




กว่าสามทศวรรษ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท บางจากฯ
ในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีความสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า”

ดำาเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

ตามแนวทางด้วยดีมากว่าสามสิบปี
วันนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมการดำาเนินงานที่จะ

“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” 
มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วัฒนธรรมของพนักงาน

“เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” 
ทำาให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ให้เติบโตควบคู่กัน สู่ทศวรรษต่อๆ ไปอย่างยั่งยืน 



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557002



	 ในฐานะบริษัทของคนไทย	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	มีภารกิจสำาคัญใน	การสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงานและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย	เรามุ่งดำาเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าควบคู่กับสร้างคุณค่า	และในปี	

2557	บรษิทัฯ	ไดต้อ่ยอดและขยายแนวทางดา้นการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมไปสูก่ลุม่ผูม้สีว่นได้เสยี 

โดยคำานึงถึงความคาดหวัง	ความต้องการและจุดแข็งขององค์กรเป็นสำาคัญ	มีการริเริ่มโครงการใหม่	มีการปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กร	เพิ่มหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	อันจะช่วยให้ผลการดำาเนินงานท้ังด้านเศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมกับการดูแล 

สิ่งแวดล้อมและสังคมสอดคล้องกับภารกิจแรกเริ่มในวันก่อตั้ง

	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	ปัญหาการเมืองและสถานการณ์นำ้ามันดิบโลกท่ีลดตำ่าลงมากในปี 

ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำ้ามัน		แต่ด้วยการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านพลังงานทดแทนและ

กจิการทีม่ใิชน่ำา้มนั	(non-oil)	อืน่ๆ	เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ	เพิม่ขึน้	ทำาใหผ้ลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิในปนีีย้งัคงดำาเนนิ 

ต่อไปได้อย่างมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทฯ	ได้น้อมนำามาบริหารงานโดยตลอด	และใกล้เคียงกับ 

เป้าหมายที่กำาหนดไว้	อีกทั้งการลงทุนในอนาคต	ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีส่วนแก้ไขปัญหามลภาวะและช่วยดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน	ด้วยการขยายธุรกิจผลิตเอทานอลและเพิ่มกำาลังการผลิตไบโอดีเซลขึ้นอีก	และการลงทุนเพื่อสร้าง 

ความมั่นคงด้านการจัดหานำ้ามันโดยการลงทุนที่ต้นนำ้าในลักษณะการขยายตัวทางภูมิศาสตร์	(Geographic	expansion)	เพื่อ

ลดความเสี่ยงรวมถึงแผนในระยะกลาง	-	ยาว	ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะ	(Waste	to	Energy)	พลังงาน 

ชีวมวล	และความร้อนใต้พิภพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

	 ยิ่งกว่านั้น	ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้ยกระดับการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนขององค์กร	ด้วยการสมัครรับการประเมิน 

ความยั่งยืนองค์กร	(Corporate	Sustainability	Assessment)	โดยโรเบโค	แซม	(RobecoSAM)	ซึ่งเป็นชุดการประเมินเดียวกับ

ที่ใช้คัดเลือกบริษัทเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	2014	:	DJSI	2014)	ปรากฎ 

ผลการประเมินความยั่งยืนองค์กรของบริษัทฯ	มีค่าคะแนนในดัชนีรวมทุกหมวดที่เทียบเท่ากับบริษัทฯ	ที่ได้รับการคัดเลือก 

ในกลุ่มบริษัทตลาดเกิดใหม่	(Emerging	Market)	ของอุตสาหกรรมนำ้ามันและก๊าซ*	ซึ่งการประเมินดังกล่าวทำาให้เห็นโอกาส 

การพัฒนาและทิศทางในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับท่ีสูงขึ้น	และนำาผลประเมินมากำาหนดเป็นแผนงานเส้นทางสู่

ความยั่งยืนในระยะ	5	ปีต่อเนื่อง	

	 ในปี	2558	นี้เป็นปีที่บริษัทฯ	ดำาเนินกิจการมาครบ	30	ปี	จากธุรกิจท่ีขาดทุนระดับ	4,000	ล้านบาทในครั้งเริ่มก่อตั้ง 

จนมีกำาไรและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม	สิ่งแวดล้อม	โดยพนักงาน 

ที่มีวัฒนธรรม	“เป็นคนดี  มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”	ภายใต้	วัฒนธรรมขององค์กร	“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม”		ซึ่งเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ต่อไป

(นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ปรากฎรายชื่อในรายงาน Sustainability Report 2015 ของ RobecoSAM หน้า 84 : http:yearbook.robecosam.com
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สารบัญ

ภารกิจสำาคัญ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต 

การยึดหลักสากล UNGC

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

 ผลการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
 • ด้านเศรษฐกิจ
 •  ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านสังคม

 สถิติแสดงผลการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
 • ด้านเศรษฐกิจ
 •  ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านสังคม
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21.28%

	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	ดำาเนินกิจการนำ้ามันปิโตรเลียมมาต้ังแต่ปี	2527	ด้วยภารกิจในการดูแล
ความมั่นคงทางพลังงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของสังคมไทย	 ต้ังแต่เริ่มก่อต้ังบริษัทฯ	จึง
ทำาให้การกำาหนดวิสัยทัศน์	วัฒนธรรม	และพันธกิจขององค์กรเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันกล่าวคือ	การดำาเนินธุรกิจที่
ประสานสอดคล้องไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	และยึดปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการดำาเนินธุรกิจที่ต้องการ	“พัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	รวมกับการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หลักธรรมาภิบาล	และหลักการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของ
องคก์ร	ภายใตว้สิยัทศันข์ององคก์ร	“มุง่สรา้งสรรคธ์รุกจิพลงังานอยา่งเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” 
หรือ “Greenergy Excellence” 
 วัฒนธรรมองค์กร :	 พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 วัฒนธรรมพนักงาน :	 เป็นคนดี	มีความรู้	เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
 ค่านิยม  Beyond	Expectation	มุ่งความเป็นเลิศ
    Continuing	Development	สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
    Pursuing	Sustainability	คำานึงถึงความยั่งยืน
 พันธกิจองค์กร	 	 ต่อผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี้	:	ดำาเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนเติบโตต่อเนื่องและเป็นธรรม
	 	 	 	 ตอ่สงัคม/ชุมชน/สิง่แวดลอ้ม	:	มวีฒันธรรมการดำาเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม
	 	 	 	 ต่อพนักงาน	:	พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	
	 จวบจนในปี	2557	บริษัทฯ	ครบรอบวาระ	30	ปี	การเติบโตจากกิจการพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ		
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก	ในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม	บริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าในกิจการเพื่อการเติบโตอย่าง
มัน่คง	และยงัแมน่ตรงตอ่ฐานความคดิในวนักอ่ตัง้กจิการทีจ่ะสรา้งคณุคา่ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มในรปูแบบธรุกจิปกต	ิ(CSR	
in-process)	ขณะเดียวกันได้ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม	(CSR	after-process)	ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น	ชุมชนรอบโรงกลั่นและระดับชาติ	โดยคำานึงถึงหลักมีเหตุผล	เสริมสร้างความเข้มแข็ง	เพิ่มภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ	
สงัคมสิง่แวดลอ้ม	และพลงังานเพือ่คนไทยอยา่งยัง่ยนื	โดยถอืเปน็ภารกจิทีย่ดึถอืปฏบิตัใินสายงานตา่งๆ	ทัง้ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
เพื่อตอกยำ้าวัฒนธรรมพนักงาน	“เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”

โครงสร้างการถือหุ้น

ภารกิจสำาคัญ
30 ปี บางจากฯ สานต่อความดี สู่ความยั่งยืน

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

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท
ทุนชำาระแล้ว 1,376,923,157 บาท

49% 4.95%

11.72%70%

100% 100%

100%

99.95%

บริษัทย่อย บริษัทร่วม อื่นๆ

บจก.บางจากกรีนเนท บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล บจก.ขนส่งนำ้ามันทางท่อ

บมจ.เหมืองแร่ โปแตชอาเซียนบจก.บางจากไบโอฟูเอล

BCP Energy International Pte. Ltd.*

Nido Petroleum Limited

บจก. อุบลเกษตรพลังงาน

บจก. เอ็น พี ไบโอ เอนเนอร์ยี่

บจก. อุบล ไบโอก๊าซ

51%

81.41%

51%

51%

51%

51%

49%

100%

49%

49%

49%

49%

บจก.บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

* ก่อตั้งใหม่ในปี 2557 (G4-22) 
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 • บรษิทันำา้มนัชัน้นำาของคนไทย	ประกอบธรุกจิปโิตรเลียมครบวงจร	ต้ังแต่การจดัหานำา้มนัดิบ	ผลิต	และจำาหน่ายนำา้มนั 

	 	 สำาเร็จรูปและพลังงานทดแทน

	 • จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2527	

	 • จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ดำาเนินการในลักษณะบริษัทจำากัด 

	 	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2527	

	 • จดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บรษิทั	มหาชน	จำากดั	เมือ่วนัที	่23	เมษายน	2536	และไดน้ำาหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน 

	 	 เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2537

	 • ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	1,531	ล้านบาท	ทุนชำาระแล้ว	1,377	ล้านบาท	

	 • สำานักงานใหญ่	ตั้งอยู่เลขที่	555/1	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคาร	A	ชั้น	10	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร 

	 	 เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

สิ้นปี 2557 มีพนักงานจำานวน

1,052 183,016
คน ล้านบาท 

สิ้นปี 2557  มีรายได้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบภายใน

สายงานด้าน
ธุรกิจโรงกลั่น

สายงานด้าน
ธุรกิจการตลาด

สายงานด้าน
ธุรกิจพลังงาน

ทดแทน

สายงานด้าน
ยุทธศาสตร์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

สายงานด้าน
บัญชีและการเงิน

สายงานด้าน
บริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างองค์กร (G4-17)

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557006



โครงสร้างธุรกิจ*

*หมายเหตุ : สัดส่วนตาม Market EBITDA ของธุรกิจ 

ธุรกิจตลาด
มากกว่า 1,000 สถานีบริการ

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจสำารวจและผลิต

ธุรกิจโรงกลั่น
กำาลังการผลิต  120,000 บาร์เรล/ต่อวัน

48%

23%

28.99%

0.01%

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 007



• เปิดสถานีบริการพลังงานทดแทน
 แห่งแรกของประเทศไทย

• เปิดสถานีบริการน้ำามันบางจาก Self Serve  
 (เติมน้ำามันด้วยตนเอง) แห่งแรกของไทย

2548

ก่อตั้งโรงกลั่นนำ้ามัน
แห่งแรกของประเทศไทย

ตั้งโรงกลั่นนำ้ามันแห่งใหม่
ตำาบลบางจาก 
อำาเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร

โรงกลั่นประสบภาวะขาดทุน
จนรัฐต้องเปิดประมูลให้เอกชน
เข้ากรมการพลังงานทหารทำาสัญญา
กับ บริษัท ซัมมิทอินดัสเตรียล 
คอปอเรชั่น 

ยกเลิกสัญญาเช่า
กับ บริษัท ซัมมิทฯ 
หลังจากผิดสัญญา

ได้รับความเสียหาย
ในภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2
จึงต้องยุติกิจการ

จัดตั้ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด

•	ทดลองจำาหน่ายน้ำามัน แก๊สโซฮอล์ 95

•	เปิดร้าน “ใบจาก” สาขาแรก 

•	โครงการทำาลองจำาหน่าย
 น้ำามันไบโอดีเซล B2

•	เริ่มจำาหน่ายน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 91
 อย่างเป็นทางการ

• เริ่มก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำามัน 

• เปิดร้านกาแฟอินทนิล 

• เปิดตัวบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ 

• เปิดหน่วยผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันพืชใช้แล้ว

• โรงกลั่นเป็นระบบ 
 Complex Refinery 

• เปิดหน่วยผลิตไบโอดีเซลของ 
 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำากัด 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• เปิดจำาหน่ายน้ำามันแก๊สโซฮอล์ E20

• เปิดจำาหน่ายน้ำามันแก๊สโซฮอล์ E85

• ก่อตั้งบริษัท บางจากไปโอฟูเอล จำากัด
 เพื่อผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซล

เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงกลั่นนำ้ามันทหาร
(บางจาก)

2483 2498 25072488 2524 2527

25442547

2549 

2551 2552 2553

2525

• ครบวาระ 25 ปี

• ย้ายสำานักงานใหญ่
 ไปยังชั้น 10 อาคาร A 
 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

30 ปี บางจากฯ 
เป็นไทยทั้งใบราก เป็นบางจากฯ ของคนไทย

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557008



เริ่มดำาเนินธุรกิจการกลั่น
และบริหารงาน เปลี่ยนสัญลักษณ์

เป็นรูปใบไม้สีเขียว
ในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำาเงิน

 แปรรูป บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม (มหาชน) 

จากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัท
ธุรกิจเอกชน เปิดร้านเลมอนฟาร์มแห่งแรก

• จัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาพื้นที่
 สวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ำามัน  
 จังหวัดนครนายก

• ก่อตั้งบริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่
 จำากัด ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
 “Sunny Bangchak” 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นของ
สมนาคุณผู้ใช้น้ำามันบางจาก  
สร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน

ตั้งปั๊มชุมชนแห่งแรก
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร
ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ปรับปรุงหน่วยกลั่นที่ 3 
เพิ่มกำาลังการกลั่น
เป็น 80,000 บาร์เรล/วัน

• เปลี่ยนเป็นบริษัท บางจาก  
 ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

• ติดตั้งหน่วย เพิ่มคุณภาพ  
 น้ำามันเบนซินคุณภาพสูง
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 หน่วยแรกในเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้

•	เปิดร้านเลมอนกรีนแห่งแรก

•	หุ้นบางจาก เข้าจดทะเบียน 
 ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

• มีสัญลักษณ์ (logo)
 ของบริษัทครั้งแรก

• เปิดสถานีบริการน้ำามันที่บริษัท
 ดำาเนินการเองแห่งแรกตรงข้ามโรงกลั่น  
 บางจาก

• ผลิตและจำาหน่ายน้ำามันเบนซิน
 ไร้สารตะกั่วและดีเซลกำามะถันต่ำา
 เป็นรายแรกของประเทศไทย

2532 2533 2534

2536

253725382541

2554

2540

2530-253225292528

• เปิดสถานีบริการน้ำามันขนาดใหญ่ 
 Flagship ในรูปแบบ Green Station 
 เป็นแห่งแรก

• เปิดตัวบัตรดีเซลคลับ (Diesel Club) 

• ครบรอบ 30 ปี บางจากฯ จัดโครงการ 
 “เติมน้ำามันบางจาก ช่วยกาชาด 30 ล้าน” 

• จัดตั้งบริษัทย่อย BCP Energy International  
 Ple. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำาเนินธุรกิจ
 เกี่ยวกับด้านพลังงานปิโตรเคมี
 และทรัพยากรธรรมชาติ ในต่างประเทศ

จำาหน่าย 
แก๊สโซฮอล์ E20 
มาตรฐาน Euro 5
เป็นรายแรกของไทย

2555 2556 2557

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 009



รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557010



นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

	 ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้น	-	ระยะยาว	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้		ครอบคลุม	7	หัวข้อสำาคัญ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
	 ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ปฏิบัติตามนโยบายการ

กำากับกิจการที่ดี	และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยคำานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนและสังคม 

คู่ค้า	สื่อมวลชน	ลูกค้าและประชาชน	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 สง่เสรมิการแขง่ขนัการคา้อยา่งเสร	ีหลกีเลีย่งการดำาเนนิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญา	ตอ่ตา้นการทจุรติทกุรปูแบบ	รวมถงึสง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธ่รุกจิทกุขัน้ตอน	(Business	

Chain)	

 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

	 ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม	จัดให้มีสวัสดิการ	ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน	รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้

ระดบัองคก์รและพฒันาบคุลากรเพือ่ยกระดบัการทำางานของพนกังานอยา่งมอือาชพี	พฒันาระบบการทำางานและสรา้งนวตักรรม

ในองค์กร	อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม	

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

	 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีคุณภาพตรงตามหรือ

สูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	เพียงพอ 

ไม่เกิดความเป็นจริง	รักษาความลับของลูกค้าไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

	 ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการ 

ทางธุรกิจ	รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล	

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้

กับชุมชนเพื่อนบ้าน	และสังคมไทย	

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 สนบัสนนุการสรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี	ในการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดลุระหวา่ง

มูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 011



	 ด้วยกรอบวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์องค์กร	บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจ

ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่จะกระจายรายได้สู่ธุรกิจท่ีมีรายได้มั่นคง	ควบคู่กับการดูแลส่ิงแวดล้อม

และสังคมผ่านนโยบายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	 (Low	Carbon	Company)	และพัฒนา

รูปแบบกิจกรรมการดำาเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	บริษัทฯ	 ต่อยอดนโยบายด้านการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมมาสู่เป้าหมายสร้างสังคมสีเขียว	 (Green	Society)	ตั้งแต่กลาง

ปี	 2556	ด้วยกระบวนการผลิตท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อม	 (Green	Process)	 ทุกข้ันตอนของโรงกลั่น 

นำ้ามันบางจาก	ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	(Green	Product)	ในรูปพลังงาน

ทดแทนผ่านสถานีบริการทุกแห่ง	และการบริหารภายในองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	

Management)	มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	 (Green	Procurement)	 ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมในองค์กร	ปลูกฝังอุปนิสัยลดการใช้พลังงานแก่พนักงานทั้งในสำานักงานและที่บ้าน	

(Green	office	&	Green	Building)	พร้อมขยายเครือข่ายสังคมสีเขียวไปยังบริษัทในเครือ	คู่ค้า	และผู้มี 

ส่วนได้เสีย	(Green	Society)	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้นำาแนวคิดการบริหารอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วน

ประกอบสำาคัญตั้งแต่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	 โดยกำาหนดตัวชี้วัดด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมเข้าเป็นเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ	เพิ่มจากตัวชี้วัดท่ัวไปของธุรกิจ	(ด้านการเงิน	

ด้านลูกค้า	ด้านกระบวนการ	และด้านบุคลากร)	และส่งต่อเป้าหมายดังกล่าวสู่การปฏิบัติในสายงาน	

สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน		

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีการกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่รายได้มั่นคง
บรษิทัฯ	ไดก้ำาหนดเปา้หมายการเตบิโตดว้ยการสรา้งมลูคา่ใหก้บักจิการอยา่งยัง่ยนื	โดยการปรบัโครงสรา้ง

ลดสัดส่วนรายได้จากการดำาเนินธุรกิจนำ้ามันปิโตรเลียม	ซึ่งด้วยธรรมชาติของธุรกิจการกลั่นนำ้ามัน 

มคีวามผนัผวนสงูตามราคานำา้มนัในตลาดโลก	และมคีา่การกลัน่ทีผ่นัผวนตามสภาพเศรษฐกจิโลกและ

ภูมิภาค	โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจใหม่ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	50	ในปี	2563	ด้วยการลงทุน 

ในธรุกจิพลงังานสะอาด	และธรุกจิพลงังานอืน่ๆ	ไดแ้ก	่ธรุกจิผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย	์ธรุกจิผลติ 

ไบโอดเีซล	และธรุกจิการผลติเอทานอลจากพชืพลังงาน	ซึง่เปน็ธรุกจิมรีายได้ท่ีคงท่ีและมคีวามเส่ียงจาก

ความผันผวนจากปัจจัยภายนอกตำ่า	

1

กลยุทธ์หลักในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557012



มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำา (Low Carbon Company)
บริษัทฯ	ตระหนักว่าการดำาเนินธุรกิจโรงกล่ันนำา้มันเป็นธุรกิจท่ีใช้พลังงาน	(Energy	consuming	industry)	

ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ตั้งเป้าหมายสู่บริษัทท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุดเพื่อ

ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เหลือน้อยท่ีสุด	มีการลงทุนผลิต 

และจำาหนา่ยนำา้มนัคณุภาพสะอาดทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยกวา่นำา้มนัทัว่ไป	และเปน็บริษัทแรก 

ทีผ่ลติและจำาหนา่ยนำา้มนัแกส๊โซฮอลแ์ละนำา้มนัไบโอดเีซล		เพิม่เสถยีรภาพดา้นพลงังานในกระบวนการ

ผลิตด้วยการรับซ้ือไฟฟ้าและไอนำ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Cogeneration	Power	Plant) 

ทีใ่ช้กา๊ซธรรมชาตทิีเ่ปน็พลงังานทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	เปน็เชือ้เพลงิ	นอกจากนีย้งัอยูร่ะหวา่งการศกึษา

การผลตินำา้มนัดเีซลจากสาหรา่ย	การผลติพลงังานทดแทนจากขยะ	และมแีผนการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ด้านการใช้พลังงานของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

พัฒนารูปแบบกิจกรรมและการดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ	ได้พัฒนารูปแบบการดำาเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ไปพรอ้มๆ	กบัการเตบิโตของธรุกจิจนประสบความสำาเรจ็และยงัดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง	ไดแ้ก	่การรว่ม 

ดำาเนินธุรกิจสถานีบริการนำ้ามันกับสหกรณ์การเกษตร	ซึ่งเป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้	และพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและสังคมของกลุ่มสหกรณ์		อีกทั้งการรับซื้อสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยชุมชนมาเป็นสินค้า

สง่เสรมิการขายของบรษิทัฯ	เพือ่เปน็ชอ่งทางการตลาด	สรา้งโอกาสใหส้นิคา้ชมุชนเขา้ถงึผูบ้รโิภค	อกีทัง้

ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพลังงาน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	พัฒนา

รูปแบบธุรกิจการพลิกสวนส้มร้างสู่สวนปาล์มนำ้ามันซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรในพื้นที่สวน

ส้มร้างรังสิต	สอดคล้องกับแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐ	ยิ่งไปกว่านั้น	ได้ส่งผลทางอ้อมให้พื้นที่ 

ทุ่งรังสิตสามารถดูดซับนำ้าลดปัญหาแผ่นดินทรุดและนำ้าท่วมกรุงเทพมหานครอีกด้วย

เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการโดยยึดหลักเปิดเผย	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีโครงสร้างการบริหารท่ีดูแลเรื่อง 

ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ	การเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลและตาม 

กฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผ่านรายงานประจำาปี	รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับ

สิ่งแวดล้อมและสังคม	เว็บไซต์	ฯลฯ	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังเปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศและนำ้าทิ้ง

โรงกลั่นนำ้ามันบางจากฯ	บริเวณชุมชนรอบโรงกล่ัน	ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

เชิงรุก	(Proactive)	

2

3

4

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 013



ความก้าวหน้าในการพัฒนาและดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและ
ผลการดำาเนินการ (2557)

เป้าหมายถัดไป

1.	 พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมี 

	 การกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจ 

	 ที่รายได้มั่นคง	(ด้านเศรษฐกิจ)

2.	 มุ่งสู่บริษัทที่ปล่อย

	 คาร์บอนไดออกไซด์ตำ่า

	 (Low	Carbon	Company)

		 (ด้านสิ่งแวดล้อม)

1.1	 พัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้า

	 จากพลังงานแสงอาทิตย์	

	 ทั้งหมด	118	เมกะวัตต์

1.2	 พัฒนาธุรกิจผลิต

	 เอทานอลกำาลังผลิต

	 รวม	400,000	ลิตร/วัน

1.3	 พัฒนาธุรกิจผลิต

	 ไบโอดีเซลกำาลังผลิต

	 รวม	360,000	ลิตร/วัน

2.1	 ใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงาน	

	 สะอาดแทนการใช้นำ้ามันเตา	

	 เป็นเชื้อเพลิง

1.1.1	 สามารถผลิตและจำาหน่าย 

ไฟฟ้าขนาด	48	เมกะวัตต์		

ในพื้นที่	อ.ประโคนชัย	และ	

อ.หนองกี่	จ.บุรีรัมย์

อ.บำาเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	 

และอ.ด่านขุนทด	จ.นครราชสีมา	

และ	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี		

รวมบริษัทฯ	สามารถผลิตและ

จำาหน่ายไฟฟ้าได้ครบทั้งหมด

118	เมกะวัตต์	(ในปี	2555	

สามารถผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า

ขนาด	38	เมกะวัตต์	ในพื้นที่	

อ.บางปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธยา	

และปี	2556สามารถผลิตและ

จำาหน่ายไฟฟ้าขนาด	32	เมกะวัตต์	

ในพื้นที่	อ.บำาเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	

และ	อ.บางปะหัน	

จ.พระนครศรีอยุธยา)

 

1.2.1	 บจ.	อุบลไบโอเอทานอล	

(UBE)	กำาลังผลิต	400,000

ลิตร/วัน	มีอัตราการใช้กำาลังผลิต

เฉล่ีย	(Utilization	Rate)	ร้อยละ	62

1.3.1	 บจ.	บางจากไบโอฟูเอล	

(BBF)	มีกำาลังผลิต	360,000

ลิตร/วัน	มีอัตราการใช้กำาลังผลิต

เฉลี่ย	(Utilization	Rate)

ร้อยละ	100

 

2.1.1	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน

การใช้นำ้ามันเตาได้ร้อยละ	71

ของการใช้นำ้ามันเตาเดิม

เป็นไปตามเป้าหมาย

1.1.1.1.	 เข้าร่วมลงทุน

ในโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์

ชุมชนจำานวน	100	เมกะวัตต์

1.2.1.1	 ดำาเนินการผลิตให้ได้

ต่อเนื่องและใช้กำาลังผลิตได้สูงสุด

สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้า

1.2.1.2	 ลงทุนในโรงงานผลิต

เอทานอลกำาลังผลิต	150,000	/วัน	

เพิ่มอีก	1	แห่ง

1.3.1.1.	 ดำาเนินงานก่อสร้างหน่วย

ผลิตไบโอดีเซลขนาด	450,000	

ลิตร/วัน	คาดจะจำาหน่ายในเชิง

พาณิชย์ได้ภายในปี	2559

2.1		ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการ

ใช้นำ้ามันเตาได้	ร้อยละ	100

ในต้นปี	2560

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557014



กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและ
ผลการดำาเนินการ (2557)

เป้าหมายถัดไป

3.	 พัฒนารูปแบบกิจกรรมและ

	 การดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิด 

	 ประโยชน์ต่อสังคมและ

	 สิ่งแวดล้อม	

				 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)

2.2	 ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มี

	 คาร์บอนตำ่าเป็นสาร

	 ป้อนเข้าหน่วยผลิตไฮโดรเจน		

	 แทนการใช้ก๊าซหุงต้ม

2.3	 ผลิตไฟฟ้าและไอนำ้า

	 จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

	 ความร้อนร่วม	(BUP)	

2.4	 ปรับปรุงประสิทธิภาพ

	 การใช้พลังงานของโรงกลั่น

2.5	 พัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด		

	 (ตามข้อ	1)

3.1	 พัฒนารูปแบบกิจกรรม

	 และการดำาเนินธุรกิจ

	 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	

	 และสิ่งแวดล้อมในระดับ

	 ประเทศ

2.2.1	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน

การใช้ก๊าซหุงต้มได้ร้อยละ	89	

ของการใช้ก๊าซหุงต้มเดิมและได้

ปรับปรุงให้สามารถใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ	เพิ่มเป็นร้อยละ	100

แล้วเสร็จ

2.3.1	 ผลิตไฟฟ้าและไอนำ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	

ร้อยละ	64	และ	67	ตามลำาดับ	

ของกำาลังผลิตโรงไฟฟ้าฯ

2.4.1	 ดำาเนินโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ	ประหยัดการใช้

พลังงานแล้วเสร็จแผน

2.5.1	 รายละเอียดตามข้อ	1

3.1.1	 พัฒนาสถานีบริการร่วมกับ

สหกรณ์การเกษตรได้เพิ่มขึ้นอีก	9	

แห่ง	ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างราย

ได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และ

ชุมชน

3.1.2	 สนับสนุนสินค้า

กลุ่มเกษตรกรมาเป็นสินค้าส่ง

เสริมการขาย	ได้แก่	“ลูกหยีกวน

ไม่มีเมล็ด”	เป็นสินค้าจากชุมชน	3	

จังหวัดชายแดนภาคใต้		“ชาข้าว

คั่วและชาเขียวข้าวคั่ว”	จากกลุ่ม

ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน	

จ.เชียงราย	“ข้าวกล้องอินทรีย์”		

ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญ

ตะวัน	มาเป็นสินค้าส่งเสริม

การขายฯ	

2.2.1.1	 ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน

ก๊าซหุงต้มร้อยละ	100	ต่อเนื่อง

(ยกเว้นในช่วงก๊าซธรรมชาติ

ขัดข้องหรือไม่คุ้มค่าในการผลิต

จำาเป็นต้องเปลี่ยนสารป้อนอื่น)

2.3.1.1	 เพิ่มกำาลังผลิตไฟฟ้า

และไอนำ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนร่วม	และปรับปรุง

ประสิทธิหน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่

(Power	plant)	ภายในต้นปี

2560

2.4.1.1	 ศึกษาการลงทุน

ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตอย่างต่อเนื่อง

2.5.1.1	 รายละเอียดตามข้อ	1

3.1.1.1	 พฒันา/ปรบัปรงุและขยาย

สถานีบริการร่วมกับสหกรณ์อย่าง

ต่อเนื่อง	อีก	30	แห่ง	

3.1.2.1	 มีแผนนำาสินค้าจากลุ่ม

เกษตรกรมาเป็นสินค้าส่งเสริมการ

ขายในสถานีบริการนำ้ามันบางจาก

เป็นประจำาทุกปี

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 015



กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและ
ผลการดำาเนินการ (2557)

