การยึดหลักสากลของ

United Nation Global Compact

ขอบเขตและหลักการ ของ UNGC

หลักเกณฑขั้นสูงสุด

สิ่งที่ดําเนินการ

กลยุทธ บรรษัทภิบาล และการมีสวนรวม
ขอบเขต :
ใชหลัก 10 ประการในกลยุทธและการ 1. อธิบายการบูรณาการสูองคกร สายงาน • บางจากฯ และความยั่งยืน
และหนวยธุรกิจ
• กลยุทธมุงความยั่งยืน
ดําเนินงานขององคกร
2. อธิบายการดําเนินงานหวงโซอุปทาน
• เปดบานบางจากฯ
• การบริหารหวงโซอุปทาน
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หลักการ 1 :
สนับสนุนและเคารพในเรื่องการ
ปกปองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศ
ในระดับสากล ตามขอบเขต
อํานาจที่เอื้ออํานวย
หลักการ 2 :
หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจ
ของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
3. อธิบายความมุงมั่น กลยุทธหรือนโยบาย • สิทธิมนุษยชน
ในดานสิทธิมนุษยชน
4. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
5. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน

หลักการ 3:
สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุมของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการรวมเจรจา
ตอรองอยางจริงจัง
หลักการ 4 :
ขจัดการใชแรงงานเกณฑ และ
แรงงานที่ใชการบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการ 5 :
ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง
หลักการ 6 :
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการ
จางแรงงานและการประกอบอาชีพ

แรงงาน
6. อธิบายความมุงมั่น กลยุทธหรือนโยบาย
ในดานแรงงาน
7. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งคํานึงถึงดานแรงงาน
8. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงดานแรงงาน

หลักการ 7 :
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง
ในการดําเนินงานที่อาจจะ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลักการ 8 :
อาสาจัดทํากิจกรรมที่สงเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม
หลักการ 9 :
สงเสริมการพัฒนาและการ
เผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม
9. อธิบายถึงความมุงมั่น กลยุทธหรือ
นโยบายวาดวยความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม
10. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการรักษา
สิ่งแวดลอม
11. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
ทีม่ ปี ระสิทธิผลซึง่ คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจฯ
• การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (พนักงาน)
• ความปลอดภัยฯ
• การดูแลพนักงาน

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจฯ
• ผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน (ควบคู
ไปกับสิ่งแวดลอม)
• การพัฒนาสินคาและบริการเพือ่ ความยัง่ ยืน
• ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
• บัญชีคาใชจายดานสิ่งแวดลอม

เปดเผยที่

14-17
40-47
8-9
62-64
111

14-15
19-21
98-101
104-110

14-17
72-73
84-89
93
94-95
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หลักเกณฑขั้นสูงสุด

การตอตานทุจริต
หลักการ 10 :
12. อธิบายถึงความมุงมั่น กลยุทธหรือ
ดําเนินงานในทางตอตานการ
นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต
ทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให
13. อธิบายถึงระบบบริหารจัดการที่มี
สินบนในทุกรูปแบบ
ประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการ
ตอตานการทุจริต
14. อธิบายถึงกลไกการประเมินและเฝาระวัง
ที่มีประสิทธิผลซึ่งคํานึงถึงหลักการ
ตอตานการทุจริต
เปาหมายสหประชาชาติและขอตกลง
ขอบเขต :
15. อธิบายถึงการสนับสนุนของธุรกิจหลัก
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
สําหรับเปาหมาย และขอตกลงตางๆ
เปาหมายสหประชาชาติและขอตกลง
แหงสหประชาชาติ
ตางๆ
16. อธิบายถึงการลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ
และการบริการสังคม
17. อธิบายถึงนโยบายความชวยเหลือและ
สนับสนุนมีสวนรวมของสาธารณะ
18. อธิบายถึงการเปนหุนสวนและการทํางาน
เปนหมูคณะ
ขอบเขต :
การบริหารองคกรอยางยั่งยืน
และความเปนผูนํา

สิ่งที่ดําเนินการ

เปดเผยที่

• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การตอตานทุจริต
• การบริหารหวงโซอุปทาน

14-17

• บางจากฯ และความยั่งยืน / หลักการและ
กรอบแนวคิดดานความยั่งยืน

14-17

• การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
• บางจากฯ และความยั่งยืน / นโยบายการ
พัฒนาธุรกิจ
• หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน

การบริหารองคกร
19. อธิบายถึงความมุงมั่นและความเปนผูนํา • สารประธานฯ
ของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
• หลักการและกรอบแนวคิดดานความยั่งยืน
• กลยุทธมุงความยั่งยืน
20. อธิบายถึงการแตงตั้งคณะกรรมการ
• บางจากฯ และความยั่งยืน / โครงสรางดาน
และการกํากับดูแล
ความยั่งยืน
• การกํากับดูแลกิจการ
21. อธิบายถึงการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย • บางจากฯ และผูมีสวนไดเสีย

48
49
62-64

112-121
14-17
15-17

4-7
15-17
40-47
14-17
48
18-39

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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