








บริษัทได้ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังนี้

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ธุรกิจบริการ พลังงานครบวงจรที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
1. ต่อผู้ถือหุ้น/ลูกค้า
 ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่
 ผู้ถือหุ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
 ดำาเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
3. ต่อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม
 มีความรับผิดชอบและแบ่งปันให้สังคมชุมชน 
 พร้อมร่วมปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ต่อพนักงาน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่จริยธรรม 
 เพื่อการทำางานอย่างมีความสุข



ตระหนักถึงความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่กำาหนด รวมทั้งพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นสำาคัญ

บริการด้วยใจ
มุ่งมั่นบริการด้วยใจ เอาใจใส่ดูแล และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ภายในและลูกค้าภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ค่านิยมองค์กร
เชื่อมั่นในการทำางานร่วมกัน
พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมงาน 
เคารพผู้อาวุโส มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
ประสานงานตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพื่อทำางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

มุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาล
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
 มจีติสำานกึและจรยิธรรมในอาชพี รกัษาความลบั ผลประโยชนแ์ละทรพัยส์นิ
ของบริษัท รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม 
และกฎระเบียบของบริษัท ตลอดเวลา



BAFS ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน



6

ความท้าทายของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของ
องค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
กับโลกในยุคปัจจุบัน  การปรับเปลี่ยนการด�าเนินงาน
เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีในการด�าเนินชีวิตของ
มนษุย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป การเชือ่มโยงตลาดเงนิ ตลาดทนุ 
และเศรษฐกิจทั่วโลก หรือ การผลักดันในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า สิง่ต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนเป็นปัจจยัทีท้่าทายทีท่�าให้ธรุกจิต่างๆ ต้องปรบัตวั
เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้ต่อไป  

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
หนึง่ในผูป้ระกอบธรุกจิในประเทศไทย กเ็ป็นส่วนหนึง่
ที่ต้องขับเคลื่อนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปัจจุบันนี้  บริษัทตระหนักดีว่าบริษัทจะด�าเนิน
ธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนต้องมีการด�าเนินงานภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทได้
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยในปี 2555 
บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้สอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทดูแลรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ดลุยภาพของการด�าเนนิงานทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ทางสังคมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

กระบวนภายในที่มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานในทุกด้าน
ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และค�านงึ
ถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้ท�างานอย่างเต็มความสามารถ ในขณะ
เดียวกันมีความภาคภูมิใจและมีความสุขในการท�างาน 
หรือกิจกรรมภายนอกต่างๆ ที่บริษัทยังคงด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะ
เป็นการอนุรักษ์พลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน การพัฒนาและ
ช่วยเหลือชุมชน การทะนุบ�ารุงศาสนา และสืบสาน
วฒันธรรมไทย รวมไปถงึการดแูลทหารทีไ่ด้รบับาดเจบ็ 
จากการก่อความไม่สงบในภาคใต้  นอกจากนี้ ในปี 
2556 เป็นต้นไป บรษิทัได้ปรบัปรงุวสิยัทศัน์ให้มุง่เน้นใน
ด้านสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ โดยก�าหนดวสิยัทศัน์ “มุง่มัน่ 
สู ่ธุรกิจบริการพลังงานครบวงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(Fulfill Green Energy Services)” 

สิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ด�าเนินการดังที่ผมได้กล่าวถึง  
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังเพิ่มมาก
ขึ้น และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) จะเป็นบริษัทที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ความเชื่อมั่น และผลักดันให้
บริษัทก้าวไปสู่ความยั่งยืนในสังคมไทยไปพร้อมๆ กับ
คนไทยทกุคน



...บริษัทตระหนักดีว่าบริษัทจะ
ดำาเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน
ต้องมีการดำาเนินงานภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทได้ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง...
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยด�าเนนิ
งานภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีควบคูก่บัการ
ดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้
ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาดุลยภาพ
ของการด�าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
ยัง่ยนื โดยบรษิทัยดึถอืแนวปฏบิตัด้ิานความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม 7 ประการ ดังนี้

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส และมจีรยิธรรม อนัจะเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทมีการปฏิบัติต ่อพนักงานอย ่างเป ็นธรรม 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของพนักงาน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ
อนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม มีการก�าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การ
เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริม
และอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย ่างเป ็นธรรม  
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งมีความเป็นกลางทางการเมือง

6. ความรับผิดชอบในการให้บริการ

บริษัทให้บริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานภายใต้ 
การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความ 
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ ่งมั่นสร้างความ 
พงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าเพือ่ให้ได้รบับรกิาร
อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
มั่งคงด้านพลังงานของประเทศ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม  
เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้
ดีขึ้น สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาส�าหรับโรงเรียน
ในชุมชน สืบสานวัฒนธรรมไทย และทะนุบ�ารุงศาสนา 
พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ท�าให้ชุมชนและสังคม
สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน



Managing Director
กรรมการผู้จัดการ

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Nomination Committee 
คณะกรรมการสรรหา

Consultant to MD
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

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
แผนกควบคุมบัญชีน้ำามัน

Personnel
แผนกบุคคล

Administration
แผนกธุรการ

Purchasing
แผนกจัดซื้อ

Human Resources Development   
แผนกพัฒนาบุคลากร

Business Development & Marketing
แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด

Information Technology
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT System Engineering
แผนกวิศวกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
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Remuneration Committee  
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Safety, Occupational Health and Environment
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

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

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

Quality, Safety, Health and 
Environment Division

ส่วนงานบริหารระบบคุณภาพ  
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

Safety
แผนกความปลอดภัย

Technical Department
ฝ่ายเทคนิค

Depot Department 
ฝ่ายคลังนำ้ามัน

Aviation Refuelling Department
ฝ่ายบริการนำ้ามันอากาศยาน

Donmueang & Regional Airport 
ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค

Electrical Engineer
แผนกวิศวกรไฟฟ้า

Mechanical Engineer
แผนกวิศวกรเครื่องกล

Quality Control
แผนกควบคุมคุณภาพ

Maintenance
แผนกซ่อมบำารุง

Depot Operation
แผนกปฏิบัติการคลังนำ้ามัน

CIR & Maintenance
แผนกปฏิบัติการห้องควบคุมและซ่อมบำารุง

Aviation Refueling
แผนกบริการนำ้ามันอากาศยาน

Aviation Information Service
แผนกบริการข้อมูลการบิน

Donmueang Airport
สถานีบริการดอนเมือง

Regional  Airport – USM
สถานีบริการภูมิภาค – สมุย

Regional  Airport – THS
สถานีบริการภูมิภาค – สุโขทัย

หมายถึง สายการบังคับบัญชา
หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน

Risk Management & Strategic Plan 
Division

ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์

BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจภายใต้
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายต่างๆ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
บรษิทัย่อย สามารถด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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Accountability
มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำาของตน

Transparency
มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders
มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

Promotion of Best Practices
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย 

หลกัสำาคญัในการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของบรษิทั 5 ประการ 

ประกอบด้วย
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โครงสร้างและกลไกการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 14 
ท่าน โดยแบ่งได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 
กรรมการจากภายนอกอื่น 8 ท่าน และกรรมการอิสระ 
5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเปน็กรรมการ
อิสระ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ท�าให้สามารถ
สร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอ�านาจภายในคณะกรรมการ
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทได้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกัน
อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาใน 
รายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการบริษัท
และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee)

ท�าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้
บริษัทมีการรายงานข้อมูลการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันที่มีไว ้กับบุคคล
ภายนอก  
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คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

(Remuneration Committee)

ท�าหน้าทีพ่จิารณาเงนิปันผลระหว่างกาล และเงนิปันผล
ประจ�าปี ส�าหรับผู ้ถือหุ ้น และพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ชุดย่อย และกรรมการผู ้จัดการ และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมกา รบริ ษั ทหรื อที่ ป ร ะชุ ม ผู ้ ถื อหุ ้ น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee)

ท�าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสรรหาบุคคล เพื่อด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท และต�าแหน่งกรรมการ 
ผูจ้ดัการของบรษิทัทีว่่างลง และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee)

ท�าหน้าทีส่นบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการก�าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง 
ที่สามารถยอมรับได้ ก�าหนดกรอบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และติดตามการน�าไปปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง

(Fuelling Operation Committee) 

ท�าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ และการจัดการ
ระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อให ้มั่นใจได ้
ว่า การด�าเนินการ และการจัดการของระบบเติม 
เชื้อเพลิงอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความปลอดภัย และเป็นไปมาตรฐานสากล
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นโยบายที่สำาคัญของบริษัท และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ 

