






วิสัยทัศน�

มุ�งม่ันสู�ธุรกิจบริการ พลังงานครบวงจร ท่ีใส�ใจส่ิงแวดล�อม

พันธกิจ

1. ต�อผู�ถือหุ�น/ลูกค�า ดําเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน
 เพ่ือให�ผลตอบแทนท่ีดีแก�ผู�ถือหุ�น 
 และสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�า

2. ต�อคู�ค�า/เจ�าหน้ี ดําเนินธุรกิจร�วมกัน
 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

3. ต�อสังคม/ชุมชน/ส่ิงแวดล�อม
 มีความรับผิดชอบและแบ�งป�นให�สังคม ชุมชน 
 พร�อมร�วมปลูกจิตสํานึกรักษ�ส่ิงแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง

4. ต�อพนักงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ควบคู�จริยธรรมเพ่ือการทํางานอย�างมีความสุข

บริษัทได�ปรับปรุง วิสัยทัศน� พันธกิจ และค�านิยมองค�กร
ซ่ึงมีผลต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังน้ี







Vision

Fulfill Green Energy Services

Mission

1. Shareholders/Customers Sustainable business   
 management in order to give good return to 
 shareholders and create the best satisfaction 
 for customers

2. Business Partners and Creditors Doing business 
 with best practice

3. Society/Communities/Environment responsibility 
 for society and community along with 
 environmental conservation

4. Employee Develop human resources with
 ethics for a happy working environment

The company has improved the vision, mission and values 
 which is effective from January 1, 2014 as follows.



เชื่อมั่นในการทํางานรวมกัน

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น ใหเกียรติและยอมรับเพ่ือนรวมงาน 
เคารพผูอาวุโส มีความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ใหความรวมมือ สนับสนุน 
ประสานงาน ตลอดจนสรางสัมพันธภาพอันดีใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
เพื่อทํางานใหบรรลเุปาหมายขององคกร

ตระหนักถึงความปลอดภัย คุณภาพ และส่ิงแวดลอม

มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และรักษาระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังพัฒนาผลงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
เปนสําคัญ

มุงมั่นในหลักบรรษัทภิบาล

ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม 
มีจิตสํานึกและจริยธรรมในอาชีพ รักษาความลับ ผลประโยชนและ
ทรัพยสินของบริษัทฯ รวมท้ังประพฤติปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา

บริการดวยใจ

มุงมั่นบริการดวยใจ เอาใจใสดูแล และตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ค�านิยมองค�กร







CORE VALUE

BELIEF IN TEAMWORK

Belief in Teamwork Willing to work together as a team, 
respect and support each other. Create good relationship to reach 
the company’s goal.

AWARENESS OF SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENT

FOLLOWING BEST PRACTICE

Perform duty with diligence, intregity, transparency, fairness, 
and ethics consciousness. Protect the company’s confidential 
information, benefits and assets. Follow the company’s code 
of conduct and regulations at all time.

SERVICE WITH OUR HEART

Service internal and external customers with heart. Devote 
and response to their needs with accuracy, promptly and 
create the good relationship to attain the highest satisfaction.

Focus on the highest standard of safety and maintain quality to 
follow international standard. Continuous enhancement of the 
services, concern about environmental friendly and stakeholders’ 
impact.



สารจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

MESSAGE FROM EXECUTIVE CHAIRMAN AND

MANAGING DIRECTOR

 ป 2556 เปนปทีบ่รษิทักอตัง้มาครบรอบสามสิบป ซึง่จากการดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมานัน้ บรษิทัไดยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล ดาํเนนิธรุกจิ

ภายใตหลักจริยธรรม ควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่ง

สงผลใหการดําเนินงานของบริษัทมีการเจริญเติบโตของผลประกอบการ

อยางตอเน่ือง และในป 2556 เปนปที่บริษัทมีกําไรสุทธิสูงท่ีสุดตั้งแตเริ่ม

เปดดําเนินการมา

 นอกจากน้ี เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในป 2558 ซึ่งมีกรอบความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางสากล 

บริษัท ไดมุงเนนการดําเนินการในทุกขั้นตอนดวยความรับผิดชอบตอผูมี

สวนเกีย่วของกับกจิการ โดยกาํหนดกรอบของความรบัผดิชอบตอสังคมไวทัง้

2 สวน คอืภายในกระบวนการดาํเนนิธุรกจิ (CSR-In Process) และกระบวนการ

นอกเหนือดําเนินธุรกิจ (CSR-After Process) โดยมีแผนงานในการดําเนิน

การที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิไดอยางชัดเจน เชน การใหความรูและความ

เขาใจกับพนักงานในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม และ

คํานึงถึงสิ่งแวดลอม การสนับสนุนทางการศึกษาแกเยาวชนในเขตพื้นที่

คลงันํา้มันดอนเมอืงและสวุรรณภมู ิการฟนฟสูภาพจติใจทหารทีไ่ดรบับาดเจบ็

จากสถานการณความไมสงบชายแดนใต การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ดานสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมใหเกิดการดูแลสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการชวยเหลือ

สังคม มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และการทํานุบํารุง

ศาสนา เปนตน

 Bangkok Aviation Fuel Service Public Company Limited turned 

30 in 2013. Throughout these years, the Company has been 

strictly committed the good corporate governance principle and 

operating the business under strict business ethics while showing 

our responsibility towards the society and the environment. The 

Company has thus enjoyed continuous growth and in 2013 the 

Company posted record high net profit in its history.

 In preparing for the ASEAN Economic Community integration in 

2015 when internationally-accepted social responsible framework 

will be adopted region wide, the Company has ensured that the 

responsibility towards all stakeholders is sufficiently implemented 

throughout the entire business process. Social responsibility 

framework comprises two parts – the CSR-In Process and CSR-After 

Process. Measureable concrete operational plans were prepared, 

such as educating and ensuring that employees understand and 

perform their duties with social and environmental responsibility, 

supporting education for children living near Don Mueang and 

Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot, mental rehabilitation of officials 

injured during their service in the southern provinces, supporting 

environment-related innovation projects to promote environ-

mental conservation, assisting local communities in sustainable 

and self development, providing assistance to the society when 
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needed, participating in activities 
that bring significant benefits to 
the society and supporting religious 
activities, etc.

 Looking into 2014, despite some 
political unrest that may affect BAFS 
operational performance, the 
Company believes it will continue 
to succeed and have strong 
performance considering our 
commitment to transparency, good 
governance and social responsibility. 
May I take this opportunity to thank 
all stakeholders for your confidence 
and trust. The Company will continue 
to maintain business growth to 
achieve constant future growth.

 สําหรับป 2557 แมวาจะมีเหตุการณ

ทางการเมืองท่ีอาจจะสงผลกระทบตอ

การดําเนินงานของบริษัท บริษัท เชื่อมั่น

วาการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม โปรงใส 

ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม จะทําให

สามารถผานอุปสรรคตางๆ และมีผล

ประกอบการที่ดีในปนี้ได ผมขอขอบคุณ

ผู มีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความไว

วางใจและเช่ือมั่นในการดําเนินงานของ

บริษัท และขอใหคํามั่นวาจะรักษาอัตรา

การเติบโตของธุรกิจอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําพาบริษัทสูความกาวหนาตอไปอยาง

มั่นคงในอนาคต 

บริษัทได�ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดําเนินธุรกิจ
ภายใต�หลักจริยธรรม ควบคู�กับการ
รับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม

the company has been strictly committed 
the good corporate governance principle 

and operating the business under 
strict business ethics while showing 

our responsibility towards 
the society and the environment.
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 บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายดาํเนนิ
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) โดยดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคูกับการดูแล
รบัผดิชอบตอสงัคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังใสใจดูแลส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเนือ่ง เพือ่รกัษาดุลยภาพของการดาํเนนิงานท้ังในดานเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอม อนัจะนําไปสูการดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยนื โดยบริษทัยดึถอืแนว
ปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม 7 ประการ ดังนี้
 
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทมุ งมั่นท่ีจะดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มีการบริหารจัดการดวยความรับผิดชอบ ความโปรงใส และมีจริยธรรม 
อันจะเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การดําเนินธุรกิจของบรษิัท

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

 BAFS business is based upon the philosophy of Corporate 
Social Responsibility (CSR). We operate under the principles of 
good corporate governance, together with the responsibility 
towards our internal and external society, and with the 
commitment to taking care of the environment continuously.
 These lead to maintain the balance in conducting our business 
in an economically, society and environmentally sustainable 
manner. There are seven main principles of our CSR Policy:
 
1. Good Corporate Governance
 BAFS fully commits itself under the good corporate 
governance. We manage our business with transparency, 
accountability and integrity in order to create trustworthiness 
from our investors and stakeholders.
 
