�°��µ¦�µ�Á�È� (Injury Frequency Rate: IFR) และอตัราความสาหสั

ของการบาดเจบ็ (Injury Severity Rate: ISR) (หน้า 77) 

Á���r�̧ÉÄ�oÄ��µ¦�¦³Á¤·�

สาํนกังาน�¦³Á¤·�Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��Ã�¥°oµ�°·�Á���r�n°Å��¸Ê�

 วธิกีารและมาตรฐานการกาํหนดค่าและรายงานปรมิาณก๊าซ 

เรอืนกระจกตามแนวทาง�°���³�¦¦¤�µ¦�´��»¦�·�Ã¨�Á¡ºÉ°�µ¦¡�́�µ°¥nµ�¥´ É�¥º�

มาตรฐานการรายงานและบนัทกึขอ้มลูของบรษิทั (The WBCSD/WRI Greenhouse 

Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard) และ 

 Â�ª�µ��µ¦¦µ¥�µ��oµ��µ¦¡�́�µ°¥nµ�¥´ É�¥º� ของ Global Reporting Initiative ฉบบั 3 

(G3)

�o°�Îµ��́º�Á�ºÉ°�

�o°�Îµ��́º�Á�ºÉ°�มอียู่ใน�µ�Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��»�งาน Á�ºÉ°�มาจากการใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างในการ

�¦ª�°����́�´ Ê���µ¦�»�¦·��ขอ้ผดิพลาด หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ จงึอาจมอียู่และไม่

ถกูตรวจพบ �°��µ��´ Ê��o°¤¼¨�¸ÉÅ¤nÄ�n�o°¤¼̈ �µ��µ¦Á�·�°µ�¤�̧o°�Îµ��́º�Á�ºÉ°�มากกวา่ขอ้มลู

�µ��µ¦Á�·���´ Ê��¸ÊÁ�ºÉ°��µ�¨�́¬�³¡ºÊ��µ��Â¨³ª·��̧µ¦�¸ÉÄ�oÄ��µ¦กาํหนด การคาํนวณ และการ

�¦³¤µ��µ¦�o°¤¼̈ Á® n̈µ�´ Ê���

ความรบัผิดชอบและวิธีการปฏิบติังาน

BCP

ผูบ้รหิารของ BCP มคีวามรบัผดิชอบในการจดัทาํรายงานการพฒันาฯ การกาํหนดความ

เพยีงพอของเกณฑ�์¸ÉÄ�oÄ��µ¦�¦³Á¤·�Á¡ºÉ°Ä®oเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชร้ายงาน และมี

ความรบัผดิชอบในการออกแบบ การนําไปปฏบิตั ิและการ�Îµ¦�Åªo�¹É�ระบบการควบคุมภายใน

�¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�Ä��µ¦��́�Îµ¦µ¥�µ�Â¨³�µ¦�ÎµÁ�°¦µ¥�µ�°¥nµ�Á®¤µ³¤Ä�Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤

Á�ºÉ°¤´ É� Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤¤´ É�Ä�วา่�¦µ«�µ��µ¦Â���o°¤¼̈ �¸É��́�n°�o°Á�È��¦·�°�́Á�È�

สาระสาํคญั ไม่วา่เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

สาํนักงาน 

สาํนกังานมคีวามรบัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปต่อÁ¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��µ¤�´ Ê��°��µ¦¦ª�¦ª¤

หลกัฐานตามมาตรฐานระหวา่งประเทศÁ�¸É¥ª��́�µ�Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��¦®́�3000 Á¦ºÉ°�งานให้

�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��°�Á®�º°�µ��µ¦�¦ª�°�®¦º°�µ¦°��µ��o°¤¼̈ �µ��µ¦Á�·�Ä�°��̧�

(International Standard on Assurance Engagements - ISAE3000 “Assurance

Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”)

วธิกีารปฏบิตังิาน�¸ÉÁ¨º°�Ä�o�¹Ê�°¥¼n��́ดุลยพนิิจของสาํนกังาน ¦ª¤�¹��µ¦�¦³Á¤·��ªµ¤Á¸É¥�

�µ��µ¦Â���o°¤¼̈ �¸É��́�n°�o°Á�È��¦·�°�́Á�È�µ¦³Îµ��́�°�Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É� ไม่วา่จะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ใน�µ¦�¦³Á¤·��ªµ¤Á¸É¥�ดงักล่าว สาํนกังานไดพ้จิารณา

�µ¦�ª��»¤£µ¥Ä��¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�กบัการจดัทาํรายงาน และการนําเสนอขอ้มลูอย่างเหมาะสม

Á�¸É¥ª��́Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��¸É�ÎµÁ�°ในรายงานการพฒันาฯ Á¡ºÉ°°°�Â���µ¦��·��́·�µ��¸É

เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยมไิดม้วีตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิล

ของระบบการควบคุมภายในของ BCP 

Îµ��́�µ�Å�o°nµ��o°¤¼̈ °ºÉ��¸É�ÎµÁ�°Ä�รายงานการพฒันาฯ Á¡ºÉ°พจิารณาวา่เป็นไปในทาง

เดยีวกนักบัขอ้มลู�¸ÉÅ�o�µ��µ¦��·��́·งาน สาํนกังานยงัไดพ้จิารณาถงึผลกระทบต่อรายงาน