เพื่อให้เป็นบริษัทสามารถด�าเนินการตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบาย
ที่ส�าคัญในด้านต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

•	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

•	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	

•	 นโยบายคุณภาพ	

•	 นโยบายอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพ	
	 แวดล้อมในการท�างาน	

•	 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	

•	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจรรยา-
บรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย สามารถด�าเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้ง

จัดให้มีคณะท�างานจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อติดตาม 
ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดให้มี
ระบบการประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีเ่ป็น 
รูปธรรม โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลตนเองด้วย
ระบบ on line เป็นประจ�าทุกปี 
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จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำาหนดในเรื่องดังนี้ 

• จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม 
 และสิ่งแวดล้อม 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

• จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับการจัดหาการใช้ 
 ข้อมลูภายใน การต่อต้านการตดิสนิบนและการคอรปัชัน่ ทรพัย์สนิทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 เป็นต้น
• การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และวินัย 
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ช่องทางในการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัมช่ีองทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคดิเหน็ หรอืค�าถาม รวมทัง้ข้อร้องเรยีนมายงับรษิทั 
ผ่านทางเลขานุการบริษัท
e-mail:  parndao@bafs.co.th 
โทรศัพท์ 02 834 8912

หรือแผนกลงทุนสัมพันธ์
e-mail:  pitsapong@bafs.co.th 
โทรศัพท์  02 834 8914 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นประเด็นส�าคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เลขานุการบริษัทจะ 
น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

อนึ่ง ส�าหรับรายละเอียดของการด�าเนินการของบริษัทในด้านต่างๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ�าปี 2555



การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
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การจ้างงาน

การท�างานของพนกังานบรษิทัสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท ได้แก่ พนักงานที่ท�างานในเวลาปกติ (Day 
Time) และพนักงานที่ท�างานกะ (Shift) เนื่องจาก
การให้บริการของบริษัทเป็นการให้บริการเติมน�้ามัน
อากาศยาน จงึต้องมพีนกังานกะปฏบิตังิานผลดัเปลีย่น
หมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 
387 คน แบ่งเป็นพนักงานท�างานในเวลาปกติ 346 คน 
พนักงานกะ 41 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานชาย 311 คน
และพนักงานหญิง 76 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของพนักงาน
ชายของบริษัทมีมากกว่าพนักงานหญิงเพื่อความ 
เหมาะสมกับลักษณะงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดให้มี
ระบบการคดัเลอืกพนกังานทีม่มีาตรฐาน มทีัง้การสอบ
ข้อเขยีน การทดสอบจติวทิยาในสถานการณ์ต่างๆ และ
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมกับต�าแหน่งงานของแต่ละบุคคล 
รวมทัง้ มกีารตรวจสขุภาพพนกังานก่อนเข้าท�างานด้วย

จากกระบวนการในการคดัเลอืกพนกังานทีม่มีาตรฐาน 
ท�าให้บริษัทมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับงานในแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญขององค์กร

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บรษิทัมกีารก�าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผล
ตอบแทนและสวสัดกิารอย่างเหมาะสม โดยเมือ่เปรยีบ
เทียบกับบริษัทอื่นที่อยู ่ในธุรกิจเดียวกันอาจกล่าว
ได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับ
พนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส) 
ค่าค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident Fund) การท�าประกันชีวิต อุบัติเหตุ 
และสุขภาพให้แก่พนักงาน รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือ
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ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทได้ 
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบ
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบ
ด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่อง
สวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส 
และยุติธรรม โดยบริษัทจัดให้แต่ละงานมีการจัดท�า
แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ซึง่ได้ก�าหนด 
ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) ในแต่ละ
ด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัจจัย 
ที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มี

การประเมนิผลการปฏบิตังิานในช่วงปลายปี เนือ่งจาก 
ผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับเงินเดือน
ของพนักงานส�าหรับต้นปีถัดไป 

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับ
พนักงานแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามระดับ
ของพนักงาน และลักษณะงาน โดยส�าหรับพนักงานใน
ระดบับรหิาร จะมกีารให้น�า้หนกัความส�าคญัในตวัชีว้ดั
ที่ผูกกับตัวชี้วัดของบริษัท (Corporate KPIs) มากกว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการ ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติ
การจะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะ
ต�าแหน่งงานและพฤติกรรม

การพัฒนาบุคลากร

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาพนกังานของบรษิทั
โดยการพฒันาพนกังานเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัระดบัองค์กร 
(Corporate KPIs) ซึ่งมีการก�าหนดเป้าหมายและ
ตดิตามผลอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�าทกุไตรมาส  บรษิทั
ได้มุง่เน้นในการพฒันาพนกังานตัง้แต่แรกเข้าจนกระทัง่
เกษียณอายุงาน ดังนี้

• จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่า 
 จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะ 
 การประกอบธุรกิจของบริษัท ความปลอดภัย 
 และระบบคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  
 Conduct) และค่านิยมองค์การ (Core Value)  
 เป็นต้น
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• จดัให้มกีารฝึกอบรมในงาน (On the job training: 
 OJT) ส�าหรับพนักงานใหม่ พนักงานโอนย้าย และ 
 พนักงานที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง ซึ่งบริษัทได้มี 
 ระเบยีบปฏบิตัใินเรือ่งนีอ้ย่างชดัเจนและเป็นระบบ

• มีการประเมินผลพนักงานระหว่างทดลองงานเป็น 
 ระยะเพือ่ให้พนกังานใหม่ได้รบัทราบว่าการปฏบิตัิ 
 งานของตนเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ และมีข้อ 
 บกพร้องใดทีต้่องมกีารพฒันาหรอืไม่ พร้อมจดัให้มี 
 ระบบพีเ่ลีย้งคอยแนะน�างานตลอดการทดลองงาน

• มกีารจดัท�าแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี ซึง่ 
 มีงบประมาณรองรับอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

• มีนโยบายในการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงาน 
 ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเป็นการ 
 เปิดโอกาสให้พนกังานได้มคีวามรูท้ีก่ว้างขวางขึน้อนัจะ 
 เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นต่อไป

• เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร 
 ระดบัสงู โดยได้จดัให้มหีลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษ  
 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาประมาณ
 3-4 เดือน

• มีระบบติดตามเพื่อประเมินผลพนักงานภายหลัง 
 การฝึกอบรม ท�าให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการ 
 พัฒนาในเรื่องที่เข้ารับการอบรม
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• มีการรณรงค์ค่านิยมองค์การอย่างต่อเนื่องตลอด 
 ระยะเวลาแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นพัฒนาทัศนคติที่ดี 
 ในการท�างานร่วมกัน

• มีการส่งเสริมพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยมี 
 คู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่น�า 
 มาใช ้เป ็นมาตรฐานในการจัดท�าแผนพัฒนา 
 พนกังานในรปูแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมนิความ 
 สามารถและศกัยภาพของพนกังาน (Competency  
 and Potential Assessment) แผนระบบเส้นทาง 
 การฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนา 
 พนักงานรายบุคคล (Individual Development  
 Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 (Career Development Plan) แผนสืบทอด 
 ต�าแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพฒันา 
 ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Development
 Plan) เป็นต้น 

• มีแผนหมุนเวียนงานภายใน (Job Rotation) เพื่อ 
 ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเรียนรู้งานที่กว้างขึ้น 
 เพื่อความก้าวหน้าส�าหรับการท�างานในอนาคต

• จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน 
 ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เช่น หลกัสตูร Mini MBA 
 หรือหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขา 
 ต่างๆ

• ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุงาน 5 ปี บริษัทจะ 
 มีการให้ความรู้ในหลักสูตรการบริหารเงิน การใช้ 
 ชีวิตหลังเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็น 
 แนวทางให้พนักงานสามารถบริหารเงินเพื่อด�ารง 
 ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

• ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่พนักงานโดยจัดให้ มี 
 โครงการอบรมธรรมะ 7 คนื 8 วนั ให้เลอืกเข้าอบรม 
 ตลอดทัง้ปีตามความเหมาะสม เพือ่พฒันาด้านจติใจ 
 และคุณธรรม

ความสัมพันธ์แรงงาน

บรษิทัได้จดัให้มคีณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(Human Resources Management: HRM) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละฝ่าย เพื่อดูแลนโยบาย
และอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บคุคล เช่น การเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง การปรบักลุม่งาน  
การอนุมัติต�าแหน่งงานใหม่ การปรับอัตราเงินเดือน
พนักงาน แผนการฝึกอบรม การอนุมัติเงินกู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้แก่พนักงาน การอนุมัติให้ทุนการศึกษาให้แก่
พนักงาน และการดูแลด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงาน
ในด้านต่างๆ เป็นต้น

ส�าหรบัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสวสัดกิารพนกังานโดยตรง 
บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารบรษิทั (ก.ส.บ.) 
ขึน้ ซึง่ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง โดยส�าหรบั
ฝ่ายลูกจ้างได้มีตัวแทนของพนักงานที่ได้รับเลือกตั้งมา
จากทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน
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โดยเฉพาะ และส�าหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
อบรม บรษิทัได้จดัให้มคีณะท�างานฝึกอบรม (Training 
Working Group: TWG) ซึ่งกรรมการของ TWG 
ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ และตัวแทนจากพนักงานทุกฝ่ายเพื่อหาความ
จ�าเป็นในการฝึกอบรม (Training need) และก�าหนด
หลกัสตูรการฝึกอบรมให้แก่พนกังาน โดยได้มกีารจดัท�า
แผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นรายปี

บริษัทได้ให้ความส�าคัญด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงาน
ผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น จัดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน
เป็นประจ�าปีละ 2 ครั้งเพื่อแจ้งผลการด�าเนินงานและ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยั
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานของบรษิทัจดัให้มกีารประชมุ
ภายในฝ่ายงานเป็นรายเดือน หรือการประชุมภายใน
ส่วนงานอย่างสม�่าเสมอ 

บริษัทได้จัดให้มีสโมสรพนักงาน ซึ่งมีตัวแทนจาก
พนักงานฝ่ายต่างๆ และก�าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายเป็น
ที่ปรึกษาสโมสร ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 
โดยสโมสรพนักงานเป็นเสมือนศูนย์กลางของพนักงาน
ในการด�าเนนิกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ เพือ่สร้างความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยสโมสรได้จัดให้มีชมรมต่างๆ  
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพนักงาน เช่น ชมรม
ท่องเที่ยว ชมรมกีฬาต่างๆ รวมทั้งมีการดูแลในการ
จัดสถานที่ออกก�าลังกายให้พนักงานเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีแผนกสื่อสารองค์กร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงาน โดยแผนกสื่อสารองค์กรมีการจัดกิจกรรม
ให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกเดือน เช่น ให้ก�าลังใจ
คลายร้อนพนักงานปฏิบัติการ ปั่นจักรยานเชื่อมใจ 
พาพนักงานไปท�าบุญ และ Happy Hour เป็นต้น ซึ่ง
กจิกรรมต่างๆ เหล่านีล้้วนแต่เป็นกจิกรรมทีพ่นกังานให้
ความสนใจ และส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน
เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น 

สิทธิมุนษยชนและความเท่าเทียมกันของ
พนักงาน

บรษิทัเคารพในสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม โดยได้มีการก�าหนดนโยบายในเรื่อง
นี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปการด�าเนินการ
ของบริษัทในเรื่องนี้พอสังเขป ดังนี้
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• จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส�าหรับ 
 พนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่ 
 เหมาะสมตามศักยภาพและมีการดูแลในเรื่อง 
 สวัสดิการอย่างเหมาะสม 

• พัฒนาพนักงานเพื่อฝ ึกฝนทักษะและเพิ่มพูน 
 ศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ 
 และเลื่อนต�าแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดย 
 บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างในการเติบโตตามกลุ่ม 
 งาน (Job level) ซึ่งก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 เพื่อรองรับพนักงานที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ

• ให้ข้อมูลส�าคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน 
 เพือ่ให้ทราบผลการด�าเนนิงานและสภาพทีแ่ท้จรงิ 
 ขององค์กรธรุกจิและเคารพสทิธใินการแสดงความ 
 คิดเห็นของพนักงาน
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• มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก ่ 
 พนกังานให้เป็นไปตามนโยบายอาชวีอนามยั ความ 
 ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 โดยไม่เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธิ 
 มนุษยชน เช่นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 
 (forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child  
 labor) เป็นต้น

• ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามข้อก�าหนด 
 ด ้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตนและ 
 กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
 ตามมาตรฐานสากล



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดย
ได้ก�าหนดเรื่องดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร 
(Corporate KPIs)  ซึง่มกีารก�าหนดเป้าหมายเป็นประจ�า
ทุกปี และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส  

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการใดๆ ของบริษัทจะ 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมถึงชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบาย
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสม ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ จัดเก็บ และให้บริการ
น�า้มนัอากาศยาน ตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ในการด�าเนินธุรกิจ จึงก�าหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้
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1. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว- 
 อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ 
 สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล 
 และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่บริษัทน�ามาประยุกต์ใช้

2. ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจาก 
 การด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ 
 พนักงาน และทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความ 
 เสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
 แวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

3. ปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
 อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ 
 บรษิทัอย่างต่อเนือ่ง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
 พนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท 
 ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

5. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้และความ 
 ตระหนกัในด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถงึความปลอดภยั 
 นอกงาน

6. ให้การสนบัสนนุทรพัยากร ต่างๆ ในการด�าเนนิการ 
 ตามระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้เกิดการ 
 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยบรษิทัได้มกีารเผยแพรน่โยบายดงักล่าวให้แก่คณะ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนทราบโดยทัว่กนั 

โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อดูแล
ก�าหนดนโยบายและเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในพืน้ที่
ปฏิบัติงานของบริษัททั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง คลังน�้ามันสุวรรณภูมิ และสถานีบริการ
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สุวรรณภูมิ อีกทั้งได้แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้าน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการติดตามการด�าเนิน
งานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ได้ก�าหนดไว้ 

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็น
หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบในเรือ่งความปลอดภยั อาชวี-
อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยตรง ซึง่อยู่
ภายใต้ส่วนงานบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมี
สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

 
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บริษัทมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานดังนี้

1. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีอาชีว- 
 อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี โดย 
 ไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันมีผลให้พนักงานต้อง 
 หยุดงานติดต่อกันเกินกว่า 3 วันท�างานขึ้นไป

2. พนักงานไม ่มี โรคจากการท�างานอันมีผลให ้ 
 พนกังานสญูเสยีสมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวร

 ซึ่งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 
 ทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานใน 
 ทุกกระบวนการของบริษัทค�านึงถึงด้านความ 
 ปลอดภัยเป็นส�าคัญ รวมทั้งได้มีการให้ความรู ้  
 ตลอดจนส่งเสริมจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
 ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ 
 และมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง อาทิเช่น

• จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย ประจ�าปี 2555  
 เพือ่รณรงค์ ส่งเสรมิสร้างความตระหนกั และจติส�านกึ 
 ด้านความปลอดภัยให้มีขึ้นในพนักงานทุกคน

• จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ�าปี 2555   
 เพือ่ให้พนกังานท�าความสะอาดสถานทีท่�างานครัง้ 
 ใหญ่ประจ�าปี และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
 ท�างานตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมาน 
 สามัคคีในหมู่เพื่อนพนักงาน
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• จัดอบรมหลักสูตร “อาชีวอนามัยและสภาพ 
 แวดล้อมในการท�างาน” ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อ 
 ให้พนกังานได้รบัความรูแ้ละสามารถน�าไปใช้ให้เกดิ 
 ประโยชน์ต่อตนเองได้จริงทั้งการปฏิบัติงานและ 
 ชีวิตประจ�าวัน

• จัดอบรมและให้ความรู้หลักสูตรต่างๆ ด้านการ 
 ป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พนักงาน เช่น การ 
 ดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ 
 หนไีฟตามกฎหมาย การดบัเพลงิขัน้ก้าวหน้า การฝึก 
 ซ้อมดับเพลิงประจ�าเดือนในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

• จัดให ้มีอุปกรณ์ป ้องกันอันตรายส ่วนบุคคล  
 (Personal Protective Equipment หรือ PPE)  
 ซึง่เป็นไปตามทีก่ฎหมายไทยก�าหนดและสอดคล้อง 
 กับมาตรฐานของ JIG (Joint Inspection Group)  
 ให้พนักงานสวมใส่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 
 ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานของพนักงาน

• จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจ 
 สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ได ้รับและสัมผัสแก่ 
 พนักงานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  
 ป้องกันและดูแลสุขภาพของพนักงานไม่ให้เกิด 
 ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการท�างาน

• จดัให้มกีารด�าเนนิการป้องกนัอบุตัเิหต ุโดยก�าหนด 
 ให้มเีป้าหมายควบคมุอบุตัเิหตอุย่างชดัเจนในแต่ละ 
 ปีมีการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของการ 

 เกิดอุบัติเหตุ และก�าหนดแนวทางป้องกันและ 
 แก้ไขในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง นอกจาก 
 นี้ ยังมีกิจกรรมในเชิงป้องกันอุบัติเหตุได้แก่ การ 
 เตอืนหยัง่รูร้ะวงัภยั (KYT) และรณรงค์ให้พนกังาน 
 ตรวจสอบรอบรถ 360 องศา ก่อนและหลังการให้ 
 บริการน�้ามันแก่อากาศยานอีกด้วย

• จั ดให้มกีจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้ 
 แก่พนักงานเพื่อสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
 ให้กับพนักงานเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและ 
 สม�า่เสมอ รวมถงึมกีารให้รางวลัแก่พนกังานทีเ่สนอ 
 แนวทางป้องกนัและแก้ไขความไม่ปลอดภยัภายใน 
 บรษิทั อาทเิช่น การส่งรายงาน Near miss Report  
 การส่งข้อเสนอแนะ (Suggestion System)  
 เป็นต้น

• จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 และคุณภาพน�้าดื่ม น�้าทิ้ง โดยหน่วยงานที่ราชการ 
 ยอมรับเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผลการ 
 ตรวจวดัของบรษิทัอยูใ่นเกณฑ์ทีก่ฎหมายไทยและ 
 มาตรฐานสากลก�าหนด

• จดัให้มกีารตรวจวดัไอระเหยของน�า้มนัอากาศยาน 
 บริเวณโดยรอบคลังน�้ามันสุวรรณภูมิและตรวจวัด 
 คุณภาพน�้าในคลองหนองงูเห่า เพื่อเป็นการเฝ้า 
 ระวั งและป ้องกันผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ้ น 
 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบคลังน�้ามัน 
 สุวรรณภูมิ ซึ่งผลการตรวจวัดของบริษัทอยู่ใน 
 เกณฑ์ที่กฎหมายไทยและมาตรฐานสากลก�าหนด 
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• จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยในการท�างานแก่ 
 พนักงานใหม่และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับ 
 เหมาและบุคคลภายนอกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ 
 อบรมทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ 
 พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งในด้านอคัคภียั
ซึง่อาจเกดิขึน้ บรษิทัจงึจดัให้มหีน่วยดบัเพลงิและกูภ้ยั
ประจ�าในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คลังน�้ามัน
สุวรรณภูมิ และสถานีบริการสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเพิ่มศักยภาพ
ส�าหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งมีการ 
ฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกจากการด�าเนินงานตามกระบวนการโดย
ปกติแล้ว บริษัทยังมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
เป็นประจ�าทุกปี โดยได้มีการหมุนเวียนสถานการณ์

การฝึกซ้อมตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของบริษัทในแต่ละปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
ตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
เช่น แผนฉุกเฉินกรณีน�้าท่วม แผนฉุกเฉินกรณีน�้ามัน 
รั่วไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้  เป็นต้น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนครอบคลุม
เหตุการณ์วิกฤตในปัจจุบัน
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• หมวกนิรภัย

• แว่นตาป้องกันแสง

• ที่อุดหู Ear Protection

• หน้ากาก

• เสื้อสะท้อนแสง

• ถุงมือ

• รองเท้า Safety

ภาพการสวมใส่อปุกรณ์
ป้องกนัอนัตราย 
ส่วนบคุคล (PPE) 

ของพนกังานบรกิาร
นำา้มนัอากาศยาน
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อนึ่ง จากการให้ความส�าคัญในด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน ท�าให้
บรษิทัสามารถปฏบิตังิานด้วยความปลอดภยัโดยไม่เกดิ
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน นับเป็นชั่วโมงความปลอดภัย
ในการท�างานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ถึง 
31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 8,007,981 ชั่วโมง-คน 
(เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างานคือ 
8,000,000 ชั่วโมง-คน) ท�าให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย 
ในเดือนธันวาคม 2555

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลที่ส�าคัญ ได้แก่  
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับ
ประเทศ ประจ�าปี 2555 ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง พื้นที่คลังน�้ามันสุวรรณภูมิ 
และพื้นที่สถานีบริการสุวรรณภูมิ ตลอดจนได้รับ 
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) จากบรษิทั 
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จ�ากัด ตั้งแต่ 
ปี 2551 จนถึงปัจจุบันอีกด้วย



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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บริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และศึกษาความเป็น
ไปได้ของการใช้พลังงานทางเลือก โดยมีการก�าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่
มุง่ไปสูก่ารเป็นองค์กรทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมอย่าง
แท้จริง รวมทั้งในปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทได้ก�าหนด
ให้เรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นส่วนทีเ่พิม่เตมิในค่านยิมองค์การ
ที่พนักงานบริษัททุกคนควรยึดถือปฏิบัติ

คณะทำางานลดโลกร้อน (Green Committee)

คณะท�างานลดโลกร้อนเป็นผู้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ด�าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรมและด�าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละ 
หน่วยงาน ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของ
บริษัทให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวม
และตรวจสอบการใช้พลงังานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
นอกจากนี้ ยังมีการค�านวณและรายงานปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ติดตามความ
เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบ ดังนี้ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้ 
และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
รู้คุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาวการณ์
พลังงานในปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ขั้นวิกฤตพลังงาน บริษัทจึง
ก�าหนดนโยบายอนรุกัษ์พลงังานควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจ ดังนี้

1. ให้มีการสรุปและรายงานผลการจัดการพลังงาน 
 และการอนรุกัษ์พลงังานแก่ฝ่ายบรหิารเป็นประจ�า 
 สม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ให้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 
 พลังงานทั้งในอาคารส�านักงานและกระบวนการ 
 กักเก็บ / ส่งจ่ายน�้ามัน
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3. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเคร่งครัด

4. ให ้มีการด�าเนินการจัดการพลังงานและการ 
 อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5. ให้มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน 
 เพื่อลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ

6. ให ้มีการประชาสัมพันธ ์ เพื่ อปลูกจิตส� านึก 
 และให้ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานใน 
 แผนประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

7. ให้มีการเผยแพร่เป้าหมาย แผนงาน และผลการ 
 อนรุกัษ์พลงังานประจ�าปี เพือ่ให้บคุลากรรบัทราบ 
 เข้าใจ และปฏิบัติตาม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก

บริษัทเข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่องใน “โครงการส่งเสริม
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและร่วมจัดท�าคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยได้รวบรวมข้อมูล

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากการด�าเนนิ
กิจกรรมภายในองค์กร ในการคิดค�านวณหาปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้แบ่งขอบเขต 
การค�านวณเป็น 3 ขอบเขต อันได้แก่ 

ขอบเขตที่ 1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 

(Direct Emission)

ขอบเขตนีพ้จิารณาจากการปลดปล่อยจากแหล่งก�าเนดิ
ขององค์กรทีม่อี�านาจในการจดัการและสามารถควบคมุ
ได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 

1. กิจกรรมการบริการเติมน�้ามันอากาศยาน

2. กิจกรรมการเดินทางระหว่างส�านักงานของ  
 พนักงานระหว่างปฏิบัติงาน

3. กิจกรรมการประกอบอาหารของบริษัท

ขอบเขตที่ 2 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม 

(Indirect Emission)

ขอบเขตนี้พิจารณาจากการใช้พลังงานในองค์กรที่มี
อ�านาจในการจัดการและควบคุมได้ ในที่นี้คือ กิจกรรม
การใช้พลังงานไฟฟ้า



ตารางปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรประจำาปี 2555

หมายเหตุ : หน่วย คือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ขอบเขต ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
       (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

 ขอบเขตที่ 1 1,312

 ขอบเขตที่ 2 2,689

 ขอบเขตที่ 3 1,652

 รวม 5,653
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ขอบเขตที่ 3 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ  

(Other Indirect Emission)

1. กิจกรรมการเดินทางระหว่างสถานที่พักอาศัย
 มาสถานที่ท�างาน

2. กิจกรรมการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร
 และพนักงาน

3. กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในการถ่ายน�้ามัน

4. กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง

5. กิจกรรมการใช้กระดาษภายในองค์กร

6. กิจกรรมการก�าจัดขยะภายในองค์กร

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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ในปี 2555 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 5,653 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย
ขอบเขตที่ 1 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 
ร้อยละ 23.21 ของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กร ขอบเขตที ่2 คดิเป็นร้อยละ 47.57 และขอบเขต
ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 29.22

การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์พลังงาน

Introduction and Awareness to GHG and ISO 

14064

บรษิทัจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่งการจดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืน
กระจกและมาตรฐาน ISO 14064 ส�าหรับการค�านวณ
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กร โดยมี
บรษิทั SGS (Thailand) จ�ากดั เป็นผูอ้บรมให้ความรูแ้ก่
พนกังานบรษิทัรวมถงึบรษิทัในเครอืทีส่นใจ เมือ่วนัที ่2 
พฤศจิกายน  2555 ณ คลังน�้ามันดอนเมือง 

การสัมมนาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมแก่
พนักงานถือเป็นความส�าคัญที่บริษัทให้ความใส่ใจ 
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานผสานค่านิยมองค์การเกิดขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างคณะท�างานลดโลกร้อนและ

คณะท�างานค่านิยมองค์กร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้ง
ปลกูฝังค่านยิมให้มจีติรกัการบรกิาร โดยจดัขึน้วนัที ่22 
มถินุายน 2555 ทีโ่รงพยาบาลพญาไท ศรรีาชา จ.ชลบรุี 
ซึ่งเป็นสถานที่ได้รับรางวัล ASEAN & Thailand 
Energy Awards 2010 โดยโรงพยาบาลพญาไท 
ศรีราชาได้ถ่ายทอดวิธีประหยัดพลังงานที่ประสบ
ความส�าเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการน�ามาประยุกต์ใช้
ในองค์กรต่อไป
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การทดลองใช้รถไฟฟ้าในพื้นที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

ตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีนโยบาย Green and 
Clean Airport ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่รกัษาสภาพแวดล้อม
และลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่ท ่าอากาศยาน 
บริษัทจึงได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวด้วยการทดลองใช้
รถไฟฟ้าในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแทนรถยนต์
ธรรมดาที่ใช้น�้ามัน โดยทดลองใช้งานระหว่างวันที่  
16-18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

ในรูปแบบสมัครใจ 

(Voluntary Agreement : VA) ภายใต้แนวคดิ Energy 
Beyond Standards

บริษัทเข้าร่วมโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารในรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Agreement: 
VA) ภายใต้แนวคิด VA: Energy beyond standards 
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBSCD) โดยได้ประกาศ
เจตนารมณ์อนรุกัษ์พลงังานเหนอืกว่ากฎหมายก�าหนด
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. โครงการโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์โดยติดตั้ง 
 แผงโซล่าเซลล์ 130 วัตต์ จ�านวน 16 แผงเหนือ 

 หลังจากที่จอดรถคลังน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 และติดตั้งหลอด LED 18 วัตต์ จ�านวน 29 หลอด

2. โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อระบายความ 
 ร้อนในรถเติมน�้ามันอากาศยาน จ�านวน 30 คัน  
 โดยน�าไฟฟ้าที่ได้มาจ่ายแก่พัดลมเพื่อช่วยระบาย 
 ความร้อนในห้องโดยสารของรถเตมิน�า้มนัอากาศ- 
 ยานประเภท Dispenser ขณะจอดอยู่กับที่

3. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
 โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่มีอัตราการสิ้นเปลือง 
 พลังงานสูงเป็นหลอด LED 

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท�าให้บริษัทได้
มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พลังงานที่
โดดเด่นและน่าสนใจหลายโครงการ เช่น World 
Alternative Energy Forum จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานศูนย์ Energy 
Complex (EnCo) และ กิจกรรมเยี่ยมชมการบริหาร
จดัการพลงังานของบรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
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โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำานึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดการใช้ 

กล่องโฟม

การปลูกจิตสำานึกแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มปริมาณขึ้นจ�านวนมากเป็น
ปัญหาสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยเริ่ม
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่พื้นที่สถานีบริการย่อย 
สุวรรณภูมิเป็นพื้นที่แรกในการรณรงค์ให้พนักงานเกิด
ความตืน่ตวัในการทิง้ขยะให้ถกูประเภท ทัง้นี ้บรษิทัได้
จัดหาถังขยะหลากสีเพื่อรองรับขยะประเภทต่างๆ ใน
บรเิวณโรงอาหารสถานบีรกิารย่อยสวุรรณภมู ิด้านหน้า
สถานบีรกิารย่อยสวุรรณภมู ิและอาคาร Maintenance 
Shop โดยขยะประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

• ถังขยะสีเขียว ส�าหรับขยะเปียก เช่น  เศษอาหาร  
 เศษผัก เปลือกผลไม้

• ถังขยะสีเหลือง ส�าหรับขยะแห้ง เช่น กระดาษ 
 พลาสติก และขยะต่างๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้
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• ถังขยะสีน�้าเงิน ส�าหรับขยะย่อยสลายยาก เช่น   
 ทิชชู่ เปลือกลูกอม และ ขยะอื่นที่ไม่คุ้มค่าต่อการ 
 รีไซเคิล

• ถังขยะสีแดง ส�าหรับขยะอันตราย เช่น ถุงมือ 
 เปื้อนผ้าน�้ามัน 

นอกจากนี้  ยังมีขยะบางประเภทที่บริษัทได้จัดหา 
ถงัขยะไว้รองรบัโดยเฉพาะ คอื เมด็พลาสตกิส�าหรบัการ
ตรวจสอบคณุภาพน�า้มนั หรอื Shell Water Detector 
โดยหนึ่งในกระบวนส่งมอบน�้ามันให้ได้คุณภาพนั้น 
บริษัทจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตรวจสอบน�า้มันก่อนการ
ให้บริการ ดังนั้น บริษัทได้สรรหาถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะเพื่อให้มีการคัดแยก
ขยะเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

ในด้านการปลูกจิตส�านึกและให้ความรู้แก่พนักงาน 
นั้น บริษัทได้น�าพนักงานทัศนศึกษาและเยี่ยมชม
กระบวนประคัดแยก จัดเก็บ รีไซเคิล บ�าบัดและก�าจัด
ของเสยีอตุสาหกรรม ของบรษิทั Waste Management 
Siam อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที ่30 มนีาคม 
2555 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการก�าจัดมูลฝอย
ได้อย่างถูกวิธีต่อไป



44

โครงการลดการใช้กล่องโฟมในพื้นที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

ในแต ่ละวัน พนักงานบริการน�้ามันอากาศยาน
ต้องปฏิบัติงานแข่งขันกับเวลาเพื่อให้บริการน�้ามัน
อากาศยานได้ตรงตามก�าหนดเวลาและให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
พนักงานจึงจ�าเป็นต้องใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ส่งผล
ให้ขยะย่อยสลายยากมีปริมาณมาก คณะท�างานลด
โลกร้อนใส่ใจในคณุภาพชวีติของพนกังานบรกิารน�า้มนั
อากาศยานพร้อมกับการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเริ่ม
โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมโดยเสนอทางเลอืก
ให้พนักงานได้มีโอกาสใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทล้างได้ 
ในการบรรจุอาหารแทน
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ผลจากการณรงค์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในหมู่พนักงาน โดยพนักงานที่จ�าเป็นต้องใช้กล่อง
โฟมเป็นประจ�าได้ตระหนักถึงปัญหาการก�าจัดขยะย่อยสลายยากและคุณโทษของการใช้กล่องโฟมที่อาจส่งผล
ต่อร่างกายของผู้บริโภคระยะยาว คณะท�างานลดโลกร้อนจึงได้ผลักดันให้พนักงานบริการน�้ามันอากาศยานใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทล้างได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับอาหารโดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกขนาด
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพราะบาฟส์ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยไม่ละเลย
เรื่องของสิ่งแวดล้อม



การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ ่ งมั่นในการด�าเนินงานตามหลักบรรษัท 
ภิบาลโดยมีคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
และบริหารงาน ซึ่งยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความเสมอภาค การสร้างคุณค่าของธุรกิจ
ในระยะยาว และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศมี 
นโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังานและครอบครวั ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี้  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  และรวมถึงคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทค�านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าภายใต้

สญัญาสมัปทาน และกฎหมายแข่งขนัทางการค้า บรษิทั
ใช้ความสามารถในการบรหิารงานให้เกดิประสทิธภิาพ
และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการบริการ 
ท�าให้ต้นทุนบริการมีความเหมาะสม ซึ่งท�าให้สามารถ
น�าไปใช้ในการก�าหนดอัตราค่าบริการ เพื่อการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมไม่ทุ่มตลาด เพราะบริษัทเชื่อว่า 
การเสริมสร้างมาตรฐานการบริการเพื่อการใช้เป็น
แนวทางร่วมกนั จะเป็นผลดแีละเพิม่คณุค่าให้กบัลกูค้า 
ในระยะยาว
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บรษิทัเผยแพร่แนวปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบต่อคูแ่ข่ง
ทางการค้าให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับ
ทราบและถอืปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร เพือ่ประโยชน์
ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนั 
 ที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู ่แข่งทาง 
 การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ 
 กล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทตระหนักดีว ่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็น
อุปสรรคส�าคัญทั้งในระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ
ประเทศ บรษิทัเหน็ความส�าคญัของการต่อต้านในเรือ่ง
นี้ จึงได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยา-
บรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการ
คอรัปชั่น ดังนี้

• ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง 
 ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงาน 
 อื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดย 
 ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการ 
 ปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์ 
 เกี่ยวกับงานของบริษัท

• ไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น 
 โดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออ�านวยความ 
 สะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น 
 หรือหน ่วยงานอื่น เพื่อเป ็นช ่องทางในการ 
 จ่ายสินบน
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• ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง  
 หรือบุคคลใดที่เกี่ยวพันกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ 
 ของตนเองและพวกพ้อง

นอกจากนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งมั่นและมีนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
บริษัทจึงได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกด้วย เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานในด้านจริยธรรม 
ที่สูงขึ้นของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย



ความรับผิดชอบในการให้บริการ
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มาตรฐานสินค้าและบริการ

บริษัทให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานที่ได้รับการ
ยอมรบัจากสายการบนิชัน้น�าและมกีารพฒันาคณุภาพ
อย่างต่อเนือ่งภายใต้การควบคมุคณุภาพตามข้อก�าหนด
มาตรฐานคุณภาพน�้ามันอากาศยาน Aviation Fuel 
Quality Requirements For Joint Operated 
System Checklist (AFQRJOS Checklist) ซึ่ง
มาตรฐานนี้ถูกจัดท�าขึ้นโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทน�้ามันชั้นน�าของโลก และได้รับการรับรองจาก 
International Air Transport Association (IATA) 
โดยมีข้อก�าหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเติม
น�้ามันอากาศยานในเรื่องมาตรฐานของอุปกรณ์ การ
ควบคุมคุณภาพ และกระบวนการที่ควรปฏิบัติในการ
เติมน�้ามัน รวมทั้งมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม Joint 
Inspection Group (JIG) ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการ
ปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
ตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน�้ามันอากาศยานตั้งแต่ 
ได ้รับน�้ ามันอากาศยานจากบริษัทขนส ่งน�้ ามัน
อากาศยานทางท่อ และตลอดระยะการขนส่งจาก
คลังน�้ามันของบริษัทจนกระทั่งถึงขั้นเสร็จสิ้นการเติม
น�้ามันให้แก่เครื่องบิน ในการรับน�้ามันอากาศยานนั้น
น�้ามันจะถูกกรองผ่านหน่วยกรองเพื่อแยกฝุ่นผงหรือ 
สิง่เจอืปนต่างๆ รวมถงึแยกน�า้ทีอ่าจมปีะปนอยูอ่อกจาก
น�า้มนัอากาศยาน ตลอดจนการตรวจวดัความหนาแน่น 

ของน�้ามันเพื่อตรวจสอบการปนเปื ้อนก่อนเข้าเก็บ
รักษาในถังเก็บรักษาน�้ามัน ซึ่งน�้ามันที่ไม่ได้มาตรฐาน 
จะถกูปฏเิสธการรบัเข้าสูร่ะบบการรบัน�า้มนัของบรษิทั 

ในการเก็บรักษาคุณภาพน�้ามันอากาศยาน ทุกวันก่อน
สูบถ่ายจากถังเข้าสู ่ระบบส่งน�้ามันอากาศยานผ่าน
ระบบ Hydrant  มีการเก็บตัวอย่างน�้ามันอากาศยาน
เพื่อตรวจสอบหาน�้าซึ่งอาจปะปนกับน�้ามัน ซึ่งเกิดจาก
ความชืน้ของอากาศในถงัและการเปลีย่นแปลงอณุหภมูิ 
โดยจะมีการตรวจสอบด้วยสายตาและวิธีการทางเคมี 
จากนั้นจะต้องผ่านหน่วยกรองฝุ่นผงและแยกน�้าอีก
ครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ในระหว่างก่อนและหลังที่รถเติม
น�้ามันบริการเติมน�้ามันให้กับอากาศยาน เจ้าหน้าที่
ควบคุมการเติมจะท�าการตรวจหาน�้าหรือสิ่งเจือปนใน
น�า้มนัด้วยสายตาและวธิทีางเคมอีกีครัง้เพือ่ความมัน่ใจ 
รวมทั้งเฝ้าสังเกตการท�างานของอุปกรณ์เติมน�้ามัน
ตลอดเวลาเพื่อให้น�้ามันอากาศยานได้คุณภาพ
และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลด้วยความปลอดภัยสูงสุด

ส�าหรับในด้านการให้บริการบริษัทได้จัด 
ให้มกีารฝึกอบรมบคุลากรอย่างจรงิจงัและ 
ต่อเนื่องเป็นประจ�าทั้งกับพนักงานปัจจุบัน 
และพนกังานเข้าใหม่ ในด้านเทคนิควิชาการ 
แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ ไ ด ้พัฒนาอุปกรณ ์ 
เติมน�้ามันและเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 
การให้บรกิารอากาศยานได้ทกุประเภท
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นอกจากนี้คู ่มือการปฏิบัติงานของบริษัทได้ถูกพัฒนาจากมาตรฐานสากล คู ่มือประกอบการใช้อุปกรณ์ 
และเครื่องจักรต่างๆ ร่วมกับเทคนิควิชาการของผู ้ปฏิบัติงานและประสบการณ์ ท�าให้การให้การบริการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับแผนงานการบ�ารุงรักษาได้ถูกจัดท�าขึ้นโดยยึดหลักการซ่อมบ�ารุง 
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยแผนงานดังกล่าวถูกจัดท�าขึ้นล่วงหน้าอย่างละเอียด 
ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้งการตรวจเช็ครายวันรายสัปดาห์ รายเดือน จนถึงทุก 3 ปี ยิ่งไปกว่านั้น
กลุ ่มบริษัทผู ้ค ้าน�้ามันและสายการบินยังได้ส่งผู ้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์และความช�านาญในด้านนี้  
มาตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความเห็นและค�าแนะน�าแก่บริษัท
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ศึกษาแนวทางวิธีการควบคุมกลิ่นไอน�้ามันที่ออกจากของถังเก็บน�้ามันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และช่วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อาจถูกปล่อยจากการจัดเก็บน�า้มัน (Fugitive 
Emission) ซึ่งแนวทางที่ศึกษาใช้วิธีการทางเคมี Photocatalyst หรือสารกระตุ้นแสง คือ สารที่เมื่อได้รับแสงจะ
เกดิปฏกิริยิาทางเคมขีึน้ เช่นเดยีวกบัการสงัเคราะห์แสงของพชื โดยสารนีจ้ะท�าหน้าทีด่ดูจบักลิน่ต่างๆ ไว้ เมือ่ถกู
กระตุ้นด้วยแสง จะถูกย่อยสลายให้กลายเป็นน�้าและระเหยไปในอากาศ

Light

H2O H2O

CO2 O2

CO2
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coated with Apatite
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53

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท มีการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่บริษัทและลูกค้าได้ก�าหนด
ขึ้นร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่
จะด�าเนินธุรกิจให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิผล
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจต่อลกูค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยจะเน้นการบรรลวุตัถปุระสงค์ 3 ประการ คอื

1. การเติมน�้ามันอากาศยานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด
3. การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ”

รวมทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพดังนี้

1. ให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยปราศจากค�าร้องเรียนหรือได้รับค�าร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นทางการ 
 ไม่เกิน 2 ครั้งต่อไตรมาส
2. ให้บริการที่ตรงต่อเวลา ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 99.99 เทียบกับจ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมดต่อปี
3. ให้บริการด้วยความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการให้บริการโดยตรงต่ออากาศยาน
 โดยในปี 2555 บริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
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การดำาเนินงานด้านการตลาด 

โลกของการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั ลกูค้ามอี�านาจและ
มทีางเลอืกในการใช้บรกิารและเข้าถงึข้อมลูได้มากและ
รวดเร็วขึ้นกว่าในอดีต ในขณะที่การด�าเนินธุรกิจสาย
การบินมีการแข่งขันสูงขึ้น รูปแบบของการท�าธุรกิจ
เปลีย่นไป สายการบนิต้นทนุต�า่เป็นทีน่ยิมเพราะมคีวาม
ต้องการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการจราจร
ทางอากาศและปรมิาณความต้องการน�า้มนัอากาศยาน 
มีมากเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อการเดินทางมีหลากหลาย เช่น การเกิดภัย
พบิตัทิางธรรมชาต ิ ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์
ขัดแย้งทางการเมือง นโยบายของภาครัฐ และการ
หดตัวของเศรษฐกิจปัจจัยเหล่านี้ล ้วนมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณเที่ยวบินและความต้องการ
น�้ามันอากาศยาน ท�าให้บริษัทต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เพราะบริษัทให้ความส�าคัญกับลูกค้า 
ทั้งบริษัทผู้ค้าน�า้มันและสายการบิน ซึ่งต้องการทราบ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อน�าไปใช้ในการตัดสิน
ใจและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตลอดจนเพื่อ
น�าไปวิเคราะห์วางแผนงานในอนาคตของลูกค้า โดย
สามารถใช้ประโยชน์ไปในการก�าหนดแผนการผลิต
น�้ามันอากาศยานในอนาคต เป็นต้น 

การด�าเนินงานด้านการตลาดที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง จึง
เกีย่วเนือ่งกบัการประสานงาน แจ้งข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณี

เหตุการณ์อุทกภัยน�้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 รุนแรง
กระทบต่อท่าอากาศยานดอนเมืองให้หยุดบริการ โดย
สายการบนิทีเ่คยใช้ท่าอากาศยานดอนเมอืงต้องย้ายไป
ลงจอดทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูแิทนเป็นการชัว่คราว 
บริษัทมีส่วนช่วยในการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสายการบนิ และให้ความมัน่ใจในการบรกิาร ในการ
รองรับสถานการณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสับสนและ 
ทกุเทีย่วบนิทีย้่ายมาลงจอดทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
จะได้รบับรกิารเตมิน�า้มนัฯ ภายใต้มาตรฐานการบรกิาร
และการควบคุมที่มีคุณภาพสูงสุด

การปฏิบัติงานปกติของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ดอนเมือง ซึ่งให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงบริษัท
ให้ความส�าคัญและรับฟัง พร้อมตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที บริษัทจึงให้มีแผนก
พัฒนาธุรกิจและการตลาด เพื่อรับผิดชอบและดูแล
เรือ่งลกูค้าสมัพนัธ์โดยเฉพาะ คอยรบัเรือ่งและประสาน
งานช่วยเหลอืลกูค้าควบคูไ่ปกบัการให้บรกิาร ทีอ่าจจะ 
เกิดอุบัติการณ์ได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ยังเป็น
ช่องทางที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร โดยรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ จากลูกค้า แล้วแจ้งหรือส่งต่อให้กับ
หน่วยงานบริการต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อรับทราบ
และตอบสนองตรงต่อความต้องการดงักล่าวของลกูค้า
ได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทดูแลและใส่ใจต่อลูกค้าทั้งบริษัทน�้ามันและสาย
การบินซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทน�้ามัน จึงได้มีแผนงาน 



จำานวนครั้ง

0

4

8

4

 ดำาเนนิการแก้ไข/ชีแ้จงครบ   100%

 ดำาเนนิการเสรจ็ตามร้องขอ 100%

 แจ้งให้ฝ่ายบรกิารรบัทราบ    100%

ข้อร้องเรยีนการบรกิาร (Complaint)

การรบัแจ้งปัญหาทีเ่กดิจากการบรกิาร (Inquiry)

การรบัข้อเรยีกร้อง/ร้องขอการบรกิาร (Requisition)

คำาแนะนำาด้านบรกิารจลกูค้า (Recommendation)

การดำาเนนิการ/ความสำาเรจ็
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การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ประจ�าปี ซึ่งจัดกิจกรรมการตลาดส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณและต้องการให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เช่น การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การจัดสัมมนา การเข้า
พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับฟังข้อติชมอย่างสม�่าเสมอ การร่วมสนุกชิงรางวัลตอบค�าถามที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท การพบปะลูกค้าในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น โดยการสื่อสารและกิจกรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้า ได้ถูก
เก็บบันทึกและจัดท�าขึ้นเป็นระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าและการบริหาร
จัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ต่อไป

การดำาเนินการรับข้อร้องเรียนและยุติข้อร้องเรียนของลูกค้า

แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีแผนงานเข้าพบลูกค้าเป็นประจ�าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อด�าเนินการรับข้อร้องเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งกรณีได้รับฟังปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียน 
ข้อมูลจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง จากนั้นจะติดตามแจ้งความ 
คืบหน้าและรายงานให้ลูกค้าทราบ ขั้นตอนและข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล และรายงานต่อ 
ฝ่ายบริหารให้รับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน จากการเข้าพบลูกค้าในปี 2555 ซึ่งเป็นลูกค้าสายการบินที่มีเที่ยวบิน 
แบบประจ�าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุยและสุโขทัย รวมจ�านวน 65 สายการบินมีจ�านวนเที่ยวบิน
ที่รับบริการเติมน�้ามันอากาศยานรวมทั้งสิ้น 197,911 เที่ยวบิน พบว่า เกิดข้อร้องเรียน/เรียกร้อง/แนะน�าการ
บริการ ที่ได้รับจากการเข้าพบลูกค้าจ�านวน 58 ครั้ง สรุปดังนี้
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จากกรณีลูกค ้าแจ ้งป ัญหาที่ เกิดจากการบริการ 
ข้างต้น ได้รับการด�าเนินการแก้ไขและแจ้งกลับลูกค้า
ครบทุกเรื่อง จึงไม่มีข้อร้องเรียนการบริการในส่วนของ
ข้อเรียกร้อง/ร้องขอการบริการจากลูกค้าเพื่อให้มั่นใจ
ว่าทกุข้อเรือ่งได้รบัการดแูลแก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�า 
บริษัทจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า โดยเปิด
โอกาสให้ลกูค้าได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบรษิทั
เป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และจากการเข้าพบลูกค้า
ทั้งหมด ข้อมูลอื่นที่ได้รับเป็นกรณีที่ลูกค้าให้ค�าชม 
และแจ้งข่าวสารของภายในองค์กรให้ทราบ เป็นการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้
หน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทให้รับทราบโดยทั่วกัน

ความพึงพอใจของลูกค้า 

ด ้วยความมุ ่ งมั่นที่จะรักษาระดับมาตรฐานการ 
ให้บริการ บริษัทจึงท�าการส�ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการในด้านการเก็บรักษาน�า้มัน 
การเติมน�้ามัน การให้บริการบัญชีน�้ามัน และการ
ด�าเนินงานด้านการตลาดเป็นประจ�าทุกปีเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานบริการต่างๆ ติดตามการแก้ไขตาม 
ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ลูกค้าให้ความส�าคัญแนะน�าการ
ปฏิบัติงานและน�าผลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าในการท�าส�ารวจ
ความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัท
น�้ามันที่ขายน�้ามันให้กับสายการบิน ซึ่งท�าสัญญา 



2553/2010

90.4%

90.1%

89.4%

95.7%

90.9%

2554/2011

89.6%

94.1%

90.6%

94.1%

93.2%

2555/2012

93.6%

96.4%

92.8%

96.3%

94.0%

การให้บรกิารเตมินำา้มนัอากาศยาน ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

การให้บรกิารจดัเกบ็นำา้มนัอากาศยาน ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

การให้บรกิารโดยรวม ท่าอากาศยานดอนเมอืง สมยุและสโุขทยั

การให้บรกิารด้านบญัชนีำา้มนั

การดำาเนนิงานด้านการตลาด

ผลสำารวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในด้านต่างๆ

57

(User Agreement) และเป็นผู้ช�าระค่าบริการ เป็นลูกค้าทางตรงของบริษัท มีจ�านวน 8 บริษัทและกลุ่ม 
สายการบนิทีม่าลงจอดทีส่นามบนิสวุรรณภมูดิอนเมอืง สมยุและสโุขทยั เฉพาะทีม่ตีารางการบนิแบบประจ�าและ
มีส�านักงานอยู่ภายในพื้นที่สนามบิน ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทน�้ามัน แต่เป็นผู้รับบริการเติมน�้ามันอากาศยานจาก
บริษัท จ�านวนรวม 53 สายการบินในปี 2555 มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 78 คน
โดยผลการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ทุกด้านสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
การประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท (KPI) ที่ 85.9%

การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

หนึ่งในงานส�าคัญที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ คือ การจัดท�าข้อมูลบัญชีน�้ามัน และค�าสั่งการให้บริการเติมน�้ามัน
อากาศยานตามข้อมูลสัญญาซื้อขายน�้ามัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 
จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัยิง่ บรษิทัยดึถอืปฏบิตัติามนโยบาย Joint Venture Core Principle ซึง่มเีนือ้หา
ส�าคัญเน้นเกี่ยวกับหลักการเปิดเผยข้อมูลและการรับส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเปิดเผย
ข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Information) ที่เป็นความลับของลูกค้า  โดยบริษัทเป็นผู้จัดท�าขึ้นและให้พิมพ์ 
เผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและ
นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลอื่นที่เป็นความส่วนตัวของลูกค้า บริษัทก็ยึดหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล
ของลูกค้า และให้ความส�าคัญต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน



การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
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บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู ่บนพื้นฐานที่ตั้งใจช่วยเหลือ
สังคมโดยรอบ สร้างสรรค์สังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
สังคม และตระหนักอยู่เสมอว่าในการด�าเนินงานต่างๆ 
ของบริษัทควรจะชดเชยผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืน
สู่สังคมด้วย

