
ประเด็นส�ำคัญดำ้นควำมยั่งยืน

บรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกิจตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้เสยีด้ำนควำมยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงมูลค่ำและคณุค่ำต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญจำกควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มร่วมกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) 

1.	 การระบุประเด็นส�าคัญ	 (Identification)	 ของกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียและองค์กร	
บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน เพื่อใช้
วิเครำะห์ในกำรระบุประเด็นส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ 
โดยพิจำรณำข้อมูลจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ท่ีอำจ 
ส่งผลกระทบต่อควำมยัง่ยนืในกำรด�ำเนนิธรุกิจขององค์กร ในด้ำน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยข้อมูลจำกปัจจัยภำยในและ
ปัจจัยภำยนอก ได้แก่

ปัจจัยภำยในองค์กร (เป้ำหมำยและแผนธุรกิจ) ประเด็น
ส�ำคัญจำกกำรระดมสมองของผู้บริหำรในกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร จัดท�ำกลยุทธ์ (Brainstorm Workshop) และ
ควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมยั่งยืนองค์กรท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยำว
ปัจจัยภำยนอกองค์กร (ทิศทำงแนวโน้มควำมย่ังยืน และ
ควำมเสี่ยงของโลก และควำมต้องกำรควำมคำดหวังของ 
ผูมี้ส่วนได้เสยี) ทบทวนแนวโน้มและทศิทำงด้ำนควำมยัง่ยนื 
และควำมเสี่ยงของโลก เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
ของโลก (SDGs) เกณฑ์กำรประเมนิควำมยัง่ยนืองค์กรตำม
ดัชนีควำมยั่งยืนดำวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Index) เกณฑ์ส�ำคัญของ UNGC (United Nation Global 
Compact) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจำก
กำรส�ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวังด้วยวิธีกำรที่
เป็นระบบและหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมกับกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียส�ำคัญ 9 กลุ่ม และกำรประชุมร่วมกับส่วนงำน
ผู้รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.	 การจัดล�าดับความส�าคัญ	(Prioritization)	
เป็นกำรน�ำประเด็นควำมย่ังยืนที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรและ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียมำเทียบเคียงกับควำมสอดคล้องในประเด็น
ควำมส�ำคัญและตัวชี้วัด GRI ซึ่งในปี 2562 พบวำ่มีประเด็นที่ผู้มี
ส่วนได้เสยีคำดหวงัต่อบรษิทัฯ ถงึ 120 ประเดน็ และน�ำมำจดักลุม่
ตำมหวัข้อได้ 25 ประเด็น จำกนัน้จงึเข้ำสูก่ระบวนกำรพจิำรณำให้
ค่ำล�ำดบัควำมส�ำคญัใน 2 เกณฑ์ตำมควำมส�ำคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  
และควำมส�ำคัญต่อองค์กร แล้วจึงก�ำหนดประเด็นลงตำรำง 
Materiality Matrix ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 แกนนอน : เป็นประเด็นท่ีส�ำคัญต่อองค์กร พิจำรณำ
ผลกระทบ โอกำส/ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิต่อองค์กรในระยะสัน้ 
และระยะยำว
2.2 แกนตั้ง : เป็นประเด็นที่ส�ำคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
ในกำรตัดสินใจใดๆ ต่อองค์กร โดยพิจำรณำจำกระดับ 
ผลกระทบและควำมส�ำคัญที่อำจเกิดขึ้นจำกองค์กรต่อกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย

3.	 การให้เหตุผล	(Validation)	
ประเด็นส�ำคัญที่ได ้จำกกำรวิเครำะห์ พิจำรณำและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยควำมยั่ งยืน
องค์กร (SPC) (Disclosure 102-32, Disclosure 102-33)  
โดยเฉพำะประเด็นจำกกลุ ่มลูกค้ำที่มีรำยละเอียดเก่ียวกับ
ควำมคำดหวังด้ำนสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น รวมถึงแนวโน้ม
ของโลกด้ำนควำมย่ังยืนในกลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนท่ีผลักดัน 
ให้บริษัทฯ เติบโตด้วยนวัตกรรมธุรกิจและพลังงำนสีเขียว 
บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ในประเด็นต่ำงๆ ตำมระดับควำมส�ำคัญและเหมำะสมใน 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับแผนงำนโครงกำร (Initiative Base) มุ่งเน้นเชิง 
กลยทุธ์ (Strategic Focus) มุ่งขบัเคล่ือนพนัธกิจ (Mission Driven)  
และมุ่งสู่ควำมเป็นผูน้�ำ (Sustainability Leader) รวมถงึก�ำหนด
ตวัชีว้ดัเพือ่ประเมินผลลัพธ์ทัง้ในระดับองค์กร ส่วนงำน โครงกำร 
และเชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนที่
เกีย่วข้องในสดัส่วนทีเ่หมำะสม (Disclosure 102-28) เพือ่เป็นกำร
กระตุน้ให้เกดิวฒันธรรมด้ำนควำมยัง่ยนืทัว่ทัง้องค์กร อย่ำงไรกต็ำม  
จำกกำรทบทวนควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีนี้  
พบว่ำ มีประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนในปี 2562 ดังนี้

44 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 45รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562
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Materiality Matrix Legend
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ส�าคัญต่อบริษัทฯ

ที่มา
Primary Source
• กำรส�ำรวจควำมผูกพันพนักงำน/ 

CEO BOX 
• กำรประชุม/สัมมนำพนักงำน 

ในกลุ่มธุรกิจ/สำยงำน
• กิจกรรม Engagement 

Ambassador
• ประชุมร่วมกลุ่มอุตสำหกรรม
• กำรลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน
• กำรประชุม/สัมมนำกับคู่ค้ำ
• กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกลูกค้ำ
• กำรวิจัยทำงกำรตลำด
• กำรประชุมหน่วยงำนภำครัฐ
• กิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ 
• ฯลฯ

Secondary Source 
• ติดตำมกฎหมำย ระเบียบ  

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติในกำรก�ำกับ
กิจกำรและกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

• ทบทวนเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ
• ทบทวนแนวทำงควำมยั่งยืน
• ทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจและ

ควำมเสี่ยงในอุตสำหกรรม/โลก
• ฯลฯ

คู่ค้า
• ควำมปลอดภัย
• ไม่เกิดอุบัติเหตุกำรรั่วไหลของน�้ำมันและ

สำรเคมี
• กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำ
• กำรพัฒนำสินค้ำ และคุณภำพน�้ำมัน
• กำรต่อต้ำนทุจริต
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
• กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
• ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ Non-oil
• กำรจัดส่งน�้ำมันครบถ้วนไม่สูญหำยและกำรลด

จ�ำนวนครั้งที่เรือช�ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถ
ขนส่งน�้ำมันได้

• ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

• สิทธิมนุษยชน
• กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

หน่วยงานราชการ
• ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
• กำรใช้พลังงำน 
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
• กำรปล่อยมลพิษอำกำศ
• กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
• กำรต่อต้ำนทุจริต

ผู้ถือหุ้น
• กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
• นักลงทุนสัมพันธ์
• กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ทบทวน : กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

กระบวนการภายใน 
• คณะกรรมกำรนโยบำย

ควำมยั่งยืนองค์กร 
(SPC) 

• กระบวนกำรวำง
กลยุทธ์/กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร

• กระบวนกำรวำงแผน
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ/
สำยงำน

กระบวนการภายนอก
• เทียบเคียงผลกำร

ด�ำเนินงำนกับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน 

• กำรทวนสอบกำรจัดท�ำ/
ตัวชี้วัดจำก 3rd Party 

• กำรประเมินดัชนีควำม
ยั่งยืนองค์กร (DJSI)

• กำรส่งประกวดรำงวัล
รำยงำนควำมยั่งยืน
ระดับประเทศ

การตัดสินใจ
• ปรับปรุงนโยบำยควำมยั่งยืนให้มีควำมสอดคล้องกับ

เกณฑ์ของสำกลมำกขึ้น 
• ด�ำเนนิโครงกำรต่อเนือ่ง/ต่อยอด และรเิร่ิมโครงกำรใหม่
• ปรบัเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนให้ท้ำทำยขึน้ โดยเฉพำะ

ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
• พัฒนำและขยำยขอบเขตกำรรำยงำนที่ครอบคลุม

มำกขึ้น 

Materiality Matrix Analysis

พนักงาน
• กำรดึงดูดและกำรรักษำพนักงำน
• โอกำสทำงอำชีพ
• กำรพัฒนำพนักงำน

ชุมชนสังคม
• ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
• กำรดูแลคุณภำพสิ่งแวดล้อม น�้ำเสียและ

ครำบน�้ำมัน
• กำรมีส่วนร่วมและพัฒนำชุมชน
• สิทธิมนุษยชน
• กำรพัฒนำสังคม
• กำรปล่อยมลพิษอำกำศ

ลูกค้า
• กำรพัฒนำสินคำ้ และคุณภำพน�้ำมัน
• กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร
• ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ 

Non-oil
• ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวก
• บริกำรจัดส่งน�้ำมันตรงเวลำและครบถ้วน
• ระบบบริหำรสถำนีบริกำรฯ ที่มี

ประสิทธิภำพและป้องกันทุจริต
• กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนธุรกิจและงำน

บริกำร

คู่แข่งทางการค้า
• กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 25 ประเด็น (Disclosure 102-47)

1. กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
2. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และเงื่อนไขสัญญำ
3. 3.1 กำรพฒันำสนิค้ำ และคณุภำพน�ำ้มนั/ 3.2 กำรพฒันำ

คุณภำพกำรบริกำร/ 3.3 กำรต่อต้ำนทุจริต
4. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
5. กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
6. ควำมหลำกหลำยและกำรขยำยธุรกิจ Non-oil
7. จัดส่งน�้ำมันครบถ้วนและลดจ�ำนวนครั้งที่เรือช�ำรุด

เสียหำย
8. ท�ำเลที่ตั้งของสถำนีบริกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
9. นักลงทุนสัมพันธ์

1. กำรใช้พลังงำน
2. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
4. กำรรั่วไหลของน�้ำมันและสำรเคมี
5. กำรปล่อยมลพิษอำกำศ
6. กำรบริหำรจัดกำรของเสีย

1. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
2. กำรมีส่วนร่วมและพัฒนำชุมชน
3. กำรดึงดูดและกำรรักษำพนักงำน
4. โอกำสทำงอำชีพ
5. สิทธิมนุษยชน
6. กำรพัฒนำสังคม
7. กำรพัฒนำพนักงำน
8. กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

ด้านเศรษฐกิจ (11 ประเด็น) ด้านสิ่งแวดล้อม (6 ประเด็น) ด้านสังคม (8 ประเด็น) 

หลักเกณฑ์ส�าคัญที่ใช้ในการจัด
ล�าดับความส�าคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย
• ผลกระทบ/กำรพึ่งพิงปัจจัยนั้น
• ควำมส�ำคัญในพื้นที่
• ควำมหลำกหลำยของกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ
• ควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำร

องค์กร
• โอกำสเกิด/ควำมรุนแรงของผลกระทบ
• ระยะเวลำที่เกิดผลกระทบ
• ควำมเสี่ยง/โอกำสทำงธุรกิจ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
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ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน • BCP • ผู้ถือหุ้น เพือ่รกัษาการเตบิโตของธุรกิจ กระจายรายได้ให้กับผูมี้ส่วนได้เสยี 
และรักษาเสถียรภาพการด�าเนินงาน

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รายได้และค่าใช้จ่าย 
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

60
144

การปฏิบัติตามกฎหมายหรือดีกว่า 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และ

การให้ความร่วมมือและสนับสนุน

หน่วยงานราชการ

• BCP • คู่ค้า
• หน่วยงาน

ราชการ
• ชุมชนและสังคม

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดต่อ
กฎหมาย ส่งผลให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

GRI 307: Environmental 
Compliance (2016)

GRI 419: Socioeconomic 
Compliance (2016)

307-1 Non-compliance with environmental laws 
andregulation (2016) 

419-1 Non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area (2016) 

DMA : ระบเุรือ่งการจ่ายเงินทีต่รงเวลาถกูต้องตามสญัญา

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านทุจริต
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

61-62
63-64
72-76

145-148
149-152

การพัฒนาสินค้า

และคุณภาพสินค้า

• BCP
• BGN

• คู่ค้า
• ลูกค้า

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บริโภค และ
การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: การเป็นสถานีบริการท่ีลูกค้าแนะน�า
และบอกต่อยี่ห ้อบางจากฯ (NPS 
Score)/ ความพึงพอใจของลูกค้า

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 94-100

การพัฒนาคุณภาพการบริการและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานีบริการ

• BCP
• BGN

• คู่ค้า
• ลูกค้า

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บริโภค และ
การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: จ�านวนสถานีบริการน�้ามันที่ปรับปรุง 
ภาพลักษณ์ฯ

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 94-100

การต่อต้านทุจริต • BCP • คู่ค้า เพื่อกระจายรายได้ให้คู่ค้าอย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อม่ัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ

GRI 205: Anti-Corruption (2016) 205-2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedure (2016)

• การต่อต้านทุจริต 63-64

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

• BCP • ผู้ถือหุ้น วางแผนจัดการเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจอย่าง
เป็นระบบ

Risk Management BCP Indicator: KRI ไม่เกินค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ • การบริหารความเสี่ยงองค์กร 65-69

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • BCP • คู่ค้า ยกระดับการด�าเนินงานของคู่ค้ากลุ่มส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การ
ด�าเนนิงานทีป่ลอดภัย มีคณุภาพ และสอดคล้องกับการพฒันา
ธุรกิจที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ SDG 12

GRI 204 : Procurement Practice 
(2016) 

GRI 308 Supplier Environmental 
Assessment (2016)

GRI 414 Supplier Social 
Assessment (2016) 

Sustainable Supplier 
Development

204-1 Proportion of spending on local suppliers 
(2016)

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken (2016) 

414-2 Negativesocial impacts in the supply chain 
and actions taken (2016) 

BCP Indicator:  การบรหิารระยะเวลาในการจดัหาพสัดุ
และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

72-76
144

ความหลากหลายและ

การขยายธุรกิจ Non-oil

• BCP
• BCR

• คู่ค้า
• ลูกค้า

ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บริโภค และ
การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: การเป็นสถานีบริการท่ีลูกค้าแนะน�า
และบอกต่อยี่ห ้อบางจากฯ (NPS 
Score)/ความพึงพอใจของลูกค้า

BCP Indicator: ร้อยละส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีก

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 94-100

การจัดส่งน�้ามันครบถ้วนไม่สูญหายและ

การลดจ�านวนครั้งที่เรือช�ารุดเสียหาย

จนไม่สามารถขนส่งน�า้มันได้

• BCP • คู่ค้า ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บริโภค และ
การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Transportation

BCP Indicator :  ร้อยละความพึงพอใจในงานขนส่ง
สินค้าและบริการ/ข้อร้องเรียนเร่ือง
ความล่าช้า/น�า้มันสูญหาย

• บางจากและผู้มีส่วนได้เสีย
• การขนส่งผลิตภัณฑ์

32-33
101-104

ท�าเลที่ตั้งของสถานีบริการ

และสิ่งอ�านวยความสะดวก

• BCP
• BGN

• ลูกค้า ตอบสนองเป้าหมายองค์กรในการเป็นทีห่นึง่ในใจผู้บริโภค และ
การให้บริการที่ตรงใจในรูปแบบ Greenovative Experience 

Product and Service 
Development

BCP Indicator: การเป็นสถานีบริการท่ีลูกค้าแนะน�า
และบอกต่อยี่ห ้อบางจากฯ (NPS 
Score)/ความพึงพอใจของลูกค้า 

BCP Indicator: ยอดขายน�้ามันเฉลี่ย

• การพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 94-100

นักลงทุนสัมพันธ์ • BCP • ผู้ถือหุ้น
• สื่อมวลชน

สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้น GRI 201: Economic Performance 
(2016)

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016)

• รายได้และค่าใช้จ่าย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

60
144

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ

ม

การใช้พลังงาน • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเรื่องส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและตอบสนองต่อเป้าหมาย SDG 7 และ SDG 12

GRI 302: Energy (2016) 302-1 Energy consumption within the organization 
(2016)

• การใช้พลังงาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

83-84
145

ก๊าซเรือนกระจก • BCP
• BCPG
• BBF
• BBE
• KSL
• BGN
• BCR

• หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเรื่องการมุ่งสู่องค์กรลดการปล่อย
คาร์บอน ส่งเสริมการควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงไม่เกิน  
2 องศาเซลเซยีส ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDG 7 และ SDG 13

GRI 305: Emissions (2016) 

Product transportation

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016)
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 

(2016) 
BCP Indicator: Significant environmental impacts 

of transporting products

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

85-86
146

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) (Disclosure 102-47)
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การด�าเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจ จัดงานเป็นคร้ังๆ มีเป้าหมาย
ระยะสั้น วัดผลลัพธ์ครั้งเดียว

การด�าเนินงานร ่วมกันเป ็นคณะท�างานหรือคณะ
กรรมการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ มีเป้าหมายระยะ
กลางและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

การด�าเนินงานที่มีการบริหารจัดการในระบบธุรกิจ 
พึง่ตนเองได้ มีศกัยภาพในการบรหิารจดัการด้วยตนเอง
และเป็นผู้น�าในวงการ มีเป้าหมายระยะยาว สร้างมูลค่า
ให้กับองค์กรและคุณค่าให้กับผูมี้ส่วนได้เสยี ควบคู่ไปกับ
ประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

การด�าเนินงานท่ีมีโครงสร้างเดียวกับคณะกรรมการ
บริหาร สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ  
ท่ีมุ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั มีการบูรณาการ
เป้าหมายร่วมกันเพือ่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและคณุค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้าน ประเด็นส�าคัญ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ความส�าคัญ GRI Topics Topic Specific Disclosure เนื้อหาที่รายงาน หน้า
ภายใน ภายนอก

ส
ิ่งแ

วด
ล
้อ
ม

 

การจัดการน�้า • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

บรหิารจดัการน�า้ใช้ผลติ ด้วยการท�าโครงการศกึษาเรือ่ง Water 
Footprint ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

GRI 303: Water (2016) 303-1 Water withdrawal by soruce (2016)
303-3 Water recycled and reused (2016)

• การบริหารจัดการน�้าใช้
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

87-88
147

การจัดการมลพิษอากาศ • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

ควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีกว่ามาตรฐานก�าหนด GRI 305: Emissions (2016) 305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), 
and other significant air emissions (2016)

• การจัดการมลพิษอากาศ
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

91-92
147

การจัดการการรั่วไหลของน�้ามัน

และสารเคมี

• BCP • คู่ค้า ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุน�้ามันรั่วไหล GRI 306: Effluents and Waste 
(2016) 

306-3 Significant spills (2016) • การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

90
148

การจัดการของเสีย • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

จัดการของเสียตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยใช้หลัก 3Rs

GRI 306: Effluents and Waste 
(2016)

306-2 Waste by type and disposal method (2016) 
306-3 Significant spills (2016)

• การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

93
148

ส
ังค

ม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย • BCP • คู่ค้า
• หน่วยงาน

ราชการ
• ชุมชนและสังคม

ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังานและผูรั้บเหมา รวมถงึไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนรอบข้าง

GRI 403: Occupational Health 
and Safety (2018)

403-9 Work-related injuries (2018) • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

110-115
151-152

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมในพื้นที่รอบโรงกลั่นฯ GRI 413: Local Communities 
(2016)

413-1 Opera t ions  w i th  loca l  commun i t y 
engagement, impact assessments, and 
development programs (2016)

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 133-143

การจัดการคนเก่งและบุคลากร • BCP พฒันากลุม่พนกังานทีมี่ศกัยภาพสงูให้มีความพร้อมและเตบิโต
ไปกับองค์กร ส่งเสริมการเกิด High Performance Culture

Labor Management Relations BCP Indicator: Best Employer Score by Kincentric • การดูแลพนักงาน 122-132

โอกาสทางอาชีพ • BCP พัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานตนเองทั้งสายวิชาชีพและ
ทัว่ไปเพือ่จงูใจให้พนกังานอยูกั่บองค์กร เพราะพนกังานทุกคน 
มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างผลส�าเร็จขององค์กร

GRI 401: Employment (2016) 401-1 New employee hires and employee turnover 
(2016)

• การดูแลพนักงาน 122-132

สิทธิมนุษยชน • BCP ประเมินประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพื่อการ
ป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ

GRI 412: Human Rights 
Assessment (2016)

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments (2016)

• สิทธิมนุษยชน 119-121

การพัฒนาสังคม • BCP • หน่วยงาน
ราชการ

• ชุมชนและสังคม

พัฒนาสังคมระดับประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมและพัฒนา
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

GRI 201: Economic Performance 
(2016)

Social Development

201-1 Direct economic value generated and 
distributed (2016) 

BCP Indicator: Social Return on Investment

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

133-143
144

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • BCP พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความสามารถเพียงพอในการ 
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

GRI 404: Training and Education 
(2016)

404-1: Average hours of training per year per 
employee (2016)

• การดูแลพนักงาน
• สรุปผลการด�าเนินงานด้านสังคม

122-132
151

การด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม

• BCP • คู่แข่งทางการค้า ด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ GRI 205:  Anti-Corruption (2016) 205-3 Confirmed incidents of corruption and action 
taken (2016)

• การต่อต้านทุจริต 63-64

48 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 49รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562