เป้าหมายถัดไป

3.1.3	 จัดหลักสูตร	

“การบริหารงานและการตลาด

ยุคใหม่สำาหรับผู้จัดการสถานี

บริการนำ้ามันชุมชน	

(Triple	M:	Modern,	Management	

and	Marketing)”	ต่อเนื่องเป็นปี

ที่	2	เพื่อให้ผู้บริหารสถานีบริการฯ	

มีความพร้อมต่อสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง	โดยมีตัวแทนจาก

สถานีบริการนำ้ามันชุมชนเข้ารวม

จำานวน	41	คน	

3.1.4	 ขยายสถานีบริการนำ้ามัน

จำาหน่ายแก๊สโซฮอล์	E85

เพิ่ม	90	แห่ง	รวมเป็น	700	แห่ง		

และ	E20	เพิ่ม	22	แห่ง

รวมเป็น	200	แห่ง

3.1.5	 ออกผลิตภัณฑ์นำ้ามัน

ดีเซลใหม่	“บางจากไฮดีเซล”	

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

เผาไหม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

ทำาให้เครื่องยนต์สะอาดและ

ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

3.1.5	 ดำาเนินโครงการ	Thailand	

Go	Green	ต่อเนื่องเป็นปีที่	8	ใน

หัวข้อ	“ฉลาดกิน	ฉลาดอยู่	ฉลาด

ใช้พลังงานทดแทน	วิถีไทยสู่สังคม

สีเขียว”	เป็นปีที่	2	เพื่อให้เยาวชน

ได้เรียนรู้ประโยชน์และความ

จำาเป็นของพลังงานทดแทนในการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างจริงจัง	

พร้อมทั้งเน้นการสื่อสารต่อ

ประชาชนด้านการช่วยบรรเทา

ปัญหาภาวะโลกร้อน

อย่างต่อเนื่อง	

3.1.3.1	 จัดหลักสูตร	

“การบริหารงานและการตลาดยุค

ใหม่สำาหรับผู้จัดการสถานีบริการ

นำ้ามันชุมชน	ให้ครบทุกสถานีบริการ

3.1.4.1	 ขยายสถานีบริการนำ้ามัน

จำาหน่ายแก๊สโซฮอล์	E85	เพิ่ม	100	

แห่ง	และ	E20	เพิ่ม	40	แห่ง	

3.1.5.1	 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ที่เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่าง

ต่อเนื่อง

3.1.5.1	 ดำาเนินกิจกรรม	

Thailand	Go	Green	ปีที่	9

ในหัวข้อ	“ฉลาดกิน	ฉลาดอยู่

ฉลาดใช้พลังงานทดแทน

วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว”

ซึ่งเป็นหัวข้อต่อเนื่องปีที่	3

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557016



กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมาย ความก้าวหน้าและ
ผลการดำาเนินการ (2557)

เป้าหมายถัดไป

3.2	 พัฒนารูปแบบกิจกรรม

	 และการดำาเนินธุรกิจ

	 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

	 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ในระดับชุมชน

4.1	 เปิดเผยข้อมูล

	 การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

	 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

	 ในการตรวจสอบ

3.1.6	 โครงการพลิกสวนส้มร้างสู่

สวนปาล์มนำ้ามันรังสิต	สามารถ

เก็บและขายผลผลิตได้ในเชิง

พาณิชย์ตั้งแต่เดือนธันวาคม	และ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านปาล์ม

นำ้ามันในกับเกษตรกรในพื้นที่

3.2.1	สานต่อโครงการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ	

และการพัฒนาศักยภาพครู

3.2.2	ส่งเสริมโครงการเพื่อสร้าง

สังคมสีเขียว

4.1.1	เปิดเผยข้อมูลด้านการ

ดำาเนินเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	

(Sustainability	Report)		

4.1.2	 มีการรับรองรายงานเพื่อ

ความยั่งยืน	(Sustainability	

Report)	ตามเกณฑ์สากล	

(Global	Reporting	Initiative)	

GRI-G4	โดยหน่วยงานภายนอก	

(Third	party)	และได้รับรางวัล

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	2556	

ระดับดีเยี่ยม	จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

4.1.3	 แสดงผลคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมผ่านระบบตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเชื่อมต่อ

ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

อย่างต่อเนื่องหน้าโรงกลั่น	และ

ในชุมชนรอบโรงกลั่น	3	ชุมชน

3.1.6.1	 คาดมีผลผลิตปาล์มนำ้ามัน	

ออกจำาหน่าย	1	ตันต่อไร่

3.1.6.2	 พัฒนาบุคคลากรเพื่อให้

คำาแนะนำาแก่เกษตรกรในพื้นที่

ที่สนใจการปลูกปาล์มนำ้ามัน

บนพื้นที่สวนส้มร้างเดิม

	3.2.1.1	 สานต่อโครงการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ	และ

การพัฒนาศักยภาพครู

3.2.1.2	ส่งเสริมโครงการเพื่อสร้าง

สังคมสีเขียว

4.1.1.1	ดำาเนินการต่อเนื่อง

4.1.2.1	ได้รับการรับรองรายงานฯ	

ตามแนวทาง	GRI-G4

4.1.3.1	ดำาเนินการต่อเนื่อง

4.	 เปิดเผย	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

				 (ด้านสังคม)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 017



	 บริษัทฯ	กำาหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการดำาเนินงานตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ใน	3	พนัธกจิหลกั	คอื	การดำาเนนิธรุกจิทีส่รา้งผลตอบแทนเตบิโตตอ่เนือ่งและเปน็ธรรม	มวีฒันธรรมการดำาเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบตอ่ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม	และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	บริษัทฯ	ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำาดับความสำาคัญออกเป็น 

9	กลุม่	(G4-24)	อนัไดแ้ก	่พนกังาน	คูค่า้	ลกูคา้	ชมุชนและสงัคม	สือ่มวลชน	ผูถ้อืหุน้	เจา้หนี	้หนว่ยงานราชการ	คูแ่ขง่ทางการคา้	โดย 

กำาหนดหนว่ยงานทีด่แูลรบัผดิชอบ	และชอ่งทางทีช่ดัเจนในการสือ่สารอยา่งมสีว่นรว่มและสอดคลอ้งกบัรปูแบบการดำาเนนิชวีติ	

เพื่อการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีคุณค่า

1. พนักงาน

2. คู่ค้า

1.1	 พนักงานประจำา

2.1	 สถานีบริการนำ้ามัน	(BGN)	

2.2	 ผู้ประกอบการสถานีบริการ	(Dealer)

2.3.	สถานีบริการนำ้ามันชุมชน	(CO-OP)	

• การสำารวจผูกพันพนักงาน	(B-Voice)
• สัมภาษณ์ในเชิงลึก	(In-depth	Interview)
• สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม	(Focus	Group)	กับพนักงานระดับกลาง
• กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน
• คณะกรรมการลูกจ้าง	และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว-	 	
	 อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

• ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร		

• สัมมนาลูกค้า
• การประชุมกลุ่มย่อย	การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำาปีของสหกรณ์	
	 และการเข้าเยี่ยมสถานีบริการ

• ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า	(Call	Center)	อีเมล์กล่องรับ	 	
	 ความคิดเห็นการบริการ	ผู้แทนการตลาดของบริษัท
  

ลำาดับ (G4-24) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ (G4-26)

การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (G4-25)

* สีของอักษรแสดงความถี่ในการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
 สีนำ้าเงิน =  รายปี สีเขียว = รายไตรมาส สีดำา = สมำ่าเสมอรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557018



1.	 ความปลอดภัยในการทำางาน
2.	 การวางแผนเส้นทางอาชีพและ
	 ความก้าวหน้าในงาน	
3.	 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้อง	
	 กับสภาพเศรษฐกิจ	ให้เทียบเคียงกับกลุ่ม	
	 อุตสาหกรรมเดียวกัน	

1.	 ผลประกอบการดีขึ้น
2.	 การสนับสนุนและดูแลมาตรฐาน
	 สถานีบริการให้มีความพร้อม
	 ในการแข่งขันทั้ง	Hardware	Software		
	 และ	Peopleware	
3.	 ผู้แทนการตลาดที่มีศักยภาพ
	 สามารถดูแล	แก้ไขปัญหาและ
	 ให้คำาปรึกษาทางธุรกิจได้ทุกเรื่อง	รวดเร็ว	 
	 ทันเหตุการณ์	
4.	 การสนับสนุนทุน/เครื่องมือ/	อุปกรณ์
	 ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อ
	 การแข่งขันในโลกธุรกิจ

• ยกระดับมาตรฐานระบบความปลอดภัย
	 โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	ปรับปรุง	
	 สภาพแวดล้อมในการทำางาน	และ 
	 ปรับปรุงอุปกรณ์โดยคำานึงถึงปลอดภัย 
	 และความสุขในการทำางานของพนักงาน	

• จัดทำา	Succession	Management
	 ด้วยเป้าประสงค์ที่จะรักษาบุคลากรที่ดีไว้	
	 และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีความ	
	 สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

• การทบทวนค่าตอบแทนของพนักงาน
	 ให้สามารถแข่งขันได้	รวมถึงครอบคลุม
	 กับพนักงานที่ย้ายไปทำางานต่างพื้นที่
	 และต่างประเทศ

• การทำากิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน 
	 การสร้างขวัญและกำาลังใจให้พนักงาน
	 มุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่สุด
	 (The	Best	Employer)	

• ผลักดันให้มีธุรกิจเสริมอื่นเพื่อตอบสนอง	
	 ความต้องการของผู้บริโภค

• นำาระบบ	Automation	(POS)	มาใช้เพื่อ
	 ช่วยให้งานที่ตู้จ่ายนำ้ามัน	มีความคล่องตัว		
	 รวดเร็วขึ้น	

• จัดประชุมกลุ่มย่อยมากขึ้นเพื่อตอบ
	 สนองและรับฟังความคิดเห็น	รวมถึงการ	
	 แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ		

• ต่อยอดเรื่อง	CSR	ให้กับผู้ประกอบการ
	 ในโครงการ	Green	Partner	Award

• มกีารจัดตัง้	“สว่นพฒันาสถานีบรกิารชุมชน		
	 (Co-Op	Business	Development		
	 Division)”		รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
	 สถานีบริการชุมชนโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุน	
	 ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้สหกรณ์	
	 สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

• อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของพนักงาน	
	 และผู้รับเหมา	(G4-LA6)	เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
	 มีงานซ่อมบำารุงประจำาปี	ทำาให้ปริมาณงาน
	 และจำานวนคนมากกว่าภาวะปกติ

• อัตราการลาออกของพนักงานใกล้เคียงกับ	
	 ปีก่อน	(G4-LA	1)	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
	 ร้อยละ	0.15	

• การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเทียบเคียง
	 กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ
	 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำาเนินธุรกิจใกล้เคียง	
	 เพื่อทวนสอบ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำาดับ	 
	 Percentile	ที่	50		

• มีการสำารวจระดับความผูกพันของพนักงาน 
	 เท่ากับร้อยละ	66	โดยประเด็นย่อยด้าน	
	 โอกาสในอาชีพ	เท่ากับร้อยละ	44	และ
	 การเรียนรู้และพัฒนาตนเองร้อยละ	47
	 ซึ่งเป็นสถิติปีฐานสำาหรับการพัฒนาเพื่อ 
	 สร้างความผูกพันของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น	
	 ตลอด	3	ปี		

• ยอดขายนำ้ามันประเภทต่างๆ	เพิ่มขึ้น
	 จนทำาให้ส่วนแบ่งการตลาดในการจำาหน่าย 
	 นำ้ามันผ่านสถานีบริการสูงขึ้นเป็นลำาดับที่	2

• ขยายสถานีบริการชุมชนได้เพิ่มขึ้น	
	 อีก	9	แห่ง	รวมเป็น	626	แห่ง	

ความคาดหวัง / ความต้องการ
(G4-27) สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์
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ลำาดับ (G4-24) กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการ (G4-26)

3. ลูกค้า

4. ชุมชนและสังคม

	2.4	Supplier	
	 -	 ผู้รับเหมา	(Contractor)	
			 	 ผู้รับเหมาแรงงาน	
			 	 ผู้ขนส่งนำ้ามันทางเรือ	
			 	 ทางรถยนต์			
			 	 ทางท่อ
	 -	 ผู้ส่งมอบ	(Supplier)
 

3.1	 ลูกค้า	

3.2	 ลูกค้าอุตสาหกรรม

4.1	 ชุมชนระยะใกล้	
	 -	 ชุมชน	
				 -	 โรงเรียน	
					 -	 กลุ่มครอบครัว	
				 -	 คอนโดมิเนียม	
4.2	 สังคมโดนรวม	
					 ประชาชน	สังคม	ประเทศ	

• ศนูยบ์รกิารลกูคา้	(Call	center)	อเีมล	์เวบ็ไซต	์พนักงานสว่นจัดซ้ือ		
	 พนักงานบางจาก	(User)		

• สัมมนา	/	การประชุม	/	ฝึกอบรม	ได้แก่	การประชุมผู้รับเหมา
	 การประชุมแผนประจำาปีกับผู้รับเหมาขนส่ง	สัมมนาให้ความรู้
	 ด้านสิ่งแวดล้อม		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• กิจกรรมการเชื่อมความ	สัมพันธ์กับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบ
• พนักงานส่วนจัดซื้อ	พนักงานบางจาก	(User)
• สัมมนา	/	ประชุม	/	อบรม

 

• ศูนย์บริการลูกค้า	(Call	Center)
• อีเมล์	กล่องรับความคิดเห็นการบริการ
• กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สำาหรับสมาชิกแก๊สโซฮอล์คลับ
	 บัตรดีเซลคลับ

• การสำารวจความพึงพอใจ
• การออกเยี่ยมของผู้แทนการตลาด
• อีเมล์	เว็บไซต์	แบบประเมิน	/	ใบร้องเรียน
• กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆ	การจัดส่งนำ้ามันผ่านโครงการ		 	
	 Priviledge	Club

การประเมินผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

• การประเมินผลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• เสียงตามสายในชุมชน	SMS	Call	center
• สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการเยี่ยมบ้านของพนักงาน

 

* สีของอักษรแสดงความถี่ในการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
 สีนำ้าเงิน =  รายปี สีเขียว = รายไตรมาส สีดำา = สมำ่าเสมอรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557020



ความคาดหวัง / ความต้องการ
(G4-27)

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์

1.	 ความชัดเจนของงาน	/	สินค้าที่ต้องการ
2.	 การจัดสรรพื้นที่ให้ทำางานอย่างเหมาะสม	 
	 เช่น	พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์	พื้นที่ทำางาน	 
	 ที่พักและที่จอดรถ	
3.	 ต้องการพัฒนาตนเองในด้าน
	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	
	 มากขึ้นเพื่อเป็นคู่ค้าที่ดีและเติบโต
	 ไปพร้อมกับบริษัทบางจากฯ	

1.	 งานบริการที่ดี	รวดเร็ว	
2.	 สถานีบริการที่มีความปลอดภัย	
	 สะดวก	ห้องนำ้าสะอาด	
3.	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
	 ดีต่อสิ่งแวดล้อม	
4.	 ส่วนลดต่างๆ	เมื่อเข้าใช้บริการ	

1.	 ราคา
2.	 การให้บริการหลังการขาย
3.	 การดูแลจากผู้แทนการตลาด
4.	 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ	

1.	 การดำาเนินงานด้วยความปลอดภัย
	 ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน		
2.	 คุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีพื้นที่
	 สีเขียวหรือสวนสาธารณะในเขตพระโขนง	
3.	 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องสื่อสารไปยัง
	 ชุมชนให้เร็วที่สุด	
4.	 การร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท		
	 สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน/สังคม	
	 โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการศึกษา
	 และเยาวชน	

• ใชร้ะบบการจดัซือ้จดัจา้งทางอเิลคทรอนกิส	์	
	 (E-	Procurement)	และปรับปรุง	
	 กระบวนการในการเสนอราคาและ
	 กำาหนดขอบเขตงาน	

• ให้ความรู้	user	เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ	
	 จัดจ้างอย่างถูกต้อง

• จัดหาร้านอาหาร	ที่พักอำานวยความสะดวก 
	 แก่ผู้รับเหมา

• จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความ	
	 ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับเหมา
	 คู่ค้า	ได้แก่	การส่งเสริมให้คู่ค้าได้รับการ	
	 รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
	 (Green	Industry)	ระดับ	2	และ	3	

• ติดตั้งระบบ	Automation	(POS)
	 เพื่อช่วยให้งาน	ณ	ตู้จ่ายนำ้ามัน
	 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

• พัฒนากระบวนการและวิเคราะห์เสียง
	 ของลูกค้าเพื่อตอบสนองและแก้ไข
	 ได้อย่างทันท่วงที	

• ติดตามตรวจสอบงานบริการของ
	 สถานีบริการเป็นประจำา

• มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• พัฒนากิจกรรมการแข่งขันด้านงานบริการ		
• บัตรสะสมแต้มการเติมนำ้ามัน
• จัดการบริการหลังการขาย	เช่น
	 โปรแกรมซ่อมบำารุง	การขนส่งตรงเวลา	

• กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

• จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
	 เพื่อยก	ระดับการบริหารความปลอดภัย
	 ที่สูงกว่ามาตรฐาน	

• รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์
	 ไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติที่ในชุมชน

• สร้างพื้นที่สีเขียว	ศูนย์กีฬาในพื้นที่
	 ของบ้านพักกรมเสมียนตรา	(พื้นที่บางจาก)		
	 เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ	

• มีระบบเสียงตามสายจากโรงกลั่น
	 ถึงชุมชนโดยตรง	

• เพิ่มกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่แก้ไข
	 เป็นปัญหาในสังคม	

•	จัดสัมมนาคู่ค้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
	 มีความพึงพอใจมากกว่า	ร้อยละ	80

•	สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้คู่ค้าที่ทำากิจการ
	 โรงงานได้เข้าร่วมพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
	 ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
	 ส่วนร่วม	หรือ	CSR-DIW	ของกรมโรงงาน	
	 จนได้รับรางวัล	CSR-DIW	Award	ระดับ	12	
	 จำานวน	5	รายและ	ระดับ	3	จำานวน	1	ราย

• ยอดขายนำ้ามันประเภทต่างๆ
	 เพิ่มขึ้นจนทำาให้ส่วนแบ่งการตลาดในการ
	 จำาหน่ายนำ้ามันผ่านสถานีบริการสูงขึ้น
	 เป็นลำาดับที่	2

• สามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไข	
	 ได้สำาเร็จร้อยละ	96	และเกิดความพึงพอใจ 
	 คิดเป็นร้อยละ	85

• ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
	 เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	91	เป็นร้อยละ	95	

• ความพึงพอใจต่อการดำาเนินงาน
	 ชุมชนสัมพันธ์	ร้อยละ	97

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 021



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

5. สื่อมวลชน

6. ผู้ถือหุ้น

7. เจ้าหนี้

8. หน่วยงานราชการ

9. คู่แข่งทางการค้า

ครอบคลุมสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย
5.1	 หนังสือพิมพ์
5.2	 นิตยสาร
5.3	 โทรทัศน์
5.4	 วิทยุ
5.5	 สื่อออนไลน์

6.1	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6.2	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	

 

7.1	 สถาบันการเงิน	
7.2	 ผู้ถือหุ้นกู้
 

8.1	 สำานักงานเขต	
8.2	 กรม	กระทรวง

 

 
บริษัทพลังงาน/ค้านำ้ามันอื่น

• พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ	สมำ่าเสมอ
• Press	Tour	ที่สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท
• พบปะเยี่ยมสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ	สมำ่าเสมอ
 

• การเยี่ยมชมกิจการ
• การประชุมนักวิเคราะห์
• Road	show	ทั้งในและต่างประเทศ
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• กระประชุมนักวิเคราะห์ 
• Road	show

• การพบปะ	ชี้แจง	พูดคุยและเข้าร่วมโครงการ
	 ของหน่วยงานราชการ	

• ข่าวสาร
• เครือข่าย	กิจกรรมของการตลาด

* สีของอักษรแสดงความถี่ในการดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
 สีนำ้าเงิน =  รายปี สีเขียว = รายไตรมาส สีดำา = สมำ่าเสมอ

ลำาดับ (G4-24) วิธีการ (G4-26)

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557022



สิ่งที่บริษัทตอบสนอง ผลลัพธ์

• แจ้งความคืบหน้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง		
	 อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง

• การแถลงข่าวประจำาปี	
	 สรุปผลการดำาเนินงาน
	 แผนธุรกิจในอนาคต	

• การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้
	 ติดตามและรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ	
	 มากขึ้น	

• จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารได้พบ
	 ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มขึ้น	

• เพิ่มความถี่และประเทศในการ	Roadshow	
• ออกแบบเว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์
	 ให้มีความทันสมัย	มีข้อมูลครบถ้วน
	 และใช้งานได้ง่ายขึ้น

• จัดทำา	Factsheet	เพื่อเป็นข้อมูล
	 ให้กับผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนได้รู้จักธุรกิจ
	 ของบริษัทฯ		และผลประกอบการ
	 ของบริษัทฯ	ในแต่ละไตรมาส

• บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
	 อย่างเหมาะสม	และมีอัตราการจ่าย
	 เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่	
	 ประกอบธุรกิจเดียวกัน

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
	 และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด

• ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
	 สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัย

• มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้าง
	 ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

• พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิด	
	 ความมั่นใจ	ในผลการดำาเนินงานและ
	 ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินและ
	 ผู้ถือหุ้น	

• ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ
	 ข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
	 ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	โปร่งใส		

• การควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า	
	 มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด	

• การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ
	 ที่กำากับดูแลอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว

• ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
	 การดำาเนินโครงการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	

• ดำาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
	 ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม

1.	 ต้องการข่าวสารความคืบหน้าของกิจการ	
	 หรือการขยายธุรกิจ	รวมทั้งประเด็น
	 Hot	Issue	ในแต่ละสถานการณ์
	 อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และทันการ	เช่น
	 การขอสัมภาษณ์ผู้บริหารอย่างเร่งด่วน
2.	 ความรู้ในธุรกิจนำ้ามัน	พลังงาน

1.	 ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
	 (Capital	Gain)
2.	 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
	 ว่ามีการจ่ายในระดับที่น่าพอใจ
	 มีการจ่ายสมำ่าเสมอ	
3.	 เห็นผลประกอบการที่ดี	และเติบโต
	 อย่างต่อเนื่อง	มั่นคง	
4.	 ให้บริษัทฯ	มีความเป็นเลิศในธุรกิจโรง	
	 กลั่นซึ่งเป็นธุรกิจหลักก่อน	
5.	 เป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจ
	 ของบริษัทฯ	ในอนาคต

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
เงินกู้และหุ้นกู้

1.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	หรือดีกว่า
	 ที่กฎหมายกำาหนด
2.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		
	 การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
3.	 ระบบการจัดการความปลอดภัย
	 และสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน
4.	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
	 อย่างรวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการ
	 ของหน่วยงานราชการ

1.	 การแข่งขันอย่างเสรีและดำาเนินกิจกรรม 
	 ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม

• ได้รับการเผยแพร่ข่าวสารภาพลักษณ์
	 ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและ
	 ความปลอดภัยจากสื่อมวลชน
	 อย่างสมำ่าเสมอ

• บริษัทฯ	ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ
	 -	 Finance	Asia	-	Best	Mid-Cap	(rank	1st)		
	 	 และ	Most	Committed	to	a	Strong		
	 	 Dividend	Policy	(rank	7th)		Company	
	 -	 Asian	Excellence	Recognition	Awards		
	 	 	2014	-	Best	Investor	Relations		
	 	 Company
	 -	 SET	Award	2014	-	รางวัลบริษัทดีเด่น
	 	 ด้านนักลงทุนสัมพนธ์

• ได้รับการเชิญให้ไป	Roadshow	
	 จากหลักทรัพย์ต่างๆ	มากขึ้นทั้งในประเทศ	
	 และต่างประเทศ	เนื่องจากหุ้นได้รับ
	 ความสนใจจากนักลงทุน	และเป็นหุ้น
	 Top	pick	ของหลายบริษัทหลักทรัพย์

• เจ้าหนี้คงการให้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง

• หน่วยงานราชการให้ความไว้วางใจ
	 อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานต่อเนื่อง

• ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	14001
	 อย่างต่อเนื่อง

• ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม	จากหน่วยงาน	
	 ภาครัฐ	เช่น	Green	Industry	Level	4,		
	 CRS-DIW	Level	5	เป็นต้น

• ดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
	 การแข่งขันตามกลไกตลาดเสรี

ความคาดหวัง / ความต้องการ
(G4-27)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 023



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ที่มาของรายงาน
 

	 รายงานฉบบันี	้จดัทำาขึน้เพือ่แสดงผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	บางจากฯ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื

อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดทำาและเผยแพร่รายงานมาตั้งแต่ปี	2548	ต่อเนื่อง 

เปน็ปีที	่10	เพือ่แสดงผลการดำาเนนิงานในรอบป	ีระหวา่งวนัที	่1	มกราคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2557	โดยอา้งองิแนวทางในการรายงาน 

ให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ	Global	Reporting	 Initiatives	Guideline	version	4.0	(GRI	G4)	และ	OGSS 

(Oil	&	Gas	Sector	Supplement)	ในระดับ	Core	ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานของบริษัทฯ	พอสมควร	กล่าวคือ 

การพิจารณาถึงประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ีสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นหลักการสำาคัญ	จึงทำาให้การระบุและพิจารณาประเด็นความคาดหวังและความต้องการของผู้มี

ส่วนได้เสีย	(G4-23)	มีการให้ค่านำ้าหนักและเทียบเคียงกับประเด็นที่จะรายงานข้อมูลที่จะรายงานตามดัชนีชี้วัดของ	GRI	G4		

หลักการคัดเลือกประเด็น :	อ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ	GRI	G4	ดังนี้	(G4-18)

 1. การระบุประเด็น (Identification)	พิจารณาที่มาของข้อมูลจากทั้งภายใน	(เป้าหมายองค์กร)	และภายนอกองค์กร 

	 	 (ผู้มีส่วนได้เสีย)	ในเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นให้ความสำาคัญหรือเป็นความคาดหวังและความต้องการที่อาจเกิดผลกระทบ 

	 	 ด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม

     • ภายในองคก์ร (เปา้หมายองคก์ร)	ประชมุผูร้บัผดิชอบและใชข้อ้มลูกลยทุธข์ององคก์ร/ประเดน็ดา้นความยัง่ยนื 

	 	 	 องค์กรและความเสี่ยงสำาคัญองค์กรที่ต้องจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

      • ภายนอกองคก์ร (ผูม้สีว่นไดเ้สยี)	ประชมุกบัสว่นงานผูร้บัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้	9	กลุม่	เพือ่ทราบถงึปจัจัย 

	 	 	 ทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ	ตอ่องคก์ร	ดว้ยการสำารวจความคดิเหน็/ความคาดหวงั/ผลการสำารวจ 

	 	 	 ทีเ่กีย่วขอ้งจากการรวบรวมขอ้มลูอยา่งเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	จากการหารอื	พดูคุย	ประชมุ	สัมมนา	หรอื 

	 	 	 สัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้างร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม	

 

 2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization) 

							 	 เมือ่ระบปุระเดน็ทีม่นียัสำาคญัตอ่องคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีแลว้	ไดน้ำาประเดน็เหลา่นัน้มาเทยีบเคยีงกบัความสอดคลอ้ง 

	 	 ในประเด็นและตัวชี้วัดตามแนวทาง	GRI	G4	และให้ค่าคะแนนพิจารณาตามลำาดับความสำาคัญใน	2	เกณฑ์หลัก 

	 	 อันนำาไปสู่การกำาหนดประเด็นลงตาราง	Materiality	Matrix	คือ	

     2.1 แกนนอน :	เป็นประเด็นที่สำาคัญต่อองค์กร	

     2.2  แกนตั้ง :	เป็นประเด็นที่สำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อการตัดสินใจใดๆ	กับองค์กร	

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557024



 3. การให้เหตุผล (Validation) 

	 	 มีการนำาเสนอประเด็นสำาคัญตาม	Materiality	Matrix	ต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร	(Sustainability	 

	 	 Policy	Committee)	เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำามากำาหนดขอบเขตการรายงาน	ช่วงเวลาที่จะรายงาน	ให้มั่นใจได้ว่า 

	 	 เนือ้หาในรายงานฯ	จะถกูเปดิเผยดว้ยความเปน็เหตเุปน็ผล	และสมดลุกนั	เพือ่ชีใ้หเ้หน็การเตบิโตทีด่แีละชอ่งวา่งทีค่วร 

	 	 พัฒนาของบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนทุกประเด็นสำาคัญ			

 4. ขอบเขตของรายงานฯ (G4-17, G4-20)

				 	 รายงานฉบบันีน้ำาเสนอขอ้มลูผลการดำาเนนิงานในป	ี2557	ของบรษิทั	บางจากฯ	(BCP)		ครอบคลมุกจิกรรมของทกุสายงาน 

	 	 ของบรษิทัฯ	มไิดร้วมถงึบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอืน่	ยกเวน้ขอ้มลูตวัชีว้ดัดา้นสิง่แวดลอ้ม	เฉพาะปรมิาณวตัถดุบิ	 

	 	 กา๊ซเรอืนกระจก	และพลงังาน	ทีร่ายงานขอ้มลูรวมบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอืน่	(G4-23)	อนัไดแ้ก	่บรษิทั	บางจาก 

	 	 ไบโอฟูเอล	จำากัด	(BBF)	บริษัท	บางจากโซล่าร์	 เอนเนอร์ยี่	 (BSE)	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบาดเจ็บที่แสดงผล 

	 	 การดำาเนินงานในพื้นที่สำานักงานและโรงกลั่นฯ	ภายในสุขุมวิท	64	ด้วยเป็นส่วนปฏิบัติงานสำาคัญของธุรกิจ 

	 	 อยา่งไรกต็าม	ในป	ี2558	ไดว้างแผนเพิม่เติมท่ีจะรายงานขอ้มลูผลการดำาเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัท่ีเกีย่วขอ้ง 

	 	 ให้มีความครบถ้วนมากขึ้น	(G4-21)

 5. การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานฯ  

	 	 รายงานฉบับนี้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อการ 

	 	 ดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนขององค์กรโดยหน่วยงานภายนอก	(Third	party)	 ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรอง 

	 	 และให้ความเชื่อมั่นในผลปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติเพื่อความครบถ้วน	ถูกต้อง	 

	 	 และน่าเชื่อถือตามแนวทางการรายงานของ	GRI	G4	ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า	83-84	

 

 6. การสอบถามข้อมูล  

	 	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติม	กรุณาติดต่อส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม	 

	 	 E-Mail	:	Chongprode@bangchak.co.th		โทรศัพท์	0-2335-4100		โทรสาร	0-2335-4151

Materiality Matrix (G4-18)
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การปฏิบัติตามกฎหมาย

เปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พนง.

- การบริการลูกค้า
- การดูแลผู้รับเหมา

การพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาคู่ค้าด้าน ESG

การพัฒนาชุมชน สังคม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การขนส่ง

วัตถุดิบ

หอเผาทิ้ง

ความปลอดภัยในที่ทำางาน
- ก๊าซเรือนกระจก
- การปล่อยมลพิษ
- การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
- การต่อต้านทุจริต
- การดำาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง มั่นคง

- การจัดการของเสีย 
- คุณภาพสินค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อที่ดี เป็นธรรม 

- สร้างความผูกพันพนักงาน
- นำ้าใช้
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ด้านเศรษฐกิจ 
1.	 การกำากับกิจการที่ดี
2.	 การดำาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องและมั่นคง
3.	 กระบวนการจัดซื้อที่ดี	

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.	 ก๊าซเรือนกระจก	(GHG)
2.	 พลังงาน
3.	 มลพิษทางอากาศ	
4.	 หอเผาทิ้ง	(Flare)	
5.	 มลพิษทางนำ้าและของเสีย	
6.	 นำ้าใช้
7.	 การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	
8.	 การพัฒนาคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม	
	 สังคมและธรรมาภิบาล	(ESG)	
9.	 วัตถุดิบ	

ด้านสังคม 
1.	 ความปลอดภัยในที่ทำางาน
2.	 การไม่ทุจริต	
3.	 คุณภาพของสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
4.	 ความผูกพันพนักงาน	
5.	 การดูแลผู้รับเหมา
6.	 ค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการ
7.	 การบริการลูกค้า
8.	 การพัฒนาพนักงาน	
9.	 การพัฒนาชุมชนและสังคม	

1.	 Economic	Performance		
2.	 Procurement	Practice	

1.	 Emissions
2.		Energy
3.		Emissions
4.		 Flare	
5.	 Effluents	and	Waste
6.	 Water
7.	 Compliance
8.	 Supplier	Environmental		
	 Assessment	
9.		Material	

1.	 Occupational	Health			
	 and	Safety	
2.	 Anti-Corruption
3.	 Product	&	Service	
	 Labeling
4.	 Employment
5.	 การดูแลผู้รับเหมาช่วง
	 ซ่อมบำารุง
6.	 Employment
7.	 Marketing	Communication
8.	 Training	and	Education
9.	 Local	Communities	

ประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ประเด็นตาม 
GRI (G4-19)

คำาอธิบายอักษรย่อ : (G4-21) 

BCP = บมจ. บางจากปิโตรเลียม Refinery = ข้อมูลเฉพาะพื้นที่โรงกลั่น สุขุมวิท 64

BSE = บจก. บางจากโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่   BBF = บจก. บางจากไบโอฟูเอล

Refinery

Refinery

Refinery

Refinery

Refinery

1.	 ผลการดำาเนินงาน
	 ด้านเศรษฐกิจ	(G4-EC1)
2.	 การบริหารจัดการห่วงโซ่					
	 อุปทาน	(G4-EC9)	

1.	 คาร์บอนฟุตปริ้นท์			 	
	 (G4-EN15-16)
2.	 พลังงาน	(G4-EN	3)
3.	 มลพิษทางอากาศ
	 (G4-EN21)
4.	 หอเผาทิ้ง	(G4-OG6)	
5.	 นำ้าทิ้งและกากของเสีย		 	
	 (G4-EN23)
6.	 นำ้าใช้	(G4-EN8)
7.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย		
	 (G4-EN29)
8.	 การจัดบริหารจัดการ
	 ห่วงโซ่อุปทาน	
	 (G4-EN32)
9.	 วัตถุดิบ	(G4-EN1)	

1.	 ความปลอดภัยและ
	 อาชีวอนามัย	(G4-LA6)
2.	 การต่อต้านทุจริต		 	
	 (G4-SO3)
3.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	
	 (G4-PR5)
4.	 การดูแลพนักงาน		 	
	 (G4-LA1)
5.	 ความปลอดภัยและ
	 อาชีวอนามัย	(G4-LA6)
6.	 การดูแลพนักงาน		 	
	 (G4-LA2)
7.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	
	 (G4-PR5)
8.	 การดูแลพนักงาน	
	 (G4-LA9)
9	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
	 และสังคม	(SO1)

35,	73

36,	73

44,	74

41,	74
46,	75

47,	75
48,	76

45,	75
76

76

38,	74

57-59,	
79
28

52,	54

60

57-59,	
79
62

52-54,	
63,	79
78

64-69

ขอบเขตการรายงาน
(G4-20)

BCP BBF BSE
เนื้อหาที่รายงาน หน้า

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557026



การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด	ถือเป็นรากฐานต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง	ซึ่งมีภารกิจในการดูแล 

ความมั่นคงด้านพลังงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของสังคมไทย	สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพนักงาน 

“เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”	บริษัทฯ	ได้จัดทำา	“นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี”	อย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร	อันเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจตั้งแต่ปี	2546	

 “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล”	ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้องค์กรมีการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีประจำาทุกปี	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	คน	ในปี	2557	มีการประชุมจำานวน	3	ครั้ง	เพื่อกำากับให้มีการปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนและติดตามการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้	

• ปรับปรุงนโยบายการกำากับ
	 ดูแลกิจการที่ดี	ครั้งที่	11	เกี่ยวกับ	
	 นโยบายการสรรหากรรมการ
	 ในหมวดที่	3	(คณะกรรมการบริษัท)	 
	 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ
	 ของผู้บริหารในหมวดที่	5	
	 (ฝ่ายบริหาร)	และสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 ในหมวดที่	7	(สิทธิและความ
	 เท่าเที่ยมกันของผู้ถือหุ้นและ
	 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย)		
• แก้ไขนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 ที่ดีของบริษัทย่อย	โดยเพิ่มเติมหมวด	
	 การต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้อง
	 กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
	 ของบริษัทฯ

• จัดให้พนักงานทุกคนตอบรับ
	 และทำาแบบทดสอบนโยบาย
	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึง
	 แจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
	 ทางผลประโยชน์ประจำาปี
• ร่วมแสดงพลังและเดินขบวนพาเหรด
	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้าน	
	 คอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน		
	 2557	“HAND	IN	HAND…	ปฏิรูป
	 การต่อสู้	เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
	 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน		
	 (ประเทศไทย)	ณ	ลานหน้า
	 เซ็นทรัลเวิลด์
• จัดกิจกรรม	CG	Day	ประจำาปี	2557	 
	 “บางจาก	30	ปี	สานต่อความดี
	 สู่ความยั่งยืน”	เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว	
	 ความเป็นมาของบางจากตลอดระยะ
	 เวลา	30	ปี	และสืบสานความดี
	 สู่ความยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมพนักงาน		
	 “เป็นคนดี	มีความรู้	เป็นประโยชน์
	 ต่อผู้อื่น”	รวมถึงเน้นยำ้านโยบาย
	 งดการรับของขวัญ

• ถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุน
	 ให้คู่ค้าของบริษัทฯ	เป็นแนวร่วม	
	 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน	
	 การทุจริต	(รายละเอียดปรากฎ
	 ในหัวข้อการต่อต้านทุจริต)	

ปรับปรุงนโยบาย ยืนหยัดเจตนารมย์ แบ่งปันแนวคิด 

	 นอกจากนี้	ยังมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ	รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาปี	2557	หัวข้อ	โครงสร้างการจัดการ

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อยปีละครั้ง 

ซึ่งในปี	2557	มีการประเมินผลการปฏิบัติใน	3	รูปแบบ	คือ

1.  ประเมินรายบุคคล 
 (โดยตนเอง)

2. ประเมินรายบุคคล
 (แบบไขว้โดยกลุ่ม)
 กำาหนดให้กลุ่มกรรมการ   
 3-4 ท่าน  ทำาการประเมิน  
 กรรมการ 1 ท่าน   
 (สัดส่วน 3-4 : 1) 
 ซึ่งชื่อของกรรมการ
 ที่ทำาการประเมินนั้น
 จะไม่แจ้งให้กรรมการที่ถูก

3. ประเมินทั้งคณะ 
 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 (Governance Matters   
 Thailand) เป็นผู้ประเมิน 

95.50% 96.24% 85%
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 95.50
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 96.24
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 027



การต่อต้านการทุจริต

	 บริษัทฯ	เป็น	1	ใน	22	บริษัทแรก	ที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption 

หรือ	CAC)	

	 ทั้งนี้	ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต	ดังนี้

 • สื่อสารและให้ความรู้ :	บริษัทฯ	ใช้ช่องทาง	KM	WEB	เพื่อให้พนักงานได้เข้าไปเรียนรู้นโยบายการกำากับดูแล 

	 	 กิจการที่ดี	และต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวฯ	จำานวน	18	ข้อผ่านช่องทาง	KM	HAPPY	QUIZ	โดย 

	 	 ปี	2557	มีผู้บริหารและพนักงานศึกษาทำาความเข้าใจและยอมรับนโยบาย	ร้อยละ	100	และผ่านการทดสอบความรู้	 

	 	 รอ้ยละ	100	เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเครง่ครดั	และถอืเปน็ชอ่งทางในการสือ่สาร	เรยีนรูน้โยบายและ 

	 	 แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

 • ปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน :	โดยจัดให้มี	“นโยบายงดการรับของขวัญ”	ในช่วงเทศกาลและในโอกาส 

	 	 อื่นใด	และสื่อสารไปยังพนักงาน	คู่ค้าและบุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ครบถ้วน 

	 	 ร้อยละ	100		เพื่อเป็นยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำาเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

	 	 ทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

 • แบ่งปันแนวคิดสู่คู่ค้า :	ร่วมกับส่วนจัดหาพัสดุของบริษัทฯ	จัดงานสัมมนาคู่ค้า	ประจำาปี	2557	โดยให้ความรู้ 

	 	 และสนบัสนนุคูค่า้ของบรษิทัฯ	เปน็	“แนวรว่มปฏบิติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ”	ณ	โรงกล่ันบางจาก 

	 	 ทั้งนี้	จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมสัมมนา	44	บริษัท	มีผู้สนใจเข้าเป็นแนวร่วมฯ	ร้อยละ	92.31	โดยร้อยละ	58.97 

	 	 สนใจเข้าร่วมภายในปีนี้	

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557028



การยึดหลักสากล
United Nations Global Compact

	 จากการที่บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ	United	Nations	Global	Compact	ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน	แรงงาน	
สิ่งแวดล้อม	และการต่อต้านทุจริต	บริษัทฯ	สนับสนุนและยึดถือหลักการดังกล่าวในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นส่วนหน่ึงกลยุทธ์	
วัฒนธรรม	และการดำาเนินงาน	ดังต่อไปนี้	

สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน 

สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านทุจริต

1.	 สนับสนุนและเคารพในเรื่อง
	 การปกป้องสิทธิมนุษยชน
	 ที่ประกาศในระดับสากล	
	 ตามขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย
2.	 หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
	 ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
	 กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
3.	 ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการ	
	 รวมกลุ่มของแรงงานและ
	 การรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา	
	 ต่อรองอย่างจริงจัง
4.	 ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์
	 และแรงงานที่ใช้การบังคับ
	 ในทุกรูปแบบ
5.	 ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
	 อย่างจริงจัง
6.	 ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ	
	 จ้างแรงงานและการประกอบ	
	 อาชีพ
7.	 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง	
	 ในการดำาเนินงานที่อาจจะส่งผล
	 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8.	 อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริม
	 การยกระดับความรับผิดชอบ
	 ต่อสิ่งแวดล้อม	
9.	 ส่งเสริมการพัฒนาและ
	 การเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตร	
	 ต่อสิ่งแวดล้อม

10.	ดำาเนินงานในทางต่อต้าน
	 การทุจริต	รวมทั้งการกรรโชก	
	 และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

-	 กำาหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบาย
	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
-	 จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม		
	 รวมถึงมีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	

-	 สนับสนุนและจัดให้มีสหภาพแรงงานบริษัท	บางจากฯ	ขึ้นเพื่อ	
	 (1)	 แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง	
	 (2)	 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	และระหว่างลูกจ้าง	
	 ด้วยกันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข	และเรียบร้อยเหมาะสม
-	 บริษัทฯ	มีนโยบายไม่จ้างแรงงานเกณฑ์	แรงงานบังคับ	และแรงงานเด็ก
-	 ดูแลและพัฒนาความสามารถของพนักงานในการทำางานอย่างมืออาชีพ	 
	 วางแผนกำาลังคนอย่างเหมาะสม	และกำาหนดค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับ 
	 ธุรกิจเดียวกันและใช้หลักความเป็นธรรม	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	
	 กันทั้งชายและหญิง		และคำานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี	และระบบการ 
	 บริหารความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน	เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้	
	 อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความรับผิดชอบด้าน	SHEE	(SHEE	Awareness)			

-	 กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์	(Vision)	ของบริษัทฯ	“Greenergy	Excellence”
	 มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-	 กำาหนดเป็นวัฒนธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	“พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ไปกับสิ่งแวดล้อม 
	 และสังคม”	
-	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	สร้างความเข้าใจ	รับฟังปัญหาและผลกระทบ	อันอาจ
	 เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ	เพื่อการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	อันจะ
	 เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน
-	 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม	ผ่านโครงการ		
	 Thailand	Go	Green	และ	ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
	 ทำากิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
-	 เป็นผู้นำาพัฒนาพลังงานทดแทนและเน้นธุรกิจที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
	 คาร์บอนไดออกไซด์
-	 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	ที่ผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสีย	เช่น
	 คู่ค้า	ผู้ส่งมอบ	ประชาชน	ชุมชน	ได้รับมีความรู้และตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	
	-	 เพื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และใช้ชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
-	 จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของบริษัทฯ
-	 แสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	-		ปรับปรุงนโยบายฯ	การกำากับดูแลกิจการที่ดี	และให้แก่บริษัทย่อย	
	 (บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำากัด,	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด	และ
	 บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	จำากัด)	ครั้งที่	1	โดยเพิ่มเติมหลักการ
	 และแนวปฏิบัติรายหมวดรวมถึงเพิ่มเติมหมวดที่	2	การต่อต้านคอร์รัปชั่น
-	 จัดงานสัมมนาคู่ค้า	ประจำาปี		2557	โดยให้ความรู้และสนับสนุนให้คู่ค้าของ
	 บริษัทฯ	เป็น	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
-	 จัดให้มีนโยบายงดการรับของขวัญและออกหนังสือแจ้งภายนอกเรื่องนโยบาย	
	 งดการรับของขวัญในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดเพื่อเป็นการยกระดับ	
	 การกำากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำาเนินธุรกิจต่อผู้ที่ 
	 เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
-		 จัดกิจกรรม	CG	Day	2557	
 

หลักสากล 10 ประการ การดำาเนินงาน
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สายการรายงาน
 Functionnal
 Risk Communication

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	จะสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่อย่าง 

ต่อเนื่องบริษัทฯ	ได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	ช่องทางการรายงานและติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

สำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาและการเงิน

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจตลาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านธุรกิจ
พลังงานทดแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

Risk Coordinator

สายแผนยุทธศาสตร์
องค์กร

ส่วนยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง

องค์กร

หมายเหตุ
Risk Manager - ผู้อำานวยการโดยตำาแหน่ง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
Risk Corordinator - มอบหมายหน้าที่โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557030



	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2547	โดยให้ความสำาคัญในการบริหาร

จัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ภายใต้การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	ERM	และ	ISO	31000	ในปัจจุบัน	กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่

	 1.	 การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	(Operation	Risk	Management)	ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง 

	 	 บนวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธป์ระจำาปขีององคก์รเปน็สำาคญั	โดยใช	้Risk	Map	เปน็เครือ่งมอื	ในการวเิคราะหแ์ละจดัทำา 

	 	 แผนบรหิารความเสีย่งเพือ่หาความเชือ่มโยง	จดัวางระดับความรนุแรงของความเส่ียงจากการเปรยีบเทียบโอกาสเกดิ	 

	 	 และความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับ	

	 2.	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management)	บริษัทฯ	ได้จัดทำาระบบการบริหาร 

	 	 ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ	ตามมาตรฐานสากล	ISO	22301	:	2012		มแีผนบรหิารภาวะวกิฤตจำานวน	10	แผน	และแผนบรหิาร 

	 	 ความต่อเนื่องทางธุรกิจจำานวน	6	แผน	และจัดให้มีการซ้อม	การติดตาม	และการทบทวนขั้นตอนการดำาเนินงาน 

	 	 เพือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรและกลยทุธร์องรบักรณเีกดิวกิฤตการณ์	เพือ่ใหแ้ผนฯ	เหมาะสมกบัสภาพปจัจบุนั 

	 	 อย่างต่อเนื่อง

	 3.	 การบรหิารความเสีย่งโครงการลงทนุในธรุกจิใหม	่(New	Business	Investment	Risk	Management)	บรษิทัฯ	กำาหนด 

	 	 ให้โครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ต้องมีการจัดทำาแผนจัดการความเสี่ยง	และให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

	 	 บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	(Enterprise	Risk	Management	Committee)	ก่อนนำาเสนอพิจารณาอนุมัติจาก 

	 	 คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 ปี	2557	เป็นปีที่มีความผันผวนในด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และราคานำ้ามันเป็นอย่างมาก	ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่ออุปสงค์

อุปทานความต้องการใช้นำ้ามันของผู้บริโภคและการดำาเนินงานของธุรกิจนำ้ามันโดยตรง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้ใช้เครื่องมือการ

บริหารจัดความเสี่ยงข้างต้น	สามารถดำาเนินงานตามแผนงานได้อย่างครบถ้วน	ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
	 ในปี	2557	เกิดการผันผวนของราคานำ้ามันอย่างรุนแรง	เน่ืองจากราคานำ้ามันในตลาดโลกปรับลดลงตามสถานการณ์ 

อุปทานนำ้ามันล้นตลาดและอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัว	บริษัทฯ	ได้จัดทำาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง 

ดา้นราคานำา้มนัดบิและผลติภณัฑน์ำา้มนัลว่งหนา้	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	สามารถลดผลกระทบจากการขาดทนุไดจ้ำานวนหนึง่	นอกจาก

นี้	ยังได้ขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็น	118	เมกะวัตต์	ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้

อย่างสมำ่าเสมอให้กับบริษัท	รวมไปถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจไบโอฟูเอลอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการดำาเนินธุรกิจโรงงานผลิต 

ไบโอดเีซล	ทีใ่ชน้ำา้มนัปาลม์ดบิเปน็วตัถดุบิหลกั	มกีำาลงัการผลติ	360,000	ลติรตอ่วนั	และมแีผนจะขยายกำาลงัการผลติเพิม่ขึน้อกี 

450,000	ลิตรต่อวัน	เป็น	810,000	ลิตร/วัน	ในปี	2559	อีกทั้ง	ยังได้เข้าซื้อหุ้นโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งใช้มันสำาปะหลังและ 

กากนำา้ตาลเปน็วตัถดุบิ	เพิม่อกี	1	แหง่	ซึง่มกีำาลงัการผลติ	150,000	ลติรตอ่วนั	รวมกบักำาลงัการผลติเอทานอลในบรษิทัทีบ่รษิทัฯ	

ถอืหุน้อยูเ่ดมิ	400,000	ลติรตอ่วนั	จึงทำาใหบ้รษิทัฯ	มกีำาลงัการผลติเปน็	550,000	ลติรตอ่วนั	ทัง้นี	้เพือ่ลดโอกาสการเกดิความเสีย่ง 

เรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบสำาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนของบริษัทฯ	และรองรับปริมาณความต้องการใช้

พลังงานทดแทนของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
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2. ความเสี่ยงด้านสังคม
	 บริษัทฯ	ได้มุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคมเป็นหลัก	โดยได้ประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมำ่าเสมอ	และนำาบทเรียนต่างๆ 

ทีพ่บเหน็	มาปรบัปรงุกระบวนการดำาเนนิงานและจดัทำาแผนรองรบัเพิม่เตมิ	อกีทัง้พฒันาและยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 

และสร้างความมั่นใจในการดำาเนินงานให้สูงขึ้นผ่านการดำาเนินโครงการในรูปแบบต่างๆ	ดังนี้	

 •	 การทบทวน	Hazard	and	Operability	Study	หรือการศึกษาอันตรายในการทำางานด้วยการนำาเอาข้อคิดเห็นมา 

	 	 ปรบัปรงุการออกแบบใหค้รอบคลมุและมกีารปอ้งกนัการเกดิเหตกุารณท์ีไ่มพ่งึประสงค	์เพือ่ใหส้ามารถเดนิเครือ่งจกัร 

	 	 ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยยิ่งขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบได้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ	ในด้านการ 

	 	 ดำาเนินการและในด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	

 •	 การพัฒนาระบบความปลอดภัย	จากมาตรฐาน	มอก./OHSAS	18001	ในปัจจุบันไปสู่	ระบบการจัดการ	Process	 
	 	 Safety	Management	ซึ่งการวางระบบการบริหารความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น	และ 

	 	 บริหารจัดการกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง	โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับสากลจาก	บริษัท	ดูปองท์	จำากัด	เป็นที่ปรึกษา 

	 	 ในการดำาเนินการดังกล่าว

 •	 การเตรียมความพร้อมในระบบการจัดการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน	ระบบดับเพลิงที่เพียงพอและครบถ้วนทุกพื้นที่	 
	 	 สำาหรับระงับเหตุภายในและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงกลั่น	เช่น	จำานวนรถดับเพลิง	กล้องวงจรปิด	เจ้าหน้าที่รักษา 

	 	 ความปลอดภัย	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของชุมชนและสังคม	จึงได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

และปลูกฝังจิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นอยู่เสมอ	ทั้งโรงเรียน	วัด	คอนโดมีเนียม	ฯลฯ	ตัวอย่าง

กิจกรรม	เช่น	การให้ความรู้เบ้ืองต้นด้านการดับเพลิง	การติดต้ังระบบส่ือสารและเตือนภัยในชุมชนอย่างท่ัวถึง	การเข้าร่วมเป็น 

ผู้สังเกตการณ์การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ	3	ของบริษัทฯ	เป็นต้น	

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
	 ปัญหาผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองที่มีความอ่อนไหวและได้รับความสนใจในสังคมเป็นอย่างมาก	ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบเสียหายรุนแรงต่อธุรกิจได้	กรณีที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย	บริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นในการดูแลและใส่ใจในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ	โดยดำาเนินนโยบายเชิงรุกด้วยการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นในการดำาเนินธุรกิจให้มากที่สุด	ดังเช่น	

 •	 กำาหนดมาตรฐานเรอืทีใ่ชข้นสง่นำา้มนัใหเ้ปน็เรอืทีม่เีปลอืกสองชัน้	(Double	Hull)	ทัง้เรอืขนสง่นำา้มนัดบิและเรอืขนสง่ 
	 	 นำ้ามันสำาเร็จรูป	

 •	 มีมาตรการลดการใช้นำ้ามันด้วยการติดตั้งระบบรีเวอร์ส	ออสโมซิส	(Reverse	osmosis)	สำาหรับนำ้าดิบและนำ้าทิ้ง 
	 	 เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เพื่อให้มีคุณภาพนำ้าดีขึ้นจนสามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น	ลดทั้งปริมาณการใช้นำ้าดิบ 

	 	 และนำ้าทิ้งที่ระบายออก	สามารถลดนำ้าทิ้งได้	25%	และมีแผนดำาเนินการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดนำ้าทิ้ง 

	 	 ให้ได้	80%	ในปี	2563

 •	 ศึกษาเพื่อก่อสร้างหอเผาระบบปิด	(Enclosed	Ground	Flare)	ลดผลกระทบจากการปล่อยแฟลร์ต่อชุมชน 

	 	 ภายในปี	2558

 •	 ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยกลั่น	เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557032



4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 

	 ในป	ี2557	บรษิทัฯ	ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ	ISO	22301:	2012	ครอบคลมุสำานกังานใหญ่ 

ของบริษัทฯ	โรงกลั่นนำ้ามันบางจากและศูนย์จ่ายนำ้ามันบางจาก	สำานักงานธุรกิจภาคกลาง	และศูนย์จ่ายนำ้ามันบางปะอิน 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 ซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า	บริษัทฯ	จะสามารถดำาเนินธุรกิจ 

ได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤตการณ์	

	 ในปีนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุนำ้ามันรั่วไหลระหว่าง

การขนถา่ยนำา้มนั	และลดผลกระทบทีอ่าจสง่ผลตอ่สาธารณะรว่มกบัสมาคมอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้มของกลุม่อตุสาหกรรมนำา้มนั	

(Oil	Industry	Environmental	Safety	Group	หรือ	IESG)	และหน่วยงานราชการ	ได้แก่	กรมธุรกิจพลังงาน	กรมเจ้าท่า	การท่าเรือ

แหง่ประเทศไทย	สำานกังานเขตพระโขนง	สถานตีำารวจนครบาลพระโขนง	สำานกัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักรงุเทพมหานคร	

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ	และนำาผลที่ได้รับจากการซ้อมไปปรับปรุงขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนต่อไป	

บทเรียนในปีที่ผ่านมา
	 จากกรณีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมประท้วง	ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเส้นทาง

คมนาคมสายหลัก	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามแผนบริหารภาวะวิกฤต	กรณี	“สำานักงานใช้งานไม่ได้”	และ	กรณี	“เส้นทางขนส่ง 

ใช้งานไม่ได้”		มีการประชุมระดับผู้บริหารต่อเนื่องเป็นประจำาทุกวันระหว่างเกิดเหตุการณ์เพื่อเฝ้าระวัง	ติดตามสถานการณ์และ

จัดหามาตรการรองรับทำาให้บริษัทฯ	สามารถดำาเนินธุรกิจและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	

	 ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญในการเรียนรู้จากบทเรียนในครั้งนี้	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดให้ทุกหน่วยงาน	จัดทำารายละเอียด

ของแผนจดัการและสรปุบทเรยีนจากเหตกุารณด์งักลา่ว	เพือ่จดัทำาแผนบรหิารภาวะวกิฤตกรณเีกดิเหตกุารณช์มุนมุทางการเมอืง

เพิ่มเติมจำานวน	1	แผน	และเผยแพร่ให้กับพนักงานทราบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำาเนินธุรกิจยิ่งขึ้น	โดยคาดหวังว่า

จะเป็นกลไกสำาคัญในการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตในทุกสถานการณ์ต่อไป	

