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ปลูกสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตอบสนองความต้องการชุมชน 

เติมเต็มความสุขเพื่อสังคม 

สร้างสุขอนามัยในการทำงาน 
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...บริษัทตระหนักดีว่า 
บริษัทจะดำเนินธุรกิจไปได้ 

อย่างยั่งยืน ต้องมีการดำเนินงาน 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทได้ยึดถือ 

เป็นแนวทางปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง... 
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หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล 
กรรมการผู้จัดการ 

มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีร้ายแรงท่ีสุดครั้งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทย 

ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดข้ึนได้มีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ น้ำใจของคนไทย ซึ่งผมเห็นว่าเป็น  

การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปลูกฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคน 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก  

ภัยพิบัติคร้ังนี้ รวมทั้งพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก บริษัทต้องเร่งฟื้นฟูสำนักงาน

ของบริษัทที่ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกันก็ได้พยายามหาทุกวิถีทางท่ีจะช่วยประคับประคองพนักงาน  

ของบริษัทให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน  

แม้บริษัทจะประสบกับวิกฤตดังกล่าว แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ  

ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทตระหนักดีว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจไปได้อย่าง  

ยั่งยืนต้องมีการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างจริงจัง และจากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ปี 2554 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแล

บริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

สำหรับการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม  

โดยได้ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Aviation Biofuel) แก่เที่ยวบินพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รวมทั้งได้มีการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน 

การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน การช่วยเหลือชุมชน และทะนุบำรุงศาสนสถาน 

ผมภูมิใจที่บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยมีสังคมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
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บริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง 

โดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหารโดยรวมกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่ง  

ของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุมของการติดตามควบคุม 
ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงาน 
ให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมาย 

แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์...แผนกลยุทธ์... 
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่าง

เคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความเส่ียงและแผนกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ  

การบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 

เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทางเดียวกัน รวมท้ังจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีอำนาจหน้าท่ีสอบทานควบคุมการดำเนินการตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงผ่านการประชุมรายไตรมาส หรือจัดให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาประเด็น

ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาสและจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันการณ์ ทำให้บริษัทมี  

ผลการดำเนินงานที่ดีและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนั้น บริษัทยังได้พัฒนาการบริหารความเสี่ยงโดยรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่ง  

ของการติดตามควบคุมผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ รวมท้ังฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวน

ปรับปรุงเป้าหมายแผนกลยุทธ์ และประเมินความเส่ียงจัดทำแผนควบคุมความเส่ียงทุกปี โดยพิจารณาถึงประเด็น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยภายในทั้งเงินลงทุน บุคลากร อุปกรณ์

เครื่องจักรกล เทคโนโลยี ให้ทันสมัยสอดรับกับปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ระหว่างปี 2554 ถึง 2555 

บริษัทให้ความสำคัญในประเด็นและแผนควบคุมความเสี่ยง ด้านอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ภาระการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ระยะยาว ภัยอันตรายจาก  

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทต่อชุมชน และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มี

การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการพาน้องรักษ์ป่า แจกของขวัญวันเด็กแก่ชุมชน  

ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้บริษัท โครงการจิตอาสาจัดกิจกรรมให้ทหารท่ีได้รับบาดเจ็บจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   

พักผ่อนต่างจังหวัด จัดหาตู้น้ำดื่มให้แก่ชุมชนบริเวณคลังน้ำมันดอนเมือง จัดหาสุขาลอยน้ำ และรถรับ-ส่ง  

ให้แก่ประชาชนในช่วงประสบอุทกภัย เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2554) 

10 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
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ในส่วนของการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงให้สามารถวัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนั้น

บริษัทได้เชื่อมโยงการควบคุมจัดการความเส่ียงเข้ากับระบบการประเมินผลการดำเนินงานบริษัท (KPIs: 

Corporate Key Performance Indicators) ตามหลักการ Balanced Scorecard และขยายผลเพื่อวัดผลการ

ดำเนินงานในระดับฝ่ายและพนักงานด้วย ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทสามารถนำกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและควบคุมความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และสามารถดำเนิน

ธุรกิจให้บริการน้ำมันอากาศยานครบวงจรให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

ของประเทศไทย 
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...บริษัทได้จัดให้มี 
ฝ่ายงานและคณะทำงานต่างๆ  

ที่ทำหน้าที่สอดคล้อง 
ประสานกันเพื่อผลักดัน 

ให้มีการดำเนินงาน 
อย่างโปร่งใส และคำนึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย...  
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้  

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นผู้ผลักดันในเรื่องนี้ และวางแนว

นโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทได้นำไปสานต่อและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใส  

และตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน  

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเริ่มต้นที่คณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน โดยแบ่งได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

กรรมการจากภายนอกอ่ืน 8 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มี

ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทได้ด ี 

ยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกล่ันกรองงาน อันจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	

ทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีการ

รายงานข้อมูลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพัน

ที่มีไว้กับบุคคลภายนอกฯ  

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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•	 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	(Remuneration	Committee)	

ทำหน้าที่พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี สำหรับผู้ถือหุ้น และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี 

•	 คณะกรรมการสรรหา	(Nominating	Committee)	

ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ว่างลง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ  

ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	

ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง  

ที่สามารถยอมรับได้ กำหนดกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

และติดตามการนำไปปฏิบัติฯ 

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  

มคีวามเปน็อสิระอยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้ประธานกรรมการไมไ่ดเ้ปน็ประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ   

แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน แต่

คณะกรรมการดังกล่าวก็ได้เล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มี

การประเมินผลคณะกรรมการทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณา และกำหนดแนวทาง

ปรับปรุงการทำงานในดียิ่งขึ้นต่อไป 

14 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
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นอกจากนี้ สำหรับในด้านการปฏิบัติงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการกิจการ  

เชื้อเพลิง (Fuelling Operation Committee) เพื่อทำหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการ และการจัดการระบบ  

เติมเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การดำเนินการและการจัดการของระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บทบาทของคณะกรรมการต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้  

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  

5 ประการมาใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ 

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)  

2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) 

3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)  

4. มุง่สรา้งคณุคา่ของธรุกจิในระยะยาวแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)  

5. ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)  

รวมทั้งจะยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์การ 

(Corporate Key Performance Indicator) ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องมีการติดตามผล และรายงานให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ ท่ีสำคัญ เช่น นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ  

สภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายคุณภาพ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายด้านความรับผิดชอบ  

ต่อสังคมและแรงงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สานต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ทำหน้าที่สานต่อแนวนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดี  

ของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยในการจัดโครงสร้างองค์กร บริษัทได้จัดให้มี

ฝ่ายงาน และคณะทำงานต่างๆ ที่ทำหน้าท่ีสอดคล้องประสานกัน เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 

และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

16 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
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การจัดโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้เน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่ เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงาน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีเหมาะสม และมีประสิทธิผล บริษัทได้  

แบ่งงานด้านปฏิบัติการของบริษัทออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน ฝ่ายคลังน้ำมัน ฝ่ายเทคนิค 

ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค และแบ่งงานด้านบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี   

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

อีกทั้ง ได้จัดให้มีส่วนงานสนับสนุนซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อดูแลงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ส่วนงาน

บริหารกฎหมายและหลักทรัพย์ เพื่อดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้อง ส่วนงานบริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ

ว่าการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ส่วนงาน

บริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์เพื่อทำหน้าท่ีดูแลการประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงของบริษัท

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับปรุง และติดตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท  และส่วนงานบริหารระบบ

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลงานในด้านระบบคุณภาพ  

และความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ  

การดำเนินงานของบริษัท 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

ในการทำงาน  เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการงานด้านปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่และ  

รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด  

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยภาพรวม บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ปรับปรุงจรรยาบรรณ และ

ระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดให้มีคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อปฏิบัติ

หน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้การทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด  

ต่อบริษัท 
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พนักงานคือตัวจักรสำคัญในการปฏิบัติ 

ในด้านการกำกับดูแลกิจการนั้น อาจกล่าวได้ว่าพนักงานคือตัวจักรที่สำคัญที่จะสามารถนำพาให้การกำกับ  

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปสู่การปฏิบัติจริง โดยพนักงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ

กรรมการบริษัทจรรยาบรรณพนักงาน เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้

ข้อมูลภายใน เป็นต้น การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย ท้ังน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม  

รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดให้มีระบบการประเมินผล

ตนเองด้วยระบบ on line เป็นประจำทุกปี 

บริษัทได้กำหนดให้มีค่านิยมในการทำงานสำหรับพนักงาน เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของพฤติกรรมที่ดี สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลัก และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร โดย

ค่านิยมองค์การมี 4 ตัว และมีอักษรย่อของแต่ละตัวที่สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัท คือ B	A	F	S โดยมีคำอธิบาย

ของค่านิยมแต่ละตัว ดังนี้ 

Belief in Teamwork • เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน  

Awareness of Safety and Quality • ตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณภาพ 

Following Best Practice • มุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาล   

Service With Our Heart • บริการด้วยใจ   
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นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในด้าน

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับในด้านการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีนั้น บริษัทมีแผนการจัดอบรมในเรื่องนี้

เป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการให้ความรู้ด้านการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

ขณะเดียวกัน บริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญของ  

พนักงานทุกคนว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  

ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน  

ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำงานจนกระทั่งเกษียณ

อายุ โดยบริษัทได้ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ี  

เหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้ง 

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สิน

ของพนักงาน  

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของการดำเนินการของบริษัท

ในด้านต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง  

เท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย 

ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ  

คณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน

ประจำปี 2554 
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BOARD OF DIRECTORS 

คณะกรรมการบริษัท 

Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Nomination Committee  
คณะกรรมการสรรหา

Consultant to MD
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ M1, M2

Fuelling Operations Committee
คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง

Internal Auditor Division
ส่วนงานบริหารงานตรวจสอบภายใน

Internal Audit 
แผนกตรวจสอบภายใน

Legal & Securities Division
ส่วนงานบริหารกฎหมายและหลักทรัพย์

Corporate Affairs
 แผนกบริหารหลักทรัพย์

Legal
แผนกกฎหมาย

Investor Relations
แผนกลงทุนสัมพันธ์

Public Relations
แผนกประชาสัมพันธ์

Corporate Communication
แผนกสื่อสารองค์กร

Executive Assistant to Managing Director
ส่วนงานบริหารกรรมการผู้จัดการ

Finance & Accounting Department
ฝ่ายการเงินและบัญชี

Corporate Financial
แผนกการเงิน

Human Resources & Administration Department
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Business Development & Marketing Department
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

Accounting
แผนกบัญชี

Stock Control
แผนกควบคุมบัญชีน้ำมัน

Personnel
แผนกบุคคล

Administration
แผนกธุรการ

Purchasing
แผนกจัดซื้อ

Human Resources Development  
แผนกพัฒนาบุคลากร

Business Development & Marketing
แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด

Information Technology
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT System Engineering
แผนกวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร 
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Remuneration Committee 
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Safety, Occupational Health and Environment
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Quality, Safety, Health and Environment Representative (OH&SMR)
ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Quality, Safety, Health and 
Environment Division

ส่วนงานบริหารระบบคุณภาพ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

Risk Management & Strategic Plan 
Division

ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์

Safety
แผนกความปลอดภัย

Technical Department
ฝ่ายเทคนิค

Depot Department 
ฝ่ายคลังน้ำมัน

Aviation Refueling Department
ฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน

Donmueang & Regional Airport 
ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค

Electrical Engineer
แผนกวิศวกรไฟฟ้า

Mechanical Engineer
แผนกวิศวกรเครื่องกล

Quality Control
แผนกควบคุมคุณภาพ

Maintenance
แผนกซ่อมบำรุง

Depot Operation
แผนกปฏิบัติการคลังน้ำมัน

CIR & Maintenance
แผนกปฏิบัติการห้องควบคุมและซ่อมบำรุง

Aviation Refueling
แผนกบริการน้ำมันอากาศยาน

Aviation Information Service
แผนกบริการข้อมูลการบิน

Donmueang Airport
สถานีบริการดอนเมือง

Regional  Airport – USM
สถานีบริการภูมิภาค – สมุย

Regional  Airport – THS
สถานีบริการภูมิภาค – สุโขทัย

หมายถึง สายการบังคับบัญชา
หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
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คณะกรรมการบริษัท 
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...บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน 
ที่ตั้งใจช่วยเหลือสังคมโดยรอบ 

ดำเนินงานบนแนวคิดพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์สังคมไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม 

และตระหนักอยู่เสมอว่า 
ในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
ควรจะชดเชยผลประโยชน์ที่ได้รับ 

กลับคืนสู่สังคมด้วย... 
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ห่วงใยสังคม ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใส่ใจต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือชุมชน (Corporate 

Social Responsibility) โดยบริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจย่อมต้องดำเนินไปเป็นหน่ึงเดียวกับชุมชนและ  

สิ่งแวดล้อมอย่างแยกไม่ได้ และถือเป็นหน่ึงในดัชนีชี้วัดความย่ังยืนขององค์กร โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

บาฟส์ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมท้ังใส่ใจ

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเอาใจใส่ดูแลการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุด  

ของผู้ใช้บริการ บาฟส์ยังคำนึงถึงการให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การดำเนินธุรกิจ  

ตามหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด 
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บาฟส์มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนดังนี้  

1. ร่วมบริจาคการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ตามวาระต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

3. บริจาคและช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงมูลนิธิต่างๆ ตามความเหมาะสม  

จากความมุ่งม่ันตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท บริษัทจึงได้มีการจัดทำแผนงานด้าน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบ  

ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับสากล เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีบริษัทมุ่งมั่น

แก้ไขอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อทุกวิถีการดำเนินชีวิตบนโลกน้ี โดยบริษัท

มีแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 

โครงการพาน้องรักษ์ป่าชายเลน 

ป่าชายเลนมีความสำคัญในระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำหลายชีวิต  

เป็นสถานที่เจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หลายพันธุ์ เป็นที่ป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเล อีกทั้ง เป็นกลไกสำคัญในการ

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสำคัญในการบรรเทาวิกฤตการณ์

ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ การปลูกฝังความรู้แก่เยาวชนให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างแท้จริง 

บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการ “พาน้องรักษ์ป่า” เพื่อปลูกป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยได้มีการปลูกต้นลำพูมาตั้งแต่ปี 2553 
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ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนพื้นท่ีรอบคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ ได้แก่ โรงเรียน  

วัดหัวคู้ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และโรงเรียนวัดปากคลองมอญ โดยพนักงานบริษัทได้พาคณะครูและนักเรียน  

ไปทัศนศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ และร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์  

และหวงแหนสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามา  

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับบริษัทด้วย  

ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็น  

ต้องทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแท้จริง

โดยผ่านกระบวนการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบและ  

ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อน 

โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นโครงการนำร่อง  

ท่ีบริษัทได้เข้าไปดำเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี  

โลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ National Metal and 

Materials Technology Center (MTEC) และองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ 

Thailand Greenhouse Gas Management Organi- 

zation (TGO) ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้

จากหลายๆ ส่วนอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างขอบเขต  

ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การดำเนินกิจกรรมภายในบริษัทเพื่อทราบปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  

โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร			

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบ

รุนแรงมากขึ้น การควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน  

เชื่อว่า สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์โลกร้อนอย่างเป็น  

รูปธรรม ก่อนที่จะสามารถควบคุมปริมาณการปล่อย
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กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากโครงการข้างต้น บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีก เช่น

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานผสานค่านิยมองค์การ กิจกรรมบริการเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (โปรดดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม)  

เติมเต็มสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานที่ตั้งใจช่วยเหลือสังคมโดยรอบ ดำเนินงานบนแนวคิดพื้นฐานในการสร้างสรรค์

สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม และตระหนักอยู่เสมอว่าในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทควรจะชดเชย  

ผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนสู่สังคมด้วย โดยบริษัทได้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้โอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้ 

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน 

ด้วยภารกิจหลักของบริษัทคือ การจัดเก็บและสำรองน้ำมันอากาศยานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

บริษัทจึงต้องมีการควบคุมและเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการอบรมความรู้พื้นฐาน

เรื่องการดับเพลิงให้กับพนักงาน จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน รวมท้ัง ได้เชิญชุมชนรอบคลังน้ำมัน  

เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ตัวผู้ได้รับการอบรม รวมถึงสังคมและ

ชุมชนรอบข้างด้วย 
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โครงการบำรุงขวัญทหารหาญ  

บริษัทร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก และศูนย์อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ  “บำรุงขวัญ

ทหารหาญ” เพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวเขตชายแดนของ

ประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ทหารผู้ที่เสียสละเลือดเน้ือและแรงกายน้ัน ได้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิและ

เกิดความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวท้อแท้ โดยบริษัทเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการตอบแทนคุณความดีของทหารที่

ได้เสียสละเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักของชาวไทยทุกคน และสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมความสามัคคีแก่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมและปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อไปด้วย 

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา  

บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ อาทิ 

โรงเรียนวัดหัวคู้ โรงเรียนปากคลองมอญ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง สระบุรี โรงเรียน  

บ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี เป็นต้น รวมทั้ง ได้จัดให้มีโครงการครูอาสา โดยบริษัทสนับสนุนพนักงานซึ่งมีจิตอาสา

ร่วมเสียสละเวลาเพื่อสอนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนวัดหัวคู้  

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสท่ัวประเทศท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  

เล่าเรียน โดยไม่คำนึงถึงชาติพันธุ์ ศาสนา และเชื้อชาติ  
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โครงการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือชุมชน  

บริษัทมีกิจกรรมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือชุมชนมากมาย อาทิ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ชุมชน   

การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชุมชนเปรมประชากร ชุมชน

ร่มไทรงาม โรงเรียนวัดหัวคู้  การสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานในส่วนของงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง 

การมอบปฏิทินเก่าให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นต้น   

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  

บริษัทตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติผ่านสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง ยังได้จัดให้มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้พนักงานได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พนักงานกันเอง  

เมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติอีกด้วย 
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การสืบสานวัฒนธรรมไทย และทำนุบำรุงศาสนา  

บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าการมีศาสนาเป็นหลักยึดแห่งจิตใจน้ันเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทำให้มนุษย์ประพฤติตนถูกต้องตาม



ศีลธรรม
 และช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางสังคมที่งดงาม
บริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ



การสืบสานวัฒนธรรมไทย
และทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้


การสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา  

บริษัทได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 โดยการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง



พุทธศาสนา
 การทอดกฐินพระราชทาน
ทอดกฐินสามัคค
ี ทอดผ้าป่าการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน
 เช่น
 บริจาคเงินให้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อซื้อท่ีดินในการถมวัด
 ทอดกฐินพระธาตุม่อนจอมแจ้ง



ทอดผ้าป่าวัดเทพประสิทธิ์
ทอดผ้าป่าวัดเบญจมบพิตร
เป็นต้น


การสนับสนุนสำนักวิปัสสนาดำรงธรรม  

บริษัทตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมและยึดเหน่ียวจิตใจ
 อีกท้ังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่



พนักงาน
บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่สำนักวิปัสสนาดำรงธรรมอย่างต่อเนื่อง
 ได้แก่
 การร่วมสวดมนต์
 ฟังธรรม


เลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 ถวายสังฆทาน
นอกจากน้ี
ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
บริษัทยังได้เชิญชวนพนักงาน

ให้เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
เพื่อร่วมฟื้นฟูสำนักวิปัสสนาดำรงธรรมอีกด้วย
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วิกฤตการณ์น้ำท่วมในปี 2554  

นอกเหนือจากการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามข้างต้น ในช่วงปลาย

ปี 2554 ได้เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงในประเทศไทย โดยบริษัทก็ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย 

เนื่องจากน้ำได้เข้าท่วมสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ดอนเมือง ทำให้บริษัทต้องปิดสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราว 

และพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน ฝ่ายบริหารของบริษัท  

มีความเห็นอกเห็นใจพนักงาน และได้พยายามช่วยเหลือพนักงานอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวก

ในด้านการปฏิบัติงาน โดยได้จัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวให้แก่พนักงานที่สถานีบริการสาขาสุวรรณภูมิ  

และคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ และสำหรับพนักงานท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน บริษัทก็อนุญาตให้ทำงาน

ที่บ้านได้ โดยขอความเห็นชอบผ่านผู้บังคับบัญชา อีกท้ังบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือดูแลพนักงานทุกคนเรื่อง  

การเดินทางและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเป็นกรณีพิเศษในการให้ความช่วยเหลือ

พนักงานที่ประสบอุทกภัย ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ และเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย  
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นอกจากการดูแลพนักงานบริษัทซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรแล้ว บริษัทก็ไม่ละเลยภารกิจสำคัญในการ

ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนสุขาลอยน้ำให้กับชุมชนบริเวณคลังน้ำมันดอนเมือง และให้บริการ  

รถโดยสารแก่ชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การมอบตู้น้ำด่ืมให้แก่ชุมชนใกล้เคียง ภายหลังวิกฤต

น้ำท่วม รวมทั้ง ยังได้เชิญชวนพนักงานของบริษัทไปร่วมปั้น EM Ball เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย ที่วิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์ทหารบก และนำมาแจกจ่ายให้กับพนักงาน ชุมชนเปรมประชากร ไทรงาม พร้อมทั้งร่วมเดินทาง  

ไปโยน EM Ball ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกด้วย 
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ความประทับใจจาก  
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ความประทับใจในกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าชายเลน 
(นางสาวปภัสรา พรหมอักษร) 

ในการร่วมกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าชายเลนของบาฟส์ 

และคณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาเคมสีิง่แวดลอ้ม ป ี3 ไดมี้ 

โอกาสร่วมโครงการที่ดีมากๆ เป็นกิจกรรมที่มีความรู้

และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจากวิทยากรบรรยาย

ในเรื่องการปลูกป่าท่ีถูกวิธี โดยอาจารย์กรองแก้ว   

ทิพยศักดิ์ ทั้งได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ โรงเรียนวัดหัวคู้ 

ร่วมให้ความรู้ พร้อมการทดลองการปลูกแบบใหม่ 3 วิธี 

คือ การปลูกแบบเดิม การปลูกแบบยังคงถุงดำไว้   

การครอบด้วยขวดน้ำพลาสติก ซึ่งจะทำการตรวจนับผล

ในระยะเวลาต่อไป  

ดิฉันรู้สึกประทับใจมากๆ อยากกลับไปร่วมกิจกรรมดีๆ

เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่า

วันที่ปลูกจะอากาศร้อนมากแต่ก็สนุกมากเช่นกัน ดิฉัน

ยังได้เล่าความประทับใจการปลูกป่าชายเลนท่ีบางป ู 

ให้กับสมาคมในชมรมทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เป็นโครงการที่ดีจริงๆ ค่ะ  
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กิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้อย่าง

มากในเรื่องของ “การปลูกต้นลำพู” ไม่ว่าจะเป็นการ

ดูแลรักษา ขั้นตอนในการปลูก รวมท้ังประโยชน์ของ  

ต้นลำพูอีกด้วย เน่ืองจากป่าชายเลนมีความสำคัญ  

ต่อระบบนิเวศวิทยาแนวชายฝั่ง เป็นที่เพาะพันธุ์และ

เจริญเติบโตของพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด เช่น   

ปลาตีน อกีท้ังยงัชว่ยปอ้งกนัน้ำกดัเซาะและดูดซมึน้ำเสยี 

ซึ่งบรรยากาศขณะปฏิบัติภารกิจนั้น ถึงแม้แดดจะร้อน

มากๆ เปื้อนดินเลนบ้าง แต่ทุกคนก็เต็มใจ และตั้งใจที่

จะทำ สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ 

  

 

ความประทับใจในกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าชายเลน
(นางสาวสุนิสาทิวพัฒน์)

จากกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าชายเลนเป็นกิจกรรมส่งเสริม

ให้มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าชายเลนเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งที่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนได้  

ความประทับใจในกิจกรรมคร้ังนี้มีมากมายนัก สำหรับ

ตัวดิ ฉันทำหน้าที่ เตรียมข้อมูล ต้องมีการวางแผน   

การทำงานที่เป็นระบบให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดหัวคู้ 

น้องๆ ให้ความร่วมมือ และความกระตือรือร้นดีมาก  

วันที่ทำการปลูกจริงทุกคนมีหน้าตาที่เบิกบานเพราะ

สนุกสนานที่ได้ลุยโคลนและได้ช่วยปลูกต้นไม้ สิ่งที่  

ประทับใจมากที่สุด คือ ทางบาฟส์ได้มอบโอกาสให้แก่

พวกเราชาวเคมีสิ่งแวดล้อม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 

ได้มีกิจกรรมดีๆ 

ความประทับใจในกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าชายเลน
(นางสาวพันธ์นิภาห้อยสันต์)


35

55-01-114-001-064_new21_J.indd  35 3/21/12  9:18:57 PM



รางวัลที่ 1 เด็กหญิง นราวรรณ อุทกโยธะ 
ชื่อเรื่อง : ป่าสวยด้วยบาฟส์ 

บาฟส์ เป็นส่วนหนึ่งของการนำน้องๆ ให้รักษาธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเข้าอบรม 

ทำให้รู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์

กับเราอย่างไร ปัญหาภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้

ปัญหาของภาวะโลกร้อน พี่ๆ บาฟส์ยังส่งพนักงานใจดี

มาสอนวิชาไฟฟ้าให้พี่ๆ มัธยมต้นอีกด้วย พวกหนูโชคดี

มากที่ได้เข้าโครงการนี้ 

รางวัลที่ 2 เด็กหญิง ขวัญใจ ใหญ่กล้า 
ชื่อเรื่อง : โลกสวยด้วยมือบาฟส์ 

บาฟส์เล็งเห็นปัญหาของป่าชายเลน ซึ่งเป็นป่าชนิดหนึ่ง

ที่อยู่ติดกับริมทะเล จึงได้จักโครงการ “พาน้องรักษ์  

ป่าฯ” ส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักคุณค่าของป่าชายเลน  

พี่บาฟส์และจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้ เกี่ยวกับป่า  

ชายเลนและภาวะโลกร้อน บาฟส์เปรียบเสมือนดังต้นไม้

ที่ให้ความสดชื่น สดใส แก่โลกของเรา 
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รางวัล 3 เด็กหญิง มาริสา บุญฤทธิ์ 
ชื่อเรื่อง : บาฟส์อนุรักษ์ป่าชายเลน 

บาฟส์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง มาให้ความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนมากมาย ไม่ว่า  

จะเป็นประโยชน์ของป่าชายเลน ที่อยู่อาศัยของสัตว์ในป่าชายเลน 

สอนให้รู้จักธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ และกิจกรรมสนุกๆ

มากมาย  

รางวัลที่ 4 เด็กหญิง ปิยฉัตร สมบุญ 
ชื่อเรื่อง : มีพี่บาฟส์ที่ไหนสุขใจที่นั้น 

โรงเรียนวัดหัวคู้ของเราได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ของบาฟส์มา

ให้ความรู้เก่ียวภาวะโลกร้อนและป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน

สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และยังมิตรกับโลก ไม่ว่าจะ

เป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม แค่พวกเราได้ยินชื่อว่าบาฟส์ก็รู้แล้วว่าต้อง  

มีความรู้ ความสนุกสนานและของขวัญสวยๆ มาฝากพวกเรา 

รางวัลที่ 5 เด็กหญิง ชลดา จันทร์วงษา 
ชื่อเรื่อง : พาน้องรักษ์ป่า 

ถ้าไม่มีบาฟส์พวกหนูคงไม่ได้ปลูกป่าชายเลนและไม่ได้เห็น

ธรรมชาติที่สดใสและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน พวกหนูโชคดีมากท่ีมี  

พี่บาฟส์จัดกิจกรรมพาน้องรักษ์ป่าให้เด็กๆ ทุกคนรู้จักป่าชายเลน

และไม่ทำลายป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป 
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...บริษัทตระหนักและเล็งเห็น 
ถึงความสำคัญของการใช้ 
และการอนุรักษ์พลังงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 

การใช้พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

อย่างยั่งยืน... 
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บริษัทให้ความสำคัญเร่ืองการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และศึกษาความเป็นไปได้

ของการใช้พลังงานทางเลือก โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การ  

เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

คณะทำงานลดโลกร้อน (Green Committee) 

คณะทำงานลดโลกร้อนเป็นผู้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย

อนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมและดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน  

ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมและตรวจสอบ  

การใช้พลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการคำนวณและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ  

เรือนกระจกภายในองค์กร ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบ ดังนี้  

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาวการณ์พลังงานในปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ข้ันวิกฤตพลังงาน บริษัทจึงกำหนดนโยบาย

อนุรักษ์พลังงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1. ให้มีการสรุปและรายงานผลการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ฝ่ายบริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ   

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ใหม้กีารปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทัง้ในอาคารสำนกังานและกระบวนการกกัเกบ็/สง่จา่ยนำ้มนั 

3. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเคร่งครัด 

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
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4.	 ให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

5.	 ให้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานของบริษัท	

6.	 ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในแผนประชาสัมพันธ	์ 

	 ของบริษัท	

7.	 ให้มีการเผยแพร่เป้าหมาย	แผนงาน	และผลการอนุรักษ์พลังงานประจำปีเพื่อให้บุคลากรรับทราบ	 เข้าใจ	และ	 

	 ปฏิบัติตาม	

  

 

 

 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก

บริษัทเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องใน	“โครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและร่วมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ขององค์กร”	 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ	 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 

โดยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร	 ในการ	 

คิดคำนวณหาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	บริษัทได้แบ่งขอบเขตการคำนวณเป็น	3	ขอบเขต	อันได้แก่		
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ขอบเขตที่ 1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission) 

ขอบเขตนี้พิจารณาจากการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดขององค์กรที่มีอำนาจในการจัดการและสามารถควบคุมได้ 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ  

1. กิจกรรมการบริการเติมน้ำมันอากาศยาน 

2. กิจกรรมการเดินทางระหว่างสำนักงานของพนักงานระหว่างปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมการประกอบอาหารของบริษัท 

ขอบเขตที่ 2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (Indirect Emission) 

ขอบเขตนี้พิจารณาจากการใช้พลังงานในองค์กรท่ีมีอำนาจในการจัดการและควบคุมได้ ในท่ีน้ีคือ กิจกรรมการใช้

พลังงานไฟฟ้า 

ขอบเขตที่ 3 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ (Other Indirect Emission) 

1. กิจกรรมการเดินทางระหว่างสถานที่พักอาศัยมาสถานที่ทำงาน 

2. กิจกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน 

3. กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในการถ่ายน้ำมัน 

4. กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง 

5. กิจกรรมการใช้กระดาษภายในองค์กร 

6. กิจกรรมการกำจัดขยะภายในองค์กร 

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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 ขอบเขต ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

 ขอบเขตที่ 1 1,221.44 

 ขอบเขตที่ 2 2,613.96 

 ขอบเขตที่ 3 611.30 

 รวม 4,446.70 

ในปี 2554 บริษัทมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 4,446.70 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

โดยขอบเขตที่ 1 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 27 ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

ขอบเขตที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 59 และขอบเขตที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 14  

กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตารางปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรประจำปี 2554 

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานผสานค่านิยมองค์การ 

การปลูกฝั งความมี จิตสำนึกรักษ์สิ่ งแวดล้อมแก่  

พนักงานถือเป็นความสำคัญอันดับแรกๆ ที่คณะทำงาน

ลดโลกร้อนใส่ใจ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานผสานค่านิยม

องค์การเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะทำงาน  

ลดโลกร้อนร่วมกับคณะทำงานค่านิยมองค์การ   
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ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้าน

พลังงานทดแทนและเป็นการสร้าง

จิ ต ส ำ นึ ก ใ น ด้ า น รั ก ษ์ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  

แก่พนักงานพร้อมกับการปลูกฝังค่านิยม

การมีใจรักการบริการ โดยจัดขึ้นวันที่ 

28-29 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์เรียนรู้

พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา วังดุม 

เม้าท์เทนแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมบริการเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ 

ความพยายามในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศถือเป็นเรื่องท้าทาย  

ของภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจการบิน  

บริษัทจึงเข้าร่วม “โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือจากองค์กร  

ในภาคอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท  

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โบอิ้ง จำกัด โดย  

ได้ทดลองบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศชีวภาพในสองเท่ียวบิน คือ เท่ียวบินปฐมฤกษ์ทดลองบินเหนือน่านฟ้า

กรุงเทพมหานครและเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 21 และ 22 ธันวาคม 2554 

ตามลำดับ 

บริษัทให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพผ่านรถ Refueller โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการในส่วนเชื้อเพลิง

อากาศยานชีวภาพเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงของรถเติมน้ำมันที่เข้าร่วมปฏิบัติครั้งนี้ บริษัท  

ได้ชดเชยด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อสนับสนุนให้เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินสีเขียวอย่างแท้จริง 
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...บรษิทัมกีารกำหนดระเบยีบปฏิบติั 
เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของ 

พนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทน 
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบับริษัทอืน่ทีอ่ยูใ่นธุรกิจเดยีวกนั  
อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทน 
และสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท 

อยู่ในระดับดีถึงดีมาก... 
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การจ้างงาน

การทำงานของพนักงานบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานท่ีทำงานในเวลาปกติ (Day 

Time) และพนักงานที่ทำงานกะ (Shift) เน่ืองจากการให้บริการของบริษัทเป็นการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน 

จึงต้องมีพนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 379 คน แบ่งเป็นพนักงานทำงานในเวลาปกติ 120 คน  

พนักงานกะ 259 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานชาย 307 คนและพนักงานหญิง 72 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของพนักงานชาย

ของบริษัทมีมากกว่าพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

แรงงานและสิทธิมนุษยชน
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ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดให้มีระบบการคัดเลือกพนักงานท่ีมีมาตรฐาน มีท้ังการสอบ  

ข้อเขียน การทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล รวมทั้ง มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานด้วย 

จากกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนา

ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้อัตราการลาออก

ของพนักงานอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยจากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2550-2554) พบว่าอัตราการลาออก  

ของพนักงานเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.5 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด  

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัทมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให ้ 

ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าว  

ได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)   

ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเล้ียงชีพ (Provident Fund) การทำประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ  

ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อ  

ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทข้ึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ  

พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และ

ยุติธรรม โดยบริษัทจัดให้แต่ละงานมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicators: KPIs) ในแต่ละด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัจจัยที่มีผล  

ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงปลายปี เน่ืองจากผลการ

ประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับเงินเดือนของพนักงานสำหรับต้นปีถัดไป  

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามระดับของพนักงาน 

และลักษณะงาน โดยสำหรับพนักงานในระดับบริหาร จะมีการให้น้ำหนักความสำคัญในตัวชี้วัดท่ีผูกกับตัวชี้วัด  

ของบริษัท (Corporate KPIs) มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการจะมีการให้น้ำหนัก

ความสำคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะตำแหน่งงาน และพฤติกรรม 

การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานของบริษัท โดยการพัฒนาพนักงานเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดระดับองค์กร 

(Corporate KPIs) ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทได้มุ่งเน้น

ในการพัฒนาพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งเกษียณอายุงาน ดังนี้  

• จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับบริษัท ลักษณะการประกอบ  

 ธุรกิจของบริษัท ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง  

 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และค่านิยมองค์การ (Core Value) เป็นต้น 
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• จัดให้มีการฝึกอบรมในงาน (On the job training: OJT) สำหรับพนักงานใหม่ พนักงานโอนย้าย และพนักงาน  

 ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ  

• มีการประเมินผลพนักงานระหว่างทดลองงานเป็นระยะเพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบว่าการปฏิบัติงาน  

 ของตนเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ และมีข้อบกพร้องใดที่ต้องมีการพัฒนาหรือไม่ พร้อมจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง  

 คอยแนะนำงานตลอดการทดลองงาน 

• มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งมีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

• มีนโยบายในการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงานท้ังในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให ้ 

 พนักงานได้มีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป 

• มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลังการฝึกอบรม ทำให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการพัฒนาในเรื่อง  

 ที่เข้ารับการอบรม 

• มีการส่งเสริมพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่นำมาใช้เป็น  

 มาตรฐานในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพ  

 ของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training   

 Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าใน  

 สายอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นต้น  

• มีนโยบายหมุนเวียนงานภายใน (Job Rotation) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้งานที่กว้างขึ้น  

 เพื่อความก้าวหน้าสำหรับการทำงานในอนาคต 

• จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น หลักสูตร Mini MBA หรือหลักสูตร  

 ปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาต่างๆ 
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• ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุงาน 5 ปี บริษัทจะมีการให้ความรู้ในหลักสูตรการบริหารเงิน การใช้ชีวิต  

 หลังเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานสามารถบริหารเงินเพื่อดำรงชีวิตภายหลัง  

 เกษียณได้อย่างมีความสุข 

ความสัมพันธ์แรงงาน 

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management: HRM) ซึ่ง  

ประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละฝ่าย เพื่อดูแลนโยบายและอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เช่น การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง การปรับกลุ่มงาน การอนุมัติตำแหน่งงานใหม่ การปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน 

แผนการฝึกอบรม การอนุมัติเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน การอนุมัติให้ทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน และ

การดูแลด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงานในด้านต่างๆ  เป็นต้น 

สำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานโดยตรง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (ก.ส.บ.) ขึ้น 

ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง โดยสำหรับฝ่ายลูกจ้างได้มีตัวแทนของพนักงานท่ีได้รับเลือกต้ังมาจาก  
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ทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเร่ืองสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ และสำหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  

บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานฝึกอบรม (Training Working Group: TWG) ซึ่งกรรมการของ TWG ประกอบด้วย

ตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และตัวแทนจากพนักงานทุกฝ่ายเพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม 

(Training need) และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน โดยได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมล่วงหน้า

เป็นรายปี  

บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น จัดให้มีการ

ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้งเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของบริษัท จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายงาน

เป็นรายเดือน หรือการประชุมภายในส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสโมสรพนักงาน ซึ่งมีตัวแทนจากพนักงานฝ่ายต่างๆ และกำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย  

เป็นที่ปรึกษาสโมสร ซ่ึงมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยสโมสรพนักงานเป็นเสมือนศูนย์กลางของพนักงาน  

ในการดำเนินกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยสโมสรได้จัดให้มีชมรมต่างๆ ซึ่งเป็น

ไปตามความต้องการของพนักงาน เช่น ชมรมท่องเท่ียว ชมรมกีฬาต่างๆ รวมท้ังมีการดูแลในการจัดสถานที่  

ออกกำลังกายให้พนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วย 
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สิทธิมุนษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้  

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินการของบริษัท  

ในเรื่องนี้พอสังเขป ดังนี้ 

• จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม  

 ศักยภาพ และมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการอย่างเหมาะสม  

• พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเลื่อน  

 ตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างในการเติบโตตามกลุ่มงาน (Job level) ซ่ึง  

 กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับพนักงานที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ 

• ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กร  

 ธุรกิจ และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

• มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ  

 สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

• สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน   

 เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการ  

 ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

51

55-01-114-001-064_new21_J.indd  51 3/21/12  9:23:49 PM



...บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ซึ่งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน 

ในทุกกระบวนการของบริษัท 
คำนึงถึงด้านความปลอดภัย 

เป็นสำคัญ...  
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บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนด

เรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายเป็นประจำทุกปี และมีการ

ติดตามผลทุกไตรมาส   

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง

ชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 
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นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับ จัดเก็บ และให้บริการน้ำมัน

อากาศยาน ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน ในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตาม  

 กฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ 

2. ควบคุมปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ  

 ทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเส่ียงต้ังแต่ปานกลางข้ึนไป เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย   

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท  

 อย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการ  

 ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

5. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้และความตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  

 สภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงความปลอดภัยนอกงาน 

6. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  

 สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลกำหนด

นโยบายและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพื้นที่ปฏิบัติการ

ของบริษัททั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีบริการสุวรรณภูมิ อีกทั้ง

ได้จัดให้มีตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้กำหนดไว้  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยตรง ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อกรรมการผู้จัดการ 
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การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีการ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการของบริษัทคำนึงถึง

ด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมทั้งได้มีการให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและมีส่วนร่วม  

อย่างทั่วถึง อาทิเช่น 

• จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2554 เน่ืองในโอกาสชั่วโมงความปลอดภัยครบ 7 ล้าน ชั่วโมง-คน   

 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อน  

 พนักงานโดยร่วมฟื้นฟูสถานที่ทำงานหลังประสบเหตุการณ์อุทกภัย 

• จัดอบรมหลักสูตร “อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” แก่พนักงานทุกคน 

• จดัอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดา้นความปลอดภยั เชน่ หลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ตน้แกพ่นกังาน หลกัสตูรการอพยพหนไีฟ 

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Preventive Equipment) ให้พนักงานบริการเติมเชื้อเพลิง  

 อากาศยาน 

• จัดตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทุกปี 

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้น บริษัทได้จัดให้มีหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยประจำ

พื้นที่คลังน้ำมันดอนเมืองและสถานีบริการสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเพิ่มศักยภาพ

สำหรับการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานตามกระบวนการโดยปกติแล้ว บริษัทยังมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี  

โดยได้มีการหมุนเวียนสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อฝึกซ้อมแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับเหตุ

วิกฤตต่างๆ เช่น แผนฉุกเฉินน้ำท่วมคลังน้ำมัน และแผนฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลภายในสนามบินดอนเมือง  

แผนฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลและเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำมัน  เป็นต้น 
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อนึ่ง จากการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้บริษัท

สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานนับเป็นชั่วโมง ความปลอดภัยในการ

ทำงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 7,194,777 ชั่วโมง-คน ซึ่งบรรลุเป้าหมาย

ชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงาน 7,000,000 ชั่วโมง-คน และเป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการทำงาน  

ต่อไป คือ 8,000,000 ชั่วโมง-คน 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2554 ท้ัง 3 พื้นท่ี ได้แก่ พื้นท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 

พื้นที่คลังน้ำมันสุวรรณภูมิ และพื้นที่สถานีบริการน้ำมันอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกด้วย 

ภาพแสดงการใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ขณะปฏิบัติงาน 

• หมวกนิรภัย 

• แว่นตาป้องกันแสง 

• ที่อุดหู Ear Protection 

• หน้ากาก 

• เสื้อสะท้อนแสง 

• ถุงมือ 

• รองเท้า Safety 
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...กอ่นและหลังทีร่ถเติมนำ้มนั 
บรกิารเติมให้กับเคร่ืองบนิ 

เจา้หนา้ทีค่วบคมุการเติมจะทำการตรวจหา 
นำ้หรอืสิง่เจือปนในนำ้มนัดว้ยสายตา 
และวธิทีางเคมอีกีคร้ัง เพ่ือความมัน่ใจ 
เพือ่ใหน้ำ้มันอากาศยานไดค้ณุภาพ 
ตามมาตรฐานสากลทีก่ำหนดไว.้.. 
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มาตรฐานสินค้าและบริการ 

บริษัทให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ท่ีได้รับการยอมรับจากสายการบินชั้นนำ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง  

ต่อเนื่องภายใต้การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันอากาศยาน (Aviation Fuel Quality 

Requirement Joint Operated System Checklist) ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนของบริษัท

น้ำมันช้ันนำของโลก และได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA)  

โดยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมน้ำมันอากาศยานในเรื่องมาตรฐานของอุปกรณ์ การควบคุม

คุณภาพ และกระบวนการที่ควรปฏิบัติในการเติมน้ำมัน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตาม Joint Inspection Group 

(JIG) Guidelines  ซึ่งเป็นแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติการ รับ-เก็บ-จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานตามมาตรฐาน

สากลที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก 

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
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บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน้ำมันอากาศยานต้ังแต่  

ได้ รั บน้ ำมั นอากาศยานจากบริษั ทขนส่ ง น้ ำมั น

อากาศยานทางท่อ และตลอดระยะการขนส่งจากคลัง

น้ำมันของบริษัทจนกระทั่งถึงขั้นเสร็จสิ้นการเติมน้ำมัน

ให้แก่เคร่ืองบิน ในการรับน้ำมันอากาศยานนั้น น้ำมัน

จะถูกกรองเพื่อแยกฝุ่นผงและสิ่งเจือปนต่างๆ รวมถึง

การแยกน้ำที่อาจมีปะปนอยู่ ตลอดจนการตรวจวัด

ความหนาแน่นของน้ำมันก่อนเข้าเก็บรักษาในถังเก็บ

รักษาน้ำมัน ซ่ึงน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกปฏิเสธ  

การรับเข้าสู่ระบบการรับน้ำมันของบริษัท ทุกวันก่อน  

สูบถ่ายจากถังเข้าสู่ระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่าน

ระบบ Hydrant มีการเก็บตัวอย่างน้ำมันอากาศยานเพื่อ  

ตรวจสอบหาน้ำซ่ึงอาจปะปนกับเนื้อน้ำมัน ซึ่งเกิดจาก

ความชื้นของอากาศในถังและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

โดยจะมีการตรวจสอบด้วยสายตาและวิธีการทางเคมี 

จากน้ันจะต้องผ่านเครื่องกรองฝุ่นผงและแยกน้ำ  

อีกครั้งหน่ึง นอกจากน้ี ก่อนและหลังท่ีรถเติมน้ำมัน

บริการเติมให้กับเครื่องบิน เจ้าหน้าท่ีควบคุมการเติม  

จะทำการตรวจหาน้ำหรือสิ่งเจือปนในน้ำมันด้วยสายตา

และวิธีทางเคมีอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ เพื่อให้น้ำมัน

อากาศยานได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ 
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สำหรับในด้านการให้บริการ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างจริงจัง ท้ังกับพนักงานปัจจุบันและ  

พนักงานเข้าใหม่ ในด้านเทคนิควิชาการและภาคปฏิบัติ รวมท้ังได้พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานจากคู่มือประกอบการ

ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ร่วมกับเทคนิควิชาการของผู้ปฏิบัติงานและประสบการณ์ ทำให้การให้บริการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผนงานการบำรุงรักษาได้ถูกจัดทำขึ้นโดยยึดหลักการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance) โดยแผนงานดังกล่าวถูกจัดทำข้ึนล่วงหน้าอย่างละเอียดครอบคลุมทุกข้ันตอน ทั้งการ

ตรวจเช็ครายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน จนถึงทุก 3 ปี ยิ่งไปกว่าน้ันกลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมันยังได้ส่งผู้ตรวจสอบ  

ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านน้ี มาตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรและบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนให้ความเห็น และคำแนะนำแก่บริษัทอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
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การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท มีการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่บริษัทและลูกค้าได้กำหนดขึ้น

ร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า

เพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ 

“คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกคนมีความ  

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งมี  

การปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเน้น  

การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1. การเติมน้ำมันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน  

2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา  และมีความปลอดภัยสูงสุด 

3. การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ” 

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในด้านความสัมพันธ์และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมทั้งได้จัดให้มี  

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 

โดยได้มีนโยบาย Joint Venture Core Principle เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหว 

(Sensitive Information) ที่เป็นความลับของลูกค้า   
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การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากการให้บริการน้ำมันอากาศยานของบริษัท ท่ีได้รับการยอมรับจากสายการบินชั้นนำภายใต้การควบคุม

ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติงานตาม JIG Guidelines ข้างต้น บริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการการบิน  

เที่ยวบินพาณิชย์ด้วยเช้ือเพลิงชีวภาพ “การเดินทางแบบรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Travel Green)” ของสายการบินไทย 

(TG) โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ  

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจการบิน พร้อมท้ังตอบสนองนโยบายของ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเป็นท่าอากาศยานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ Green and Clean Airport  

โดยเน้นการลดใช้พลังงานทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ากับยานพาหนะต่างๆ ภายใน  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนนโยบายของท่าอากาศยานดังกล่าว โดยการศึกษาความเป็นไปได้

ในการนำรถเติมน้ำมันอากาศยานแบบเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle Hydrant Dispenser)  

มาใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ  

รถเติมน้ำมันอากาศยาน ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนในปัจจุบัน นอกจากนี้ EV Hydrant Dispenser ยังต้องการ

การบำรุงรักษาที่น้อยกว่ารถเติมน้ำมันอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วย เนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์และเกียร์

ซึ่งเป็น 2 ส่วนของรถที่ต้องการการดูแลมากที่สุด และให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งกว่าเพราะผู้ใช้งาน

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ระหว่างการเดินทาง และไม่มีเสียงดังหรือแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์อีกด้วย 
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