การควบคุมภายใน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุมภายใน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ด�ำเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบริษทั ฯ ให้ด�ำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และน�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร เพือ่
พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผลดีย่งิ ขึ้น
คณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษทั ฯ มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้ระบบการควบคุมภายในด�ำเนินไปได้ตามทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ หวัง โดยมีฝา่ ยกฎหมายและก�ำกับ
องค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็น
รูปธรรม เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และส่วนควบคุมภายในเป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมและก�ำกับดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO และมีการปรับปรุงนโยบายการท�ำงาน คูม่ อื พนักงาน คูม่ อื การ
ท�ำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะท�ำงานต่างๆ ช่วยให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส�ำคัญ
ต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรือ่ งความเสีย่ งของการทุจริต (Fraud Risk) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการก�ำหนดให้พนักงานให้ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานผ่านระบบ e-HR เพื่อความสะดวก และความ
ทันสมัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CG Day ประจ�ำปี 2561 (ปีที่ 14) โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอด
แนวคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
สร้างจิตส�ำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน และได้จดั งานสัมมนาคูค่ า้ ประจ�ำปี 2561 (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่
5) เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนให้คคู่ า้ ของบริษทั ฯ เป็น “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” อันเป็นการ
ตอกย�ำ้ ความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยปีนบี้ ริษทั ฯ ได้เน้นส่งเสริมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (CAC-SME) ซึง่ ปัจจุบนั มีผไู้ ด้รบั การรับรอง CAC-SME ทัง้ สิน้
10 ราย โดยมี 6 ราย ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ
บริษัท ได้เข้ารับการตรวจประเมินและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่น ระดับเอเชีย ได้รับรางวัล ASEAN Corporate
Governance Award ระดับ Top 50 ASEAN PLCs ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ซึง่ เป็นการประเมินก�ำกับดูแลกิจการอาเซียน โดยมี ASEAN CG
Scorecard (ACGS) เป็นเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และรางวัล Platinum Award – Excellence in Environmental, Social and Governance จากงาน The Asset Corporate Awards 2018
จัดโดยนิตยสาร The Asset ระดับประเทศ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืนยอดเยีย่ ม (Best Sustainability Awards 2018)
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการยกระดับจากรางวัลด้านรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รบั
รางวัลรายงานความยัง่ ยืน ปี 2561 ประเภทยอดเยีย่ ม (Excellence) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการ
บูรณาการด้านความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee – ERMC) ซึ่งมี
หน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
ทั้งองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ISO 31000 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
การเงิน และความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงองค์กร ซึง่ อาจเกิดขึน้ จากด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม
ชุมชน การปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นต้น ทัง้ นีก้ ระบวนการบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำในทุกระดับ
ขององค์กร ได้แก่ ระดับการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร กลุม่ ธุรกิจ/กลุม่ งาน ส่วนงาน กระบวนการท�ำงาน และการจัดท�ำแผน
จัดการความเสีย่ งของโครงการลงทุนในทุกๆ โครงการ ทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดไปยังกลุม่ ธุรกิจและบริษทั ในกลุม่
ให้ดำ� เนินงานตามระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐาน โดยจัดวางโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้ครอบคลุมทุก
กลุม่ ธุรกิจและบริษทั ในกลุม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุและจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กบั การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยง (COSO ERM : COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework) อีกทั้งได้น�ำดัชนีช้วี ัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicators: KRIs) มาใช้ในกระบวนการติดตามการเฝ้าระวังโอกาสการเกิดขึน้ ของความเสีย่ งนัน้ ๆ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงและ
จัดท�ำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับเพิ่มเติม ลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคุมความเสี่ยงส�ำคัญระดับองค์กรให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน
นอกจากนี้ เพือ่ ให้องค์กรสามารถรับมือจากความเสีย่ งทีไ่ ม่คาดหมาย และส่งผลกระทบต่อความสามารถทางธุรกิจ เช่น ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม เหตุการณ์เปลีย่ นแปลงทางการเมือง และอุบตั กิ ารณ์ตา่ งๆ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Taskforce) ท�ำหน้าที่ในการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อม และ
ทบทวนแผนในการรับมือกับความเสีย่ งและภาวะวิกฤติทอี่ าจเกิดขึน้ ให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้น�ำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 22301 : 2012 มาใช้ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ โรงกลัน่ น�ำ้ มันบางจากและศูนย์จา่ ยน�ำ้ มันบางจาก ส�ำนักงาน
ธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ำมันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบในการ
เตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชือ่ มัน่
ต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 22301 : 2012 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้รับการตรวจติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีจากผู้ให้ใบรับรองมาตรฐาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดชั นีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการทบทวนและก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติ
ในแต่ละระดับเพื่อความเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังมีการถ่วงดุลและตรวจสอบอ�ำนาจจากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร เป็นต้น
บริษัทฯ มีการจัดท�ำเอกสาร หลักฐานให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ระยะยาว
โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้น�ำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยในปีน้ี บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการและควบคุมข้อมูลภายในบริษัท”
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีวิธีปฏิบัติในการดูแลข้อมูลภายในบริษัทที่ถูกต้องเหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิธกี ารเพือ่ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกระบวนการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั โิ ดยผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวตามระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี
บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Management Team) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ก�ำกับดูแลและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและข้อก�ำหนดการ
รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001)
รวมถึงมีการสือ่ สารให้พนักงานทราบถึงความเสีย่ งและวิธกี ารป้องกันภัยคุกคามด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน
การใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) และได้รบั Letter of compliance ISO/IEC 27032 : 2012
แนวทางส�ำหรับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Guidelines for Cybersecurity) เป็นรายแรกในประเทศไทย ภายใต้การรับรอง
ของ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ มีการจัดท�ำแผน Digital Roadmap รองรับการด�ำเนินงานทัง้ ในส่วนของการบริหารงานด้านโรงกลัน่ ด้านตลาด ด้านระบบ
การเงิน บัญชี และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การกลั่นน�ำ้ มัน เช่น Technology IoT
(Internet of Things) มีการติดตั้งอุปกรณ์ Sensor บริเวณโดยรอบโรงกลั่น การท�ำ Big Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น�ำผลไปใช้ในการวางแผนการตลาด นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่จะน�ำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น Robotics, Mobile Technology, Artificial Intelligence, Block chain, Virtual Reality, Augmented
Reality เป็นต้น
บริษัทฯ มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร ด้วยการสรุปประเด็นส�ำคัญที่ควรทราบ ตามความเหมาะ
สมของเนื้อหา และสื่อสารด้วยความถูกต้องรวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น ระบบ Intranet
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสียงตามสาย และป้ายประกาศ Digital ของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ด้วยการสือ่ สารผ่านสือ่ ต่างๆ รวมถึงสือ่ ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์และเฟสบุค๊ องค์กร เพือ่ ให้เข้าถึงและใช้
งานง่าย สามารถค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีไ่ ด้ทนั ที เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดย
สามารถแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริงและด�ำเนินการแก้ไขต่อไป