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 033



ผลการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557034



ด้านเศรษฐกิจ 

181,876.03
ล้านบาท

1,858.80 ล้านบาท

296.1
ล้านบาท

รายได้รวม

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กำาไรสุทธิ

ด้านรายได้
	 สำาหรับในปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและการให้บริการ	178,300	ล้านบาท	ประกอบด้วยรายได้จากการ
ขายนำ้ามัน	175,299	ล้านบาท	รายได้จากการขายนำ้ามันหล่อลื่น	2,183	ล้านบาท	และรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ 
แสงอาทติย	์818	ลา้นบาท	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	มรีายได้ลดลง	4,963	ล้านบาท	หรอื	2.72	%	จากป	ี2556		เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกจิ
ภายในประเทศที่ชะลอตัวลงจากปัญหาการเมืองและผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	รวมถึงความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ราคานำ้ามันในตลาดโลก	แม้ว่าในปีน้ีธุรกิจโรงกล่ันนำ้ามันจะมีค่าการกล่ันพื้นฐาน	(ส่วนต่างราคานำ้ามันสำาเร็จรูป
และนำ้ามันดิบอ้างอิง	หรือ	Crack	Spreads)	อยู่ที่	6.96	เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ที่มีค่าการกลั่นพื้นฐาน 
5.76	เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล	แต่เนื่องจากราคาดิบนำ้ามันดูไบปี	2557	ลดลงจากเฉลี่ย	105.45	เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล	เป็น	
96.66	เหรยีญตอ่บารเ์รล	ทำาใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการขาดทนุสนิคา้คงคลงั	(Inventory	Loss)	เปน็เงนิ	5,454	
ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	296	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	เป็นเงิน	3,675	ล้านบาท	หรือลดลง	92.54	% 
ในส่วนธุรกิจการตลาดของบริษัทฯ	มีปริมาณการจำาหน่ายรวม	5,006	ล้านลิตร	อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน	โดยมีปริมาณ 
การจำาหน่ายผ่านตลาดอุตสาหกรรมลดลง	4%	ในขณะที่ปริมาณการจำาหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกเพิ่มขึ้น	3%	ส่งผลให้มีส่วนแบ่ง 
การตลาดอยู่ในอันดับ	2	ที่	15.1%	สูงกว่าปี	2556	 ท่ีอยู่ในอันดับ	3	 ท่ี	14.8%	นอกจากน้ัน	ค่าการตลาดรวมในปี	2557 
เพิม่ขึน้ทัง้ในสว่นของตลาดคา้ปลกีและตลาดอตุสาหกรรม	อยูท่ี	่0.71	บาทตอ่ลติร	ปรบัเพิม่ขึน้	37%	เมือ่เทยีบกบัป	ี2556	สำาหรบั
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด	38	เมกะวัตต์	มีปริมาณการจำาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	2.78	ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	หรือ 
เพิ่มขึ้น	4%	จากสภาพอากาศที่เอื้อให้ค่าความเข้มแสงสูงขึ้นกว่าปีก่อน			

ด้านค่าใช้จ่าย
	 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ามีกำาลังการผลิตลดลงเนื่องจากการขาดทุนสินค้าคงคลัง		
(Inventory	Loss)	ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นรวมอยู่ด้วย	ส่วนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม	โรงเรียนและชุมชน	
รวมถึงการบริจาคทั้งในรูปของสิ่งของและเงินลดลง	5.8	ล้านบาท	การชำาระภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นลดลง 
1,067	ล้านบาท	เนื่องจากปีนี้บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษีจึงไม่มีภาระท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	ในส่วนของต้นทุน 
ทางการเงินเพิ่มขึ้น	305	ล้านบาท	จากการออกหุ้นกู้เพิ่มจำานวน	10,000	ล้านบาท	และในปีน้ีบริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผล 
1,859	ล้านบาท	ลดลง	10%	เมื่อเทียบกับปี	2556	

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 035



	 บรษิทัฯ	ถอืวา่	ผูส้ง่มอบมคีวามสำาคญัตอ่ความยัง่ยนืขององคก์ร	มนีโยบายสนบัสนนุการจดัหาสนิคา้และบรกิารในประเทศ	

ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และพัฒนาให้ผู้ส่งมอบมีความยั่งยืนร่วมกัน	บริษัทฯ	จึงมีกระบวนการจัดซื้อ	จัดจ้างทาง	

อิเลคทรอนิกส์	(e-procurement)	ตั้งแต่ปี	2551	เพื่อให้กระบวนการจัดหามีความชัดเจน	โปร่งใส	มีจรรยาบรรณ	มีการให้ข้อมูล

รายละเอียดของการจัดหาอย่างเท่าเทียมกันทุกรายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	มีการดูแลผู้รับเหมาด้วยความเคารพ

ในสิทธิมนุษยชน	และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน	มีการพิจารณาคุณสมบัติสินค้าให้เหมาะสมกับงาน	มีความปลอดภัยและ 

สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุโดยผูใ้ช้งานกอ่นการพจิารณาราคา	เพือ่ใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีณุสมบตัถิกูตอ้งตามความเหมาะสม 

ของงานเป็นความสำาคัญ	

	 ในป	ี2557	บรษิทัฯ	ไดม้กีารพฒันาระบบการจดัซือ้	จดัจา้ง	และปรบัปรงุกระบวนการทำางานเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของผู้ส่งมอบ	ดังนี้	

	 •	 พัฒนาระบบฯ	มาเป็น	ระบบ	SAP	SRM	ต้ังแต่เดือนกันยายน	2557	เพื่อให้การจัดหามีความโปร่งใสและสามารถ 

	 	 ตรวจสอบได้

	 •	 เพิม่ขดีความสามารถของผูร้บัเหมาและผูส้ง่มอบดว้ยการจดัอบรม/	สมัมนาในเรือ่ง	“การตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่”	เพือ่เนน้ยำา้ 

	 	 จริยธรรมและความโปร่งใสชัดเจนในกระบวนการจัดหา	รวมถึงเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมและตอบรับการเป็นสมาชิก 

	 	 แนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่น	เรื่อง	“สิ่งแวดล้อม”และการจัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	เพื่อให้ 

	 	 เกิดการตระหนัก	รับรู้ในสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น	เรื่อง	“กฎหมายแรงงาน”	เพื่อให้คู่ค้า 

	 	 ผู้ส่งมอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

	 •	 สง่เสรมิ	สนบัสนนุภายในองคก์ารใหม้กีารจัดหาสนิคา้	และบรกิารทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	โดยเริม่จาก	สนิคา้ประเภท	 
	 	 Office	Supply	และเพิ่มจำานวนให้มากขึ้น	

	 •	 สนับสนุนและผลักดันให้คู่ค้าได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	 (Green	 Industry)	 เพื่อร่วมกันพัฒนาภาค 

	 	 อุตสาหกรรมในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม	และมีเป้าหมายจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คู่ค้าของบริษัทฯ	ทุกรายเป็นคู่ค้า 

	 	 ที่เป็นองค์กรสีเขียวต่อไป	

	 •	 บริหารความสัมพันธ์กับผู้รับเหมา	ผู้ส่งมอบ	และคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอทุกปี	เพื่อรับฟังและนำาความคิดเห็นมาปรับปรุง	 
	 	 และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

	 •	 มีการสื่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับคู่ค้าผ่านระบบ	และทาง	e-mail	เช่น	การแจ้งงดรับของขวัญ 

	 	 ในทุกกรณี

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557036



ด้านสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์สำาคัญ

การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในงานซ่อมบำารุงใหญ่ประจำาปี 

	 ปี	2557	มีการหยุดซ่อมบำารุงใหญ่ประจำาปี	เป็นเวลา	46	วัน	ซึ่งบริษัทฯ	

มคีวามตระหนกัเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม	จงึไดเ้พิม่มาตรการป้องกนั

เรื่องส่ิงแวดล้อม	เช่น	มีการปรับปรุงข้ันตอนการหยุดหน่วยกล่ันเพ่ือซ่อม

และการเดินหน่วยกล่ันกลับมาใหม่อีกครั้ง	โดยเฉพาะการลดผลกระทบเรื่อง 

กล่ินเหม็น	นำ้าเสีย	และกากของเสีย	เป็นต้น	นอกจากน้ียังใช้วิธีการทำาความ

สะอาดอุปกรณ์แบบใหม่	(Chemical	Decontamination)	เพื่อทำาให้อุปกรณ์

ล้างได้ง่าย	สะอาดและปลอดภัยต่อคนทำางานมากขึ้น		

โครงการลดปริมาณการระบายนำ้าทิ้ง 

	 เพื่อลดปริมาณนำ้าทิ้งและนำ้าใช้ลง	บริษัทฯ	ได้ติดตั้งหน่วยปรับปรุง 

คุณภาพนำ้าทิ้งเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย	ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

บำาบัด	ให้สามารถรับปริมาณและความแปรปรวนของคุณภาพนำ้าเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งบำาบัดนำ้าทิ้งให้มีความสกปรกลดลงสามารถผ่านเข้าระบบรีเวอร์ส 

ออสโมซิส	ได้นำ้าที่มีคุณภาพดีเทียบเท่านำ้าประปานำากลับมาใช้ในกระบวน 

การผลิต	ได้เริ่มทดลองเดินเครื่องในช่วงปลายปี	2557	นอกจากนี้ยังมีการ 

ลดกลิ่นจากระบบกำาจัดตะกอนและนำานำ้าที่ผ่านการบำาบัด	มาใช้รดนำ้าต้นไม้

ภายในโรงงาน

Start Off Smart Office Energy (SOS) เปิดไฟความคิด ต่อชีวิตพลังงาน 

“รางวัลดีเด่น”

	 “บางจาก	ร่วมมือ	ร่วมใจ	ลดใช้พลังงานทั้งองค์กร”	เข้าร่วมการแข่งขัน

สุดยอดอาคาร	สำานักงาน	รวมใจประหยัดพลังงาน	หรือ	SOS	Featuring 

Energy	2013	โดย	กระทรวงพลังงาน	ซึ่งบริษัทฯ	มีการดำาเนินงานผ่านเกณฑ์

ครบ	3	ด้าน	การประหยัดไฟฟ้าในอาคาร	การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ 

และการรณรงค์สรา้งจติสำานึกอนุรกัษพ์ลังงาน		จากการเขา้รว่มโครงการทำาให้

เกิดกลไกในการทำางานและติดตามผลในระยะยาว	จนได้รับ	“รางวัลดีเด่น	

ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน	(อาคาร	1	และ	อาคาร	4)”	และพนักงาน 

เกิดจิตสำานึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า		

สำานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับ ดีเยี่ยม 

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังมีการบริหารจัดการและดำาเนินงานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสำานกังานสเีขยีว	ระดบั	ดเียีย่ม	ของกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	

ทัง้	7	มติิ	ประกอบดว้ย	การบรหิารจดัการองคก์ร	การดำาเนนิงาน	Green	office	

การใช้พลังงาน-ทรัพยากร		การจัดการของเสีย	สภาพแวดล้อม	การจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์สำานักงาน	และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง		

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 037



วัตถุดิบ (Raw Materials)

	 วตัถดุบิของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยทีม่กีารผลติ	ไดแ้ก	่บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จำากดั	(BBF)	และบรษิทั	บางจากโซลาร์

เอ็นเนอร์ยี	จำากัด	แบ่งเป็น	2	ประเภทหลักคือ	ประเภทวัตถุดิบที่ไม่หมุนเวียน	(Non-renewable)	และประเภทวัตถุดิบหมุนเวียน	

(Renewable)	ในปี	2557	ดังนี้

วัตถุดิบ	(Material)	 2556**	 ตัน	 5,864,844		 156,799		 3		 5,918,948	

วัตถุดิบ	(Material)	 2557	 ตัน	 5,826,559	 165,032		 3		 5,870,930	

	 -	 ไม่หมุนเวียน	 	 ตัน	 5,492,211		 2,065		 3		 5,494,280	

		 -	 หมุนเวียน	 	 ตัน	 334,348	 162,967	 -		 376,650

หน่วย BCP BBF BSE Consolidated*ปี

*	วัตถุดิบรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยหรือรวมกันเรียกว่า	กลุ่มบริษัท	ไม่รวมวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อระหว่างกัน

**	ข้อมูลวัตถุดิบ	ปี	2556	ไม่ได้แยกประเภท

	 วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ	คือ	นำ้ามันดิบ	จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยเลือกใช้นำ้ามันดิบภายในประเทศมากที่สุด

เพื่อลดผลกระทบด้านการขนส่งเท่าที่ได้รับการจัดสรร	ในปี	2557	บริษัทฯ	จึงมีการใช้นำ้ามันดิบภายในประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	53	

ของนำ้ามันดิบที่เข้ากลั่นทั้งหมด	(เป็นปริมาณ	2.7	ล้านลิตร	จากนำ้ามันดิบทั้งหมด	5.2	ล้านลิตร)		ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ยังมีการนำา 

นำ้ามันที่ไม่ได้คุณภาพตามต้องการจากกระบวนการผลิตและนำ้ามันที่แยกได้จากระบบบำาบัดนำ้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ	(Slop	

oil)	เข้ากลั่นใหม่เฉลี่ยร้อยละ	1.8	ของนำ้ามันที่เข้ากลั่นทั้งหมด	เป็นการนำากลับมาใช้ใหม่	ลดการสูญเสียนำ้ามันและใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าได้อีกทางหนึ่ง

 

	 นอกจากนำ้ามันดิบแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมอื่นๆ	ในการผลิตนำ้ามัน	ได้แก่	ไบโอดีเซล	เอสเทอร์	

(B100)	เอทานอล	จากบริษัทย่อย	สารเคมี	และสารเติมแต่ง	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการใช้ไบโอดีเซล	เอสเทอร์	และเอทานอล					

ซึ่งจัดเป็นวัตถุดิบชนิดหมุนเวียน	ในการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลและนำ้ามันแก๊สโซฮอล์สูงต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2556	เพื่อลดการนำาเข้า

นำา้มันดิบต่างประเทศ	และสนับสนุนนโยบายของรัฐ	(กรมธุรกิจพลังงาน)	ในการยกเลิกการผลิตนำา้มันเบนซินออกเทน	91	และ	95	

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557038
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 039



ผลิตภัณฑ์ (Product)

	 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวหรอืกา๊ซหงุตม้	(LPG)	นำา้มนัเบนซนิออกเทน	91	นำา้มนัแกส๊โซฮอล ์

ออกเทน	91	นำ้ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	95	นำ้ามันเครื่องบิน	นำ้ามันดีเซลเพาเวอร์ดี	บี2,	บี3	และ	บี5	และนำ้ามันเตา	ในปี	2557	

บริษัทฯ	ผลิตนำ้ามันแก๊สโซฮอล์	91	และ	95	เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนนำ้ามันเบนซิน	91และ	95	

*	ปี	2556	และ	2557	ไม่มีการผลิตนำ้ามันเบนซิน	91และ	95	จากโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก	(มีเพียงซื้อนำ้ามันเบนซิน	91	มาเพื่อผสมเป็นผลิตภัณฑ์)

**	ปี	2556	และ	2557	ไม่มีการผลิตนำ้ามันก๊าด
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นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

นำา้มันแกซ๊โซฮอล์ออกเทน	91	และ	95*

นำ้ามันเตา

นำ้าเบนซินออกเทน	91	และ	95*

นำ้ามันดีเซลสูตรบี	2,	และบี	5

นำ้ามันเครื่องบิน	/	นำ้ามันก๊าด**

1.6 1.9
0.3 0.5

13.9 15.5

7.7
7.5

28.9 28.8

33.7 33.5

13.8 12.2

สัดส่วนปริมาณผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

มาตรฐาน ISO 27001 
	 บริษัทฯ	 ใช้ระบบควบคุมหน่วยกลั่น	 (Distr ibuted	 Control 	 System:	 DCS)	 ในพื้นที่ 	 Control 	 Room	 และ	 Substat ion 
No.	5	รวมทั้งระบบสนับสนุนการทำางานของระบบควบคุมหน่วยกลั่น	(DCS)	ซ่ึงอยู่ในพื้นที่	Substation	No.3	ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สำาคญัตอ่กระบวนการผลติ	บรษิทัฯ	จงึตระหนกัในเรือ่งของความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเปน็อยา่งยิง่	ประกอบกบัภยัคกุคามคอมพวิเตอรใ์นปจัจุบนั
ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงาน	บริษัทฯ	จึงให้ความสำาคัญและพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:2005		ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจในระบบ
สารสนเทศและสามารถให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและต่อเนื่อง

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557040



พลังงาน

	 บรษิทั	บางจากปโิตรเลยีม	และบรษิทัยอ่ย	อนัไดแ้ก	่บรษิทั	บางจากไบโอฟเูอล	จำากดั	และ	บรษิทั		บางจากโซลารเ์อน็เนอรย์ ี

จำากัด	มีการใช้เฉพาะพลังงานท่ีไม่หมุนเวียน	(Non-Renewable	Energy)	ในกระบวนการผลิตและสำานักงานในหลายรูปแบบ	

ประกอบด้วย

	 1.	 เชื้อเพลิง	ได้แก่	ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ก๊าซธรรมชาติ	และนำ้ามันเตา	ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของ 

	 	 บริษัท	บางจากฯ	และบริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด	

	 2.	 ไฟฟ้าจากหน่วยผลิตสาธารณูปการโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก	(Bangchak	Utility	Plant,	BUP)	และการไฟฟ้านครหลวง 

	 	 ใช้ในพื้นที่สุขุมวิท	64	และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ในบริษัทย่อย	

	 3.	 ไอนำ้า	ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทบางจากฯ	และบริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด

	 ในปี	2557	บริษัทฯ	ใช้พลังงานในส่วนของโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก	11,769	เทราจูล	ลดลงจากปีที่ผ่านมา	8.5%	เนื่องจาก

มีการหยุดหน่วยกลั่นเพื่อทำาการซ่อมบำารุงตามแผนและจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 โดยมีการควบคุมการใช้ 

กา๊ซธรรมชาตทิดแทนการใช้นำา้มนัเตาใหม้ากทีส่ดุ	แตเ่นือ่งจากในป	ี2557	มกีารหยดุซอ่มหนว่ยผลติสาธารณปูการโรงกลัน่นำา้มนั 

บางจาก	(Bangchak	Utility	Plant,	BUP)	ส่งผลให้มีการใช้นำ้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

เชื้อเพลิง 

	 -	 ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม	 7,130	 6,163

	 -	 ก๊าซธรรมชาติ	 	 2,626	 2,613

			 -	 นำ้ามันเตา	 	 1,029	 1,075

ไฟฟ้าที่ซื้อ 

	 -	 การไฟฟ้านครหลวง	 	 103	 99

			-	 หน่วยผลิตสาธารณูปการโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก	 438	 395

ไอนำ้าที่ซื้อ 

	-	หน่วยผลิตสาธารณูปการโรงกลั่นนำ้ามันบางจาก	 1,538	 1,424

   รวม	 12,864	 11,769

2556
(เทราจูล)

แหล่งพลังงานที่ใช้ในส่วนโรงกลั่น 2557
(เทราจูล)

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซเชื้อเพลิง

นำ้ามันเตากำามะถันตำ่ามาก

ไฟฟ้า

ไอนำ้า
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 041



	 ปี	พ.ศ.	2557	คณะทำางานด้านการจัดการพลังงานได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นต่อเนื่อง	โครงการ

ทั้งหมดที่เริ่มดำาเนินการและแล้วเสร็จตามแผนในปี	2557	บริษัทฯ	จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้	115.72	เทราจูล	หรือ 

คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้	7,045	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง

1.		 ติดตั้ง	Insert	Tube	ที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 6.3

	 	ของหน่วยปรับปรุงคุณภาพนำ้ามันแนฟธา	

2.		 ติดตั้ง	Insert	Tube	ที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 14.7

	 ของหน่วยกลั่นนำ้ามันดิบ		

3.	 	การทำาความสะอาดภายในท่อนำ้ามันเตาเผาที่	1	และ	2		 13.7	 6,482

	 ของหน่วยกลั่นนำ้ามันดิบ

4.	 การเปลี่ยนผนังเตาของหน่วยกลั่นนำ้ามันดิบ	 2.7

5.	 การควบคุมสัดส่วนระหว่างไอนำ้าและสารป้อน	 55.2

	 ของหน่วยผลิตไฮโดรเจน

6.	 การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	Gas	oil	 22.9

โครงการลดการใช้ไฟฟ้า

1.	 การเปลี่ยนใบพัดของเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ	 0.02	

2.	 การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของหน่วยกลั่นที่	2		 0.2	 563

	 เป็นแบบ	LED

  รวม 115.72 7,045

ปริมาณพลังงานที่ลดลง 
(เทราจูล)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในโรงกลั่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

	 ไม่เพียงแต่บริษัท	บางจากฯ	เท่านั้น	ในปี	2557	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จำากัด	ได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 

เชื้อเพลิงแทนนำ้ามันเตา	เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ	
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ตารางแสดงการใช้พลังงานและการจำาหน่ายพลังงาน (Renewable และ Non-Renewable Energy) ของกลุ่มบริษัท 

BBF ConsolidatedBCP 
(include
Refinery)

BSEBCP
(exclude 
Refinery)

Unit

ภาพรวมการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัท (Non-Renewable และ Renewable Energy)

ปี	2556	 Tera	Joules	 12,863.1	 89.0	 12,952.1	 2,755.2	 1.0	 15,708.3

ปี	2557	 Tera	Joules	 11,768.8	 71.8	 11,840.6	 199.8	 3.2	 12,043.6

การใช้พลังงานของกลุ่มบริษัทในปี 2557 (Non-Renewable Energy)

เชื้อเพลิง

-	 ก๊าซเชื้อเพลิง	 Tera	Joules	 6,163.2	 -	 6,163.2	 -	 -	 6,163.2

	 และก๊าซ

	 ปิโตรเลียมเหลว

-	 ก๊าซธรรมชาติ	 Tera	Joules	 2,612.8	 -	 2,612.8	 173.7	 -	 2,786.5

-	นำ้ามันเตา	 Tera	Joules	 1,075.0	 -	 1,075.0	 9.7	 -	 1,084.7

ไฟฟ้าและไอนำ้าที่ซื้อ

-	 ไฟฟ้า	 Tera	Joules	 493.8	 71.8	 565.6	 16.4	 3.2	 585.2

-	 ไอนำ้า	 Tera	Joules	 1,424.0	 -	 1,424.0	 -	 -	 1,424.0

การใช้พลังงานของกลุ่มบริษัทในปี 2557 (Renewable Energy)

-	ยังไม่มีการใช้งานพลังงานหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท	*

ภาพรวมการจำาหน่ายพลังงาน (ไฟฟ้า, Renewable Energy) ของกลุ่มบริษัท

ปี	2556	 Tera	Joules	 	 	 242.2	 	 214.2	 456.6

ปี	2557	 Tera	Joules	 	 	 252.4	 	 580.2	 832.6

	 *	ในปี	2557	ได้เร่ิมทำาการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีลานจอดรถของโรงกล่ันฯ	และมีแผนท่ีจะศึกษา

ความเป็นไปได้ในการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในศูนย์จ่ายนำ้ามันบางแห่งเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าและนำามาใช้งาน

ภายในศูนย์ดังกล่าวต่อไป

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 043



ขอบเขตที่	1	 819,846	 -	 6,255	 24	 753,078	 -	 6,832	 68

ขอบเขตที่	2	 171,528	 5,395	 1,272	 147	 157,173	 4,210	 1,735	 2,572

รวม   991,374 5,395 7,527 171 910,251 4,210 8,567 2,640

ขอบเขตที่	1	 819,846	 -	 8,937	 24	 753,078	 -	 9,760	 68

ขอบเขตที่	2	 171,528	 11,010	 1,818	 147	 157,173	 8,591	 2,479	 2,572

รวม   991,374 11,010 10,755 171 910,251 8,591 12,239 2,640

	 บริษัท	บางจากฯ	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่	โดยได้เดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานภายในกระบวนการผลิต	ลดการใช้เชื้อเพลิง	ไอนำ้าอย่างต่อเนื่อง	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้	7,045	

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

	 ในป	ี2557	บรษิทัฯ	และบรษิทัในครอื	ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามขอบเขตการควบคมุการดำาเนนิการ	(Operational	Control	

Approach)	ทั้งหมด	933,721	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	โดยจำาแนกได้เป็น	

	 1.	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	จากกระบวนการผลิต	762,906	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

	 2.	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซื้อไฟฟ้าและไอนำ้า	170,815	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทบางจากฯ และบริษัทในเครือ ตามขอบเขตการควบคุมการดำาเนินการ 

(Operational Control Approach) 

หน่วย : 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)

2556

1,013,310

BSEBBFBGNBCPBSEBBFBGNBCP

2557 *

933,721

*	กำาหนดให้ปี	2557	เป็นปีฐาน	(Baseline)	สำาหรับการดำาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

*	 กำาหนดให้ปี	2557	เป็นปีฐาน	(Baseline)	สำาหรับการดำาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 BGN	=	สถานีบริการนำ้ามันที่บริหารโดย	บริษัท	บางจากกรีนเนท	จำากัด

 และเมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์	(Equity	Share	Approach)	บริษัทฯ	

และบริษัทในเครือปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม	925,668	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	จำาแนกได้เป็น	

	 1.	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกระบวนการผลิต	759,978	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

	 2.	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการซื้อไฟฟ้าและไอนำ้า	165,690	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทบางจากฯ และบริษัทในเครือ ตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ 

(Equity Share Approach)

หน่วย : 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)

2556

1,004,467

BSEBBFBGNBCPBSEBBFBGNBCP

2557 *

925,668

คาร์บอนฟุตปริ้นท์
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นำ้าใช้

	 นำ้า	ถือว่าเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์	และมีความสำาคัญมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำาให้

เกิดสภาวะขาดแคลนนำ้าขึ้นทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทย	แม้ว่าที่ตั้งของบริษัทฯ	อยู่ในกรุงเทพมหานคร	ไม่ได้รับผลกระทบ

จากการขาดแคลนนำ้ามากนัก	แต่บริษัทฯ	มีนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ลดการสูญเสีย 

จึงมีการดำาเนินมาตรการลดการใช้นำ้าและนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเน่ือง	ท้ังในอาคารสำานักงานและกระบวนการผลิต	ในปี 

พ.ศ.	2557	บริษัทฯ	มีมาตรการเพื่อลดการใช้นำ้าดังตาราง	เป็นผลให้ใช้นำ้าประปาจากการประปานครหลวงในกระบวนการผลิต 

ทั้งสิ้น	2,388,903	ลูกบาศก์เมตร	หรือคิดเป็น	2.19	ลูกบาศก์เมตรต่อบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันท่ีผลิตได้	ท้ังน้ีเพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว

เนื่องจากมีการใช้นำ้าเพื่อทดสอบ	(Test	run)	การใช้งานของหน่วยท่ีติดต้ังใหม่ต่างๆ	ได้แก่	หน่วยผลิตกำามะถัน	หน่วยบำาบัดนำ้า

เสียโครงการที่	3	(Waste	Water	Treatment	Unit	Phase	3)	หน่วยปรับปรุงคุณภาพนำ้าทิ้งด้วยระบบกรองและระบบออสโมติก

ไหลกลับ	(Reverse	Osmosis	System)	และหน่วยปรับปรุงคุณภาพนำ้าประปาด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	(Reverse	Osmosis	

System)	และระบบกำาจัดประจุด้วยไฟฟ้า	(Electro	De-Ionization	System)	

ใช้หน่วยบำาบัดนำ้าด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน

(Micro-filtration	System)	ควบคู่กับระบบรีเวอร์สออสโมซิส 

(Reverse	Osmosis	System)	เพื่อบำาบัดนำ้าดิบเบื้องต้นก่อนเข้า

ระบบผลิตนำ้าปราศจากแร่ธาตุ	(Demineralization	System)	ที่หน่วย

พลังโรงงาน

นำานำ้าควบแน่น	(Condensate	Water)	ที่มีคุณภาพดีมาใช้แทนนำ้า

สำาหรับหม้อต้มไอนำ้าที่หน่วยกลั่น	2	และหน่วยพลังโรงงาน		

นำานำ้าที่ผ่านการไล่กำามะถันออกแล้ว	(Stripped	Water)	จากหน่วย

กำาจัดกำามะถันในนำ้า	(Sour	Water	Stripping	Unit)	และนำ้าทิ้งจาก

ระบบการไล่ก๊าซเบาด้วยไอนำ้าของหน่วยกลั่นที่	2	และ	3	มาใช้แทน

นำ้าประปาในหน่วยกำาจัดเกลือจากนำ้ามันดิบ

นำานำ้าควบแน่น	(Condensate	Water)	ที่ปนเปื้อนเล็กน้อยในหน่วย

กลั่นที่	4	มาบำาบัดเพื่อใช้ซำ้าในระบบผลิตไอนำ้า	(Boiler	Feed	Water)

1

2

3

4

ประหยัดนำ้า	32,046	ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ	0.9	ของความต้องการนำ้า

ทั้งหมดและคิดเป็น	29,438	ลูกบาศก์เมตร

ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันที่ผลิตได้)

ประหยัดนำ้า	555,912	ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ	14.8	ของความต้องการนำ้า

ทั้งหมดและคิดเป็น	510,667	ลูกบาศก์เมตร

ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันที่ผลิตได้)

ประหยัดนำ้า	56,249	ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ	1.5	ของความต้องการนำ้า

ทั้งหมดและคิดเป็น	51,671	ลูกบาศก์เมตร

ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันที่ผลิตได้)

ประหยัดนำ้า	421,088	ลบ.ม./ปี

(คิดเป็นร้อยละ	11.2	ของความต้องการนำ้า

ทั้งหมดและคิดเป็น	386,816	ลูกบาศก์เมตร

ต่อล้านบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันที่ผลิตได้)

ลำาดับ แผนงานปี 2557 ผลการดำาเนินงาน
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มลพิษทางอากาศ

	 การปลอ่ยมลสารทางอากาศถอืเปน็ประเดน็สำาคญัสำาหรบับรษิทัฯ	ดา้นการผลติ	ตลอดระยะเวลา	30	ป	ีนบัแตก่อ่ตัง้บรษิทัฯ	

เมื่อปี	2527	นั้น	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินธุรกิจสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กร	ในอันที่จะ	“พัฒนาธุรกิจไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	

อย่างต่อเนื่อง	ไม่เพียงทำาให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	แต่ต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม	บริษัทฯ	จึงลงทุนในด้านต่างๆ	เพื่อ

ลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	เช่น	ระบบการลดมลสารตั้งแต่ต้นทางด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้น

มาใช้ในกระบวนการผลิต	เป็นต้น	

	 บริษัทฯ	มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก	(Third	Party)	ทำาการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องตาม	U.S.EPA	

เป็นประจำาอย่างน้อยทุก	6	เดือน	ได้แก่	ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	(NOX)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2)	ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	

(H2S)	และฝุน่ละอองรวม	(TSP)	เพือ่เปน็การเฝา้ระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม	ผลการตรวจวดัและผลการคำานวณอตัราการไหลโดยมวล	

(Mass	Flow	Rate)	ของแต่ละปล่องระบายออกในพื้นที่โรงกลั่นถูกคำานวณรวมกันเป็นปริมาณการปล่อยมลพิษมวลรวม	ยกเว้น	

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	(H2S)	ที่มีการระบายเฉพาะปล่องของหน่วยผลิตกำามะถันเหลว	(SRU	:	Sulfur	Recovery	Unit)	เท่านั้น	

สำาหรับในปี	2557	บริษัทฯ	มีการระบายมลพิษมวลรวมออกทางปล่อง	ดังนี้

ออกไซด์ของไนโตรเจน	(จากการเผาไหม้)	 634	 279	 521	 451

	 NOX	(Combustion)	

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(จากการเผาไหม้	 260	 29	 205	 23*

	 และจากหน่วยผลิตและบำาบัดกำามะถัน)

	 SO2	(Combustion	&	SRU/TGTU	Stack)	

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า	10	ไมครอน	(จากการเผาไหม้)	 43	 10	 20	 8

	 PM10	(Combustion)	

ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(จากหน่วยผลิตและบำาบัดกำามะถัน)	 1.84	 0.26	 0.03	 7.08

	 H2S	(SRU/TGTU	Stack)	 	

ออกไซด์ของไนโตรเจน	(จากการเผาไหม้)

	 NOX	(Combustion)	 0.08	 0.08	 0.11	 0.11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์		 0.03	 0.01	 0.04	 0.01

	 (จากการเผาไหม้	และจากหน่วยผลิต

	 และบำาบัดกำามะถัน)

	 SO2	(Combustion	&	SRU/TGTU	Stack)	

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า	10	ไมครอน	(จากการเผาไหม้)

	 PM10	(Combustion)	 0.01	 0.00	 0.00	 0.00

ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(จากหน่วยผลิตและบำาบัดกำามะถัน)

	 H2S	(SRU/TGTU	Stack)	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00

ปริมาณมลสาร (Direct Emissions)

ปริมาณมลสาร (Direct Emissions)

2557

2557

2556

2556

2555

2555

2554

2554

หน่วย	:	ตัน

หน่วย	:	ตัน/พันตัน	นำ้ามันดิบ
*	ไม่รวม	SO2	ที่ระบายออก	Acid	Flare

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557046



	 นอกจากนั้น	ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ที่เป็นโรงกลั่นนำ้ามันปิโตรเลียม	การติดตามตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย	(Volatile 

Organic	Compounds:	VOCs)	ควบคูไ่ปกบัการซอ่มบำารงุอปุกรณใ์ห้อยูใ่นสภาพดีอยา่งต่อเน่ืองนับเปน็ส่ิงสำาคัญยิง่	โดยในป	ี2557 

บริษัทฯ	ได้ควบคุมดูแลเพื่อลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยอย่างใกล้ชิด	ผ่านกระบวนการต่างๆ	ต่อไปนี้

 

	 1.	 จัดทำาบัญชีปริมาณการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยโดยผู้เช่ียวชาญและวางแผนเพ่ือควบคุม/ลดปริมาณการปลดปล่อย

	 2.	 ลา้งทำาความสะอาดอปุกรณแ์ยกนำา้มนัออกจากนำา้ในระบบบำาบดันำา้ทิง้เพือ่ลดการสะสมของตะกอนนำา้มนั	พรอ้มทัง้ 

	 	 ลงทุนจัดทำาหลังคาคลุมอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นปิดมากข้ึน	สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ 

	 	 ทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	สอดคลอ้งตามผลการตรวจวดัปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยในพืน้ทีท่ำางานบรเิวณระบบบำาบดั 

	 	 นำ้าเสียที่มีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 3.	 ตดิตามตรวจวดัสารอนิทรยีร์ะเหยรัว่ซมึจากอปุกรณ	์(Fugitive	VOCs)	เปน็ประจำาทกุวนั	โดยใชเ้ครือ่งตรวจวดัชนดิพกพา 

	 	 ที่ใช้หลักการตรวจวัดตามมาตรฐาน	U.S.	EPA

หอเผาทิ้ง (Flare)  
 

	 หอเผาทิง้มคีวามสำาคญัอยา่งมากตอ่โรงงานในอตุสาหกรรมปโิตรเลียมและปโิตรเคมเีน่ืองจากเปน็อปุกรณค์วามปลอดภยั

ที่ใช้ระบายก๊าซกรณีที่กระบวนการผลิตผิดปกติหรือขัดข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการระบายและกำาจัดก๊าซที่ระบายออก	(Flare	Gas)	

ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	จึงต้องมีการเผาที่ปลายปล่อง	

	 ในอีกด้านหนึ่ง	การปล่อยก๊าซดังกล่าวหมายถึงการปล่อยไฮโดรคาร์บอนทางหอเผาท้ิงจึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรและ

ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการผลิต	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีความระมัดระวังและพยายามป้องกันมิให้เกิดขึ้น	และยิ่งมีความ

สำาคัญขึ้นไปอีกสำาหรับบริษัทฯ	ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง	ต่อความรู้สึกและผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชนใกล้เคียงได้	

 

	 ดังนั้น	บริษัทฯ	มีการเพิ่มความม่ันคง	(Reliability)	ของระบบควบคุมการผลิต	ป้องกันการปล่อย	การเกิดแฟลร์	และมี

ระบบการสื่อสารผ่านเสียงตามสายจากโรงกลั่นฯ	ไปยังชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกังวลแก่ชุมชน	

 

	 นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังมีการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยออกจากหอเผาทิ้งของหน่วยกลั่นที่	2-3	และ 

หน่วยกลั่นที่	4	ด้วยการคำานวนจากสัดส่วนและระยะเวลาการเปิดของวาล์ว	ซึ่งในปี	2557	ตรวจวัดไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยจาก 

หอเผาได	้ปรมิาณ	1,250.5	พนัลกูบาศกเ์มตรของกา๊ซ	(Cubic	Meter	of	Gas)	และมแีผนตดิตัง้อปุกรณว์ดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อน

ที่ระบายออกจากหอเผาทิ้งของหน่วยกลั่นที่	4	และหน่วยกลั่นที่	2-3	ในปี	2561	และ	2563	ตามลำาดับ	เพื่อลดผลกระทบที่อาจ 

ส่งผลต่อชุมชน	หลีกเลี่ยงการระบายก๊าซออกทางหอเผา	และลดการสูญเสียทรัพยากร	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการดังนี้

 

	 1.	 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำาก๊าซจากหน่วยผลิตนำ้ามันเบนซินกำามะถันตำ่า	(Reformate	Splitter	Unit	:	RSU)	และหน่วย	 

	 	 Hydrocracking	(4C-105	:	Product	Fractionators)	ที่ปล่อยเข้าหอเผาทิ้งกลับมาใช้ในระบบ	Process	Gas	คาดว่า 

	 	 จะสามารถใช้งานได้ภายในเดือนมิถุนายน	2558

	 2.	 ดำาเนินโครงการปรับปรุงหอเผาทิ้งให้เป็นแบบที่ติดตั้งอยู่บนพื้น	(Ground	Flare	Stack)

	 3.	 พัฒนาระบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชน	เช่น	กรณีการหยุดซ่อมใหญ่ประจำาปี	จะแจ้งให้ชุมชนทราบ 

	 	 ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดือน	รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบางจากฯ	เยี่ยมชุมชนรอบโรงกลั่นเพื่อทำาความเข้าใจ 

	 	 ในเรื่องของการหยุดซ่อมหรืองานซ่อมใหญ่ประจำาปี	
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มลพิษทางนำ้า

กากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

	 นำา้ทิง้จากกระบวนการผลติถกูบำาบดัดว้ยระบบบำาบดันำา้ทางกายภาพ	เคม	ีและชวีวทิยาทีม่ปีระสทิธภิาพ	ผา่นการตดิตาม

ตรวจสอบและควบคมุดแูลนำา้ทิง้อยา่งใกลช้ดิดว้ยเครือ่งมอืและอปุกรณต์รวจวดัแบบออนไลน	์และมกีารตรวจวดัคณุภาพนำา้ทิง้

เปน็ประจำาทกุวนัโดยหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหค์ณุภาพสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ	ทีข่ึน้ทะเบยีนหอ้งวเิคราะหค์ณุภาพเอกชนจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม	และยังได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล	ISO/IEC	17025	เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพนำ้าทิ้งมีคุณภาพ

ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงปล่อยลงคลองบางอ้อซึ่งออกสู่แม่นำ้าเจ้าพระยา	

 ในป	ีพ.ศ.	2557	บรษิทัฯ	มกีารระบายนำา้จากกระบวนการผลิตออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกท้ังหมด	975,466	ลูกบาศกเ์มตร	

ซึ่งประกอบด้วยปริมาณนำ้าทิ้งที่ผ่านระบบบำาบัดและนำ้าทิ้งที่ไม่ปนเปื้อนนำ้ามันที่มารวมกัน	ณ	บ่อพักก่อนระบายออกสู่ภายนอก	

และในช่วงปลายปี	2557	บริษัทฯ	เริ่มทดลองเดินเครื่องและเปิดดำาเนินการโครงการลดปริมาณการระบายนำ้าทิ้ง	ได้นำ้าคุณภาพ

ดีเทียบเท่านำ้าประปากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	(Recycling)

	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต	โดยใช้หลักการ	3R	จัดการของเสียแต่ละ

ประเภทตามศักยภาพการใช้ประโยชน์	ส่งของเสียกำาจัดโดยใช้ผู้ขนส่งและผู้รับกำาจัดภายในประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม	และแจง้การขนสง่ของเสยีตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุครัง้ทีม่กีารขนออกนอกโรงงาน	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	

ยังมีการสุ่มตรวจสอบติดตามระบบรถขนส่งกากอุตสาหกรรม	(GPS)	เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากของเสียอีกด้วย

 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีของเสียทั้งหมด	3,905	ตัน	แบ่งออกเป็นของเสียอันตราย	3,261	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	83.5	ของเสีย

ไม่อันตราย	644	ตัน	คิดเป็นร้อยละ	16.5	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	เนื่องจากในปีนี้	มีการซ่อมบำารุงใหญ่และของเสียที่เกิดขึ้นได้

รับการบำาบัดและกำาจัดตามคุณสมบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	แบ่งออกเป็น	การนำาไปใช้ซำ้า	443	ตัน	การนำากลับ

ไปใช้ใหม่	984	ตัน	การนำากลับคืน	1,420	ตัน	เผาทำาลาย	410	ตัน	ฝังกลบ	112	ตัน	มีของเสียจากการหกรั่วไหลนำ้ามัน	1.1	ตัน 

และไมม่ขีองเสยีจากงานกอ่สรา้ง	นอกจากนีม้ขีองเสยีจดัเกบ็ในพืน้ทีร่อสง่กำาจดัประมาณ	537	ตนั	ปรมิาณของเสยีทีน่ำามาใช้ซ้ำา้

และนำากลับมาใช้ใหม่	คิดเป็นร้อยละ	36.54	ของปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งออกนอกโรงงาน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557048



	 บริษัทฯ	ได้จัดทำาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกระบวนการผลิตนำ้ามัน	คลังบางจากและคลังบางปะอิน 

ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมรวมปี	2557	ลดลงจากปี	2556	ประมาณ	18,139	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13	มีรายละเอียด	ดังนี้	

 ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ :	ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากการหยุดซ่อมบำารุงใหญ่หน่วยกล่ันทั้งหมด	

ทำาให้ปริมาณผลิตภัณฑ์น้อยกว่าปี	2556	นอกจากนั้น	สถานการณ์ราคานำ้ามันดิบที่ลดลงอย่างมากจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้

ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ลดลง

 ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ :	 สูงข้ึนเน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบำารุงในปี	2557	ทำาให้ปริมาณของเสีย

มากกว่าปกติ	อีกทั้งราคาสารเคมีที่ใช้ในการนำาผลิตยังสูงขึ้นอีกด้วย

 คา่ใชจ้า่ยเพือ่อปุกรณ์ควบคมุมลพษิ :	สงูขึน้เนือ่งจากมกีารขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิจากโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้	

ได้แก่	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยผลิตกำามะถัน	และโครงการลดนำ้าทิ้ง	นำ้าใช้

 คา่ใชจ้า่ยในการปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม :	เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเพิ่มการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอ้มชว่ง	Process	Day	และ	

Mechanical	Day	งานซ่อมบำารุงใหญ่	และมีการติดตามตรวจวัดประสิทธิภาพโครงการสิ่งแวดล้อมช่วงเดินเครื่อง

	 นอกจากนี้	ปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต	ได้แก่	

กำามะถันเหลว	กลีเซอรีนที่เหลือใช้	และเศษเหล็ก	เพิ่มขึ้น	3.42	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22	ซึ่งมาจากกำามะถันเหลวและกลีเซอรีน

ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนำ้ามันและไบโอดีเซล	ตามลำาดับเป็นส่วนใหญ่

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 049



		(หน่วย	:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

นำ้ามันดิบ	(Crude	Feed)	 96,406.01		 127,407.41		 106,781.94	

เอทานอล	(Ethanol)	 2,391.83	 5,551.98	 	7,043.31	

ไบโอดีเซล	(บี100)	 3,106.96	 2,971.28	 3,993.63	

นำ้ามันพืชใช้แล้ว	 23.38	 35.76	 18.70	

สารเคมี	 47.98	 39.88	 41.28	

นำ้าใช้ในการผลิต	 34.63	 40.03	 29.48	

พลังงานที่ใช้ในการผลิต	 4,022.86	 3,964.21	 	3,779.22	

ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

นำ้ามันที่ไม่ได้คุณภาพ	(SLOP	OIL)	 258.70		 107.51	 142.98	

ตะกอนนำ้ามันจากถังนำ้ามันดิบ/นำ้ามันเตา	 1.86	 2.19	 0.25	

นำ้าทิ้ง	 8.35	 6.65		 8.14	

สารเคมีที่มากเกินพอจากนำ้าบ่อปรับเสถียร	 	0.17	 1.71	 	0.34	

กำามะถันไม่ได้คุณภาพ	 0.12	 0	 	0.04	

ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

ค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 15.04	 34.74		 	53.38	

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ	 171.37	 128.70	 240.94	

ค่าบำาบัดนำ้าทิ้ง	 6.22	 4.54	 6.71

ค่ากำาจัดของเสีย	 8.74	 6.93	 	12.72	

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

ค่าปรับ	 0	 0	 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายการติดตามและตรวจวัด	 	5.77	 5.39	 16.73	

ค่าเสื่อมราคาพื้นที่เก็บกากของเสีย	 0.23	 0.25	 	0.21	

ค่าใช้จ่ายเพื่อดำาเนินระบบจัดการ	 0.17	 0.07	 0.23	

ค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	 0.01	 0.47	 0

ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการนำาของเสียมาใช้ใหม่

กำามะถันเหลว	 (15.39)	 (4.26)	 (8.64)	

กลีเซอรีน	 (0.64)	 (0.66)	 (0.38)	

เศษเหล็ก-อลูมิเนียม	 (7.98)	 (10.89)	 (10.27)

กระดาษ	 0.00	 (0.05)	 0

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (EN 31) 255725562555

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557050
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

	 ประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ	หรอื	Eco-efficiency	เปน็เครือ่งมอืในการบรหิารเพือ่ความยัง่ยนืเชือ่มโยงผลการดำาเนนิการ 

ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	แสดงให้เห็นถึงความสามารถในทางการเงินจากกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรต่อการ

ใช้ทรัพยากร/การปล่อยมลสาร	ค่าประสิทธิภาพที่สูงใช้ในการบริหารเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	และพัฒนาร่วมไปกับ

การดูแลสิ่งแวดล้อม

	 บริษัท	บางจากฯ	ใช้กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(EBIT)	สะท้อนผลการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจ	และ

ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	ซึง่เปน็ประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่ำาคญัของอตุสาหกรรมปโิตรเลยีมเปน็ผลการดำาเนนิงาน

ทางสิ่งแวดล้อม	พบว่า	ปี	2557	1,388	บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตำ่ากว่าปี	2556	เนื่องจากบริษัทฯ	มีรายได้ลดลง

อันเป็นผลจากความผันผวนของราคานำ้ามันดิบ	แม้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจะลดลงก็ตาม

(หน่วย:บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

6,061

11,178

5,609

5,983

1,388

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 051



ชดเชยคาร์บอนภาคบริการ 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

ภาคสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายใน ประเทศ” ซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
(Carbon Offsetting) จากการใช้ไฟฟ้าในปี 2557

เพื่อจ่ายนํ้ามันของสถานีบริการนํ้ามันบางจาก
สาขาถนนวิภาวดี รังสิต ปริมาณเท่ากับ 141 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

บริษัทฯ
ยังสนับสนุนให้ลูกค้ามีการบริโภค

ที่ยั่งยืนด้วยการแจ้งปริมาณ
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการใช้พลังงานทดแทนแก่สมาชิกบัตร
จากสลิปสะสมแต้ม  

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเติมนํ้ามัน
ผ่านบัตรแก๊สโซฮอล์และดีเซลคลับ

2553      2554    2555    2556         2557       

(หน่วย	:	ล้าน	กก.)

 19 35 54 113 149

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

	 ด้วยคำานึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	บริษัทฯ	จึงมุ่งมั่นที่จะ

คิดค้น	พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	เพิ่มประสิทธิภาพ	และคุ้มค่าต่อการใช้งาน	โดยมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นำ้ามัน		

ปรับปรุงสถานีบริการ	เพิ่มธุรกิจเสริม	และพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการสร้างเครือข่ายลูกค้าผ่านบัตรสมาชิกต่างๆ	 

ทำาให้ในปี	2557	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งการตลาดสำาหรับการจำาหน่ายนำ้ามันผ่านสถานีบริการสูงสุดเป็นอันดับ	2	ดีขึ้นกว่าปีก่อน	

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขยายสถานีบริการนำ้ามัน E85

	 แกส๊โซฮอล	์E85	เปน็นำา้มนัประเภทเบนซนิทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลร์อ้ยละ	85	เปน็เชือ้เพลงิทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	

(Environmentally	Friendly	Fuel)	เนือ่งจากมสีว่นของผลติภณัฑจ์ากพชืทีส่ามารถปลกูทดแทนและดดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ได้	จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อม	นอกจากช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว	ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นเพราะมี

อปุทานของพชืสงูขึน้	อกีทัง้มกีารเตบิโตของตลาดรถยนตร์ุน่ใหมท่ีส่ามารถเตมินำา้มนั	E85	มจีำานวนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งบรษิทัฯ	

จึงทำาการขยายสถานีบริการที่ให้บริการ	E85	ให้มากขึ้น	จากเดิม	102	สาขา	เป็น	200	สาขา	จึงส่งผลให้ยอดขายนำ้ามันชนิดนี้	คง

มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ	1	หรือ	ร้อยละ	53.2	ของตลาด

บางจากไฮดีเซล เพิ่มแรง ไม่เพิ่มราคา 

	 สำาหรับลูกค้าที่ใช้นำ้ามันดีเซล	บริษัทฯ	ได้ผลิตนำ้ามันดีเซล	“บางจากไฮดีเซล”		คุณภาพสูง	สะอาดและแรงกว่าด้วยการ

ผสมสารไฮคลนี	(Hi	Clean)	เพือ่เพิม่คณุภาพ	เพิม่ประสทิธภิาพการเผาไหมใ้หส้มบรูณข์ึน้	ทำาใหเ้ครือ่งยนตส์ะอาด	ทำางานไดเ้ตม็

สมรรถนะ	จึงช่วยประหยัดเชื้อเพลิง	และผสมสารไฮเพาเวอร์	(Hi	Power)	ที่ช่วยทำาให้เครื่องยนต์แรงขึ้น	แต่ยังคงราคาเดิมไว้	

พัฒนาคุณภาพนำ้ามันหล่อลื่นให้ได้มาตรฐานสากล 

	 บรษิทัฯ	ไดพ้ัฒนาผลติภณัฑน์ำา้มนัหลอ่ลื่นอยา่งตอ่เนือ่ง	กา้วสูก่ารเปน็ผู้นำาดา้นคณุภาพในธรุกจินำา้มนัหลอ่ลืน่ไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน	ISO	9001	ระบบการบรหิารจดัการคณุภาพ	และไดก้ารรบัรองมาตรฐาน	ISO/TS16949	ระบบการจดัการคณุภาพ

สากลในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยในด้านการจัดหา	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การจัดจำาหน่ายและด้าน

การบริการหลังการขาย	เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ	และความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินงานภายในองค์กร	

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557052



	 ยิ่งกว่านั้น	ในปีนี้	บริษัทฯ	พัฒนานำ้ามันหล่อลื่นเฉพาะสำาหรับรถยนต์ที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดนำ้ามันและรองรับการ 

ใช้งานกับรถยนต์ที่มีมลพิษตำ่า	เช่น	อีโคคาร์	(Eco	Car)	รถยนต์ไฮบริด	(Hybrid	Car)	และรถยนต์รุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพการ

หล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์	ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด	(Fuel	Economy)	เพิ่มความสามารถในการชะล้างและกระจายเขม่า

ตะกอน	ทำาให้เคร่ืองยนต์สะอาด	ลดเขม่า	ทนความร้อนสูง	ไม่เส่ือมสลายตัวง่าย	ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์	ลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ยังได้พัฒนาคุณภาพนำ้ามันหล่อลื่นสำาหรับ

เครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงโดยการใช้สารเพิ่มคุณภาพและสูตรการทดสอบทางเครื่องยนต์ท่ีผ่านการทดสอบจากผู้ผลิต 

ชิน้สว่นยานยนตช์ัน้นำา	(OEM)	เชน่	Mercedes-Benz	(MB)	Volkswagen	(VW)	เพือ่สรา้งความมัน่ใจด้านคุณภาพให้กบัผูบ้รโิภค

พัฒนาการบริการและธุรกิจเสริมอย่างต่อเนื่อง 

 

	 นอกจากคุณภาพนำ้ามันแล้ว	ความสะดวก	รวดเร็วและสิ่งแวดล้อมในสถานีบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง	บริษัทฯ 

จงึพฒันาสถานบีรกิารนำา้มนัทัง้ดา้นภาพลกัษณแ์ละสภาพแวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง		แบง่ความรบัผดิชอบในหนว่ยงานทีด่แูลด้าน

การตลาดตามประเภทธุรกิจอย่างเหมาะสม	ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้สนับสนุนและดูแลมาตรฐานของสถานีบริการเพื่อให้มีความ

พร้อมในการแข่งขัน	ทั้ง	Hardware	Software	และ	Peopleware	พร้อมกันนี้ยังขยายธุรกิจเสริมในสถานีบริการทั้งร้านสะดวกซื้อ	

“บิ๊กซีมินิ”	และร้านกาแฟอินทนิล	ได้แก่

 •	 นำาระบบ	Automation	(POS:	Point	of	Sales)	มาใช้ในสถานีบริการนำ้ามันเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้การบริการที่ตู้จ่าย 

	 	 นำ้ามันมีความคล่องตัว	และลดข้อผิดพลาดในการเติมนำ้ามัน	และการรับ	-	ส่งเงินค่านำ้ามันของพนักงาน	สามารถ 

	 	 รายงานข้อมลูและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค	เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การจดัโปรโมชัน่ในคราวตอ่ไปได	้และยงัชว่ยลด 

	 	 อัตราการลาออกของพนักงานหน้าลาน		

 •	 ผลักดันให้มีธุรกิจเสริมอ่ืนๆ		เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้สถานีบริการมากขึ้น	เช่น 

	 	 ร้านอาหารแบล็คแคนยอน	เคเอฟซี	และแมคโดนัลด์	

 •	 รว่ม“โครงการพฒันาสถานบีรกิารนำา้มนัเต็มลิตร”	กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณชิย	์เพือ่เปน็การให้ความมัน่ใจกบั 

	 	 ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณนำ้ามันที่ครบถ้วนด้วยมาตรวัดปริมาณที่ถูกต้อง	คุณภาพได้มาตรฐาน	บริการดี	สถานที่ 

	 	 สะอาดและถูกสุขอนามัย

 •	 พฒันาดว้ยมาตรฐานของหอ้งนำา้ทีส่ะอาด	มอีปุกรณอ์ำานวยความสะดวกและพรอ้มใชง้านตลอดเวลา	กลิน่หอมสะอาด	 
	 	 มีห้องสำาหรับผู้พิการ	ผู้สูงวัย	หญิงตั้งครรภ์	และไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตา	จนสถานีบริการนำ้ามันบางจาก	สาขาอุดมสุข	45	 

	 	 ได้รับรางวัลส้วมยอดเยี่ยมจากกรุงเทพมหานคร	(ปี	2556	สถานีที่ได้รับรางวัลเป็นสถานีบริการนำ้ามันบางจาก	สาขา 

	 	 ถนนวิภาวดีรังสิต)	

กิจกรรมปั่นจักรยาน นํ้ามันหล่อลื่นบางจาก
ฟิตรถ ฟิตคุณ 

วาระครบรอบ 20 ปีของการบุกเบิกการขายนํ้ามันหล่อลื่น
บริษัทฯ จัดกิจกรรมที่ท้าทายการตลาดในอุตสาหกรรมนํ้ามันหล่อลื่น

โดยด้วยการจับคู่ความสอดคล้องเรื่องความฟิตของสุขภาพและความฟิต
ของเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน จึงผนวกการปั่นจักรยานของคนรักสุขภาพ

กับและการเลือกใช้นํ้ามันหล่อลื่นที่ดีสําหรับคนรักรถและสิ่งแวดล้อม
ใน “กิจกรรมปั่นจักรยานกับนํ้ามันหล่อลื่นบางจาก ฟิตรถ ฟิตคุณ”

จัดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ ในโครงการ“ปั่นฟิตพิชิตบางกะเจ้า” และ โครงการ
“ปั่นวัดใจ มังกรปากนํ้าโพ 2014” มีผู้สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 053



 •	 ออก	Mobile	Application	เพือ่อำานวยความสะดวกในการคน้หาสถานบีรกิารบางจากทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง	เชน่	คน้หา 

	 	 สถานบีรกิารทีม่กีารจำาหนา่ย	E20	E85	ทีเ่ปน็ชอ่งทางหนึง่ในการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน	นอกจากนีย้งัสามารถ 

	 	 คน้หารา้นคา้ธรุกจิเสรมิในสถานบีรกิาร	(รา้นใบจาก	มนิิบิก๊ซ	ีรา้นกาแฟอนิทนิล	ศูนยบ์รกิารคารแ์ครก์รนีซรียี)์	มรีะบบ 

	 	 แจง้เตอืนการปรบัราคานำา้มนั	รวมถงึแสดงขอ้มลูโปรโมชัน่	โฆษณาบางจาก	และสามารถดสูทิธปิระโยชนแ์ละคะแนน 

	 	 สะสมของบัตรสมาชิกบางจากได้

	 จากความพยายามทั้งหมดนี้ส่งผลให้สถานีบริการนำ้ามันบางจากยังคงเป็นแบรนด์ลำาดับที่	2	ในใจผู้บริโภคที่จะเลือกใช้

บรกิาร	(Top	2	Brand	of	Choice)	ตอ่เนือ่งกนั	5	ป	ี(จากการสอบถามผู้ใชน้ำา้มนัท่ัวประเทศกวา่	1,000	คน	โดยบรษิทัวจิยัภายนอก)

สถานีบริการนำ้ามันบางจากกับการสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

	 ก้าวสู่ปีที่	25	ของสถานีบริการนำ้ามันชุมชน		CSR	in-process	ที่เคียงคู่กับบริษัทฯ	มายาวนาน	สถานีบริการนำ้ามันชุมชน

เป็นการดำาเนินธุรกิจสถานีบริการนำ้ามันของสหกรณ์การเกษตรท่ีช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการทำาธุรกิจให้ 

กับเกษตรกร	และกระจายผลประโยชน์ไปยังเกษตรกรมากกว่า	1	ล้านครัวเรือน	เป็นภาคีที่เติบโตไปด้วยกันแม้ในช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจ	เราจึงเหมือนเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือและอุ้มชูกันมายาวนานและต่อเน่ือง	ปัจจุบันมีสถานีบริการนำ้ามันชุมชน 

626	แห่ง	ช่วยกระจายรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ	เป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้ม

แข็งภายในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้	และในปีน้ี	บริษัทฯ	มี	 “ส่วนพัฒนาสถานีบริการชุมชน	 (Co-op	Business 

Development	Division)”	เพื่อดูแลพัฒนาสถานีบริการนำ้ามันชุมชนโดยเฉพาะให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน	

 •	 รเิริม่โครงการ	“สถานบีรกิารนำา้มนับางจากหุน้สว่นสงัคมสเีขยีว	(Green	Partnership	Award)”	สง่เสรมิใหส้ถานบีรกิาร 
	 	 นำ้ามันทำาความดีผ่านแนวคิด	“Green	Society”	 โดยได้จัดประกวดสถานีบริการที่ดำาเนินโครงการ	CSR	เน้น	 