บริษัทก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่  
ผู้จัดการฝ่ายสถานีดอนเมืองและภูมิภาค และผู้จัดการ
ฝ่ายคลังน�้ามันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการด�าเนินการใน
ชมุชนสมัพนัธ์โดยตรง เนือ่งจากเป็นผูท้ีใ่กล้ชดิกบัชมุชน 
และเข้าใจความต้องการของชมุชนเป็นอย่างด ีนอกจาก
นี้ ยังจัดให้มีแผนกที่ดูแลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 
สังกัดส�านักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีการจัดท�าแผนงาน
ประจ�าปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน 
โดยบรษิทัได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในเรือ่งกจิกรรมเพือ่
สังคม และได้ก�าหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับองค์กร 
(Corporate KPIs)

บริษัทได้สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมุง่
หวงัว่าจะเป็นส่วนหนึง่ในการปรบัปรงุคณุภาพชวีติของ
ชมุชนให้ดขีึน้ สนบัสนนุโครงการด้านการศกึษาส�าหรบั
โรงเรยีนในชมุชน สบืสานวฒันธรรมไทย และทะนบุ�ารงุ
ศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ท�าให้ชุมชนและ
สังคมสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

โครงการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือชุมชน

บริษัทมีการจัดประชุมกับกรรมการชุมชน และ
เยี่ยมเยียนพบปะสมาชิกในชุมชน อย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ท�าให้ทราบถึงความต้องการของ
ชุมชน  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและ
ให้ความช่วยเหลือชุมชนมากมาย อาทิ

• การจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ชุมชน

• การเข้าเยี่ยมเยียนชุมชน และมอบยาสามัญ 
 ประจ�าบ้านให้แต่ละครอบครัว

• การสนับสนุนชุมชนให้มีความรู้จักป้องกันตนเอง 
 เบื้องต้นในการใช้เครื่องดับเพลิง

• การสนบัสนนุสิง่ของหรอือปุกรณ์ต่างๆเช่น อปุกรณ์ 
 กระจายเสียงป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนติดตั้ง 
 ไฟฟ้าตามเส้นทางเดนิต่างๆ หรอืปรบัปรงุถนน เพือ่ 
 เป็นประโยชน์สาธารณะให้กับชุมชน

• การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวัน 
 เดก็ วนัสงกรานต์ และวนัส�าคญัทางประเพณต่ีางๆ 
 ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

• การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของชุมชน  
 เป็นต้น
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โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

ด้วยภารกิจหลักของบริษัทคือการจัดเก็บและส�ารอง
น�า้มนัอากาศยานให้มคีณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล บรษิทัจงึต้องมกีารควบคมุและเตรยีมพร้อมเรือ่ง
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการอบรม 
ความรู้พื้นฐานเรื่องการดับเพลิงให้กับพนักงาน จัด
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ได้
เชิญชุมชนรอบคลังน�้ามันเข้าร่วมกิจกรรมตามความ 
เหมาะสม เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัสงูสดุแก่ตวัผูไ้ด้รบั
การอบรม รวมถึงสังคมและชุมชนรอบข้างด้วย

 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา อุปกรณ์
การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนใกล้พื้นที่ 
คลังน�้ามันสุวรรณภูมิ อาทิ การสนับสนุนการปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนวัดหัวคู ้ เพื่อให้เหมาะส�าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการครูอาสา ซึ่งบริษัท
สนับสนุนพนักงานที่มีจิตอาสาร่วมเสียสละเวลาเพื่อ
สอนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับมัธยม
โรงเรียนวัดหัวคู้ การสนับสนุนจัดท�าสวนวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส�าหรับนักเรียน การสนับสนุนการปรับปรุงห้อง
อเนกประสงค์ของโรงเรียนปากคลองมอญเพื่อส่งเสริม
สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนและเอือ้ต่อการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
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นอกเหนือจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว บริษัทยังมีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สังคมโดยส่วนรวมด้วย 
อาท ิการสนบัสนนุครภุณัฑ์การศกึษาให้กบัภาควชิาจลุชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  การ
เชญิชวนพนกังานไปร่วมกนัทาสแีละปรบัปรงุอาคารเรยีนของโรงเรยีนวดัสทุธาวาส สงิห์บรุ ีการสนบัสนนุทนุการ
ศกึษาร่วมกบัมลูนธิช่ิวยเหลอืเดก็ก�าพร้าของสตรไีทยมสุลมิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่เปิดโอกาส
ให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ค�านึงถึงชาติพันธุ์ ศาสนา 
และเชื้อชาติ เป็นต้น

โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับ

บริษัทให้การสนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินจ�าลองและวิทยุบังคับ ของโรงเรียนดอนเมือง
จาตรุจนิดา ซึง่เป็นโรงเรยีนใกล้พืน้ทีค่ลงัน�้ามนัดอนเมอืงโดยเป็นการจดักจิกรรมวทิยาศาสตร์อากาศยาน เครือ่งบนิ 
จ�าลองและวิทยุบังคับ นักเครื่องบินเล็กเบื้องต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�า 
ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท�างานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือและแบ่งปัน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ
ที่ดีอีกด้วย
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โครงการพาน้องทัศนศึกษา

บริษัทเล็งเห็นว่าการพานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือท�า
กิจกรรมนอกห้องเรียน จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด
ด้านการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน ท�าให้สามารถส่งเสรมิให้เกดิ
การเรยีนรูใ้นเรือ่งต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
บริษัทจึงได้จัดโครงการพาน้องทัศนศึกษาในสถานที่ที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เช่น พานกัเรยีนโรงเรยีน
วัดศรีวารีน้อยไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

 การสืบสานวัฒนธรรมไทย และทะนุบำารุงศาสนา

บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าการมีศาสนาเป็นหลักยึดแห่งจิตใจนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้มนุษย์ประพฤติตนถูกต้อง 
ตามศลีธรรม และช่วยส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณทีางสงัคมทีง่ดงาม บรษิทัจงึได้สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
การสบืสานวฒันธรรมไทย และทะนบุ�ารงุศาสนาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนบัสนนุการจดักจิกรรมทาง
พุทธศาสนา การทอดกฐินพระราชทาน ทอดกฐินสามัคคี ทอดผ้าป่าการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น ทอดกฐินมหาสามัคคีที่วัดหัวคู้ ทอดกฐินสามัคคีที่ส�านักวิปัสสนาด�ารงธรรม เป็นต้น
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บรษิทัจดัให้มโีครงการพาน้องรกัษ์ป่าเพือ่ปลกูป่าชายเลนทีศ่นูย์ศกึษาธรรมชาตกิองทพับกเฉลมิพระเกยีรต ิ(บางป)ู 
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โดยได้มีการปลูกต้นล�าพูมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2555 เนื่องจากเล็งเห็น
ว่าป่าชายเลนมีความส�าคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศวิทยา โดยบริษัทพาพนักงานบริษัท และคณะครูและนักเรียน
โรงเรยีนพืน้ทีร่อบคลงัน�้ามนัสวุรรณภมู ิไปทศันศกึษาหาความรูน้อกสถานที ่และร่วมปลกูป่าชายเลน เพือ่เป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว โดยมีการตรวจวัดการเจริญโตและการรอดของ 
ต้นล�าพรู่วมกบัอาจารย์และนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั 
อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ ได้สนบัสนนุทนุวจิยัทีต่่อยอดจากการปลกูป่าชายเลน ให้แก่สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเพื่อท�าการศึกษาเรื่อง การตรึงโลหะหนัก และการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยป่าชายเลน 
เพื่อประเมินความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าชายเลน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก
ที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น พาพนักงานไปปลูก
ปะการังเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ�าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การดูแลสิ่งแวดล้อม)
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โครงการบำารุงขวัญทหารหาญ

บริษัทร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก และศูนย์อ�านวยการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการ  
“บ�ารุงขวัญทหารหาญ” เพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวเขต
ชายแดนของประเทศไทย โดยมุง่หวงัให้ทหารผูท้ีเ่สยีสละเลอืดเนือ้และแรงกายนัน้ ได้สามารถกลบัคนืสูส่งัคมอย่าง
ภาคภมูแิละเกดิความรูส้กึไม่โดดเดีย่วท้อแท้ โดยบรษิทัเชือ่มัน่ว่ากจิกรรมดงักล่าวจะเป็นการตอบแทนคณุความดี
ของทหารที่ได้เสียสละเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักของชาวไทยทุกคน และสร้างจิตส�านึกในการส่งเสริมความสามัคคี 
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ต่อไปด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ 
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง




