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กลุ่ัมบริษัทบางจัาก	ให�คุวุามสำาคัุญกับการมรีะบบการคุวุบคุุมภายุใน
ที�ดีุ	 โดุยุบริษัทฯ	 ดุำาเนินการตามกรอบการคุวุบคุุมภายุในของ		
The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	
Commission	(COSO)	ซึี�งกำาหนดุองค์ุปีระกอบหลัักที�จัำาเป็ีนในการ
คุวุบคุุมภายุในไวุ�	5	องค์ุปีระกอบ	ไดุ�แก่	1.	การคุวุบคุุมภายุในองคุก์ร	
2.	การปีระเมินคุวุามเสี�ยุง		3.	การคุวุบคุุมการปีฏิบัติงาน		4.	ระบบ
สารสนเทศึแลัะการส่�อสารข�อมูลั	แลัะ	5.	ระบบการติดุตาม

คุณะกรรมการบริษัท	 มีคุวุามเห็นเกี�ยุวุกับคุวุามเพียุงพอแลัะคุวุาม
เหมาะสมของระบบการคุวุบคุุมภายุในของบริษัทฯ	 โดุยุสรุปีการ
ปีระเมินระบบคุวุบคุุมภายุใน	ไดุ�ดัุงนี�

1. การควับคุมภิายในอิงค์กร
บริษัทฯ	 มีสภาพแวุดุลั�อมที�เอ่�ออำานวุยุให�ระบบการคุวุบคุุมภายุใน
ดุำาเนินไปีไดุ�ตามที�บริษัทฯ	 มุ่งหวัุง	 โดุยุมีสายุงานกำากับองค์ุกร	
เป็ีนหน่วุยุงานกลัางในการกำากับดูุแลัการปีฏิบัติตามกฎีหมายุ		
กฎีระเบียุบของหน่วุยุงานต่างๆ	 อยุ่างชัีดุเจันแลัะวัุดุผู้ลัไดุ�เป็ีน	
รูปีธรรม	 เพ่�อให�เป็ีนแนวุทางในการปีฏิบัติงานของพนักงาน		
แลัะส่วุนคุวุบคุุมภายุในเป็ีนหน่วุยุงานที�ทำาหน�าที�ส่งเสริมการปีฏิบัติ
ตามระบบการคุวุบคุุมภายุในตามแนวุทางของ	 COSO	 รวุมทั�ง	
มีการส่�อสารให�คุวุามรู�แก่ผูู้�บริหารแลัะพนักงานเพ่�อให� เกิดุ	
คุวุามตระหนักถึงคุวุามสำาคัุญแลัะเสริมสร�างให�เกิดุระบบการคุวุบคุุม
ภายุในที�ดีุ			

บริษัทฯ	มีการปีรับปีรุงนโยุบายุการทำางาน	คูุ่ม่อการทำางาน	การจััดุ
โคุรงสร�างองคุก์รแลัะคุณะทำางานต่างๆ	ช่ีวุยุให�ฝ่่ายุจัดัุการดุำาเนินงาน
ไดุ�อยุ่างมีปีระสิทธิภาพ	รวุมถึงให�คุวุามสำาคัุญต่อคุวุามซ่ี�อสัตย์ุสุจัริต
แลัะจัริยุธรรมในการดุำาเนินธุรกิจัอยุ่างต่อเน่�องภายุใต�นโยุบายุ	
การกำากับดูุแลักิจัการที�ดีุ	 การพัฒินาธุรกิจัอยุ่างยัุ�งยุ่นไปีกับ	
สิ�งแวุดุลั�อมแลัะสังคุม	แลัะการกำากับดูุแลัการปีฏิบัติตามกฎีเกณฑ์ิ

บริษัทฯ	 ให�คุวุามสำาคัุญกับปีระเด็ุนเร่�องคุวุามเสี�ยุงของการทุจัริต	
(Fraud	Risk)	คุวุามขัดุแยุ�งทางผู้ลัปีระโยุชีน์	(Conflict	of	Interest)		
โดุยุกำาหนดุให�พนักงานแจั�งข�อมูลัคุวุามขัดุแยุ�งทางผู้ลัปีระโยุชีน์	
ของพนักงานผู่้านระบบ	 HR-Services	 เพ่�อคุวุามสะดุวุก	 แลัะ	
คุวุามทันสมัยุของข�อมูลัอยุ่างต่อเน่�องทุกปีี	 นอกจัากนี�	 บริษัทฯ		
ไดุ�ให�คุวุามสำาคัุญในการกำากับดูุแลักิจัการที�ดีุ	 โดุยุจััดุทำาเป็ีนคูุ่ม่อ
นโยุบายุ	CG	ให�ผูู้�บริหารแลัะพนกังานทุกคุนยึุดุถ่อเป็ีนข�อพึงปีฏิบัติ		
โดุยุไดุ�มีการส่�อสารแลัะปีระชีาสัมพันธ์เกี�ยุวุกับการกำากับดูุแลักิจัการ
ที�ดีุ	ทั�งภายุในแลัะภายุนอกองค์ุกร	ในหัวุข�อต่างๆ	อาทิ	หลัักสำาคัุญ