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ หากพบว่า
มีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ท่เี หมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ภายใต้การก�ำกับดูแลของส่วนควบคุมภายใน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีร่ วดเร็วในปัจจุบนั การบริหารความเสีย่ งนับเป็นกระบวนการส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการ
จัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
COSO ERM และ ISO 31000 เข้ามาประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
กลุม่ ธุรกิจ/กลุม่ งาน ส่วนงาน กระบวนการท�ำงาน และการจัดท�ำแผนจัดการความเสีย่ งของโครงการลงทุนในทุกๆ โครงการทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดไปยังกลุม่ ธุรกิจและบริษทั ในกลุม่ ให้ดำ� เนินงานตามระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐาน โดย
จัดวางโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ธุรกิจและบริษทั ในกลุม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กลุม่ บริษทั ฯ จะ
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนไปกับ
สิง่ แวดล้อมและสังคม ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤต และแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทัง้ องค์กร ซึง่
ท�ำเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ทำ� การซ้อมแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน โดยในปีนซี้ อ้ ม
ในหัวข้อ “ซ้อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินกับถังน�ำ้ มันดิบในโรงกลัน่ และแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM)” ให้เหตุการณ์
สมมติในภาวะวิกฤต ครอบคลุมถึงการซ้อมการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จาก
การซ้อมฯ ไปปรับปรุงขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน จัดหาทรัพยากรเพิม่ เติม ให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และมัน่ ใจได้วา่ หากเกิดเหตุการณ์วกิ ฤตต่างๆ แล้วจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk Management Committee, ERMC) ซึ่งได้รบั การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการด�ำเนินการที่เหมาะ
สมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management
Sub-Committee – RMC) ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจากกลุม่ ธุรกิจ กลุม่ งาน ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามผลการด�ำเนินงานและพัฒนา
ระบบการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงิน (Price and
Finance Risk Management Committee – PRMC) เพื่อดูแลและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยเสี่ยงด้านราคาและ
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ในปี 2561
บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านราคาและการเงิน (Sub PRMC) ขึน้ อีกคณะหนึง่ โดยมีหน้าทีร่ ายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อ PRMC โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ทางด้านความผันผวนของราคา
น�ำ้ มันและอัตราแลกเปลีย่ น การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
ความก้าวหน้าของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และนโยบายต่างๆ ของ
ภาครัฐ แนวโน้มและความเสี่ยงของโลก (Mega Trend) นอกจากนี้ยังได้น�ำความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร มาร่วมวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทิศทางในอนาคต เพื่อจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงและหาโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน และ
การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อให้สามารถประเมินและจัดแผนบริหารความ
เสี่ยงได้เหมาะสมกับสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เป็นการประเมินความเสีย่ งหลักขององค์กร จากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มในอนาคต (Future Trend) ทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว โดยครอบคลุมความเสีย่ งทางกลยุทธ์ การปฎิบตั กิ าร การเงินและความ
เสีย่ งต่อชือ่ เสียงองค์กร ซึง่ อาจเกิดขึน้ จากด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน การ
ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น อีกทั้ง ได้น�ำดัชนีช้วี ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
มาใช้ในกระบวนการติดตามเฝ้าระวังโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อน� ำมาปรับปรุงและจัดท�ำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรองรับเพิ่มเติม ลดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของปัจจัยดังกล่าว พร้อมจัดเตรียมแผนรองรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนี้