�°�Îµ��́�µ�Ä��¦�̧�¸Éตรวจพบวา่มคีวามขดัแยง้ของขอ้มลูอนั¤̧µ¦³Îµ��́�¸ÉÁ�¸É¥ª��́Á¦ºÉ°��¸É

Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��Â�n�´ Ê��¸Êความรบัผดิชอบของสาํนกังานไม่ครอบคลุมถงึข°้¤¼̈ °ºÉ� ๆ �¸É¦µ¥�µ�

โดย BCP  

�´ Ê��°��µ¦��·��́·�µ�Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�

�´ Ê��°�Ä��µ¦��·��́·�µ�Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��รวมถงึ 

 การปฏบิตังิานภาคสนาม�¸ÉÃ¦��¨´ É��ÎÊµ¤�́

 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลู 

 การสอบทานความเหมาะสมของกระบวนการสอบทานของผูบ้รหิาร และ�´ Ê��°��µ¦

เสนอรายงาน 

 การสอบทานขอ้มลูกบัเอกสารÂ¨³�¸É¤µ�°��o°¤¼̈ �¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�Ã�¥ª·��̧µ¦»n¤Á¨º°��ª́°¥nµ��

 การสอบทานกระบวนการในการรวบรวมขอ้มลูในระดบัองคก์ร 

ª·��̧µ¦��·��́·�µ��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�°¥nµ��Îµ��́��¦³�°��oª¥��µ¦ใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร 

โดยเฉพาะผูบ้รหิารและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลู �µ¦°��µ��¸Ê¤�̧°�Á���Îµ��́�ªnµ

�µ¦�¦ª�°�Á¡ºÉ°Ä®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�°¥nµ�¤Á̧®�»�¨���́�´ Ê�ระดบั�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É��¸ÉÅ�o�¹��ÎÉµ�ªnµการ

�¦ª�°�Á¡ºÉ°Ä®o�ªµ¤�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�°¥nµ�¤Á̧®�»�¨

สาํนกังาน Á�ºÉ°ªnµ®¨�́�µ��¸Éรวบรวมไดจ้ากการปฏบิตังิานเพยีงพอและเหมาะสมÁ¡ºÉ°Ä�oÁ�È�

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปÁ�¸É¥ª��́Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�

ข้อจาํกดัของรายงาน 

¦µ¥�µ����́�¸Ê ��́�Îµ�¹Ê��µ¤Á�ºÉ°�Å��µ¦ªnµ�oµ���́ BCP Ã�¥¤ª̧�́�»�¦³��rÁ¡ºÉ°¦µ¥�µ�

�o°¦»��n°Á¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤Á�ºÉ°¤´ É�Ä�รายงานการพฒันาฯ แก่คณะกรรมการบรษิทั BCP 

สาํนกังานÅ¤n¤®̧�oµ�¸É ®¦º°¥°¤¦�́Ä�£µ¦³®�oµ�¸É®¦º°�ªµ¤¦�́�·��°�Ä� ๆ ต่อบุคคลภายนอก 

�¸ÉÅ¤nÄ�n��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬�́ BCP Á�¸É¥ª��́�µ��¸É�Îµ®¦º°¦µ¥�µ����́�¸Ê หรอืสาํหรบั

ª�́�»�¦³��r°ºÉ�Ä��°�Á®�º°�µ��¸ÉÅ�o¦³�»ÅªoÄ�¦µ¥�µ����́�¸Ê

¦µ¥�µ����́�¸Ê��́�Îµ�¹Ê�Îµ®¦�́��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬�́ BCP ตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้น 

Îµ��́�µ�Å¤n°�»�µ�Ä®oÁ�¥Â¡¦n®¦º°�ÎµÅ�Ä�oÃ�¥�»��¨°ºÉ�

ข้อสรปุ 

จากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้  สาํนกังานÅ¤n¡�·É��¸ÉÁ�È�Á®�»Ä®oÁ�ºÉ°ªnµÁ¦ºÉ°��¸ÉÄ®o�ªµ¤

Á�ºÉ°¤´ É��¸É�ÎµÁ�°Ä�รายงานการพฒันาฯ Îµ®¦�́�̧�·Ê�»�ª�́�¸É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไม่ได้

��́�Îµ�¹Ê��µ¤Á���r�¸ÉÄ�oในการประเมนิในสาระสาํคญั 

ในนามของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

ªµ�· Íª��̧°�»¤µ�¦µ���

หุน้ส่วน 

กรุงเทพมหานคร 

4 มนีาคม 2556 

รายงานการให้ความÁ�ºÉ°¤´ É�อย่างเป็นอิสระ ต่อรายงาน�µ¦¡�́�µ�»¦�·�¦nª¤Å���́·É�Âª�¨o°¤Â¨³�́�¤ประจาํปี พ.ศ. 2555

98 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2555
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