
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence)

ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความสนใจจาก 
ทุกภาคส่วนมากขึน้ บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ 
จากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าท่ีมี 
ความซบัซ้อนและเกีย่วข้องกบักลุม่ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีหลากหลาย ดังนัน้ บริษทัฯ
จงึมีนโยบายความรับผดิชอบทางธรุกิจต่อการเคารพสทิธมินษุยชน โดยยดึการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวทางและ
กรอบการด�าเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจท่ีเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
ตามแผนงานทั่วถึงทุกหน่วยงานใน Value Chain ที่เก่ียวข้องภายในองค์กร
ครอบคลมุธุรกจิโรงกล่ันและการค้าน�า้มนั ธรุกจิการตลาด และคู่ค้า (2 กลุม่ธรุกิจ 
และคู่ค้าในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 100) (Disclosure 412-1)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายความรับผิดชอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้านไปยังคู ่ค้า โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินจรรยาบรรณคู่ค้า 
เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Supplier Code of Conduct: SCOC) ในหมวด
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

ขัน้ตอนการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน

(Human Rights Due Diligence Process)
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จัดท�ำและประกำศนโยบำยเป็นข้อผูกพัน
เชิงนโยบำย (Policy Commitment)

การเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence)

การประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอน
ของการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Impact Assessment) 

ก�ำหนดกลไกเยียวยำเมื่อกระท�ำหรือ
มีส่วนร่วมในกำรกระท�ำให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบดำ้นสิทธิมนุษยชน (Access to 
Remedies) รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
และจัดท�ำตัวชี้วัด (Indicators)

ติดตามผลการด�าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

จัดท�ำแบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน

หารือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อก�าหนดกลุ่มอ่อนไหว/ระบุประเด็น/ 
ประเมินความเสี่ยง/ช่องทางการร้องทุกข์/หาวิธี
บรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น
จากผลกระทบในกิจกรรมของธุรกิจ

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในกรณีที่ต้องการ

รายงานต่อผู้บริหารและเปิดเผยต่อสาธารณะ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้านการขนส่ง ด้านการตลาด ด้านลูกค้า

ด้านการผลิต

การตรวจสอบประเด็นส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
โดยใช้รายการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Impact Assessment) ตามกระบวนการ 
Human Rights Due Diligence-HRDD โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�้ามัน ธุรกิจการตลาด 
และคู่ค้า

119รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



ผลการด�าเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงาน คู่ค้า 

(Contractors & Tier 1 Suppliers)
บริษัทในกลุ่ม

ร้อยละที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง 3 ปีล่าสุด 100 100 100

ร้อยละที่มีการระบุความเสี่ยง 0 0 0

ร้อยละของความเสี่ยงที่ระบุซึ่งมีมาตรการลดผลกระทบ 0 0 0

จากการประเมินความเสีย่งด้านสิทธมินษุยชนในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ พบว่าไม่มีการระบุประเด็นความเส่ียงด้านสทิธมินษุยชน  
อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มีแนวทางปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนหากมีความเส่ียงเกิดข้ึน ส�าหรบั
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) ดังนี้

สิทธิชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจาก
การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ

ผลกระทบ:

• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย

• เสรีภาพในการแสดงออก
• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ด�าเนินโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อลดผลกระทบด้านแสงและเสียง

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย 

• พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001
• มีการสื่อสารล่วงหน้าก่อนเริ่มการปิดซ่อมบ�ารุงและเริ่มกลับมาด�าเนินการ
• มช่ีองทางในการสือ่สาร/สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงกล่ันท้ังกรณเีกิดเหตุฉกุเฉนิและสถานการณ์ปกติ 
• มีการฝึกซ้อมแผนอพยพกับชุมชนรอบโรงกลั่น
• จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ส�ารวจความต้องการ และช่องทางร้องทุกข์ และก�าหนดกลไกการเยียวยากรณีที่

ชุมชนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Call Center และมีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ

สิทธิของผู้รับเหมา

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการท�างาน

ผลกระทบ: 

• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านความปลอดภัย

• ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงนโยบาย 
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ

• จัดให้มีการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐาน และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงาน
ด้านอาชีวอนามัย

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจัยเสี่ยง และการตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานก่อนการท�างานประจ�าวัน

สิทธิลูกจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนักงานบริการสถานีบริการ 

ผลกระทบ: 

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี
• สิทธิในการท�างาน

ด้านความปลอดภัย

• จัดอบรมเรื่องชนิดน�้ามัน การใช้อุปกรณ์เติมน�้ามัน การเติมน�้ามันอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตัวเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน

• จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมสถานีบริการน�า้มัน และผู้ควบคุมสถานีบริการ LPG ส�าหรับหัวหน้างาน
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไอระเหยและการหกรั่วไหลของน�้ามัน
• จัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
• ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในสถานีบริการทุกสาขา
ด้านอาชีวอนามัย

• ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดของพนักงานสถานีบริการ

(Disclosure 412-1)

120 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



สิทธิลูกค้า

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผลกระทบ: 

• สิทธิในคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการสื่อสารและความปลอดภัย

• ติดป้ายสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในสถานีบริการ
• มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

การคุ้มครองสิทธิและข้อมูล
ส่วนบุคคล

ผลกระทบ: 

• สิทธิในความเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย

• สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย

• สิทธิความเป็นส่วนตัว

ด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า

• มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ผ่าน Call Center รวมถึงมีการด�าเนินงานตรวจสอบ แก้ไข และติดตาม 
ข้อร้องเรียน

• อ�านวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
• รับประกันความเสียหายจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า เมื่อพิสูจน์ได้จริง
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล

• สอบถามความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิก 
• มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่เผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม

เป้าหมายปี 2563

•	 เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านให้กับส่วนงานต่างๆ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

•	 ด�าเนินการด้านการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกส่วนงานในกลุ่มธุรกิจโรงกล่ันและธุรกิจการตลาด	 โดยจัดให้มีการก�าหนดนโยบาย	

มีขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหากมีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ถูกต้อง

การเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯ ผ่าน
สหภาพแรงงานพนกังานของบริษทัฯ ทีไ่ด้จดทะเบียนถกูต้องตาม
กฎหมาย ปัจจบัุนสหภาพแรงงานพนกังาน มีสมาชกิเป็นพนกังาน 
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของพนักงานทั้งหมด (Disclosure 
102-41) โดยมีการประชุมหารือกับผู ้บริหารอย่างสม�่าเสมอ  
ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิในการท�างานตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGP) สหภาพแรงงานฯ มีสิทธิแต่งตั้ง 
คณะกรรมการลูกจ้าง (ปัจจุบันมีจ�านวนทั้งส้ิน 13 คน) เพื่อ
พัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานร่วมกับผู้แทน
ฝ่ายบริหาร ท�าให้พนกังานได้รับสวสัดิการตรงตามความต้องการ
และความคาดหวังอย่างเหมาะสม และมีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันทกุไตรมาสตามทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ในปี 2562 จากการ
ทบทวนสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ตามความต้องการและความ
คาดหวังของพนักงาน บริษทัฯ ได้เพิม่ค่าช่วยเหลอืพนกังานระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มาตรการรับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในด้าน 
สิทธิมนุษยชน และประเด็นท่ีผิดข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ  
ทัง้จากพนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ และมีกลไกในการคุ้มครอง
พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลความลับ 
ซึง่เข้าถงึได้เฉพาะผูเ้ก่ียวข้อง และมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ซึ่งเป็นผู ้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในข้อร้องเรียน 
ดังกล่าว เพือ่พจิารณาสอบสวนด�าเนนิการตามระเบียบ และแจ้งผล 
กลับไปยังผู้แจ้งข้อมูล โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส ดังนี้

การแจ้งข้อมูลผ่านสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการลูกจ้าง
ของบริษัทฯ 
Hotline 1651 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผลลัพธ์ปี 2562

บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

121รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562




