
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการน�ามาตรฐานสากล 
COSO ERM และ ISO 31000 เข้ามาใช้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
ท�าให้องค์กรไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ (Disclosure 102-11) ท้ังนี ้เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียว่า บริษทัฯ 
จะสามารถด�าเนนิธรุกจิภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งและรวดเร็วในปัจจบุนั โดยผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดับ
ในองค์กร รวมทั้งบริษัทร่วมทุน มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตร์องค์กร และนโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ทัง้องค์กรก�ากบัดแูลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางธรุกจิร่วมกัน ตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์กร ดังภาพ

ผลลัพธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ชะลอตัว กระทบต่อภาคการผลิตและการบริโภคภาคครัวเรือน ในขณะที่ค่าเงินบาท ราคา
น�้ามันดิบ และราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงผันผวนต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหาร
จัดการความเส่ียงทั้งองค์กร รวมท้ังบริษัทร่วมทุน เพื่อลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบ 
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมจัดเตรียมแผนงานรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ซึ่งในภาพรวมกลุ่มบริษัทสามารถด�าเนินการจัดการความเสี่ยงได้บรรลุผลตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและย่ังยืนในการด�าเนินงาน บริษัทฯ ได้น�า Mega Trend และ Global Risk รวมถึง 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ มาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาว อาทิ การแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อม
และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) ความก้าวหน้าของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
(Biological Technology) และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร เพือ่น�ามาร่วมวเิคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทศิทางการบรหิารจัดการความเส่ียงในระยะยาวควบคู่ไปกับการจดัท�าแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดวางกรอบความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 1) การบริหารความเสี่ยงองค์กร 2) การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน  
3) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถประเมินและจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสม โดยมีความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินงานดังนี้

1.	 การบริหารความเสี่ยงองค์กร	
เป็นการประเมนิความเสีย่งหลักขององค์กร ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก แนวโน้มในอนาคต (Future Trend) ทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายองค์กรในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) โดยประเมินปัจจัยในด้านต่างๆ  
ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategy) การปฎิบัติการ (Operation) การเงิน (Finance) และความน่าเชื่อถือ (Reputation)  
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากความเสี่ยง โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังโอกาสเกิดขึ้นของความเส่ียงนั้นๆ ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicators) โดยใช้พิจารณาทิศทางแนวโน้มของความเสี่ยงและเป็นสัญญาณเตือน (Early Warning) น�าไปสู่การหาสาเหตุ
และปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 มีดัชนีชี้วัดความเส่ียงที่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
คิดเป็นร้อยละ 83 โดยดัชนีชี้วัดความเส่ียงท่ีเกินจากเกณฑ์ที่ยอมรับได้เป็นผลมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตรา 
แลกเปล่ียน บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงท่ีส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับส่ิงแวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลองค์กร ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน�า้มันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

 สาเหตุ

 เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลกท่ีปรบัตวัลดลงตามสภาพ 
 เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และค่าเงินที่ผันผวน
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ความผันผวนของราคาน�้ามันและวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของ 
 รายได้ในธุรกิจปิโตรเลียม และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ขององค์กร

บรษิทัฯ จงึมแีผนบริหารจดัการความเสีย่งรองรับความผนัผวนของราคาน�า้มนัและราคาวัตถุดบิ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
• จัดให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวราคาน�้ามัน ส่วนต่างราคาน�้ามันดิบและราคาน�้ามัน

ส�าเร็จรูป และพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านราคาในรูปแบบใหม่อย่างสม�่าเสมอ 
โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคาและการเงินท�าหน้าที่
พิจารณาตัดสินใจทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริหารบริษัทอย่างใกล้ชิด

• กระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบเกษตร ผ่านการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท บีบีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล และเอทานอล และมุ่งสู่การขยายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

2. ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน 

 สาเหตุ

 ในปี 2562 มีปัจจัยท่ีกระทบต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  
 ได้แก่ ความกังวลของอปุทานน�า้มนัในตลาดโลกท่ีตงึตวัมากย่ิงข้ึนจากความเส่ียง 
 ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) อุปสงค์น�้ามันเตาเกรดก�ามะถันสูงที่ปรับตัว 
 ลดลงอย่างต่อเนือ่งก่อนมาตรการข้อบงัคบัใหม่จากองค์การทะเลระหว่างประเทศ  
 (IMO) ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 และความผันผวนของปริมาณผลผลิต 
 ทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 ผลกระทบต่อบริษัท

 อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ เพราะการจัดหา ส่งมอบวัตถุดิบ 
 ในการผลิตและจ�าหน่าย ไม่เป็นไปตามแผนงาน

บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• จดัหาน�า้มนัดบิทีมี่คณุภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตทีใ่ห้ค่าการกลัน่ท่ีดีเพือ่เพิม่มูลค่า

ให้กับกิจการ
• ท�าสัญญาจัดซื้อน�้ามันดิบในระยะยาวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
• ส�ารองและจดัหาวตัถุดิบในการผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพจากแหล่งผลิตท่ีมีระดับราคาท่ีเหมาะสม 

และสามารถแข่งขันได้
• ประเมินความเสี่ยงด้านความเพียงพอของผู้ขาย (Supplier) ด้วยการจัดกลุ่มผู้ขายวัตถุดิบ 

สินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง และความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมต่อองค์กรจากกลุ่มผู้ขาย 

3. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

 สาเหตุ

 ตลอดปี 2562 อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนสูง จากความไม่แน่นอนของ 
 นโยบายทางการเงิน และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐ  
 (FED) ประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้ถงึสามคร้ัง และการออกจากสหภาพยโุรป 
 ของสหราชอาณาจักรโดยไม่มีข้อตกลง (No-deal Brexit)
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงินและก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
• บริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ในส่วนที่เป็น Natural Hedge
• ติดตามแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด เพ่ือพิจารณาเข้าท�าธุรกรรม

บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านราคาและการเงินท�าหน้าท่ีดังกล่าว เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
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ด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม 

 สาเหตุ

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองและชุมชนโดยรอบโรงกลั่น
 ผลกระทบต่อบริษัท

 ความเชื่อมั่นของชุมชนและสังคมต่อการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
• พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 ท้ังนี้ในเดือน

พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ต่อเนื่อง
• ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบ

ด้านแสงและเสียงต่อชุมชน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 และพร้อมใช้งานต้นปี 2563 
• จัดให้มีเรือขจัดคราบน�้ามัน เรือศรีธารารักษ์ 8 ที่ทันสมยั ประสิทธิภาพสูงสามารถจัดเก็บ

คราบน�้ามันได้ 30,000 ลิตรต่อชั่วโมงและท�างานได้ทันทีเพราะมีระบบกักคราบน�้ามัน
ข้างเรือ (Side Collecting Boom) พร้อมชุดจัดเก็บคราบน�า้มัน (Belt Skimmer) ในตัว

• ป้องกันน�้ามันรั่วไหลในแม่น�้า โดยใช้เรือขนส่งน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปที่มีเปลือก 
สองชัน้ (Double Hull) การล้อมบูมกักเก็บคราบน�า้มัน 2 ชัน้ ในขณะปฏิบัตงิาน และมีการ
ปรบัปรุงเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัของท่าเรือตามมาตรฐานของสถาบัน Oil Company 
International Marine Forum

• ใช้ระบบการบรหิารความปลอดภยัในทกุขัน้ตอน (Process Safety Management System)
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลั่น

• ติดตั้งเคร่ืองวัดผลคุณภาพอากาศออนไลน์และส่งผลไปยังจอแสดงผลอัตโนมัติ บริเวณ
รอบโรงกลั่นและในพื้นที่ใกล้เคียงให้ประชาชนได้รับทราบและมั่นใจ

• จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัย พร้อมติดตั้งระบบ
สื่อสารและเตือนภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง และเชิญผู้แทนชุมชนสังเกตการณ์การซ้อม
แผนฉุกเฉิน

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท้ังองค์กรท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ตดิตามและเฝ้าระวงั
ความเสีย่งทีมี่โอกาสเกดิและส่งผลกระทบต่อชมุชนจากการด�าเนนิการโดยบรษิทัร่วมทุน  
ในแต่ละพื้นที่ตลอดทั้งปี

ด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 สาเหตุ
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงข้ึน ท�าให้ประเทศ

ต่างๆ จ�าเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 1.5-2  
องศาเซลเซียส โดยส่งเสริมและควบคุมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ผลกระทบต่อบริษัท
 บริษทัฯ ต้องมีส่วนร่วมรับผดิชอบช่วยหาแนวทางหรอืนวตักรรมมาควบคมุและลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้ 
• ก�าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น KPI องค์กร 
• ลงทุนสร้างหน่วย Continuous Catalyst Regeneration เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

กระบวนการกลั่นน�า้มัน และลดการใช้พลังงาน โดยมีแผนเปิดใช้งานในปี 2563
• ใช้ก๊าซธรรมชาตซิึง่เป็นพลงังานสะอาดเป็นเช้ือเพลิงหลกัในกระบวนการกลัน่น�า้มนั และ

ในการผลิตไฟฟ้าและไอน�า้ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
• ลงทุนปรับปรุงหน่วยผลิตด้วยงบประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท เพื่อผลิตภัณฑ์น�้ามัน

เชื้อเพลิงมาตรฐาน Euro 5 ซึ่งมีค่าก�ามะถันไม่เกิน 10 ppm โดยจะด�าเนินการสร้างให้
แล้วเสร็จภายในปี 2567

• มุ่งเน้นจ�าหน่ายน�้ามันในกลุ่มพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562  
ได้ผลิตและจดัจ�าหน่ายน�า้มนัไฮดเีซล B20 S ซึง่ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ และฝุน่ละออง 
เพราะมีส่วนผสมของไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ขยายการลงทุนสูธุ่รกิจผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Green Power) ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลังงานน�า้ และพลงังานความร้อนใต้พภิพ ท้ังในและต่างประเทศ 
ผ่านการลงทุนของ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงจากสภาวการณ์ขาดแคลนและคุณภาพของน�า้ 
 สาเหตุ
 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมิูอากาศ ซึง่ท�าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล การตัดไม้ท�าลายป่า และประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
ท�าให้ทรัพยากรน�้าเริ่มไม่เพียงพอที่จะใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

 ผลกระทบต่อบริษัท
 จากการตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World 

Resources Institue พบว่าธุรกิจโรงกลั่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องน�้าระดับ 
ปานกลาง-สูงจากความเสี่ยงด้านคุณภาพและปริมาณน�้า (Quality and Quantity) 
ที่อาจส่งผลต่อน�้าท่ีใช้ในกระบวนการผลิต และต้นทุนราคาน�้าท่ีสูงข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและโครงสร้างราคาของการใช้น�้า (Regulatory Changes 
and Pricing Structure) รวมถึงอาจเกิดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้เสียในการใช้
ทรัพยากรน�้า (Stakeholder Conflict)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�า้ ดังนี้
• ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

- สถานการณ์น�้าแล้ง และมีแผนจัดหาแหล่งน�้าส�ารองกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ทดแทน
- สถานการณ์น�้าท่วม เพื่อป้องกันน�า้ท่วมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
- รวมถงึการเฝ้าระวงัระดบัของน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา ซึง่อาจส่งผลต่อการเดนิเรือขนส่ง

น�้ามันด้วย 
• การลดปริมาณน�้าในการผลิต ปี 2562 ลดได้ 50,650 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้กระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration 
System) ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) และระบบก�าจัดไอออน
ในน�้าด้วยไฟฟ้า (Electro De-Ionization System) 

• น�าน�้าควบแน่นท่ีปนเปื้อนเล็กน้อย และน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 
525,179 ลกูบาศก์เมตร เท่ากบัประหยดัน�า้สะอาดไว้ให้ครวัเรอืนใช้ได้ถึง 3,185 ครวัเรือน

(Disclosure 102-29)

(Disclosure 102-29)
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2.	 การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน
นอกจากการพจิารณาถงึความสอดคล้องของทศิทางกลยุทธ์องค์กร และผลตอบแทนของธรุกจิแล้ว การบริหารความเสีย่งของโครงการ
ลงทุนนับเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ทุกโครงการลงทุนจะต้องมีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงโครงการให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบในแต่ละช่วงระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ ดังนี้ 
 ความเสี่ยงในช่วงพัฒนาโครงการ (Development Phase Risk) 
 ความเสี่ยงในช่วงก่อสร้างโครงการ (Construction Phase Risk)
 ความเสี่ยงในช่วงด�าเนินโครงการ (Operation Phase Risk) ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ด้านการเงินและภาษี 
 ตามนโยบายภาษีของประเทศที่ลงทุน ด้านธุรกิจ และด้านชื่อเสียง 
 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) 
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้องค์กรได้อนมัุตแิละตดิตามความก้าวหน้าแผนจดัการความเสีย่งของโครงการลงทุน
ผ่านบริษัทย่อยโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ("OKEA") ซึ่งด�าเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา OKEA สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Oslo ได้ส�าเร็จ ส่งผลให้มีสภาพคล่องในการลงทุน
ขยายและพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

• ปี 2562 บริษัทฯ เป็นโรงกลั่นน�้ามันรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การบริหารการจัดการน�า้ด้วยกระบวนการ Water Footprint of Product ของผลิตภัณฑ์
รวม 6 ประเภท จากสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

• ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต และน�าน�้าจากกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ นอกจากน้ี ยังได้จัดท�าโครงการขุดบ่อน�้าดิบเพื่อส�ารองน�้าไว้ใช ้
ในพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการลดความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
 สาเหตุ
 เนือ่งจากการแข่งขนัและพฒันาธุรกจิในปัจจบัุนจ�าเป็นต้องพึง่พาการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
 ผลกระทบต่อบริษัท
 หากเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจจะส่งผลกระทบท�าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง 

และกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันหากไม่เตรียมพร้อมในการน�า
เทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแข่งขัน ด้านการผลิตและการบริการ
ลดลง 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 
• ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร ให้ความส�าคัญในการบริหาร 

ความเสีย่งรองรับกรณรีะบบธุรกิจหยุดชะงักจากการถูกโจมตทีางไซเบอร์ ก�าหนดให้มกีาร
ติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงผ่าน Security System Alert อย่างต่อเนื่อง 

• ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ครอบคลุมระบบศนูย์กลางการ
ควบคมุการกลัน่ (Distributed Control System) และมีโครงการ Refinery Cyber Security 
System เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ต่อระบบการกลั่นของบริษัทฯ 

• จดัท�ามาตรการป้องกันความเสีย่งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม “พระราชบัญญตัิ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” การก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันกรณีมกีารใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

• ในปี 2562 มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในงานต่างๆ ดังนี้
- การน�า Robotic Process Automation มาใช้ในการตรวจสอบสถานะคู่ค้า การวางแผน

การซ่อมบ�ารุงสถานีบริการ การออกเอกสารการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
- การวางแผนการซ่อมบ�ารุงโรงกลั่น (Predictive Maintenances) โดยเชื่อมโยงข้อมูล

การใช้งานอุปกรณ์เข้ากับระบบประมวลผล 
- การน�าเทคโนโลยี Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการ

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมพลังงาน 

 สาเหตุ

 จากการเปลีย่นแปลงด้านนวตักรรมพลงังานของโลกท่ีรวดเรว็ อกีทัง้มาตรการของ
ภาครัฐในประเทศต่างๆ และความตระหนักของผู้บริโภคในด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบต่อบริษัท

 เป็นโอกาสทางธุรกจิ บรษัิทฯ จงึมุ่งพฒันาศกัยภาพและต่อยอดธรุกิจด้วยนวตักรรม
สีเขียวด้านพลังงานเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานในอนาคต

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและหาโอกาสจากความก้าวหน้าทางนวัตกรรม
พลังงาน โดยด�าเนินการดังนี้ 

• ลงทนุในเหมอืงแร่ลเิทยีม ผ่านบริษทั Lithium Americas Corp. เพือ่รองรบัการเตบิโต
ด้านพลังงานทดแทนที่ต้องใช้แบตเตอรี่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า

• ตั้ง Bangchak Initiative and Innovation Center: BiiC ท�าหน้าที่สร้าง Green 
Ecosystem ผลักดันนวัตกรรมพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ 
(Bio-Based) 

(Disclosure 102-29)
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3.	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management:	BCM)
เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ จะสามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่งแม้เกิดวิกฤต บริษทัฯ จงึได้น�าระบบการบรหิารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301: 2012 ครอบคลุม
ส�านักงานใหญ่ โรงกล่ันน�้ามันบางจากและศูนย์จ่ายน�้ามันบางจาก ส�านักงานธุรกิจภาคกลางและศูนย์จ่ายน�้ามันบางปะอิน ตั้งแต่ 
ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

4.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม	
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในองค์กรและขยายไปสู่บริษัทในกลุ่ม โดยให้ทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท 
บางจากฯ ต้องท�าแผนความเสีย่งของส่วนงานทกุปี ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้ปรับปรุงแผนบริหารภาวะวกิฤต และแผนบริหารความต่อเนือ่ง 
ทางธุรกิจทั้งองค์กร รวมถึงก�าหนดตัวชี้วัดและทบทวนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการโดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน ในกรณีเหตุเรือบรรทุกสินค้า 
พุ่งชนท่าเรือ ครอบคลุมการซ้อมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม 
และสงัเกตการณ์ อาท ิกรมธรุกิจพลงังาน กรมควบคุมมลพษิ กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ส�านกังานเขตพระโขนง สมาคม
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ชุมชนบางน�้าผึ้ง เป็นต้น เพื่อน�าผลที่ได้จากการซ้อมฯ ไปปรับปรุงขั้นตอน 
การด�าเนนิงาน เพือ่ให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกิจทีมี่ประสทิธภิาพมากขึน้ และม่ันใจได้ว่าหากเกดิกรณวีกิฤต 
บริษัทฯ จะสามารถระงับเหตุและด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จากองค์ 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 3 รางวัล คือ

1.	 รางวัลฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ	์(Carbon	Footprint	of	Product:	CFP)

2.	 รางวัลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายโรงกลั่น	ร้อยละ	2	ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก	ภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	Program:	T-VER)	ระยะเวลา	3	ปี

3.	 รางวัลฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ	์(Carbon	Footprint	Reduction:	CFR)	 

จากการศึกษาโครงการการพัฒนาระบบการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา 

ธุรกิจโรงกลั่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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