การบริหารความเสี่ยงองค์กร
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงนับเป็นกระบวนการสำ�คัญที่ช่วย
ในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
สากล COSO ERM และ ISO 31000 มาประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร (Disclosure 102-11) ได้แก่ ระดับองค์กรระดับกลุม่
ธุรกิจ/กลุม่ งาน ส่วนงาน จนถึงระดับกระบวนการทำ�งาน รวมถึงความเสีย่ งของโครงการลงทุนในทุกโครงการทัง้ ในและต่างประเทศ  
อีกทั้งถ่ายทอดไปยังกลุ่มธุรกิจและบริษัทในกลุ่มให้ดำ�เนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจัดวางโครงสร้าง
การบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ธุรกิจและบริษทั ในกลุม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ จะสามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร (ERMC)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านราคาและการเงิน
(PRMC)
ประธานเจ้าหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ/ รองกรรมการ การตลาด/ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและ
กลุ่มธุรกิจการตลาด
การค้านํ้ามัน

คณะกรรมการบริหาร
และจัดการบริษัท
(MANCOM)

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ต่อองค์กร (RMC)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีซีพีจี
จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
(มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

รองประธาน
กรรมการใหญ
กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบริหารและ
พัฒนาศักยภาพองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวางแผน
ยุทธศาสตร์และพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Manager

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

Risk Coordinator

หมายเหตุ
Risk Manager - ผู้อำ�นวยการตำ�แหน่งหรือผู้ได้รับมอบหมาย
Risk Coordinator - มอบหมายหน้าที่โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
และบริหารการลงทุน
(CP)
ส่วนยุทธศาสตร์และ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
(CSD)

สายการรายงาน
Functional
Risk Communication

ดูรายละเอียดของหน้าที่คณะกรรมการได้จากรายงานประจำ�ปี 2561
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การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม
บริษทั ฯ ได้บริหารความเสีย่ งหลักขององค์กร ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทางกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ งการปฏิบตั กิ าร
(Operation Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk) อันอาจเกิดขึ้นจาก
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน การปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
เป็นต้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ มาร่วมวิเคราะห์ผล
กระทบและแนวโน้มทิศทางในอนาคตเพื่อจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงและหาโอกาสทางธุรกิจ และได้จัดวางกรอบความเสี่ยง
แบ่งออกเป็น การบริหารความเสีย่ งองค์กร การบริหารความเสีย่ งโครงการลงทุน  และการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Management: BCM) เพื่อให้สามารถประเมินและจัดแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสมกับสาเหตุและปัจจัยความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)  
ประเด็นความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงความผันผวนของราคา
นํ้ามันและราคาวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต
ผลกระทบ : ความไม่แน่นอน
ของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม
และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร

052

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

มาตรการลดความเสี่ยง

• ติดตามความเคลื่อนไหวราคานํ้ามันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านราคา และส่วนต่างราคานํ้ามันดิบและราคานํ้ามันสำ�เร็จรูปในรูปแบบใหม่อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินจะทำ�การพิจารณา
เพื่อตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยง
• สำ�รองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่
เหมาะสมและสามารถทำ � กำ � ไรให้ กั บ ธุ ร กิ จ ได้ อี ก ทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาและเพิ่ ม มู ล ค่ า
ให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่ธุรกิจ
• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอ โดยขยายการลงทุน
สู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จากพลังงานหมุนเวียน (Green Power) ผ่านการ
ลงทุนของ บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ขยายการลงทุนและดูแล
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ผลักดัน บริษทั บีบจี ไี อ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพ
เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2019 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่ง
ในการดำ�เนินธุรกิจ อีกทัง้ สามารถกระจายความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
หลัก ประกอบด้วย มันสำ�ปะหลัง กากนํ้าตาล นํ้ามันปาล์มดิบ พร้อมเป็นการสนับสนุน
ในด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกัน

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)  
ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการลดความเสี่ยง

2) ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบ • ทำ�สัญญาจัดซือ้ นํา้ มันดิบในระยะยาว (Term) ทัง้ จากต่างประเทศและในประเทศ เพือ่ รองรับปริมาณ
การกลั่นได้อย่างสมํ่าเสมอ
และห่วงโซ่อุปทาน
• จัดหานํ้ามันดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่ดีเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลกระทบ : ความไม่ต่อเนื่อง
บริษัทฯ
ทางธุรกิจ / ผลกระทบต่อต้นทุน
• จั ด กลุ่ ม ผู้ ข าย (Supplier) วั ต ถุ ดิ บ สิ นค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ประเมิ นความเสี่ ย ง
ทางการผลิต
ด้านความเพียงพอของผู้ขาย และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้ขาย
ต่อองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

3) ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
พลังงาน
ผลกระทบ : รายได้จากธุรกิจ
พลังงานปิโตรเลียมมีการเติบโต
ที่ลดลง

• การลงทุ น ในหุ้ น เหมื อ งแร่ ลิ เ ที ย ม รองรั บ การเติ บ โตด้ า นพลั ง งานทดแทนที่ ใ ช้ แ บตเตอรี่
รวมถึงรถยนต์ EV ในอนาคต
• มี ส ถาบั น นวั ต กรรมและบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ Bangchak Initiative and Innovation Center
หรื อ BiiC โดยได้ ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยและหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งระบบนิ เวศสำ � หรั บ
นวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการ
ก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ความเสี่ยงด้านสังคม (Disclosure 102-29)    
ประเด็นความเสี่ยง

4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม
ผลกระทบ : ความเชื่อมั่น
ของชุมชนและสังคม
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ

มาตรการลดความเสี่ยง

• บริหารความเสีย่ งในการทำ�งานผ่านระบบ Safety Integrity Level (SIL), Reliability Centered
Maintenance (RCM) และ Risk-Based Inspection (RBI) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุม
ทัง้ อุปกรณ์และกระบวนการ เพือ่ วางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ งๆ ได้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้อง
ลดการเกิดอุบัติเหตุ
• พัฒนาระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง ตามมาตรฐาน
มอก./OHSAS 18001 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
• มีการบ่งชีอ้ นั ตรายจากการทำ�งาน (Hazard And Operability Studied : HAZOP) และวางระบบ
การบริหารความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น (Process Safety
Management System: PSM)
• ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าหรือเป็นไปตามมาตรฐาน
• ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ บริเวณ
รอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ สร้างความมั่นใจแก่สังคมในวงกว้าง
• ดำ�เนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบ
ต่อชุมชนจากการระบายก๊าซออกทางหอเผาทิ้ง คาดว่าเสร็จภายในกลางปี 2562
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัยให้กบั ชุมชนรอบ
โรงกลั่น ทั้งโรงเรียน วัด คอนโดมิเนียม ด้วยการอบรมความรู้เรื่องการอพยพ ดับเพลิง
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงติดตั้งระบบสื่อสารและเตือนภัยในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง การเชิญตัวแทนจากชุมชนร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหม่ (Emarging Risk) (Disclosure 102-29)  
ประเด็นความเสี่ยง

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
ผลกระทบ : การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ราคาวัตถุดิบ ต้นทุน
เทคโนโลยี

มาตรการลดความเสี่ยง

• ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์
นํ้าท่วม โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับตามระดับความรุนแรงเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าธุรกิจสามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ไฟฟ้าและไอนํ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้นํ้ามันเตา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
โรงกลั่น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาธุรกิจพลังงานสีเขียว โดยขยายธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผ่านบริษทั บีซพี จี ี จำ�กัด (มหาชน) และธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงชีวภาพ ผ่าน บริษทั
บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผลิตและจำ�หน่ายไบโอดีเซลและเอทานอล
• ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
โรงกลั่นที่ยั่งยืน”

6) ความเสีย่ งจากภาวะการขาดแคลนนํา้ • นำ�นํ้ากลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส โดยในปี 2561 สามารถลด
ผลกระทบ : มีนํ้าใช้ไม่เพียงพอ
ปริมาณนํ้าใช้ ร้อยละ 4.95 เมื่อเทียบจากปริมาณความต้องการนํ้าทั้งหมด
ต่อกระบวนการผลิต  
• จัดทำ� Water Footprint เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุง
• ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มลดการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต เริ่มจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชีวภาพได้นำ�นํ้าจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังจัดทำ�โครงการขุดบ่อ
นํ้าดิบเพื่อสำ�รองนํ้าไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

7) ความเสี่ยงต่อการสูญเสียระบบนิเวศ • ป้องกันนํ้ามันรั่วไหลในแม่นํ้า โดยกำ�หนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งนํ้ามันให้เป็นเรือที่มี
ผลกระทบ : การขนส่งนํ้ามัน
เปลือกสองชั้น (Double Hull) ทั้งเรือขนส่งนํ้ามันดิบและเรือขนส่งนํ้ามันสำ�เร็จรูป
ทางเรืออาจส่งผลกระทบ
• มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบนํ้ามัน โดยการ
ต่อระบบนิเวศ หากเกิดรั่วไหล
ทดสอบอุปกรณ์ท่อสำ�หรับสูบถ่ายนํ้ามันทุก 6 เดือน, การล้อมบูมกักเก็บคราบนํ้ามันใน
ขณะปฏิบตั งิ านสูบถ่ายนํา้ มัน และมีการซ้อมแผนฉุกเฉินในการจัดการกรณีนาํ้ มันรัว่ ไหล
และไฟไหม้ของเรือขนส่ง และเรือจัดเก็บนํ้ามันดิบ (Floating Storage Unit)
• พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย สำ�หรับอุปกรณ์ ระบบ และเครื่องมือ
ต่างๆ ของท่าเรืออย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องตาม Oil Company International Marine
Forum (OCIMF) อาทิ การปรับปรุงระบบดับเพลิงที่ท่าเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น การพัฒนา
ระบบการเทียบจอดเรือให้เป็นแบบ Quick Release Hook  และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติม เป็นต้น
• ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางนํา้ เนือ่ งจากนํา้ มัน กับกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ
กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์เรือจัดเก็บนํ้า
มันดิบ เกิดเหตุนํ้ามันรั่วไหล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ที่จะสามารถจัดเก็บนํ้ามันได้หมดในเวลาอันสั้น
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2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน

ปี 2561 จัดทำ�แผนจัดการความเสี่ยงของโครงการเพิ่มทุนของ OKEA AS (OKEA) ซึ่งดำ�เนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศนอร์เวย์ ผ่านบริษัทย่อย และโครงการจัดหาพื้นที่ยุทธศาสตร์รองรับการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ
ในอนาคต โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ช่วงระยะเวลาของการดำ�เนินโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการลงทุน
จะเกิดผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษชน รวมถึงสังคมและชุมชน โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบแผนจัดการความเสีย่ งของโครงการจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรก่อนนำ�เสนอพิจารณาอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท
1. ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ (Development Phase Risk)
2. ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)  
3. ความเสี่ยงในช่วงดำ�เนินโครงการ (Operation Phase Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน
และภาษีตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง อีกทั้งเพิ่มเติมการ
พิจารณา
4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk)

3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุมสำ�นักงานใหญ่ โรงกลั่น
นํ้ามันบางจาก และศูนย์จ่ายนํ้ามันบางจาก สำ�นักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายนํ้ามันบางปะอินต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤต และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งองค์กร ตามแผนประจำ�ปี
มีการกำ�หนดจุดเปลี่ยนสถานการณ์จากการเฝ้าระวังสู่การปฏิบัติการ (Trigger points) เพื่อตั้งศูนย์บัญชาการรับสถานการณ์
ประเมินแผนและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (Activate) ที่เหมาะสม ในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan: BCP) และแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan : CMP) ทุกแผน เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตาม
สถานการณ์และทราบเหตุล่วงหน้า (Detecting an incident) อย่างเป็นระบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้ปรับปรุงแผนบริหาร
ภาวะวิกฤตและแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องและต่อเนือ่ งกันในแต่ละแผน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ท�ำ การ
ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทุกปี และในปีนี้ได้ทำ�การซ้อมแผนฯ ในหัวข้อ เหตุฉุกเฉิน
ที่เกิดกับถังนํ้ามันดิบในโรงกลั่น และมีความรุนแรงขึ้นจนถึงระดับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ให้เหตุการณ์
สมมติในภาวะวิกฤต ครอบคลุมถึงการซ้อมการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มีการเชือ่ มสัญญาณ
ติดต่อระหว่างศูนย์บัญชาการที่โรงกลั่นและสำ�นักงานใหญ่ อาคาร M Tower เพื่อนำ�ผลที่ได้จากการซ้อมฯ ไปปรับปรุงขั้นตอน
การดำ�เนินงาน จัดหาทรัพยากรเพิม่ เติม ให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมัน่ ใจ
ได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ แล้วจะสามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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