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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 เศรษฐกจิโลกทีม่คีวามผนัผวนอย่างหนกั	ราคาโภคภณัฑ์รวมถงึราคาน�า้มนัทีต่กต�า่	ภาวะเงนิฝืด	
แม้ว ่าจะมีปริมาณเงินจ�านวนมากในระบบจนเราไม่รู ้ว ่าจุดสมดุลใหม่อยู ่ ท่ีไหน	 ภาวะน้ี 
นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า	 “New	Normal”	 ในขณะท่ีสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง	 
ทั้งภาวะแล้งและสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง	ส่งผลถึงการตกลงกันครั้งใหญ่ของประชาคมโลก 
ใน	Paris	Agreement	ของ	COP21	ล้วนแล้วแต่เป็นประเดน็ทีส่�าคญัและท้าทายในอนาคตของบรษิทัฯ	 
และเพื่อให้บริษัทฯ	 เป็นองค์กรที่ทันสมัยเติบโตอย่างมั่นคง	 มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งใน 
ระดับประเทศและอาเซียนและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ 3S: Security Stability Sustainability	จึงเป็น
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ	 สอดรับกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ	 ทิศทางการพัฒนา 
ความยัง่ยนืของโลก	ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างชดัเจน	กล่าวคอื

6 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



 Security: เป็นการสร้างความมัน่คงด้านพลังงานให้กบัประเทศ	โดยการขยายการลงทุนไปยงั
ธรุกจิต้นน�า้	ซ่ึงต้นน�า้	หมายถงึ	แหล่งส�ารวจและผลติน�า้มนัดบิหรอืแหล่งแร่ธาตสุ�าคญัในอนาคต	เช่น	 
เหมอืงแร่ลเิทยีม	เพือ่จดัหาแหล่งพลงังานให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ของภาคธรุกจิและประชาชน
อนัเป็นการต่อยอดในธรุกจิปิโตรเลยีม

 Stability:	 เป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและการเงิน	 ด้วยการขยายสัดส่วน 
การลงทนุในพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	ธรุกจิโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์	
พลังงานใต้พื้นพิภพ	 (Geothermal)	พลังงานชีวมวล	 (Biomass)	และพลังงานชีวภาพ	 (Biogas)	
เป็นต้น	เพือ่ลดความแปรปรวนจากภาวะผนัผวนของสนิค้าโภคภณัฑ์และสร้างความสม�า่เสมอของ 
รายได้และยังเป็นการตอบโจทย์	Paris	Agreement

 Sustainability: เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างสมดุลใน	3	 ด้าน	 คือ	 ESG:	 
Environment,	Social	and	Governance	ทีอ่งค์กรยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอดนบัแต่ก่อตัง้		และเพือ่
ให้เกิดการสอดรับกับกลยุทธ์และการเติบโตของธุรกิจจึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรแบ่งตามกลุ่ม
ธุรกิจให้มีผู้รับผิดชอบแผนงานในเชิงรุกอย่างชัดเจน	รวมไปถึงเป็นปีที่บริษัทฯ	จัดตั้ง	ส�านักพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานด้านความยั่งยืนโดยยึดมั่นแนวทางสากลในการบริหาร
จัดการความยั่งยืน	ได้แก่	17	SDGs,	UNGC	และ	DJSI	มาประยุกต์ใช้ทั้งในองค์กรและขยายไปสู่
บริษัทในเครือ	คู่ค้า	และพันธมิตรอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งรวมถึงความพยายามพัฒนา	Social	Enterprise	
(SE)	ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ธุรกิจการตลาด	เป็นต้น	

	 จากการด�าเนนิยทุธศาสตร์	3S	ท�าให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น	แม้จะมีการเปล่ียนแปลงส�าคัญกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังจากท่ี
รฐับาลมนีโยบายลดการผกูขาดธรุกจิน�า้มนั	(G4-23)	แต่กม็ไิด้ส่งผลกระทบต่อแนวทางบรหิารจดัการ
ภายในองค์กรนัก	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	ยังคงต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะสร้างความสมดุลในธุรกิจหลัก 
ทั้ง	 4	 ธุรกิจ	 เพื่อให้บริษัทฯ	 เติบโตอย่างเข้มแข็ง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 สอดรับกับ	 “New	Normal”	 
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย	

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ช่ือบริษัท :	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

ช่ือในตลาดหุ้น	:	BCP

วันก่อตัง้ :	19	มิถุนายน	2527

ส�านักงานใหญ่ : 
ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคาร	A	ชั้น	10	
เลขที่	555/1	ถ.วิภาวดี-รังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ	10900

ผู้บริหารสูงสุด	:	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	:	1,376	ล้านบาท
จ�านวนพนักงานประจ�า	:	1,129	คน
ประเภทธุรกิจ :	ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

วิสัยทัศน์ “Greenergy Excellence”
มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร 
: พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

วัฒนธรรมพนักงาน 
:	 เป็นคนดี	มีความรู้	เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ค่านิยม
B	-	Beyond	Expectation	มุ่งความเป็นเลิศ
C -	Continuing	Development	สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง
P	-	Pursuing	Sustainability	ค�านึงถึงความยั่งยืน

พันธกิจ 
ต่อผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/ลูกค้า/เจ้าหนี้
: ด�าเนินธุรกิจที่สร ้างผลตอบแทนเติบโตต ่อเนื่อง 
และเป็นธรรม
ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
:	 มวีฒันธรรมการด�าเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
และสังคม
ต่อพนักงาน
:	 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เปิดบ้านบางจาก

ธุรกิจต้นน้ำ

ธุรกิิจปลายน้ำ

ธุรกิจกลั่นน้ำมัน

ธุรกิจการตลาด

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผลิตภัณฑการกลั่น

อาหาร น้ำมันเครื่อง คารแคร มินิมารท

ขนสง ลูกคา

น้ำมันดิบ

ธุรกิจขุดเจาะและผลิต

เครื่องดื่ม

สถานีบริการน้ำมัน

ปาลมน้ำมัน

มันสำปะหลัง

ไบโอดีเซล 
เอสเตอร (บี 100)

กระบวนการ

ธุรกิจไฟฟา

กระบวนการ

เอทานอล

โซลารฟารม กฟผ.
กฟภ.

ผูบริโภค

ห่วงโซ่คุณค่า

8 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร

กลุ่มธุรกิจ
โรงกล่ัน

กลุ่มธุรกิจ
การตลาด

กลุ่มธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจใหม่

บัญชีและการเงิน บริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายกำกับองค์กร

สำนักสื่อสารองค์กร

ส่วนบริหารความมั่นคงปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โครงสร้างองค์กร

คน

1,129
ส้ินปี 2558

มีพนักงานประจำจำนวน (G4-10)
ส้ินปี 2558

มีรายได้รวม

ล้านบาท

151,683

โครงสร้างการถือหุ้น 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
15.60%

สำนักงานประกันสังคม
14.31%

กระทรวงการคลัง
9.98%

ประชาชน
60.11%

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,376,923,157 บาท

ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจอื่นๆ

บมจ.บางจากปิโตรเลียม

บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ

บมจ.บางจากปิโตรเลียม

บจก.บางจากกรีนเนท
4.95% 49.0%

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บจก.บีจีพีซี

BCP Energy International Pte.Ltd.

Nido Petroleum Limited
100%

100%

81.41% 1.14%

100% 100%

100%

70%

21.28%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี)
 
บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) 
 

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์)
 

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์ 1)

บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา)

ธุรกิจไบโอฟูเอล

บจก.บางจากไบโอฟูเอล 

บจก.อุบล ไบโอเอทานอล

 บจก.อุบล เกษตรพลังงาน 

 บจก.อุบล ไบโอก๊าช 

 บจก.เอ็นพี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี

BCP Innovation Pte.Ltd.

Western Lithium USA 

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทอื่น

100%

ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ณ 31 ธันวาคม 2558
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โครงสร้างการบริหาร (G4-45)
ระดับนโยบาย : 

	 คณะกรรมการนโยบายความยัง่ยนืองค์กร	(Sustainability	
Policy	Committee:	SPC)	 โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นประธาน	 และมีรองกรรมการฯ	 และผู ้อ�านวยการ 
ที่ เกี่ยวข ้องเป ็นสมาชิก	 ท�าหน ้าที่ก�าหนดนโยบาย	 
เป้าหมายการท�างานด้านความย่ังยืนองค์กรที่ครอบคลุม 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	พร้อม
ทบทวนให้สอดคล้องกบัความต้องการและความคาดหวงั
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ
 ระดับบริหารจัดการ : 
	 คณะกรรมการบริหารจัดการความย่ังยืนองค์กร	 
(Sustainability	Management	Committee	:	SMC)	อันมี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและรองประธาน
และมีผู้อ�านวยการจากทุกสายงานเป็นสมาชิก	ท�าหน้าท่ี
ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ
นโยบายความยั่งยืน	เพื่อปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า	
โดยมีส�านักพัฒนาความย่ังยืนองค์กรเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการทั้ง	2	ชุด	

หลักการด้านความยั่งยืน 
	 บรษิทัฯ	ยดึมัน่ในภารกจิดแูลความมัน่คงทางพลงังาน
และมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสงัคมไทย	 
ทีถ่กูถ่ายทอดสูว่ฒันธรรมและวสิยัทศัน์ในการ	“พฒันาธรุกจิ
อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม”	 ตลอดจน 

หลักการบริหารด้านความยั่งยืน

การบริหารความยั่งยืนเป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินงาน บริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีคณะกรรมการท�าหน้าที่
ให้ทิศทาง ก�าหนดนโยบาย และแผนงานสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ISO
26000

ISO
26000

	 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	17	เรื่อง	เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ครอบคลมุระยะ	15	ปีข้างหน้า	ในฐานะเอกชนที่มวีฒันธรรมในการพัฒนาธรุกจิอย่าง
ยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม	ที่ผา่นมา	บริษทัฯ	ได้ปรับกระบวนการบริหารธรุกจิ
อย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้กระบวนการทางธุรกิจปัจจุบันสอดคล้องกับเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่	 ในอนาคตเราจะให้ความสนใจในประเด็นท่ีตอบโจทย์ปัญหาสังคม 
ที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน	 ซึ่งเราพิจารณาได้	 8	 เรื่อง	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเรื่องการบริหารจัดการน�้าท่ี ใช้ ในกระบวนการผลิตและการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือช่วยลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี 
เป้าหมายลดลงใน	5	ปีข้างหน้า

คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น 

การด�าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ตลอด	 
31	 ปี	 มาก�าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
ด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร	 ครอบคลุมมิติของ 
สิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล	(Environment,	Society	
and	Governance:	ESG)	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	บรษิทัฯ	ยงัน�าแนวปฏบิตัสิากล
ด้านความยัง่ยนื	ได้แก่	มาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ISO	26000	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ	หรือ	UN	Global	Compact	(UNGC)	
มาประยกุต์ใช้กบับรษิทัฯ	และบรษิทัในเครอืเพือ่ความยัง่ยนื	
ผ่านการวางแผนกลยุทธ์ที่น�าองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
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กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน

นับจากวันก่อต้ังกิจการบริษัทฯ เม่ือปี 2527 เป็นบริษัทน�้ามันของคนไทยเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย แนวคิดส�าคัญที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
“พฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม” และวัฒนธรรมพนกังาน “เป็นคนด ีมคีวามรู ้เป็นประโยชน์
ต่อผูอ้ืน่”  ตลอดระยะเวลา 31 ปี คอื ความมุง่มัน่พฒันาธรุกจิให้มคีวามสมดลุระหว่างมลูค่าทางธรุกจิและคณุค่า
ทางสิง่แวดล้อมและสงัคม  รวมถงึการน�าท้ังหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  หลกัธรรมาภบิาล และหลกัการด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม มาประยกุต์ใช้เป็นหลกัการบรหิารด้านความยัง่ยนืเพือ่ให้บรรลถุงึเป้าหมายขององค์กร

	 บริษัทฯ	ทราบดีว่าการด�าเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์มุ่งการเติบโต	 (Growth	 strategy)	นั้น	 ไม่เพียงพอต่อการน�าองค์กร 
สู่ความส�าเร็จ		บริษัทฯ	จึงพัฒนา	กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน (Sustainability strategy)		มาใช้ควบคู่กันในการก�ากับรูปแบบ
ทางธรุกจิ	ปรบัปรงุการบรหิารงานให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาเพือ่ให้องค์กรสามารถยนืหยดั	
เติบโตขยายธุรกิจและการลงทุนได้อย่างมั่นคง	 โดยกลยุทธ์มุ่งความย่ังยืนถูกก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ 
แบบสมดุล	5	ด้าน	ได้แก่	

	 สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	ขยายตัวไปสู่การลงทุนท่ีมีความรับผิดชอบ	 (Responsible	 Investment)	
หรอืการลงทนุอย่างยัง่ยนื	 (Sustainable	 Investment)	 เน้นการลงทุนอย่างคุ้มค่าระยะยาวในธุรกิจท่ีมีความ
เชีย่วชาญ	ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสม�า่เสมอ	สร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กร	ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ		
มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง/โอกาสทางธุรกิจท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร	 ก�าหนดมาตรการ
จัดการ	แก้ไข	 และจัดท�าแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจรองรับความเส่ียงจากภาวะวิกฤติ	 (Business	
Continuity	Plan)	

เศรษฐกิจ (Economic Performance)

ชุมชนและสังคม (Society)

 พัฒนารูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	จนประสบ
ความส�าเร็จและยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 ได้แก่	 การร่วมด�าเนิน
ธุรกิจสถานีบริการน�้ามันกับสหกรณ์การเกษตร	ซึ่งเป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้	และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และสังคมของกลุ่มสหกรณ์	 อีกทั้งการรับซื้อสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของ 
บริษัทฯ	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด	สร้างโอกาสให้สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภค	โดยเฉพาะในช่วงสินค้าเกษตร
ตกต�่า	 ล้นตลาด	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังพัฒนารูปแบบกิจกรรมและการด�าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยท�าธรุกิจเพือ่สงัคม	Social	Enterprise	อนัเป็นการต่อยอดจาก	CSR/CSV	เพือ่สร้างงาน	
สร้างรายได้	 พร้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีท่ีตนอาศัยอยู่	 เช่น	 การรับซื้อ 
เมล็ดกาแฟพันธุ์ดีปลอดสารพิษจากสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety and Health)

	 ยกระดบัการบรหิารด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจากระบบมาตรฐาน	OSAS	18001	ด้วยรากฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัย	Process	Safety	Management	 (PSM)	 โดยบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยระดับโลก	 อีกทั้งยังได้ขยายขอบเขตของการส่งเสริมความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงชุมชนโดยรอบโรงกลั่นและบริษัทในเครือต่างๆ	
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 สำหรับทิศทางองค์กรในระยะกลาง บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3S: Security-
Stability-Sustainability เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้

แผนดำเนินงานอย่างย่ังยืนในระยะกลาง 
 • Security: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
 •  Stability: เสริมสร้างเสถียรภาพด้านการเงินด้วยการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
 •  Sustainability: สร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรควบคู่ไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม 

ลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมต้นน้ำเพื่อความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ

• การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน
• ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
 • การปล่อยน้ำท้ิงเป็นศูนย์
• ความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงาน
 • หอเผาระบบปิดระดับพ้ืนดิน 
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรวม
• การปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ
• เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากเช้ือเพลิงชีวภาพ 

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
• โรงไฟฟ้าพลังงานลม
• โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอ่ืนๆ

• การทำธุรกิจเพ่ือสังคม Social Enterprise (SE) 

เป็นโรงกลั่นชั้นนำในด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

เติบโตและสร้างสรรการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

เป็น The Most Admired Brand 
ของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน 

ขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
ทั้งในและต่างประเทศ 

สิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

 ด้วยธรุกจิของบรษิทัฯ	 เป็นธรุกจิทีต้่องใช้พลังงานสูง	 (Energy	Consuming	 Industry)	 บริษัทฯ	 จึงได้ต้ัง 
เป้าหมายสูบ่รษิทัทีม่กีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สทุธใิห้น้อยทีส่ดุเพือ่ลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ	และมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเน่ือง	มีการลงทุนผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันสะอาด 
ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่าน�า้มนัจากฟอสซลิ	 เปลีย่นมาใช้ก๊าซธรรมชาตซิึง่เป็นพลงังานทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อมเป็นเช้ือเพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้าและไอน�า้	ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน
ของโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง	 ยิ่งกว่านั้น	 ยังขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน
ต่างๆ	เช่น	โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานจากลม	พลังงานชีวมวล	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรน�้าซึ่งเป็นทรัพยากรส�าคัญในกระบวนการผลิต	การด�ารงชีวิตและ
ระบบเศรษฐกิจของชาติ	 จากแนวโน้มความรุนแรงของภาวะขาดแคลนน�้า	 ท�าให้บริษัทฯ	 ตระหนักถึง 
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ในระดบัโลกและระดบัประเทศ	จงึก�าหนดเป้าหมายลดปรมิาณน�า้ใช้	และน�าน�า้ทิง้
กลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดูด้วยการลงทนุตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้ทิง้ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	พร้อมเตรยีม
แผนขยายการบริหารความเสี่ยงเรื่องน�้าสู่ธุรกิจอื่นๆ	ของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม: ภาวะขาดแคลนน�้า (Water Stress) 
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นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คาดหวงัและความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ในระยะสัน้ - ระยะยาว บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 
ครอบคลุม 7 หัวข้อส�าคัญ

  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 ด�าเนินธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 ครอบคลุมถึงด้านภาษี 
ในประเทศและต่างประเทศที่มีธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	การให้สินบน	มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	ปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากบักจิการทีด่	ีและหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้	พนกังาน	
ชมุชนและสงัคม	คูค้่า	สือ่มวลชน	ลกูค้าประชาชน	คูแ่ข่งทางการค้า	เจ้าหนี	้หน่วยงานภาครฐั	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 	 ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี	 หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน	(Business	Chain)	

  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 
	 	 สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสทิธมินษุยชน	ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีม	เป็นธรรม	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิแม้ว่า
จะมีความแตกต่างของเช้ือชาติ	 ศาสนา	 เพศ	อายุ	 การศึกษา	ความเชื่อ	หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม	และส่งเสริมให้มีการจ้าง
แรงงานในท้องถิ่น		จัดให้มีสวัสดิการ	ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับองค์กรและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการท�างาน
และสร้างนวัตกรรมในองค์กร	อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม	

  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
	 	 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ 
ผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค	ภายใต้เงื่อนไขที่ 
เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 ไม่เกินความเป็นจริง	 รักษาความลับของลูกค้า 
ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	

  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
	 	 ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่ออากาศ	น�้า	ดิน	ป่าไม้	ระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อม่ันใจว่าทุกกระบวนการทางธุรกิจและกิจการในธุรกิจใหม่	มีการตรวจสอบ	
จัดการผลกระทบ	ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล	

  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 	 ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธรุกจิเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชวีติ	 ช่วยสร้างเศรษฐกจิและความเข้มแขง็ 
ให้กับชุมชน	เพื่อนบ้าน	สังคมไทย	และประเทศที่ด�าเนินธุรกิจใหม่	

  การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
	 	 สนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมายองค์กร และมีความพร้อมที่จะ
รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา จงึมกีารบรหิารความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบตามมาตรฐานสากล 
COSO ERM และ ISO 31000 ในทกุระดบัขององค์กร โดยมโีครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง ช่องทางการรายงาน
และติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริหารบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายการรายงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท้ังองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร

สายยุทธศาสตร์
และแผนองค์กร

ส่วนยุทธศาสตร์และ
บริหารความเส่ียงองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บัญชีและการเงิน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจการตลาด

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีซีพีจี จำกัด

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มยุทธศาสตร์

องค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ

Risk Manager

Risk Coordinator Risk Coordinator Risk Coordinator Risk Coordinator Risk Coordinator Risk Coordinator

Risk Manager Risk Manager Risk Manager Risk Manager

Functionnal
Rick Communication

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Manager

โดยแบ่งกรอบการบริหารความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ประเภท

การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ 
(Operation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Risk Management)

การบรหิารความเสี่ยงโครงการลงทนุในธุรกจิใหม่ 
(New Business Investment Risk Management) 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management)

	 “นอกจากการใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักสากลแล้ว	 เรายัง
พิจารณา	Megatrend	 อืน่ๆ	ประกอบด้วย	
ส่วนหนึ่งได้ใช้แนวทางจาก	 The	 Global	
Risks	 Report	 2016	 11th	 Edition	 (World	 Economic	
Forum)	ซึง่มองความเสีย่งด้าน	Economic,	Environmental,	
Geopolitical,	Society	และ	Technological	ที่มแีนวโน้ม
จะเกิดขึ้น	 และอาจส่งผลกระทบสูงกับองค์กร	 เช่น	เรื่อง	
Failure	of	climate-change	mitigation	and	adaptation,	
Water	crisis,	Extreme	weather	event	เป็นต้น	ซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีองค์กรน�ามาทบทวนและวิเคราะห์ความเส่ียง	 
เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และน�ามาเป็นแผนเชิงปฏิบัติการ 
ในแต่ละสายงานต่อไป”

คุณณินทิรา อภิสิงห์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนองค์กร 

(World Economic

(G4-45)
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

 จากการประเมินความเสี่ยงเพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจปี 2558 ที่ยังคงชะลอตัวกระทบต่อภาคการผลิตและ
การบรโิภคภาคครวัเรอืน และราคาน�า้มนัในตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลงต่อเนือ่งจากปลายปีทีผ่่านมาส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลด�าเนินงานด้านธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ สามารถรองรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการลดความเสี่ยง/วิธีการ

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ราคาน�า้มนัในตลาดโลก 
ที่ผันผวนสูง

ความไม่แน่นอนของ
รายได้ในธรุกจิการกลัน่
น�า้มนัปิโตรเลยีม

เพิ่มสัดส่วนธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสม�่าเสมอ	ขยายการ
ลงทุนสู่ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	 ก�าลังผลิต	 
118	เมกะวัตต์	และธุรกิจพืชพลังงาน	
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า
•	 จัดตั้ง	บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ท�าการขยาย

การลงทุนและดูแลธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
หมุนเวียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจพืชพลังงาน
•	 ลงทุนขยายโรงงานผลิตไบโอดี เซลจากก�า ลังผลิต	 

360,000	ลิตรต่อวัน	เพิ่มอีก	450,000	ลิตรต่อวัน	รวมเป็น	
810,000	 ลิตรต่อวัน	 คาดด�าเนินการผลิตและจ�าหน่าย 
ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี	2559

•	 มีแผนเข้าซื้อหุ้นโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งใช้มันส�าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบ	 ที่มีก�าลังการผลิต	 150,000	 ลิตรต่อวัน	 
เพิ่มอีก	1	แห่ง	รวมกับ	400,000	ลิตรต่อวัน	จึงท�าให้บริษัทฯ	
มีก�าลังการผลิตรวมเป็น	 550,000	 ลิตรต่อวัน	 ลดโอกาส
ความเส่ียงจากการขาดแคลนไบโอดีเซล	 (B100)	 และ 
เอทานอลในการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน 
ของบริษัทฯ	และรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงาน
ทดแทนของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

2. ความเสี่ยงด้านสังคม 

เหตุฉุกเฉินจาก
กระบวนการผลิต

กระทบต่อความเชือ่มัน่
ของชุมชน/สังคมและ
ก�าลังการกลั่น

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในการด�าเนินงานให้สูงขึ้นผ่านโครงการต่างๆ	ดังนี้
•	 ก่อสร้างหน่วยผลติพลงังานความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ

ซึง่เป็นเชือ้เพลงิสะอาดมาทดแทน	โดยเมือ่โครงการแล้วเสรจ็
ตามแผนในปี	 2560	 จะท�าให้ธุรกิจโรงกล่ันมีเสถียรภาพ 
ด้านกระแสไฟฟ้ามากขึน้	ลดโอกาสในการหยดุกลัน่ฉกุเฉนิ

•	 บรหิารความเสีย่งในการท�างานผ่านระบบ	Safety	 Integrity	
Level	(SIL),	Reliability	Centered	Maintenance	(RCM)	
และ	 Risk-Based	 Inspection	 (RBI)	 อย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลมุทัง้อปุกรณ์และกระบวนการ	เพือ่สามารถประเมนิ
ความเสีย่งและวางแผนซ่อมแซมอปุกรณ์ต่างๆ	ได้ล่วงหน้า
อย่างถูกต้อง	ลดการเกิดอุบัติเหตุ

•	 พัฒนาระบบความปลอดภัย	ตามมาตรฐาน	มอก./OHSAS	
18001	ทบทวนการประเมนิเพือ่บ่งชีอ้นัตรายจากการท�างาน	
(Hazard	 And	 Operabil i ty	 Studied	 :	 HAZOP)	 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการลดความเสี่ยง/วิธีการ

ให้ครอบคลุมทุกหน่วยกลั่น	 และวางระบบการบริหาร
ความปลอดภยัในทกุขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการกลัน่
(Process	Safety	Management	System:	PSM)	

•	 มีระบบเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	 ระบบดับเพลิงที่
เพียงพอและครบถ้วนทุกพื้นที่ส�าหรับระงับเหตุภายในและ
ช่วยเหลอืชมุชนโดยรอบโรงกลัน่	เช่น	เปลีย่นรถดบัเพลงิเป็น
รุ่นที่ทันสมัย	พัฒนากล้องวงจรปิดหน่วยกลั่นที่	4	เป็นระบบ
ดิจิตอลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า	 
การปรับปรุงระบบท่อดับเพลิง	เป็นต้น	

•	 จัดกิจกรรมให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 และปลูกจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภยัให้กบัชมุชนรอบโรงกลัน่อยูเ่สมอ	ทัง้โรงเรยีน	
วดั	คอนโดมเินยีม	ด้วยการอบรมความรูเ้รือ่งการอพยพและ
ดบัเพลงิ	การตดิตัง้ระบบสือ่สารและเตอืนภยัในชมุชนอย่าง
ทั่วถึง	 การเชิญตัวแทนจากชุมชนร่วมสังเกตการณ์ในการ
ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ	3	

3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

สภาวะการขาดแคลนน�้า
(Water	Stress)	เป็นความเสีย่ง
เกิดใหม่

น�้ามันรั่วไหลในแม่น�้า

การปล่อยก๊าซจากหอเผา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ไม่มีน�้าในกระบวนการ
ผลิ ต /คุณภาพน�้ าดิ บ
เปลี่ ยนแปลง/ต ้นทุน
ในการปรับสภาพน�้าดิบ 
สงูขึน้

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม/	
สังคม	 และภาพลักษณ์
องค์กร

•	 ด�าเนินโครงการลดน�้าใช้และน�้าทิ้ง	 ด้วยการน�าเทคโนโลยี
รีเวอร์ส	ออสโมซิส	(Reverse	osmosis)	ทั้งในกระบวนการ
ผลิตน�้าดิบและการบ�าบัดน�้าทิ้งมาใช้เพิ่มเติมจากระบบที่มี
อยู่เดิมเพ่ือให้คุณภาพน�้าดีข้ึนจนสามารถน�ากลับมาใช	้
ประโยชน์ได้มากขึ้น	 โดยในปี	 2558	สามารถลดการปล่อย
น�า้ทิง้และการใช้ได้แล้วร้อยละ	28%	เมื่อเทียบจากปริมาณ
น�้าใช้ทั้งหมด

•	 แต่งตั้งคณะท�างานบริหารจัดการน�้าโรงกล่ัน	 (Refinery
Water	Management	 Task	 Force)	 ศึกษาการลดการใช้
น�้าดิบและการปล่อยน�้าทิ้งระยะยาว

•	 ก�าหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งน�้ามันให้เป็นเรือที่มีเปลือก
สองชั้น	(Double	Hull)	ทั้งเรือขนส่งน�้ามันดิบและเรือขนส่ง
น�้ามันส�าเร็จรูป	

•	 มกีารเตรยีมอปุกรณ์ขจดัคราบน�า้มนัเพิม่เตมิไว้ทีค่ลงัน�า้มนั
ของ	บริษัท	 ไทยพับบลิกพอร์ต	 จ�ากัด	 เพ่ิมเติมจากท่าเรือ 
โรงกลั่น

•	 มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้วยการร่วมซ้อมการจัดการ
กรณีน�้ามันรั่วและไฟไหม้ของเรือขนส่งที่คลังศรีราชา	และ
ระหว่างการขนส่ง	

•	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด	(Enclosed	Ground	
Flare)	เพือ่ลดผลกระทบจากการระบายก๊าซออกทางหอเผาทิง้
ต่อชุมชน	คาดว่าแล้วเสรจ็ภายในปี	 2559	 รวมทั้งปรับปรุง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้พร้อมใช้งาน	 เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	และมีความปลอดภัยมากขึ้น	

• มโีครงการลดการใช้พลงังานและก๊าซเรอืนกระจก	ได้แก่		3Es	
Project	(Efficiency,	Energy	and	Environment	Improvement	
Project)

•	 ใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
(Cogeneration	 Power	 Plant)	 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชือ้เพลงิแทนการใช้น�า้มนัเตา	อกีทัง้มแีผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า

สภาวะการขาดแคลนน�้
Emerging Risk

16 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



4. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ	 จะสามารถด�าเนินธุรกิจ	 รับมือ	 ตอบสนองต่อเหตุการณ์และ 
ส่งมอบผลติภณัฑ์ได้อย่างต่อเนือ่งแม้เกดิวกิฤตการณ์	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารซกัซ้อมแผนการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ
กรณีการจ�าลองการรับมือจากผลกระทบแผ่นดินไหวขนาด	6	ตามมาตราริกเตอร์	จนต้องหยุดด�าเนินการกลั่น

การด�าเนินธุรกิจและ 
ภาพลักษณ์องค์กร

•	 ด�าเนนิการตามมาตรฐานสากล	ISO	22301	:	2012	ระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการจัดท�าแผนบริหาร
ภาวะวิกฤตจ�านวน	10	แผน	และแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจจ�านวน	6	แผน	 ร่วมกับแผนระงับเหตุฉุกเฉินของ
หน่วยงานด้านความปลอดภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
ทรพัยากรและกลยทุธ์รองรบักรณเีกดิวกิฤตการณ์	

•	 มีการติดตามและทบทวนขั้นตอนการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบอย่างต่อเนื่อง

•	 จัดให้มีการซักซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทุกปี	 โดยในปี	 2558	ท�าการฝึกซ้อมกรณีเหตุการณ์จ�าลอง	
(Scenario)	 การรับมือจากผลกระทบแผ่นดินไหวขนาด	 
6	ตามมาตราริกเตอร์	 ส่งผลให้ไฟไหม้ถังน�้ามันดิบ	ท่อจ่าย
น�้ามันรั่วไหล	ต้องหยุดด�าเนินการกล่ัน	และส่ังการโยกย้าย
เปลีย่นการจ่ายน�า้มนัไปยงัคลงัน�า้มนัทีป่ลอดภยัและไม่เสยีหาย

ธุรกิจด�าเนินการต่อเนื่องไม่ได้

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการลดความเสี่ยง/วิธีการ

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการลดความเสี่ยง/วิธีการ

	 พลังงานความร้อนร่วม	 (Cogeneration	 Power	 Plant)	 
หน่วยที่	2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

•	 โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงกล่ัน	 (รายละเอียดในหมวด
การใช้พลังงาน)

•	 โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร	 (ได้รับรางวัลอาคาร
ประหยัดพลังงานระดับอาเซียน)
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พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า

• การส�ารวจความผูกพันพนักงาน
•	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่พบพนกังาน	
•		 คณะกรรมการลูกจ้าง	
•		 ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ภายในองค์กร

•		 การประเมินผลกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์/Focus	group

•		 พนักงานชุมชนสัมพันธ์
•	 สัมมนาคณะกรรมการชุมชน
•		 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	

•		 พนักงานส�านักจัดหาพัสดุ	
•		 พนักงานบางจากฯ	(User)
•		 อีเมล	เว็บไซต์	
•	 สัมมนาผู้รับเหมาขนส่ง/สัมมนา 

คู่ค้าประจ�าปี	(ปีละครั้ง)	
•		 การประชุมกลุ่มร่วมกัน

1.		ความปลอดภัยในการท�างาน
2.		การวางแผนเส้นทางอาชีพและ

ความก้าวหน้าในงาน
3.	 จัดสวัสดิการที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

1.		การด�าเนนิธรุกจิด้วยความปลอดภยั
2.		รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.	 การสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณ ี

เหตุฉุกเฉิน
4.	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

สัมพันธ์โดยเฉพาะด้านการศึกษา/
พัฒนาเยาวชน

1.		ความชัดเจนของงาน-สินค้าและ
บริการที่ต้องการ

2.		ระบบการจดัซือ้จดัจ้างทีด่	ีโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	

3.		การพัฒนาคู ่ค้าให้มีแนวปฏิบัติ 
ทีด่แีละเตบิโตไปพร้อมกบับรษิทัฯ 
ได้อย่างยั่งยืน

1.	 ยกระดับมาตรฐานระบบความ
ปลอดภัย	3Es	

2.		จดัท�าโครงการ	Career	Advancement	
ทั้งองค์กร	

3.	 จัดอบรมหลักสูตร	 Coaching	
ส�าหรับผู้จัดการเพื่อให้มีทักษะใน
การสอนงาน	และสามารถ	Feedback	
การท�างานของพนักงานได้

4.		ด�าเนินการโครงการ	 Talent	 
Management	โดยคัดเลอืกพนกังาน
ทีม่ผีลการท�างานทีดี่	และมศัีกยภาพ	 
เ พื่ อ เ ข ้ า รั บ ก า ร พัฒน า ใ ห ้ ม	ี 
Competency	ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของบริษัทฯ

5.		การท�ากิจกรรมสร้างความผูกพัน
พนักงาน	 การสร ้างขวัญและ
ก�าลังใจให้พนักงาน	 มุ่งสู ่ความ
เป็นนายจ้างที่ดีที่สุด	 (The	 Best	 
Employer)	

1.		ยกระดับมาตรฐานระบบความ
ปลอดภัย	3Es

2.		กา ร เป ิ ด เผยข ้ อมู ลและดู แล
กระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	

3.	 รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์
แบบเรยีลไทม์	(Real	Time)	24	ชม.	
บนป้ายประกาศอิเล็กทรอนิกส์
ให ้ชุมชนและประชาชนทั่ วไป 
มองเห็นได้

4.	 การลงพืน้ทีเ่พือ่แจ้งแผนการท�างาน
ที่มิใช ่แผนงานประจ�าล่วงหน้า	
หรือกรณีเหตุฉุกเฉินจะแจ้งผ่าน 
ช่องทางสื่อสาร	เช่น	เสียงตามสาย	
อย่างรวดเร็ว	

5.	 พัฒนาและซ่อมบ�ารุงระบบเสียง
ตามสายของโรงกลั่นถึงชุมชน
สม�่าเสมอเพ่ือให้ช่องทางส่ือสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.	 เพ่ิมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่สร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
และการแก้ไขปัญหากลุ่มเยาวชน/	 
การศึกษาให้มากขึ้น	

1.	 ปรับปรุงระเบียนการจัดหาพัสดุ
ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ	และ
ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ทางอิเล็กทรอนกิส์	(E-	Procurement)	
เป็น	SAP	SRM

2.		จัดอบรมวิธีการเสนอราคาและ
การแนบเอกสารเทคนคิผ่านระบบ	
SAP	SRM	แก่	Supplier

3.		จัดสัมมนา	 Supplier	 เรื่องการ 
ต่อต้านการทจุรติร่วมกบัฝ่ายก�ากบั
องค์กร

4.		จัดสัมมนา/Workshop	 พัฒนา 
คู ่ค ้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท�างาน	ปี	2558	

5.		จดัท�า	Suppliers	Code	of	Conduct	
ขยายผลการพฒันาคูค้่าเพือ่ความ
ยัง่ยนืไปด้วยกนัตามแนวทาง	ESG	
และอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั	5	
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ลูกค้า สถานีบริการ
- ผู้ประกอบการ
- สหกรณ์การเกษตร
- บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด

ลูกค้าอุตสาหกรรม

•  การท�าส�ารวจความต้องการความ 
พึงพอใจลูกค้าประจ�าปี	 (Customer	 
Satisfaction)	 และส�ารวจภาพรวม
ตลาด	Brand	Preference

•		 Call	Center	

•		 ผู้แทนการตลาด/ผู้จัดการ	
•  สัมมนาลูกค้าประจ�าปี
•  ประชุมกลุ่มย่อยรายเดือน/ไตรมาส
•		 Call	Center	

•		 ผู้แทนการตลาด/ผู้จัดการ	
•		 Call	Center	

1.	 งานบริการที่ดี	รวดเร็ว
2.		ท�าเลที่สะดวก	
3.		มร้ีานอาหาร	มร้ีานสะดวกซ้ือและห้องน�า้

สะอาด	
4.	 ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ/ดต่ีอสิง่แวดล้อม	
5.	 ส่วนลดต่างๆ	เมื่อเข้าใช้บริการ

1.	 ผลประกอบการที่ดีขึ้น	
2.		การสนบัสนนุและดแูลมาตรฐานสถานี

บริการให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
3.		โปรแกรมส่งเสริมการขาย	การโฆษณา
4.		การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม
5.		การสนบัสนนุทนุ/อปุกรณ์ให้ทนัต่อการ

แข่งขันของโลกธุรกิจ
6.		การบรกิารจดัส่งน�า้มนัตรงเวลา	ครบถ้วน	

ไม่สูญหาย

1.		ราคา
2.		การบริการหลังการขาย
3.		การประสานงานดูแลจากผู ้แทน 

การตลาด
4.		กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ	

1.		จัดตัง้ทมีงานพฒันา	Most	Admire	Service	
Station	เพื่อปรับรูปแบบงานบริการ

2.		ติดตั้ง	 Automation	 Point	 of	 Sale	
(POS)	99%	ของสถานบีรกิารทีบ่รษิทัฯ	
เป็นเจ้าของ	(COCO)	เพือ่ช่วยให้งานที่
ตูจ่้ายน�า้มนัมคีวามคล่องตวั	รวดเรว็ขึน้

3.		จัดจ ้ างที่ปรึกษาแบ ่ งกลุ ่ มลูกค ้ า 
เป้าหมาย	 (Segment)	 เพื่อหาความ
คาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

4.		พัฒนาผลิตภัณฑ์	HI	DIESEL	S	และ	
E20S	โดยศึกษาร่วมกับผู้พัฒนาสาร
ปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์	 (Additive)	
ชั้นน�าของโลก

5.		พฒันาระบบ	CRM	(Customer	Relation	
Management)	 ให้มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ได้ดียิ่งขึ้น	(Feature)	

6.		พัฒนารูปแบบและขยายสาขาสถานี
บริการ	 และธุรกิจ	 Non-oil	 ในท�าเล
หลัก	 โดยปี	 2558	 ขยายสาขาสถานี
บริการ	 38	 สาขา	 อินทนิล	 74	 สาขา	 
Big	C	63	สาขา

7.		การตอบสนองลกูค้าเมือ่เกดิข้อร้องเรยีน
ใน	4	กรณีส�าคัญภายใน	1	ชั่วโมง

1.		ส่งเสรมิให้เพิม่การขายน�า้มนัผลติภณัฑ์	
E85	 และผลักดันธุรกิจ/บริการอ่ืนๆ	 
เพื่อเพิ่มรายได้	เช่น	ร้านอาหาร	กาแฟ
และบิ๊กซีมินิ

2.	 ติดตั้งระบบ	Automation	(POS)	มาใช้
เพือ่ให้งานบรกิารหน้าลานตูจ่้ายน�า้มนั
มีความรวดเร็วขึ้น	 และป้องกันน�้ามัน
สูญหาย	การทุจริต	

3.		ปรบัปรงุแผนการขนส่งเพือ่แก้ไขปัญหา	
และพฒันาระบบควบคมุรถขนส่งน�้ามัน
ให้มีความปลอดภัยย่ิงขึ้นด้วยระบบ
ติดตาม	 GPS	 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ที่ตัวรถทุกคัน	 ช่วยตรวจสอบความ
พร้อมของคนขับและรถ

1.	 การใช้โปรแกรมส่งเสรมิการขายในแต่ละ
ภมูภิาคและการให้บรกิารหลงัการขาย

2.		การจัดฝึกอบรมให้ความรู ้ เ ก่ียวกับ
สนิค้า/การจดัอบรมแผนฉกุเฉนิ/การให้
บรกิารหลงัการขาย/สนบัสนนุอปุกรณ์/	
ตรวจเช็คระยะซ้อมแผนฉุกเฉิน	ดูแล
รักษาตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร	

3.		การขยายกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ	

สีของอักษรแสดงความถี่ในการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
สีม่วง : รายปี  สีส้ม : รายไตรมาส  สีน�้าเงิน : รายเดือน  สีด�า : สม�่าเสมอ
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น

•		 การเยี่ยมชมกิจการ
•		 การพบปะ	 ช้ีแจง	 พูดคุยและเข้าร่วมโครงการของ

หน่วยงานราชการ

•	 การเยี่ยมชมกิจการ
•  การประชุมนักวิเคราะห์/ผู้ถือหุ้น
•		 Roadshow	ทั้งในและต่างประเทศ
•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
•		 การพบนักลงทุนรายย่อยตามงานกิจกรรมต่างๆ

1.	 การปฏบิตัติามกฎหมาย	หรอืดกีว่าทีก่ฎหมายก�าหนด
2.	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	การอยูร่่วม

กับชุมชนอย่างยั่งยืน
3.	 ระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ของโรงงาน
4.	 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว	 และ

สนับสนุนโครงการของหน่วยงานราชการ

1.	 ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	(Capital	Gain)
2.		การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ในระดับที่น่าพอใจ	

และสม�่าเสมอ	
3.		เห็นผลประกอบการที่ดี	 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

มั่นคง	
4.		ให้บรษิทัฯ	มคีวามเป็นเลศิในธรุกจิปิโตรเลยีมซึง่เป็น

ธุรกิจหลักก่อน	
5.		ต้องมีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของ 

บริษัทฯ	ในอนาคตที่ชัดเจน

1.		ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 
	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้อง	โปร่งใส	

2.		การควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนด	

3.		การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ก�ากับ
ดูแลอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว

4.		ร่วมมอืกบัภาครฐัในการส่งเสรมิการด�าเนนิโครงการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

5.	 ร่วมกับภาครัฐพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ	 เช่น	 
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้มาตรฐานมีความเหมาะสม 
และสามารถปฏิบัติได้

		1.	 มีการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโต
		2.	 ด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
		3.	 บริหารจัดการความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

เหมาะสมและรอบคอบ
		4.	 มุ ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	
		5.	 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม	 และ

มีอัตราการจ่ายเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับ 
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน

		6.	 การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น
		7.	 จดักจิกรรมให้ผูบ้รหิารได้พบผูถ้อืหุน้รายย่อยเพิม่ขึน้
		8.	 จดักจิกรรมพบผูถ้อืหุน้รายใหญ่	(นกัลงทนุสถาบนั)
		9.	 เพิ่มความถี่ในการพบนักลงทุน	
10.	 จดัท�า	Factsheet	เพือ่เป็นข้อมลูให้กบัผูถ้อืหุน้	และ

นกัลงทนุได้รูจ้กัธรุกจิของบรษิทัฯ	และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ	ในแต่ละไตรมาส
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สื่อมวลชน เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

•		 การพบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนของ	
พนักงานประชาสัมพันธ์

•		 การจัดแถลงข่าว/Press	release
•		 การเยี่ยมชมกิจการ
•	 Press	Tour

•	 การประชุมนักวิเคราะห์/ผู้ถือหุ้น
•		 Roadshow	ทั้งในและต่างประเทศ

•	 ข่าวสาร	
•		 เครือข่าย	กิจกรรมทางการตลาด	

1.		ต้องการข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ/ธุรกิจใหม่	 และประเด็นที่
สอดคล้องกบักระแสในสถานการณ์โลก
อย่างถูกต้อง	รวดเร็วและทันการณ์

2.		ความรู้เรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	

1.		ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

1.	 การแข่งขนัอย่างเสรแีละด�าเนนิกจิกรรม
ทางการตลาดอย่างเป็นธรรม

1.		การส่งข่าวและจดัแถลงข่าวเพือ่รายงาน
ความคืบหน ้าของกิจการ-ผลการ 
ด�าเนินงานรายไตรมาสและรายปี

2.		การให้สมัภาษณ์เพือ่ท�าข่าวในประเดน็
ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจต่างๆ	

3.		จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน

1.		ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้
และหุ้นกู้ได้อย่างเคร่งครัด

2.		ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัย

3.		มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

4.		พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	 เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในผลการด�าเนินงาน 
และความสัมพันธ ์อันดีกับสถาบัน 
การเงนิและผู้ถือหุ้น	

1.		ด�าเนนิกจิการด้วยความโปร่งใสภายใต้
การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม

(G4-24)
(G4-26)

(G4-27)

สีของอักษรแสดงความถี่ในการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

ที่มาของรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นประจ�าทกุปี เป็นปีที ่11 เพือ่รายงานรอบการด�าเนนิงานระหว่างวนัที่  
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2558 โดยอ้างองิแนวทางในการรายงานให้มคีวามสอดคล้องตามดชันชีีว้ดัของ Global 
Reporting Initiatives Guideline version 4.0 (GRI G4) และ (Oil & Gas Sector Supplement) OGSS ในระดับ 
Core ทั้งนี้ได้รายงานความก้าวหน้าขององค์กรที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงของ United Nations Global Compact 
(Advance) ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังวิเคราะห์และเชื่อมโยงการด�าเนินงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลกทั้ง 17 ข้อ  
(17 Sustainable Development Goals: 17 SDGs) เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่ผ่านมาของภาคีเอกชนเฉกเช่น
บริษัทฯ ที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาความยั่งยืน 
ของประเทศไทยและโลก ซึ่งมีหลักการดังนี้ 

หลักการคัดเลือกสาระส�าคัญ (Materiality)
	 การคัดเลือกประเด็นอ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ	GRI	G4	ดังนี้	(G4-18)

1. การระบุประเด็น (Identification) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร 
	 บรษิทัฯ	มกีารพจิารณาทัง้ข้อมลูความต้องการทีส่�าคญัจากภายใน	(เป้าหมายองค์กร)	และความคาดหวงัของภายนอก
องค์กร	 (ผู้มีส่วนได้เสีย)	 (G4-25)	 ที่อาจเกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	 
และสังคม	ดังนี้	
  •	 ข้อมลูภายในองค์กร	(เป้าหมายองค์กร) จากการระดมสมองของผู้บรหิารผนวกกบัข้อมลูกลยทุธ์ขององค์กร/	ประเด็น

ด้านความยั่งยืนองค์กรและความเสี่ยงส�าคัญองค์กรที่ต้องจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	
  •	 ข้อมลูภายนอกองค์กร	(ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี)	จากการส�ารวจความคดิเหน็/ความคาดหวงัทัง้อย่างเป็น

และไม่เป็นทางการ	อาทิ	การหารือ	พูดคุย	ประชุม	สัมมนา	หรือสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้างตามความเหมาะสม
ของแต่ละกลุ่ม	 ร่วมกับการประชุมกับส่วนงานผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง	 9	 กลุ่มเพื่อทราบถึงปัจจัยที ่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ต่อองค์กร	

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization) 
	 เป็นการน�าประเดน็ทีม่นียัส�าคญัต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีมาเทยีบเคยีงกบัความสอดคล้องในประเดน็และตวัชีว้ดั
ตามแนวทาง	 GRI	 G4	 และให้ค ่าคะแนนพิจารณาตามล�าดับความส�าคัญใน	 2	 เกณฑ์เพื่อก�าหนดประเด็น 
ลง	Materiality	Matrix	คือ	
   2.1  แกนนอน : เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อองค์กร	
  2.2  แกนตั้ง : เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ด้านเศรษฐกิจ
ผลประกอบการที่ดี
บรรษัทภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
การพัฒนาคูคาอยางยั่งยืน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

ความปลอดภัยในที่ทำงาน
การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
พัฒนาชุมชน สังคม
ความรับผิดชอบตอลูกคา
การตอตานการทุจริต
เสนทางอาชีพ
การพัฒนาพนักงาน 
การสื่อสาร

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

3. การให้เหตุผล (Validation) 
	 การน�าเสนอประเดน็ส�าคญัต่อคณะกรรมการนโยบายความยัง่ยนืองค์กร	(SPC)	(G4-45)	Materiality	Matrix	ในปี	2558		 
Materiality	 Matrix	 มีความใกล้เคียงกับปีก่อน	 เนื่องด้วยประเด็นความคาดหวังหลักของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 
ยังไม่เปลี่ยนแปลง	ท�าให้บางประเด็นต้องใช้เวลาในการตอบสนอง	อย่างไรก็ตาม	จากการทบทวนความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในปี	2558	นี้	พบว่าประเด็นการขนส่ง	(Transport)	มีความส�าคัญสูงขึ้น	(G4-23)

4. ขอบเขตของรายงานฯ (G4-17) 
	 รายงานฉบบันีน้�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานในปี	2558	ของบรษิทั	บางจากฯ	(BCP)	ครอบคลุมกจิกรรมของทุกกลุม่
ธุรกิจ	 แต่มิได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องอื่น	 ยกเว้นข้อมูลตัวชี้วัดด้านส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 การใช้พลังงาน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ที่รายงานรวมข้อมูลไปถึงบริษัทย่อย	อันได้แก่	
	 	 บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด	(BGN)	
	 	 บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด	(BBF)	
	 	 บริษัท	บางจาก	โซลาร์เอ็นเนอร์ยี	จ�ากัด	(BSE)	และเพิ่มข้อมูลของบริษัทร่วม	ได้แก่
	 	 บริษัท	อุบล	ไบโอ	เอทานอล	จ�ากัด	(UBE)

	 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการบาดเจ็บท่ีแสดง	 เป็นผลการด�าเนินงานเฉพาะพื้นท่ีส�านักงานและโรงกลั่นฯ	 
ณ	ซอยสุขุมวิท	64	เท่านั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานส�าคัญของบริษัทฯ	(G4-21)	

5. การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานฯ 
	 	 รายงานฉบับนี้มีการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก	 (Third	
Party)	ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการตรวจรบัรองและให้ความเชือ่มัน่อย่างอสิระต่อผลปฏบิติังานท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิประเภท
น�้ามันและก๊าซธรรมชาติเพื่อความครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และน่าเชื่อถือตามแนวทางการรายงานของ	 GRI	 G4 
ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า	78-79

6. การสอบถามข้อมูล 
	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
	 ส�านักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร	(Sustainability	Development	Office)
	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	
  •	 E-mail:	chongprode@bangchak.co.th		
  •	 โทรศัพท์	0-2335-4608-9		

Materiality Matrix
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ประเด็นความยั่งยืนส�าคัญ

BCP BBF BSE BGN UBE

1.	 การก� ากับดูแลกิ จการที่ ดี /	 

มีผลประกอบการที่ดี	มั่นคง

2.	 กระบวนการจัดซื้อที่ดี	โปร่งใส	

1.	 น�า้ใช้/การน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่

2.	 มลพิษทางน�้าและของเสีย	

3.	 ก๊าซเรือนกระจก	(GHG)

4.	 มลพิษทางอากาศ/หอเผาทิ้ง	

5.		พลังงาน

6.		ขนส่ง

7.		การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	

8.	 การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน	

1.	 ความปลอดภัยในที่ท�างาน/		

การจัดการเหตุฉุกเฉิน

2.	 การต่อต้านการทุจริต

3.	 สินค้าและบริการที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	

4.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

5.	 การพัฒนาพนักงาน/

	 เส้นทางอาชีพ

6.	 ความผูกพันพนักงาน	

7.	 การพัฒนาชุมชน	

1.	 Economic	Performance	

2.	 Procurement	Practice	

1.	 Water	

2.	 Effluents	and	Waste

3.		Emissions

4.		Energy

5.		Transport	

6.		Compliance	

7.		Sustainable	supplier	

	 Development

RF+Enco

RF

RF

RF1.	 Occupational	Health	and	Safety	

/Emergency	Preparedness

2.	 Anti-Corruption

3.	 Product	&	Service	

	 Labeling

4.	 Marketing	&	Communications

5.	 Training	&	Education

6.	 Employment

7.	 Local	Communities	

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

	 ค�ำอธิบำยอักษรย่อ	(G4-20,	G4-21)

  BCP = บมจ.บางจากปิโตรเลียม/RF ข้อมูลเฉพาะพื้นที่โรงกลั่น-ส�านักงานที่สุขุมวิท 64/Enco ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ส�านักงานใหญ่ 

  BFF = บจก.บางจากไบโอฟูเอล  

  BSE = บจก.บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

  BGN = บจก.บางจากกรีนเนท (ข้อมูลเฉพาะสถานีบริการน�้ามันที่ควบคุมโดย บจก.บางจากกรีนเนท)  

  UBE = บจก.อุบล ไบโอ เอทานอล 

	 ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้น	(G4-20,	G4-21)

  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ภายในองค์กร  ภายนอกองค์กร

รายงานฉบับนี้ไม่มีการปรับปรุงผลการด�าเนินงานจากรายงานฉบับที่ผ่านมา (G4-22)

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
(G4-19)

ประเด็นตาม GRI G4
(G4-20)

ขอบเขตการรายงาน
(G4-21)
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1.	 ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	(G4-EC1)

2.	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(G4-EC9)	

29

30,	65

1.	 น�้าใช้	(G4-EN8)	น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่	(G4-EN10)

2.	 น�้าทิ้ง	(G4-EN22)	และกากของเสีย	(G4-EN23)

3.	 คาร์บอนฟุตปริ้นท์	(EN15-16)

4.	 มลพษิทางอากาศ	(G4-EN21)	หอเผาทิง้	(G4-OG6)

5.	 พลังงาน	(G4-EN	3)

6.	 การขนส่งผลิตภัณฑ์	(G4-EN30)

7.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	(G4-EN29)

8.	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(G4-EN32)	

37,	67

40-41,	67

36,	66

38-39,	67

34,	66

42

67

67

1.	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	(G4-LA6)

	 การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.	 การต่อต้านทุจริต	(G4-SO4)

3.	 การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน	(G4-PR5)

4.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	(G4-PR5-PR8)	

5.	 การดูแลพนักงาน	(G4-LA2/LA4/LA9)

6.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	(G4-SO1)

53-54,	69

15-16,	18,	59

27

46-50,	69

51,	69

55-57,	68-69

58-61

เนื้อหาที่รายงาน 17 SDGs หน้า
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ตาม “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”  
อันเป็นข้อปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการด�าเนนิธรุกจิจวบจนถงึปัจจบุนัซึง่ถอืเป็นรากฐานส�าคญั
ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ โดยมกีารแต่งตัง้ “คณะกรรมการบรรษทัภบิาล” ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลให้องค์กรมกีารก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี ตลอดจนพจิารณาปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลเป็นประจ�าทกุปี 
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร 3 จาก 4 ท่าน ในปี 2558 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อติดตาม 
ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

	 เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงก�าหนดให้มี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง	ใน	3	รูปแบบ	/1	คือ	

นอกจากนี	้ยงัมกีารประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยเป็นรายคณะ	และผลการด�าเนินงานด้านมาตรการ/ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนกระท�าผดิกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึทจุรติ	 รายละเอยีดปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี	2558	หวัข้อ	โครงสร้างการจัดการ	หน้า	43	และการก�ากบักจิการดแูลกจิการทีด่	ีหน้า	103	ตามล�าดบั

	 เพื่อให้การก�

•	 ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ครั้งที่	 12	 เกี่ยวกับ 
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ขณะลงมติในหมวดที่	3	

	 (คณะกรรมการบริษัท)	
•	 เพิม่นโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

ในหมวดที่	5	(ฝ่ายบริหาร)
•	 เพิ่มเติมผลตอบแทนพนักงาน

ให้สอดคล้องกับผลด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	 ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวในหมวดที่	 9	 (ข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 
และพนักงาน)

•	 ให้พนักงานทุกคนตอบรับและท�า
แบบทดสอบนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี	

•	 ให้พนักงานแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ประจ�าปี	 (Conflict	
of	interest)	(G4-41)

•	 ร่วมแสดงพลังและเดินขบวนพาเหรด
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในงานวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่	
2558	“Active	Citizen	พลังพลเมือง...	
ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	 จัดโดยองค์กร 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น	 (ประเทศไทย)	 
ณ	ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

•	 จดักจิกรรม	CG	Day	เป็นประจ�าทกุปี	 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคน	

•	 เน้นย�้าการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 รวมถึง
นโยบายงดการรบัของขวญัอย่างต่อเนือ่ง

•	 บริษัทฯ	 เป็น	 Role	 Model	 โดยมี 
หน่วยงานภายนอก	 มผีูเ้ข้าเยีย่มชม
เ พ่ือแลกเป ล่ียนประสบการณ ์ 
เกี่ยวกับ	“การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”	
อาทิ	 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร
แรงงานระดบัสงู,	องค์การกระจายเสยีง 
และแพร ่ ภ าพสาธา รณะแห ่ ง
ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	เป็นต้น

• บริษัทฯ	 ได้จัดงานสัมมนาคู ่ค ้า
ประจ�าปี	 2558	 โดยได้จัดท�าคู่มือ
และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตกับคู่ค้า 
เพือ่สนบัสนนุให้คูค้่าของบรษิทัฯ	 เป็น 
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุรติ”	

ปรับปรุงนโยบาย ยืนหยัดเจตนารมณ์ แบ่งปันแนวคิด

1. ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)
อยูในเกณฑดีเยี่ยม

96.73

2. ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม)
อยูในเกณฑดีเยี่ยม
กรรมการ 3-4 คนซึ่งไมเปดเผยชื่อจะประเมิน
กรรมการ 1 คน

96.50

3. ประเมินท้ังคณะ 
อยูในเกณฑดีเยี่ยม

97.64
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

/1	 ด้วยผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	แสดงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพในการท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเต็มที่	 จึงยังคงรักษาแนวปฏิบัติในการ 

ด�าเนินงานเช่นเดิมไว้	มิได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติใดอย่างมีนัยส�าคัญ
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การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านทจุรติ ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งม่ันในการต่อต้าน 
การทุจริต ดังนี้

• สื่อสารและให้ความรู้ : บริษัทฯ	 ใช้ช่องทางการ 
เรยีนรูผ่้านออนไลน์	KM-We	Share	สือ่สารให้พนกังาน
เข้าเรียนรู้และท�าแบบทดสอบนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ซ่ึีงจะช่วยให้พนกังานเข้าใจนโยบายทีถ่กูต้อง	
ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยในปีน้ี 
ผู้บริหารและพนักงานเข้าตอบรับการน�านโยบายฯ 
ไปปฏิบัติและเรียนรู ้จนผ่านการทดสอบความรู ้	 
ร้อยละ	100	อกีทัง้	(G4-SO4)	พนกังานมกีารแจ้งข้อมลู
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ ่านระบบบริหาร
บุคลากร	e-hr	จนครบทุกคน	(G4-41)

• ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต : สื่อสาร	
“นโยบายงดการรับของขวัญ”	 ในช่วงเทศกาลและใน
โอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน	คู่ค้า	และบุคคลภายนอก
ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ครบถ้วน 
ร้อยละ	100	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	เพื่อตอกย�้าความมุ่งมั่น 
ของบริษัทฯ	 ในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด�าเนิน
ธุรกิจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

• แบ่งปันแนวคิดสู่คู่ค้า : บริษัทฯ	จัดงานสัมมนาคู่ค้า	
ประจ�าปี	 2558	 ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท�านโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	 
เพือ่สนบัสนนุให้คูค้่าของบรษิทัฯ	เป็น	“แนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	 ทั้งนี้	
บริษัทคู่ค้าจ�านวน	22	รายจากทั้งหมด	56	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	 39	 ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ 
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต	 (Collective	 Action	Coalition	 Against	 
Corrutionหรือ	CAC)

	 จากการประกาศนโยบายงดการรับของขวัญ	 
(No	Gift	Policy)	มาตัง้แต่ปี	2557	ได้สร้างทั้งคณุค่าและ
มลูค่าให้กบัองค์กรและพนกังาน	เพราะนอกจากจะท�าให้
บริษทัฯ	ลดเวลาในการบริหารจัดการของขวญัซึง่มจี�านวน
มากแล้ว	ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การท�าดีด้วย	เนือ่งจากของขวญัที่ ได้รับมาและไม่สามารถ
ส่งคืนได้	 บริษัทฯ	 จะน�ามารวมเพื่อให้พนักงานประมูล
และน�าเงินที่ ได้สมทบเข้าโครงการอาหารกลางวัน 
เพ่ือเด็กขาดแคลนกับโรงเรียนรอบโรงกล่ัน	 ที่ส�าคัญ
เป็นการลดอคตแิละสร้างความตระหนกัในการท�าหน้าที่
ของตนอย่างดท่ีีสุดโดยไม่หวังผลตอบแทนท่ีมชิอบ	ในอนาคต
ก็อยากให ้นโยบายงดการรับของขวัญได ้ขยายไป 
ทุกองค์กร
คุณภควดี จรรยาเพศ
ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายก�ากับองค์กร 

	 จากการประกาศนโยบายงดการรับของขวัญ

 No Gift Policy: นโยบายงดรับของขวัญ  
เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเปน็การขอความ
รว่มมอืจากผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ รว่มงดการมอบ
ของขวัญให้กับผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทฯ  
ในเทศกาลต่างๆ

บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
กรุณางดการให้ของขวญัแกผู่บ้รหิาร พนกังาน 

รวมถึงผู้ที่รับท�างานในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใด
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ผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย/ปี
ปี 2557 44 ชม.
ปี 2558 38 ชม.

38 ชม.

Best Employer Score

ปี 2557 : 66
ปี 2558 : 77

Low Carbon
COMPANY

ของเสีย
ปี 2557 3,905 ตัน
ปี 2558 1,432 ตัน

อัตราความถี่
บาดเจ็บรวม

(คน/ล้านชั่วโมง)
ปี 2557 1.4
ปี 2558 1.3

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ
พลังงาน (ธุรกิจโรงกลั่น)

105.8

น้ำทิ้ง
ปี 2557 975,466 ลบ.ม.
ปี 2558 877,825 ลบ.ม.

(พนักงาน)

ซื้อสินค้าในท้องถิ่น
ปี 2557 91%
ปี 2558 93%

รายได้รวม
151,683 ล้านบาท

Low CarbonLow Carbon
COMPANYCOMPANY

ผลการด�
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รายได้

	 ส�ำหรับในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร	151,140	ล้ำนบำท	และมี
ก�ำไรสุทธิ	4,097	ล้ำนบำท	โดยเป็นก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ	5,126	ล้ำนบำท	รำยได้จำกกำรขำยและบริหำร
ข้ำงต้นนอกจำกมำจำกธุรกิจโรงกล่ันและตลำดแล้ว	 ส่วนหนึ่งมำจำกธุรกิจพลังงำนทดแทนของบริษัทฯ	 
ทัง้เป็นจำกธรุกจิผลติไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทติย์	ธรุกจิไบโอฟเูอลและธรุกจิส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม	เป็นต้น

	 ในปีนี้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 
และให้บรกิารลดลง	15.23%	เป็นผลมาจากราคาน�า้มนัดบิ
ที่ปรับตัวลดลงกว่า	50%	เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออก
น�้ามันดิบมีนโยบายปรับเพิ่มการผลิตน�้ามันดิบเพื่อสกัด
การขยายตัวของการผลิตน�้ามันดิบภายนอกกลุ่มประเทศ
โอเปก	ประกอบกับมกีารเปิดด�าเนนิการโรงกลัน่ใหม่ขนาดใหญ่ 
ในประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	์ 
ท�าให้การน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูปลดลง	 เป็นปัจจัยกดดัน
ให้ราคาผลติภณัฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปูปรบัลดลง	อย่างไรกต็าม 
ธุรกิจโรงกลั่นมีการใช ้อัตราการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีอัตราการผลิตเฉลี่ยปีนี้อยู่ท่ี	 112.9	
พันบาร์เรลต่อวัน	 ซ่ึงเป็นอัตราการผลิตเฉลี่ยที่สูงที่สุด 
เป็นประวัติการณ์	 เนื่องจากที่ค่าการกลั่นอยู่ในระดับที่
จูงใจจึงมีการใช้อัตราการผลิตอย่างเต็มที่
	 บริษัทฯ	 ยังคงเน้นนโยบายการขายน�้ามันผ่านสถานี
บรกิารเป็นหลกั	ได้มกีารเปิดด�าเนนิการสถานบีรกิารน�า้มนั

ใหม่ทีม่คีณุภาพและภาพลกัษณ์ทีด่	ีรวมไปถงึการปรบัปรงุ
คุณภาพของสถานีบริการน�้ามันที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น	 เช่น	
โครงการ	Solar	Rooftop	ในสถานีบริการตัวอย่าง	เป็นต้น	
เพื่อตอบสนองผู้บริโภค	ส่งผลให้สามารถรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดในอนัดบัที	่2	ได้อย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	
ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของผูป้ระกอบการรายย่อย	ส่งผล
ให้จ�านวนสถานีบรกิารชมุชนในปัจจบุนัมมีากถงึ	620	แห่ง
	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมรีายได้จากการขายและบรหิาร
จากกลุม่ธรุกจิพลงังานทดแทนด้วย	ได้แก่	ธรุกจิผลติไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ซึง่มกี�าลังการผลิตและจ�าหน่ายรวม	
118	เมกะวตัต์	ธรุกจิไบโอดเีซล	มอีตัราการผลติเฉลีย่	365	
พนัลติรต่อวนั	 และธรุกจิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม	 มรีาย
ได้จากการขาย	2,344	 ล้านบาท	ซึง่บรษิทัฯ	และพนัธมติร
ร่วมในแหล่งผลิตน�้ามันดิบ	Galoc	 จะด�าเนินการพัฒนา 
เพื่อการผลิตต่อไป

ค่าใช้จ่าย

	 บริษัทฯ	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรในปี	 2558	 
ลดลงจำกปีก่อน	36,698	ล้ำนบำท	โดยส่วนใหญ่มำจำก
ต้นทนุขำยลดลงสอดคล้องกบัรำคำน�ำ้มนัดบิทีป่รบัตวั
ลดลง	 แต่ในขณะเดียวกันค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มขึ้น
เนือ่งจำกปลำยปี	2557	มกีำรลงทนุตดิตัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ์ในกระบวนกำรกลัน่น�ำ้มนัเพือ่ลดมลพษิ	เช่น	โครงกำร
ลดปรมิำณน�ำ้ทิง้และน�ำ้ใช้	โครงกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพหน่วยผลติก�ำมะถนั	เป็นต้น	ส่วนค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ	ได้แก่	
ค่ำใช้จ่ำยดูแลสังคม	 โรงเรียนและชุมชน	 รวมถึงกำรบริจำคทั้งในรูปสิ่งของและเงิน	 เพิ่มขึ้น	 46.82	 ล้ำนบำท	 
ส่วนหนึง่มำจำกเงนิบรจิำคสร้ำงอำคำรทีพ่กัปฏบิตัธิรรม	วดัป่ำทวทีรพัย์ธรรมำรำม	อ.วงัน�ำ้เขยีว	จ.นครรำชสมีำ	
กำรช�ำระภำษีให้แก่รัฐบำลและหน่วยงำนท้องถิ่นเพิ่มข้ึน	 596	 ล้ำนบำท	 เนื่องจำกปีนี้บริษัทฯ	 มีผลก�ำไรสูงขึ้น	
และในปีนี้บริษัทฯ	มีกำรจ่ำยเงินปันผล	2,039	ล้ำนบำท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2557

รายได้
151,140 ล้านบาท

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
2,039 ล้านบาท

ด้านเศรษฐกิจ

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจากงบการเงินรวม	ปี	2558
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1. ความชัดเจนของงาน-สินคาและ
 บริการทีตองการ 
2. ระบบการจัดซือจัดจางที่ดี โปรงใส 
 ตรวจสอบได
3. การพัฒนาคูคาใหมีแนวปฏิบัติทีดี
 และเติบโตไปพรอมกันอยางยังยืน

ความต้องการ :

คู่ค้า

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

1. ปรบัปรงุระเบยีบและระบบจดัหำพสัดใุห้เหมาะสม
สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน	พร้อม
พัฒนาระบบการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์	 (SAP	 SRM)	 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดหาพัสดุเทียบกับ
ปริมาณงานปีก่อนลง	คิดเป็นอัตราร้อยละ	 35	 และ
สามารถบริหารเวลาในการด�าเนินการจัดหาพัสดุ 
ให้อยู่ในระยะเวลาเฉลี่ย	 48	 วัน	 (เป้าหมายไม่เกิน	 
60	วันโดยเฉลี่ย)

2.		สนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทจุรติของคูค้่ำในทะเบยีน	
(Approved	Vendor	 List)	 ด้วยบริษัทฯ	 ถือว่าความ
โปร่งใส	 จริงใจและตรงไปตรงมาเป็นประเด็นส�าคัญ
ส�าหรับคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจร่วมกัน	 บริษัทฯ	 จึงได้จัด
สัมมนาให้ความรู ้แก ่คู ่ค ้าเพื่อรับทราบนโยบาย	

ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการจัดหาพัสดุ

ผลักดันคู่ค้าเข้าเป็น
แนวร่วม CAC

ลดระยะเวลา
จัดหาพัสดุลง

35 48
วัน

22
ราย

ร้อยละ

	 ในโลกของธรุกจิที่มกีารแขง่ขนัสงู	คูค้่ามสีว่นส�าคญัยิง่ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจให้ยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงพัฒนา	 “จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน”	 เพื่อขยายแนวปฏิบัติ ในการด�าเนนิธุรกิจที่ดี ไปยัง 
คู่ค้าทุกรายให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เจตนารมณ์	และแนวปฏิบัติระหว่างกันในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 ซึ่งสามารถร ้องเรียนผ่าน	 
E-mail	 :	 ico@bangchak.co.th	 	 ในปีท่ีผ่านมาไม่มี 
ข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่	พร้อมทัง้ผลกัดนั
ให้คู ่ค้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต	 
(Collective	Action	Against	Corruption)	หรือ	CAC	
ทั้งนี้	จากการประเมินผลของผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน	
56	บริษัท	มีผู้สนใจเข้าร่วมในปีนี้	22	ราย

3.	 จัดท�ำ	 “จรรยำบรรณคู่ค้ำเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน	 (Supplier	 Code	 of	 conduct	 for	 
sustainable	business	development)”	ประกอบด้วย
การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคมและธรรมาภบิาล	
(Environment,	 Social	 and	Governance;	 ESG)	 
ซึ่งเป็นแนวทางสากลในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีแผนประกาศใช้ในปี	 2559	และสื่อสารให้คู่ค้า 
รับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวในการด�าเนินธุรกิจและ 
ส่งมอบให้คู่ค้าได้รับทราบแนวปฏิบัติในการด�าเนิน
ธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ	พร้อมท้ังจัดท�าแผนพัฒนาคู่ค้า
ให้สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	 อย่างต่อเน่ือง
จนถึงปี	2563	เพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน	

	 ด้วยคูค้่ำ	(Supplier)	เป็นหนึง่ในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ส�ำคัญที่มีส่วนร่วมสร้ำงคุณค่ำและกำรเติบโต	บริษัท	
บำงจำกฯ	 จึงมีกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนให้
สอดคล้องกับควำมคำดหวังของคู ่ค ้ำ	 อีกทั้งมี
เจตนำรมณ์ส่งเสริมคู่ค้ำในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ	ดังนี้

พัฒนาคู่ค้า
ตามแนวทาง ESG

สัมมนาให้ความรู ้แก ่คู ่ค ้าเพื่อรับทราบนโยบาย

ดาวน์โหลดได้ที่ 
www.bangchak.co.th

30 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

31บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



	 ในปี	 2558	 โรงกลั่นซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	
สำมำรถเพิ่มก�ำลังผลิตได้สูงสุดถึง	 126,000	บำร์เรล
ต่อวัน	 และสำมำรถรักษำก�ำลังกำรกลั่นเฉลี่ยสูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์ได้ที่	 109,000	 บำร์เรลต่อวัน	

	 บริษัทฯน�าน�้ามันดิบมาจาก	2	แหล่ง	คือ	แหล่งภายใน
ประเทศและแหล่งต่างประเทศ	 โดยบริษัทฯ	 พยายาม
ใช้น�้ามันดิบจากแหล่งภายในประเทศในปริมาณสูงสุด 
เท่าที่สามารถจัดหาได้	 คิดเป็นร้อยละ	 36	ของน�้ามันดิบ
ที่เข้ากลั่นทั้งหมด	 เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง	 ช่วยผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมจากการขนส่งทัง้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
และโอกาสการเกดิอบุตัเิหตทุางเรอื	ลดการน�าเข้าน�า้มนัดบิ 
จากต่างประเทศเป็นการลดการขาดดุลการค้า	 ส่งเสริม
การหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ(การจ้างงาน)	 อีกทั้ง
น�้ามันดิบในประเทศยังมีก�ามะถันต�่ากว่าน�้ามันดิบจาก
ตะวันออกกลางเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก

ทางหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	ปริมาณน�้ามันดิบในประเทศต�่า
ลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนเนือ่งจากก�าลงัผลติทีส่งูขึน้ในขณะที่
ได้รบัการจดัสรรน�า้มนัดบิภายในประเทศปรมิาณเท่าเดมิ
ท�าให้สัดส่วนลดลง

	 ยิ่งกว่าน้ัน	 บริษัทฯ	 ยังใช้วัตถุดิบประเภทหมุนเวียน	
ได้แก่	 เอทานอลและไบโอดีเซลเอสเทอร์ในการผลิต 
แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 6	 
ของวัตถุดิบท้ังหมด	 เป็นการช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันดิบ
จากแหล่งต่างประเทศและสนองตอบนโยบายการใช้
พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน

แหล่งน�้ำมันดิบ (ร้อยละ)

2556

น้ำมันดิบ
ภายในประเทศ

48
2557

53
2558

36
2558

64

2556

52
2557

47
น้ำมันดิบ

จากต่างประเทศ

วัตถุดิบ (G4-EN1)

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้ามันหล่อล่ืน 

ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการเปล่ียนทรงแกลลอนใหม่ 
ลดการใช้พลาสติกลงร้อยละ 2-3 แต่ยังคงความแข็งแรง
และรับน�้าหนักได้มากขึ้น ส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์เลือกใช้
กระดาษรไีซเคลิและพมิพสี์ดว้ยหมกึที่ใช้น�้าเปน็ตวัท�าละลาย 
(Water base 100%) แทนสารเคมี สามารถย่อยสลายได้
ในธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อดินและน�้า ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรและขยะ ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ก�าลังการกลั่นเฉลี่ยสูงสุด

ยำวนำนถงึ	7	เดอืน	จำกกำรปรบัปรงุและพฒันำระบบเสถยีรภำพ	(Reliability)	ของหน่วยกลัน่ทัง้ในด้ำนกำรดแูล	
ประเมิน	ตรวจสอบ	บ�ำรุงรักษำอุปกรณ์	จัดระบบส�ำรองอะไหล่	 (Spare	Part	Management)	กำรเพิ่มขีดควำม
สำมำรถของบุคลำกรและปรบักระบวนกำรท�ำงำน	ท�ำให้ผลติผลติภณัฑ์น�ำ้มนัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งและส่งผลให้ใช้
วตัถดุบิ	ได้แก่	น�ำ้มนัดบิและส่วนผสมอื่นๆ	(เอทำนอล	ไบโอดีเซลเอสเตอร์	ฯลฯ)	เพิ่มขึ้นอย่ำงสอดคล้องกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

32 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



สัดส่วนวัตถุดิบ (ร้อยละ) (G4-EN1)

วัตถุดิบ
ไม่หมุนเวียน

2556

95.3
2557

94.3
2558

94.4

2556

4.7
2557

5.7
2558

5.6วัตถุดิบ
หมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ (Product)

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	ในปี	2558	มีปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	ประกอบด้วยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ
ก๊ำซหุงต้ม	(LPG)	น�้ำมันเบนซินออกเทน	91	น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	91	น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน	95	น�้ำมัน
เครื่องบิน	น�้ำมันดีเซลเพำเวอร์ดี	บี	2,	บี	3	และบี	5	และน�้ำมันเตำ

*	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา	ไม่มีการผลิตน�้ามันเบนซิน	91	และ	95	จากโรงกลั่นน�้ามันบางจาก	

		(มีเพียงซื้อน�้ามันเบนซิน	91	พื้นฐานมาเพื่อผสมเป็นผลิตภัณฑ์)

กาซปโตรเลียมเหลว

น้ำมันเบนซินออกเทน 91 และ 95*

น้ำมันแกสโซฮอลออกเทน 91 และ 95

น้ำมันเครื่องบิน

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

น้ำมันดีเซล สูตรบี 2, บี 3 และบี 5

น้ำมันเตา

สัดส่วนผลิตภัณฑ์รวม (ร้อยละ)
ปริมาณผลิตภัณฑ์รวม (พันลิตร)

2556

2557

2558

1.6

7.4

27.7

32.2

31.7
34.3

27.3

27.1

7.0 6.8

20.1

18.8
1.8

1.6
11.0

11.6

13.2

0.4

0.5

0.3

17.7

9,421 พันลิตร

9,324 พันลิตร

10,329 พันลิตร
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การใช้พลังงาน

	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน	
มีนโยบำยด้ำนพลังงำน	 มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรใช้
พลังงำน	ก�ำหนดแผนด�ำเนินกำร	ตรวจประเมินและ
ทบทวนระบบกำรจัดกำร	 และได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน	ISO	50001	โดยบริษัทฯ	(BCP)	และบริษัท

ตารางการด�าเนินงานด้านพลังงานตามประเภทเช้ือเพลิง

ใช้ก๊าซเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ	12	ตามก�าลงัการกลัน่ทีเ่พิม่ขึน้	และเพิม่ระบบการน�าก๊าซเชือ้เพลงิ
จากการปล่อยออกระบบทีห่อเผาทิง้	(Recovery	Off	Gas	from	RSU)	กลบัมาใช้ใหม่	ลดการสญูเสยี

BCP:	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ	51	ตามก�าลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น
 •	 ทดแทนการใช้น�้ามันเตา	
 •	 ทดแทนการรับซื้อไฟฟ้าและไอน�้าบางส่วน
  •	 ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ซื้อจากบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพด้านพลังงานของโรงกลั่น		

BBF:	ใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการใช้น�้ามันเตา	ในส่วนการผลิตไบโอดีเซล	ในปี	2558		
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม

ลดการใช้น�า้มนัเตาลงร้อยละ	3		ซึง่ใช้เฉพาะทีห่ม้อต้มน�า้ในหน่วยพลงัโรงงานเท่านัน้			และมแีผน
จะเลิกใช้หม้อน�้าดังกล่าว	และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าแทน	จะแล้วเสร็จในปี	2561	

มีการใช้ลดลงร้อยละ	 50	 การใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม	 (หน่วยผลิต
สาธารณูปการโรงกลั่นน�้ามันบางจาก)	ที่ซื้อจาก	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
 
มีการใช้แกลบ	 ไม้สับ	 เป็นพลังงานหมุนเวียนของบริษัท	 อุบล	 ไบโอเอทานอล	 จ�ากัด	 (ธุรกิจ 
เอทานอล)	

มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บริเวณจอดรถภายในโรงกล่ัน 
บางจากฯ	 ได้ประมาณ	 0.10	 เทราจูลต่อปี	 คิดเป็นร้อยละ	 2.2	 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ 
ในส่วนอาคารส�านักงานของบริษัทฯ	 เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ	12.2	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประเภทเช้ือเพลิง/บริษัท การด�าเนินงาน

ก๊าซเชื้อเพลิง
(BCP)

ก๊าซธรรมชาติ
(BCP&BBF)

น�้ามันเตา
(BCP)

ไฟฟ้าและไอน�า้	
(BCP)

แกลบ/	ไม้สับ
(UBE)

ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์/ลม
(BCP)

ยกเลิกการใช้น�้ามันเตา
ในกระบวนการผลิต

เลืือกใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 การใช ้พลั งงานนอกจากเป ็นต ้นทุนส�าคัญใน
กระบวนการผลิตแล้ว	 ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
บรษิทัฯ	 (BCP)	จงึมกีารด�าเนนิงานเพือ่ลดปรมิาณการใช้
และเพิ่มประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ 
สิ่งแวดล้อมทั้งระดับท้องถ่ินและระดับโลกผ่านโครงการ

ต่างๆ	แบ่งได้	3	หมวดคอื	การลดการสญูเสยี	เช่น	การลดก๊าซ
ออกทางหอเผาทิง้	(Flare)	การลดการใช้	เช่น	การเปลีย่นหวั
เผาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้	การเปลีย่นหลอดไฟอาคารเป็น
แบบ	LED	การเพิม่สดัส่วนพลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
มากขึน้	(การเพิม่การใช้ก๊าซเชือ้เพลงิแทนน�า้มนัเตา)	เป็นต้น	

ในเครอื	บรษิทั	บำงจำกไบโอฟเูอล	จ�ำกดั	 (BBF)	บรษิทั	บำงจำก	 โซลำร์เอน็เนอร์ย	ี จ�ำกดั	 (BSE)	ทัง้	 6	พืน้ที	่ 
บริษัท	 บำงจำกกรีนเนท	 จ�ำกัด	 (BGN)	 และบริษัท	 อุบล	 ไบโอเอทำนอล	 จ�ำกัด	 (UBE)	 มีกำรใช้พลังงำน 
ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นพลงังำนไม่หมนุเวยีน	(Non-Renewable	Energy)	และพลงังำนหมนุเวยีน	(Renewable	Energy)		(G4-EN3)
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	 โครงการลดการใช้พลังงานและการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานในพื้นที่โรงกลั่นฯ	และส�านักงานเพื่อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ในปี	2558		ดังนี้	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น) (G4-EN3)

ปรมิาณพลงังาน
ที่ลดลง

(เทราจูลต่อปี)

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดลง

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
(G4-EN19)

   โครงการลดการใช้เช้ือเพลิง 

11.6

8.2

8.1

48.5

648.5

462.1

455.9

2,722.5

   โครงการลดการใช้ไฟฟ้า

1.	 การเปลี่ยนใบพัดของเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ	
	 เป็นชนิดพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว

1.5

77.9

660.5

4,949.5/1

1.	 การติดต้ังและใช้งานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่หน่วยกล่ัน
น�า้มนัดบิที	่3		เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการแลกเปลีย่นความร้อนและ
ลดการใช้เชื้อเพลิง

2.	 การตดิตัง้ระบบน�าก๊าซเชือ้เพลงิกลบัคนืจากการปล่อยออกระบบ
ที่หอเผาทิ้ง	ซึ่งเป็นการน�าก๊าซเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์	ลดการซื้อ 
เชื้อเพลิง

3.	 การลดปริมาณออกซิเจนส่วนเกินในเตาเผาของหน่วยผลิต
ไฮโดรเจน	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการใช้
เชื้อเพลิง

4.	 การควบคมุปรมิาณ	Overflash	ของหอกลัน่น�า้มนัดบิในหน่วยกลัน่
น�้ามันดิบที่	3	ลดการใช้พลังงาน

	 นอกจากโครงการต่างๆ	แล้ว	บรษิทัฯ	ยงัมกีารให้ความรู	้สร้างความตระหนกัด้วยการรณรงค์เรือ่งการประหยดัและลดใช้
พลงังานผ่านช่องทางต่างๆ	ดงันี้
•	 การรณรงค์ผ่านป้ายประกาศอจัฉรยิะซึง่มตีดิตัง้อยูภ่ายในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ
•	 การรณรงค์และแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิการด้านการอนรุกัษ์พลงังานผ่านระบบ	Outlook
•	 การจดักจิกรรมต่างๆ	ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	และสิง่แวดล้อม
•	 การสือ่สารผลการตดิตามการด�าเนนิการตามเป้าหมายทกุเดอืนผ่านระบบ	Outlook	

รวม
/1	ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	4,945.4	
			มีเทน	(CH4)	1.9	และไนตรัสออกไซด์	(N2O)	2.2
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•	 โครงการลดการใช้เชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟ้าภายในกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง	ส่งผลให้สามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกทางตรง	4,949	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	(G4-EN19)

•	 การเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม	จาก	บมจ.	ปตท.	ส่งผลให้สามารถบรหิารการผลติไฟฟ้าและไอน�า้ของโรงกลัน่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากข้ึน	โดยลดการเดนิเครือ่งหม้อต้มไอน�า้ซึง่มปีระสทิธภิาพต�า่กว่า	ส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
โดยรวมลดลง	4,428	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

	 จากการด�าเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้างต้น	 ในปี	 2558	บริษัท	บางจากฯ	และบริษัทในเครือ	 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจ�าแนกได้เป็น	(G4-EN15,	G4-EN16)
•	 การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามขอบเขตการควบคมุการด�าเนนิการ	 (Operational	Control	Approach)	1,166,569	

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า
•	 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตการปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิ	 (Equity	 Share	Approach)	 1,113,296 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	

	 เมือ่พจิารณาการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของบรษิทัฯ	ปี	2558	เปรยีบเทยีบกบัปีฐาน	(ปี	2556)	พบว่าการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	บางจากฯ	ในปี	2558	สูงกว่าปีฐานร้อยละ	9	สาเหตุหลักเนื่องจากสามารถกลั่นน�้ามันดิบได้ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเมื่อเทียบเป็นต่อหน่วยผลิตต�่ากว่าปีฐานร้อยละ	4	 (ก�าลังการกล่ันเฉล่ีย	112.9	บาร์เรลต่อวัน	 
สูงกว่าปีฐานร้อยละ	13)	

จำนวน/สัดส่วนงบลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
จำแนกตามแหล่งพลังงาน (เฉพาะ BCP)/1 

Total amount invested in renewable energy

ล้านบาท

เชื้อเพลิงชีวภาพ (สาหร่ายน้ำมัน) เชื้อเพลิงชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)

(ร้อยละ)

0.04

Energy Intensity Index  

ผลการดำเนินการ

105.8

เป้าหมาย 109.0
(เฉพาะธุรกิจโรงกลั่น)

1 งบวิจัย
ล้านบาท1 งบลงทุน

	 จากการด�าเนินการต่างๆ	ที่ผ่านมาในปีนี้	 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้	 77.9	 เทราจูล	หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ 
เรอืนกระจกทีล่ดลงได้		4,949	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	นอกจากการลดพลงังานในกระบวนการผลติแล้ว	บรษิทัฯ	
ยังมีการบริหารอาคารด้วยการใช้เทคโนโลยี	 ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 มุ่งเน้นการเป็น	Green	
Building	ซึ่งควบคุมด้วยหลัก	Green	Management	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลดีเด่น	Thailand	Energy	Award	2015	
ด้านอนุรักษ์พลังงาน

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ 

Low Carbon Company

	 ด้วยสภำพภูมิอำกำศแปรปรวนจำกอิทธิพลของ
ภำวะโลกร้อน	 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและกำร
ด�ำรงชพีของสิง่มชีวีติ	บรษิทัฯ	เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญั
ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว	 จึงมุ่งเน้น 

กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกลุ่มธุรกิจโรงกล่ันเป็นส�ำคัญซ่ึงเป็นจุดที่ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
สูงสดุ	และมผีลกำรด�ำเนนิงำน	ดงันี้		

/1	เนื่องจากงบลงทุนในพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทในเครือ	:	BBF	BSE	BCPG
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อัตราการใช้น้ำ

2.19
(ลบ.ม.ต่อบาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต)

2.00

2557

2558

28.49

มาตรการ Reuse/Recycle น้ำ
ลดการใช้น้ำลงได้

ร้อยละ

การจัดการน�้า

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงปัญหำและควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนน�้ำ	 
จงึก�ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้น�ำ้ลดลงทกุปีตำมระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม	
ยิ่งกว่ำนั้น	 เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนน�้ำ	 ในปีนี้บริษัทฯ	 
จงึได้แต่งตัง้	“คณะท�ำงำนบรหิำรจดักำรน�ำ้โรงกลัน่”	เพือ่หำมำตรกำร

	 ในปี	2558	บรษิทัฯ	ใช้น�า้จาก	3	แหล่ง	(G4-EN8)	ได้แก่	น�า้ดบิจากการประปานครหลวง	
2,727,322	 ลูกบาศก์เมตร	 และขออนุญาตใช้น�้าบาดาลเสริมเป็นกรณีพิเศษ	 14,811	
ลูกบาศก์เมตร	 และแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติเพื่อส�ารองใช้ในกรณีซ่อม 
ถังน�้ามัน	จ�านวน	76,642	ลกูบาศก์เมตร	รวมใช้น�า้	2,818,775	ลกูบาศก์เมตร		คิดเป็น	2.0	
ลูกบาศก์เมตรต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้	ซึ่งลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส�าคัญ	

การลดการใช้น�้า

1

2

ลดการใช้น�้า	58,885	ลบ.ม./ปี
(คิดเป็นร้อยละ	 1.48	 ของความ
ต้องการน�้าทั้งหมด	และคิดเป็น	
42,029	ลกูบาศก์เมตรต่อล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้)

ลดการใช้น�้า	534,897	ลบ.ม./ปี
(คิดเป็นร้อยละ	 13.48	 ของความ
ต้องการน�้าทั้งหมด	 และคิดเป็น	
381,783	ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้)

ใช้หน่วยบ�าบัดน�้าด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน	 (Micro- 
fi ltration	 System)	 และระบบรเีวอร์ส	 ออสโมซสิ	 (Reverse	 Osmosis	 
System)	 ควบคู่กับหน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาด้วยระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซสิ	(Reverse	Osmosis	System)	และระบบก�าจดัประจดุ้วยไฟฟ้า	
(Electro	De-Ionization	System)	 เพือ่บ�าบดัน�า้ดบิเบือ้งต้นให้มคีณุภาพดี
ขึน้ก่อนเข้าระบบผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ	(Demineralization	System)	 
ที่หน่วยพลังโรงงาน	(Power	Plant)	

น�าน�า้ควบแน่น	(Condensate	Water)	ทีม่คีณุภาพดมีาใช้แทนน�า้ส�าหรบั
หม้อต้มไอน�้า	

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ 

ล�าดับ แผนงานปี 2558 ผลการด�าเนินงาน

3 ลดการใช้น�้า	41,089	ลบ.ม./ปี
(คิดเป็นร้อยละ	 1.04	 ของความ
ต้องการน�้าทั้งหมด	 และคิดเป็น	
29,328	ลกูบาศก์เมตรต่อล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้)

น�าน�้าที่ผ่านการไล่ก�ามะถันออกแล้ว	 (Stripped	 Water)	 จากหน่วย
ก�าจัดก�ามะถันในน�้า	(Sour	Water	Stripping	Unit)	และน�้าทิ้งจากระบบ 
การไล่ก๊าซเบาด้วยไอน�้า	 (Stripping	Steam)	ของหน่วยกลั่นที่	3	มาใช้
แทนน�้าประปาในหน่วยก�าจัดเกลือจากน�้ามันดิบ	(Desalter)

ลดน�้าใช้ได้ 28%
เมื่อเทียบกับน�้าใช้ทัง้หมด

ลดกำรใช้น�ำ้ระยะยำว	นอกเหนอืจำกมำตรกำรลดกำรใช้น�ำ้ทีด่�ำเนนิกำรเป็นประจ�ำอยูแ่ล้ว	ยงัมกีำรน�ำน�ำ้กลบัมำใช้
เพื่อทดแทนน�้ำประปำในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำให้ลดปริมำณกำรใช้น�้ำและลดปริมำณน�้ำทิ้ง 
สู่สำธำรณะได้ทัง้สิน้	1,123,179	ลกูบำศก์เมตร	(G4-EN10)	คดิเป็นร้อยละ	28.49	ของน�ำ้ใช้ทัง้หมด	นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	 
ยังได้เริ่มทดลองเดินเครื่องหน่วยปรับปรุงคุณภำพน�้ำทิ้งโครงกำรที่	 3	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบ�ำบัดให้สำมำรถ 
รบัปรมิำณและควำมแปรปรวนของคณุภำพน�ำ้	ซึง่คำดว่ำในปีถดัไปจะสำมำรถลดน�ำ้ใช้และปรมิำณน�ำ้ทิง้ได้เพิม่ขึน้อีก	

4 ลดการใช้น�้า	488,308	ลบ.ม./ปี
(คิดเป็นร้อยละ	 12.31	 ของความ
ต้องการน�้าทั้งหมด	 และคิดเป็น	
348,530	ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน�้ามันที่ผลิตได้)

น�าน�้าควบแน่น	(Condensate	Water)	ที่ปนเปื้อนเล็กน้อยในหน่วยกลั่น
ที	่4	(Plant	4)	มาบ�าบดัเพือ่ใช้ซ�า้ในระบบผลติไอน�า้	(Boiler	Feed	Water)
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มลพิษทางอากาศ

	 ด้วยที่ตั้งของบริษัทฯ	 อยู ่ในพื้นที่ชุมชนเมือง	 
มปีระชำชนทีอ่ำศยัในพืน้ทีร่อบโรงกลัน่ทีห่ลำกหลำย 
ทัง้ชุมชน	บ้ำนเดี่ยว	โรงเรียน	คอนโดมิเนียม	ท�ำให้
บรษิทัฯ	ต้องเข้มงวดกบักำรควบคมุกำรระบำยมลพษิ

	 บริษัทฯ	 มีการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
จากกระบวนการผลิต	 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการ
เผาไหม้เชือ้เพลงิในเตาเผาของโรงกลัน่โดยบรษิทัภายนอก	
(Third	Party)	 คุณภาพอากาศที่ส�าคัญที่ท�าการตรวจวัด	
ได้แก่	 ฝุ่นละออง	 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและไฮโดรเจนซัลไฟด์	 ในปีนี้	 จากการรับโอน
หน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมจากเดิมด�าเนินการ
โดย	บมจ.ปตท.	มาเป็นของบริษัทฯ	เมื่อเดือนพฤษภาคม	
2558	ท�าให้ภาระการปล่อยมลพษิทางอากาศเพิม่ขึน้	จาก	
9	ปล่องเป็น	 12	ปล่อง	 อีกทั้งยังมีการเพิ่มก�าลังการผลิต
อย่างเตม็ประสทิธภิาพด้วย	ดงันัน้	อตัราการระบายมลพษิ
ทางอากาศมีค่าสูงขึ้น	
	 นอกจากนี้	 ในช่วงฤดูฝนเกิดพายุรุนแรงท�าให้กระแส
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	ดบัฉกุเฉนิบ่อยครัง้ 
ส่งผลกระทบให้หน่วยผลิตของโรงกลั่นต้องหยุดช่ัวคราว 
และระบายออกทางหอเผาทิง้	(Flare)	ท�าให้คณุภาพอากาศ
ที่ระบายออกจากปล่องในช่วงเวลานั้นสูงขึ้นผิดปกติ	 
เพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าวในระยะยาวบรษิทัฯ	จึงเริม่ก่อสร้าง
หน่วยผลติพลงังานความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตซิึง่เป็น 

ปล่องรวม
ของหน่วยกลั่นที่ 2

ปล่องของ
หน่วยผลิตไฮโดรเจน 

ปล่องของ
หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้า 3 ปล่อง

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้จะถูกรายงานอย่างต่อเนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งอยู่หน้าโรงกลั่น 
และในบางจุดของชุมชนรอบโรงกลั่น ยกเว้นปล่องของหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่งได้รับโอนมาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณในการรายงานผล ตามแผนจะแล้วเสร็จในปี 2559

อุปกรณต์รวจวดัคณุภำพอำกำศออนไลน ์(CEMs : Continuous Emission Monitoring System) จ�ำนวน 5 ปลอ่ง

เปิดเผย โปร่งใส มั่นใจ

เชื้อเพลิงสะอาดมาทดแทน	 โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
ตามแผนในปี	 2560	จะท�าให้ธุรกิจโรงกล่ันมีเสถียรภาพ
ด้านกระแสไฟฟ้ามากขึ้น	ลดความเสี่ยงจากการหยุดของ
หน่วยผลิตกรณฉุีกเฉิน	ได้เป็นอย่างมาก	แต่อาจท�าให้การ
ระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในภาพรวมของโรงกลัน่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและชุมชนมั่นใจในความ
ความถูกต้องทันเวลาและต่อเน่ืองของข้อมูล	 บริษัทฯ	 
ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบตรวจติดตาม
ความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง	 พร้อมมี
โปรแกรมส�ารองและเพิ่มเติมช่องทางการส่งสัญญาณ
ข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	
ยังตั้งงบประมาณเพิ่มในปี	 2559	 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ 
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบโรงกล่ัน	(AQMs	: 
Air	Quality	Monitoring	System)	 เพิ่ม	 1	 จุด	 รวมเป็น	 
3	จดุ	และตดิตัง้จอแสดงผลคณุภาพสิง่แวดล้อมออนไลน์
รอบโรงกลัน่	เพิม่	2	จดุ	รวมเป็น	6	จดุ	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่
และความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศ

และท�ำให้ดีกว่ำมำตรฐำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ชุมชน	 ทั้งกำรเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอำด	
และเน้นกระบวนกำรป้องกันกำรเกิดข้อร้องเรียนด้วยกำรส่ือสำรข้อมูลส่ิงแวดล้อมเชิงรุกสู่สังคมผ่ำนกำร 
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศและแสดงผลออนไลน์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ	ตลอดจนมีกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนระบบเสียงตำมสำยไปยังชุมชน
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	 นอกจากนี้ 	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้มีทีมงานเฉพาะ 
รับผิดชอบตรวจวัดและติดตามงานซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดการรัว่ระเหยของสารอนิทรย์ีระเหยง่าย	 
(Fugitive	VOCs)	จากอุปกรณ์ออกสู่บรรยากาศ	ซึ่งถือว่า 
มคีวามส�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อพนกังานและชมุชนได้	
รวมถงึก�าหนดค่าควบคมุให้เข้มงวดกว่ากฎหมายก�าหนด	
ส�าหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหยุดซ่อมบ�ารุงได้ขณะ 
เดนิเครือ่งปกติจะถกูรวบรวมเป็นแผนงานซ่อมบ�ารงุใหญ่
ประจ�าปี	ยิ่งกว่านั้น	บริษัทฯ	ได้ลงทุนติดตั้งระบบติดตาม
ตรวจวัดค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายออนไลน์ในพ้ืนท่ีท�างาน
อย่างต่อเนื่องจ�านวน	5	จุด	ก�าหนดแล้วเสร็จในปี	 2559 
และมกีารใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการประเมนิความเสีย่ง 
ของอุปกรณ์	 (Risk	 Base	 Inspection)	 อันน�าไปสู่ 
การวางแผนตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป	อย่างไรก็ตาม	ปริมาณการรั่วระเหย
ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ออกสู่บรรยากาศ
ในปี	2558	สงูกว่าปีทีผ่่านมาเนือ่งจากมกี�าลงัการกลัน่เพิม่
สูงขึ้น	บริษัทฯ	จึงเอาใจใส่และเข้มงวดในการตรวจวัดถึง	
17,337	จุด	จากอุปกรณ์และหน่วยผลิตที่เพิิ่มขึ้น	รวมทั้ง 
หน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมมาจาก	 บมจ.ปตท.	 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
	 นอกจากหน่วยผลติแล้ว	 หอเผำทิ้ง	 (Flare	 Stack)	 
เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยหนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 ใช้ในการ
ระบายความดนัหรอืก๊าซ	(Flare	Gas)	จากกระบวนการผลติ	 
โดยเฉพาะกรณีที่กระบวนการผลิตขัดข้อง	 แม้จะเป็น
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ�าเป็น	 การลดความถี่
และปริมาณการระบายก๊าซออกทางหอเผาทิ้งก็จะลด 
ความวติกกงัวลของชมุชนเพือ่นบ้านได้	บรษิทัฯ	จงึก�าหนด
แผนลดการใช้หอเผาทิ้ง	 ปรับปรุงระบบหอเผาทิ้งให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้หอเผาทิ้ง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ดังนี้	

1.	 น�าก๊าซจากหน่วยผลิตน�้ามันเบนซินก�ามะถันต�่า	
(Reformate	Splitter	Unit	 :	RSU)	ทีป่ล่อยเข้าหอเผาทิง้
อย่างต่อเนือ่งกลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ	
ซึ่งเริ่มใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม	2558	

2.	 น�าก๊าซจากหน่วยแตกโมเลกุล	 (Hydrocracking	 :	
Product	Fractionators)	ทีป่ล่อยเข้าหอเผาทิง้กลบัมา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต	 ซึ่งเริ่มใช้งาน 
เมื่อเดือนมิถุนายน	2558

3.	 ควบคุมความดันที่หอกลั่นแยกก๊าซหุงต้ม
4.	 ติดต้ังหอเผาท้ิงแบบติดต้ังบนพื้น	 (Ground	 Flare	

Stack)	โดยจะสามารถใช้งานได้ในปี	2560	จะช่วยลด
มลภาวะสู ่ ส่ิงแวดล้อม	 เน่ืองจากประสิทธิภาพ 
การเผาไหม้สูงขึ้นกว่า	Flare	stack	ปัจจุบัน

5.	 มีมาตรการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 ได้แก่	 
การแจ้งข้อมูลการหยุดซ่อมใหญ่ประจ�าปีซึ่งจะมีการ
ระบายก๊าซออกจากหอเผาท้ิงแก่ชุมชนด้วยการ 
ลงพืน้ทีใ่ห้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดอืนและสือ่สาร
ผ่านระบบเสียงตามสายจากโรงกลั่นถึงชุมชนโดยตรง
ตลอดเป็นระยะๆ	ในช่วงด�าเนินการซ่อมบ�ารุง
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มลพิษทางน�า้

	 เรื่องมลพิษทางน�้าเป็นประเด็นส�าคัญทั้งต่อส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชน	 บริษัทฯ	 มีการบ�าบัดน�้าทิ้งให้ดีกว่ามาตรฐานคุณภาพ 
น�า้ทิง้ของรฐัด้วยระบบบ�าบดัทีเ่หมาะสมกบัคณุภาพน�า้ทิง้อนัได้แก่	
การบ�าบัดน�้าทิ้งด้วยระบบแยกน�้ามันผสมกับการใช้สารเคมี	 

  1.	 ระบบบ�ำบดัชวีภำพแบบเตมิอำกำศ	(Aeration	tank)	ทีใ่ช้กำรเตมิอำกำศแบบ	Hyper-classic	ท�ำให้สำมำรถรองรบั
ปริมำณน�้ำเสียได้มำกขึ้น	และช่วยให้ประสิทธิภำพในกำรบ�ำบัดสิ่งสกปรกในน�้ำทิ้งเพิ่มขึ้น

  2.	 ระบบรดีตะกอน	(Decanter)	ท�ำให้สำมำรถดงึตะกอนออกจำกระบบบ�ำบดัชวีภำพได้อย่ำงต่อเนือ่ง	ลดปัญหำเรื่องกลิ่น
  3.	 ถังกรองทรำยและถังกรองถ่ำน	 (Activated	Carbon)	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดของแข็งแขวนลอย 

ในน�้ำทิ้งได้อย่ำงต่อเนื่องด้วยระบบ	Auto	Backwash
  4.	 ถังกรอง	Zeolite	ท�ำให้คุณภำพน�้ำทิ้งดีขึ้น	จนสำมำรถน�ำเข้ำระบบ	Reverse	Osmosis	(RO	waste)	ได้
  5.	 ระบบ	Reverse	Osmosis	(RO	waste)	ท�ำให้สำมำรถน�ำน�้ำทิ้งกลับมำใช้ใหม่	(Recycling)	ในกระบวนกำรผลิต	

	 นอกจำกนัน้	ยงัมกีำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ทิง้โดยห้องปฏบิตักิำรของบริษัทฯ	ที่ขึ้นทะเบียนห้องวิเครำะห์คุณภำพเอกชน
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดบัสำกล	 ISO/IEC	17025	ทกุวนัและโดยห้องปฏบิตักิำร
ภำยนอก	(Third	party)	ทกุไตรมำส	อีกทัง้ตรวจวดัด้วยอปุกรณ์ตรวจวดัแบบออนไลน์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและ
มั่นใจว่ำน�้ำทิ้งมีคุณภำพดีกว่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนด	ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกโรงกลั่นฯ	 ในปีนี้มีกำร
ระบำยน�้ำจำกกำรผลิตออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกทั้งหมด	877,825	ลูกบำศก์เมตร	(G4-EN22)

ลูกบาศก์เมตร
877,825

การระบายน้ำจากการผลิต
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

หน่วยเพิ่มคุณภาพน้ำ

1

ตะกอน

นำกลับมาใช้
ในกระบวนการผลิต

กระบวนการบำบัดน้ำทิ้ง

ระบบการบำบัด
ทางกายภาพและเคมี

ระบบการบำบัด
ทางชีวภาพ

1 15

12

3 4

	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	หมายถึง	สิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ที่มีความ
แตกต่างกันจ�านวนมากในระบบนเิวศอันเป็นที่อยู่อาศัย	แม้ว่าบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ใน
กรุงเทพฯ	ลักษณะของชุมชนเมือง	ห้อมล้อมด้วยบ้านเรือน	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	
บริษัทฯ	ก็พยายามปลูกต้นไม้	รักษาพ้ืนที่สีเขียว	ดูแลสภาพแวดล้อมได้อย่างดี
จนเป็นที่อาศยัของนกกว่า	70	ชนดิ	นอกจากนี	้บริษทัฯ	ยงัร่วมกบัชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า	 ฝั่งตรงข้ามของแม่น�้าเจ้าพระยา	 เพิ่มความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	ด้วยการปลูกต้นไม้และส�ารวจประชากรหิ่งห้อย	โดยเฉพาะหิ่งห้อย
น�า้กร่อย	ในพืน้ที่	6	ต�าบลคุง้บางกะเจ้าเป็นประจ�าทุกเดอืน	ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็น
ตัวชี้วัดสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนเิวศในพื้นที่นี้

ดร.จงโปรด คชภูมิ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำควำมยั่งยืนองค์กร 

ลดปริมาณน�้าทิ้ง

	 ในปี	 2558	ยังได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งและระบบจัดกำรตะกอนเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภำพ	 อีกทั้งลดปริมำณ 
น�้ำทิ้งที่ต้องปล่อยออกสู่คลองสำธำรณะด้วยกำรติดตั้งระบบหมุนเวียนน�้ำกลับมำใช้ใหม่	อันมีรำยละเอียดดังนี้

(Physicochemical	treatment)	ตามด้วยระบบบ�าบดัทางชวีภาพแบบตะกอนเร่ง	(Biological	treatment	:	Activated	sludge)	

สิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ที่มีความ

40 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



กากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

	 การจัดการของเสียถือเป็นเรื่องที่บริษัทฯ	 ต้องด�าเนินการตาม
กฎหมายและด้วยความรับผิดชอบ	บริษัทฯ	 มีหลักการเบื้องต้น	 คือ	
การแยกประเภทของเสียเป็นของเสียอันตราย	 (Hazardous	 waste)	
และของเสียไม่อันตราย	(Non-hazardous	waste)	ไม่ว่าเป็นของเสีย

Zero waste 
to Landfill

ด้วยควำมพยำยำมที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บริษัทฯ	ได้รับ
 •	 รำงวัลกำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนตำมหลัก	3Rs	(3Rs	Awards)	
	 •	 รำงวัลกำรใช้ประโยชน์กำกของเสียได้ทั้งหมด	(Zero	Waste	to	Landfill	Achievement	Awards)		
	 •	 รำงวัลผลตอบแทนที่ดีทำงเศรษฐศำสตร์จำกกำรด�ำเนินมำตรกำร	3Rs	ในกำรจัดกำรของเสีย	(3Rs+	Awards)	
  •	 เหรยีญเงนิจำกกำรด�ำเนนิโครงกำรลดกำกตะกอนถงัน�ำ้มนั	(Tank	Bottom	Sludge)	ด้วยกำรเปลีย่นมำใช้น�ำ้มนัดเีซล

ล้ำงถังบรรจุปิโตรเลียม	
  •	 รำงวัลชมเชยจำกกำรด�ำเนินโครงกำรลดของเสียปนเปื้อนก�ำมะถัน	 (Sulfur	Containing	Waste)	 ด้วยกำรเปล่ียน 

วิธีกำรน�ำก�ำมะถันออกจำกบ่อ

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า	(Routine	waste)	หรือไม่ประจ�า	(Non	-	routine)	จะได้รับการจัดการด้วยหลัก	3Rs	(Reduce,	
Reuse,	Recycle)	 เพื่อลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด	และมีการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม
ตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสียเหล่านั้น

ถังน้ำมันดิบ (Crude Oil Tank)

น้ำมันดีเซล (Diesel)

น้ำมันดิบที่แยกได้
(Recovered Oil)

แยกตะกอนน้ำมันแล้ว
(Minimized Oil Sludge)

นำไปกลั่น
(Refining Process)

ถังน้ำมันดิบ 
(Crude Oil Tank)

ส่งกำจัด
(Waste Disposal)

ตะกอนน้ำมัน
(Oil Sludge)

ถังเก็บ
ตะกอนน้ำมัน
(Sludge Tank)

	 โดยจะเลือกใช้ประโยชน์ของเสียเป็นล�ำดับแรก	ได้แก่	 
ของเสยีจำกกระบวนกำรก�ำจดัเกลอื	(Desalter	Emulsion)	
ซึ่งเป็นของเสียอันตรำยหลักจำกกระบวนกำรผลิต	 มีค่ำ
ควำมร้อนสูงและมีคุณภำพเหมำะสมเป็นเชื้อเพลิง	 จึงได้
รบักำรก�ำจดัด้วยกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในเตำเผำปนูซเีมนต์	
ที่อุณหภูมิสูงถึง	1,450	 	 �C	 เถ้ำที่เหลือจะถูกเผำไหม้ผสม
กับวัตถุดิบ	 รวมเป็นเนื้อเดียวกับปูนซีเมนต์	 ส่วนของเสีย 

ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีในกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่	(Recycling)	
เช่น	 ฉนวนกันควำมร้อน	 ยังคงก�ำจัดโดยใช้วิธีฝังกลบ 
ตำมหลกัสขุำภบิำลโดยผูข้นส่งและผูร้บัก�ำจดัภำยในประเทศ
ทีไ่ด้รบัอนญุำตจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม	ท�ำให้ของเสยี
ทีไ่ด้รบักำรจดักำรด้วยหลกั	3Rs	คดิเป็น	77%	ของปรมิำณ
ของเสียทั้งหมด

Zero waste to Landfill

วิธีกำรลดกำกตะกอนถังน�้ำมัน

หลัก 3Rs

41บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



	 บริษัทฯ	 ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านคลังน�้ามันบางจาก
ในหลายช่องทาง	 ทั้งทางท่อ	 ทางรถ	 และทางเรือ	 
มีสัดส่วนร้อยละ	42,	40	และ	18	ตามล�าดับ	เพื่อมุ่งสู่
การเป็นสถานีบริการที่	 1	 ในใจของผู้บริโภคควบคู ่

การขนส่งผลิตภัณฑ์

1.	ด้านสิ่งแวดล้อม	
	 บริษัทฯ	 วำงแผนจัดส่งน�้ำมันใสด้วยรถขนำดใหญ่	 
(กึง่พ่วง)	 เพ่ิมขึน้	 เพือ่ลดจ�ำนวนเทีย่ววิง่ของรถบรรทกุน�ำ้มนั
เป็นกำรลดโอกำสกำรเกดิอบุตัเิหต	ุและลดกำรใช้เชือ้เพลิง
ส่งผลให้เกดิผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมลดลง	ไม่ว่ำจะเป็น	
โอกำสกำรรั่วไหลของน�้ำมันสู่สิ่งแวดล้อมและกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ลดลง	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีมำตรกำร 
เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงด้ำนนี้อย่ำงต่อเนื่อง
2.	ด้านความปลอดภัย	
	 บริษัทฯ	 ติดตั้งกล้องวงจรปิด	 CCTV	 จ�ำนวน	 4	 จุด	
ประจ�ำรถขนส่งน�้ำมันใสทุกคันของผู้รับเหมำขนส่งน�้ำมัน
ของบริษัทฯ	เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรจัดส่งและควบคุม
คุณภำพในกำรจัดส่งตลอดระยะทำง	 อีกทั้งสำมำรถ 

ตรวจสอบสภำพกำรเดินทำง	 สภำพควำมพร้อมของ
พนกังำนขบัรถ	คณุภำพกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนขบัรถ
ได้ตลอดเวลำลดโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
3.	ด้านคุณภาพ	
	 บ ริ ษั ท ฯ 	 มี น โ ย บ ำ ย
เคร่งครดัในกำรดแูลคณุภำพ
กำรจัดส่งและควำมใส่ใจใน
คุณภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 จึงก�ำหนดกำรประเมิน
คุณภำพของงำนจัดส่งและควบคุมจ�ำนวนข้อร้องเรียน 
ในกำรจดัส่งไม่ให้เกนิ	3.5	เรือ่งต่อหนึง่พนัเทีย่ววิง่	ซึง่ปรำกฏว่ำ
ข้อร้องเรียนในปี	 2558	 มีจ�ำนวนลดลงเหลือ	 2.4	 เรื่อง 
ต่อพันเที่ยววิ่ง	ลดลงร้อยละ	31	 
เมื่อเทียบกับปีก่อน	

เพิ่มสดัสว่นรถขนสง่ขนาดใหญ่
ลดการปล่อยมลพิษ

สัดส่วนของการจัดส่่งน้ำมันใส
ด้วยรถขนาดใหญ่  (กึ่งพ่วง): ร้อยละ

2555 2556 2557 2558
0

100

1,782 1,996

16.5 17.2

2,214 2,482

18.5 20.1

วิธีการจัดส่งน้ำมันผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

42%

40%

18%

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 
(tCo2e : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
(G4-EN30)

คุณเหรียญ เธียรชัยพงษ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท พี.เอส.พี ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด 

	 ในฐานะคู่ค้า:	 ที่ ได้ร่วมงาน
กับบางจากฯ	 ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่อง
รักษาสิ่งแวดล้อม	ธรรมาภิบาล	
ความโปร่งใส	ท�างานด้วยความ
สบายใจ	เราผลักดันงานบริการ
ขนส่งร่วมกับบางจากฯ	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษารถ	 
การอบรมพนกังานเรื่องการขบัขี่และขัน้ตอนการลงน�า้มนั
อย่างปลอดภัย	 การซ้อมแผนฉุกเฉิน	 การตดิตัง้กล้อง	
CCTV	และ	GPS	เพือ่สร้างความพงึพอใจของลกูค้า	ควบคมุ
ความเสยีหายและปลอดภยั	เราได้รับรางวลัผูป้ระกอบการ
ขนสง่น�า้มนัดีเด่นของบางจากฯ	2	ปีต่อเนือ่ง	ถอืเป็นความ
ภาคภูมิ ใจ	 เพราะปัจจัยส�าคัญในงานบริการขนส่ง	 คือ	
พนกังานขบัรถ	 ผมพยายามสร้างแรงจงูใจผา่นรางวลัต่างๆ	
ให้พนักงานรู ้สึกภาคภูมิ ใจในอาชีพตนเอง	 ด้วยความ 
รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน	ความปลอดภัยต่อส่วนรวม	และ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ล้วนเป็นคุณค่าส�าคัญ
ในอาชีพนี	้ซึง่คาดหวงัว่าพันธมติรอย่างบางจากฯ	สามารถ
ผลักดันและพัฒนางานบริการขนส่งร่วมกันได้ในอนาคต	

ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อย

XX

สัดส่วนวิธีขนส่งน้ำมัน
ของบริษัท

XX

จำนวนข้อร้องเรียน

2.4
เรื่อง/พันเที่ยววิ่ง ร้อยละ

ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	จึงพัฒนาแผนงานเพื่อให้การจัดส่งน�้ามันไปยังลูกค้าให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ	ปลอดภยัและทนัเวลา	ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและลดข้อร้องเรียนในการจัดส่งของ 
ผู้ประกอบการ	 เช่น	 การก�าหนดประเด็นด้านความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพของรถขนส่ง	 การอบรม
พนักงานขับรถ	และขั้นตอนลงน�้ามันอย่างถูกต้อง	เป็นต้น	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ผลักดันแผนงานต่างๆ	ในปี	2558	ดังนี้	

42 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	หรือ	Eco-efficiency	 เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยง
ผลการด�าเนนิการทางเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม	ค่ายิง่สงูแสดงว่าการผลติยิง่มปีระสทิธภิาพ	ซึง่เป็นไปได้ทัง้จาก
ก่อให้เกดิรายได้/ผลก�าไรทีส่งูขึน้	หรอืลดผลกระทบสิง่แวดล้อมมากข้ึน	ไม่ทางใดทางหนึง่	หรอืทัง้สองทาง	บรษิทัฯ	
ใช้ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย	(EBITDA)	สะท้อนผลการด�าเนิน
งานทางเศรษฐกิจ	 และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 ซึ่งเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมสะท้อนผลการด�าเนินงานทางสิ่งแวดล้อม	พบว่าปี	2558	มีค่าต�่ากว่าปี	2557	เนื่องจาก
มกีารผลิตสงูขึน้	ส่งผลให้มกีารใช้พลงังานและปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงูขึน้	ในขณะทีร่าคาน�า้มนัลดลงอย่างมาก
ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลงแม้มีการผลิตสูงขึ้น

ผลด�าเนินการด้านการเงิน : 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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0

(หน่วย: พันบาท
ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า)
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10.22
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บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	ได้จดัท�าและพฒันาบญัชค่ีาใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อม	(Environmental	
Cost	 Accounting)	 ครอบคลุมกระบวนการผลิตน�้ามัน	 คลังน�้ามันบางจากและ
คลังน�้ามันบางปะอิน	 ได้มีการน�าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานภายนอกและนักลงทุนได้ทราบผ่านบทค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ	(MD&A)	และจดหมายข่าวนกัลงทนุ	(IR	Newsletter)	ทกุไตรมาส
ตลอดมา	นอกจากนี้	ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา	และหน่วยงานอื่น
ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

	 ค่ำใช้จ่ำยสิ่งแวดล้อมรวมปี	2558	ลดลงจำกปี	2557	ประมำณ	28,686	ล้ำนบำท	
หรอืร้อยละ	23	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	99)	มำจำกค่าใช้จ่ายวตัถดุบิทีต่ดิไปกบัผลติภณัฑ์
ลดลง	 28,655	 ล้ำนบำท	 เนื่องจำกรำคำน�้ำมันโลกที่ลดลงจำกปีก่อนอย่ำงมำกถึง 
ร้อยละ	43	ถึงแม้ว่ำก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก	86.48	พันบำร์เรล/วัน	ในปี	2557	
เป็น	112.9	พันบำร์เรล/วัน	ในปี	2558	ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ 
กล็ดลง	109.30	ล้ำนบำท	หรอืร้อยละ	72	ทัง้นี	้เหตจุำกน�ำ้มนัดบิทีไ่ม่ได้คณุภำพลดลง	 
110	 ล้ำนบำท	 เนือ่งจำกไม่มกีำรหยดุซ่อมบ�ำรงุใหญ่	สำรเคมทีีม่ำกเกนิพอจำกน�ำ้บ่อ
ปรับเสถียรยังคงลดอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเริ่มเดินหน่วยผลิตน�้ำปรำศจำกแร่ธำต ุ
ด้วยไฟฟ้ำช่วยลดภำระหน่วยผลติน�ำ้ปรำศจำกแร่ธำตดุ้วยกระบวนกำรแลกเปลีย่นออิอน
ซึ่งใช้สำรเคมีตั้งแต่ช่วงต้นปี	 2558	ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษและ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ร้อยละ	23.79	ส่วนใหญ่มำจำกค่ำเสือ่มรำคำ 
อปุกรณ์ควบคมุมลพษิเพิม่ขึน้	113.06	 ล้ำนบำทเพรำะมอีปุกรณ์ดูแลส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน	
เช่น	โครงกำรลดกำรระบำยน�ำ้ทิง้,	ตดิตัง้หน่วยบ�ำบดัมลพษิทำงอำกำศจำกหน่วยผลติ
ก�ำมะถัน	เป็นต้น
	 ประโยชน์ของผลผลติพลอยได้และกำรน�ำของเสยีมำใช้ใหม่ลดลง	2	 ล้ำนบำท	
หรือร้อยละ	 10.55	 เศษเหล็กและอะลูมิเนียมที่เหลือใช้และสำมำรถจ�ำหน่ำยได ้
ลดลง	6.84	ล้ำนบำทเนือ่งจำกปี	2558	ไม่มกีำรหยดุซ่อมบ�ำรงุ	ส่วนก�ำมะถนัเหลวและ 
กลีเซอรีนเพิ่มขึ้น	4.81	ล้ำนบำทเนื่องจำกก�ำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น

44 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม  
(G4-EN31)

   ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ควบคุมมลพิษ

   ค่าใช้จ่ายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

   ประโยชน์ของผลผลิตพลอยได้และการน�าของเสียมาใช้ใหม่

	30.34	
	354.00	
	7.38	
	6.11	
N.A.

	-			

	11.10	
	0.13	
	0.30	
	0.30	

(13.30)
(0.52)
(3.42)	
0.00

	53.38	
	240.94	
	6.71	
	12.72	
N.A.

-

16.73	
	0.21	
	0.23	
0.00

(8.64)	
(0.38)	
(10.27)	
0.00

	34.74	
	128.70	

 4.54 
	6.93	
N.A.

-

5.39
	0.25	
	0.07	
	0.47	

(4.26)
(0.66)
(10.89)
(0.05)

ค่ำบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ค่ำเสื่อมรำคำอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ค่ำบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
ค่ำก�ำจัดของเสีย
ค่ำธรรมเนียมและภำษีด้ำนสิ่งแวดล้อม
ค่ำปรับ

ค่ำใช้จ่ำยกำรติดตำมและตรวจวัด
ค่ำเสื่อมรำคำพื้นที่เก็บกำกของเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อด�ำเนินระบบจัดกำร
ค่ำบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ก�ำมะถันเหลว
กลีเซอรีน
เศษเหล็ก-อะลูมิเนียม
กระดำษ

		(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2556 2557 2558

   คา่ใช้จา่ยวตัถดุบิที่ตดิไปกบัผลติภณัฑ์

   ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบที่ไม่ติดไปกับผลิตภัณฑ์

	79,314.43	
	6,872.01	
	4,407.44	

	19.92	
	106.08	
	33.02	

	2,278.92	

106,781.94	
	7,043.31	
	3,993.63	

	18.70	
	41.28	
	29.48	

	3,779.22	

127,407.41	
			5,551.98	
			2,971.28	
							35.76	
							39.88	
							40.03	
			3,964.21	

107.51	
	2.19	
	6.65	
	1.71	
0.00			

	142.98	
	0.25	
	8.14	
	0.34	
	0.04	

32.49	
	0.00	
	9.64	
	0.26	
	0.05	

น�้ำมันดิบ	(Crude	Feed)
เอทำนอล	(Ethanol)
ไบโอดีเซล	(บี	100)
น�้ำมันพืชใช้แล้ว
สำรเคมี
น�้ำใช้ในกำรผลิต
พลังงำนที่ใช้ในกำรผลิต

น�้ำมันที่ไม่ได้คุณภำพ	(SLOP	OIL)
ตะกอนน�้ำมันจำกถังน�้ำมันดิบ/น�้ำมันเตำ
น�้ำทิ้ง
สำรเคมทีีม่ำกเกนิพอจำกน�ำ้บ่อปรบัเสถยีร
ก�ำมะถันไม่ได้คุณภำพ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน

	 มกีารก�าหนดเป้าหมายทางธรุกจิโดยค�านงึถงึกลุม่ลกูค้า	ในปี	2558	บรษิทัฯ	ได้วางแผนและก�าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวทัง้คณุภาพผลติภณัฑ์และบรกิาร		รวมถงึปรมิาณการจดัจ�าหน่าย	ซึง่เป็นตวัชีว้ดัการน�าเสนอผลติภณัฑ์
และบรกิารทีต่รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค	เพือ่มุง่สูก่ารเป็นสถานบีรกิารน�า้มนัอนัดบั	1	ในใจของผูบ้รโิภค
ภายในปี	2563	โดยในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตลาด	ทั้งการรุกธุรกิจ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้นอกกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้ามัน	 (Non-Oil)	 การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	และ
เน้นสร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภค

มุ่งสู่การเป็นสถานีบริการน้ำมัน
อันดับ 1 ในใจของผู้บริโภค

1. งานบริการที่ดี รวดเร็ว
2. ทำเลที่สะดวก
3. มีรานอาหาร มีรานสะดวกซ้ือ
 และหองน้ำสะอาด 
4. ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ/ดีตอสิ่งแวดลอม
5. สวนลดตางๆ เมื่อเขาใชบริการ

ความต้องการ :

ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับลูกค้า	
	 จำกอดตีจนถงึปัจจบุนั	บรษิทัฯ	มุง่มัน่พฒันำพลงังำน
ทดแทนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำอย่ำง 
ต่อเนือ่ง	รวมทัง้สนบัสนนุและผลกัดนักำรใช้พลงังำนทำงเลอืก
ในประเทศเพื่อส่งเสริมนโยบำยภำครัฐในกำรสร้ำงควำม
มั่นคงยั่งยืนทำงพลังงำนของประเทศ	 โดยลดกำรน�ำเข้ำ
และพึง่พำวตัถดุบิในประเทศ	ในปีทีผ่่ำนมำ	บรษิทัฯ	ได้ผลติ 
    ผลติภณัฑ์ใหม่ทีม่คีณุภำพดขีึน้	สะอำดและ
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้ด้วย	3	ปัจจยัหลกัคอื	
	 1)	 ผลติด้วยเทคโนโลย	ีGreen	S	จำกกระบวนกำรกลัน่
ที่ทันสมัย	 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพดียิ่งขึ้น	 มีปริมำณ
ก�ำมะถนัต�ำ่กว่ำ	10	ส่วนในล้ำนส่วน	(ppm)	ตำมมำตรฐำน	
Euro	5	ซึง่ดกีว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	
	 2)	 สำร	 S	 Purifier	 ที่ได้จำกกำรคิดค้นและพัฒนำ	 
ช่วยชะล้ำงท�ำควำมสะอำดเครือ่งยนต์	ป้องกนัหวัฉดีอดุตนั	 
เชือ้เพลงิเผำไหม้สมบรูณ์ขึน้	ลดกำรปล่อยมลพษิลง
	 3)	 สำร	 S	 Modifier	 ลดแรงเสียดทำนที่ช่วยหล่อลื่น 
ผนงักระบอกสบู	จงึท�ำให้ก�ำลงัเครือ่งยนต์เพิม่ข้ึน	และช่วย
ให้ประหยดัน�ำ้มนัมำกขึน้	
	 ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์ใหม่ได้รบักำรตอบรบัทีด่จีำกลกูค้ำตัง้แต่
เปิดตวั		ท�ำให้ยอดขำยเพิม่ขึน้	8%	เมือ่เทยีบกบัยอดขำยต้นปี
	 นอกจำกนี	้ บรษิทัฯ	 ยังได้พฒันำ	 น�า้มนัหล่อลืน่	 D3	 
LONG	LIFE	API	CI-4	PLUS	SAE15W-40	ทีใ่ช้เทคโนโลยี
ใหม่ล่ำสุด	 ช่วยยืดอำยุกำรเปลี่ยนถ่ำยได้ยำวนำนกว่ำ 
น�้ำมันเครื่องทั่วไปถึง	 60,000	 กิโลเมตร	 ด้วยฟิล์มน�้ำมัน
แข็งแรงเป็นพิเศษ	 เหมำะส�ำหรับรถที่มีแรงบิดสูงหรือมี
กำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลำนำนๆ	 มีสำร
เพิ่มคุณภำพพิเศษ	 ช่วยป้องกันกำรสึกหรอ	 และมีดัชนี 
ควำมหนดืสงู	 ช่วยชะล้ำงท�ำควำมสะอำดเครือ่งยนต์และ
กระจำยเขม่ำตะกอนได้ดเียีย่ม

	 ผลจำกควำมมุง่มัน่ในกำรผลักดันพลังงำนทดแทนและ
พฒันำผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้บรษิทัฯ	ยงัคงรกัษา
ส่วนแบ่งการตลาดอนัดบัที	่2	ในตลาดค้าปลกีน�า้มนัใส 
เป็นปีที	่2	ตดิต่อกนั	โดยในปี	2558	บรษิทัฯ	มยีอดจ�ำหน่ำย 
เพิม่ขึน้จำกปีก่อนถงึร้อยละ	8.7	
	 พลังงำนทดแทนยิ่งใช้ยิ่งคุ้มกับบัตรบางจากแก๊ส- 
โซฮอล์คลับและดีเซลคลับ	 เพื่อสร้ำงควำมผูกพันใน
ระยะยำวกบัลกูค้ำพลงังำนทดแทน	และเป็นช่องทำงผลกัดนั
ยอดขำยพลงังำนทดแทน	บรษิทัฯ	จงึเพิม่ควำมสะดวกสบำย 
ให้กบัลูกค้ำท่ีสนใจเป็นสมำชกิ	สำมำรถรบับตัรฟรไีด้ท่ีสถำน ี
บริกำรน�้ำมันและร้ำนกำแฟอินทนิล	 ซึ่งลูกค้ำจะได้รับ 
สทิธปิระโยชน์จำกกำรใช้บตัรดงักล่ำวในกำรสะสมคะแนน

	 บริษัท	 บางจากฯ	 ไม่เป็นเพียง 
ผู้ขายสินค้าแต่ยังสร้างประโยชน์ต่อ
กระบวนการสหกรณ์และสังคม 
ทกุระดบั	ให้สหกรณ์เป็นเจ้าของบริษทั
ด้วยการถือหุ้นและมีส่วนร่วมรับรู ้

การบริหารงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส	 สนับสนนุด้าน
การตลาดและร ่วมพัฒนาสถานีบริการน�้ามันให ้มี
มาตรฐานเพือ่บรกิารลกูค้า	การปรบัปรงุภมูทิัศน์	ตลอดจน
พัฒนาระบบการขาย	 มาวันนี้ถือว่าบริษัท	 บางจากฯ	 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสหกรณ์และคนไทยอย่าง
มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	สัญลักษณ์ของกระบวนการสหกรณ์
ในตราใบไม้สีเขียวท่ีแสดงถึงความเป็นเพ่ือนแท้ของ
กระบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย

คุณสุรณีย์ สุทธิวัฒนานิติ
ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรกันทรลักษ์ จ�ำกัด
สถำนบีรกิำรน�้ำมนับำงจำกสหกรณก์ำรเกษตรกนัทรลกัษ ์จ�ำกดั 
จังหวัดศรีสะเกษ

	 บริษัท
ผู้ขายสินค้าแต่ยังสร้างประโยชน์ต่อ
กระบวนการสหกรณ์และสังคม
ทกุระดบั
ด้วยการถือหุ้นและมีส่วนร่วมรับรู ้

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมม
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	 ภายใต้นโยบาย “ความยัง่ยนืท่ีรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม”	ทางสถานีบรกิาร
ก็มีนโยบายและแนวทางท่ีค่อนข้างสอดคล้องกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการรักษ์ โลก	 
รักษ์สิ่งแวดล้อม	รณรงค์เรื่องประหยัดน�้า	 การแยกขยะ	 เพื่อลดปริมาณขยะและ
ก�าจัดขยะให้ถกูวิธ	ีทั้งยงัมกีารท�าระบบบ�าบดัน�า้เสยีที่ถกูต้องตามกฎหมายก�าหนด
นอกจากนีย้ังมุ่งเน้นเรื่องการบริการหน้าลานให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย

คุณไพรัช พิทักษ์พงศ์พนา 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ป.เจริญรัตน์ (2535) อ.พล จ.ขอนแก่น

จำกกำรเตมิน�ำ้มนัหรอืซือ้สนิค้ำและบรกิำรจำกธรุกจิเสรมิ
ในสถำนบีรกิำร	 ปัจจบุนัมจี�ำนวนสมำชกิผูถ้อืบตัรบำงจำก
แก๊สโซฮอล์คลบักว่ำ	1,100,000	รำยและสมำชกิผูถ้อืบัตร
บำงจำกดเีซลคลบัมำกกว่ำ	350,000	รำย	 ปี	2558	ได้จดั
แคมเปญพเิศษ	ได้รบัส่วนลด	3	เท่ำจำกปกต	ิ20	สตำงค์/ลติร
เป็น	60	สตำงค์/ลติร	ในช่วงวนัที	่1	กนัยำยน	-	31	ตลุำคม		
2558	ส�ำหรบัผูเ้ตมิน�ำ้มนั	E20	และ	E85	เพือ่ส่งเสรมิกำรใช้
พลงังำนทดแทน
	 ยิง่กว่ำนัน้	บรษิทัฯ	ยงัให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมตระหนกั
ด้ำนส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค	 โดยแจ้งปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เมื่อเติมน�้ำมันผ่ำนบัตร 
แก๊สโซฮอล์และดีเซลคลับจำกสลิปสะสมแต้มได้	

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (จากการเติมน้ำมันผ่านบัตรแก๊สโซฮอล์บางจากและดีเซลคลับ)

(หน่วย : ล้าน กก.)

ปี2555 2556 2557 2558

54 113 150 139

การพัฒนาบริการในสถานีบริการน�้ามันที่ตอบโจทย์
	 สถำนบีรกิำรน�ำ้มนับำงจำกไม่เพยีงทีจ่ะพฒันำบรกิำร
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 แต่ยังค�ำนึงถึง
บริกำรที่เหนือควำมต้องกำรของลูกค้ำไปพร้อมๆ	 กับกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	บริษัทฯ	 
ได้เสนอบริกำรอำหำรปรุงสดจำกวัตถุดิบคุณภำพใน
ท้องถิ่น	 ผ่ำนกรรมวิธีประกอบอำหำรจำกเชฟท่ีมำก
ประสบกำรณ์	 ในแบรนด์	 Lemon	Kitchen	 เพื่อเพิ่มเป็น 
ทำงเลอืกด้ำนสขุภำพให้กบัลกูค้ำหนัมำบรโิภคอำหำรปรงุสด
แทนอำหำรแปรรูป	หรืออำหำรแช่แข็ง	มำให้บริกำรลูกค้ำ
ในสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำกซึ่งขณะนี้เปิดบริกำรใน	 
3	สำขำ	ได้แก่	สำขำชลบรุบีำยพำส	กม.1	สำขำชะอ�ำปำร์ค	
และสำขำรำชพฤกษ์
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	 ก้ำวสู่ปีที่	 9	 ที่บริษัทฯ	 เข้ำสู่ธุรกิจร้ำนกำแฟในสถำนี
บรกิำรน�ำ้มนับำงจำก	ทีใ่ช้แบรนด์อนิทนลิ	กว่ำ	400	สำขำ 
กระจำยอยู่ทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ใช้รถยนต์ได้แวะพัก 
ระหว่ำงทำง	 ปัจจุบันธุรกิจกำแฟอินทนิลได้พัฒนำ 
ก้ำวต่อเนื่องไปสู ่ร ้ำนกำแฟที่ใส ่ใจต ่อสิ่งแวดล้อม	 
และสังคมมำกขึ้น
	 ด ้วยควำมคิดว ่ำธุ รกิจที่ดีย ่อมต ้องอยู ่ ร ่ วมกับ
ธรรมชำติ	บริษัทฯ	จึงร่วมกับมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน	พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกำแฟออร์แกนิคคัดพิเศษที่ดีต่อ 
ผู้บริโภคเพรำะทุกขั้นตอนในกำรผลิตปรำศจำกกำรใช้ 
สำรเคมี	 และยังช่วยรักษำผืนป่ำเป็นกำรท�ำไร่กำแฟ 
ปลูกแซมภำยใต้ร่มของป่ำสงวน	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
เกษตรกรเห็นคุณค่ำของป่ำไม้และช่วยลดต้นทุนกำรใช ้
สำรเคมี	 เนื่องจำกพื้นที่ปลูกมีควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพสร้ำงระบบนิเวศที่ยำกต่อกำรขยำยตัวของแมลง
ศัตรูพืช	 และโรคต่ำงๆ	 อีกทั้งเกษตรกรสำมำรถจ�ำหน่ำย
ผลติภัณฑ์เมลด็กำแฟได้ในรำคำสงูกว่ำรำคำตลำดอีกด้วย

	 ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบตะวันตกเข้ามามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น	 การทานอาหารนอกบ้านและ
ความเร่งรีบในแต่ละวัน	ท�าให้คนทั่วไปหันมาบริโภคอาหารแช่แข็ง	 (Frozen	Food)	มากขึ้น	จน
อาจมองข้ามคุณค่าทางโภชนาการของอาหารปรุงสดใหม่	จุดนีเ้องที่บริษัทฯ	ใส่ใจกับความต้องการ
และสุขภาพของผูบ้ริโภค	 จงึเสนอแนวคดิร้านอาหารรปูแบบใหม่ทันสมยัและใส่ใจสขุภาพ	 ใช้วตัถดุบิ 
ปลอดสารพษิในท้องถิ่น	 ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียงและอันตรายท่ีอาจ 
ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว	โดยมีคุณลักษณะ	4F’s
	 •	 Fresh	Food	Cooking-ปรุงสด	สินค้ามีคุณภาพ	ถูกหลักอนามัย
	 •	 Fast	&	Convenient-ให้บริการที่รวดเร็ว/สะดวก/เข้าถึงง่าย
	 •	 Fine	Design-ครัวเปิดเห็นการท�าอาหาร/ร้านสมัยใหม่
	 •	 Fusion-อาหารไทยประยุกต์

คุณเสฏฐวุฒิ นิพลเวชไพบูลย์
ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 

	 เร่ิมต้นจากการเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟอินทนลิ	 ด้วยติดใจในรสชาติของกาแฟและ
ราคาที่เหมาะสม	 และอีกเหตุผลคือ	 อินทนลิให้ความส�าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม	 พอได้มา
เป็นผู้ประกอบการร้านอินทนลิ	 ยิ่งรู้สึกภูมิ ใจในความเป็นอินทนลิมากขึ้นอีก	 เราได้ไป
เยี่ยมชมโครงการกาแฟรักษ ์ป ่าท่ี เชี ยงราย	 ชมไร ่กาแฟท่ีปลูกในป ่าจริ งๆ	 
สร้างงานให้คนในพื้นท่ี	 ไม่ต้องไปท�างานไกลบ้าน	 ป่าก็ไม่ถูกท�าลาย	 แถมพวกเขา 
ยังปลูกป่าเพ่ิมอีกด้วย	 รอยยิ้มของคนปลูกกาแฟจากใจท่ีเป็นสุข	 ส่งต่อถึงผู้บริโภค 
ผ่านเมล็ดกาแฟที่มีคุณค่าในร้านอินทนลิของเราค่ะ

คุณเนาวรัตน์ แซ่ลิ้ม
ผู้ประกอบกำรร้ำนอินทนิล 

สำขำวิเศษบ่อทอง, สมุทรปรำกำร 
และสถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก 

บจก.ภูธำรำปิโตรเลียม, เพชรบุรี

	 ตลอดจนควำมพยำยำมจะลดขยะในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จึงได้น�ำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลำยมำผลิต
เป ็นแก ้วกำแฟแทนบรรจุภัณฑ์พลำสติกแบบเดิม
ในร้ำนอินทนิลทุกสำขำ	 ปีนี้บริษัทฯ	 สำมำรถลดขยะ 
แก้วพลำสติกได้มำกถึง	 400,000	 ใบ/เดือน	 นอกจำกนี้	 
ยังมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย	 โดยกำรให้ส่วนลด	
5	 บำทแก่ลูกค้ำที่น�ำแก้วส่วนตัวมำใส่เครื่องดื่มที่ร้ำน	 
ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่ำงดี	 บำงสำขำมีลูกค้ำน�ำแก้ว 
มำร่วมกิจกรรมกว่ำร้อยละ	10	ของยอดขำย	อีกทั้งภำยใน
ร้ำนอินทนิลยังมีจุดบริกำรชำร์จโทรศัพท์ฟรีด้วยไฟฟ้ำ 
ที่ผลิตจำกเซลล์แสงอำทิตย์เพื่อบริกำรลูกค้ำอีกด้วย

จากธุรกิจกาแฟในสถานีบริการสู่ธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม
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	 ครบรอบ	 25	 ปีของธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน	
บริษัทฯ	 ตระหนักอยู่เสมอถึงควำมส�ำคัญของเกษตรกร 
ที่เป็นเจ้ำของธุรกิจสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน	 เพรำะเป็น
ช่องทำงหลักช่องทำงหนึ่งในกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน	
บรษิทัฯ	จงึให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสถำนบีรกิำรชมุชน
มำอย่ำงต่อเนื่อง	
	 กำรจัดโครงการส�านึกรักสหกรณ์	 เพื่อให้สมำชิก
สหกรณ์รุ่นใหม่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของธุรกิจสหกรณ์ให้เติบโตคู่กับเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยภำพรวม	 โดยกำรพัฒนำเคร่ืองมือเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพให้กับสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน	 เช่น	 กำรอบรม	
Tripple	M	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ให้ควำมรู้ด้ำนธุรกิจและกำรบริหำรแก่ผู้บริหำรสหกรณ์
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูบตัรสมำชกิ 
เชือ่มโยงกบัฐำนข้อมลูธรุกจิสหกรณ์ผ่ำนระบบ	Automation 
Point	 of	 Sales	 (POS)	 ช่วยลดระยะเวลำกำรท�ำงำน	 

81.2

รักษาส่วนแบ่งการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า สร้างรายได้ให้ชุมชน
ด้วยสินค้าส่งเสริมการขาย 2 รายการ
น้ำมะขามป้อมภูฟ้า ข้าวกล้องอินทรีย์

ล้านบาท

ร้อยละ

10

อันดับที่ 2 ตลาดขายปลีก
ได้เป็นปีที่ 2

	 สถานบีริการน�้ามันชุมชน	 :	 สร้างคุณค่าร่วม	 (CSV)	 ให้กับองค์กรและ
สังคมไปพร้อมกัน	ตลอด	25	ปีที่บริษัทฯ	ได้ร่วมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรเพือ่ท�าธรุกจิสถานบีริการน�า้มนั	การขบัเคลือ่นธรุกจิที่ตอบโจทย์
ความต้องการของเกษตรกรและลูกค้า	 ท�าให้บริษัทฯ	 สร้างมูลค่าและร่วม
สร ้างสถานีบริการน�้ามันชุ มชนให้เป ็นวิ สาหกิจเพื่อสังคม	 (Social	 
Enterprise)	 620	 แห่งทั่วประเทศ	 สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนกว่า	 
1.2	 ล้านครัวเรือน	 ปั๊มชุมชนเป็นรูปธรรมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะเป็นการลงทนุพอเหมาะกบัต้นทนุที่ม	ีค่อยเป็นค่อยไป	และสร้างความ
แข็งแกร่งให้ชุมชน	

คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กลุ่มธุรกิจกำรตลำด

การเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสถานีบริการชุมชนและเกษตรกร

เพิ่มควำมถูกต้อง	 ช่วยให้สหกรณ์สำมำรถน�ำข้อมูล
พฤตกิรรมสมำชกิมำวเิครำะห์และสำมำรถก�ำหนดรำยกำร
ส่งเสรมิกำรขำยได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึน้
	 นอกจำกกิจกรรมพัฒนำศักยภำพสถำนีบริกำรน�้ำมัน
ชุมชนที่กล่ำวมำแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้สนับสนุนกิจกรรม
กำรตลำดเพื่อส่งเสริมยอดจ�ำหน่ำย	 อำทิ	 โครงการ 
ให ้ส ่วนลดกับบัตรเครดิตเกษตรกร เพื่อช ่วยลด 
ภำระค่ำใช้จ่ำยพลังงำนในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคือง	 และ
ยังร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	จัดโครงกำรคูปองส่วนลด 
ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 เพื่อเพิ่มยอดขำยน�้ำมันใส	
และน�้ำมันหล่อลื่นผ่ำนสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน	
	 นอกจำกกำรเป็นคู่ธุรกิจในกำรบริหำรสถำนีบริกำร
น�ำ้มนัแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัเพิม่รำยได้ให้กบัสหกรณ์	โดยกำรรเิริม่ 
พัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชนที่มี
ควำมพร้อมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและเพิ่ม
รำยได้ให้แก่สหกรณ์	 ซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอรับสิทธิ
เข้ำร่วมโครงกำรจำกภำครัฐ
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	 บริษัทฯ	พัฒนาแนวทางตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าอย่างเหมาะสมและทนัท่วงท	ีจงึได้ปรบัปรงุ
กระบวนการรบัเรือ่งและการค้นหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมจากเสียงของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	ตั้งแต ่

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

2 นวตักรรมจากเสยีงของลกูคา้

สถานีบริการน�้ามันแห่งการแบ่งปัน
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรร่วมสร้ำงสังคม
แห่งกำรแบ่งปัน	ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดมำกมำย	
1. กิจกรรมเติมน�้ามัน	 ปันน�้าใจ	 เชิญชวนลูกค้ำใน

จังหวัดนครรำชสีมำร ่วมสมทบทุนสร ้ำงอำคำร
เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ		 
สยำมบรมรำชกมุำร	ีโรงพยำบำลมหำรำช	จ.นครรำชสีมำ	
ด้วยกำรสมทบกองทนุ	10	สตำงค์/ลติร	ทกุยอดกำรเติม
น�้ ำมันผ ่ำนสถำนีบริกำรน�้ ำมันบำงจำกภำยใน 
จังหวัดนครรำชสีมำ	

4. การสนบัสนนุสนิค้าทีผ่ลติจากชมุชนหรอืโครงการ
ในพระราชด�าริต่างๆ	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงงำนและ
กระจำยรำยได้ไปยงัท้องถิน่	สนบัสนนุให้เศรษฐกจิชมุชน 
เข้มแข็ง	 โดยน�ำมำเป็นสินค้ำส่งเสริมกำรขำยให้กับ
ลูกค้ำที่มำเติมน�้ำมันที่สถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	

สินค้าส่งเสริมการขาย	2	รายการ
•	 “น�้ามะขามป้อมภูฟ้า” ผลิตภัณฑ์จำก	 “โครงกำร

จัดกำรป่ำอย่ำงยั่งยืน”	ตำมพระรำชด�ำริฯ	
•	 “ข ้าวกล ้องอินทรีย ์ ” 	 ผลิตโดยวิสำหกิจชุมชน 

ไร่เชญิตะวนั	(ท่ำน	ว.วชริเมธ)ี	เป็นสนิค้ำเกษตรอนิทรย์ี	
ไม่ใช้สำรเคมี	

ปี	2557	ก�าหนดแผนงานเชิงรุกเพื่อค้นหาข้อร้องเรียนของลูกค้าในหลายช่องทางผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ	ไม่ว่า
จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์	 กระทู้ต่างๆ	 เพื่อปิดช่องว่างในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ	 ได้โดยตรง	 
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเสียงของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองที่ดีและน�าไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อเป็นการแสดง 
ความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าอย่างจริงใจ

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในปี	2558	มีดังนี้	
	 1.	 ก�ำหนดเวลำกำรตอบสนองต่อลูกค้ำให้เร็วขึ้น	ในกรณีข้อร้องเรียนส�ำคัญ	
	 2.	 ตดิตำมประเมนิควำมพงึพอใจและกำรกลบัมำเตมิน�ำ้มนัของกลุม่ลกูค้ำทีเ่คยประสบปัญหำ	ก�ำหนดระยะเวลำ

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและควำมพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเป็นดัชนีวัดควำมส�ำเร็จ

2. การบรจิาคผ่านบตัรบางจาก	ด้วยกำรบรจิำคคะแนน
ทีส่ะสมผ่ำนบตัรแก๊สโซฮอล์คลบั/	ดเีซลคลบั	ให้องค์กร
กำรกุศลต่ำงๆ	หรือสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยจำกเหตุ
แผ่นดินไหวที่เนปำล

3. กิจกรรม	 1	 แสนแชร์	 รักษาป่าใหญ่ให้คนทั้งชาต	ิ
บริษั ทฯ 	 สมทบ เ งิ น 	 10 	 บำท 	 ให ้ กับมู ลนิ ธิ 
สบืนำคะเสถยีร	ทกุครัง้ทีม่ผีูแ้ชร์กจิกรรมผ่ำน	Facebook
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การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

87

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ 
ข้อเสนอแนะ

วัน/ต่อเรื่อง

2.5

ข้อร้องเรียน

0

(จากการร้องเรียนสถานีบริการ, อินทนิล, 
มินิ Big C, คาร์แคร์ และ Dealer ร้องเรียน)

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความลับ
ลูกค้ารั่วไหล (G4-PR8)

วันเฉลี่ยที่ใช้ในการปิด
เรื่องร้องเรียน

กระทูตางๆ

Website

Facebook

โทรศัพท

98

0.7

1.2

0.1

หัวข้อ
(ร้อยละ)

การเปนสมาชิก

สอบถามขอมูล

57.9

22.7

11.0

8.4

บันทึกเข้าระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
(โปรแกรม SAP CRM)

ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ/แก้ไข/แจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

ประเมินความพึงพอใจ เพื่อปิดข้อร้องเรียน 
(ภายใน 2 วัน : หรือหากเป็น 
4 กรณีสำคัญ ได้แก่ การเติมน้ำมัน
ล้นถัง, เติมน้ำมันผิดชนิด, มีน้ำเข้าถัง
และการทุจริต ต้องตอบสนองลูกค้า
ภายใน 1 ชั่วโมง)

การดำเนินการ
ต่อข้อร้องเรียน

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)

รองเรียน

แนะนำบริการ/อื่นๆ

นวัตกรรมที่พัฒนาจากเสียงของลูกค้า 

1.	 ตดิสญัลกัษณ์ชนดิของน�ำ้มนัทีม่อืจ่ำยเพือ่แก้ปัญหำกำรเตมิน�ำ้มนัผดิชนดิ	หลงัด�ำเนนิมำตรกำร	พบว่ำข้อร้องเรยีน 
เรื่องนี้ลดลงจำก	14	รำย	เหลือเพียง	1	รำยเท่ำนั้น	

2.	 ติดตั้งตัวกรองดักน�้ำในตู้จ่ำยน�้ำมันเพื่อแก้ปัญหำคุณภำพน�้ำมัน	หลังด�ำเนินมำตรกำร	พบว่ำข้อร้องเรียนเรื่องนี้
ลดลงจำก	5	รำย	เหลือ	2	รำย	

 
•	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	มอบรำงวัลโล่ประกำศเกียรติคุณ	 ศูนย์รับเรื่องและแก้ไข

ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น	ประจ�าปี	2557	และ	2558	(2	ต่อเนื่อง)

รเตมิน�ำ้มนัผดิชนดิ
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
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ด้านความปลอดภัย

	 บริษัทฯ	ได้วางรากฐานระบบ	Process	Safety	Management	 (PSM)	โดยมีบริษัท	ดูปองท์	จ�ากัด	 (DuPont)	 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเป็นที่ปรึกษา	 และจัดให้มีคณะท�างาน	 PSM	Governance	 Committee	
(PSM	GC)		โดยก�าหนดค่านิยมความปลอดภัย	“3Es”	อันหมายถึง

 •	 Everyone	Goes	Home	Safely	Everyday:	ทุกคนท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย	กลับบ้ำนปลอดภัยทุกวัน
 •	 Environment	and	Asset	Are	Protected: ร่วมกันดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน
	 •	 Efficient	and	Reliable	Operation:	ด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเสถียรภำพ

	 มีกำรสร้ำงวัฒนธรรมและควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยในพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ	 ผ่ำนโครงกำร	 Felt	
Leadership	(FL)	กำรแสดงตนและปฏิบัติตนเพื่อเป็นผู้น�ำในด้ำนควำมปลอดภัย	กำรประเมินควำมเสี่ยงในพื้นที่	(Field	
Risk	Assessment	 :	 FRA)	 กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำนต่ออันตรำยที่อำจเกิดขึ้น 
เพือ่น�ำมำสูก่ำรป้องกนัก่อนเกดิเหตไุด้อย่ำงเหมำะสม	รวมทัง้สร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	ได้แก่	มำตรฐำน	
LOTO	(Lock	Out	Tag	Out),	LB	(Line	Break),	HW	(Hot	Work)

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

	 ความมัน่คง	ความปลอดภยั	และหลกัอาชวีอนามยั
ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม	 ไม่เพียง
ต่อบริษัทฯ	 เท่านั้น	 หากส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 
อันได้แก่	 พนักงาน	 ผู้รับเหมาและชุมชน	 บริษัทฯ	 
จึงมีนโยบายด้านความมั่นคง	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 ก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมามีหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบด้านความปลอดภยัทัง้ต่อตวัเองและเพือ่นร่วมงาน	ตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยั
สากล
	 (โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย	ควำมมั่นคง	อำชีวอนำมัย	สิ่งแวดล้อมและพลังงำน	 (SHEE)	ติดตำมใน
รำยงำนกำรพัฒนำธุรกิจไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	ปี	2557	หน้ำ	57)	

หลัก 3Es เพื่อให้ทุกคน
กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกวัน

	 อักษร	 P	 จากค่านยิมของบริษัทฯ	 (BCP	 Values)	 หมายถึง	 Pursuing	 
Sustainability	หรือค�านึงถึงความยั่งยืน	บริษัทฯ	ได้น�าหลัก	3Es	มาใช้	เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการด�าเนนิธุรกิจทั้งมิติด้านความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และ
ทรัพย์สิน	 การเดินหน่วยผลิตอย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ	 เราสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย	(Safety	Culture	Transformation)	เพื่อยกระดับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยสูร่ะดับสากล	 รวมทั้งพนกังาน	 ผูร้บัเหมามคีวามรู้
ความเข้าใจ	 และมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต	 
อนัจะท�าให้ทกุคนกลบับ้านอย่างปลอดภยัในทกุๆ	วนั	(Everyone	goes	home	
safely	everyday)

คุณเอนก เอกนิคม
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม
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ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย

	 บรษิทัฯ	ใช้กระบวนการด้านอาชวีอนามยัเชงิรกุ	โดยจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพของผูป้ฏิบตังิาน	
(Health	Risk	Assessment)	และการออกแบบพืน้ทีท่�างานโดยควบคมุอนัตรายจากแหล่งก�าเนดิ	พร้อมทัง้ตรวจสอบ	
ตดิตามสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สามารถก�าหนดมาตรการป้องกนั	แก้ไขได้อย่างเหมาะสม	
รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ท�างานให้มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	และมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ	
ดังนี้

•	 ตรวจสุขภำพพนักงำนตั้งแต่เริ่มเข้ำงำน	 ระหว่ำงงำน	
และเมื่อออกจำกงำน

•	 ดูแลสุขภำพพนักงำนด้วยกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	
ทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป/ตรวจสุขภำพตำมปัจจัย
เสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัยโดยมีแพทย์อำชีวเวชศำสตร์
และนักอำชีวอนำมัยของบริษัทฯ	 ร่วมกันก�ำหนด
รำยกำรตรวจสขุภำพตำมปัจจยัเสีย่ง	วเิครำะห์ผลตรวจ
สุขภำพของผู ้ปฏิบัติงำนจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกสถำนทีท่�ำงำน	หำกพบว่ำพนกังำนมผีลตรวจ
สุขภำพผิดปกติต้องเข้ำพบแพทย์และรับค�ำแนะน�ำ 
ในกำรดูแลสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง

•	 มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	กำรตรวจสอบติดตำมควำม
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล	 และก�ำหนดเกณฑ์
แนวทำงปฏิบัติล่วงหน้ำส�ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยง	 ผู้ที่มี
ผลกำรตรวจสอบผิดปกติทั้งระดับเล็กน้อย	ปำนกลำง	
และสูง

	 บริษัทฯ	 ได้เพิม่มำตรกำรด้ำนสอบสวนสำเหต	ุและน�ำบทเรยีนจำกข้อบกพร่องมำปรบัปรงุกำรท�ำงำนและกำรควบคมุ 
กำรปฏิบัตงิำนให้เข้มข้นข้ึนเพื่อป้องกันกำรเกิดซ�้ำ	 ก�ำหนดแผนกำรปรับปรุงในระยะส้ันและยำว	และจัดให้มีกำรติดตำม
กำรแก้ไขให้แล้วเสรจ็พร้อมสือ่สำรแก่ผูเ้กีย่วข้อง	ควบคูไ่ปกบักำรด�ำเนนิกจิกรรมด้ำนควำมปลอดภยัส่วนบคุคล	(Personal	
Safety)	เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน

อัตราความถี่

ของการบาดเจ็บ (IFR)
อัตราความสาหัส
ของการบาดเจ็บ (ISR)

อัตราการบาดเจ็บรวม
(TRIR)

การเจ็บป่วยและ
การเสียชีวิตจากการทำงาน

Total Workforce

1.3
Total Workforce

8.6
Total Workforce Total Workforce

Contractor

5.2 00

•	 จัดมำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัยของผู้รับเหมำ	 เช่น	 
จดัเตรยีมพืน้ท่ีปฏบิติังำน	ข้ันตอน	อปุกรณ์ป้องกนัและ
ส่งเสริมให้ควำมรู้	

•	 จัดให้มีกำรฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์เพื่อให้ 
ทีมช่วยเหลือของบริษัทฯ	 และทีมช่วยเหลือของ 
โ รงพยำบำลในสัญญำได ้มี กำรฝ ึ กซ ้ อมและ 
ท�ำควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที	่เกดิควำมคล่องตวัในกำร
ประสำนงำนร่วมกัน	และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	

	 ในกำรบรหิำรงำนด้ำนควำมปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิำน
ท้ังพนักงำนและผู้รับเหมำ	บริษัทฯ	มีกำรติดตำมวัดผล 
ผ่ำนตัวชี้วัด	 ได้แก่	อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ	 (Injury	
Frequency	Rate:	IFR)	อตัรำควำมสำหสัของกำรบำดเจบ็	
(Injury	Severity	Rate:	 ISR)	และอัตรำกำรบำดเจ็บรวม	
(Total	Recordable	Injury	Rate:	TRIR)	ของพนักงำนและ
ผู้รับเหมำ
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1. ความปลอดภัยในการทํางาน
2. การวางแผนเสนทางอาชีพ
 และความกาวหนาในงาน
3. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคลอง
 กับสภาพเศรษฐกิจ

ความต้องการ :

พนักงาน

การดูแลพนักงาน

	 บริษัทฯ	 ถือว่าพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่
องค์กร	และขบัเคลือ่นองค์กรให้เกดิความยัง่ยนื	บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคญักบัการวางแผนก�าลงัคนและการพฒันา
ศักยภาพพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	ภายใต้รูปแบบที่ส่งเสริมความผูกพันของพนักงานโดยรวม	
ผ่านการวัดผลด้วยการเข้าร่วมโครงการ	Best	Employer	ในปี	2557	เพื่อก้าวสู่การเป็น	Best	Employer	ในปี	2564	
และในปีนี้สามารถด�าเนินงานปรับปรุงและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงานในด้าน
ต่างๆ	 จนได้รับคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 66	 เป็นร้อยละ	 70	 การได้รับคะแนนในปีนี้ดีกว่าใน 
ปีที่ผ่านมา	แสดงถึงการตอบสนองของบริษัทฯ	ต่อพนักงานได้ดีขึ้น	ผ่านการด�าเนินการในโครงการต่างๆ	ดังนี้	

Best Employer Score 
ร้อยละ 70

การวางแผนก�าลังคน
	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้มีจ�ำนวนพนักงำนท่ีมีควำม
สำมำรถเพยีงพอต่อกำรขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ	ในอนำคต	
บริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนอัตรำก�ำลัง
พนักงำนทั้งในระยะสั้น	 (1	 ปี)	 และระยะกลำง	 (3	 ปี)	 
ร่วมกับกำรจัดท�ำกลยุทธ์องค์กร	 มีกำรวำงแผนก�ำลังคน	
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กรให้สอดรับกับแผนกำรขยำย
ธรุกจิ	ปรบัเปลีย่นโยกย้ำยต�ำแหน่งโดยส่งเสรมิให้พนกังำน
ที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถสำมำรถเติบโตในสำย
อำชีพและรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ท้ำทำยขึ้น	 (Internal	 
Promotion)	และได้รับโอกำสโยกย้ำยหรือเลื่อนต�ำแหน่ง
สงูขึน้ตอบสนองควำมต้องกำร	ควำมคำดหวงัของพนักงำน
ที่มีควำมก้ำวหน้ำในงำน

การรักษาพนักงาน	
	 บริษัทฯ	 มีกำรวำงแผนส่งเสริมพนักงำนที่มีควำม
สำมำรถ	(Talent)	ให้เติบโต	ดึงดูดให้พนักงำนที่ดีและเก่ง
อยู่กับบริษัทฯ	(Talent	Attraction	and	Retention)	อีกทั้ง 
	ได้จัดท�ำโครงสร้ำงกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
โดยได้ท�ำกำรส�ำรวจเทียบเคียง	 (Benchmark)	 ภำยใน
อุตสำหกรรมปิโตรเลียมและอุตสำหกรรมใกล้เคียงเป็น
ประจ�ำทุกปี	 ส่งผลให้อัตรำกำรลำออก	 (Turnover	 rate)	 
ของพนักงำนลดลงจำกร้อยละ	4.36	ในปี	2557	เป็น	2.67	
ในปี	2558	

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
	 ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำมำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กร		โดยก�ำหนดนโยบำยกำรสรรหำทีเ่ปิดกว้ำงไม่จ�ำกดั
เชื้อชำติ	 ศำสนำ	 และสถำบันกำรศึกษำ	 มุ่งเน้นกำรรับ
พนักงำนที่เป็นทั้ง	 “คนเก่งและคนดี”	 ตำมวัฒนธรรม
องค์กรผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง	และยังมีกำรรับพนักงำน 
จำกชมุชนบรเิวณโรงกลัน่	ส�ำนกังำนภำคต่ำงๆ	และชมุชน
ท้องถิน่ท่ีใกล้ชดิกับท่ีต้ังสถำนีบรกิำรน�ำ้มนัของผู้ประกอบกำร	
ท�ำให้บริษัทฯ	มีตัวแทนที่สะท้อนควำมคิดเห็นของชุมชน
ภำยนอกและลูกค้ำในพื้นที่ท้องถิ่นที่ส�ำคัญ	 ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯ	 มีควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อชุมชน	 
สังคมรอบข้ำงได้ดีอีกทำงหนึ่ง	
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รับพนักงานใหม่ อัตราการลาออก

คน

44
2556

64
2557

112
2558

3.31
2556

3.47
2557

2.67
2558

ร้อยละ

	 เป็นหน่ึงในมิติท่ีใช้วัดควำมเป็น	Best	Employer	
บรษิทัฯ	 ได้ส�ำรวจระดบัควำมผกูพนัของพนกังำนทกุปี	
และน�ำผลไปเทียบเคียงกับระดับควำมผูกพันของ
พนกังำนของบรษิทัชัน้น�ำทัว่โลก	ปรบัปรงุ	และพฒันำ
ควำมพึงพอใจของพนักงำนให้มำกย่ิงข้ึนต่อไป	และ
ก้ำวเป็นองค์กรในฝันของทุกคน

การส�ารวจความผูกพัน
ของพนักงาน

การเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาพนักงาน
	 ให ้ รองรั บกำรขยำยธุ รกิ จและสอดคล ้ อง กับ 
ผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นพนักงำนใน	“Best	Employer”	
ในประเด็นกำรเติบโตและโอกำสในอำชีพ	 บริษัทฯ	 
ได้จัดท�ำ	 โครงการเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)  
ให้กับพนักงำนทุกระดับเพื่อให้พนักงำนมีโอกำสวำงแผน
และสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของตนเอง 
โดยก�ำหนดต�ำแหน่งอำชพีทีส่นใจลงใน	Career	Passport	
และพูดคุยร่วมกับผู ้บังคับบัญชำของตนเอง	 สำมำรถ
เติบโตได้ทั้งสำยบริหำร	 (Management)	 และสำย 
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 (Specialist)	 นอกจำกนี้ยังได้
วำงแผนพฒันำ	ผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor)	ส�ำหรบั
ต�ำแหน่งงำนผู้บริหำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 ตั้งแต่ระดับ 
ผู ้อ�ำนวยกำรขึ้นไปโดยผู ้บริหำรจะได้รับกำรประเมิน
ศักยภำพผ่ำนศูนย์กำรประเมิน	 (Assessment	Center)	
แบบ	90-Degree	Assessment		(Self	&	Boss)	และแบบ
ทดสอบบคุลกิภำพ	(ADEPT)	บนพืน้ฐำนคณุลกัษณะผูน้�ำ	
“5	 ให้”	 ของบริษัท	 (Leadership	DNA)	 ซึ่งผลจำกกำร
ประเมินท�ำให้บริษัทฯ	 เตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้บริหำร 

ในต�ำแหน่งงำนทีส่�ำคญัทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงของบรษิทัฯ		
นอกจำกนี้	 ยังได้ด�ำเนิน	 โครงการสร้างและพัฒนา 
ดาวเด่นรุ่นเยาว์ (Young Talent Management)		เพื่อ
เตรียมควำมพร ้อมและบริหำรจัดกำรพนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง	 (พนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับ 
ดเียีย่มต่อเนือ่งกนั	3	ปีขึน้ไป)	เพือ่คดัเลอืกให้เป็นผูบ้รหิำร
ท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อไป	 
อีกท้ังบริษัทฯ	 ยังเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู้และ
กำรสือ่สำรร่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำนจงึได้จดัท�ำ
โครงการสอนงาน (BCP High Performance Coaching) 
3	Module	ได้แก่	Module	1	:	Coaching	for	Development,	
Module	 2	 :	Coaching	 for	Career	 และ	Module	 3	 :	
Coaching	 for	 Performance	 เพื่อพัฒนำผู้บริหำรให้ท�ำ
หน้ำที่เป็น	Coach	ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้	ประสบกำรณ์	
และส่ือสำรกับพนักงำนผู ้ ใต ้บัง คับบัญชำอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและ
ศักยภำพตนเอง	 และส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงมี
ประสิทธิผล	อันจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มควำมผูกพันต่อองค์กร	
และลดอัตรำกำรลำออกของพนักงำนอีกด้วย	

การฝึกอบรม	
	 พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของพนกังำน	บริษัทฯ	
เน้นให้วิธีกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับ 
ค่ำนิยมองค์กร	จึงได้ก�ำหนดแผนกำรฝึกอบรมระยะยาว	
(Training	 Roadmap)	 ให้กับพนักงำนในแต่ละกลุ่ม	
สอดคล้องกบักรอบกำรพฒันำพนกังำนตำมควำมสำมำรถ	
(Competency	Based	Development)	 โดยครอบคลุม 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
 •	 กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำร	(Managerial	Skills	Development)	
 •	 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมสำยอำชพี	 (Technical	Skills	Development)	 โดยเน้น
กลยุทธ์กำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริง	 (Experience	
Learning)	 :	 กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสอนงำน	 (Coaching)	 :	
กำรฝึกอบรม	(Training)	)	ในสัดส่วน	70	:	20	:	10
 •	 กำรพฒันำทกัษะด้ำนภำษำองักฤษ	(English	Skills	
Development	Program)	เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะด้ำนภำษำ
องักฤษอย่ำงเร่งด่วนให้แก่พนกังำน	รองรบักำรขยำยธรุกจิ

ไปยังต่ำงประเทศ	 กำรเรียนรู ้ด ้วยตนเองผ่ำน	 NYC	 
Program	และ	Global	 English	 Program	 ซึ่งเป็นกำร 
เรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเองผ่ำน	Application	สะดวก
ต่อกำรเรยีนรูไ้ด้ทัว่ทกุแห่งทกุเวลำ	(Everywhere	You	Can	
Learn)	และมกีำรทดสอบภำษำองักฤษของพนักงำนทุกปี	
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	 ดี ใจท่ีเป็นพนักงานบางจาก	 เพราะได้มโีอกาสน�าความรู้โยคะที่
ศึกษาจากความสนใจส่วนตัวมาถ่ายทอดให้สมาชิกเพื่อนบ้านในชุมชน
รอบโรงกล่ันฯ	 และเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง	 ให้เขามีสุขภาพดีและ 
น�าไปดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้นได้	 เพราะโยคะหมายถึงการรวม 
เป็นหนึ่ง	 ความลึกซึ้งของโยคะมิ ใช่เพียงแค่การรวมเป็นหนึ่งของกาย
และใจตนเองเท่านัน้	 แต่ยงัรวมไปถงึความเป็นหนึง่เดียวกบัสิง่แวดล้อม
รอบตวัเราด้วย	การได้มโีอกาสดงักล่าวเสมอืนการได้รวมเป็นหนึง่เดียวกนั
ระหว่างเรา	บริษัท	สังคมที่เกื้อกูลกัน	เป็นครอบครัวเดียวกัน	

38

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน

100

พนักงานที่ได้จัดทำแผน
พัฒนาศักยภาพ

18.25

อัตราการเลื่อนตำแหน่ง 

ชั่วโมง/คน/ปี

เพิ่มจาก 15.02 เป็น

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

	 **จำกกำรประเมินควำมผูกพันพนักงำนในปลำยปี	2558	พบว่ำใน	3	ประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องกับโอกำสทำงอำชีพ,	กำรจัดกำรคนเก่งและ

คนด	ีและกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำของพนกังำนพงึพอใจ	มคีวำมผกูพนัในร้อยละท่ีสงูขึน้ทุกประเดน็	หลงัจำกท่ีบรษัิทฯ	ได้มแีผนงำน/ผลกำรด�ำเนนิงำน 

ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่ำวตลอดปี	2558	

	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็น
และสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนสิ่งแวดล้อมกับพนักงำน	ได้แก่	
ระบบ	Reverse	Osmosis/ISO	 14001	New	Version 
ร่ำงประกำศกระทรวงมำตรฐำนน�้ำใต้ดิน/ผู้ปฏิบัติงำน
ระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ/กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ 
งำนซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี	 (TAM2016)	 และกำรติดตำม

สถำนกำรณ์/ข่ำวสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ	ได้แก่	EHIA/
Envi	 Technology/Water	 Footprint/กำรควบคุมมลพิษ
ทำงอำกำศจำกอุตสำหกรรม/กระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	
เป ็นต ้น	 และยังจัดอบรมหลักสูตรบัญชีค ่ำใช ้จ ่ำย 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงำนและหน่วยงำนภำยนอก 
อีกด้วย

	 บรษิทัฯ	มสีหภำพแรงงำนพนกังำนตำมกฎหมำย	มสีมำชกิคดิเป็นร้อยละ	20	ของพนกังำนทัง้หมดเพือ่ร่วมมือ
กบับรษิทัฯ	ในกำรดแูลควำมเป็นอยูข่องพนกังำน	ทีผ่่ำนมำสหภำพฯ	ได้ร่วมหำรอืกบัผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นประจ�ำและ
น�ำผลไปพัฒนำด้ำนแรงงำนของบริษัทฯ	นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มี	คณะกรรมการลกูจ้าง	ซึง่ประกอบด้วย
กรรมกำรทีม่ำจำกกำรแต่งตัง้ของสหภำพแรงงำนพนักงำนและจำกกำรเลือกต้ังของพนักงำน	รวม	13	คน	ท�ำหน้ำที่
ปรึกษำหำรือร่วมกับตัวแทนซ่ึงเป็นผู ้บริหำรระดับสูงในกำรดูแลเรื่องสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 
ของพนกังำนให้เหมำะสม	ซ่ึงกำรปรกึษำหำรอืร่วมกนัทีผ่่ำนมำด�ำเนนิไปได้ด้วยควำมรำบรืน่เรยีบร้อย	ปัญหำหรอื
ข้อสงสัยต่ำงๆ	ของพนักงำนได้มีกำรชี้แจงให้พนักงำนได้ทรำบผลทุกกรณี

สหภาพแรงงานพนักงาน บริษัท บางจากฯ (G4-11)

พนักงำนส่วนระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมและ 
งำนบริกำร ครูโยคะที่ใช้เวลำวันหยุดมำสอนโยคะให้
เพื่อนบ้ำนรอบโรงกลั่นบำงจำกฯ และเพื่อนพนักงำน
กจิกรรม “โยคะบำงจำก” โครงกำรครอบครวัเดยีวกนั  

คุณวิเชียร เชิดฉาย
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

1. การดำเนินธุรกิจดวยความปลอดภัย
2. รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. การสื่อสารอยางรวดเร็วในกรณี
 เหตุฉุกเฉิน
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
 โดยเฉพาะดานการศึกษา/พัฒนาเยาวชน

ความต้องการ :

ชุมชน

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง
มำตลอด	31	ปี	โดยเริ่มต้นจำกนโยบำย	และกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำร/คำดหวงัของชมุชนและสงัคมในพืน้ทีซ่ึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder	
Analysis)	จำกนั้นจึงก�ำหนดแนวทำงกำรตอบสนอง	และ
กจิกรรมเชือ่มควำมสมัพนัธ์	 โดยค�ำนงึถงึวถิชีวีติทีแ่ตกต่ำง
กันของกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญ	 โดยแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่ม 
ได้แก่	กลุ่มชุมชน	กลุ่มโรงเรียน	กลุ่มครอบครัว	และกลุ่ม
คอนโดมิเนียม	ซึ่งกลุ่มสุดท้ำยนี้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยล่ำสุด

เพื่อเป้าหมายความเป็นมิตร
เป็นประโยชน์ ปลอดภัย

  ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คอนโดมิเนียม 
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11	ชุมชน	ในเขต
บำงนำ/	พระโขนง	
1	ต.	บำงน�ำ้ผึง้	
อ.พระประแดง

•	จนท.	ชมุชนสมัพนัธ์	
•	กำรเข้ำร่วมกจิกรรม	
•	ล�ำโพงแจ้งเหตุ/	
•	สำรรอบรั้ว	

พัฒนำศักยภำพผู้น�ำ/
เยำวชน	 สร้ำงคนดี	 
มจิีตอำสำ	ชุมชนพึง่พำ
ตนเองได้	 ลดหนี้สิน
สนับสนุนเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริม
คว ำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ

1.	 กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมปลอดภัย
2.	 รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
3.		 กำรสื่อสำรอย่ำงรวดเร็วในกรณีเหตุฉุกเฉิน	
4.	 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนฯ	โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ/	พัฒนำเยำวชน

5,301	 ครัวเรือนที่เป็น
สมำชิกจุลสำรครอบครัว
ใบไม้

•	จนท.	ชมุชนสมัพนัธ์
•	จุลสำรครอบครัวใบไม้	
•	กำรเข้ำร่วมกิจกรรม	

สร้ำงจิตอำสำพัฒนำ
คุณภำพชีวิต

15	 โรงเรียน	 เขตบำงนำ	 
พระโขนง	และต.บำงน�ำ้ผึง้	

•	จนท.	ชมุชนสมัพนัธ์
•	กำรเข้ำร่วมกจิกรรม

พัฒนำเยำวชนให้เป็น
คนเก่ง	 อ่ำนออกเขยีนได้	
เป็นคนดี	มีจิตอำสำ	

14	โครงกำรรอบโรงกลั่น

•	จนท.	ชมุชนสมัพนัธ์
•	กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
•	จุลสำรครอบครัวใบไม้

เชื่อมสัมพันธ์	 สร้ำงควำม 
คุ้นเคย	ไว้วำงใจ	มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่น
ท่ีเข้ำมำอยู ่อำศัยในอำคำรสูง	 ด้วยกำรขยำยตัวของ 
เส้นทำงรถไฟฟ้ำ	 จงึท�ำให้ประชำกรในกลุม่คอนโดมเินยีม 
สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็		ด้วยเหตนุีท้�ำให้กำรออกแบบกจิกรรม
ชุมชนสัมพันธ์มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังแต่ละกลุ่มได้ครบถ้วน	
โดยก�ำหนดแนวทำงและผลลัพธ์ด�ำเนินงำนปี	 2558	 
เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	ทีจ่รงิใจ	
สะท้อนควำมเป็นมติรท่ีดี	เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม	
และเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยในกลุ่มต่ำงๆ	ดังนี้	

84 82.2 82.1

ความเป็นมิตร เป็นประโยชน์ ปลอดภัย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	 ยังจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก
ที่มีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถในกำรประเมินผลกระทบ 
ทำงสงัคมเพือ่ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของชุมชน	(Community	 
Survey)	 เป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อส�ำรวจควำมต้องกำร/	 
ควำมคำดหวังของกลุ ่มเป ้ำหมำยและรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนองค์กร	 (SMC)	 

เป็นประจ�ำทุกปี	 โดยในปี	 2558-2559	 ยังริเริ่ม
แผนกำรประเมิน	 Community	 Engagement	 Survey		 
ที่ครอบคลุมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรและประเมิน
ผลลัพธ์ท่ีสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและแนวทำงท่ีเหมำะสม
ต่อกำรท�ำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ต่ำงๆ	เพื่อค้นหำ
ประเด็นที่มีศักยภำพมำใช้พัฒนำชุมชนและสังคมต่อไป	

โครงการที่ด�าเนินการในระดับพื้นที่

กำรศึกษำ

ควำมปลอดภัย

•	 เยำวชนคนดีบำงจำก	ปี	1
•	 โรงเรียนของหนู	(พี่บำงจำกสอนน้อง)	ปีที่	13
•		 เปิดโลกกำรเรียนรู้กับบำงจำกฯ	ปี	12
•	 สร้ำงส�ำนึกพลเมือง	ปีที่	6
•	 ทุนกำรศึกษำเยำวชนบำงจำก	ปี	11
•	 อ่ำนออก	เขียนได้	ง่ำยนิดเดียว	ปี	2
•	 แว่นแก้ว	ปี	11

•	 อบรมซ้อมแผนฉุกเฉินและฝึกดับเพลิงให้กับโรงเรียน/
ชุมชน/คอนโดมิเนียมใกล้เคียง

•	 มอบอุปกรณ์และถังดับเพลิง

•	 เยำวชนเรียนรู้และพฒันำตำมช่วงวยั	
ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เป็นทั้งคนดีและ
คนเก่ง	

•	 เชือ่มัน่ต่อควำมปลอดภยัของโรงกลัน่	
•	 มีภูมิ คุ ้มกันด ้ำนควำมปลอดภัย

สำมำรถรับมือกับภำวะฉุกเฉินจำก
สถำนกำรณ์หรือภัยพิบัติต่ำงๆ	ได้	

ด้าน ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

คุณภำพชีวิต

สิ่งแวดล้อม

ควำมสัมพันธ์
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

•	 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต •	 ครอบครัวเดียวกัน	ปี	22
•	 ชุมชนสุขภำพดี	ปี	6

•	 “ทอดผ้ำป่ำ	รักษำต้นน�้ำ”	จ.ชัยภูมิ	ปีที่	11
•	 ครอบครัวสัญจร	:	ปลูกกล้ำไม้คืนป่ำให้ภูหลง	ปีที่	5
•	 รับซื้อน�้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนรอบโรงกลั่น	ปี	4
•	 เส้นทำงหิ่งห้อย	วิถีแห่งกำรอนุรักษ์	ปี	2	

•	 ชุมชนสัญจร	ปี	7
•		 เตมิควำมรูเ้ตม็ถงักบัโรงกลัน่น�ำ้มนับำงจำก	ปี	10
•		 จุลสำรครอบครัวใบไม้	ปี	11	และสำรรอบรั้ว	ปี	11
•		 สนุกคิด	วันปิดเทอม	ปี	6
•	 วันเด็กบำงจำก	ปี	31
•	 รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอำยุในชุมชนวันสงกรำนต์
•	 เยีย่มชมุชนวนัส�ำคญั	เช่น	วนัพ่อ	วนัแม่	วนัปีใหม่	เป็นต้น
•	 งำนแรลลี่กลุ่มคอนโดฯ

•	 ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและ 
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ	

•	 กระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 
โรงกลัน่และชมุชนผูอ้ยูอ่ำศยัใกล้เคยีง

กำรกีฬำ •	 ฟุตซอลเยำวชนบำงจำก	ปี	12
•		 สโมสรฟุตบอลเยำวชนบำงจำก	ปี	9
•		 ก่อสร้ำงศูนย์กีฬำบริเวณบ้ำนพักกรมเสมียนตรำ	
		 ส�ำนักปลัดกระทรวงกลำโหม	พื้นที่บำงจำก	

•	 เยำวชนแข็งแรง	 สุขภำพดี	 ห่ำงไกล 
ยำเสพตดิ	สำมำรถสร้ำงรำยได้	มโีอกำส
ทำงกำรศึกษำที่ดีจำกกำรเล่นกีฬำ

(กรณุำดูกำรพฒันำด้ำนควำมปลอดภยัของโรงกลัน่	เพือ่ตอบสนองควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่หัวข้อ	“ควำมปลอดภัย”)
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ด้าน ความมุ่งหวัง โครงการที่ท�าต่อเนื่อง

	 การที่บริษทั	บางจากฯ	เข้ามาชว่ยแก้ไขปัญหาการไม่รูห้นงัสอื
ของเด็กๆ	 ในโรงเรียนเพ่ือนบ้านรอบโรงกลั่น	 ช ่วยให้เด็กๆ	 
อ่านหนังสือออก	และเขียนได้	เพราะหากอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	 
ก็เหมือนชีวิตมืด	ท�าอะไรก็ขาดความมั่นใจ	เมื่ออ่านออก	เขียนได้
จะท�าอะไรได้อีกมากมาย	 เป็นบุญกุศลที่ ได้ร่วมกันช่วยพวกเขา	 
ขอขอบพระคุณที่ ให้ความส�าคัญกับการช่วยแก้ไขปัญหานี	้ซี่งเป็น
ปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง	
เหมือนกับที่บริษัท	บางจากฯ	ท�า

คุณสมพร เสวีวัลลภ
ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดบำงนำนอก 
ส�ำนักงำนเขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร

ชั่วโมง ชั่วโมง6,395
ปี 2557

6,723
ปี 2558

(คิดเป็นเงิน 1.19 ล้านบาท) (คิดเป็นเงิน 1.59 ล้านบาท)

ชั่วโมงรวมการทำงานอาสาของพนักงานรอบโรงกลั่น

ล้านบาท

ปี 2557 ปี 2558

16

งบประมาณในการลงทุนทางสังคม
ในพื้นที่รอบโรงกลั่น

บริจาค
งานพัฒนา

ล้านบาท
20.5

(ร้อยละ)

1

99

8

92

	 ประทับใจการท�างานร่วมกันแบบพี่น้อง	 เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	
ส�าหรับการสอนงานจะเน้นเรื่องความปลอดภัยและเพ่ิมความมั่นใจในการ
ท�างานของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ดี

คุณณรงค์ฤทธิ์ จันเทศ
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่น 1 
ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ •	 ชุมชนพอเพียง	ปี	1
•	 ใช้บริกำรอำหำรและขนมจำกร้ำนในชุมชน	 เพ่ือสร้ำง 

รำยได้สู่ชุมชนกว่ำ	1.4	แสนบำท
•	 พิจำรณำคนในท ้อง ถ่ิน เข ้ ำท� ำงำนตำมควำมรู ้	 

ควำมสำมำรถ
•	 เปิดโอกำสให้ร้ำนอำหำรในชุมชนมำบริกำรผู้รับเหมำ

ช่วงซ่อมบ�ำรุง

•	 สร้ำงรำยได้และเปิดโอกำสให้กับ
คนในชุมชนได้ใช้ควำมรู	้ควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและครอบครัว	

60 รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558



ความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงกลั่น (เป้าหมาย 90)
ร้อยละ

2555

99.15
2556

98.0
2557

97.0
2558

98.2

การพัฒนาชุมชนและสังคมระดับมหภาค	
	 สำนต่อควำมยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่คณุค่ำ	(Value	chain)	
และกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำน
โครงกำรต่ำงๆ	 เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อมอย่ำงดทีีส่ดุ	มใิช่เฉพำะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
เติบโตทำงธุรกิจเท่ำนั้น	 แต่ยังมีควำมมุ่งหมำยไปสู่กำร
ขยำยแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีดีไปยังห่วงโซ่คุณค่ำและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม	

ด้าน โครงการ

•	 สถำนบีรกิำรน�ำ้มนับำงจำกหุน้ส่วนสงัคมสเีขยีว	(Green	Partnership	Award)	ขยำยต่อแนวคิด
ในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมสู่เครือข่ำยผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน�้ำมัน	
ใน	 4	 ประเด็น	 :	 กำรดูแลผู้บริโภค/กำรดูแลส่ิงแวดล้อม/กำรดูแลสังคม/กำรดูแลพนักงำน	 
มีสถำนีบริกำรชนะกำรประกวดทั้งสิ้น	32	สถำนี	

•	 อำชวีศกึษำระบบทวภิำค	ี รุน่	 2	 สนบัสนนุกำรเรยีนกำรสอนในรปูแบบทวภิำค	ี โดยพิจำรณำ 
คัดเลือกนักเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพสั้นสูง	 (ปวส.)	 ชั้นปีที่	 1	 ที่มีผลกำรเรียนดี	
ประพฤติดี	และขำดแคลน	เข้ำร่วมโครงกำรฯ	เพื่อฝึกอำชีพตลอดระยะเวลำ	1	ปี	โดยบรษิทัฯ	
สนบัสนนุค่ำเบ้ียเลีย้ง	สวสัดกิำรและกำรเดนิทำง	เมือ่สิน้สดุกำรฝึกวชิำชพี	บรษิทัฯ	อำจพิจำรณำ
รับนักเรียนที่มีศักยภำพเข้ำร่วมเป็นพนักงำนตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	ต่อไป	

•		 รบัซ้ือน�ำ้มนัพชืใช้แล้วเพือ่ผลติเป็นไบโอดเีซล	ลดปรมิำณกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิ	และลดผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรทิ้งน�้ำมันพืชใช้แล้วลงแหล่งน�้ำ	 ตลอดปี	 2558	 รับซื้อน�้ำมันพืชกว่ำ 
44	ตัน	น�ำมำผลิตไบโอดีเซลได้กว่ำ	37,400	ลิตร	ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้	30	ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ	

•	 ประกวด	Thailand	Go	Green	 2015	 ในหัวข้อ	 “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงาน
ทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว”	 ให้นักเรียนจำกโรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันท�ำโครงกำร 
และสร้ำงผลลัพธ์ในกำรใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 สถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชน	:	ขยำยสถำนีบริกำรน�้ำมันชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น	620	แห่ง
•	 สนิค้ำส่งเสรมิกำรขำย	:	ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ชมุชนมำเป็นสนิค้ำส่งเสรมิกำรขำยในสถำนบีรกิำร	

เช่น	ข้ำวกล้องอินทรีย์	มีดี	3	ต่อ	ผลิตโดยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน	(ท่ำน	ว.วชิรเมธี)	
ท�ำให้มีเงินไหลเวียนไปยังชุมชนกว่ำ	10	ล้ำนบำท

เศรษฐกิจ

สังคม

สิง่แวดล้อม

	 พี่ๆ	 ดูแลเอาใจใส่ต้ังแต่วันสอบคัดเลือก	 ตลอดจนการสอนงานด้วยความอบอุ่น 
เหมือนคนในครอบครัว	 รวมทั้งสอนเรื่องการท�างานกับคนหมู่มาก	 และการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย	ซึ่งไม่มี ในหลักสูตรที่ โรงเรียน

คุณศิวกร วิรัชมงคลชัย
โครงกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี รุ่น 1 
ปัจจุบันเปน็พนักงำนส่วนขนถ่ำยน�้ำมัน 
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การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

ระบบบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้ We Share

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ส่วนยุทธศาสตร์
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SPC, SMC ส่วนงาน LGOInternal External

กลุ่ม
ธุรกิจ
ตลาด

กลุ่ม
ธุรกิจ
โรงกลั่น

บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.	 พฒันาการท�างานรายบคุคล	(Individual	Improvement)	
พนักงำนทุกคนมี	 Individual	 KPIs	 ในกำรปรับปรุง 
กำรท�ำงำนของตนเองอย่ำงน้อย	1	เรื่องในแต่ละปี	

2.	 ปรบัปรงุกระบวนการท�างาน	(Work	Improvement)	
เป็นโครงกำรทีเ่สนอแนะเพือ่ลดค่ำใช้จ่ำย	สร้ำงรำยได้	
และ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภำพกำรท� ำ งำนประจ� ำ วั น 
ผ่ำนโครงกำร	QCC	Kaizen	

3.	 พฒันารูปแบบธุรกจิ	ผลติภณัฑ์	หรอืบรกิารรปูแบบใหม่	
เป็นโครงกำรที่เรำเรียกว่ำ	Cascade	Project	เป็นกำร
ส่งเสรมิบรรยำกำศนวตักรรมทีใ่หญ่ขึน้กว่ำ	2	แบบแรก
เนื่องจำกเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันของพนักงำนจำก 
สำยงำนต่ำงๆ	มีทักษะควำมช�ำนำญแตกต่ำงกันเพื่อ
ระดมควำมคดิในกำรน�ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำธรุกจิ	

หรอืโครงกำรต่ำงๆ	อนัเกดิจำกกำรเหน็โอกำสทำงธรุกจิ
จำกกำรท�ำงำน	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และ
ศักยภำพขององค์กร	 โครงกำรที่ได้รับคัดเลือกหรือได้
รับรำงวัลจะถูกน�ำไปศึกษำต่อเพื่อพัฒนำเชิงพำณิชย์

4.	 พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง	 บริษัทฯ	มีกำรสร้ำง
โอกำสให้พนกังำนทีอ่ยูใ่นสำยอำชพีเดยีวกนัแลกเปลีย่น
ควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนร่วมกันในรูปของชุมชน 
นกัปฏบิตั	ิ(Community	of	Practice:	CoPs)	ในด้ำนต่ำงๆ	
เช่น	นกักฎหมำย	วศิวกรเครือ่งหมนุ	(Rotating	machine)	
วิศวกรดูแลหน่วยสำธำรณูปโภค	(Utility)	นกัวำงแผน	
และเทคนคิกำรน�ำเสนองำน	(Presentation)	เป็นต้น

	 	 “การเรียนรู้และนวัตกรรม”	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้องค์กร
พัฒนาไปสู่ความย่ังยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเหนือ 
คูแ่ข่ง	จงึมกีารก�าหนด	“นโยบายส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองค์กรและ
การพัฒนาบุคลากร”	 โดยมีส่วนพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม

พัฒนาระบบงาน
และผลิตภัณฑ์ใหม่

องค์กร	 (Innovation	and	Business	Development	Division	:	IBD)	รบัผดิชอบงานด้านนวตักรรม	และผลักดันให้เกิด
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและคาดหวังให้เกิดการปรับปรุงการด�าเนินงานและนวัตกรรมใหม่
ให้องค์กร	ก�าหนดให้มี	Innovation	Facilitators	ทุกสายงานเพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	ปรับปรุงงานและ
สร้างนวัตกรรมแล้วกลับไปรณรงค์กระตุ้นวัฒนธรรมดังกล่าวในสายงานของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเป็น	Learning	Organization	และกรอบโครงสร้างการจัดการนวัตกรรมในองค์กร	ดังนี้
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QCC /1

Kaizen /1

ข้อคิดเห็นเชิง
นวัตกรรมระดับ
บุคคล (เรื่อง)

Cascade,CoPs, Internship /2

ข้อคิดเห็นเชิงนวัตกรรม

ปี 2558 ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้
9.1 ล้านบาท

- 700 700 750

จ�ำนวนโครงกำรนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

/1	ประเภทโครงกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน	ลดกำรใช้ทรัพยำกร	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ลดค่ำใช้จ่ำยของกระบวนกำรผลิตและ 

งำนส�ำนักงำนทั่วไป

 /2	ประเภทโครงกำรปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ	(New	Business	Model)	พัฒนำองค์ควำมรู้	(Knowledge	Area)

	 ผมได้มสีว่นร่วมในโครงการ	Cascade	for	innovation	โจทย์ปีนี	้คอื	
การน�าแนวคิด	 CSV	 มาท�าโครงการที่สร้างคุณค่าร่วม	 ทั้งในธุรกิจและ
สังคมไปพร้อมกัน	 ด้วยเช่ือว่าคุณค่าที่องค์กรได้รับในบริบทของ	 CSV	 
จะสร้างผลก�าไรระยะยาวควบคูก่บัการเกดิประโยชน์ให้สงัคมและสิง่แวดล้อม
อย่างสมดุล	(ESG)	ทีมของเราจึงเสนอโครงการ	Bangchak	Farm	to	
school	 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบโรงกล่ันด้วยการ
แปรรูปกากกาแฟมาใช้เป็นวัตถุดิบท�าการเกษตรปลอดสารพิษ	 ช่วยเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้	พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้นักเรียน	
อีกทั้งสร้างสุขภาพที่ดี ให้ผู้บริโภคอีกด้วย	

คุณจักรพันธ์ พงศ์ไพฑูรย์ 
พนักงำนส่วนพัฒนำธุรกิจตลำด
หน่ึงในสมำชิกทีม Bangchak Farm to School
รำงวัลรองชนะเลศิประกวดในโครงกำร 
Cascade for Innovation ปี 2558

5.	 พฒันานวตักรรมภายนอกองค์กร	นอกจำกกำรผลกัดนั
องค์ควำมรู้และนวัตกรรมจำกบุคลำกรภำยในของ 
บริษัทฯ	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังเปิดโอกำสให้และร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก	เช่น	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	
ผู้ส่งมอบ	(Suppliers)	ร่วมวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์

 

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลของโครงกำรนวัตกรรมต่ำงๆ	และควำมรู้ 
ที่จ�ำเป็นต่อองค์กร	 ได้แก่	 กำรถอดบทเรียน	 (Lessons	
Learned)	ควำมรูจ้ำกผูเ้กษยีณ	ผูเ้ชีย่วชำญในกำรท�ำงำน
ประจ�ำวันจะได ้ถูกรวบรวมจัดเก็บในระบบจัดกำร 
องค์ควำมรู้	 (Knowledge	Management)	พัฒนำ	และ
ปรับปรุงกำรท�ำงำนของตนเองให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	
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สถิติผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้ของกิจการ	 	หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558

	 	หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 	 	หน่วย	 2557	 2558

รายได้จากการขายและการให้บริการ	

รายได้รวม	

ก�าไรสุทธิ	

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

162,622.83		

169,097.64	

	4,199.89	

183,286.49		

186,150.64	

	3,971.58	

178,300.35		

181,876.03	

	296.10	

	151,140.36	

	151,683.24	

	4,097.38

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	

ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาชุมชน-สังคม	

บริจาคให้สังคม/โรงเรียน	

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

156,319.20

910.48

765.22

40.17

14.14

1,858.79

1,310.04

175,868.10

989.22

1,118.50

35.91

18.14

2,065.05

1,337.33

	176,384.23	

	1,293.81	

	51.50	

	25.52	

	22.73	

	1,858.80	

	1,341.58	

	139,686.22	

	1,614.56	

	647.32	

	37.45	

	57.62	

	2,039.44	

	2,419.60		

การจดัซือ้สนิค้าและบรกิารภายในท้องถิน่	

สดัส่วนการจดัซือ้สนิค้าและบรกิารภายในท้องถิน่

	4,707	

	91	

	5,407	

	93	

ล้านบาท

ร้อยละ

หมายถึง	การจัดซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย		ไม่รวมการจัดซื้อน�้ามันดิบ		

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	
(G4-EC1)
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BCP
BGN BBF BSE UBEโรงกลั่น ส�ำนักงำนใหญ่/

ศูนย์ภำค/คลังน�้ำมัน

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558
การใช้พลังงาน/1 (หน่วย:	เทราจูล)	(G4-EN3) 	12,867.8	 	11,778.8	 	14,493.2	 	7.8	 	7.7	 	8.3	 	76.6	 	59.7	 	72.4	 	128.8	 	199.8	 	197.3	 	1.0	 	4.2	 	4.5	 	N.A.	 	N.A.	 	951.8	

•	 การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน	 	12,867.8	 	11,778.8	 	14,493.1	 	7.8	 	7.7	 	8.3	 	76.6	 	59.7	 	72.4	 	128.8	 	199.8	 	197.3	 	1.0	 	4.2	 	4.5	 	N.A.	 	N.A.	 	126.2	

	 เชื้อเพลิง	
	 •	ก๊าซเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 	6,924.4	 		-		 	-			 	-			 	-	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

	 •	ก๊าซธรรมชาติส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง		 	3,937.4	 	179.8	 	-			 	-			

	 •	ก๊าซธรรมชาติส�าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน�้า 	1,620.3	 	N.A.	 	N.A.	

	 •	น�้ามันเตา	 	1,040.0	 	-			 	-			

		 ไฟฟ้าและไอน�้าที่ซื้อจากภายนอก
	 •	ไฟฟ้า 	319.5	 7.8 7.7

	
8.3	 76.6 59.7 	72.4	

	
17.5	 	3.6	 	-			 	-			 	126.2	

	 •	ไอน�้า 	646.9	 	N.A.	 	N.A.	

			เชื้อเพลิงอื่นๆ	:	น�้ามันเชื้อเพลิง 	4.6	 	0.9	 	N.A.	 	N.A.	

•	 การใช้พลังงานหมุนเวียน	 	-			 	-			 	0.1	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	N.A.	 	N.A.	 	825.6	

	 •	ไฟฟ้าจากพลังงานลมและเซลล์แสงอาทิตย์	 	-			 	-			 	0.1	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

					•	เชื้อเพลิงชีวภาพ 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	825.6	

•	 การจ�าหน่ายพลังงาน 	-			 	-			 	-			 	242.4	 	252.4	 	251.0	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	214.2	 	580.2	 	699.1	 	-			 	-			 	-			

	 •		พลังงานไม่หมุนเวียน 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

  	 •	พลังงานหมุนเวียน	:	ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 	242.4	 	252.4	 	251.0	 	-			 	-			 	-	 	-			 	-			 	-			 	214.2	 	580.2	 	699.1	 	-			 	-			 	-			
/1	ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่า		Conversion	Factor	ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)

รายการ
BCP BGN BBF BSE UBE

2556/1 2557/2 2558 2556 2557/2 2558 2556/1 2557/2 2558 2556/1 2557/2 2558 2556 2557/2 2558

การใช้วัตถุดิบ	(หน่วย:	ตัน)	(G4-EN1)

วัตถุดิบหมุนเวียน 5,864,844 334,348 360,650 N.A. N.A. N.A. 156,799 2,065 165,897 3 0 0 N.A. N.A. 	324,687	

วัตถุดิบไม่หมุนเวียน 5,492,211 6,109,564 N.A. N.A. N.A. 162,967 2,395 3 4 N.A. 	3,703	

/1	ปี	2556	ไม่มีการแยกประเภทการใช้วัตถุดิบ	 /2		ตั้งแต่ปี	2557	รายงานวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต	ได้แก่	น�้ามันดิบ	สารเติมแต่ง	สารเคมี	และบรรจุภัณฑ์

BCP BGN BBF BSE UBE
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	/1

(หน่วย:	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) รายงานตามขอบเขตการควบคุมการด�าเนินการ	(Operational	Control	Approach)

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	(ขอบเขต	1)	
		(G4-EN15)

	819,846	 	753,078	 	999,297	 	-			 	-			 	-			 	8,937	 	9,760	 	10,092	 	24	 	68	 	63	 	-			 	-			 	37,971	

•	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2	 	818,556	 	751,876	 	997,689	 	-			 	-			 	-			 	8,907	 	9,748	 	10,082	 	22	 	66	 	62	 	-			 	-			 	800	

•	คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก	:	Biogenic	CO2		 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	37,157	

•	มีเทน	CH4 	807	 	738	 	1,044	 	-			 	-			 	-			 	9	 	2	 	5	 	1	 	1	 	-			 	-			 	-			 	1	

•	ไนตรัสออกไซด์	N2O 	483	 	464	 	564	 	-			 	-			 	-			 	21	 	7	 	5	 	1	 	1	 	1	 	-			 	-			 	13	

•	ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม	(ขอบเขต	2)
		(G4-EN16)

	171,528	 	157,173	 	85,474	 	11,010	 	8,591	 	10,375	 	1,818	 	2,479	 	2,519	 	147	 	2,572	 	2,585	 	-			 	-			 	18,143	

•	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2 	171,528	 	157,173	 	85,474	 	11,010	 	8,591	 	10,424	 	1,818	 	2,479	 	2,519	 	147	 	2,572	 	2,585	 	-			 	-			 	18,143	

•	มีเทน	CH4 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ไนตรัสออกไซด์	N2O 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

รวม 	991,374	 	910,251	 	1,084,771	 	11,010	 	8,591	 	10,375	 	10,755	 	12,239	 	12,611	 	171	 	2,640	 	2,648	 	-			 	-			 	56,114	

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(หน่วย:	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) รายงานตามขอบเขตการปันส่วนกรรมสิทธิ์	(Equity		Share		Approach)	

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	(ขอบเขต	1)
		(G4-EN15)

	819,846	 	753,078	 	999,297	 	-			 	-			 	-			 	6,255	 	6,832	 	7,065	 	24	 	68	 	63	 	-			 	-			 	8,080	

•	คาร์บอนไดออกไซด์		CO2 	818,556	 	751,876	 	997,689	 	-			 	-			 	-			 	6,235	 	6,824	 	7,057	 	22	 	66	 	62	 	-			 	-			 	170	

•	คาร์บอนไดออกไซด์จากไบโอเจนิก	:	Biogenic	CO2
		

	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	7,907	

•	มีเทน	CH4 	807	 	738	 	1,044	 	-			 	-			 	-			 	6	 	3	 	4	 	1	 	1	 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ไนตรัสออกไซด์	N2O 	483	 	464	 	564	 	-			 	-			 	-			 	14	 	5	 	4	 	1	 	1	 	1	 	-			 	-			 	3	

•	ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

	 •	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม	(ขอบเขต	2)
		(G4-EN16)

	171,528	 	157,173	 	85,474	 	5,395	 	4,210	 	5,108	 	1,272	 	1,735	 	1,763	 	147	 	2,572	 	2,585	 	-			 	-			 	3,861	

•	คาร์บอนไดออกไซด์	CO2 	171,528	 	157,173	 	85,474	 	5,395	 	4,210	 	5,108	 	1,272	 	1,735	 	1,763	 	147	 	2,572	 	2,585	 	-			 	-			 	3,861	

•	มีเทน	CH4 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ไนตรัสออกไซด์		N2O 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

•	ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์	SF6 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

	 •	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	HFC 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

รวม 	991,374	 	910,251	 	1,084,771	 	5,395	 	4,210	 	5,108	 	7,527	 	8,567	 	8,828	 	171	 	2,640	 	2,648	 	-			 	-			 	11,941	

ด้านสิ่งแวดล้อม

/1	การรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกโดยตรงและโดยอ้อม	ใช้เครื่องมือการค�านวณของ	บมจ.	ปตท.	ซึ่งอ้างอิงมาจาก	IPCC	2006
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ประเภทกากของเสีย	(G4-EN23)	 หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558
ของเสียอันตราย/1

ของเสียไม่อันตราย/1

ของเสียที่ไม่ได้เกิดเป็นประจ�า

ของเสียอันตรายจากเหตุน�้ามัน/สารเคมีรั่วไหล/2

ของเสียไม่อันตรายจากงานก่อสร้าง/2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รวม	 	

ตัน	(ร้อยละ)

ตัน	(ร้อยละ)

ตัน	(ร้อยละ)

ตัน	(ร้อยละ)

ตัน	(ร้อยละ)

1,739	(71)

692	(29)

N.A.

N.A.

2,431	(100)

1,253	(48)

1,363	(52)

N.A.

N.A.

2,616	(100)

3,261	(83)

644	(16.5)

1.1

N.A.

3,905	(100)

1,268	(88.5)

62	(4.3)

3	(0.2)

99	(6.9)

1,432	(100)

วิธีก�าจัดของเสีย	 หน่วย	 ของเสียอันตราย	 ของเสยีไมอ่นัตราย

ใช้ซ�้า

น�ากลับมาใช้ใหม่

การน�ากลับคืน	รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง	

เผาท�าลาย

ฝังกลบ

จัดเก็บในพื้นที่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รวม

ตัน	

ตัน	

ตัน	

ตัน	

ตัน	

ตัน	

ตัน	

-

396

581

109

-

185.00

	1,271.00	

99.00

-

21.00

-

41.00

0.00

	161.00	

การปล่อยมลพิษ	(G4-EN21)	 	หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558

ออกไซด์ของไนโตรเจน	(จากการเผาไหม้)		/3	

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์		(จากการเผาไหม้	และจากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)	/3

ฝุ่นละออง	(จากการเผาไหม้)	/3

ไฮโดรเจนซัลไฟด์	(จากหน่วยผลิตและบ�าบัดก�ามะถัน)	/3

สารอินทรีย์ระเหย	(Fugitive	VOCs)	/4

สารอินทรีย์ระเหย	

ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้		/5	

ไฮโดรคาร์บอนที่ระบายออก	

ตัน

ตัน

	ตัน

ตัน

ตัน

ตัน/บาร์เรล

ตัน	ลบ.ม.	(ก๊าซ)

ตัน	ลบ.ม.	(ก๊าซ)

279

29

10

0.26

N.A

N.A

N.A

N.A

521

205

20

0.03

N.A

N.A

N.A

N.A

451

25

8

7.08

2.53

N.A

4,548.05

N.A

399

51	/1

8

0.47

4.91	/2

N.A.

1,934.87

N.A.

/1	ไม่รวม SO2 ที่ระบายออก Acid Flare,     	 /2 ไม่รวม Inventory VOCs, รวมหน่วยผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ซื้อเพิ่มมาจาก บมจ. ปตท. 
/3	ค�านวณจากก�าลังการผลิตโดยใช้ค่าตรวจวัดของบริษัทภายนอก 	 /4 เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ /5	รวมไฮโดราคาร์บอนที่เผาไหม้ใน Plant 2, 3 และ 4   

/1	น�้าหนักจากเอกสารก�ากับการขนส่งของเสีย		 	 	 	
/2	ประมาณการน�้าหนักของเสียที่เกิดขึ้นจากการค�านวนค่าเฉล่ียของบรรจุภัณฑ์กับจ�านวนที่บรรจุ	(ถุง/ถัง)	 	 	 	

	 2555	 2556	 2557	 2558
น�้าใช้ในการผลิต	/1	(G4-EN8)

น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่	/2	(G4-EN10)	

น�้าทิ้งลงคลองบางอ้อ	(G4-EN22)

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า	(COD)	(หน่วย:	ตัน)	/3

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า	(BOD)	(หน่วย:	ตัน)	/3

ไขและน�้ามัน	/3		(หน่วย:	ตัน)	

ของแข็งแขวนลอย	/3	(หน่วย:	ตัน)	

ของแข็งละลายน�้า	/3	(หน่วย:	ตัน)	

ซัลไฟด์	/3		(หน่วย:	ตัน)	

ปรอท	/3		(หน่วย:	ตัน)	 	

			2,146,890	

	N.A.		

	522,733	

39.50

5.27

0.42

7.32

470.45

0.21

0.00

	2,378,073	

	N.A.		

	1,172,745	

66.85

9.38

2.35

18.76

2,181.31

0.47

0.00

2,388,903

	N.A.		

975,466

66.33

10.73

2.26

14.31

1,465.15

0.32

0.00

	2,727,322	

	1,064,246	

	877,825	

48.28

7.40

3.08

10.53

1,121.80

0.47

0.00

โรงกลั่น

จ�านวนการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมีที่มีนัยส�าคัญ	(มากกว่า	150	ลิตร/ครั้ง)		

จ�านวน/มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�าคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม		

คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม	

การจัดการน�้า	(หน่วย:	ลูกบาศก์เมตร)

กากของเสีย

การรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี	(G4-EN24)	 หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558

ครั้ง	(ลิตร)	

ครั้ง	:	บาท	

0

0

0

0

0

0

0

0

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 หน่วย	 2556	 2557	 2558

ร้อยละ	 N.A. 2 N.A./1	

/1	ปี	2558	เตรียมการสู่กระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุม	3	มิติ	:	ESG	

/1	ปรมิาณจากใบแจ้งหนีค่้าน�า้	 /2	ปริมาณจากมเิตอร์	 /3	ปรมิาณจากการค�านวณสมดลุน�า้และค่าตรวจวดัโดยห้องปฏบิตักิารทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม
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พนักงานประจ�า	/1
2555 2556 2557 2558

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

1.		การจ้างงาน	

ด้านสังคม

•	จ�าแนกตามเพศ	(G4-10)	

	 •	ชาย					 750 73.03 753 73.18 762 72.43 822 72.81

	 •	หญิง 277 26.97 276 26.82 290 27.57 307 27.19

				•	รวม 1,027 100 1,029 100 1,052 100 1,129 100

•	จ�าแนกตามระดับ	(G4-10)

 •	ผู้จัดการขึ้นไป	(Level	10-14) 95 9.25 98 9.52 101 9.60 116 10.27

	 •	พนักงานระดับบริหาร		(Level	5-9) 461 44.89 462 44.9 494 46.96 557 49.34

		•	พนักงานระดับปฏิบัติการ		(Level	1-4) 471 45.86 469 45.58 457 43.44 456 40.39

•	จ�าแนกตามอายุ	(G4-10)

	 •	อายุน้อยกว่า	30	ปี 309 30.09 296 28.77 287 27.28 305 27.02

	 •	ระหว่าง	30-50	ปี 644 62.71 661 64.24 699 66.44 739 65.46

	 •	อายุสูงกว่า	50	ปีขึ้นไป	 74 7.21 72 7.00 66 6.27 85 7.53

•	จ�าแนกตามพื้นที่	(G4-10)

	 •	ส�านักงานใหญ่

136 13.24 135 13.12 112 10.65 131 11.60

	 •	โรงกลั่น 806 78.48 809 78.62 855 81.27 934 82.73

	 •	ภาคเหนือ 11 1.07 11 1.07 10 0.95 8 0.71

			•	ภาคกลาง 53 5.16 54 5.25 57 5.42 37 3.28

			•	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 1.27 12 1.17 10 0.95 11 0.97

	 •	ภาคใต้ 8 0.78 8 0.78 8 0.76 8 0.71

•	พนักงานพ้นสภาพตามเพศ	(G4-LA1)	

	 •	เพศชาย 43 89.58 31 77.5 32 86.49 13 59.09

	 •	เพศหญิง 5 10.42 9 22.5 5 13.51 9 40.91

•	พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย	(G4-LA1)															

	 •	อายุน้อยกว่า	30	ปี 34 66.67 20 48.78 25 67.57 7 31.82

	 •	ระหว่าง	30-50	ปี 15 29.41 19 46.34 8 21.62 13 59.09

	 •	อายุสูงกว่า	50	ปีขึ้นไป	 2 3.92 2 4.88 4 10.81 2 9.09

•	อัตราการลาออก	(G4-LA1) 4.48 3.31 3.46 2.67

•	พนักงานเข้าใหม่	(G4-LA1)	 	

	 •	เพศชาย 39 82.98 35 79.55 44 67.69 84 74.34

	 •	เพศหญิง 8 17.02 9 20.45 21 32.31 29 25.66

•	พนักงานเข้าใหม่	(G4-LA1)	

	 •	อายุน้อยกว่า	30	ปี 47 100 43 97.73 61 93.85 88 77.88

		•	ระหว่าง	30-50	ปี 0 0 1 2.27 4 6.15 23 20.35

	 •	อายุสูงกว่า	50	ปีขึ้นไป	 0 0 0 0.00 0 0.00 2 1.77

•	การลาคลอดบุตร	(G4-LA3)

	 •	พนักงานที่ลาคลอดบุตร N.A. N.A. 5 N.A. 8 N.A. 6 0.53

	 •	พนักงานที่กลับมาท�างานหลังคลอด N.A. N.A. 5 N.A. 8 N.A. 6 0.53

/1	หมายถึง	บริษัทฯ	ว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจ�าวันและเต็มเวลาเท่านั้น	ไม่มีการจ้างแบบชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์	รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ	self	employed	และไม่มี

		การเปลี่ยนแปลงอัตราก�าลังตามฤดูกาล
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2.	การพัฒนาพนักงาน	

จ�านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี		(ช่ัวโมง/คน/ปี)	(G4-LA9) 		2555 		2556 			2557 			2558

พนักงานทั้งหมด	 47.2 39.16 44.86 38.36

•	จ�าแนกตามเพศ										
	 •	ชาย					 42 38.94 42.62 36.42

	 •	หญิง 61.38 39.75 50.87 43.53

•	จ�าแนกตามระดับ		           
	 •	ผู้จัดการขึ้นไป	(Level	10-14) 122.1 79.51 60.2 58.07

				 •	พนักงานระดับบริหาร		(Level	5-9) 63.9 39.01 54.3 47.44

							 •	พนักงานระดับปฏิบัติการ		(Level	1-4) 15.06 30.44 29.44 22.23

•	จ�าแนกตามสายงาน		    
				 •	สายกรรมการผู้จัดการใหญ่ 72.42 46.67 63.18 53.34

			 •	สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 80.88 48 50.06 44.58

			 •	สายงานด้านบัญชีและการเงิน 59.4 42.2 43.25 37.25

			 •	สายงานด้านธุรกิจการตลาด 31.62 21.68 24.82 20.21

			 •	สายงานด้านธุรกิจโรงกลั่น 41.1 44.67 52.55 44.98

			 •	สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 109.08 69.11 58.87 51.56

			 •	สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน 84 41.14 54 52.18

3.	ความผูกพันพนักงาน	

Best	Employer	(Employee	Engagement) 2555 2556 2557 2558

Employee	Engagement 4.41/	4.44 4.26 66	% 70	%
(Total	score	5)	 (Total	score	5)

4.	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มวัดอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	(Injury	Frequency	Rate:	IFR)	และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	(Injury	Severity	Rate:	ISR)	และ
อัตราการบาดเจ็บรวม	 (Total	 Recordable	 Injury	Rate:	 TRIR)	 ของพนักงานและผู้รับเหมา	 ซ่ึงหมายถึง	 จ�านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงข้ัน	
หยุดงานและจ�านวนวันท�างานที่สูญเสียไป	และจ�านวนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับจากการท�างานรวมเมื่อเทียบกับจ�านวนชั่วโมงการท�างานในแต่ละปี	 	
	 	 	 	 	 	

ความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ	 86 84 N.A./1 81.2

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของลูกค้ารั่วไหล	(G4-PR8) กรณี	 0 0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บต่อ	1	ล้านชั่วโมงท�างาน		(IFR)	
	 •	Total	workforce	(employee	and	supervised	workers)	 คน 0 0.8 1.4 1.3
	 •	Independent	contractors คน 0 0 2.7 39.2
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บต่อ	1	ล้านชั่วโมงท�างาน	(ISR)	
	 •	Total	workforce	(employee	and	supervised	workers)	 วัน 0 13.5 18.1 8.6

	 •	Independent	contractors วัน 0 0 16.1 300
อัตราการบาดเจ็บรวมต่อ	1	ล้านชั่วโมงท�างาน		(TRIR)
	 •	Total	workforce	(employee	and	supervised	workers)	 คน 2 4.4 3.2 5.2
	 •	Independent	contractors คน 1 0 9.4 39.2
อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�างาน
	 •	พนักงาน กรณี/	1	ล้านชั่วโมงท�างาน 0 0 0 0
	 •	ผู้รับเหมา กรณี/	1	ล้านชั่วโมงท�างาน 0 0 0 0
อัตราการขาดงาน
	 •	พนักงาน ร้อยละ N.A. N.A. 0.02 0.03
	 •	ผู้รับเหมา ร้อยละ N.A. N.A. N.A. N.A.
	 •	Tier		1	Process	Safety	Event เหตุการณ์ N.A. N.A. 0 0

/1		ปี	2557	ทบทวนรูปแบบการประเมินความพึงพอใจที่สอดคล้องกับ	Most	Admired	Brand	

ความปลอดภัย	(G4-LA6) หน่วย 2555 2556 2557 2558

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 หน่วย 2555 2556 2557 2558
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GRI	Content	Index

STRATEGY	AND	ANALYSIS

G4-1 6-7

G4-2 14-17

ORGANIZATIONAL	PROFILE

G4-3 8

G4-4 8-9,32,www.bangchak.co.th/th/about-business-philosophy.aspx

G4-5 8,www.bangchak.co.th/th/about-head-office-distribution-center.aspx

G4-6 9

G4-7 9,	www.bangchak.co.th/th/about-business-structure-1.aspx

G4-8 8

G4-9 9

G4-10/1 9,	68 Goal	8:	Decent	work	and	economic	growth			
	-	Employment

G4-11 57 Goal	8:	Decent	work	and	economic	growth		
	-	Freedom	of	association	and	collective	bargaining

G4-12 8,	www.bangchak.co.th/th/about-complex-refinery.aspx

G4-13 6-7,	9

G4-14 10

G4-15 14-17

G4-16 10,	22,	26-27,	48

IDENTIFIED	MATERIAL	ASPECTS	AND	BOUNDARIES

G4-17 23 Yes,Page	78-79

G4-18 22 Yes,Page	78-79

G4-19 24 Yes,Page	78-79

G4-20 24 Yes,Page	78-79

G4-21 24 Yes,Page	78-79

G4-22 24 Yes,Page	78-79

G4-23 7,	23 Yes,Page	78-79

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT

G4-24 18-21 Yes,Page	78-79

G4-25 22 Yes,Page	78-79

G4-26 18-21 Yes,Page	78-79

G4-27 18-21 Yes,Page	78-79

REPORT	PROFILE

G4-28 22

G4-29 22

G4-30 22

G4-31 23

GENERAL	STANDARD	
DISCLOSURES

Page	Number	(or	Link)
External	

Assurance
SDG	Mapping	

Linkage	to	disclosure

Fully	Reported Partially	Reported /1		Omission	for	disclosure	of	total	number	of	supervised	worker	because	the	information	is	not	available.	
BCP	will	inform	to	the	contractor	company	to	provide	this	data	in	2017
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G4-32 22,	70-75

G4-33 23,	77-78

GOVERNANCE

G4-34 9,10,www.bangchak.co.th/th/about-management-structure.aspx

G4-36 10

G4-41 26,	27 Goal16:	Peace,	Justice	and	strong	institutions	
	-	Effective,	accountable	and	transparent		
governance	

G4-44 26

G4-45 10,	14,	23 Goal16:	Peace,	Justice	and	strong	institutions	
	-	Inclusive	decision	making

G4-48 23

G4-49 18-21

ETHICS	AND	INTEGRITY

G4-56 8,www.bangchak.co.th/th/about-vision-missions.aspx

GENERAL	STANDARD	
DISCLOSURES

Page	Number	(or	Link)
External	

Assurance
SDG	Mapping	

Linkage	to	disclosure

SPECIFIC	STANDARD	DISCLOSURES

DMA	and	Indicators Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	Assurance	 SDG	Mapping	
Linkage	to	disclosure

CATEGORY:	ECONOMIC

MATERIAL	ASPECT:	ECONOMIC	PERFORMANCE

G4-DMA 29

G4-EC1 65 Goal	2	:	End	hunger	
-	Infrastructure	investments

MATERIAL	ASPECT:	PROCUREMENT	PRACTICES

G4-DMA 32

G4-EC9 65

CATEGORY:	ENVIRONMENTAL

ASPECT:	MATERIALS	

G4-DMA 32

G4-EN1 32,	33,	66 Goal	8:	Decent	work	and	
economic	growth		
-	Materials	efficiency

MATERIAL	ASPECT:	ENERGY

G4-DMA 34-36

G4-EN3	
	OGSS

34-35,	66 Bio-gas	
consumption	
at	UBE	

The	information	is	
currently	
unavailable

The	data	will	be	
available	in	2016

Yes,Page Goal	7:	Clean	Energy	
Goal	13:	Climate	Action	
-Energy	efficiency	

G4-OG2	OGSS 36

G4-OG3	OGSS 66

MATERIAL	ASPECT:	WATER

G4-DMA

G4-EN8 37,	67 Water	withdrawal	
from	river	in	
case	of	fire	
drills	

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be	
available	in	2018

Yes Goal	6:	Water	and	
sanitation	-	Sustainable	water	
withdrawals

Fully	Reported Partially	Reported
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DMA	and	Indicators Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	Assurance	 SDG	Mapping	
Linkage	to	disclosure

G4-EN10 37,	67 Recycled	water The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be		
available	in	2016

Yes Goal	6:	Water	and	sanitation	
	-	Water	efficiency		
	-	Water	recycling&	reuse	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	
	-	Water	efficiency	

MATERIAL	ASPECT:	EMISSIONS

G4-DMA 36,	38-39

G4-EN15 36,66 Yes Goal	3	:	Good	health	and	well	
being		-	Air	quality	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	-	
Air	quality	
Goal	13:	Climate	Action	
-	GHG	emissions	
Goal	14:	Life	below	water	
Ocean	Acidification	
Goal	15:	Life	on	land	
Forest	degradation

G4-EN16 36,	66 Yes Goal	3	:	Good	health	and	well	
being		-	Air	quality	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	-	
Air	quality	
Goal	13:	Climate	Action	
-	GHG	emissions	
Goal	14:	Life	below	water	
	-	Ocean	Acidification	
Goal	15:	Life	on	land	
	-	Forest	degradation

G4-EN19 35-36 Goal	13:	Climate	Action	
-	GHG	emissions	
Goal	14:	Life	below	water	
-	Ocean	Acidification	
Goal	15:	Life	on	land	
-	Forest	degradation

G4-EN21	
	OGSS

67 SO2	from	acid	
flare	and	other	
VOC	emission	
apart	from	
FugitiveVOCs	
emission	

The	information	is	
currently	unavail-
able

The	data	will	be	
available	in	2020

Yes,	Total	of	
significant	air	
emissionss	
including	NOx,	SO2	
,TSP,H2S	and	
fugitive	VOCs	
emission	

Goal	3	:	Good	health	and	well	
being		-	Air	quality	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	-	
Air	quality	
Goal	14:	Life	below	water	
-	Ocean	Acidification	
Goal	15:	Life	on	land	
-	Forest	degradation

G4-OG6 67 Volume	of	
continuously	
flared	
hydrocarbon

Volume	of		
Vented	
hydrocarbon

The	information	is	
currently	unavailable

The	information	is	
not	applicable

BCP	has	plan	to	install	
instrument	to	capture	
gas	flared	at	plant4	
and	plant	2,3		
in	2018,	2020	
respectively.

	

MATERIAL	ASPECT:	EFFLUENTS	AND	WASTE

G4-DMA 40-41

Fully	Reported Partially	Reported
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DMA	and	Indicators Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	Assurance	 SDG	Mapping	
Linkage	to	disclosure

G4-EN22 40,	67 Goal	3	:	Good	health	and	well	
being	-	Water	quality	
Goal	6:	Water	and	sanitation	-	
Water	quality	
-	Water-related	ecosystems	
and	biodiversity		
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	-	
Water	quality	
Goal	14:	Life	below	water	
-	Water	discharge	to	oceans

G4-DMA 41

G4-EN23		
OGSS

67 Yes,Total	weight	of	
waste	by	type	and	
disposal	method

Goal	3	:	Good	health	and	
well	being		
Goal	6:	Water	and	sanitation		
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production-	
Waste	

G4-EN24 67 Goal	3	:	Good	health	and	well	
being	-Spills	
Goal	6:	Water	and	sanitation	
-	Spills	
-	Water-related	ecosystems	
and	biodiversity		
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	
-	Spills	
Goal	14:	Life	below	water	
-	Water	discharge	to	oceans

MATERIAL	ASPECT:	Compliance

G4-DMA

G4-EN29 67

MATERIAL	ASPECT:	TRANSPORT

G4-DMA 42

G4-EN30 42 Goal	11:	Sustainable	cities	
and	communities	-	Sustainable	
transportation	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	
-		Transport	
Goal	13:	Climate	Action	
-	GHG	emissions

MATERIAL	ASPECT:	OVERALL

G4-DMA 44

G4-EN31 45 Goal	9:	Industries,	Innovation&	
Infrastructure		
	-	Environmental	investments	
	-	Reserch&Development	
Goal	12:	Ensure	sustainable	
consumption	&Production	
Goal	13:	Climate	Action	
Goal	15:	Life	on	land	
Goal	17:	Partnerships	for	
the	goals		
	-	Environmental	investments

MATERIAL	ASPECT:	SUPPLIER	ENVIRONMENTAL	ASSESSMENT 

G4-DMA 30

Fully	Reported Partially	Reported
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DMA	and	Indicators Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	Assurance	 SDG	Mapping	
Linkage	to	disclosure

G4-EN32 67 Percentage	of	
New	suppliers	
that	were	
screen	using	
environmental	
performance

The	information	
is	currenty	not	
available

The	data	will	be	
available	2016	as	
BCP	has	just	start	to	
apply	ESG	criteria	
for		screening	of	New	
Supplier

CATEGORY:	SOCIAL

SUB-CATEGORY:	LABOR	PRACTICES	AND	DECENT	WORK

MATERIAL	ASPECT:	EMPLOYMENT

G4-DMA 55

G4-LA1 68 The	total	
number	and	
rate	of	employee	
turnover	by	age	
group	gender	
and	region

The	information	
is	currenty	not	
available

The	data	will	be	
available	in	2016

Goal	5:	Gender	equity	
		-	Gender	equity	

G4-LA3 68 Number	of	
parantal	leave	
and	returned	to	
work	by	gender

The	information	
is	currenty	not	
available

The	data	will	be	
available	in	2016

Goal	5:	Gender	equity	
Goal	8:	Decent	work	and	
economic	growth	
		-	Parental	leave	

MATERIAL	ASPECT:	Labor/Management	Relations

G4-DMA 55

Best	employer	score	by	
Aeon	Hewitt

55,	68

MATERIAL	ASPECT:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY

G4-DMA 53-54

G4-LA6 69 Type	of	injury,	
rate	of	injury,	
ODS	rate,	loss	
day	rate	and	
Absentee	rate	
by	gender

Contractor	
Absentee	rate	
(AR)			

The	information	is	
currently	unavailable

BCP	will	officially	
inform	the	contract	
company	to	provide	
the	data	in	2016

The	information	is	not	
applicable

Total	workforce	
and	independent	
contractors	ISR,	IFR,	
TRIR	

Goal	3	:	Good	health	and	
well	being		
Goal	8:	Decent	work	and	
economic	growth	
	-	Occupational	Health&	
Safety

G4-OG13 69 Number	of	
tier	2	process	
safety	events	

The	information	is	
currently	unavailable

The	data	will	be	
available	in	2017

MATERIAL	ASPECT:	TRAINING	AND	EDUCATION

G4-DMA 55-57

G4-LA9 69 Yes,	Average	Training	
hour	per	employee	
and	Average	
Training	by	genders	
and	by	employee	
categories

Goal	4:	Quality	Education	
Goal	8:	Decent	work	and	
economic	growth	
	-	Employee	training&
Education	
Goal	5:	Gender	equity	
	-	Gender	equity

SUB-CATEGORY:	SOCIETY

MATERIAL	ASPECT:	LOCAL	COMMUNITIES

G4-DMA 58-61

G4-SO1 58-61

Fully	Reported Partially	Reported
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DMA	and	Indicators Page	Number		
(or	Link)

Identified	
Omission(s)

Reason(s)	for	
Omission(s)

Explanation	for	
Omission(s)

External	Assurance	 SDG	Mapping	
Linkage	to	disclosure

MATERIAL	ASPECT:	ANTI-CORRUPTION

G4-DMA 27

G4-SO4 27 Goal16:	Peace,	Justice	and	
strong	institutions	
	-	Anti-corruption

MATERIAL	ASPECT:	EMERGENCY	PREPAREDNESS

G4-DMA 15-16,	18,	59

SUB-CATEGORY:	PRODUCT	RESPONSIBILITY

MATERIAL	ASPECT:	PRODUCT	AND	SERVICE	LABELING

G4-DMA 46-50

G4-PR5 51,	69

MATERIAL	ASPECT:	CUSTOMER	PRIVACY

G4-DMA 51

G4-PR8 51,	69 Goal16:	Peace,	Justice	and	
strong	institutions	
	-	Protection	of	privacy

Fully	Reported Partially	Reported
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การปฏิบัติตามเกณฑ์ขัน้สูงของ	UN	Global	Compact

	 หลักเกณฑ์ขัน้สูงสุด	 สิ่งที่ด�าเนินการ 	 เปิดเผยที่	/1ขอบเขตและหลกัการ
GC	

ขอบเขต:
ใช้หลัก	 10	 ประการในกลยุทธ์
และการด�าเนินงานขององค์กร

หลักการ	1:	
สนบัสนุนและเคารพในเรือ่งการ
ปกป้องสทิธมินุษยชนท่ีประกาศ
ในระดับสากล	 ตามขอบเขต
อ�านาจที่เอื้ออ�านวย

หลักการ	2:	
หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน

กลยุทธ์	บรรษัทภิบาล	และการมีส่วนร่วม

สิทธิมนุษยชน

1.	 อธบิายการบรูณาการสูอ่งค์กรสายงานและ
	 หน่วยธุรกิจ

2.	 อธิบายการด�าเนินงานห่วงโซ่อุปทาน

3.	 อธิบายความมุ่งมั่น	 กลยุทธ์หรือนโยบาย	
	 ในด้านสิทธิมนุษยชน

4.	 อธบิายถงึระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธผิล	
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

5.	 อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวังท่ี	
	 มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

•	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ
•		 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
•	 หลักการด้านความยั่งยืน

•		 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
•	 เปิดบ้านบางจาก
•		 จรรยาบรรณคู่ค้า

•	 นโยบายการพัฒนาธุรกิจฯ
•	 การดูแลพนักงาน
•	 ความปลอดภัย	สุขภาพชีวอนามัย

•	 มี ก า รน� าหลั กสิ ทธิ มนุษยชนมาใช ้
บริหารจัดการและปฏิบัติตามพนักงาน	
อย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	และขยายไปสู่
การพัฒนาคู่ค้าในประเด็นนี้อีกด้วย

•	 การดูแลพนักงาน

•	 มีกลไกการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน
หลายช่องทางทั้งผู้บังคับบัญชา,	 คณะ
กรรมการลกูจ้าง	ด้วยมกีารสือ่สารระหว่าง
กันอย่างสม�่าเสมอ

•	 การดูแลพนักงาน
•	 ความปลอดภยั	สขุภาพและอาชีวอนามยั

AR	p.7
SR	p.	6-7,	
10,	11-13,

AR	p.17-20
SR	p.	8
SR	p.	30

SR	p.13
SR	p.	55-57
SR	p.	53-54

SR	p.13,30	

SR	p.	55-57

SR	p.	55-57
SR	p.	53-54

หลักการ	3:
ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ ่มของแรงงานและ
การรบัรองสทิธใินการร่วมเจรจา
ต่อรองอย่างจริงจัง

หลักการ	4:
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์	 และ
แรงงานทีใ่ช้การบงัคบัในทกุรปูแบบ

หลักการ	5:
ยกเลิกการใช้แรงงานเดก็อย่างจรงิจงั

หลักการ	6:
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จ้างแรงงานและการประกอบอาชพี

หลักการ	7:
สนับสนุนแนวทางการระแวด
ระวังในการด�าเนินงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักการ	8	:
อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

แรงงาน

สิ่งแวดล้อม

6.	 อธิบายความมุ่งมั่น	กลยุทธ์หรือนโยบาย
	 ในด้านแรงงาน

7.	 อธบิายถงึระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธิผล
	 ซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน	

8.	 อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
	 ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงด้านแรงงาน	

	9.	 อธิบายถึงความมุ่งมั่น	กลยุทธ์หรือนโยบาย
	 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

10.	อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล	
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม	
	

•		 ความปลอดภยั	สขุภาพและอาชีวอนามยั
•	 การดูแลพนักงาน

•	 ความปลอดภยั	สขุภาพและอาชีวอนามยั
•	 การดูแลพนักงาน

•	 ความปลอดภยั	สขุภาพและอาชีวอนามยั
•	 การดูแลพนักงาน

•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
•	 นโยบายการพัฒนาธุรกิจฯ

•	 ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม	
•	 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
•	 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
•	 การพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างยัง่ยนื

SR	p.	53-57

SR	p.	53-57

SR	p.	53-57

SR	p.	10,13

SR	p.34-41
SR	p.43
SR	p.44-45
SR	p.47

ISO
26000
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	 หลักเกณฑ์ขัน้สูงสุด	 สิ่งที่ด�าเนินการ 	 เปิดเผยที่	/1ขอบเขตและหลกัการ
GC	

หลักการ	10:
ด�าเนินงานในทางต่อต้านการ
ทุจริต	 รวมท้ังการกรรโชก	 และ
การให้สินบนในทุกรูปแบบ

ขอบเขต:	
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
และความเป็นผู้น�า

ขอบเขต:	
สนับสนุนการด�าเนินงานตาม
เป้าหมายสหประชาชาติและ	
ข้อตกลงต่างๆ	

หลักการ	9:
ส ่งเสริมการพัฒนาและการ	
เผยแพร่เทคโนโลยีทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม

การต่อต้านทุจริต

การบริหารองค์กร

เป้าหมายสหประชาชาติและข้อตกลง

12.	อธิบายถึงความมุ่งมั่น	กลยุทธ์หรือนโยบาย
	 ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

13.	อธบิายถงึระบบบริหารจัดการท่ีมีประสทิธิผล
	 ซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้านการทุจริต

14.	อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง
	 ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงหลักการต่อต้าน
	 การทุจริต

19.	อธิบายถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผูน้�า		
	 ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	(CEO)
	

20.	อธิบายถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการและ	 	
	 การก�ากับดูแล

21.	อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	

15.	อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลักส�าหรับ	
	 เป้าหมายและข้อตกลงต่างๆ	แห่งสหประชาชาติ

16.	อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ์และ	
	 การบริการสังคม	

17.	อธบิายถึงนโยบายความช่วยเหลอืและสนับสนุน	
	 มีส่วนร่วมของสาธารณะ	

18.	อธิบายถึงการเป็นหุ้นส่วนและการท�างาน	
	 เป็นหมู่คณะ

11.	อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝ้าระวัง	
	 ที่มีประสิทธิผลซึ่งค�านึงถึงความรับผิดชอบ	
	 ต่อสิ่งแวดล้อม	

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•		 การต่อต้านการทุจริต

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•		 การต่อต้านการทุจริต

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•		 การต่อต้านการทุจริต

•	 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน/นโยบาย
•	 หลักการด้านความยั่งยืน

•	 หลักการด้านความยั่งยืน

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•	 การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

•	 สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	 กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน
•	 หลักการด้านความยั่งยืน

•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	

•	 นโยบายการพัฒนาธุรกิจฯ
•	 ผลการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ
•	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	

•	 หลักการด้านความยั่งยืน
•	 การพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างยัง่ยนื

•	 สถิติผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม	
•	 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

SR	p.	26-27	

AR	p.	99,103
SR	p.	26-27	

AR	p.	103
SR	p.	26-27	

SR	p.	6-7
SR	p.10,	11-13

SR	p.	10

AR	p.	102-103
SR	p.18-21

SR	p.	6-7,
10,	11-13,

SR	p.	58-61

SR	p.	13
SR	p.	29
SR	p.	58-61

SR	p.	10
SR	p.	46-50

SR	p.	65-66
SR	p.	44-45	

/1	 AR	คือ	รายงานประจ�าปี	2558	(Annual	Report	2015)

	 SR	คือ	รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	2558	(Sustainability	Report	2015)

77บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)





 




 

LRQA Assurance Statement 
Relating to the Bangchak Petroleum Public Company Limited’s 
Sustainability Report for the calendar year 2015 
 
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 2015 (“the report”) against the 
assurance criteria below to a limited level of assurance at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification procedure 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 BCP’s operational controls in Thailand
(1)

 and specifically the following 
requirements: 

 Confirming that the report is in accordance with: 
- GRI G4’s Reporting Guidelines and core option 
- GRI G4 Oil & Gas Sector Disclosure 

 Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators below:  
- Environmental: energy consumption(2) within the organization (G4-EN3), total water withdrawn by source 

(G4-EN8), percentage and total volume of water recycled and reused (G4-EN10), direct GHG emissions
(2)

  
(G4-EN15), energy indirect GHG emissions (G4-EN16), NOx, SOx, and other significant air emissions 
(VOC) (G4-EN21), total weight of waste by type and disposal method (G4-EN23) 

- Social: type and rate of injury
(3)

, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of 
work-related fatalities, by region and by gender (G4-LA6), average hours of training per year by gender, 
and by employee category (G4-LA9). 

Note: 
(1) 

  This covered all of BCP’s business groups in Thailand but excluded subsidiaries and associated companies. 
(2)  

Energy consumption and greenhouse gas emissions data includes subsidiaries in Thailand - namely Bangchak Green Net, 
Bangchak Biofuel, Bangchak Solar Energy and Ubon Bio Ethanol (an associated company). 

(3)  
Injury rate data includes only the offices and refinery at Sukhumvit Soi 64. 

Our assurance engagement also excluded the data and information of subsidiaries and associated companies 
where BCP has no operational control in Thailand and all its operations and activities outside of Thailand. 
 
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 as no errors or omissions were detected 
within the selected indicators 

 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 procedure.  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 by interviewing BCP employees who engage directly with stakeholder groups 
as well as reviewing documents and associated records. 

 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  
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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, and 
systems. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

 Visiting BCP’s refinery and office located at Sukhumvit 64 to sample evidence for the selected indicators to 
confirm their reliability. LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy 
and completeness of the data reported by individual locations. 

 

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 dialogue with all of its stakeholders. The report content, as 
well as BCP’s visions for addressing sustainability development, have then been informed by the views and 
expectations of these stakeholders. 

 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 has processes for responding to concerns from various stakeholder groups. We believe that these 
communication processes are effective in explaining BCP’s aim in contributing towards sustainable 
development. However, we believe that future reports should include data and information from BCP’s 
subsidiaries and associated companies for all its indicators, not just for energy consumption and greenhouse 
gas emissions, in-order to be fully accountable. 

 Reliability: 
Data management systems are considered to be properly defined for the data and information collection and 
calculation associated with the selected indicators. However, periodically implementing internal verification 
within BCP’s subsidiaries will 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. 

LRQA has not provided any kind of services except this sustainability report verification to BCP. The verification 
assessments, is the only work undertaken by LRQA for BCP and as such does not compromise our independence 
or impartiality. 
 
Signed           Dated: 27 February 2016 

 

Paveena Hengsritawat 
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: BGK6030086 
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, 2016.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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