ความเสี่ยงความผันผวนของราคาน�้ำมันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของรายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร บริษัทฯ จึงมีแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงรองรับความผันผวนของราคาน�้ำมันและราคาวัตถุดิบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
• ติดตามความเคลื่อนไหวราคาน�้ำมันอย่างใกล้ชิดและพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคา และส่วนต่างราคา
น�้ำมันดิบและราคาน�้ำมันส�ำเร็จรูป ในรูปแบบใหม่อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและ
การเงินจะท�ำการพิจารณาเพื่อตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงนี้
• ส�ำรองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากแหล่งผลิตที่มีระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถท�ำก�ำไรให้
กับธุรกิจได้ อีกทั้งมีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้แก่ธรุ กิจ
• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างสม�่ำเสมอ โดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งในและ
ต่างประเทศ จากพลังงานหมุนเวียน (Green Power) ผ่านการลงทุนของ บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ขยายการลงทุนและดูแลธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ผลักดัน บริษัท บีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ เข้าตลาดหลักทรัพย์
โดยปัจจุบันมีก�ำลังการผลิตรวมมากกว่า 1,830,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นเอทานอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และ
ไบโอดีเซล 930,000 ลิตรต่อวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งสามารถ
กระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย มันส�ำปะหลัง กากน�ำ้ ตาล น�ำ้ มันปาล์มดิบ
พร้อมกับการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชวี ภาพที่มีมูลค่าสูงในอนาคต

ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน

ส่งผลกระทบต่อความไม่ตอ่ เนือ่ งทางธุรกิจและต้นทุนในการผลิต นอกจากนีก้ ารบริหารความเสีย่ งของคูค่ า้ ในการส่งมอบวัตถุดบิ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ในการผลิตและจ�ำหน่ายเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ท�ำสัญญาจัดซื้อน�้ำมันดิบในระยะยาว (Term) ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการกลั่นได้อย่าง
สม�่ำเสมอ
• จัดหาน�้ำมันดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ให้ค่าการกลั่นที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั กิจการ
• จัดกลุ่มผู้ขาย (Supplier) วัตถุดิบ สินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความเพียงพอของผู้ขาย
และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรจากกลุ่มผู้ขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและหาโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ดำ� เนินการ ดังนี้
• เพิม่ การลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ลิเทียม โดยปัจจุบนั ได้เข้าถือหุ้นของบริษทั Lithium Americas Corp. จ�ำนวนร้อยละ 15.84
เพือ่ ขยายธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรมพลังงาน รองรับการเติบโตด้านพลังงานทดแทนทีใ่ ช้แบตเตอรีร่ วม
ถึงรถยนต์ EV ในอนาคต
• มีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC โดยได้ร่วมมือกับเครือข่าย
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำ� หรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรม
ต่างๆ ทีส่ นับสนุนการก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ น�ำมาต่อยอดธุรกิจให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
(Breakthrough) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
• มีการติดตาม ข่าวสารและประเมินช่องโหว่ของระบบ เพือ่ ให้สามารถวัดโอกาสทีจ่ ะถูกโจมตี และร่วมกับส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ในการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดหาเครื่องมือเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Security for Data Center (East-West Protection)) และ
ออกแบบความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ (Re-Design Infrastructure Security) (North-South Protection)
เพื่อให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่น