	 	 CSR-in-Process	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐาน	CSR	สากล	ISO	26000	สำาหรับ	4	เรื่องต่อไปนี้ 

	 	 ได้แก่	การดูแลผู้บริโภค	/	การดูแลสิ่งแวดล้อม	/	การดูแลชุมชน	สังคม	/	การดูแลพนักงาน	ท้ังน้ีเป้าหมายหลักเน้น 

	 	 ทำาประโยชน์ต่อลูกค้า	ดูแลสิ่งแวดล้อม	สังคม	ชุมชน	ที่อยู่ใกล้สถานีบริการนำ้ามันบางจาก	พนักงานและคู่ค้าทางใด 

	 	 ทางหนึ่ง	และไม่ใช่กิจกรรมบริจาคเงินหรือสิ่งของ	

 •	 จดัรายการสนิคา้สง่เสรมิการขายโดยคดัสรรสนิคา้ทีผ่ลติจากชมุชนเพือ่กระจายรายได	้เปดิตลาด	และสรา้งงานไปยงั 
	 	 ทอ้งถิน่เปน็การสนบัสนนุใหเ้ศรษฐกจิภายในชมุชนเขม้แขง็ขึน้	3	รายการ		สรา้งรายไดก้ลบัคนืไปยงัชมุชนกวา่	2,500	 

	 	 ครัวเรือน	เป็นเงินกว่า	16	ล้านบาท	ได้แก่

	 	 •	 “ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด”	สินค้าจากชุมชน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส)			

	 	 •	 	“ชาข้าวคั่วและชาเขียวข้าวคั่ว”	ผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์	และข้าวจากชาวนาในจังหวัดเชียงราย	สร้างงานและสร้าง 

	 	 	 รายไดใ้หก้ลุม่ชุมชนผูป้ระสบแผน่ดนิไหว	จ.	เชยีงราย		และใกลเ้คยีง	โดยใชร้วมถงึสรา้งงานใหผู้ส้งูอายใุนครอบครวั 

	 	 	 ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีรายได้จากการบรรจุซองชา		

	 	 •	 “ข้าวกล้องอินทรีย์	มีดี	3	ต่อ”	จากโครงการโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์	ก่อตั้งโดย	ท่าน	ว.วชิรเมธี		ผลิตโดย 

	 	 	 วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน	เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์	ไม่ใช้สารเคมี	

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557054



- เราคนไทยใช้บางจาก  ช่วยกาชาด 30 ล้าน 
ในวาระครบรอบ 30 ปีบางจาก

เชิญชวนลูกค้าที่เติมนํ้ามันบางจาก หรือ ซื้อนํ้ามันหล่อลื่นบางจาก
ร่วมแบ่งปันกับบริษัทฯ ในโครงการ

“เราคนไทยใช้บางจาก ช่วยกาชาด 30 ล้าน” มอบรถบริจาคโลหิต
พร้อมรถขนอุปกรณ์แก่สภากาชาดไทย

และเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สร้างความผูกพันลูกค้าผ่านบัตรสมาชิก

บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ คลับ และ บางจากดีเซล คลับ

	 บรษิทัฯ	มอบบตัรสมาชกิบางจากฟรใีหก้บัลกูค้าท่ีลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซด์	ซึง่จะได้รบัสิทธปิระโยชน์จากการใชบ้ตัรสะสม

คะแนนที่ได้เติมนำ้ามันหรือซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเสริมในสถานีบริการเป็นการสร้างความผูกพันในระยะยาว	ปัจจุบันมี

สมาชิกผู้ถือบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและบางจากดีเซลคลับเพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	20	รวมกว่า	1.2	ล้านราย	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	ได้แก่	อบรมการทำาอาหาร	การแต่งหน้า	ฝึกโยคะ	และชมภาพยนตร์	

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าและระหว่างลูกค้าด้วยกัน	

บัตรบางจากเชื่อมโยงไทยกับปั๊มชุมชน

	 บริษัทฯ	ได้พัฒนา	“บัตรบางจากเช่ือมโยงไทย”	สำาหรับลูกค้าปั๊มชุมชนเป็นการอำานวยความสะดวกสำาหรับสมาชิกป๊ัม

ชุมชนในการเติมนำ้ามัน	และเพื่อให้ปั๊มชุมชนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ท่ีเหมาะกับแต่ละ 

ท้องถิ่น	เป็นการเพิ่มยอดจำาหน่ายทำาให้ปั๊มชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น	รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจภาคชุมชน	ปัจจุบันมีจำานวนสมาชิก

ผู้ถือบัตรกว่า	191,000	ราย		

บางจากแก๊สโซฮอล์ คลับ

990,000 ราย

บางจากดีเซล คลับ

296,000 ราย

จัดแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนดังนี้
- ได้รับส่วนลด 2 เท่าจากปกติ 5 สตางค์/ลิตรเป็น 10 สตางค์/ลิตร 
 ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 28 ก.พ. 2557สําหรับผู้เติมนํ้ามันดีเซล
- ได้รับส่วนลด 2 เท่าจากปกติ 20 สตางค์/ลิตรเป็น 40 สตางค์/ลิตร 
 ในชว่งวนัที ่1 ธ.ค. 57- 31 ม.ค.58 สําหรับผูเ้ตมินํา้มนัแกส๊โซฮอล ์ 
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 คุณกนกกาญจน์  เหลืองทำาเหมือน
ห้างหุ้นส่วนจำากัด สัมฤทธิ์ออยล์

จ.ปทุมธานี

ภายใต้แนวคิด “Green Business” ของสหกรณ์ฯ และบริษัทบางจากฯ ที่สอดคล้องและ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำาให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท บางจากฯ 
ให้การสนับสนุนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการปรับปรุงสถานี
บริการนำ้ามัน (Rebranding) ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค
ส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปีหน้าสหกรณ์ฯ จะติดตั้งระบบจ่ายนำ้ามัน
(Automation – POS) เพื่อให้การจำาหน่ายนำ้ามันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคต
ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานีเพื่อให้ร่มเงาและมีผลผลิตที่เผื่อแผ่ให้พนักงานลูกค้า
อีกทั้งมีแนวทางที่จะใช้พื้นที่ในการปลูกพืชที่เพิ่มรายได้พิเศษให้กับพนักงานอีกด้วย

 ตลอดเวลาที่ดำาเนินกิจการสถานีบริการนำ้ามันบางจากมากว่า 20 ปี ได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดี ได้ร่วมทางกัน ก้าวไปด้วยกัน  มีการปรับปรุงสถานีบริการนำ้ามันในรูปแบบใหม่ 

มีการปรับปรุงอาคารจำาหน่ายและห้องนำ้า เพื่อรองรับปริมาณการจำาหน่ายที่
เพิ่มมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตราสินค้าที่เป็นของคนไทย หลักการดำาเนินกิจการของ

บริษัท บางจากฯ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม มีผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัท บางจากฯ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เหมือนการ

แตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาที่เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนและเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ
ก็ทำาเช่นนี้มาอย่างสม่ำาเสมอยาวนานกว่า 30 ปี

คบบางจากเป็นเพื่อน บางจากฯ เป็นเพื่อนที่ดี

คุณพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์
สถานีบริการนำ้ามันบางจาก

สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำากัด

“Green Business”

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557056



ด้านสังคม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
 
	 ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดท้ังขององค์กและผู้มีส่วนได้เสีย	พนักงานทุกคน	ทุกตำาแหน่งล้วนต้องทำาหน้าที่

และรับผิดชอบด้านความปลอดภัย	ความมั่นคง	อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	(SHEE	are	everyone’s	responsibility) 

ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง	เพื่อนร่วมงาน	ชุมชน	และสังคม	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีระบบการบริหารความปลอดภัยทีเป็นระบบ 

ตามมาตรฐานตัง้แตก่ารกำานดนโยบาย	ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานเฉพาะ	เชน่	มาตรฐานสำาหรบัอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม	

(American	Petroleum	Institute:	API)	มาตรฐานด้านไฟฟ้า	(National	Electric	Code:	NEC,	International	Electro-technical	

Commission)	มาตรฐานการออกแบบและทดสอบ	(American	Society	Mechanical	Engineering:	ASME,	American	 

Society	for	Testing	and	Material:	ASTM)	เปน็ตน้	การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิาน	การตรวจประเมนิ	และ 

การทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็น	และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	(PDCA)

 

การบริหารด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHEE)

1.	กำาหนด
และทบทวนนโยบาย

ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน	และมุ่งมั่น

พัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ

2. มีโครงสร้างการบริหาร
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและพนักงาน
ทุกระดับมีส่วนร่วม

ยกระดับความเชื่อมั่นของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต	
(Plant	Reliability)		

ยกระดับระบบการจัดการความคุมความเสี่ยง
ในกระบวนการผลิต	(Process	Safety	Management)

ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยรวมทั้งขั้นตอน
และวิธีการทำางาน	จัดให้มีการควบคุม	ติดตามผลปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย	
(Safety	Culture)

4. ส่งเสริม
การตระหนักรู้

(SHEE	awareness)
และมีพฤติกรรม
และปฏิบัติงาน

อย่างความปลอดภัย
(Work	Safely)

5. พัฒนาศักยภาพ	
ความรู้	ความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน

6. มีระบบการบริหาร
จัดการด้าน	SHEE	
อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีการบริหารจัดการ
เหตุฉุกเฉินและภาวะ
วิกฤตอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

8. จัดการ	SHEE
สำาหรับชุมชน
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กิจกรรม Moment of CARE

SHEE Channal

SHEE talk

มอบคู่มือความปลอดภัยฯ

SHEE Channel

การรักษามาตรฐานระดับสากล
 

	 การดำาเนินงานด้าน	SHEE	อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำาให้บริษัทยังคงได้รับการรับรอง

มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากลอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	ISO-14001(สิ่งแวดล้อม),	

OHSAS/TIS	18001	(ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย),	 ISO-17025	(ห้องปฏิบัติ

การวิเคราะห์คุณภาพ),	ISO-27001	(ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ),	ISO-22301 

(การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ)	และ	ISO-50001	(การจดัการพลังงาน),	ISPS	Code	

(ความมั่นคงปลอดภัยสำาหรับท่าเรือ)

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ (SHEE Awareness)  

• กิจกรรม	Moment	of	CARE	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน	ผู้รับเหมาทุกคนได้ 
	 ตระหนักถึงความสำาคัญที่จะต้องทำางานให้ได้เป้าหมายควบคู่ไปกับการทำางาน 
	 อย่างปลอดภัย	ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ใช้โอกาสนี้เขียนข้อความให้กำาลังใจ 
	 และส่งความห่วงใยต่อเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

• มอบคู่มือความปลอดภัยฯ	สำาหรับพนักงาน	และผู้รับเหมาฉบับพกพาด้วย

•	 SHEE	talk	เพือ่สือ่สารความรูด้า้นความปลอดภยั	อาชีวอนามัยสิง่แวดลอ้มและ 
	 พลังงานกับผู้บริหารและพนักงานจึงกำาหนดให้มีการพูดคุย	เล่าเรื่องท่ีน่าสนใจ 
	 เกี่ยวกับ	SHEE	ก่อนเริ่มการประชุมในทุกระดับ

•	SHEE	Channel	 (การจัดสื่อสารผ่านระบบเสียงตามสายภายในบริษัท) 
	 การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็คโทรนิคภายในองค์กร	ในหัวข้อ	BB-SHEE	และ	 
	 We	Care-We	Share	และการสื่อสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะประจำา 
	 อาคาร

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557058



ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย
 

	 บริษัทฯ	จัดให้มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยเชิงรุก	โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย 

ของผู้ปฏิบัติงาน	และออกแบบพื้นที่ทำางานให้มีการควบคุมอันตรายจากแหล่งกำาเนิด	มีการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน	ซ่ึงครอบคลุมทั้งประเด็นสารเคมี	แสง	เสียง	ความร้อน	ในพื้นท่ีทำางานอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อให้สามารถกำาหนด

มาตรการป้องกัน	แก้ไข	ได้อย่างเหมาะสม	รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ทำางานให้มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	

  •	 จัดทำาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ	(Health	Risk	Assessment)	
	 •	 จัดให้มีกระบวนการด้านอาชีวอนามัยเชิงรุก	จึงได้กำาหนดให้มี	
  •	 การตรวจสุขภาพพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน	ระหว่างงาน	และเมื่อออกจากงาน
  •	 การดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจำาปี	ตรวจสุขภาพท่ัวไป	/	ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
	 	 	 ด้านอาชีวอนามัย	โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ	ร่วมกันกำาหนดรายการตรวจ 

	 	 	 สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานจากปัจจัยภายในและภายนอกสถานที่ทำางาน 

	 	 	 หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ	เข้าพบแพทย์และรับคำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

  •	 ขั้นตอนการปฏิบัติ	การตรวจสอบติดตาม	สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	และกำาหนดเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
	 	 	 ล่วงหน้าสำาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง	ผู้ที่มีผลการตรวจสอบผิดปกติทั้งระดับเล็กน้อย	ปานกลาง	และสูง

  •	 จัดมาตรการด้านอาชีวอนามัยของผู้รับเหมา	เช่น	จัดเตรียมพื้นท่ีปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	อุปกรณ์ป้องกัน	ส่งเสริม 

	 	 	 ให้ความรู้	ในช่วงงานซ่อมบำารุงใหญ่ของโรงกลั่นฯ

 •	 จัดให้มีการสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยแก่พนักงาน	
 •	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ	เช่น	การปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน	การปรับปรุง 
	 	 แสงสว่างในพื้นที่ทำางาน

 •	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านเคมี	มีการจัดตรวจปริมาณสารอินทรีย์ระเหย	(Volatile	Organic	Compounds)	และ 

	 	 การปรับปรุงหน่วยผลิตให้เป็นระบบปิดเพิ่มเติม	

 •	 ปรับปรุงตามมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน	เช่น	การนำาตรวจวัดระดับเสียง	เพื่อจัดทำาเส้นระดับเสียงเท่า	(Noise	 
	 	 Contour)	ในพืน้ทีท่ำางาน	มาปรบัปรงุแกไ้ขจดุกำาเนดิเสยีงดงั	การปอ้งกนัผลกระทบจากเสยีงดงั	เชน่	การสรา้ง	Sound	 

	 	 wall	การสือ่สารและการแจง้เตอืนพืน้ทีท่ี่มคีวามเส่ียง	เพือ่ให้ผู้ปฏบิติังานตระหนักถงึอนัตรายและปฏบิติัตามมาตรการ 

	 	 ความปลอดภัยในการทำางาน	การตรวจสอบสมรรถนภาพการได้ยินรายบุคคล	และการติดต้ังเครื่องตรวจวัดปริมาณ 

	 	 เสียงสะสมรายบุคคล

 •	 ปรับปรุงงานด้านการยศาสตร์	การปรับเปลี่ยนเก้าอี้สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องควบคุม	(Control	Room)	ที่จะต้อง 
	 	 นั่งปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นเวลานานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์	

 •	 บริษัทฯยกระดับระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการผลิต	(Process	Safety	Management)	และได้ 

	 	 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำาในต่างประเทศ	เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบงาน	 

	 	 Process	Safety	Management	(PSM)	และมุง่สูค่วามเปน็เลศิดา้นความปลอดภยั	ทัง้นีร้ะหวา่ง	ป	ี2558-2563	บรษิทัฯ 

	 	 จะพัฒนาระบบ	PSM	ให้ครบทั้ง	14	องค์ประกอบ	และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	 

	 	 สำาหรบัความเช่ือมัน่ของอปุกรณใ์นกระบวนการผลติ	(Plant	Reliability)	โดยใชร้ะบบงานและตดิตัง้อปุกรณท์ีท่นัสมยั	 

	 	 ได้แก่	ระบบ	Safety	Integrity	Level	(SIL)	ระบบ	Risk	Based	Inspection	(RBI)	และระบบ	Reliability	Centered	 

	 	 Maintenance	(RCM)	ระบบ	Alarm	Management	ซึง่บรษิทัฯ	มสีว่นบรหิารเสถยีรภาพโรงกลัน่	(Reliability	&	Integrity	 

	 	 Division)	ดูแลงานด้าน	Reliability	และ	Integrity	ของบริษัทฯ	โดยเฉพาะ
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การดูแลพนักงาน

	 บริษัทฯ	ถือว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร	

และขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืน	บริษัทฯ	จึงมีการดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง	ไม่ว่าเป็นเรื่อง 

ค่าตอบแทนซึ่งมาจากผลสำารวจเทียบเคียง	(Benchmark)	ภายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งต้นนำ้า	กลางนำ้า	และปลายนำ้า	และ

ระหว่างอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน	สวัสดิการต่างๆ	ที่สูงกว่ากฎหมายกำาหนดมาก	

	 ในปี	2557	เพื่อให้ระบบงานดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้ตามมาตรฐานในระดับสากล	บริษัทฯ	จึงได้สมัครเข้าร่วม 

โครงการ	 “Best	employer”	 ซ่ึงเป็นโครงการสำารวจเพื่อค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นในประเทศไทยท่ีเป็นตัวอย่างของ 

การดำาเนินธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอันเนื่องจากการบริหารพนักงานได้ยอดเย่ียม	และดำาเนินโครงการ	 โดย	สถาบัน 

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	บริษัท	 เอออนฮิววิท	 (ประเทศไทย)	จำากัด	 (บริษัท

ท่ีปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลช่ือดังของโลก)	ซึ่งจะทำาการสำารวจทุกระยะเวลา	2	ปีโครงการน้ีได้ถูกออกแบบมา 

เพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	ประสิทธิภาพความเป็นผู้นำา	ความมีชื่อเสียงของนายจ้างและ

วัฒนธรรมภายในท่ีช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เริ่มจากการจัดทำา	Workforce	Analysis	&	Planning	

เพื่อวิเคราะห์และวางแผนความต้องการกำาลังคนล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลา	 ให้มีพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสม 

และพอเพียงต่อการขยายตัวขององค์กรในอนาคต	รวมถึงวิธีการได้มาซึ่งกำาลังคนที่กำาหนดไว้ล่วงหน้านี้จากทั้งภายนอก 

และภายในองค์กร	ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของกำาลังคนภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีต้องการ	ดังแผนงาน 

ในมิติต่างๆ	คือ

1.	 การสร้างวัฒนธรรมในการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	(Building	High	Performance	Culture)	โดย

	 1.1	 การกำาหนดคุณลักษณะของแต่ละตำาแหน่งในการดำาเนินงาน	(Competencies)	เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

	 	 ให้กับพนักงาน	ได้เหมาะสมกับหน้าที่และตำาแหน่ง	ผ่านกระบวนการอบรมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม

	 1.2	 การสรา้งเสน้ทางสายอาชพี	(Career	Path)	และโปรแกรมการพฒันา	(Learning	Development	Program)	เพือ่สรา้ง 

	 	 แรงจูงใจในการทำางานและเปิดโอกาสการเติบโตของพนักงานออกไปท้ังสายบริหาร	 (Management)	และสาย 

	 	 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น	(Specialist)	เชน่	ผูช้ำานาญการทางดา้นโรงกลัน่	เปน็ตน้	ทัง้นี	้พนกังานสามารถเลอืกเสน้ทางเดนิ 

	 	 ในการก้าวหน้าสู่ตำาแหน่งอาชีพของแต่ละคนที่จะต้องเติบโตในองค์กรเมื่อเวลาผ่านไปและเป็นแผนพัฒนาสู่ความ 

	 	 สำาเร็จของแต่ละคน

Roadmap to Best Employer (BE)

เป้าหมาย : เป็น Best of Best ภายในปี 2562
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2.	 การสร้างผู้นำาและตำาแหน่งผู้สืบทอด	(Building	Effective	Leadership	&	Leadership	Pipeline)

	 2.1	 ผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญขององค์กร	 เป็นการดึงเอาความสามารถ/ศักยภาพของผู้บริหารทุกระดับออกมาสร้าง 

	 	 ความสำาเร็จให้องค์กร	ดังนี้

	 	 2.1.1	 ปี	2557	ประเมินลักษณะความเป็นผู้นำาตามคุณลักษณะของผู้บริหารบางจาก	 (Leadership	DNA) 

	 	 	 ตามกระบวนการต่อไปนี้

   •	 การประเมินผ่านศูนย์การประเมิน	(Assessment	Center)	บนพื้นฐานคุณลักษณะผู้นำา	“5	ให้”	ของ 
	 	 	 	 บริษัทบางจากฯ	(Leadership	Branding)

   •	 การประเมนิตนเองและการประเมนิจากผูบ้งัคบับญัชา	90-Degree	Assessment	(Self	&	Boss)	บนพืน้ฐาน 

	 	 	 	 คุณลักษณะผู้นำา	(Leadership	Branding)	หรือ	“5	ให้”

   •	 แบบทดสอบบุคคลิกภาพ	(ADEPT)	เป็นการทดสอบทางจิตวิทยาท่ีใช้วิเคราะห์วิธีการคิด	นิสัยพื้นฐาน 

	 	 	 	 ของบุคคล	และบุคคลิกภาพ	

	 	 2.1.2	 ป	ี2557-	2558	ไดม้กีารวางแผนผูส้บืทอดตำาแหนง่	(Succession	plan)	ตัง้แตร่ะดบัผูอ้ำานวยการขึน้ไปจนถงึ 

	 	 	 ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 2.1.3	 ป	ี2558	จดัทำาแผนการพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่เพือ่ไปยงัตำาแหนง่ทีว่างไว	้ผา่นกระบวนการ	พฒันารปูแบบ 

	 	 	 ต่างๆ	โดยเน้นการพัฒนาในงาน	(On	the	job)	และเป็นครูฝึก	(Coach)	มากกว่าการเข้าอบรม

ใหท้ิศทาง

ใหเ้ป็นแบบอย่าง

ใหโ้อกาส

ใหเ้วลา 

ใหคุ้ณค่า

Identify	Opportunity	for	
Improvement	and	Business	
Expansion
Make	Sound	Decisions

Generate	Visionary	Perspective

Drive	Results

Model	Integrity

Live	the	Organization’s	Values

Build	Talent	Pipeline

Delegate	Authority

Coach	for	Performance

Foster	Learning

Create	Emotional	Attachment		

Inspire	Others

เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาองค์กร	และ	/	หรือ	โดยสามารถสร้าง
โอกาสนั้นขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจและปรับปรุงพัฒนาองค์กร

สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ	ปละทราบว่าต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
คิดแผนการองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยคาดการณ์หรือทำาแผนจำาลอง
ทิศทางในอนาคตให้เห็นชัดเจน	เห็นแนวทางชัดเจนในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบเมื่อมีการขยายธุรกิจใหม่ๆ	หรือเมื่อมีการพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
แสดงให้เห็นและเป็นอย่างในการดำาเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
เหมาะสมจัดการเรือ่งตา่งๆ	มีความเขา้ใจวา่กรอบของการปฏบิตัท่ีิดตีอ่องคก์รควร
เป็นอย่างไร	โดยหลีกเล่ียงและป้องกันการกระทำาให้องค์กรตกอยู่ในสถานการณ์ 
ที่มีความขัดแย่งในผลประโยชน์(Conflict	Interest)
ยอมรบัและเช่ือในคณุคา่ขององคก์ร	(Organization	Values)	โดยแสดงพฤตกิรรม
ที่สะท้อนถึงคุณค่าขององค์กร	ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร
สร้างศักยภาพและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยการให้โอกาสและ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์	และมีการกระจายงานที่ก่อให้เกิด
การเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ	ต่อพนักงานอย่างมีแบบแผน
รู้โจทย์ว่าองค์กรต้องการคนมีความสามารถอย่างไรที่จะขับเคลื่อนองค์กร	สร้าง
ทีมงานที่พร้อมด้วยความสามารถผ่านการมอบหมายหน้าที่พร้อมอำานาจการ
ตัดสินใจให้กับผู้ที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ	และความสนใจ	ด้วยการ
สื่อสารแบบสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้	feedback	ได้อย่างชัดเจนและสม่ำาเสมอ	มีการให้คำาแนะนำาเพื่อให้
กำาลงัใจและพฒันา/ปรบัปรงุผลการปฏบิตังิานโดยสือ่สารจดุประสงคอ์ยา่งชดัเจน
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา	และ	การ
สอนงานให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ๆ
แสดงความเห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าของผู้อื่น	 โดยให้การชื่นชมและรางวัล
ตอบแทนสำาหรับความทุ่มเทให้กับองค์กร
สง่เสรมิและกระตุน้จิตวญิญาณของการทำางานเปน็ทมี	(team	spirit)	โดยสนบัสนนุ
ผลกัดนัใหผู้อ้ืน่กลา้คดิและทำาสิง่ใหม่ๆ 	พรอ้มสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงิบวกสำาหรบั
การลองผดิลองถกูทีผ่า่นการคดิปอ้งกนัอยา่งรอบคอบแลว้	อกีทัง้สรา้งแรงบนัดาล
ใจให้ผู้อื่นในการทำางาน

DNA Enabler Enabler Definition
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	 2.2	 การสร้างและพัฒนาดาวเด่นรุ่นเยาว์	(Young	Talent	Management)	นอกจากการสร้างผู้บริหารแล้ว	บริษัทฯ	ยังมี 

	 	 โครงการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง	ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึนพร้อมที่จะ 

	 	 ทำางานในด้านอื่นๆ	หรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ	ต่อไป

	 2.3	 ความผกูพนัของพนกังาน	เปน็มติหินึง่ทีใ่ช้วดัความเปน็	Best	Employer		ซึง่บรษิทัฯ	ไดส้ำารวจระดบัความผกูพนัของ 

	 	 พนักงานทุกปีเพื่อนำาเอาความคิดเห็นของพนักงานไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	

 บริษัทฯ	ได้กำาหนดเส้นทาง	(Roadmap)	การก้าวไปสู่	Best	Employer	ในปี	2562	และกำาหนดคะแนน	Best	Employer 

Score	ในปี	2557	>	ร้อยละ	60	เป็นตัวช้ีวัดการดำาเนินงานขององค์กรใน	Balance	Scorecard	ด้าน	Learning	and	Growth 

ซึ่งได้ดำาเนินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	โดยได้รับคะแนนรวมเป็น	ร้อยละ	66	

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัท บางจากฯ
	 บรษิทัฯ	มแีนวปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนดว้ยความเปน็ธรรม	ไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิพนกังานทกุคนมสีทิธติามระเบยีบของบรษิทัฯ	

อยา่งเทา่เทยีมกนั	ไมว่า่พนกังานจะเปน็สมาชิกสหภาพแรงงาน	หรอืไมก่ต็าม	บรษิทัฯ	มสีหภาพแรงงานพนกังาน	บรษิทั	บางจากฯ 

(มหาชน)	ตามกฎหมาย	มีสมาชิกคิดเป็นร้อยละ	20	ของพนักงานทั้งหมด	เพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ	ในการดูแลความเป็นอยู่ของ

พนักงานเป็นอย่างดี	มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงอย่างสมำ่าเสมอ	

 อีกทั้งบริษัทฯ	ได้จัดให้มี	คณะกรรมการลูกจ้าง	ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากการแต่งตั้ง 

ของสหภาพแรงงานพนกังานฯ	และจากการเลอืกตัง้ของพนกังาน	รวม	13	คน	ทำาหนา้ทีป่รกึษาหารอืรว่มกบัตวัแทนซึง่เปน็ผูบ้รหิาร

ระดบัสงูในการดแูลเรือ่งสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนต์า่งๆ	ของพนักงานให้เหมาะสม		ซึง่ท่ีผ่านมามกีารปรกึษาหารอืรว่มกนัดว้ย

ความราบรื่น	ปัญหาได้รับการแก้ไข	ข้อสงสัยได้รับคำาตอบหรือชี้แจงทุกกรณี	

 นอกจากการพฒันาบคุลากรและปรบัปรงุดา้นแรงงานแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัได้ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้มคีวามสะดวกสบาย

มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	และในปนีีบ้รษิทัฯ	ไดส้รา้งหลงัคาทางเดนิตลอดแนวจากประตทูางเขา้ถงึอาคารเพือ่ใหก้ารเดนิทางรม่รืน่ขึน้ 

ติดตั้งพัดลมไอนำ้าด้านข้างห้องอาหาร	และติดตั้งเครื่องพ่นหมอกลดอุณหภูมิบริเวณ	BCP	Center	Point	เพื่อให้พนักงานและ 

ผู้มาติดต่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 

: :70 20 10

จากประสบการณ์	และลงมือ
ปฏิบัติหน้างานจริง

การโค้ชจากหัวหน้างาน
โค้ชจากภายนอก	พี่เลี้ยง

ผ่านการอบรมโดยไม่ได้อยู่หน้างานจริง	เช่น	
การอบรมในห้องเรียน
การค้นคว้าต่าง	ๆ

การจัดทำาแผนพัฒนา
การจัดทำาแผนพัฒนา	ดังกล่าวนั้น	ในปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพนั้น	จะใช้ระบบ	70-20-10	กล่าวคือ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะแก่พนักงานและครอบครัวมากกว่าที่กฎหมายกำาหนดและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เช่น 

•	รถรับส่งพนักงาน •	โบนัส •	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

•	สวัสดิการรักษาพยาบาล •	ชุดทำางาน •	ประกันสังคม 

•	ห้องออกกำาลังกาย •	ห้องแพทย์ •	สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
     ฯลฯ 

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557062



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที	ได้มีการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะทำางานปรับปรุงกระบวนการและการค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมจากเสียงของลูกค้า(Voice	

of	Customer	Committee	:VOCC)	เพื่อดำาเนินงานรับฟังเสียงของลูกค้าและนำาไปสู่การปรับปรุง	แก้ไข	และตอบสนองในส่วน

เกี่ยวข้อง	คือ	1)	การบริหารงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์	2)	การยกระดับมาตรฐานการบริการ	3)	การศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนำ้ามันเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

  “ศูนย์บริการลูกค้า”	ใช้ระบบบริหารงานการจัดการข้อร้องเรียนด้วยโปรแกรม	SAP	CRM	และนอกจาก	“ศูนย์บริการ

ลกูคา้”	ทีเ่ปน็ผูร้บัข้อมลูดา่นแรกในการรบัฟงัความคดิเหน็	ขอ้เสนอแนะและรบัขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ	จากลกูคา้ผา่นทาง	Call	Center	

อีเมล์	เว็บไซต์แล้ว	บริษัทฯ	ยังดำาเนินงานเชิงรุก	ด้วยการใช้โปรแกรมอัตโนมัติรายงานผลข้อมูล/ข้อความ/ข่าวสารทุกประเด็นที่

กลา่วถงึบรษิทัฯ	ในสือ่สงัคมออนไลน	์กระทู	้เวบ็ไซตต่์างๆ	ในทุกวนั	ทำาให้บรษิทัฯ	รบัรูข้อ้มลู	และสามารถตอบสนอง	แกไ้ขปญัหา

ของลูกคา้ได้ทนัท่วงที	เป็นการปิดช่องว่างในกรณีที่ลกูค้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ	ได้โดยตรง	เป็นผลใหก้ารตอบสนองต่อลูกค้า

ในปีนี้	มีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม	คิดเป็น	ร้อยละ	94				

การรับเรื่องร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ

การดำาเนินการ
ต่อข้อร้องเรียน

ผลลัพธ์

ช่องทางในการร้องเรียน
	Call	Center	1651	 ร้อยละ	 75
	เว็บไซต์	 ร้อยละ	 10
	สื่อสังคมออนไลน์หลัก	ร้อยละ	 13
	กระทู้ต่างๆ			 ร้อยละ	 1
 
จำานวนข้อร้องเรียน 1,145  เรื่อง 
แบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

• 	การให้บริการ	ร้อยละ	59%
• 	สินค้าและบริการ	ร้อยละ		15%
• 	อื่นๆ	ร้อยละ	26%

• บันทึกเข้าระบบบริหารจัดการข้อ 
	 ร้องเรียน	(โปรแกรม	SAP	CRM)	

• ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
	 รับทราบ/แก้ไข/แจ้งผลให้ลูกค้า 
	 ทราบ/

• ประเมินความพึงพอใจ	เพ่ือปิดข้อ 
	 ร้องเรียน	(ภายใน 2 วัน : หากไม่มี 
 การตอบสนองจากหน่วยงานที่  
 รับผิดชอบ ระบบจะรายงานไปยังผู้ 
 บริหารระดับสูงในสายงานนั้นๆ 
 เพื่อกำากับติดตามต่อไป) 

จัดการข้อร้องเรียนและดำาเนินการ
แก้ไขได้สำาเร็จ

ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ	

สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

มอบ “ใบประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่อง
และแก้ ไขปัญหาให้ผู้บริโภค (Call Center)
ดีเด่น ประจำาปี 2557” ในฐานะที่บริษัทคํานึง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
และรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 

แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค

ร้อยละ 96 

ร้อยละ 85 

การดูแลลูกค้าเม่ือเกิดอุบัติเหตุในสถานีบริการนำา้มัน ปี 2557 
ปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์หลังคาอาคารจ่ายนำ้ามัน (Canopy) สถานีบริการ 
นำ้ามัน สาขานครปฐม ทำาให้รถยนต์ของลูกค้าได้รับความเสียหาย บริษัทฯ 
ไดเ้ขา้ไปรบัผดิชอบโดยคำานงึถงึความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งรวดเรว็ หลงัจากน้ัน 
บริษัทได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัย โดยส่งทีมตรวจสอบเช็คความแข็งแรง 
ของโครงสร้าง และความพร้อมของอุปกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้าน 
ความปลอดภัยในทุกสถานีบริการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 063



การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 ด้วยความเชื่อว่า	ความสุขที่ยั่งยืน	คือ	การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ	บริษัทฯ	จึงมีโครงการพัฒนาชุมชน

และสังคมทั้งในระดับพื้นที่และสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2557	บริษัทได้ริเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ๆ	เพิ่มจากปี 

ที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม		ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	จุดแข็งของบริษัทฯ 

แนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลก	สถานการณท์างการเมอืง	ภยัพบิตั	ิ(แผน่ดนิไหว)	ผา่นการแบง่ปนัเพือ่สรา้งความสขุอยา่งยัง่ยนื 

สู่สังคม	กล่าวคือ	

โครงการใหม่เพื่อตอบสนองต่อสังคมโดยรวม 
	 จุดสำาคัญในการร่วมดูแลชุมชนและสังคมระยะไกลในวาระครบรอบ	30	ปี	คงไม่ใช่แค่การแสดงความรับผิดชอบด้าน 

สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างดีที่สุดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางธุรกิจเท่าน้ัน	บริษัทฯ	มีความมุ่งหมายท่ีไกลไปถึง 

การดแูลสงัคมไทยในฐานะ	“พลเมอืงไทย”	ทีจ่ะดแูลและสรา้งประโยชนแ์กส่งัคมใหม้คีวามสขุ	ในความเชือ่ทีว่า่	“ความสขุทีย่ัง่ยนื	

คือ	การแบ่งปัน”	เพื่อให้คนไทยยังคงตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในแผ่นดินไทยได้อย่างพอเพียง

- 30 ปีบางจาก ชวนคนไทยสร้าง 
 คุณค่าแห่งการแบ่งปันร่วมกัน
 ด้วยการมอบรถบริจาคโลหิตแก่	
	 สภากาชาดไทยและเครื่องมือแพทย์	
	 เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	
	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- โครงการสถานีบริการนำ้ามัน 
 บางจาก หุ้นส่วนสังคมสีเขียว  
 (Green  Partnership)	ขยายต่อ	
	 แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม	
	 และสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่าย
	 ผู้ประกอบการสถานีบริการนำ้ามัน
	 ใน	4	ประเด็น	:	การดูแลผู้บริโภค	/		
	 การดแูลสิง่แวดลอ้ม	/	การดแูลสงัคม		
	 /	การดูแลพนักงาน

- ภาพยนตร์โฆษณา Sharing 
	 เผยแพร่ชีวิต	คุณโจน จันได	ผู้ก่อต้ัง	
	 ศูนย์พันพรรณ	ศูนย์การเรียนรู้
	 เพื่อนการพึ่งพาตนเองและศูนย์	
	 เมล็ดพันธุ์	ที่เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์พื้น	
	 บ้านแท้จะเป็นรากฐานแห่งการพึ่ง	
	 ตนเองและนำามาซึง่ความสขุทีย่ัง่ยนื	 
	 เขาจึงสะสมและแบ่งปันอิสรภาพใน	
	 การใช้ชีวิตสู่คนรอบข้างเพื่อให้	
	 ความสุขฝังรากลึกสู่สังคมไทย	
- จัดทำาและเผยแพร่บทเพลง
 แผ่นดินนี้...มีพอ	ประพันธ์โดย
	 คุณนิติพงษ์	ห่อนาค	ขับร้องโดย
	 คุณอัสนี	โชติกุล	มุ่งหวังสร้างสำานึก 
	 ให้คนไทยกลับมาอยู่ร่วมกันได้	
	 ด้วยความเกื้อกูล	ช่วยเหลือ
	 แบ่งปันกันเช่นอดีต

- คิดค้นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย 
 ชนิดใหม่	“ชาข้าวคั่วและชาเขียว	
	 ข้าวคั่ว”	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	
	 ของชาวนาที่ยากลำาบากในช่วง 
	 วิกฤตจำานำาข้าว	และเกษตรกรชา
	 จ.	เชียงราย	ที่ประสบเหตุ
	 แผ่นดินไหว

ร่วมใช้...ร่วมแบ่งปัน ปลุกสำานึกแห่งการแบ่งปัน นวัตกรรม...แห่งการแบ่งปัน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557064



-	 ขยายสถานีบริการนำ้ามันชุมชน
	 เพิ่มขึ้น	จาก	617	เป็น	626	แห่ง	
-	 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็น	
	 สินค้าส่งเสริมการขายในสถานี	
	 บริการ	เช่น	ข้าวกล้องอินทรีย์	มีดี
	 3	ต่อ	ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
	 ไร่เชิญตะวัน	(ท่าน	ว.วชิรเมธี)	ทำาให้ 
	 มีเงินไหลเวียนกลับไปยังชุมชนกว่า		
	 16	ล้านบาท	

การศึกษา	:	โครงการประกวด	
Thailand	Go	Green	2014	ในหัวข้อ	
“ฉลาดกิน	ฉลาดอยู่	ฉลาดใช้พลังงาน
ทดแทน	วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว”
ให้นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
ร่วมกันทำาโครงการและสร้างผลลัพธ์
ในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-	 รับซื้อนำ้ามันพืชใช้แล้วเพื่อผลิต
	 เป็นไบโอดีเซล	ลดปริมาณการ
	 นำาเข้านำ้ามันดิบ	และลดผลกระทบ 
	 ด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งนำ้ามันพืช	
	 ใช้แล้วลงแหล่งนำ้า	ตลอดปี	2557		
	 รับซื้อนำ้ามันพืชกว่า	108	ตันนำามา 
	 ผลิตไบโอดีเซลได้กว่า	92,000	ลิตร	
	 ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	 ได้	72	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
	 เทียบเท่า

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

โครงการที่ดำาเนินการต่อเนื่องต่อสังคมโดยรวม 

โครงการใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนระดับพื้นที่ 
	 การรว่มพฒันาชุมชน-สงัคมในระยะใกล้	บรษิทัฯ	มเีปา้หมายชดัเจนทีจ่ะดำาเนนิงานทีส่ะทอ้นความเปน็มติร เปน็ประโยชน ์

และปลอดภยัตอ่ชมุชน	โดยม“ีสว่นสิง่แวดลอ้มและชมุชนสัมพนัธ”์	รบัผิดชอบ	ด้วยความเปน็ชมุชนเมอืงทำาให้กลุ่มผู้อาศยัรอบ 

โรงกลัน่มคีวามหลากหลาย	นำามาสูก่ารแบง่แผนงานและเปา้หมายการทำางานในแตล่ะกลุม่ทีแ่ตกตา่งกนั	ในปนีีบ้รษิทัฯ	ได้รเิริม่

จดัสมัมนาคณะกรรมการชุมชนรว่มกบัผูบ้รหิารบรษิทัฯ	เพือ่ใชเ้ปน็เวทชีีแ้จงขอ้มลูและเชือ่มความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั	โดยเนน้

กิจกรรมและการสื่อสาร	2	ทาง		และยังมีการสำารวจความคิดเห็นของชุมชนรอบโรงกลั่นฯ	ทำาให้ทราบถึงความคิดเห็นและความ

คาดหวังของแต่ละกลุ่มที่มีต่อโรงกลั่นฯ	นำามาสู่การต่อยอดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ท่ีอาศัยการมีส่วนร่วม	ริเริ่มโครงการใหม่เพื่อ

ปรับปรุงการดำาเนินงานเดิมและแก้ไขปัญหาสาธารณะในสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน	

เส้นทางในการดำาเนินงานชุมชนสัมพันธ์และโครงการจำาแนกตามกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายย่อย

(พ.ศ.2557-2560) 

ระยะที่	1

5.	คอนโด

โครงการในปี 57: 
•	 กิจกรรม
	 เยี่ยมบ้านบางจากฯ	

คุ้นเคย	ไว้ใจ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อุปสรรค	:	วิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความเป็นส่วนตัวสูง

ระยะที่	2

3.	ครอบครัว				4.แฟลตทหาร		

โครงการในปี 57
•	 พื้นที่สีเขียว	-	ลานกีฬา	
	 และเครื่องออกกำาลังกาย 
	 กลางแจ้ง			
•	 โครงการครอบครัวเดียวกัน

ร่วมคิด	ร่วมทำา	
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปสรรค	:	ประชาชน
ยังขาดจิตอาสา

ที่จะทำางานส่วนรวม	

ระยะที่	3

1.ชุมชน						2.	โรงเรียน

โครงการ ในปี 57    
•	 ชุมชนสุขภาพดี	อบรมอาชีพ		 	
	 กรรมการสัญจร
•	 เส้นทางห่ิงห้อยวิถีแห่งการอนุรักษ์		
•	 อ่านออก	เขียนได้	ง่ายนิดเดียว	
•	 Gen	ดี	ปลุกพลังวัยใส	
	 พลิกใจใฝ่ดี

พัฒนา	-	พึ่งพาตนเอง
สร้างจิตอาสา

และชุมชนสร้างเสริม
สุขภาพ

เป็นมิตร

เป็นประโยชน์

ปลอดภัย

ความพึงพอใจ

ร้อยละ	97

เป้าหมาย
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ผศ. ดร.อัญชนา ท่านเจริญ (อาจารย์)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ที่ปรึกษาและคณะทำางาน โครงการ
เส้นทางหิ่งห้อย วิถีแห่งการอนุรักษ์) 

โครงการใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนระดับพื้นที่ 

-	 ดำาเนินโครงการ	อ่านออก	
	 เขียนได้	ง่ายนิดเดียวเพื่อแก้ไขปัญหา
	 เด็กอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้ใน	
	 ชุมชน-โรงเรียนอันเป็นปัญหา
	 ระดับชาติ	
-	 พัฒนาเยาวชนในโครงการ	Gen	ดี	:		
	 ปลุกพลังวัยใส	พลิกใจใฝ่ดี	เพื่อปรับ	
	 ทัศนคติและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ	
	 เยาวชนในโรงเรียน	3	โรงเรียน
	 รอบโรงกลั่น	

-	 จัดสัมมนาคณะกรรมการ
	 ชุมชนสัญจร	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	
	 และรับฟังความคิดเห็น/
	 ความต้องการจากชุมชน	
	 อีกทั้งเป็นการชี้แจงจุดยืน	
	 นโยบาย	และการดำาเนินธุรกิจ
	 ด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กร

-	 ดำาเนินโครงการส่งเสริม
	 ความหลาก	หลายทางชีวภาพ	:
	 	เส้นทางหิ่งห้อยวิถีแห่งการอนุรักษ์			
	 ร่วมกับผู้นำาชุมชนใน	6	ตำาบล 
	 กระเพาะหมู	อ.พระประแดง	
	 จ.	สมุทรปราการ	เพื่อวางแผนฟื้นฟู		
	 อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า			
	 ปอดของคนเมืองให้มีสภาพ
	 	ที่สมบูรณ์	โดยมีหิ่งห้อยเป็นตัวชี้วัด	
	 ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ	มีแผน	
	 ดำาเนินโครงการ	3	ปี	(2557-2559)

การศึกษา

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เป้าหมาย

ความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม

		 	 96.93	 99.15	 98.0	 97.0	 ≥90

ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	

การบริจาคเพื่อประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ	8.37

ประชาชนกว่า	30,000	คน จัดกิจกรรมกว่า	250	ครั้ง

การจัดโครงการ/

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	91.63

ชั่วโมงรวมการทำางานอาสาของ

พนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่นรวม

6,395	ชั่วโมง

คิดเป็นเงินกว่า	1.19	ล้านบาท	*

ร้อยละของงบประมาณที่ ใช้ลงทุนทางสังคมในชุมชนรอบโรงกลั่นฯ (รัศมี 1.5-2 กม.)

*คำานวนชั่วโมงรวมเฉพาะการทำากิจกรรมเพื่อสังคม 

ที่ใช้เวลาทำางานปกติ	จำานวน	5,265	ชั่วโมง

นอกจากนี้	ยังมีการทำากิจกรรมในวันหยุด

และมีพนักงาน	มีส่วนร่วมรวม	1,130	ชั่วโมง

บริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศไทย สามารถสื่อได้
จากโลโก้ของบริษัท การสนับสนุนสินค้าชุมชนโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนเมื่อเติมน้ำามัน

และเมื่อได้ทำางานโครงการหิ่งห้อยฯ ร่วมกัน ทำาให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการดูแลชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เพียงการรักษาภาพลักษณ์องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและ

ต้องการเห็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน
การลงมือปฏิบัติ บริษัทฯ ยังคงใส่ใจในรายละเอียดและให้ชุมชนมีความร่วมมือในทุกๆ ด้านแม้แต่

ในจุดเล็กน้อยก็ตาม ความคาดหวังในอนาคตคงฝากเรื่องการดำาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง เพราะบางงานบอาจไม่เห็นผลชัดเจนในเวลาอันสั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่อง

จริงจังและจริงใจก็จะช่วยสร้างสรรค์โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง

การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

รวมกว่า
16 ล้านบาท

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557066



ด้านการศึกษา
ความมุ่งหวัง   : เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาตามช่วงวัยปลูกฝังจิตสำานึกให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	 โรงเรียนของหนู	(พี่บางจากสอนน้อง)	ปีที่	12	 •	 เปิดโลกการเรียนรู้กับบางจากฯ	ปี	11
	 	 	 	 		 •	 โครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก	ปี	10	 •	 โครงการสร้างสำานึกพลเมือง	ปีที่	5
	 	 	 	 		 •	 โครงการบางจาก	Gifted	ปี	4	 •	 โครงการแว่นแก้ว	ปี	4

ด้านความปลอดภัย
ความมุ่งหวัง  : เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของโรงกลั่นมีภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉิน

	 	 	 	 	 จากสถานการณ์	หรือภัยพิบัติต่างๆ	ได้

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและ	ฝึกดับเพลิงให้กับ	 •	 มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง
	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียน/ชุมชน/คอนโดมิเนียมใกล้เคียง

ด้านการกีฬา
ความมุ่งหวัง  : เยาวชนแข็งแรง	สุขภาพดี	ห่างไกลยาเสพติด	สามารถสร้างรายได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากๆ

	 	 	 	 	 การเล่นกีฬา

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	ฟุตซอลเยาวชนบางจาก	ปี	11
      •	สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก	ปี	8

โครงการที่ดำาเนินการต่อเนื่องในระดับพื้นที่
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ด้านคุณภาพชีวิต
ความมุ่งหวัง : เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	 โครงการชุมชนสุขภาพดี
      •	 โครงการครอบครัวเดียวกัน	ปี	21

ด้านความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ความมุ่งหวัง : กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงกลั่นและชุมชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	โครงการเติมความรู้เต็มถังกับ	โรงกลั่นนำ้ามันบางจากปี	5
       •	จุลสารครอบครัวใบไม้	ปี	10	และสารรอบรั้ว	ปี	10	 •	 โครงการชุมชนสัญจร	ปี	5
       •	สนุกคิด	วันปิดเทอม	ปี	5	 •	 วันเด็กบางจาก	ปี	30

ด้านสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งหวัง : ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	ครอบครัวสัญจร	:	ปลูกกล้าไม้คืนป่าให้ภูหลง	ปีที่	5	โดยเพื่อนบ้านบางจากกลุ่มสมาชิก
	 	 	 	 	 	 	 ครอบครัวเดียวกัน

      •	 โครงการรับซื้อนำ้ามันพืชใช้แล้วในชุมชน	รอบโรงกลั่น	ปี	3
	 	 	 	 		 •	 “ทอดผ้าป่า	รักษาต้นนำ้า”	โดยพนักงานและ	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
	 	 	 	 	 	 	 ซึ่งมีทั้งรอบโรงกลั่น	บางจากและโรงเรียนใน	จ.ชัยภูมิ	ปีที่	10

	 	 	 	 		 •	 สวนสุขภาพ	บริเวณบ้านพักกรมเสมียนตรา	สำานักปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่บางจาก

ด้านเศรษฐกิจ
ความมุ่งหวัง : สร้างรายได้และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนได้ใช้ความรู้	ความสามารถในการสร้างสรรค์งานที่เป็น	

	 	 	 	 		 ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

โครงการที่ทำาต่อเนื่อง •	ใหร้า้นอาหารจากชุมชน	ขายอาหารเพือ่สรา้งรายไดแ้ละเพือ่ใหอ้ำานวยความสะดวกใหแ้กผู่ร้บัเหมา 

	 	 	 	 		 	 	 นับพันคนในช่วง	ซ่อมบำารุงประจำาปี	สร้างรายได้จากการขายอาหารสู่ชุมชนกว่า	1.86	ล้านบาท

       •	ใช้บริการอาหารและขนมจากร้านในชุมชน	
       •	พิจารณาคนในท้องถิ่นเข้าทำางานตามความรู้	ความสามารถ
       •	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน	ปี	2

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557068



ความรู้สึกในการทำางานร่วมกัน มันเชื่อมให้เห็นถึงความปรารถนา
และความต้องการทำางานอย่างมีพลังในเชิงรุกที่แม่นตรงต่อการศึกษามากขึ้น 

บางจากฯ ใจกว้าง นึกถึงชุมชน
นึกถึงสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำาไปปรับปรุง

ผศ. ศิวกานท์  ปทุมสูติ
ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

กวี/นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข
ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วิทยากรประจำาโครงการ “อ่านออก เขียนได้ 
ง่ายนิดเดียว” 

คุณกัญญ์ภัสสร  ขจรศรีสรณ์
เพื่อนบ้านกลุ่มคอนโด
Elio Del Ray Condo

สุขุมวิท 64

การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร 

	 บริษัทฯ	 เช่ือว่า	 “การเรียนรู้และนวัตกรรม”	นำาองค์กรไปสู่การดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพหรือมีรูปแบบใหม่ 

ที่ดีขึ้น	จึงกำาหนด	“นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร”	และจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา

นวัตกรรมระดับองค์กร	(Corporate	 Innovation	Committee)	ซึ่งมีหน้าท่ีสนับสนุนการดำาเนินการตามแผนงานและเป็น 

คณะกรรมการตดัสนิผลงานดา้นนวตักรรมของโครงการตา่งๆ	รวมถงึอนมุตักิารพฒันาตอ่ยอดโครงการทีม่ศีกัยภาพ	นอกจากนัน้ 

บริษัทฯ	ยังมี	“ส่วนพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมองค์กร	(Innovation	and	Business	Development	Division)”	เพื่อดูแลงาน

ดา้นนวตักรรมโดยเฉพาะ		มหีนา้ทีว่เิคราะหแ์ละนำาเสนอข้อมลูเพือ่รว่มกำาหนดทิศทางกบัผู้บรหิารในการดำาเนินโครงการนวตักรรม

ต่างๆ	พัฒนาและผลักดันให้เกิดกระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยจัดรูปแบบให้มี	 Innovation	Facilitators 

จากทุกสายงานร่วมส่งเสริมให้การพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้กำาหนดกรอบโครงสร้างงานด้านนวัตกรรมประกอบด้วย			

ในการทำางานที่ผ่านมาได้สัมผัสถึงความตั้งใจ ความอุตสาหะ และความทุ่มเทที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่คาดหวังร่วมกันเมื่อร่วมทำางานลงลึก ยิ่งเห็นความเพียรพยายามอย่างสร้างสรรค์ อาจต้อง

พลิกแพลงกระบวนท่าเพื่อให้ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหามีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้พบว่า ผู้บริหาร
และคณะทำางานของบริษัทฯ มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน จนเชื่อได้ว่าเป็นการทำางานที่ทุกก้าวต่อไป

จะมีคุณค่าต่อการศึกษาและสังคมอย่างสร้างสรรค์ได้ ความคาดหวังที่มีต่อบริษัท บางจากฯ หรือแม้แต่
องค์กรธุรกิจอื่นๆ ที่ปรารถนาดีต่อสังคม ควรเรียนรู้ความจริงของสังคมในเชิงลึกและมองให้เห็นเหตุ

ปัจจัยอย่างแท้จริง แสวงหาผู้มีส่วนร่วม และบุคลากรที่มีความคิด ความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน
มองถึงความต่อเนื่องผูกพันที่สามารถประจักษ์ได้ถึงพัฒนาการอันพึงประสงค์ สร้างสรรค์โมเดล

เชิงทำาให้ดูอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของการทำาได้จริง และสุดท้าย
ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เพื่อชีวิต และจิตวิญญาณ

มนุษย์จริงแท้ในความหมายของการอ่านชีวิต อ่านสังคม และคิดวิเคราะห์อย่างเท่าทัน
ไม่ตกเป็นเหยื่อของกาละกระแสที่พัดพาไปอย่างสะเปะสะปะอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน

 ฉันเก็บออมเม็ดเหงื่อเป็นเชื้อไฟ เป็นแรงใจไหวตื่นทุกเช้าตรู่
 ปลุกเรียกความหลับซึ่งหับประตู ให้รับรู้แสงแรกนัครา
 จึงเชื่อในเช้าการก้าวย่าง เชื่อในการเดินทางไปข้างหน้า
 เชื่อในรักถากถางสร้างมรรคา รอยเกวียนเปลี่ยนเวลายนตกรรม
 จากรากเหง้าเก่ากาลตำานานวิถี สู่อุษาวดีดำาเนินฉนำา
 บางเรื่องราวเล่าบอกความชอกช้ำา เป็นจุดดำาในแผ่นดินถิ่นทาง
 เธอเก็บฟืนก่อไฟในคืนแรม แต่งแต้มศรัทธาก่อนฟ้าสาง
 หวังให้โลกรายรอบความบอบบาง หลืบที่ร้างโคมรัตน์สัมผัสรัก
 เราจึงพบสบพ้องใจส่องใจ เห็นเนตรดาวภายในสมานสมัคร
 สานทอปณิธานการฟูมฟัก ปกปักตัวละครผู้อ่อนแอ
 รวมเม็ดเหงื่องดงามสามทศวรรษ เธอยืนหยัดปรัชญาฝ่ากระแส
 ด้วยพลังพิสุทธิ์ฉุดเรือแพ ดูแลธรรมชาติปัดกวาดใจ
 แม้เพียงเพื่อนร่วมทางร่วมถางถาก ร่วมฝากรอยเท้าเฝ้าสมัย
 ฉันก็พร้อมยืนยันการก้าวไป      เป็นหนึ่งพลังสร้างไทยเคียงข้างเธอ

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้น้ำามันรู้สึกประทับใจและไว้วางใจบริษัทบางจากฯ เพราะรับรู้ว่า บางจากฯ  เป็นผู้จำาหน่ายน้ำามัน
ที่สะอาด มีคุณภาพ และมีความสม่ำาเสมอในการรักษาคุณลักษณะของสินค้าในแบบนี้มาตลอด และยังมีการส่งเสริม
การขายที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่ายตรงกับความต้องการ  โดยรวมก็มีความเห็นว่า  บริษัทฯ น่าจะเดินมาถูกทางแล้ว 
ก็คาดหวังว่า บริษัท บางจากฯ จะรักษาระดับคุณลักษณะดีๆ นี้ ไว้ได้นานๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ  

ความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทบางจากฯ ส่วนตัวรู้สึกประทับใจว่ามี
ความตั้งใจ เอาใจใส่ เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น ติดดิน ไม่เน้นภาพลักษณ์และเป็นมิตรอย่างยิ่งค่ะ   

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 069



คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

Organization Development Committee
(OD Com)

ส่วนพัฒนาระบบงานและ
นวัตกรรมองค์กร

(IBD	:	ทีมเลขานุการ)

สายงาน
ด้าน

ธุรกิจโรงกลั่น

สายงาน
ด้าน

ธุรกิจการตลาด

สายงานด้าน
บริหารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
ด้าน
บัญชี

และการเงิน

สายงาน
ด้านยุทธศาสตร์

องค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
ด้าน

ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการ

Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator

Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator

Innovation	Facilitator Innovation	Facilitator

บทบาท/ความรับผิดชอบ

• เข้าร่วมการตัดสินใจโครงการ	
• สนับสนุนการดำาเนินงาน
	 ตามแผนงานใน	สายงานของ		

	 Innovation	Facilitator	

บทบาท/ความรับผิดชอบ

• ประสานงานจัดกิจกรรมตามที่	คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
ขององค์กรงานกำาหนด	/	หัวข้อ	/	ช่วงเวลา	ในแต่ละปี

•	คัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการ	/	จัดกลุ่ม
•	ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

QCC
Committee

Cascade

Kaizen,	CoPs

Internship/New	Recruits

Product	Innovation

	 บริษัทฯ	กำาหนดกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพสำาหรับส่ือสารทำาความเข้าใจ	และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและ 

การเรียนรู้ในองค์กร	ดังนี้

 1.	 พัฒนาการทำางานรายบุคคล	(Individual	Work	Improvement)	พนักงานทุกคนรับผิดชอบตัวชี้วัด	(Individual	KPIs) 

	 	 ในการคิดและให้ข้อเสนอแนะ	หรือดำาเนินการปรับปรุงการทำางานของตนเองอย่างน้อย	1	เรื่องในแต่ละปี			

 2.	 ปรับปรุงกระบวนการทำางาน	(Work	 Improvement)	 เป็นโครงการท่ีเสนอแนะเพื่อลดค่าใช้จ่าย	สร้างรายได้	 

	 	 และเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานประจำาวัน	ผ่านโครงการ	QCC	และ	Kaizen		

 3.	 พัฒนารูปแบบธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการรูปแบบใหม่	ผ่านโครงการนวัตกรรมข้ามสายงาน	(Cascade	Project)	 

	 	 โดยพนักงานต่างสายงานรวมกลุ่มเพื่อนำาเสนอแนวความคิดพัฒนาธุรกิจ	หรือโครงการต่างๆ	ซึ่งสอดคล้องกับ	ทั้งนี้ 

	 	 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลจะถูกนำาไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

  4.	 พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง	ผ่านโครงการชุมชนนักปฏิบัติ	(Community	of	Practice	:	CoPs)	เพื่อให้พนักงานที่อยู่ 

	 	 ในสายอาชีพเดียวกัน	แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างองค์ความรู้	และพัฒนากระบวนการทำางานร่วมกัน	เช่น	Legal	CoP		 

	 	 Procurement	CoP	Utility	CoP	เป็นต้น

  5.	 พัฒนานวัตกรรมภายนอกองค์กร	 เช่น	ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ	นำาเสนอการปรับปรุง 

	 	 กระบวนการทำางาน	หรือนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตการทำางาน

   

โครงสร้างการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557070



การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร

ภายใต้วัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความรู้

ภายใน

EBITDA

ภายนอก

สายธุรกิจ
การตลาด
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สายธุรกิจ
โรงกลั่น

นักศึกษา
ฝึกงาน

สายงานอื่นๆ ของบริษัท

ภาพรวมกระบวนการจัดการนวัตกรรมระดับองค์กร

โครงการนวัตกรรม 2554 2555 2556 2557

Quality	Control	Circle	(QCC)	1/	 36	 26	 40	 40
Kaizen	1/	 324	 226	 250	 260
ด้านอ่ืนๆ	เช่น			 55	 60	 60	 60
	 -	 Cascade	2/

	 -	 Community	on	Practices	2/

	 -	 Internship	2/

ข้อคิดเห็นเชิงนวัตกรรมระดับบุคคล	1/		 	 	 700	 850
ท่ีมีการดำาเนินการจริง	(เร่ือง)
1/	ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการทำางาน		ปรับปรุงกระบวนการทำางาน	ลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการผลิต	และงานสำานักงานทั่วไป
2/	ประเภทโครงการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ	(New	Business	Model),	พัฒนาองค์ความรู้	(Knowledge	Topics)					

จำานวนโครงการนวัตกรรม ตั้งแต่ปี 2554 - 2557 

	 ทัง้นี	้ขอ้มลูของโครงการนวตักรรมตา่งๆ	การถอดบทเรยีน	(Lesson	Learned)	ในการทำางานประจำาวนัถกูรวบรวมจดัเกบ็

ในระบบจัดการองค์ความรู้ของบริษัท	BCP	Knowledge	Management	System	(KM)	เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา	และ

นำาไปพัฒนา	ปรับปรุงการทำางานของตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลา

ภูมิใจที่ได้ทำางานที่นี้ เราทำางานร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เหมือนเป็น
ครอบครัว และประทับใจผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเรื่องนวัตกรรมเป็นอย่างดี ปีที่ผ่านมา
กลุ่ม LAB BEE ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำาผลงาน 
QCC (Quality Control Circle) ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำาให้ได้ประสบการณ์
และได้แลกแปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่ใหญ่ขึ้น มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น อยากให้บริษัทฯ 
สนับสนุนเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้มากขึ้น จะเป็นการกระตุ้น
พนักงานให้จริงจังด้วยการเสริมแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มที่ เพราะ
นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกขั้นตอน ไม่จำากัด และหากบริษัทฯ มีการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีบันทึกเพื่อพัฒนางานต่อยอดไปเรื่อยๆ ในอนาคตเราจะมีชุดความรู้เป็นของตัวเอง  
เป็นประโยชน์ให้องค์กรทั้งด้านความปลอดภัย/ลดค่าใช้จ่าย และทำาให้พนักงานคิด 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้นด้วย  

นายนพดล สืบสำาราญ
นายสรายุทธ เกิดมงคล/นายพรชัย ธราธรสันติ

นายนพฤทธิ์ ทินวัง 
กลุ่ม LAB BEE จากส่วนวิเคราะห์คุณภาพ 

การติดตาม / การใช้ประโยชน์

เราเป็นองค์กรที่มีหัวใจสีเขียวที่กำาลังเติบโต

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 071



สถิติแสดงผลการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557072



สถิติแสดงผลการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน

รายได้ของกิจการ หน่วย 2554 2555 2556 2557

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 ล้านบาท	 156,928.44	 162,622.83	 183,262.93	 178,300.35

รายได้รวม	 ล้านบาท	 158,557.50	 169,097.64	 186,127.08	 181,876.03

กำาไรสุทธิ	 ล้านบาท	 5,642.58	 4,199.89	 3,970.67	 296.10

ด้านเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้
ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วย 2554 2555 2556 2557

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 ล้านบาท	 147,032.76	 156,319.20	 175,782.96	 176,384.23	 	

ดอกเบ้ียจ่ายให้เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน	 ล้านบาท	 748.17	 910.48	 1,051.94	 1,293.81	 	

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถ่ิน	 ล้านบาท	 595.58	 765.22	 1,118.50	 	51.50		

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาชุมชน-สังคม	 ล้านบาท	 32.05	 40.17	 35.91	 	25.52		

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน	 ล้านบาท	 31.34	 14.14	 18.14	 	22.73		

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ล้านบาท	 1,582.20	 1,858.79	 2,065.05	 1,858.80	

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	 ล้านบาท	 1,176.82	 1,310.04	 1,337.33	 1,341.58

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน่วย 2554 2555 2556 2557

การจัดซ้ือสินค้าและบริการภายในท้องถ่ิน*	 ล้านบาท	 2,497	 3,327	 3,381	 4,511	 	

สัดส่วนการจัดซ้ือสินค้าและบริการภายในท้องถ่ิน*	 ร้อยละ		 83	 96	 89	 91	 	

    

*		หมายถึง		การจัดซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าภายในประเทศไทย
	 ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงบางกลุ่มของห่วงโซ่อุปทาน	ไม่รวมการจัดซื้อนำ้ามันดิบ	และรายการนอกสัญญาที่ตำ่ากว่า	50,000	บาท	สินค้าและบริการ	 	
	 จากบริษัทในเครือ	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 073



ด้านสิ่งแวดล้อม

BCPรายการ BGN BBF BSE

25572556255725562557255625572556

การใช้วัตถุดิบ (Material) 	 	 หน่วย		 	 	 	 	 	

-	 วัตถุดิบหมุนเวียน	(Renewable	Material)		 	 ตัน	
5,864,844*

	 334,348	 N.A.	 N.A.	
156,799*

	 2,065	 3*	 3	 	

-	 วัตถุดิบไม่หมุนเวียน	(Non-	Renewable	Material)		 ตัน	 	5,492,211	 N.A.	 N.A.	 	 162,967	 	 0

 *	ข้อมูลวัตถุดิบปี	2556	ไม่ได้แยกประเภท

การใช้พลังงาน (Energy) 			 	 หน่วย		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	 พลังงานไม่หมุนเวียน	 	 เทราจูล	 12,952.10	11,840.60	 N.A	 N.A.	 2,755.20	 199.8	 1	 3.2	 	

-	 พลังงานหมุนเวียน	 	 เทราจูล	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -			

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก    รายงานตามขอบเขตการควบคุมการดำาเนินการ (Operational Control  Approach)    

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง    

จากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)   819,846 753,078 -     -  8,937 9,760 24   68

	 -	 คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	 	 	 818,556	 751,876	 	-				 	-		 	8,907	 9,748		 	22		 	66			

	 -	 มีเทน	CH4	 	 ตัน	 	807		 	738		 	-				 	-				 	9		 	2		 	1		 	1			

	 -	 ไนตรัสออกไซด์	N2O	 	 คาร์บอน	 	483		 	464		 	-				 	-				 	21		 	7		 	1		 	1			

	 -	 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6	 	 ไดออกไซด์	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-					

	 -	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC	 	 เทียบเท่า	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม  

จากการซ้ือไฟฟ้าและไอนำา้ (ขอบเขต 2)   171,528 157,173 11,010 8,591 1,818 2,479 147 2,572

   รวม  991,374 910,251 11,010 8,591 10,755 12,239 171 2,640

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก     รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิ (Equity  Share  Approach)**    

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 

จากกระบวนการผลิต(ขอบเขต 1)   819,846 753,078  -     -    6,255 6,832 24   68   

 -	 คาร์บอนไดออกไซด์		CO2	 	 		 818,556	 751,876		 	-				 	-		 6,235	 6,824	 	22		 	66			

	 -	 มีเทน	CH4	 	 ตัน	 807		 	738		 	-				 	-				 	6		 	3		 	1		 	1			

	 -	 ไนตรัสออกไซด์		N2O	 	 คาร์บอน	 483		 	464		 	-				 	-				 	14		 	5		 	1		 	1			

	 -	 ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6	 	 ไดออกไซด์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-					

	 -	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC	 	 เทียบเท่า	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 -	

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม  

จากการซ้ือไฟฟ้าและไอนำา้ (ขอบเขต 2)   171,528  157,173 5,395  4,210 1,272 1,735 147 2,572  

   รวม  991,374 910,251 5,395  4,210 7,527  8,567 171  2,640 

**		รายงานตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ยกเว้น	บจก.	อุบลไบโอเอทานอล	บจก.	ขนส่งนำ้ามันทางท่อ	และ	บมจ.	เหมืองแร่โปแตชอาเซียน

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557074



2554หน่วยการปล่อยมลพิษ 2555 2556 2557

ออกไซด์ของไนโตรเจน	(จากการเผาไหม้)		NOX	(Combustion)	 ตัน	 634	 279	 521	 451	 	

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(จากการเผาไหม้	และจากหน่วยผลิต	 ตัน	 260	 29	 205	 23*

และบำาบัดกำามะถัน)	   

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า	10	ไมครอน	(จากการเผาไหม้)	 ตัน	 43	 10	 20	 8	 	

ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(จากหน่วยผลิตและบำาบัดกำามะถัน)

สารอินทรีย์ระเหย		(Fugitive	VOCs)		 ตัน	 N.A	 N.A	 N.A	 2.53	 	

ไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยจากหอเผาท้ิง	(Flared	hydrocarbon)		 พัน	ลบ.ม.	(ก๊าซ)	 N.A	 N.A	 N.A	 1250.5	 	

ไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยจาก	Vent	(Vented	hydrocarbon)	 พัน	ลบ.ม.	(ก๊าซ)	 N.A	 N.A	 N.A	 N.A	 	

ไฮโดรคาร์บอนท่ีปล่อยออกเทียบเท่านำา้มันท่ีผลิตได้		 ล้านบาร์เรล	 N.A	 N.A	 N.A	 0.02865	 	

	 	 	 	 เทียบเท่านำา้มัน

	 	 	 	 ท่ีผลิตได้	

นำ้าใช้ในการผลิต	 	 ลูกบาศก์เมตร	 2,156,619		 2,146,890	 2,378,073	 2,388,903

นำ้าทิ้งลงคลองบางอ้อ	 	 ลูกบาศก์เมตร	 613,193	 522,733	 1,172,745	 975,466

2554หน่วย

โรงกลั่น

นำ้า 2555 2556 2557

พารามิเตอร์ 2557หน่วย

ไขและนำ้ามัน	 	 ตัน	 2.26	 	

ของแข็งแขวนลอย	 	 ตัน	 14.31	 	

ของแข็งละลายนำ้า	 	 ตัน	 1,465.15	 	

บีโอดี	 	 	 ตัน		 10.73	 	

ซีโอดี	 	 	 ตัน		 66.33	 	

ซัลไฟด์	 	 	 ตัน	 0.32	 	

ปรอท	 	 	 ตัน		 0.002

คุณภาพนำ้าทิ้งที่ระบายออก

**		ไม่รวม	SO2	ที่ปล่อยออกจาก	Acid	Flare

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 075



2554หน่วยประเภทกากของเสีย 2555 2556 2557

ของเสียอันตราย	 	 	 ตัน	(ร้อยละ)	 1,487	(51)	 1,739	(71)	 1,253	(48)	 3,261	(83)	 	

ของเสียไม่อันตราย	 	 	 	ตัน	(ร้อยละ)	 1,451	(49)	 692	(29)	 1,363	(52)	 644	(16.5)	 	

    รวม ตัน (ร้อยละ) 2,938 (100) 2,431 (100) 2,616 (100) 3,905 (100)  

ของเสียจากการจัดการนำา้มัน/สารเคมีหกร่ัวไหล	 	 ตัน	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 1.1

กากของเสีย

หน่วยการกำาจัดของเสีย ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย

-	 ใช้ซำ้า	 	 	 	 ตัน	 	-				 443		 	

-	 นำากลับมาใช้ใหม่	 	 	 ตัน	 	927		 	56		 	

-	 การนำากลับคืน	รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง		 	 ตัน	 1,395	 25		 	

-	 เผาทำาลาย	 	 	 ตัน	 	410	 -				 	

-	 ฝังกลบ	 	 	 ตัน	 	1	 111		 	

-	 จัดเก็บในพื้นที่	 	 	 ตัน	 	528	 9		 	

    รวม   ตัน 3,261  644  

การรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมี หน่วย 2557

จำานวนการรั่วไหลของนำ้ามันและสารเคมีที่มีนัยสำาคัญ	(มากกว่า	150	ลิตร/ครั้ง)		 	 	 ครั้ง	(ลิตร)	 0	(0)

จำานวน	/	มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยสำาคัญ		 ครั้ง	:	บาท		 0	 0	 0	 0	

กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม		 ร้อยละ		 N.A.	 N.A.	 N.A.	 2	

2554

2554

หน่วย

หน่วย

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

2555

2555

2556

2556

2557

2557

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557076



ด้านสังคม

จำานวน
(คน)

2554สัดส่วนพนักงาน 2555 2556 2557

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1. การจ้างงาน

จำาแนกตามเพศ
	 ชาย			 				 756	 73.3	 750	 73.03	 753	 73.18	 762	 72.43	 	
	 หญิง	 	 275	 26.67	 277	 26.97	 276	 26.82	 290	 27.57
 รวม  1,031 100.0 1,027 100.0 1,029 100.0 1,052 100.0
จำาแนกตามระดับ 
	 ผู้จัดการขึ้นไป	(ระดับ	0-4)		 91	 8.82	 95	 9.25	 98	 9.52	 101	 9.60	 	
	 พนักงานระดับบริหาร	(ระดับ	5-9)		 452	 43.84	 461	 44.89	 462	 44.9	 494	 46.96	 	
	 พนักงานระดับปฏิบัติการ	(ระดับ	10-13)	 488	 47.34	 471	 45.86	 469	 45.58	 457	 43.44	 	
จำาแนกตามอายุ 
	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 346	 33.56	 309	 30.09	 296	 28.77	 287	 27.28	 	
	 ระหว่าง	30-50	ปี	 618	 59.94	 644	 62.71	 661	 64.24	 699	 66.44	 	
	 อายุสูงกว่า	50	ปี	ขึ้นไป		 67	 6.50	 74	 7.21	 72	 7.00	 66	 6.27	 	
จำาแนกตามพื้นที่ 
	 สำานักงานใหญ่	 141	 13.67	 136	 13.24	 135	 13.12	 112	 10.65	 	
	 โรงกลั่น	 802	 77.87	 806	 78.48	 809	 78.62	 855	 81.27	 	
	 ภาคเหนือ	 53	 5.14	 11	 1.07	 11	 1.07	 10	 0.95	 	
	 ภาคกลาง	 12	 1.16	 53	 5.16	 54	 5.25	 57	 5.42	 	
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 13	 1.26	 13	 1.27	 12	 1.17	 10	 0.95	 	
	 ภาคใต้		 10	 0.9	 8	 0.78	 8	 0.78	 8	 0.76	 	
พนักงานพ้นสภาพตามเพศ 
	 เพศชาย	 38	 82.61	 43	 89.58	 31	 77.5	 32	 86.49	 	
	 เพศหญิง	 8	 17.39	 5	 10.42	 9	 22.5	 5	 13.51	 	
พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย
	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 29	 63.04	 34	 66.67	 20	 48.78	 25	 67.57	 	
	 ระหว่าง	30-50	ปี	 9	 19.57	 15	 29.41	 19	 46.34	 8	 21.62	 	
	 อายุสูงกว่า	50	ปี	ขึ้นไป		 8	 17.39	 2	 3.92	 2	 4.88	 4	 10.81	 	

อัตราการลาออก  3.55  4.48  3.31  3.46  
พนักงานเข้าใหม่ 
	 เพศชาย	 69	 83.13	 39	 82.98	 35	 79.55	 44	 67.69	 	
	 เพศหญิง	 14	 16.87	 8	 17.02	 9	 20.45	 21	 32.31	 	
พนักงานเข้าใหม่ 
	 อายุน้อยกว่า	30	ปี	 80	 96.39	 47	 100	 43	 97.73	 61	 93.85	 	
	 ระหว่าง	30-50	ปี	 3	 3.61	 0	 0	 1	 2.27	 4	 6.15	 	
	 อายุสูงกว่า	50	ปี	ขึ้นไป		 0	 0.00	 0	 0	 0	 0.00	 0	 0.00	 	
การลาคลอดบุตร
	 พนักงานที่ลาคลอดบุตร	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 5	 N.A.	 8	 N.A.	 	
	 พนักงนที่กลับมาทำางานหลังคลอด	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 5	 N.A.	 8	 N.A.
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2554หน่วยจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 2555 2556 2557

2. การพัฒนาพนักงาน 

พนักงานทั้งหมด		 	 ชั่วโมง/คน/ปี		 36	 71	 47.2	 39.16	 	

	 จำาแนกตามเพศ	 ชาย						 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 42	 38.94	 	

	 	 	 หญิง	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 61.38	 39.75	 	

	 จำาแนกตามระดับ	 ผู้จัดการขึ้นไป	(ระดับ	0-4)		 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 122.1	 79.51	 	

					 	 พนักงานระดับบริหาร	(ระดับ	5-9)		 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 63.9	 39.01	 	

	 	 	 พนักงานระดับปฏิบัติการ(ระดับ	10-13)	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 15.06	 30.44	 	

	 จำาแนกตามสายงาน	 สายกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 72.42	 46.67	 	

	 	 	 สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี

	 	 	 สารสนเทศ	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 80.88	 48.00	 	

	 	 	 สายงานด้านบัญชีและการเงิน	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 59.4	 42.20	 	

	 	 	 สายงานด้านธุรกิจการตลาด	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 31.62	 21.68	 	

	 	 	 สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 41.1	 44.67	 	

	 	 	 สายงานด้านพัฒนาธุรกิจ

	 	 	 และยุทธศาสตร์องค์กร	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 109.08	 69.11	 	

	 	 	 สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน	 ชั่วโมง/คน/ปี		 N.A.	 N.A.	 84	 41.14

คะแนนเต็ม 5 4.25* 4.41/4.44* 4.26* ร้อยละ 66ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

3. ความผูกพันต่อองค์กร 

*	 บรษิทัฯ	มกีารสำารวจความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานฯ	ทกุป	ีในป	ี2554-2556		ไดป้ระเมินความผกูพนัโดยท่ีปรกึษาภายนอก	คอื	บจ.	แกลลอพ	 

 /	บจ.ทาวเวอร์	วัตสัน		กำาหนดคะแนนเฉลี่ยเต็ม	5	คะแนน		และในปี	2557		บริษัทฯ	ได้ปรับการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในมิติ 

	 ต่างๆ		เพิ่มเติมสู่การเป็น	The	Best	Employer	โดยมี	บจ.	เอออน	ฮิววิท		เป็นที่ปรึกษาและกำาหนดการให้คะแนนเป็นค่าร้อยละ
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2554หน่วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 2555 2556 2557

2554หน่วยความปลอดภัย 2555 2556 2557

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)        

	 Total	employee	plus	supervised	workers	 	 0.5	 0	 0.8	 1.4	 	

	 Independent	contractors	 	 0	 0	 0	 2.7	 	

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)  

	 Total	employee	plus	supervised	workers	 	 10.9	 0	 13.5	 18.1	 	

	 Independent	contractors	 	 0	 0	 0	 16.1	 	

อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR) 

	 Total	employee	plus	supervised	workers	 	 1.8	 2	 4.4	 3.2	 	

	 Independent	contractors	 	 0	 1	 0	 9.4	 	

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการทำางาน       

พนักงาน		 	 กรณี	ต่อ	 0	 0	 0	 0	 	

	 	 	 	 หนึ่งล้านชั่วโมง	 	 	 	 	 	

ผู้รับเหมา		 	 กรณี	ต่อ	 0	 0	 0	 0	 	

	 	 	 	 หนึ่งล้านชั่วโมง	 	 	 	 	 	

อัตราการขาดงานของพนักงาน 	 วัน	ต่อ	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 0.02	 	

	 	 	 	 หนึ่งล้านชั่วโมง

	 	 	 	 ทำางาน      

เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตในระดับ 

Tier 1 (Tier 1 Process Safety Event) 

พนักงาน		 	 เหตุการณ์	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 0	 	

ผู้รับเหมา		 	 เหตุการณ์	 N.A.	 N.A.	 N.A.	 0

4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 บริษัทฯ	ได้เริ่มวัดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(Injury	Frequency	Rate:	IFR)	และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
(Injury	Severity	Rate:	ISR)	และอัตราการบาดเจ็บรวม	(Total	Recordable	Injury	Rate:	TRIR)	ของพนักงานและผู้รับเหมา 
ซึง่หมายถงึ	จำานวนผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บับาดเจ็บรนุแรงถงึขัน้หยดุงาน	และจำานวนวนัทำางานทีส่ญูเสยีไป	และจำานวนผูป้ฏบิตังิาน
ที่ได้รับจากการทำางานรวมเมื่อเทียบกับจำานวนชั่วโมงการทำางานในแต่ละป ี

	 จากสถิติข้างต้น	ค่า	IFR,	ISR	และ	TRIR	ของพนักงาน	และผู้รับเหมามีค่าสูงขึ้น	ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีการซ่อมบำารุง
ใหญ่ประจำาปี	ซ่ึงมีงานซ่อมและผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานจำานวนมากกว่าปกติ	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ได้สอบสวนอุบัติการณ์	
และนำาบทเรยีนจากขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรงุมาตรฐานการปฏบิติังานและมาตรการควบคุมการปฏบิติังานให้เข้มข้นข้ึนเพือ่ปอ้งกนั
การเกิดซำ้า	โดยได้กำาหนดเป็นแผนการปรับปรุงในระยะส้ันและยาว	และจัดให้มีการติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จ	รวมทั้งการ
สื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง	โดยมาตรการปรับปรุงดังกล่าว	 	

*		ปี	2557	ทบทวนรูปแบบการประเมินความพึงพอใจสู่การประเมิน	ที่สอดคล้องกับ	Most	Admired	Brand	ซึ่งจะเริ่มสำารวจในต้นปี	2558

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า	 ร้อยละ	 78	 86	 84	 N.A.*

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล	 ครั้ง	 0	 0	 0	 0	
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LRQA Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Petroleum Public Company Limited’s Sustainability 
Report for the calendar year 2014 
 
This Assurance Statement has been prepared for the Bangchak Petroleum Public Company Limited in 
accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by the Bangchak Petroleum Public 
Company Limited (BCP) to provide independent assurance on its ‘Sustainability Report 2014’ (“the report”) 
against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier using LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on 
current best practise and uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness 
and reliability of performance data and processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered Sustainability Report 2014 of BCP’s subsidiaries in Thailand under its 
operational control and specifically the following requirements: 

 Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI G4’s reporting guidelines and core option  
- GRI G4’s oil and gas sector disclosures 

 Evaluating the reliability of data and information for only the selected specific standard disclosures listed 
below:  
- Environmental : material used by weight (G4-EN1), energy consumption within the organization (G4-

EN3), water withdrawal by source (G4-EN8), direct and indirect GHG emissions (G4-EN15-16), NOx, 
SOx, and other significant air emissions (VOC and H2S) (G4-EN21), total weight of waste by type 
and disposal method (G4-EN23) and        

- Social : type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days (G4-LA 6) and average 
hours of training per employee (G4-LA9).  

 
Our assurance engagement excluded the data and information of the subsidiaries where BCP has no 
operational control in Thailand and all its operations and activities outside of Thailand.  Our assurance 
engagement also excluded the data and information of its suppliers, contractors and any third-parties 
mentioned in the report. 
 
LRQA’s responsibility is only to BCP.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in 
the end footnote. BCP’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
report is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of BCP. 
 

LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that BCP has 
not: 

 Met the requirements above 

 Disclosed accurate and reliable performance data and information  

 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 

LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification approach.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

 

 Assessing BCP’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders 
were captured correctly. We did this through interviewing BCP employees who are directly engaging with 
stakeholder groups, and reviewing associated records. 
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 Reviewing BCP’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues 
were included in their report.   We did this by benchmarking reports written by BCP and its peers to 
ensure that sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in 
determining material issues to evaluate whether BCP makes informed business decisions that may 
create opportunities that contribute towards sustainable development.  

 Auditing BCP’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or 
mis-statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, 
instructions and systems as well as a visiting its refinery waste handling facilities.  We also spoke with 
those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

 Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from BCP’s stakeholder 
engagement process. BCP has maintained open dialogues with all of its stakeholders. Stakeholder 
inputs from these dialogues have influenced BCP’s business strategies to continuously improve its 
sustainability performance.   

 Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning BCP’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  It should be noted that BCP has established extensive criteria for determining 
which issue/aspect is material and that these criteria are not biased to the BCP’s management. 

 Responsiveness:  
BCP and its subsidiaries have processes in place for responding to various stakeholder groups. BCP 
extended the reporting boundaries to cover its renewable energy business as a response to the 
expectation raised by local communities in Thailand.  However, we believe that future reports should 
explain the progress and disclose performance indicators from these renewable energy businesses. 

 Reliability: 
Data management systems are defined but the implementation of these systems varies in each 
subsidiary. BCP may consider establishing internal control activities such as internal verification to 
further improve the reliability of its data and information. 

 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by 
senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only work undertaken by LRQA for BCP and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
             Dated: 25 February 2015 

 
Opart Charuratana           
LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 
LRQA reference: BGK6022617 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2013.  A member of the Lloyd’s Register Group 

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557084



แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	2557		

1. กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน

	 	 เพศ	 หญิง	 ชาย

	 	 อายุ													 ตำ่ากว่า	30	ปี	 30-45	ปี	 	 มากกว่า	45	ปี

2. ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

										 พนักงาน	 ลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 	 ประชาชน/ชุมชนใกล้เคียง

									 ผู้ประกอบการสถานีนำ้ามัน/ผู้บริหารสถานีบริการนำ้ามันชุมชน																																													 ลูกค้า	ประชาชน																																										

									 คู่ค้า	 สื่อมวลชน	 ข้าราชการ/	หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้	

								 อื่นๆ	(ระบุ...............................)

3. ท่านได้รับรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557  จากช่องทางใด 

	 	 เว็บไซต์	ของบริษัทบางจากฯ	 งานสัมมนา/บรรยาย/นิทรรศการ	 พนักงานบริษัทบางจากฯ

	 	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 อื่นๆ	(โปรดระบุ.............)

4. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557  

					 	 เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น/ธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อการศึกษา	 	 เพื่อรู้จักบริษัท	บางจากฯ

	 	 เพื่อเป็นแนวทางในการทำารายงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม/	รายงานความยั่งยืนในองค์กรของท่าน

									 	อื่นๆ	(กรุณาระบุ.....................................................................................................................................)

5. ความพึงพอใจต่อรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2557

	 	 ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงาน	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย																		

	 	 ประเด็นสำาคัญในการรายงาน	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย																														

								 เนื้อหา	การลำาดับเรื่องราว	น่าสนใจ	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	

	 	 สื่อความหมายที่เข้าใจง่าย	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย																		

	 	 การออกแบบรูปเล่ม	 	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย																		

	 	 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย			

6. ท่านสนใจเนื้อหาบทใดมากที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)         7. ท่านสนใจเนื้อหาบทใดน้อยที่สุด (กรุณาระบุเหตุผล)

8. การเผยแพร่ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านรายงานฉบับนี้ ทำาให้ท่านรับรู้ถึงความตั้งใจจริงในการดำาเนินงานของ  

 บริษัทบางจากฯ หรือไม่ อย่างไร	............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

9. ท่านคิดว่าประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท บางจากฯ ได้รับการระบุในรายงานครบถ้วนหรือไม่

	 	 ครบถ้วน	 ไม่ครบถ้วน	(กรุณาระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าควรเพิ่มเติมในรายงาน)	

......................................................................................................................................................................................................	

10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนารายงานฯ ในปีถัดไป

......................................................................................................................................................................................................	

......................................................................................................................................................................................................	

กรุณากรอกแบบสำารวจและส่งกลับมายังบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)  
ขอขอบคุณสำาหรับความร่วมมือของท่าน



บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
(ส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ : Sustainability Report 2014)
ตู้ ปณ. 70
ปณจ. บางนา
กรุงเทพฯ
10260

ใบอนุญาตเลขที่	ปน.ต	/	1253	ปณจ.บางนา

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร












