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นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร ์

ประธานเจ ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ-โรงกลั่น

และรองกรรมการผู ้ จัดการใหญ่

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน บริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (Refinery Business 

Group ;  RFBG) มีความเช่ือม่ันว่าผลลัพธ์ท่ีดีเกิดจาก

กระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ จึงได้น�าเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาปรับปรุงกระบวนการท�างาน  

ให้สามารถด�าเนินงานภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันสูง และ

มีความผันผวนของราคาน�้ามันในตลาดโลก การได้รับ

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีมีความโดดเด่นด้าน

นวัตกรรม หรือ TQC Plus Innovation ประจ�าปี 2563 

เป็นคร้ังแรกของประเทศไทยและยังเป็นคร้ังแรกท่ี ได้

สมัครเข้ารับการตรวจประเมินในขอบเขตกลุ่มธุรกิจ ถือ

เป็นความส�าเร็จก้าวแรกและเป็นแรงผลักดันให้พัฒนา

ระบบการท�างานท่ีเอื้อให้สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

น�าไปสู่องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจควบคู่

ไปกับการดูแลชุมชน ส่ิงแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคม

ไทยอย่างย่ังยืน

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน�้ามัน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
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บรษิทั บางจากฯ (มหาชน) เริม่ด�าเนนิการมาต้ังแต่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2527 

ก่อตัง้ด้วยความมุง่หมายในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานและมส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยเป็นโรงกลั่นน�้ามัน

รายแรกในประเทศไทยที่สนับสนุนการใช้เอทานอลในการผลิตน�้ามัน

แก๊สโซฮอล์ เพื่อสนบัสนนุภาคเกษตรกรรมอนัเป็นรากฐานของประเทศไทย 

และเพือ่ตอกย�า้จดุยนืการเป็นผูร้เิริม่การผลติผลติภณัฑ์สเีขียวทีมี่คณุภาพสูง 

ด้วยกระบวนการกลัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้

กับลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจาก

ชมุชนและสงัคม RFBG มุง่เน้นกลไกการด�าเนนิกจิการหลกัจาก

1) การจดัหาและขนส่งน�า้มนัดบิจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ

มายังโรงกลั่น

2) การกลั่นน�้ามันดิบด้วยหน่วยกลั่นแบบ Complex Ref inery 

ที่สามารถผลิตน�้ามันที่ได้มาตรฐาน และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

น�้ามันแก๊สโซลีนพื้นฐาน น�้ามันอากาศยาน น�้ามันดีเซลพื้นฐาน

มาตรฐานยูโร 5 และน�้ามันเตาชนิดก�ามะถันต�่า เป็นต้น

3) การจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ ่มธุรกิจการตลาดของ

บริษัท บางจากฯ ผู้ค้ามาตรา 7 ผู้ค้ามาตรา 10 จ�าหน่ายและขนส่งให้

ลูกค้าต่างประเทศโดยตรงจากโรงกลั่นน�า้มันบางจาก ผ่านคลังน�้ามัน

ในพื้นที่ส�าคัญต่างๆ ทั่วประเทศ

ลักษณะองค ์กร กลยุทธ ์

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�า้มัน บรษิทั บางจากฯ (มหาชน) (RFBG) 

มุ่งสู ่การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ตามกลยุทธ์ 4Gs (Green 

Product, Green Process, Green Community, Green Wealth) 

ที่สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ การมุ่งสู่ธุรกิจโรงกลั่นที่เน้นเทคโนโลยีสีเขียว 

โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

สีเขียวตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการใส่ใจชุมชนรอบโรงกลั่น 

กลยุทธ์ 4Gs ของ RFBG

Thailand Quality Class Plus : Innovation
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RFBG วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ครอบคลุม 4 ด้าน คือ 

ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ด้านบุคลากร เพื่อเป็นปัจจัยส�าหรับพิจารณาในกระบวนการจัดท�า

แผนกลยุทธ์องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4Gs น�าไปสู่การปฏิบัติ

เพื่อความส�าเร็จขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ความท้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ

1) ด้านธุรกิจ 

เพิ่มนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

เพิ่มปริมาณการกลั่น และค่าการกลั่น อย่างต่อเนื่อง

2) ด้านการปฏิบัติการ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ควบคุมต้นทุนการด�าเนินการให้มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

และปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองที่

เข้มงวดอย่างเคร่งครัด

3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

4) ด้านบุคลากร 

การพัฒนาระบบงานที่เอื้อต่อการสร้างนวตักรรม รวมถงึปลูกฝัง

ค่านิยมด้านนวัตกรรมและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

RFBG ทบทวนและก�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกิจ และค่านยิม โดยการระดม

สมองของผู้น�าระดับสูงและผู้บริหาร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏบิตักิารด้าน

กลยุทธ์ ที่จะหารือและให้ข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยทบทวนสภาพแวดล้อม

ทางธรุกจิ วเิคราะห์ปัจจัยภายใน เช่น สมรรถนะองค์กร ผลการด�าเนนิการ

ทีผ่่านมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มบรษิทั รวมถงึวเิคราะห์

ปัจจยัภายนอก เช่น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ความเสีย่งด้าน

ธรุกจิ สิง่แวดล้อมและสงัคม จากนัน้จะน�าแผนกลยุทธ์ที่ได้เสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท ก�าหนดเป็นเป้าหมายองค์กรในระยะสั้น/ระยะยาว และ

วางแผนปฏิบัติการต่อไป 

อีกทั้ง มกีารตดิตามความส�าเรจ็เป็นประจ�าทุกปีตามกระบวนการทบทวน

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิม และการวางแผนเชงิกลยุทธ์ รวมทั้งประเมิน

ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน (Intelligent Risk Taking) เพื่อผลักดันการ

ด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืในสถานการณ์ทีม่คีวามผันผวนของราคาน�า้มัน

ในตลาดโลก  พร้อมทั้งพัฒนาประสทิธภิาพการผลติผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม

สีเขียวส�าหรับการตอบสนองต่อลูกค้า ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

รอบโรงกลั่น (Green Friendly Refinery) 

การน�าองค ์กร

RFBG Vision: Green and Friendly Refinery

Thailand Quality Class Plus : Innovation
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การถ่ายทอดวิสัยทัศน ์

และเป ้าหมายกลยุทธ ์

องค์กรมีการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ เป้าหมายกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติผ่าน

คณะกรรมการบริษัท ผ่านการประชุม RFBG Town Hall เพื่อน�าไปตั้ง

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการระดับส่วนงาน เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การ

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด โดยใช้วิธี Bottom up จาก

บุคลากรถึงผู้บริหาร สะท้อนความส�าเร็จที่เชื่อมโยงกันจากแผนปฏิบัติ

การย่อยสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งส่งผลต่อการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ/ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถให้ข้อมูลป้อน

กลับและข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและทบทวนแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ได้ก�าหนดการประชุมในระดับต่างๆ

นอกจากนั้น RFBG ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับองค์กร 

รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน

ต่อการสร้างนวตักรรมจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะสร้างรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ และการด�าเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ซึง่ผู้น�าระดับสูงสนับสนุน

และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเสนอความคิดใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

โดยสามารถพิจารณาอนุมัติได้ทันที และถูกผลักดันให้เกิดการน�าไป

ปฏิบัติอย่างจริงจัง

Thailand Quality Class Plus : Innovation
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RFBG ให้ความส�าคญักบัการมุ่งเน้นกับทกุกลุม่ลกูค้า ด้วยพนัธกจิในการ

เป็นผู้น�าในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยกระบวนการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ เพือ่สร้างความพงึพอใจและความ

ผูกพันสูงสุดให้กับลูกค้า RFBG มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้าง

นวตักรรมผลติภณัฑ์ และบรกิารใหม่ เพือ่ตอบสนองเหนอืกว่าความคาดหวงั

ของลกูค้า โดยการน�าข้อมลูความต้องการของลกูค้า สถานการณ์ตลาดและ

คู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผ่านการใช้

สารสนเทศ ท�างานร่วมกบัหน่วยงานภายในทีเ่กีย่วข้อง (Cross Functional) 

เพือ่มุง่เน้นตลาดผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น Niche Market อย่างแท้จรงิ และสามารถ

รักษาคุณค่าความเป็นเลิศและอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ทีผ่่านมา RFBG ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลกูค้าได้จรงิ โดยมุง่เน้นการผลติผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสูง 

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ส่งผลให้มรีายได้เพิม่ขึน้จากการด�าเนินงานดงักล่าว 

โดยมีผลส�าเร็จที่ผ่านมา เช่น

ลูกค ้ า

1) การผลิต Unconverted Oil (UCO) เพื่อจ�าหน่ายกลุ่มลูกค้าส่งออก 

ใช้เป็นวัตถุดบิในการผลติน�า้มนัเครือ่ง ซึง่ถอืเป็นตลาดกลุม่ Niche Market 

และมีความคุ้มค่าทางราคาการจ�าหน่ายมากที่สุด

2) การผลติน�า้มันเตาชนิดก�ามะถนัต�า่  เพือ่จ�าหน่ายส่งออกไปเป็นวตัถดุบิ

ในการผลิตไฟฟ้า หรอืเป็นวตัถดุบิในการผลติน�า้มนัเตา Bunker ส�าหรบัใช้

เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเรือเดินทะเล ซึง่การผลิตและจ�าหน่ายน�้ามนัเตา

ชนิดก�ามะถันต�่านี ้มคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์การจ�าหน่ายมากทีส่ดุ 

หรือมีราคาจ�าหน่ายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับน�้ามันเตาชนิดอื่นๆ 

3) การผลิตน�้ามันแก๊สโซลีนพื้นฐานมาตรฐานยูโร 5 และ น�้ามันดีเซล

พื้นฐานมาตรฐานยูโร 5 High Cetane เกรดใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความ

พึงพอใจและยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thailand Quality Class Plus : Innovation
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RFBG ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดย

ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู ้ระดับองค์กรและการพัฒนา

บุคลากร เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการ

บริหารจัดการความรู้ดังนี้

1) ก�าหนดนโยบาย และโครงสร้างขอบเขตองค์ความรู้ ซึง่พิจารณาจาก

ความรู้ท่ีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ระยะสั้น/ระยะยาว และ

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Key Knowledge/Expert)

2) รวบรวมความรู ้จากแหล่งต่างๆ แล้วจัดเก็บความรู ้ที่ส�าคัญใน 

E-Library ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Knowledge Management 

(We Share) นอกจากนี้ มีการเก็บองค์ความรู้ผ่านระบบฐานข้อมูลของ

แต่ละส่วนงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกระบวนการท�างาน

ประจ�าวัน เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคลากรด้วย

3) ความรู้ที่จัดเกบ็จะถูกน�าไปใช้และถ่ายทอด โดยองค์กรมีกระบวนการ

ในการท�าให้เกิดการเรียนรู้แบบฝังลึกลงในวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับ

บุคลากร ซึ่งบุคลากรสามารถเข้ามาศึกษาและน�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ไปพัฒนาต่อยอดการท�างานของตนเองให้ดีขึ้น 

4) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะติดตาม ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ

การจัดการความรู้เพื่อวิเคราะห์และน�าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

อย่างต่อเนื่อง

การวัด การวิเคราะห ์ 

และการจัดการความรู ้

RFBG มีระบบบริหารจัดการบุคลากร ตั้งแต่การประเมินสมรรถนะ 

คณุวฒุ ิและจ�านวนบุคลากรที่ต้องการในแต่ละระดับ โดยใช้ Job Task 

Analysis เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถปฏิบตังิานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งในปัจจบุนัและการขยายตัวของธรุกิจอนาคต  การสรรหาบคุลากรใหม่ 

ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีมุมมอง แนวคิด ทักษะ ที่สอดคล้องกับ Core 

Competency มีการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ Core Value 

(I AM BCP) รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กร โดยการพัฒนาระบบพีเ่ลีย้งบคุลากรใหม่ เพือ่ให้สามารถปรับตัว 

และท�างานร่วมกนัได้ดกีบับคุลากรปัจจบุนั มกีารเตรยีมความพร้อมของ

บุคลากร

บุคลากรที่เป็น  Successor หรือ Talent ให้พร้อมต่อการเลื่อนระดับ/

ต�าแหน่ง/โยกย้ายไปยังงานที่ส�าคัญ รองรับการขยายตัวของธุรกิจและ

การปรับแผนกลยุทธ์อย่างคล่องตัว รวมทั้งสนับสนุนการท�างานแบบ 

Cross Functional เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในงาน

องค์กรมกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติามระบบ SHEE เพือ่ปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมของการท�างานที่ดี มีความปลอดภัย และมีเทคโนโลยี 

อปุกรณ์ในการท�างานทีท่นัสมยัพร้อมใช้งาน และมทีมี RFBG Engagement 

Ambassadors เป็นตัวแทนในการจัดท�าแผนพัฒนาความผูกพัน จาก

การประเมินผลความผูกพันบุคลากรในแต่ละปี เพื่อสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร โดยจะแสดงพฤติกรรมความผูกพัน 3 ประการ ได้แก่ 

Say, Stay และ Strive ที่ส่งผลส�าเร็จต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ในอนาคต

นอกจากนีจ้ะมกีารเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเริม่จากผู้น�าระดับสูง

มีส่วนร่วมในการทบทวนค่านิยมขององค์กร และปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึง

ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมด้วยตนเอง รวมถึงการก�าหนดแผนพัฒนาผู้น�า

และผู้บริหารทุกระดับให้มี Leadership DNA หรอื “5 ให้” รวมทั้งยังได้

ก�าหนดค่านิยมด้านนวัตกรรม โดยสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่

เปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิด

ความหลากหลายทางความคดิ มกีารสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แผนปฏบิตักิาร

ส�าเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่

1. การจัดโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เช่น Business Process 

Redesign และ Rocket  โดยก�าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ในการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร

2. การส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลีย่นความรู้กับผูเ้ชีย่วชาญจากโรงกลัน่ 

COSMO และเข้าร่วมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

3. การจดัอบรมด้านเทคนิคให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในโครงการ 

BiCheps (Bangchak Innovation Chemical Engineering Practices) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ พระจอมเกล้าธนบุรี

โดยมกีารน�าผลการปฏบิตังิานมาพิจารณาแผน Succession Plan เพือ่รองรบั

ต�าแหน่งงานส�าคญั (Critical Position) ที่มีส่วนในการผลกัดนัองค์กรในอนาคต
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RFBG ได้ออกแบบกระบวนการท�างาน โดยน�าข้อมูลจากปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอก รวมทั้งความต้องการของลูกค้า สังคม ชุมชน 

ข้อกฎหมาย มาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

และเทคโนโลยใีนปัจจบุนัรวมทัง้แนวโน้มในอนาคตมาออกแบบกระบวนการ

ท�างานหลักและกระบวนการสนบัสนนุ เพือ่ให้ได้กระบวนการท�างานและ

การน�าไปปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค์กรจดัให้มโีครงสร้างบรหิารและคณะท�างาน (Cross Functional Team) 

ที่สนับสนุนการท�างาน ร่วมกับมาตรฐานการจัดการระดับสากลในด้าน

ต่าง ๆ อาทิ ISO 45001 (การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย), 

PSM (Process Safety Management) หรือการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการ, ISO 14001 (การจดัการสิง่แวดล้อม),  ISO 50001 (การจัดการ

พลังงาน), ISO/IEC17025 (การตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ), 

ISO 27001 (การจดัการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ), ISO 27032 

(การจดัการความปลอดภยัดิจิทัลส�าหรับโรงงาน), ISO 22301 (การบริหาร

ความต่อเนือ่งทางธรุกจิเพือ่เตรยีมความพร้อมต่อภยัพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ), 

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

ส�าหรับการควบคุมต้นทุนในระดับกระบวนการหลักเป็นสิ่งที่ RFBG 

มุง่เน้นให้เกดิกระบวนการท่ีมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ภายใต้ต้นทุนทีเ่หมาะสม

สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การจัดหาน�้ามันดิบเข้า

กระบวนการกลั่นที่เหมาะสม 

การปฏิบัติการ

การบรหิารความเสีย่งราคาน�า้มนั (Hedging) ตามสถานการณ์ราคาของ

ตลาดทีเ่หมาะสม  การลดค่าขนส่งโดยการจดัการให้ขนส่งปรมิาณมากขึ้น

ต่อเท่ียวการขนส่ง และการขนส่งร่วมกับบริษัทอื่นโดยใช้ Facilities 

ร่วมกนั (Co-Load) ทัง้น�า้มนัดบิน�าเข้าจากต่างประเทศและน�้ามันดิบ

ในประเทศ รวมทั้งในกระบวนการปฏิบัติการผลติ มกีารควบคุมต้นทนุ 

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในมิติต่าง ๆ ได้แก่

1) การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงสุด (Yield Optimization)  

ลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 

2) Energy Efficiency ได้น�าระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 

ISO 50001 ควบคูก่บัการน�าระบบตวัชีว้ดัด้านพลงังานทีเ่ป็นมาตรฐานสากล EII 

ซึง่พฒันาโดย Solomon เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ 

เพือ่น�าไปใช้ในการควบคุมการปฏบิตั ิและตดิตามผลการปฏิบัติงาน 

3) Safety Excellence การด�าเนินการด้านความปลอดภัย 

4) Reliability Excellence เพ่ือสร้างเสถียรภาพการผลิตให้เกิดขึน้

อย่างต่อเนื่อง (Zero Unplanned Shutdown) และเครื่องจักรในการ

ผลิตสามารถเดินเครื่องได้ตามที่ออกแบบไว้ หรือได้ตามแผนการผลิต 

การพัฒนาประสิทธิภาพต่างๆ นี้ น�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และการจัดการ

ความรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการด�าเนินการด้านต่าง ๆ 

สอดคล้องตามเป้าหมายและมีแนวโน้มการด�าเนินการทีด่ีขึน้อย่างต่อเนื่อง
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1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 

2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

3) ผลลัพธ์ด้านบุคลากร

4) ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กรและการก�ากับดูแลองค์กร

5) ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์

- ชนดิของผลติภณัฑ์สเีขยีวสะสมทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีก่ารใช้

  พลงังานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างต่อเน่ือง

- ผลลพัธ์ด้านความพงึพอใจของลกูค้า เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง

- อตัราการต่อสญัญาซือ้ขายของลกูค้ากลุม่ผูค้้ามาตรา 7/มาตรา 10 อยูใ่นระดบั 100%

- อตัราการรกัษาบุคลากรใหม่มแีนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึ้นสอดคล้องกับผลส�ารวจ

  ค่านยิมองค์กรเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายในอัตรา 100%

 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อันได้แก่ 

- รายได้จากโครงการด้านนวตักรรมและโครงการปรบัปรงุกระบวนการ 

- การควบคมุค่าใช้จ่ายและเงนิลงทนุ 

- ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ 

- ผลลพัธ์ด้านการบรรลกุลยทุธ์

ผลลัพธ์

กลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและการค้าน�า้มนั บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

210 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260

จากการด�าเนนิงานที่เป็นระบบ RFBG ได้มีการติดตามตัวชี้วัดผลความส�าเรจ็ในด้านต่าง ๆ ซึง่เป็นไปตามตวัอย่างดงันี้

Thailand Quality Class Plus : Innovation