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มุ่งเน้นในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
ให้ด�ำเนินงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และด�ำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม ดังนี้
• บริหารความเสี่ยงในการท�ำงานผ่านระบบ Safety Integrity Level (SIL), Reliability Centered Maintenance (RCM) และ
Risk-Based Inspection (RBI) อย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมทัง้ อุปกรณ์และกระบวนการ เพือ่ วางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ งๆ
ได้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
• พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 อย่างไรก็ตาม ในเดือน
มีนาคม 2561 ทาง ISO ได้ประกาศมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากลซึ่งเป็นมาตรฐาน
ใหม่ ISO 45001 เพื่อยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน โดยใช้ทดแทนมาตรฐาน OHSAS 18001
ในปัจจุบนั ซึ่งจะถูกเพิกถอน โดยมีระยะเวลาให้ดำ� เนินการโยกย้าย 3 ปีนับจากวันที่ประกาศใช้ ระบบ ISO 45001 นี้
จะช่วยผลักดันการพัฒนากระบวนการให้เป็นระบบ ในบริบททีก่ ว้างขึน้ โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ ง โอกาส ข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย และอื่นๆ มีการลงรากฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ตรงแกนหลักขององค์กรเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพนักงานมีบทบาททั้งในด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ซึ่งช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือสุขภาพทรุดโทรม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดีขึ้น
ช่วยลดต้นทุน และช่วยลดเวลาหยุดท�ำงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่ปี 2561 ในการปรับมาตรฐาน
จาก OHSAS 18001 ไปเป็น ISO 45001 โดยมีแผนจะขอการรับรองระบบใหม่นใี้ ห้แล้วเสร็จ ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2562
• มีการท�ำประเมินเพื่อบ่งชี้อันตรายจากการท�ำงาน (Hazard And Operability Studied : HAZOP) และวางระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น (Process Safety Management System: PSM)
• บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ บริเวณรอบโรงกลั่นและใน
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ สร้างความ
มั่นใจแก่สงั คมในวงกว้าง
• ด�ำเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนจากการระบายก๊าซ
ออกทางหอเผาทิ้ง คาดว่าเสร็จภายในกลางปี 2562
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รายงานประจำ�ปี 2561

• จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนรอบโรงกลั่น ทั้งโรงเรียน วัด
คอนโดมิเนียม ด้วยการอบรมความรูเ้ รือ่ งการอพยพ ดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น รวมถึงติดตัง้ ระบบสือ่ สาร
และเตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง การเชิญตัวแทนจากชุมชนร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน
• ป้องกันน�้ำมันรั่วไหลในแม่น้ำ� โดยก�ำหนดมาตรฐานเรือที่ใช้ขนส่งน�้ำมันให้เป็นเรือที่มีเปลือกสองชั้น (Double Hull) ทั้ง
เรือขนส่งน�้ำมันดิบและเรือขนส่งน�้ำมันส�ำเร็จรูป
• มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ขจัดคราบน�้ำมัน โดยการทดสอบอุปกรณ์ท่อส�ำหรับ
สูบถ่ายน�้ำมันทุก 6 เดือน, การล้อมบูมกักเก็บคราบน�ำ้ มันในขณะปฏิบัติงานสูบถ่ายน�้ำมัน และมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ในการจัดการกรณีนำ�้ มันรัว่ ไหลและไฟไหม้ของเรือขนส่ง และเรือจัดเก็บน�้ำมันดิบ (Floating Storage Unit) โดยในปี 2561
บริษัทฯ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนื่องจากน�้ำมัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 จัดโดย
กรมเจ้าท่าร่วมกับกองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดา้ นความปลอดภัย ส�ำหรับอุปกรณ์ ระบบ และเครือ่ งมือต่างๆ ของท่าเรืออย่างต่อเนือ่ ง
โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสถาบัน Oil Company International Marine Forum (OCIMF) อาทิ การปรับปรุงระบบ
ดับเพลิงทีท่ า่ เรือให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ การพัฒนาระบบการเทียบจอดเรือให้เป็นแบบ Quick Release Hook และติดตัง้ ระบบ
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เป็นต้น

ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน

วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนอาจส่งกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ รับมือทัง้ ในระยะ
ฉับพลันและมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนี้
• ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์นำ้� ท่วม โดยมีแผนบริหารความ
เสี่ยงรองรับตามระดับความรุนแรง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
• ใช้ไฟฟ้าและไอน�้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม(Cogeneration Power Plant) ทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงแทน
การใช้น้ำ� มันเตา โดยด�ำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) หน่วยใหม่ ขนาดก�ำลัง
ผลิต 12 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงกลัน่ ฯ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• ให้การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดย
โรงกลัน่ บางจากได้รบั รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) และอาคารส�ำนักงานใหญ่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับสูงสุด LEED Platinum
• พัฒนาธุรกิจพลังงานสีเขียว โดยขยายธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผ่านบริษทั บีซพี จี ี จ�ำกัด (มหาชน)
และ ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ผ่าน บริษัท บีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน) ซื่งผลิตและจ�ำหน่ายไบโอดีเซลและ
เอทานอล
• ร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนา “เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาธุรกิจโรงกลัน่ ทีย่ งั่ ยืน” ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีการประเมินในรูปแบบ Carbon Footprint ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 14067 เพื่อลดภาวะโลกร้อน
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารส�ำนักงาน โดยได้รบั รางวัล LEED ระดับ Platinum ประเภท Commercial
Interior (CI) 2009 ที่ส�ำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Building
Energy Efficiency : In Operation ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ ที่อาคารส�ำนักงานโรงกลั่น

ความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน�้ำ

วิกฤตน�้ำเป็นความเสี่ยงของโลกในอนาคต ด้วยภาวะโลกร้อนส่งผลต่อความไม่แน่นอนของปริมาณทรัพยากรน�ำ้ ประกอบกับ
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในการอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึน้ ด้วย บริษทั ฯ จึงเห็นความส�ำคัญในการบริหาร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

119

จัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�้ำ ดังนี้
• การน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีรเี วอร์สออสโมซิสภายในโรงกลัน่ โดยในปี 2561 สามารถลดปริมาณน�ำ้ ใช้ ร้อยละ
5.51 เมื่อเทียบจากปริมาณความต้องการน�ำ้ ทั้งหมด (5.51% มาจากหน่วย รีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส
อย่างเดียว)
• ส่งเสริมให้บริษทั ในเครือลดการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต เริม่ จากกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชวี ภาพได้นำ� น�ำ้ จากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังจัดท�ำโครงการขุดบ่อน�้ำดิบเพื่อส�ำรองน�้ำไว้ใช้ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

2. การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน

นอกจากการพิจารณาถึงความสอดคล้องของทิศทางกลยุทธ์องค์กร และผลตอบแทนของธุรกิจแล้ว การบริหารความเสี่ยงของ
โครงการลงทุนนับเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 ได้จัดท�ำแผนจัดการความเสี่ยงของ
โครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนผ่านบริษัทย่อยโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ("OKEA") ซึ่งด�ำเนิน
การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ และ การจัดหาพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์รองรับการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่ม
บริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยส�ำคัญและคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการให้ชดั เจนอย่างเป็นระบบในแต่ช่วงระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
1. ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ (Development Phase Risk)
2. ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)
3. ความเสี่ยงในช่วงด�ำเนินโครงการ (Operation Phase Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและภาษี
ตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน ด้านธุรกิจ และด้านชื่อเสียง
4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk)
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าโครงการลงทุนจะเกิดผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างยัง่ ยืน ไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคม
และชุมชน โดยต้องได้รับความเห็นชอบแผนจัดการความเสี่ยงของโครงการจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรก่อน
น�ำเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุมส�ำนักงานใหญ่ โรงกลัน่ น�ำ้ มัน
บางจากและศูนย์จ่ายน�ำ้ มันบางจาก ส�ำนักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�ำ้ มันบางปะอินตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ซึง่ เป็นการรับรองว่าบริษทั ฯ มีระบบในการเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต และบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มสี ่วนได้เสียว่าบริษัทฯ จะสามารถด�ำเนินธุรกิจ รับมือตอบสนองต่อเหตุการณ์
วิกฤตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤต และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งองค์กร ซึ่งท�ำเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำ� การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน โดยในปีน้ซี ้อมในหัวข้อ “ซ้อม
รับมือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินกับถังน�ำ้ มันดิบในโรงกลัน่ และแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM)” ให้เหตุการณ์สมมติในภาวะ
วิกฤต ครอบคลุมถึงการซ้อมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�ำผลที่ได้จากการซ้อมฯ ไป
ปรับปรุงขั้นตอนการด�ำเนินงาน จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ แล้วจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำ�ปี 2561