พ่�นฐาน	 6	 ปีระการของการกำากับดุูแลักิจัการที�ดีุของบริษัทฯ	
(Accountability,	 Responsibility,	 Transparency,	 Equitable	
Treatment,	Vision	 to	Create	Long	Term	Value	แลัะ	Ethics)		
แลัะ	No	Gift	Policy	แลัะ	Do	&	Don’t	รวุมถึงมีการส่�อสารข�อคุวุาม
สั�นๆ	 จัากผูู้�บริหารถึงพนักงาน	 เกี�ยุวุกับการทำาคุวุามดีุ	 แลัะการ	
ต่อต�านทุจัริตคุอร์รัปีชัีน	 เพ่�อปีฏิบัติให�เห็นเป็ีนแบบอยุ่างโดุยุผูู้�นำา
องคุ์กร	 (Tone	 at	 the	 Top)	 เปี็นต�น	 บริษัทฯ	 ไดุ�จััดุกิจักรรม		
CG	Day	ปีระจัำาปีี	2565	(ปีีที�	17)	ร่วุมกับบริษัทในกลุ่ัม	โดุยุในปีีนี�
บริษัท	 บีบีจีัไอ	 จัำากัดุ	 (มหาชีน)	 เป็ีนเจั�าภาพจััดุงานในหัวุข�อ		
“Digital	Transformation	กับการกำากับดูุแลักิจัการที�ดีุ”	เพ่�อเสริมสร�าง
คุวุามเข�าใจัแลัะปีลูักจิัตสำานึกในนโยุบายุ	 CG	 อยุ่างต่อเน่�อง	 แลัะ	
จััดุงานสัมมนา	 คูุ่คุ�าปีระจัำาปีี	 2565	 (ปีีที�	 9)	 โดุยุมีการให�คุวุามรู�	
เกี�ยุวุกับ	 Supplier	 Code	 of	 Conduct	 แก่คูุ่คุ�าเพ่�อสนับสนุน	
ให�เกิดุการดุำาเนินธุรกิจัอยุ่างยัุ�งยุ่น	 รวุมถึงยัุงคุงสนับสนุนคูุ่คุ�า	
ให�เข�าร่วุมเป็ีน	 “แนวุร่วุมต่อต�านคุอร์รัปีชัีนของภาคุเอกชีนไทยุ”		
อันเป็ีนการตอกยุำ�าคุวุามมุ่งมั�นในการต่อต�านคุอร์รัปีชัีนอยุ่างต่อเน่�อง
เช่ีนกัน		

