
การใช้พลังงาน

พลังงานเป็นต้นทุนท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามการใช้พลังงาน 
สร้างผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีท่ัวโลกต่างให้ความส�าคัญ และต้ังเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยืนเป้าหมายท่ี 7 (SDG 7) และ 13 (SDG 13) เพือ่ลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ลงทุนในโครงการระยะยาวที่สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยส�าคัญที่เรียกว่า “โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” หรือ “โครงการ 3Es” (Efficiency, Energy and Environment 
Improvement Project)

และจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้มีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เข้ามาร่วมในการพัฒนาโรงกลั่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงกลั่นสีเขียวชั้นน�าและก้าวทันโลก

เป้าหมายการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ปี 2562

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานของโรงกลั่นโดยใช้ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
การใช้พลังงานสากล และสามารถใช้เปรียบเทียบกับโรงกลั่นน�้ามันที่มีขนาดก�าลังการผลิตใกล้เคียงกัน และก�าหนดเป้าหมายร้อยละ
การใช้พลังงานภายในหน่วยผลิตของพลังงานเทียบเท่าน�า้มันเตาต่อก�าลังการผลิต (Fuel Oil Equivalent Barrel: %FOEB) ส�าหรับ
ปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (EII) น้อยกว่า 98.6 และ %FOEB เท่ากับร้อยละ 5.53

ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน

(Energy Intensity Index: EII)
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การใช้พลังงานภายในหน่วยผลิต

เป้าหมาย
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ของพลังงานเทียบเท่า
น�้ามันเตาต่อก�าลังการผลิต 

(Fuel Oil Equivalent Barrel: %FOEB)

ตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงาน และการพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแผนระยะสั้น

พฒันาผ่านโครงการทีเ่รียกว่า YES-R ซึง่จะพฒันาทางด้านความสามารถในการผลิต (Yield Optimization)  
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ความปลอดภัย (Safety Excellence) และเสถียรภาพ
ของโรงกลั่น (Reliability Enhancement)

แผนระยะกลาง

แผนระยะยาว

98.6

97.9

ผลลัพธ์ร้อยละ

5.07
EII น้อยกว่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบของการใช้พลังงานดังกล่าว
ในการด�าเนนิธรุกจิ บริษัทฯ จงึได้น�าระบบการจัดการพลงังานตามมาตรฐาน 
สากล ISO 50001 มาใช้ในการจัดการพลังงาน ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจ 
โรงกลั่นน�า้มันและศูนย์จ่ายตั้งแต่ปี 2557 และ ปี 2562 นี้บริษัทฯ เป็นบริษัท 
รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 
ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากลและเป็นรากฐานการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต

บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายและจดัท�าแผนพฒันาโรงกลัน่ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนรุกัษ์พลงังาน
ของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีแผนงานแต่ละระยะ ดังนี้

83รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ผลลัพธ์ของธุรกิจโรงกลั่น

ดัชนีการใชพลังงาน 
(Energy Intensity Index; EII)

*มีการซอมบำรุงใหญประจำป

การใชพลังงานภายในหนวยการผลิต
(รอยละของพลังงานเทียบเทาน้ำมันเตาตอกำลังการผลิต %FOEB)
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(Disclosure 302-3)

ผลการด�าเนินงานปี 2562

ปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดการและการลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน ภายใต้โครงการ Rocket Project โดยมีการศึกษาร่วม
กับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่
มุง่พฒันาบรษิทัฯ ในทกุด้านท�าให้มโีครงการด้านพลงังานเกดิขึน้ 
ในปี 2562 ได้แก่

โครงการลดการผลิตไฟฟ้า

ที่เครื่องผลิตไฟฟ้าจากไอน�า้ 

TG-3

โครงการเปลี่ยนฉนวนกันความร้อน

ของท่อส่งไอน�้าแรงดันสูงเพื่อลด

การสูญเสียความร้อน

โครงการลดอัตราส่วนการใช้ไอน�า้ 

ต่อสารป้อนเข้าหน่วยปรับปรุง

คุณภาพน�า้มัน (DGO-HDSU)

โครงการใช้ระบบ

Utility Optimization (UO)

จากโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2562 ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน 5.07 % FOEB ดีกว่าเป้าหมายที่ 5.53 % FOEB และดัชนีชี้วัด
การใช้พลังงาน (EII) มีค่า 97.9 ดีกว่าเป้าหมายของปี 2562 ที่ 98.6

แผนงานในอนาคต

เพือ่ให้ม่ันใจว่าการพฒันาการใช้พลงังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ รวมถงึเป็นผู้น�าด้านพลงังาน
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยืนไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม บรษิทัฯ ได้ท�าความร่วมมอืกับบรษัิทชัน้น�า อาท ิโรงกลัน่ COSMO Oil จากประเทศ
ญีปุ่น่ เพือ่แลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละประสบการณ์ ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดโครงการใหม่ส�าหรบัอนาคต  นอกเหนือจากโครงการ
ที่เริ่มด�าเนินการแล้วในปี 2562 และมีแผนจะแล้วเสร็จในปี 2563 และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้พลังงานของโรงกลั่น 
เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นโรงกลัน่ทีม่กีารจดัการพลังงานและการใช้พลงังานระดบั 1 ตามมาตรฐานสากล (Solomon Energy Intensity Index)

โครงการลดการใช้ไอน�า้โดยการ

ลดความดันที่หอแยกแนฟทา

หน่วยกลั่นล�าดับส่วนที่ 2 และ 3

โครงการลดการใช้ไอน�้าแรงดันสูง

โดยการลดความดันหอกลั่นล�าดับ

ส่วนที่ 2 และ 3

โครงการใช้ระบบ

Power Management System (PMS)

84 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)