2. การประเมินควัามเสี�ยง
บริษัทฯ	 ไดุ�แต่งตั�งคุณะกรรมการบริหารคุวุามเสี�ยุงทั�งองค์ุกร	
(Enterprise-wide	 Risk	 Management	 Committee:	 ERMC)		
ซึี�งมีหน�าที�กำากับดูุแลัการบริหารคุวุามเสี�ยุงทั�งองค์ุกร	 พัฒินาระบบ
การจััดุการบริหารคุวุามเสี�ยุงทั�งองค์ุกรให�มีปีระสิทธิภาพอยุ่าง	
ต่อเน่�อง	ตามมาตรฐานสากลั	ISO	31000	ซึี�งคุรอบคุลุัมคุวุามเสี�ยุง
ทางกลัยุุทธ์	 การดุำาเนินงาน	 การเงิน	 แลัะคุวุามเสี�ยุงทางดุ�าน	
คุวุามน่าเช่ี�อถ่อ	 ซึี�งหมายุถึงคุวุามเสี�ยุงดุ�านคุวุามปีลัอดุภัยุแลัะ	
อาชีีวุอนามัยุ	 ผู้ลักระทบต่อสิ�งแวุดุลั�อม	 สังคุม	 ชุีมชีน	 การปีฏิบัติ	
ตามข�อกฎีหมายุ	แลัะคุวุามเสี�ยุงต่อการเกิดุทุจัริตคุอร์รัปีชัีน	เป็ีนต�น	
ทั�งนี�	กระบวุนการบริหารคุวุามเสี�ยุงคุรอบคุลุัมในทุกระดัุบขององค์ุกร	
ไดุ�แก่	ระดัุบองค์ุกร	กลุ่ัมธุรกิจั/กลุ่ัมงาน	ส่วุนงาน	แลัะกระบวุนการ
ทำางาน	 อีกทั�งยัุงมีกระบวุนการในการจััดุทำาแผู้นบริหารคุวุามเสี�ยุง
ของโคุรงการลังทุนในทุกๆ	 โคุรงการ	 ทั�งในแลัะต่างปีระเทศึ		
แลัะเพ่�อให�ธุรกิจัเกิดุการพัฒินาอยุ่างยัุ�งยุ่นไปีกับสิ�งแวุดุลั�อม	 สังคุม	
ภายุใต�การกำากับดูุแลัองค์ุกร	 (Environmental,	 Social	 and	
Governance)	 คุณะกรรมการบริหารคุวุามเสี�ยุงทั�งองค์ุกรจึังไดุ�	
ให�คุวุามสำาคัุญต่อการบริหารคุวุามเสี�ยุงของบริษัทในกลุ่ัม/	
บริษัทร่วุมทุนเพ่�อให�สามารถดุำาเนินงานไดุ�อยุ่างเหมาะสม	เฝ้่าระวัุง
แลัะติดุตามผู้ลักระทบในภาพรวุม	เพ่�อให�เกิดุการคุวุบคุุมคุวุามเสี�ยุง
ให�อยูุ่ในระดัุบที�ยุอมรับไดุ�	 ซึี�งในภาพรวุมกลุ่ัมบริษัทฯ	 สามารถ
ดุำาเนินการจััดุการคุวุามเสี�ยุงบรรลุัผู้ลัไดุ�ตามเป้ีาหมายุ	

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษััท บางจาก คอร�ปีอเรชั่น จำากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปีี 2565
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ทั�งนี�	บริษัทฯ	ไดุ�พิจัารณานโยุบายุแลัะบริหารจัดัุการคุวุามเสี�ยุงหลััก
ของบริษัทฯ	ให�มีคุวุามเช่ี�อมโยุง	สอดุคุลั�องกับเกณฑ์ิรางวัุลัคุุณภาพ
แห่งชีาติ	แลัะ	Dow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	คุวุบคูุ่
ไปีกับกระบวุนการจััดุทำาแผู้นยุุทธศึาสตร์องค์ุกร	 ซึี�งมีการกำาหนดุ
สถานการณ์ต่างๆ	 แลัะการแพร่ระบาดุของโรคุระบาดุที�คุาดุวุ่า	
จัะเกิดุขึ�น	 โดุยุบริษัทฯ	 ไดุ�จััดุทำาแผู้นยุุทธศึาสตร์ออกเปี็น	 2	 กรณี	
เพ่�อให�สามารถปีรับเปีลีั�ยุนการดุำาเนินการให�สอดุคุลั�องกับ
สถานการณ์ที�เกิดุขึ�นจัริง	อีกทั�งไดุ�นำาดัุชีนีชีี�วัุดุคุวุามเสี�ยุง	(Key	Risk	
Indicator:	 KRI)	 มาใชี�ในกระบวุนการติดุตามการเฝ่้าระวุังโอกาส	
การเกิดุขึ�นของคุวุามเสี�ยุงนั�นๆ	 เพ่�อนำามาปีรับปีรุงแลัะจััดุทำาแผู้น
บริหารจััดุการคุวุามเสี�ยุงรองรับเพิ�มเติม	 เพ่�อลัดุผู้ลักระทบต่อ	
เป้ีาหมายุขององค์ุกรแลัะมีการคุวุบคุุมคุวุามเสี�ยุงสำาคัุญระดัุบองค์ุกร
ให�อยูุ่ในระดัุบที�ยุอมรับไดุ�เพ่�อให�บรรลุัผู้ลัตามเป้ีาหมายุ		

นอกจัากนี�	เพ่�อให�องค์ุกรสามารถรบัม่อจัากคุวุามเสี�ยุงที�ไม่คุาดุหมายุ	
แลัะส่งผู้ลักระทบต่อคุวุามสามารถทางธุรกิจั	 เช่ีน	 ภัยุพิบัติทาง
ธรรมชีาติ	การก่อวิุนาศึกรรม	เหตุการณ์เปีลีั�ยุนแปีลังทางการเม่อง	
โรคุระบาดุรุนแรง	แลัะอุบติัการณต่์างๆ	บริษัทฯ	ไดุ�จััดุตั�งคุณะทำางาน
บริหารคุวุามต่อเน่�องทางธุรกิจั	(Business	Continuity	Management	
Taskforce)	 ทำาหน�าที�ในการพัฒินาระบบ	 เตรียุมคุวุามพร�อม	
ดุ�านกลัยุุทธ์	กระบวุนการ	ทรพัยุากร	แลัะทบทวุนแผู้น	ในการรบัม่อ
กับคุวุามเสี�ยุงแลัะภาวุะวิุกฤตที�อาจัเกิดุขึ�นให�มีปีระสิทธิผู้ลัมากขึ�น	
เพ่�อให�บริษัทฯ	สามารถดุำาเนินธุรกิจัต่อไปีไดุ�ในภาวุะฉกุเฉิน	ไม่หยุุดุ
ชีะงัก	 แลัะลัดุผู้ลักระทบที�อาจัเกิดุขึ�น	 โดุยุไดุ�นำาระบบการบริหาร
คุวุามต่อเน่�องทางธุรกิจั	 ISO	 22301:2019	 มาใชี�ในองค์ุกร		
ซึี�งคุรอบคุลุัมพ่�นที�สำานักงานใหญ่	 โรงกลัั�นนำ�ามันบางจัากแลัะ	
ศูึนย์ุจ่ัายุนำ�ามันบางจัาก	สำานักงานธุรกิจัภาคุกลัางแลัะศึนูย์ุจ่ัายุนำ�ามัน
บางปีะอินแลัะไดุ�รับการรับรองอยุ่างต่อเน่�องจันปัีจัจุับัน		ซึี�งเป็ีนการ
รับรองวุ่าบริษัทฯ	 มีระบบในการเตรียุมพร�อมรองรับภาวุะวิุกฤต		
แลัะบริหารคุวุามต่อเน่�องทางธุรกจิัให�มีปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน
สากลั	แลัะสร�างคุวุามเช่ี�อมั�นต่อผูู้�มีส่วุนไดุ�เสียุวุ่าบริษัทฯ	จัะสามารถ
รับม่อแลัะตอบสนองต่อเหตุการณ์วิุกฤตแลัะส่งมอบผู้ลิัตภัณฑ์ิ	
ไดุ�อยุ่างต่อเน่�อง	

3. การควับคุมการปฏิิบัติุงาน
บริษัทฯ	มีกิจักรรมการคุวุบคุุม	โดุยุใชี�ดัุชีนีวัุดุผู้ลัการปีฏิบัติงาน	(KPI)	
เป็ีนเคุร่�องม่อในการวุางแผู้นแลัะคุวุบคุุม	 มีการแบ่งแยุกหน�าที�	
คุวุามรับผิู้ดุชีอบเพ่�อตรวุจัสอบซึี�งกันแลัะกัน	 มีการทบทวุนแลัะ
กำาหนดุขอบเขตอำานาจัหน�าที�แลัะวุงเงนิอำานาจัอนุมติัในแต่ลัะระดุบั
เพ่�อคุวุามเหมาะสมต่อการดุำาเนินธุรกิจั	 มีการนำาเทคุโนโลัยุ	ี
การลังลัายุม่อช่ี�อทางอเิล็ักทรอนกิสม์าใชี�เพ่�อคุวุามคุล่ัองตวัุทางธุรกจิั	
ขณะเดีุยุวุกันยัุงมีการถ่วุงดุุลัแลัะตรวุจัสอบอำานาจัจัากหน่วุยุงานแลัะ
คุณะกรรมการที�ไดุ�รับการแต่งตั�งโดุยุเฉพาะ	 เช่ีน	 ฝ่่ายุตรวุจัสอบ
ภายุใน	 คุณะกรรมการลังทุน	 แลัะคุณะกรรมการบริหารคุวุามเสี�ยุง
ทั�งองค์ุกร	เป็ีนต�น	

บริษัทฯ	 มีการจััดุทำาเอกสาร	 หลัักฐานให�มีการแบ่งส่วุนแลัะบุคุคุลั
ผูู้�รับผิู้ดุชีอบหากมีข�อผิู้ดุพลัาดุเกิดุขึ�น	 มีการดูุแลัป้ีองกันทรัพย์ุสิน	
ของบริษัทฯ	 ไม่ให�สูญหายุ	 หร่อใชี�ไปีในทางที�ไม่เหมาะสม		
มีการติดุตามธุรกรรมที�มีผู้ลัผูู้กพันบริษัทฯ	ระยุะยุาวุ	โดุยุให�ปีฏิบัติ
ตามเง่�อนไขที�ตกลังไวุ�	 มีมาตรการปี้องกันไม่ให�นำาโอกาสหร่อ
ปีระโยุชีน์ของบริษัทฯ	ไปีใชี�เพ่�อปีระโยุชีน์ส่วุนตน	แลัะมีการส่�อสาร
เพ่�อเน�นยุำ�าวิุธีปีฏิบัติในการบริหารจััดุการแลัะคุวุบคุุมข�อมูลัภายุใน
บริษัทฯ	เพ่�อให�ทุกหน่วุยุงานมกีารบริหารจัดัุการแลัะการคุวุบคุุมดูุแลั
ข�อมูลัภายุในบริษัทฯ	อยุ่างมีปีระสิทธิผู้ลัแลัะไม่ก่อให�เกิดุคุวุามเสยีุหายุ
ต่อบริษัทฯ	อยุ่างต่อเน่�อง

บริษัทฯ	มีการกำาหนดุวิุธีการเพ่�อให�แน่ใจัวุ่าไดุ�ปีฏิบัติตามกฎีหมายุ	
ข�อบังคัุบที�เกี�ยุวุข�อง	 รวุมถึงกระบวุนการปีฏิบัติงานที�สำาคัุญ	 มีการ
พัฒินาระบบเทคุโนโลัยีุที�ใชี�ในการปีฏิบัติงานเพ่�อให�เกิดุการคุวุบคุุม
ภายุในที�ดีุยิุ�งขึ�น	 มีการกำาหนดุนโยุบายุการจััดุการกระบวุนการ
ทำางาน	 เพ่�อให�คุวุามสำาคัุญกับการปีฏิบัติงานอยุ่างถูกต�องตาม	
กระบวุนการทำางานที�ไดุ�ออกแบบหร่อกำาหนดุไวุ�	แลัะมีการปีรับปีรุง
กระบวุนการทำางานอยูุ่เสมอเพ่�อให�มีกระบวุนการทำางานที�มี
ปีระสิทธิผู้ลัโดุยุคุำานึงถึงจุัดุคุวุบคุุมแลัะมาตรการการคุวุบคุุมเพ่�อ	
ลัดุคุวุามเสี�ยุง	 เป็ีนกระบวุนการที�มีปีระสิทธิภาพ	 มีคุวุามทันสมัยุ	
สอดุคุลั�องกับทิศึทางการดุำาเนินงานแลัะเป้ีาหมายุของบริษัทฯ		
โดุยุใชี�ระบบ	e-Work	Manual	ในการตดิุตามการจัดัุทำาแลัะปีรบัปีรุง
คูุ่ม่อการทำางานให�เป็ีนปัีจัจุับันอยูุ่เสมอ	นอกจัากนี�	 ยัุงมีการส่�อสาร
เน�นยุำ�า	แลัะจััดุสัมมนาให�คุวุามรู�เพ่�อให�ผูู้�บริหารแลัะพนักงานมีการ
ปีฏิบัติสอดุคุลั�องตามพระราชีบัญญัติคุุ�มคุรองข�อมูลัส่วุนบุคุคุลั		
พ.ศึ.	 2562	 ซึี�งมีผู้ลับังคัุบใชี�เม่�อวัุนที�	 1	 มิถุนายุน	 2565	 รวุมถึง	
ไดุ�ทบทวุนแลัะปีรับปีรุงนโยุบายุแลัะข�อกำาหนดุการรักษา	
คุวุามปีลัอดุภัยุระบบเทคุโนโลัยุีสารสนเทศึ	 เพ่�อให�มีการบริหาร
จััดุการข�อมูลัส่วุนบุคุคุลัที�สอดุคุลั�องตามกฎีหมายุโดุยุไดุ�รับการ
รับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	 27018:2019	 ดุ�านการบริหารจััดุการ
คุวุามมั�นคุงปีลัอดุภัยุสารสนเทศึสำาหรับปีกป้ีองข�อมูลัส่วุนบุคุคุลั	
ที�สามารถระบุตัวุตนไดุ�	(Personal	Identifiable	Information)

บริษัทฯ	 มีมาตรการที�รัดุกุมเหมาะสมในกรณีที�บริษัทฯ	 มีการ	
ทำาธุรกรรมกับผูู้�ถ่อหุ�นรายุใหญ่	 กรรมการ	 ฯลัฯ	 เพ่�อป้ีองกัน	
การถ่ายุเทผู้ลัปีระโยุชีน์	 เช่ีน	 ต�องผู่้านขั�นตอนการอนุมัติโดุยุผูู้�ไม่มี
ส่วุนไดุ�เสียุในธุรกรรมนั�น	รวุมทั�งมกีารเปีดิุเผู้ยุข�อมูลัการทำาธุรกรรม
ดัุงกล่ัาวุตามระเบียุบของสำานักงานคุณะกรรมการกำากับหลัักทรัพย์ุ
แลัะตลัาดุหลัักทรัพย์ุแลัะเปิีดุเผู้ยุข�อมูลัเกี�ยุวุกับบุคุคุลัหร่อกิจัการ	
ที�เกี�ยุวุข�องกันตามมาตรฐานการบัญชีี

บริษัทฯ	 มีการจััดุตั�งคุณะทำางานดุ�านบริหารจััดุการคุวุามมั�นคุง
ปีลัอดุภัยุสารสนเทศึ	(ISMS	Management	Team)	เป็ีนผูู้�รับผิู้ดุชีอบ
กำากับดูุแลัแลัะบริหารจััดุการคุวุามมั�นคุงปีลัอดุภัยุของระบบ
สารสนเทศึ	 มีการทบทวุนแลัะปีรับปีรุงนโยุบายุแลัะข�อกำาหนดุ	

บริษััท บางจาก คอร�ปีอเรชั่น จำากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปีี 2565
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การรักษาคุวุามปีลัอดุภัยุระบบเทคุโนโลัยุีสารสนเทศึ	 ทั�งในเร่�อง
ระบบเฝ้่าระวุังเหตุการณ์ผิู้ดุปีกติที� มี ลัักษณะของภัยุคุุกคุาม		
ระบบกรองจัดุหมายุอิเล็ักทรอนิกส์	 (E-mail)	 ระบบป้ีองกันมัลัแวุร์	
ระบบไฟร์วุอลัลั์ 	 รวุมถึงมีการส่�อสารให�พนักงานทราบถึง	
ข�อกำาหนดุการรักษาคุวุามปีลัอดุภัยุระบบเทคุโนโลัยุีสารสนเทศึ	
แลัะคุวุามเสี�ยุง	 ตลัอดุจันวิุธีการป้ีองกันภัยุคุุกคุามดุ�านเทคุโนโลัยีุ
สารสนเทศึอยุ่างสมำ�าเสมอ	รวุมถึงมีมาตรการเพ่�อสร�างคุวุามตระหนกั
ต่อภัยุคุุกคุามที�สามารถสร�างคุวุามเสียุหายุให�กับธุรกิจั	 จันไดุ�รับ	
การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุวุามมั�นคุงปีลัอดุภัยุสารสนเทศึ	
(Information	 Security	 Management	 System)	 ISO/IEC	
27001:2013	 แลัะไดุ�รับ	 Letter	 of	 Compliance	 ซึี�งแสดุงถึง	
คุวุามสอดุคุลั�องกับการบริหารจััดุการคุวุามมั�นคุงปีลัอดุภัยุไซีเบอร์	
(Guidelines	 for	 Cybersecurity)	 ISO/IEC	 27032:2012		
เป็ีนรายุแรกในปีระเทศึไทยุ	แลัะไดุ�รับการรับรองต่อเน่�องจันปัีจัจุับัน	
นอกจัากนี�	บริษัทฯ	ยัุงไดุ�รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจััดุการ
คุวุามมั�นคุงปีลัอดุภัยุสารสนเทศึ	 ในส่วุนของระบบคุวุบคุุม	
การกลัั�นนำ�ามัน	 ISO/IEC	 27001:2013	 ต่อเน่�องจันปัีจัจุับัน	
ดุ�วุยุเช่ีนกัน

บริษัทฯ	 มีแนวุทางการกำากับดูุแลั	 แลัะมีกระบวุนการติดุตามดูุแลั	
การดุำาเนินงานของบริษัทร่วุมแลัะบริษัทยุ่อยุให�เป็ีนไปีตามกลัยุุทธ์
ทางธุรกิจั	กรอบนโยุบายุแลัะแนวุปีฏิบัติของบริษัทฯ	อยุ่างสมำ�าเสมอ	
โดุยุมีการคุวุบคุุมดูุแลัในดุ�านต่างๆ	 ผู่้านคุณะกรรมการแลัะ	
คุณะทำางาน	 ไดุ�แก่	 คุณะกรรมการบริหารคุวุามเสี�ยุงทั�งองค์ุกร	
(Enterprise-wide	 Risk	 Management	 Committee:	 ERMC)		
คุณะกรรมการตรวุจัสอบ	 (Audit	 Committee:	 AC)	 คุณะทำางาน	
ที�ดูุแลัรับผิู้ดุชีอบงานเกี�ยุวุกับการบริหารการลังทุน	 (Strategic	
Investment	Management)	แลัะการวุางแผู้นยุุทธศึาสตร์การส่งเสริม
กระบวุนการทำางานระหวุ่างบริษัทในเคุร่อ	(Subsidiary	Synergy	&	
Strategic	Alignment)

4. ระบบสารสนเที่ศและการสื�อิสารข�อิม้ล
บริษัทฯ	มีการทบทวุนแผู้นดิุจิัทัลั	(Digital	Roadmap)	อยุ่างต่อเน่�อง
ทุกปีี	 เพ่�อให�สอดุคุลั�องกับแผู้นกลัยุุทธ์ของบริษัทฯ	 ทั�งในส่วุนของ
การบริหารงานดุ�านโรงกลัั�นฯ	ดุ�านการตลัาดุ	แลัะดุ�านระบบงานหลััก
ที�สำาคัุญ	 ไดุ�แก่	 การเงิน	 บัญชีี	 แลัะดุ�านบริหารงานบุคุคุลั		
โดุยุนำาเทคุโนโลัยีุดิุจิัทัลัต่างๆ	 มาปีระยุุกต์ใชี�เพ่�อสนับสนุนการ
ทำางานแลัะเพิ�มปีระสิทธิภาพในการบริหารจััดุการระบบสารสนเทศึ
แลัะการส่�อสารข�อมูลัอยุ่างต่อเน่�อง	เช่ีน	ดุ�านโรงกลัั�นฯ	มีการใชี�ระบบ	
Data	Analytic	ช่ีวุยุในการปีรับปีรุงปีระสิทธิภาพในการผู้ลิัต	การใชี�
เทคุโนโลัยีุ	 5G	 ในการบริหารคุวุามปีลัอดุภัยุในพ่�นที�ปีฏิบัติงาน	
โรงกลัั�นฯ	 การใชี�เทคุโนโลัยีุ	GPS	 ในการบริหารจััดุการข�อมูลัแลัะ
คุวุบคุุมคุ่าใชี�จ่ัายุในการขนส่งส่วุนดุ�านการตลัาดุ	 มีการใชี�	 Digital	
Card	 เพ่�อเพิ�มช่ีองทางในการขยุายุฐานสมาชิีกบัตรบางจัาก		
แลัะมีการใชี�ระบบ	 Data	 Analytic	 ช่ีวุยุในการวิุเคุราะห์ข�อมูลั	

ดุ�านการตลัาดุเพ่�อจััดุทำาแผู้นการตลัาดุรายุบุคุคุลัให�ตอบโจัทย์ุ	
คุวุามต�องการของลัูกคุ�าเพิ�มขึ�น	 รวุมถึงการให�สมาชิีกบัตรบางจัาก
ปีระเมินคุวุามพึงพอใจัในงานบริการผู่้านโมบายุลั์แอปีพลัิเคุชัีน		
เพ่�อการปีรับปีรุงคุุณภาพงานบริการอยุ่างต่อเน่�อง	นอกจัากนี�	 ยัุงมี
การนำาเอา	 RPA	 (Robotic	 Process	 Automation)	 มาใชี�	
ในกระบวุนการที�มีข�อมูลัปีริมาณมากแลัะมีการทำางานซีำ�าๆ	

บริษัทฯ	มีช่ีองทางแลัะกระบวุนการส่�อสารกับบุคุลัากรภายุในองค์ุกร	
เพ่�อสร�างคุวุามรู�คุวุามเข�าใจัในปีระเด็ุนต่างๆ	 อยุ่างถูกต�องรวุดุเร็วุ
ผู่้านช่ีองทางการส่�อสารหลัากหลัายุรูปีแบบ	เพ่�อให�มั�นใจัวุ่าสารนั�นๆ	
ถึงผูู้�รับ	เช่ีน	ระบบอนิทราเนต็	จัดุหมายุอเิลัก็ทรอนกิส์	เสียุงตามสายุ	
หน�าจัอคุอมพิวุเตอร์พนักงาน	 ป้ีายุปีระกาศึดุิจิัทัลั	 แลัะยุังมีการ	
เสริมดุ�วุยุช่ีองทางไลัน์	 นอกจัากนี�	 ไดุ�จััดุให�มีการส่�อสารกับ	
ผูู้�มีส่วุนไดุ�เสียุภายุนอกองค์ุกรผู่้านช่ีองทางส่�อสารต่างๆ	โดุยุเฉพาะ
อยุ่างยิุ�งช่ีองทางออนไลัน์ซึี�งเป็ีนช่ีองทางส่�อสารที�ไดุ�รับคุวุามนิยุม
ดุ�วุยุคุวุามรวุดุเร็วุในการส่�อข�อมูลั	 เช่ีน	 เว็ุบไซีต์แลัะเฟซีบุ�กองค์ุกร	
เพ่�อให�เข�าถึงแลัะใชี�งานง่ายุ	 สามารถคุ�นหาข�อมูลัผู่้านอุปีกรณ์
เคุลั่�อนที�ไดุ�ทันท	ีเพ่�อตอบสนองคุวุามต�องการใชี�งานไดุ�อยุ่างรวุดุเร็วุ
แลัะมีปีระสิทธิภาพ

บริษัทฯ	จััดุให�มีช่ีองทางการร�องเรียุนแลัะการแจั�งข�อมูลัหร่อเบาะแส
เกี�ยุวุกับการทุจัริตจัากพนักงาน	แลัะผูู้�มีส่วุนไดุ�เสียุอ่�น	โดุยุสามารถ
แจั�งผู่้านช่ีองทางโทรศัึพท์	ทางจัดุหมายุอิเล็ักทรอนิกส์	หร่อจัดุหมายุ
ธรรมดุา	 ซึี�งจัะไดุ�รับคุวุามคุุ�มคุรองแลัะเข�าสู่กระบวุนการส่บสวุน	
หาข�อเท็จัจัริงแลัะดุำาเนินการแก�ไขต่อไปี

5. ระบบการติุดตุาม
บริษัทฯ	มีระบบการติดุตามการปีฏิบัติตามระบบการคุวุบคุุมภายุใน
ที�วุางไวุ�	 มีส่วุนคุวุบคุุมภายุในทำาหน�าที�จััดุให�มีการปีระเมินการ
คุวุบคุุมภายุใน	(Control	Self-Assessment:	CSA)	ระดัุบองค์ุกร
โดุยุผูู้�บริหารที�เกี�ยุวุข�อง	 เพ่�อปีระเมินคุวุามเพียุงพอแลัะเหมาะสม	
ของระบบการคุวุบคุุมภายุใน	รวุมถงึจััดุให�มีการปีระเมนิการคุวุบคุุม
ภายุในระดุบักระบวุนการโดุยุเจั�าของกระบวุนการทำางานในรปูีแบบ
การปีระชุีมเชิีงปีฏิบัติการสำาหรับกระบวุนการทำางานที�สำาคัุญ		
แลัะมฝ่ี่ายุตรวุจัสอบภายุในทำาหน�าที�ปีระเมินคุวุามเพียุงพอของระบบ
การคุวุบคุุมภายุในตามแผู้นการตรวุจัสอบที�ไดุ�รับอนุมัติจัาก	
คุณะกรรมการตรวุจัสอบ	 เพ่�อให�ข�อเสนอแนะในการพัฒินาระบบ	
การคุวุบคุุมภายุในให�มีปีระสิทธผิู้ลัดีุยิุ�งขึ�น	ทั�งนี�	หากพบข�อบกพร่อง	
ของการคุวุบคุุมภายุใน	 ฝ่่ายุตรวุจัสอบภายุในไดุ�มีการติดุตาม	
การแก�ไข	เพ่�อให�มั�นใจัวุ่าการปีฏิบัติงานจัะเป็ีนไปีตามเป้ีาหมายุ

บริษััท บางจาก คอร�ปีอเรชั่น จำากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปีี 2565