2. Human Rights
 It is a fundamental value of BAFS to give respect to the basic 
human rights. We support the protection of human rights, and 
do not involve in human rights abuses.
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 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บรษิทัใหความสําคญักับสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐาน สนบัสนุนและเคารพ
ในการปกปองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังจะไมเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 
 3. การปฏิบัติดานแรงงาน
  บริษัทมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาพนักงาน สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน และดูแลรักษาสภาพ
แวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย รางกาย
และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
 
 4. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
  บริษัทใสใจดูแลส่ิงแวดลอม มีการกําหนดนโยบาย กลยุทธ แนวทาง
การจัดการ และแผนงานที่มุงไปสูการเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสงเสริมและอนุรักษการใชพลังงานอยางจริงจังและตอเน่ือง
 
 5. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
  บริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบตางๆ ทีเ่ก่ียวของ ตอตานการทุจริต สงเสริมการแขงขนัอยาง
เปนธรรม รวมทั้งมีความเปนกลางทางการเมือง
 
 6. ความรับผิดชอบในการใหบริการ
  บรษิทัใหบรกิารน้ํามนัเชือ้เพลิงอากาศยานภายใตการควบคุมคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มุงมั่นสราง
ความพงึพอใจและความมัน่ใจใหกบัลูกคาเพือ่ใหไดรบับรกิารอยางมคีณุภาพ 
รวมทั้งเปนสวนหนึ่งในการสรางความม่ังคงดานพลังงานของประเทศ
 
 7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษทัสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กบัการพฒันาชมุชนและสงัคม เปนสวนหนึง่ในการปรบัปรงุคณุภาพชวีติของ
ชุมชนใหดีขึ้น สนับสนุนโครงการดานการศึกษาสําหรับโรงเรียนในชุมชน 
สืบสานวัฒนธรรมไทย และทํานุบํารุงศาสนา พรอมทั้งสงเสริมกิจกรรมที่
ทําใหชุมชนและสังคมสามารถดํารงอยูไดอยางย่ังยืน

 3. Labor Practices
  BAFS treats its employees fairly. We focus on the employees 
development, encourage the involvement of employees, and 
maintain a working environment to assure their safety in life, 
occupational health, and properties.
 
 4. Environment
  With the aim to be the environmental responsible 
organization, we integrate environmental issues as a part of our 
corporate strategy and policy as well as promoting the energy 
conservation seriously and continuously.
 
 5. Fair Operating Practices
  BAFS intends to ensure its fairness in conducting business. 
We place the highest priority on legal/regulatory compliance, anti-
corruption, promoting fair competition and neutrality in political 
issues.
 
 6. Service Responsibility
  BAFS provides fueling service with the international quality 
control standards. We are attentive and responsible to customers, 
to gain their satisfaction and confidence in our quality services, 
while being a part in the stability of the country’s energy.
 
 7. Community and Social Development
  BAFS promotes the involvement of the community. We 
support activities that are related to community and social 
development, with the aim to be a part of enhancing the quality 
of their lives. We support educational programs for schools in 
the community, Thai culture, and religion as well as encouraging 
activities that create sustainable development to the community 
and society.
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โครงสรางองคกร 

ORGANIZATION CHART

ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการสรรหา
Nomination Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ผูอํานวยการประจําสํานัก
ประธานกรรมการบริหาร

Director Attached to Executive
Chairman Office

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักกรรมการผูจัดการ

Assistant Director, Managing 
Director Office

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Office

ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน
และบัญชี

Senior Finance & 
Accounting Director

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

Human Resources &
Administration Director

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

Business Development & 
Marketing Director

คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง
Fuelling Operations Committee

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
Consultant to Executive 

Chairman

ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักเลขานุการบริษัท
และกิจกรรมสังคม

Assistant Director, Corporate 
Secretary & Social Affairs Office
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

Remuneration Committee

ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการบริหาร
Assistant Director, 

Executive Chairman

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

Safety, Occupational Health and Environment

ตัวแทนฝายบริหารดานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

Quality, Safety, Health And
Environment Representative (OH&SMR)

หมายถึง สายการบังคับบัญชา
Line of Command

หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
Reporting Lines

ผูชวยผูอํานวยการสํานักบริหาร
ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย
Assistant Director, QSHE Office

ผูชวยผูอํานวยการสํานักบริหาร
ความเสี่ยงและแผนกลยุทธ

Assistant Director, 
Risk Management & 
Strategic Plan Office

ผูอํานวยการฝายเทคนิค
Technical Director

ผูอํานวยการฝายคลังนํ้ามัน
Depot Director

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริการ
นํ้ามันอากาศยาน
Senior Aviation

Refueling Director

ผูอํานวยการฝายสถานีบริการ
ดอนเมืองและภูมิภาค

Don Mueang & Regional Airport 
Director

มีผลบังคับใช : 1 มีนาคม 2557
Effective Date : 1st March 2014
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GOOD CORPORATE GOVERNANCEการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี

หลกัสําคัญในการกํากบั
ดแูลกิจการทีด่ขีองบริษทั 
5 ประการ ประกอบด�วย

The five corporate 
governance pillars are

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

คณะกรรมการบรษิทัไดจดัใหมนีโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีเปนลายลกัษณ

อักษรตั้งแตป 2545 และไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดจัดใหมี

นโยบายตางๆ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย สามารถ

ดําเนินงานอยางโปรงใส และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) 
believes that good corporate governance is very important to 
business operations. The Board of Directors therefore has prepared 
and introduced the corporate governance policy in writing since 
2002 and continuously updated the policy. Related policies and 
Code of Conduct have been prepared and used as guideline for 
the Board of Directors, management and employees practice in 
order to ensure transparency and good corporate governance 
practice.

การกํากับการดูแลกิจการท่ีดี

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Accountability
มีความรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและการกระทําของตน

Transparency
มีความโปรงใสและเปดเผยอยางตรงไปตรงมา

Equitable Treatment
ปฏิบัติตอทุกฝายอยางเสมอภาคและยุติธรรม

Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders
มุงสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาวแกผูมีสวนไดเสีย

Promotion of Best Practices
สงเสริมการปฏิบัติที่เปนเลิศ
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GOOD CORPORATE GOVERNANCEการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี

 โดยบรษิทัเชือ่มัน่วาการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีปนปจจยัหลกัในการเสรมิ

สรางใหบริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของ

การเติบโตท่ียั่งยืน รวมท้ังสรางความม่ันใจตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝาย 

โครงสรางและกลไกการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 15 ทาน โดยแบง

ไดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน กรรมการจากภายนอกอ่ืน 8 ทาน 

และกรรมการอิสระ 6 ทาน ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท้ังคณะ โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ ซึง่ไมเปนบคุคล

เดียวกับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร ทําให

สามารถสรางกลไกเพื่อถวงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการของบริษัทไดดี

ยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทไดมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ออกจากกันอยาง

ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดตางๆ และคณะ

อนกุรรมการเพือ่ชวยศกึษาในรายละเอยีดและกล่ันกรองงาน อนัจะชวยเพิม่

ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปรงใส

ในการปฏิบัติหนาที่ ไดแก 

คณะกรรมการบริษัท
The Board of Directors

1

8

6

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
Executive directors
กรรมการอิสระ
Independent directorspp
กรรมการภายนอกอ่ืน
Directors from outsiders

 The Company believes that good corporate governance is a

key pillar in creating efficient operational process and a strong 

foundation for sustainable growth while strengthening confidence 

among shareholders and stakeholders.

Corporate Governance Structure and Mechanism

 The Company’s Board of Directors comprises 15 directors,

including one executive director, eight from outsiders and six 

independent directors, representing more than one third of the 

entire Board. The Chairman is an independent director, not the 

same person as the Managing Director and has no relations with 

the Management. This has enabled an effective mechanism 

for balance of power within the Board of Directors. Roles and 

responsibilities of the Board of Directors and the management 

are completely separated in writing.

 The Board of Directors has arranged for different committees

and sub-committees to assist the Board in studying projects in 

detail and screening works, which help increase the Board of 

Directors’ efficiency while enhancing transparency in performing 

their duties.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

 ทาํหนาทีใ่นการสอบทานใหบริษทัมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีการรายงานขอมูลการดําเนินงานอยาง

ถกูตอง ครบถวน และเชือ่ถอืได สอบทานใหบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน 

และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล สอบทานให

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอผูกพันที่มไีวกับบุคคลภายนอก  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

 ทําหนาที่พิจารณาเงินปนผลระหวางกาล และเงินปนผลประจําป สําหรับ

ผูถอืหุน และพจิารณากําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ชุดยอย และกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือ

ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี

คณะกรรมการสรรหา

 ทําหนาที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

รวมท้ังสรรหาบุคคล เพือ่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั และตําแหนงกรรมการ

ผูจัดการของบริษัทท่ีวางลง และเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป

Audit Committee

 The Audit Committee is responsible for auditing and ensuring 

the accuracy and sufficiency of financial reports, accuracy, 

sufficiency and credibility of operational information report, 

sufficiency and effectiveness of internal audit system and 

compliance with laws and commitments made with outsiders.

Remuneration Committee

 The Remuneration Committee is responsible for considering 

interim dividend, annual dividend payment for shareholders, 

considering remuneration for the Board of Directors, committees 

and Managing Directors and proposing to the Board of Directors 

or shareholders’ meeting for approval.

Nomination Committee

 The Nomination Committee is responsible for the 

appropriateness of the Board of Directors structure, recruiting 

and nominating directors and Managing Director when vacant, 

and proposing to the Board of Directors and/or shareholders for 

consideration and appointment.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCEการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ทาํหนาทีส่นบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการกาํหนดนโยบายการบรหิาร

ความเส่ียง และระดับความเส่ียงทีส่ามารถยอมรับได กาํหนดกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

ติดตามการนําไปปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง

 ทําหนาที่ที่เก่ียวกับการดําเนินการ และการจัดการระบบเติมเชื้อเพลิง

อากาศยาน เพื่อใหมั่นใจไดวา การดําเนินการ และการจัดการของระบบเติม

เช้ือเพลิงอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเปน

ไปมาตรฐานสากล

นโยบายที่สําคัญของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ 

 เพื่อใหเปนบริษัทสามารถดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายที่สําคัญในดานตางๆ เพื่อใหฝายบริหารและ

พนักงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดแก

Risk Management Committee

 The Risk Management Committee is responsible for supporting 

the Board of Directors in designing risk management policy and 

acceptable risk level, deciding the risk management framework 

that best address risk management policy and monitoring the 

implementation of the policy.

Fuelling Operation Committee

 The Fuelling Operation Committee is responsible for fuelling 

system operation and management to ensure that the service is 

efficient, safe and compliant to international standard.

Major Policy and Code of Conduct

 To enable the Company to efficiently comply with the good 

corporate governance principle, the Company has set major 

policies that serve as the framework for implementation by the 

management and employees as follows:
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 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 • นโยบายการบริหารความเส่ียง

 • นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

 • นโยบายคุณภาพ 

 • นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
  ทํางาน 

 • นโยบายอนุรักษพลังงาน 

 • นโยบายการจายเงินปนผล

 • นโยบายตอตานคอรรัปชั่น

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

และบริษัทยอย สามารถดําเนินงานอยางโปรงใส รวมท้ังจัดใหมีคณะทํางาน

จรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่ตดิตามใหมกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ และจดั

ใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีเปนรูปธรรม โดยจัด

ใหมีระบบการประเมินผลตนเองดวยระบบ online เปนประจําทุกป 

 • Corporate governance policy

 • Risk management policy

 • Social responsibility policy

 • Quality policy

 • Health, safety and environment policy

 • Energy saving policy

 • Dividend payment policy

 • Anti-corruption policy

 The Board of Directors has also prepared the Code of Conduct 

to be used as guideline to enable the directors, management 

and employees of the Company and subsidiaries to perform 

their duties with integrity. The Code of Conduct Committee 

was established to monitor the implementation of Code of 

Conduct and assess the implementation. The annual online 

self-assessment is also implemented.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCEการกํากับการดูแลกิจการท่ีดี

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกําหนดในเรื่องดังน้ี 

 • จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 • จรรยาบรรณตอผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ ไดแก ผูถอืหุน พนกังาน ลกูคา

  คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคมและส่ิงแวดลอม 

 • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

 • จรรยาบรรณพนักงานในดานตางๆ เชน ความขัดแยงทางผลประโยชน

  การรกัษาความลบั การจดัหา การใชขอมลูภายใน การตอตานการตดิ

  สินบนและการคอรรัปชั่น ทรัพยสินทางปญญาและการใชเทคโนโลยี

  สารสนเทศ เปนตน

 • การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตาม และวินัย 

The Company’s Code of Conduct 
covers the following areas:

 • Business ethics

 • Ethics on stakeholders – shareholders, employees,

  customers, trade partners, competitors, society and the

  environment

 • Directors’ ethics

 • Employees’ ethics, including confl ict of interest, 

  confidentiality, procurement, inside information, anti-

  corruption and bribery, intellectual property and 

  information technology use, etc.

 • Monitoring of the implementation and discipline
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ชองทางในการติดตอของผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอเสนอแนะ ความคิดเห็น 

หรือคําถาม รวมทั้งขอรองเรียนมายังบริษัท ผานทางเลขานุการบริษัท 

 e-mail: parndao@bafs.co.th

 โทรศัพท 0 2834 8912 

 หรือ แผนกลงทุนสัมพันธ

 e-mail: pitsapong@bafs.co.th

 โทรศัพท 0 2834 8914 

 โดยที่อยูทางไปรษณีย ไดแก 

 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 171/2 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง  

 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนประเด็นสําคัญ หรือเปนเรื่องที่อาจกอใหเกิดความ

เสยีหายตอบรษิทั เลขานุการบริษทัจะนาํเสนอเร่ืองดงักลาวตอคณะกรรมการ

บริษัทตอไป

 อนึง่ สาํหรบัรายละเอยีดของการดาํเนนิการของบรษิทัในดานตางๆ ตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับริษทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย อันไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง

เทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

รายงานประจําป 2556)

Communication Channels for Stakeholders

 The Company has prepared several channels for stakeholders

to communicate, make recommendations, express opinion, ask 

questions and send complaint through the Corporate Secretary via

 email: parndao@bafs.co.th 

 Tel. 0 2834 8912 

 or Investor Relations Department via 

 email: pitsapong@bafs.co.th 

 tel. 0 2834 8941 

 or by post at

 Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited,

 171/2 Kamphaeng Phet 6 Road, Don Mueang, 

 Don Mueang, Bangkok 10210

 For significant issue or issues that may cause damages to the 

Company, the Corporate Secretary will bring the issues to the 

Board of Directors’ attention.

 More details on the Company’s operations according to 

the good corporate governance principle for listed companies, 

including shareholders’ right, equitable treatment of shareholders, 

roles of stakeholders, information disclosure and transparency 

and the Board of Directors’ responsibility are published in the 

2013 Annual Report.
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การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติดานแรงงาน

HUMAN RIGHTS AND LABOR

การจางงาน

 การทํางานของพนักงานบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก พนักงานท่ีทํางานในเวลาปกติ (Day Time) และพนักงานท่ีทํางาน

กะ (Shift) เนื่องจากการใหบริการของบริษัทเปนการใหบริการเติมนํ้ามัน

อากาศยาน จึงตองมีพนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 

24 ชั่วโมง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 410 คน แบงเปน

พนักงานทํางานในเวลาปกติ 129 คน พนักงานกะ 281 คน โดยแบงเปน

พนักงานชาย 311 คน และพนักงานหญิง 79 คน ทั้งนี้ สัดสวนของพนักงาน

ชายของบริษัทมีมากกวาพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน

 ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม บริษัทไดจัดใหมีระบบการ

คดัเลอืกพนกังานท่ีมมีาตรฐาน มทีัง้การสอบขอเขยีน การทดสอบจิตวทิยาใน

สถานการณตางๆ และการสอบสมัภาษณ เพือ่พจิารณาความรูความสามารถ

และความเหมาะสมกับตําแหนงงานของแตละบุคคล รวมทั้ง มีการตรวจ

สุขภาพพนักงานกอนเขาทํางานดวย

 จากกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน ทําใหบริษัทมี

พนักงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานในแตละหนาท่ีที่แตกตางกัน

ไปซ่ึงเปนกําลังสําคัญขององคกร

Employment

 By providing aviation refueling services which requires 24-hour 

service, the Company’s workforce comprises day time and shift 

employees to provide around the clock service.

 As of 31 December 2013, the Company has 410 employees, 

including 129 day time and 281 shift employees. These include 311 

male and 79 female employees. The number of male employees 

is higher than female employees as it fits the nature of work.

 The Company has a systematic recruitment process, including 

written examination, psychological tests covering different 

situations and interview, to ensure that the recruited persons 

have the desired knowledge, skills and capability that match 

job requirement. Physical check up is also provided prior to 

employment. 

 Given high standard recruitment process, the Company has 

efficient workforce with qualifications that fit each different work 

position and becomes an important asset.
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การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ

 บริษัทมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนกังานทีช่ดัเจน โดยมีการใหผลตอบแทนและสวสัดิการอยางเหมาะสม 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน อาจกลาวไดวาการ

บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานบริษัทอยู ในระดับดี

ถึงดีมาก 

 บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบของ

เงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) คาครองชีพ คาลวงเวลา กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ (Provident Fund) การทําประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ

ใหแกพนักงาน รวมท้ังสวัสดิการดานอ่ืนๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินกู

ฉกุเฉนิ เงนิชวยเหลอืดอกเบีย้เงนิกูเพือ่ทีอ่ยูอาศยั เปนตน โดยบรษิทัไดจดัตัง้

คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝายนายจางและลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่อง

สวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

Remuneration and Fringe Benefit Management

 The Company has set clear regulations and guideline on 

employees’ remuneration and fringe benefits and offered 

appropriate remuneration and benefits at a level that is considered 

good to very good when compared to other companies in 

similar businesses.

 Employees receive different types of remuneration and 

benefits, including salary, bonus, cost of living, overtime payment, 

provident fund, and life, accident and health insurance. Other 

benefits are, for example, medical expense, emergency loan, 

subsidy for housing loan interest, etc. A Corporate Welfare 

Committee was established according to the Ministry of Labor 

and Social Welfare’s regulations under which representatives 

from the Company and employees sit together to consider 

employees’ benefits.
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 พนกังานของบรษิทัทกุคนไดรบัการประเมนิผลการปฏิบตังิานรายบคุคล

อยางเปนระบบ มีความโปรงใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดใหแตละงาน

มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicators: KPIs) ในแตละดานเปนการลวงหนา เพ่ือ

ใหพนกังานทราบถึงปจจัยท่ีมผีลตอการประเมินผลการปฏิบตังิาน และจัดใหมี

การประเมนิผลการปฏบิตังิานในชวงปลายป เนือ่งจากผลการประเมนิดังกลาว

จะมีผลตอการปรับเงินเดือนของพนักงานสําหรับตนปถัดไป 

 ตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานแตละคนจะ

มีความแตกตางกันตามระดับของพนักงาน และลักษณะงาน โดยสําหรับ

พนักงานในระดับบริหาร จะมีการใหนํ้าหนักความสําคัญในตัวช้ีวัดที่ผูกกับ

ตวัชีว้ดัของบรษิทั (Corporate KPIs) มากกวาพนกังานระดบัปฏบิตักิาร สวน

พนักงานระดับปฏิบัติการจะมีการใหนํ้าหนักความสําคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะ

ตําแหนงงาน และพฤติกรรม

การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให ความสําคัญกับการพัฒนาองค กร  (Organizat ion 

Development) และพนักงาน ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Human 

Resource Development Plan) ทีเ่ชือ่มโยงไปสูการพัฒนาองคกรอยางเปน

ระบบ โดยนําคูมอืความสามารถ (Competency Model) มาใชเปนมาตรฐาน

ในการจัดทําแผนพัฒนาในรูปแบบตางๆ ไดแก การประเมินความสามารถ

และศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) 

แผนระบบเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงาน

รายบุคคล (Individual Development Plan) แบบกําหนดหนาที่งาน

บนพื้นฐานความสามารถ (Job Description Base on Competency) 

แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development Plan) 

แผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูสืบทอด

ตาํแหนง (Succession Development Plan) เปนตน ซึง่การพฒันาพนักงาน

เปนหนึง่ในตวัชีว้ดัระดบัองคกร (Corporate KPIs) ทีไ่ดกาํหนดเปาหมายและ

ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 Employee performance is regularly appraised using systematic, 

transparent and fair process. Key Performance Indicators (KPIs) for 

different qualities are clearly set in advance to allow employees 

to understand the factors being considered during performance 

appraisal. The appraisal is held later in a year and the result will 

be linked to salary adjustment in the following year.

 Individual employee has different KPIs, depending on level 

and nature of work. KPIs for management level employees are 

closely related to corporate KPIs while those for operation level 

employees are more specific to job-based factors and behaviors.

Personnel Development

 The Company views that organization and employee 

development is very important and thus prepares the Human 

Resource Development Plan that supports systematic 

organizational development. The Competency Model has been 

used as a standard for developing different development plans, 

namely Competency and Potential Assessment, Training Roadmap, 

Individual Development Plan, Job Description Base on Competency, 
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 ในสวนของการพัฒนาที่มุ งเนนไปยังพนักงานบริษัทไดกําหนดแผน

ใหกับพนักงานต้ังแตแรกเขาจนกระท่ังเกษียณอายุงาน ดังนี้ 

 ∙ จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรู

  เบื้องตนเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

  ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

  เก่ียวของรวมท้ัง จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และคานิยม

  องคการ (Core Value) เปนตน

 ∙ จัดใหมีการฝกอบรมในงาน (On the job training: OJT) สําหรับ

  พนกังานใหม พนกังานโอนยาย และพนกังานท่ีไดรบัการเล่ือนตาํแหนง 

  ซึ่งบริษัทไดมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้อยางชัดเจนและเปนระบบ 

 ∙มีการประเมินผลพนักงานระหวางทดลองงานเปนระยะเพ่ือให

  พนักงานใหมไดรับทราบวาการปฏิบัติงานของตนเปนท่ีนาพึงพอใจ

  หรือไม และมีขอบกพรองใดท่ีตองมีการพัฒนาหรือไม พรอมจัดใหมี

  ระบบพี่เลี้ยงคอยแนะนํางานตลอดการทดลองงาน

 ∙ บรษิทัไดจดัใหมคีณะทาํงานฝกอบรม (Training Working Group: TWG)

  ซึง่กรรมการของ TWG ประกอบดวยตวัแทนจากฝายทรพัยากรบคุคล

  และธุรการ และตัวแทนจากพนักงานทุกฝายเพื่อหาความจําเปน

  ในการฝกอบรม (Training need) และกําหนดหลักสูตรการ

  ฝกอบรมใหแกพนักงานโดยไดมีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนา 

  เปนรายป 

Career Development Plan, Succession Plan, Succession Development 

Plan and others. Employee development is one of the Corporate 

KPIs that have clear goals and are regularly monitored on quarterly 

basis.

 In developing its people, the Company has set clear employee 

development plan from the first day of employment until 

retirement with details specified below.

 • New employee orientation providing basic information

  about the Company, nature of business, safety, quality 

  system, information technology system, Code of Conduct

  and Core Value, etc.

 • On the job training (OJT) for new, transferred and promoted

  employees where related regulations are clearly and 

  systematically set

 • Regular assessment during probation period to allow 

  employees keep track on the satisfaction level of their

  performance, weakness and area of improvement. 

  The Company also arranges coach to guide and assist new 

  employees during probation period.
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 ∙ มีการจัดทําแผนการฝกอบรมลวงหนาเปนรายป ซึ่งมีงบประมาณ

  รองรับอยางเพียงพอและเหมาะสม

 ∙ มนีโยบายในการจัดสงใหไปฝกอบรมและดูงานท้ังในและตางประเทศ

  อยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีความรูที่กวาง

  ขวางขึ้น อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงงานใหดีขึ้นตอไป

 ∙ เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหผูบรหิารระดับสงู โดยไดจดัให

  มหีลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนระยะเวลา

  ประมาณ 3-4 เดือน

 ∙ มีระบบติดตามเพ่ือประเมินผลพนักงานภายหลังการฝกอบรม ทําให

  มั่นใจวาพนักงานไดรับการพัฒนาในเรื่องที่เขารับการอบรม

 ∙มีการรณรงคคานิยมองคการอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาแผน

  กลยุทธเพื่อเปนการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน

 ∙ มแีผนหมุนเวยีนงานภายใน (Job Rotation) เพือ่สงเสริมใหพนักงาน

  มีโอกาสเรียนรูงานที่กวางขึ้น เพื่อความกาวหนาสําหรับการทํางาน

  ในอนาคต

 ∙จัดใหมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนใหพนักงานศึกษาตอในระดับ

  ทีส่งูข้ึน เชน หลกัสูตร Mini MBA, หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท 

  ในสาขาตางๆ

 • Training Working Group (TWG) comprising representatives

  from the Human Resource and Administration Department

  and from employees from all departments will regularly

  discuss training need and tailor training courses for employees.

  Annual training plan is set in advanced.

 • Assigning employees to attend trainings and work visit in

  Thailand and overseas, allowing employees to have more

  knowledge that will be beneficial to continuous work

  improvement

 • Enhancing English language skill of high-level executives

  by arranging English training program in the US which lasts

  3-4 months

 • Having post-training monitoring and assessment system to 

  ensure that employees have achieved progress on the area

  they are trained

 • Continuously campaigning for Core Value under strategic

  plan to instill good attitude on working together
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 ∙ กอนที่พนักงานจะเกษียณอายุงาน 5 ป บริษัทจะมีการใหความรู

  ในหลักสูตรการบริหารเงิน การใชชีวิตหลังเกษียณใหกับพนักงาน

  ทุกคน เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานสามารถบริหารเงินเพื่อดํารงชีวิต

  ภายหลังเกษียณไดอยางมีความสุข

 ∙ สงเสรมิจรยิธรรมใหแกพนกังานโดยจดัให มีโครงการอบรมธรรมะ 7 คนื

  8 วนั และ 3 คนื 4 วนั ใหเลอืกเขาอบรมตลอดท้ังปตามความเหมาะสม

  เพื่อพัฒนาดานจิตใจและคุณธรรม

 ∙ กําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อเปนแนวทางใหพนักงาน

  ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ

  ของบริษัท

ความสัมพันธแรงงาน

 บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resources Management: HRM) ซึ่งประกอบดวยผูจัดการในแตละฝาย 

เพือ่ดแูลนโยบายและอนมุตัใินเรือ่งทีเ่ก่ียวของกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

เชน การเลือ่นขัน้เลือ่นตาํแหนง การปรบักลุมงาน การอนมุตัติาํแหนงงานใหม 

การปรบัอตัราเงนิเดอืนพนกังาน แผนการฝกอบรม การอนมุตัเิงนิกูในรปูแบบ

ตางๆ ใหแกพนกังาน การอนมุตัใิหทนุการศกึษาใหแกพนกังาน และการดแูล

ดานความสัมพันธตอพนักงานในดานตางๆ เปนตน

 สําหรับในเรื่องที่เกี่ยวของกับสวัสดิการพนักงานโดยตรง บริษัทไดจัดตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท (ก.ส.บ.) ขึ้น ซึ่งประกอบดวยฝายนายจาง

และลูกจาง โดยสําหรับฝายลูกจางไดมีตัวแทนของพนักงานที่ไดรับเลือกตั้ง

มาจากทุกฝาย เพ่ือพิจารณาเร่ืองสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ บริษัท

ไดใหความสําคัญดานความสัมพันธตอพนักงานผานทางชองทางตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอ เชน จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางฝายบริหารและพนักงาน

เปนประจําปละ 2 ครั้ง เพื่อแจงผลการดําเนินงานและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท 

จัดใหมีการประชุมภายในฝายงานเปนรายเดือน หรือการประชุมภายใน

สวนงานอยางสมํ่าเสมอ 

 • Promoting job rotation program, enabling employees to

  expand scope of their knowledge for future career 

  development

 • Providing scholarship to encourage employees to take

  course in a higher level, such as Mini MBA, undergraduate

  courses and postgraduate courses in various fields

 • Providing post-retirement finance management course for

  employees five years before their retirement to assist and 

  enable employees to live well after retirement

 • Promoting moral by arranging 7-night-8-day and 3-night-

  4-day Dharmma practicing programs throughout the year

  for employees to attend and practice Dharma 

 • Having in place anti-corruption policy that employees can

  use as guideline for performing their duties with integrity

  and transparency in accordance with the Company’s business 

  direction
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 บรษิทัไดจดัใหมสีโมสรพนักงาน ซึง่มีตวัแทนจากพนักงานฝายตางๆ และ

กําหนดใหผูจัดการฝายเปนที่ปรึกษาสโมสร ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันไป โดยสโมสรพนักงานเปนเสมือนศูนยกลางของพนักงานในการดําเนิน

กิจกรรมสันทนาการตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน โดยสโมสร

ไดจัดใหมีชมรมตางๆ ซึ่งเปนไปตามความตองการของพนักงาน เชน ชมรม

ทองเที่ยว ชมรมกีฬาตางๆ รวมท้ังมีการดูแลในการจัดสถานที่ออกกําลังกาย

ใหพนักงานเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกดวย

 นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีแผนกส่ือสารองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางความสันพันธอันดีระหวางพนักงาน โดยแผนกส่ือสารองคกรมีการจัด

กจิกรรมใหแกพนกังานเปนประจําทกุเดอืน เชน ใหกาํลังใจคลายรอนพนกังาน

ปฏิบัติการ ปนจักรยานเชื่อมใจ พาพนักงานไปทําบุญ และ Happy Hour 

เปนตน ซึง่กจิกรรมตางๆ เหลานีล้วนแตเปนกจิกรรมทีพ่นกังานใหความสนใจ 

และสงผลใหความสัมพันธระหวางพนักงานเปนไปอยางแนนแฟนมากขึ้น 

สิทธิมุนษยชนและความเทาเทียมกันของพนักงาน

 บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

โดยไดมีการกําหนดนโยบายในเร่ืองน้ีไวเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินการของบริษัท

ในเรื่องนี้พอสังเขป ดังนี้

Labor Relations

 The Human Resource Management Committee comprising
department managers is responsible for formulating and approving 
human resources related policies and activities, including promotion, 
work grouping, employee salary increase, training, employee loan 
approval, employee scholarships and labor relations in all areas.

 The Company has also established the Employee Benefit
Committee to be responsible for employee benefit improvement.
The Committee comprises representatives from employer and
employees who are elected from all departments. The Company 
has continuously communicated with employees through various 
channels, such as joint meeting between the management and 
employees twice a year to update employees on the Company’s 
performance, exchange opinions and open opportunity for 
employees to ask questions about the management; monthly 
meeting within department and regular internal meeting in different 
department.

 Employees’ Club, with employee representatives from all
departments, was set up with department managers take turn to 
be the club advisor. The Employee Club serves as the employee 
activity center that organizes employee activities to promote 
good relations among employees. The Club assists employees 
to establish special interest groups, such as travel, sports, etc., 
and arranges a place for employees to exercise to promote 
good health.

 Corporate Communications Department is responsible for 
strengthening relations with employees through monthly activities, 
such as cycling, morale support, merit making trip and Happy 
Hour activity, etc. These activities attract employees’ interest and 
participation, resulting in stronger relations among employees.
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HUMAN RIGHTS AND LABOR

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

 ∙ จดัใหมเีง่ือนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนกังาน

  ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ และมีการดูแลในเร่ือง

  สวัสดิการอยางเหมาะสม 

 ∙ พฒันาพนกังานเพือ่ฝกฝนทกัษะและเพิม่พนูศักยภาพโดยเปดโอกาส

  ใหพนกังานมกีารเรยีนรู และเลือ่นตาํแหนงเมือ่มโีอกาสทีเ่หมาะสม โดย

  บรษิทัไดจดัใหมโีครงสรางในการเติบโตตามกลุมงาน (Job level) ซึง่

  กาํหนดไวอยางชัดเจน เพือ่รองรับพนักงานท่ีมศีกัยภาพอยางเปนระบบ

 ∙ ใหขอมูลสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบ

  ผลการดําเนินงานและสภาพท่ีแทจรงิขององคกรธุรกิจ และเคารพสิทธิ

  ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

Human Rights and Equitability of Employees

 The Company respects human rights and equitable treatment

of employees and has included this policy as part of the Code

of Conduct with key essences as follows:

 • Offering fair employment terms and condition, ensuring

  appropriate remuneration for employees and providing good

  employee benefits

 • Developing employees’ skill and competency by allowing

  employees good opportunity to learn and be promoted at

  the right time. The Company has ensured corporate structure 

  that allow employees to progress in their job levels which
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 ∙ มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกพนักงานใหเปนไปตาม

  นโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน

 ∙ สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยไมเขาไปมีสวน

  เกีย่วของกบัการลวงละเมิดสทิธิมนษุยชน เชน ไมสนบัสนนุการบงัคับ

  ใชแรงงาน (forced labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (child labor) 

  เปนตน

 ∙ สงเสริมใหมกีารเฝาระวังการปฏิบตัติามขอกาํหนดดานสทิธมินษุยชน

  ภายในธุรกิจของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ

  มนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 

  are clearly laid out in order to support employees with

  high capability

 • Providing significant information to employees and their

  representatives to update them of the Company’s actual

  operational performance and in respect of their right to

  obtain the information and express opinion

 • Providing good work environment that meets with 

  occupational health, safety and environment policy

 • Supporting and respecting human rights and not participating 

  in human right infringement activities, i.e. not supporting

  forced labor and not involving in child labor

 • Promoting the monitoring of the implementation of human

  right practice within the business and encouraging the

  implementation of human right protection according to

  the international standards 
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 บรษิทัใหความสาํคัญอยางยิง่ในเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพ

แวดลอมในการทํางาน โดยไดกําหนดเรื่องดังกลาวเปนตัวชี้วัดระดับองคกร 

(Corporate KPI) ซึง่มกีารกําหนดเปาหมายเปนประจําทุกป และมกีารตดิตาม

ผลอยางตอเนื่องทุกไตรมาส

 เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการใดๆ ของบริษัทจะไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอพนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมถึงชุมชนและสังคม บริษัทจึงไดกําหนด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่ง

นโยบายดังกลาวไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องใหมีความเหมาะสม ดังน้ี

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการรับ จัดเก็บ และใหบริการน้ํามันอากาศยาน ตระหนักถึงความ

สาํคญัของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ในการดําเนินธุรกิจ จึงกําหนดนโยบาย ดังตอไปนี้

 Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) 

gives high priority to workplace safety, health and environment 

and has included this into Corporate KPIs. Annual target is set 

clearly with quarterly performance monitoring.

 To ensure that its business activities will not create adverse 

impact on its employees, related parties, communities and the 

public at large, the workplace safety, health and environment 

policy has been formulated and regularly updated. Essence of 

the policy is as follows:

Workplace Safety, Health and 
Environment Policy 

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited

 Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) 

operates aviation fuel reception, storage, and refuel services 

and is aware of the importance of workplace safety, health and 

environment system and therefore formulated policy as follows:

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

WORKPLACE SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
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ENSURING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
THROUGH GOOD CORPORATE GOVERNANCE



 1. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

  แวดลอมในการทํางานใหสอดคลองตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐาน

  สากลและขอกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทนํามาประยุกตใช

 2. ควบคุมปรับปรุง และปองกันแกไขอันตรายจากการดําเนินงานของ

  บรษิทั ซึง่มผีลกระทบตอพนักงาน และทรัพยสนิของบริษทั ทีม่รีะดับ

  ความเสีย่งตัง้แตปานกลางข้ึนไป เพือ่ใหเกดิการพฒันางานดานความ

  ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงานอยางตอเนือ่ง 

 3. ปรบัปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

  แวดลอมในการทํางานของบริษัทอยางตอเนื่อง

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานที่อยูภายใต

  การควบคมุดแูลของบรษิทัในการดาํเนนิงานดานความปลอดภยั อาชวี

  อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 5. พฒันาพนกังานของบรษิทั ใหมคีวามรู และความตระหนกัในดานความ

  ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึง

  ความปลอดภัยนอกงาน

 6. ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการตามระบบการ

  จดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 1. Developing workplace safety, health and environment

  system that is compliant to related laws, international

  standards and other regulations that have been applied

 2. Controlling, improving, preventing and solving problems 

  occurring from the Company’s business activities that may

  have impact on its employees and assets that involve

  risks of medium-level and higher in order to enable 

  continuous improvement on occupational safety, health

  and environment

 3. Improving results of the implementation of workplace

  safety, health and environment

 4. Promoting and encouraging employees’ participation to 

  adopt workplace safety, health and environment measures

  at work

 5. Enhance employees’ knowledge and awareness on work

  place safety, health and environment, including out-of-

  worksafety

 6. Supporting resources in implementing workplace safety, 

  health and environment activities to encourage on-going

  development
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 โดยบรษิทัไดมกีารเผยแพรนโยบายดงักลาวใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานทุกคนทราบโดยท่ัวกัน 

โครงสรางการบริหารงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดลอมในการทํางาน เพือ่ดแูลกาํหนดนโยบายและเร่ืองท่ีเกีย่วของกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของบริษัททั้ง 3 พื้นที่ ไดแก ทาอากาศยานดอนเมือง คลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ 

และสถานีบริการสุวรรณภูมิ อีกทั้งไดแตงตั้งตัวแทนฝายบริหารดานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเปนตัวแทนฝายบริหาร

ในการติดตามการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไดกาํหนดไว 

 นอกจากน้ี บริษัทจัดใหมีแผนกความปลอดภัยซึ่งเปนหนวยงานท่ีดูแล

รับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานโดยตรง ซึ่งอยูภายใตสวนงานบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีสายการบังคับบัญชา

ขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการ

 The Company has ensured that the Board of Directors, the

executives and employees are well informed of the policy.

Workplace Safety, Health and 
Environment Management Structure

 The Workplace Safety, Health and Environment Committee 

was set up to oversee related policy and activities in the three 

sites – Don Mueang Airport, Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot 

and Suvarnabhumi Intoplane Service Facility. The Company also 

appointed representative from occupational health and safety 

management to represent the management in monitoring and 

following up activity implementation to ensure compliance to 

the preset policy.

 In addition, the Safety Department was established to be 

directly responsible for workplace safety, health and environment. 

The Department is under the Quality, Safety, Health and 

Environment Office and reports directly to the Managing Director.
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การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 บริษัทมีการกําหนดวัตถุประสงคดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานดังนี้

 1. พนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสภาพ

  แวดลอมในการทํางานที่ดี โดยไมเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อันมีผลให

  พนักงานตองหยุดงานติดตอกันเกินกวา 3 วันทํางานขึ้นไป

 2. พนักงานไม มี โรคจากการทํางานอันมีผลให พนักงานสูญเสีย

  สมรรถภาพทางรางกายอยางถาวร

 ซึ่งมีการติดตามผลอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหมั่นใจได

วาการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการของบริษัทคํานึงถึงดานความปลอดภัย

เปนสําคัญ รวมทั้งไดมีการใหความรู ตลอดจนสงเสริมจิตสํานึกดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานกิจกรรมตางๆ 

เพื่อใหพนักงานไดรับทราบและมีสวนรวมอยางท่ัวถึง เชน

 •  จดักิจกรรมวันความปลอดภัย ประจําป 2556 เพือ่รณรงค สงเสริม สราง

  ความตระหนัก และจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหมีขึ้นในพนักงาน

  ทุกคน

 •  จดักจิกรรม Big Cleaning Day ประจาํป 2556 เพือ่ใหพนกังานทาํความ

  สะอาดสถานที่ทํางานครั้งใหญประจําป และสรางสภาพแวดลอม

  ที่ดีในการทํางาน ตลอดจนเปนการสรางความสมัครสมานสามัคคี

  ในหมูเพื่อนพนักงาน

 •  จัดอบรมหลักสูตร “อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน” 

  ใหแกพนักงานทุกคนเพื่อใหพนักงานไดรับความรูและสามารถ

  นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองไดจริงทั้งการปฏิบัติงานและชีวิต

  ประจําวัน

 •  จัดอบรมและใหความรูหลักสูตรตางๆ ดานการปองกันและระงับ

  อัคคีภัยแกพนักงาน เชน การดับเพลิงขั้นตน การฝกซอมดับเพลิง

  และอพยพหนีไฟตามกฎหมาย การดับเพลิงขั้นกาวหนา การฝกซอม

  ดับเพลิงประจําเดือนในแตละพื้นที่ เปนตน

Workplace Safety, Health and Environment 
Operations

 BAFS has set clear objectives for workplace safety, health 

and environment as follows:

 1. Employees perform their duties with safety, good health

  and pleasant environment and without serious accidents

  that cause employees to be absent for more than three

  consecutive days

 2. Employees are free from work related diseases which cause

  permanent disability

 BAFS has introduced monthly monitoring process to ensure 

that safety is the first priority in all work process. The Company 

continuously educates employees as well as promotes awareness 

on safety, health and environment through various activities to 

ensure that all employees are aware of and actually participate. 

Examples are 

 • Safety Health Environment Day (SHE Day 2013) event 

held to promote and raise awareness on safety among 

employees
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 • จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective

  Equipment หรือ PPE) ซึ่งเปนไปตามท่ีกฎหมายไทยกําหนดและ

  สอดคลองกบัมาตรฐานของ JIG (Joint Inspection Group) ใหพนกังาน

  สวมใสอยางเพียงพอ ทัง้น้ีเพือ่ใหเกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบตังิาน

  ของพนักงาน

 •  จัดใหมีการตรวจสุขภาพท่ัวไปและการตรวจสุขภาพตามปจจัย

  เสี่ยงที่ไดรับและสัมผัสแกพนักงานเปนประจําทุกปเพ่ือเปนการ

  เฝาระวงั ปองกนัและดแูลสขุภาพของพนักงานไมใหเกดิความเจบ็ปวย

  อันเนื่องมาจากการทํางาน

 • จัดใหมีการดําเนินการปองกันอุบัติเหตุ โดยกําหนดใหมีเปาหมาย

  ควบคุมอุบตัิเหตุอยางชัดเจน ในแตละปมีการสอบสวนและวิเคราะห

  หาสาเหตุของการเกิดอบุตัเิหตุ และกําหนดแนวทางปองกันและแกไข

  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในแตละครั้ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในเชิง

  ปองกันอุบัติเหตุ ไดแกการเตือนหยั่งรูระวังภัย (KYT) และรณรงค

  ใหพนักงานตรวจสอบรอบรถ 360 องศา กอนและหลังการใหบริการ

  นํ้ามันแกอากาศยานอีกดวย

 •  จัดใหมีกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธและใหความรูแกพนักงาน

  เพื่อสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับพนักงานเปนประจํา

  อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ รวมถึงมีการใหรางวัลแกพนักงาน

  ที่เสนอแนวทางปองกันและแกไขความไมปลอดภัยภายในบริษัท 

  เชน การสงรายงาน Near Miss Report การสงขอเสนอแนะ

  (Suggestion System) เปนตน

 • “Big Cleaning Day 2013” event held to allow employees

  to participate in the annual office cleaning to create 

  pleasant work environment and unity among employees

 • “Workplace Health and Environment Training Program” that

  enables employees to apply what they learn from the

  training into their daily life at work and at home

 • Training programs on fire extinguishing, e.g. basic fire 

  extinguishing, fire drill and evacuation as required by law,

  advanced fire extinguishing and monthly fire drill at site

 • Providing sufficient Personal Protective Equipment (PPE) as

  required by law and in accordance with Joint Inspection

  Group (JIG) for employees’ safety while performing their

  duties

 • General and work-specific health check-ups depending on

  risks presented at work. The check-up is offered as a 

  preventive measure to monitor and prevent possible work

  related disease or illness
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 •  จัดใหมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานและคุณภาพน้ําดื่ม 

  นํ้าทิ้งโดยหนวยงานท่ีราชการยอมรับเปนประจําอยางตอเน่ืองทุกป 

  ซึง่ผลการตรวจวัดของบริษทัอยูในเกณฑทีก่ฎหมายไทยและมาตรฐาน

  สากลกําหนด

 •  จัดใหมีการตรวจวัดไอระเหยของนํ้ามันอากาศยานบริเวณรอบคลัง

  นํา้มนัสวุรรณภูมแิละตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลองหนองงูเหา เพ่ือเปน

  การเฝาระวังและปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชนและ

  สิ่งแวดลอมที่อยูโดยรอบคลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ ซึ่งผลการตรวจวัด

  ของบริษัทอยูในเกณฑที่กฎหมายไทยและมาตรฐานสากลกําหนด 

 •  จัดใหมีการอบรมความปลอดภัยในการทํางานแกพนักงานใหมและ

  พนกังานทกุระดบั รวมถงึผูรบัเหมาและบคุคลภายนอกดวย นอกจากนี้

  ยังมีการอบรมทบทวนความรูดานความปลอดภัยใหแกพนักงาน

  เปนประจําทุกปอยางตอเนื่องดวย

 นอกจากน้ี เพื่อเปนการปองกันความเส่ียงในดานอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

บริษัทจึงจัดใหมีหนวยดับเพลิงและกูภัยประจําในพื้นท่ีทาอากาศยาน

ดอนเมือง คลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ และสถานีบริการสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียม

 • Providing accident prevention measures with a clear 

  objective. In each year, accident investigation and analysis 

  are made and the results are used for designing prevention 

  measures and solution. In addition, preventive measures

  are introduced, such as Kiken Yochi Training, 360 degree

  vehicle check before and after refuelling service

 • Introducing campaigns and educational programs are regularly 

  promote safety awareness among employees and to award

  employees who suggest the preventive measures and

  reduce risk of accidents within BAFS such as Near

  Miss Report and Suggestion System.

 • water quality measurement as required by related govern-

  ment office every year. The result of the test reveals that the

  Company’s drinking and waste water quality meets with

  Thai and international legal standards.
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ความพรอมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและเพิ่มศักยภาพสําหรับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย รวมทั้งมีการฝกซอมดับเพลิงอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง

 ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทมีการปรับปรุงและยกระดับแผน

ปฏิบัติการฉุกเฉินใหมีการเชื่อมโยงกับแผนควบคุมภาวะวิกฤต และมีการ

ฝกซอมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินดังกลาวเปนประจําทุกป โดยไดมีการ

หมุนเวียนสถานการณการฝกซอมตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ของบริษัทดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะสามารถตอบโตตอสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ ได เชน แผนฉุกเฉินกรณีนํ้าทวม แผน

ฉุกเฉินกรณีนํ้ามันรั่วไหล แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม เปนตน ไดอยาง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนครอบคลุมเหตุการณวิกฤตใน

ปจจุบัน

 อนึง่ แมวาบรษิทัจะเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเมือ่วนัท่ี 8 กนัยายน 2556 

ทําใหบริษัทตองเริ่มนับชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานใหม แตบริษัท

ไดมกีารกําหนดมาตรการปองกันแกไขมิใหเกิดอุบตัเิหตซุํา้ข้ึนอกี ทาํใหบริษทั

สามารถปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยโดยไมเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานนับ

เปนชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2556 ถึง 

31 ธันวาคม 2556 เทากับ 279,313 ชั่วโมง-คน (เปาหมายช่ัวโมงความ

ปลอดภัยในการทํางานคือ 1,000,000 ชั่วโมง-คน) โดยมีจํานวนชั่วโมงความ

ปลอดภัยในการทํางานสะสมสูงสุดกอนเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเทากับ 

8,604,622 ชั่วโมง-คน 

 • Measuring aviation fuel evaporation around Suvarnabhumi

  Aviation Fuel Depot and test water quality in Nong Ngu Hao 

  canal as a monitoring measure to prevent possible impact 

  on the comunity and environment surrounding Suvarna-

  bhumi Aviation Fuel Depot. The test results represents 

  that the vapor and water quality meet with Thai and 

  international legal standards.

 • Workplace safety training for all employees, including 

  subcontractors and outsiders, and annual safety

  trainings as reminder for employees

 In addition, to prevent risks that caused fire, the Company

arranges for fire extinguishing and rescue unit at Don Mueang 

Airport, Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot and Suvarnabhumi 

Intoplane Service Facility. This is to keep BAFS ready for emergency 

and at the same time increase its capability to prevent and 

extinguish fire. Regular fire drills are held.

 In July 2013, the Company improved the emergency handling

procedure and linked it to the crisis management. Annual practice 

under the plan is organized by using different emergency situation 

as stated in the emergency plan for different kind of trainings to 

ensure that the Company is ready for tackling emergency of any 

forms, such as flood, oil leaking, fire, etc.
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 นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดรบัรางวัลทีส่าํคญั ไดแก รางวัลสถานประกอบการ

ดเีดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับ

ประเทศ ประจําป 2556 ทัง้ 3 พืน้ที ่ไดแก พืน้ทีท่าอากาศยานดอนเมือง พืน้ที่

คลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ และพ้ืนที่สถานีบริการสุวรรณภูมิ ตลอดจนไดรับการ

รบัรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 

18001:2007) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบันอีกดวย

 Although a serious accident occured and caused work 

interruption on 8 September 2013 and the Company had 

to start zero setting hours, it has had in place preventive 

measure that prevents the reoccurrence of the event. The Company 

has been able to operate without serious accident that causes 

work interruption for 279,313 man hour (with target of 1,000,000 

man hour) from 9 September – 31 December, 2013. The highest 

accumulated safety work hours before the accident are 8,604,622 

man hours.

 In addition, the Company has received significant awards 

including National Award for Outstanding Organization – Safety, 

Health and Environment 2013 at the three operating sites – Don 

Mueang Airport, Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot and Suvarna-

bhumi Intoplane Service Facility. The Company has been certified 

for OHSAS 18001:2007 from Bureau Veritas Certification (Thailand) 

Limited since 2008 until today.
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ภาพการสวมใส�อุปกรณ�ป�องกันอันตราย
ส�วนบุคคล (PPE) ของพนักงานบริการนํ้ามันอากาศยาน
Figure of Personal Protective Equipment

หมวกนิรภัย
Safety Helmet

แว�นตาป�องกันแสง
Protective Glasses

ถุงมือ Gloves

เสื้อสะท�อนแสง
Safety Vest

หน�ากาก Mask

ท่ีอุดหู
Ear Protection

รองเท�า Safety Shoes
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 บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชพลังงานอยางรูคุณคา สงเสริมการใช

พลังงานทดแทน และศึกษาความเปนไปไดของการใชพลังงานทางเลือก โดย

มกีารกาํหนดนโยบาย กลยทุธ แนวทางการจดัการ และแผนงานทีมุ่งไปสูการ

เปนองคกรท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

คณะทํางานลดโลกรอน

 คณะทํางานลดโลกรอนเปนผูกาํหนดนโยบายอนรุกัษพลงังาน ดาํเนนิการ

จดัการพลงังานใหสอดคลองกบันโยบายอนรุกัษพลงังาน จดัอบรมและดาํเนนิ

กจิกรรมอนุรกัษพลงังานใหเหมาะสมกับพนกังานในแตละหนวยงาน ควบคุม

ดแูลใหวธิกีารจดัการพลงังานของบรษิทัใหดาํเนนิไปอยางมปีระสทิธภิาพ โดย

รวบรวมและตรวจสอบการใชพลังงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ 

ยังมีการคํานวณและรายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน

องคกร ติดตามความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมและเผยแพรใหพนักงาน

รับทราบ ดังนี้ 

 Committed to wise use of energy and encouraging alternative 

energy, the Company has studied the possibility of alternative 

energy use and introduced policy, strategy, management and 

plans that lead the Company to be a truly environmental 

sustainability organization.

Green Committee

 The Green Committee is responsible for establishing the energy 

saving policy, ensuring energy management, arranging trainings 

and conducting energy saving activities that are suitable for 

different units, overseeing and ensuring that the Company’s energy 

management is efficient by collecting and investigating energy 

use by related organizations, calculating and reporting greenhouse 

gases emitted by the Company. The Committee also monitors 

and communicates environmental progress as follows: 

ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
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นโยบายอนุรักษพลังงาน

 บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชและการอนุรักษ

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและรูคุณคา พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุน

การใชพลงังานทดแทน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกจิ

อยางย่ังยนื และสอดคลองกับสภาวการณพลงังานในปจจุบนัซ่ึงเขาสูขัน้วกิฤต

พลังงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน ควบคูไปกับการดําเนิน

ธุรกิจ ดังนี้

 1. ใหมีการสรุปและรายงานผลการจัดการพลังงานและการอนุรักษ

  พลังงานแกฝายบริหารเปนประจําสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 คร้ัง

 2. ใหมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทั้งในอาคาร

  สํานักงานและกระบวนการกักเก็บ / สงจายนํ้ามัน

 3. ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงานและการ

  อนุรักษพลังงานอยางเครงครัด

 4. ใหมีการดําเนินการจัดการพลังงานและการอนุรักษพลังงานอยาง

  จริงจังและตอเนื่อง

 5. ใหมีการสงเสริมเทคโนโลยีการใชพลังงานทดแทนเพ่ือลดการใช

  พลังงานของบริษัทฯ

 6. ใหมีการประชาสัมพันธเพื่อปลูกจิตสํานึกและใหความรูเกี่ยวกับการ

  อนุรักษพลังงานในแผนประชาสัมพันธของบริษัทฯ

 7. ใหมกีารเผยแพรเปาหมาย แผนงาน และผลการอนุรกัษพลงังานประจําป

  เพื่อใหบุคลากรรับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

 

(ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

Energy Saving Policy

 The Company is fully aware of and believes in the importance 
of efficient use and conservation of energy. The Company 
promotes and encourage alternative energy use in order to 
increase competitiveness in the long run and to address current 
energy crisis. Considering this, the Company introduces energy 
saving policy which will be integrated in business operations. The 
policy covers the following:

 1. Energy management and conservation activity summary
  shall be prepared and reported to the Management at
  least once a year

 2. Operations shall be improved to increase energy
  consumption efficiency in office building and in the oil
  storage and distribution process.

 3. Compliance to laws related to energy consumption and
  conservation shall be strictly implemented.

 4. Serious and continuous energy management and
  conservation shall be introduced.

 5. Alternative energy technology shall be seriously promoted 
  to reduce the Company’s energy consumption

 6. Awareness and knowledge on energy conservation
  shall be included in the Company’s public relations plan.

 7. Goals, plans and desired result of the annual energy
  conservation plan shall be widely communicated to ensure
  all employees acknowledge, understand and implement.

Announced on 29 July 2010

(M.R. Supadis Diskul)
Executive Chairman and Managing Director

PAGE 46 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITYความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



ดานสิ่งแวดลอมและกาซเรือนกระจก

 บริษัทรวบรวมขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการ

ดําเนินกิจกรรมภายในองคกรประจําป 2556 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ขอบเขต
Scope

ประเภทกิจกรรม
Activity

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
Greenhouse Gas Emission

2554/2011 2555/2012 2556/2013

1

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยตรง (Direct Emission)

การบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน / Aviation refuelling 1,135 1,230 1,394

การเดินทางระหวางสํานักงานของพนักงานระหวางปฏิบัติงาน
Interoffice travelling while performing duty

81 77 84

การประกอบอาหารของบริษัท / Cooking 5 6 6

รวม / Total 1,221 1,313 1,484

2

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยออม (Indirect Emission)

การใชพลังงานไฟฟา / Electricity consumption 2,613 2,689 3,064

รวม / Total 2,613 2,689 3,064

รวมปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2
Total Greenhouse Gas Emission in both scopes 3,834 4,002 4,549

 * หมายเหตุ 

 ∙ หนวย เปน ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

 ∙ สาํหรับขอบเขตท่ี 3 การปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยออมจาก

  แหลงอืน่ๆ บรษิทัรายงานขอมลูกจิกรรมเพียงสามกิจกรรมเทานัน้

  คือ การเดินทางโดยสารเครื่องบินของพนักงาน การใชไฟฟา

  ในการถายนํ้ามัน และการใชกระดาษภายในองคกร

  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้ามันที่บริษัทใหบริการแกสายการบิน

 ตางๆตลอดป 2556 พบวา ในทุกๆ 1 ลานลิตร ที่ใหบริการเติมนํ้ามัน

 อากาศยาน บริษัทจะปลดปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 1.09 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

Environment and Greenhouse Gases

 BAFS has collected information about 
Greenhouse Gases emitted from the Company’s 
business activities. In 2013, details are as follows:

* Remark:

 ∙ Unit: ton carbon dioxide equivalent

 ∙ Scope 3: Considering Greenhouse gases emitted indirectly

  from other sources, the Company reported only three

  activities – air travel by employees, electricity used in oil

  transfer, and paper consumption within the organization

 When comparing the volume of oil serviced to airlines in 

2013, it is found that every one million liters filled, the Company 

emitted 1.09 ton carbon dioxide equivalent.

 

t 
y’s 
ws:
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กิจกรรมรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

กิจกรรมรณรงคลดการใชไฟฟาภายในอาคาร

 ในชวงเดือนเมษายนของทุกป อุณหภูมิเฉล่ียภายในประเทศสูงขึ้นทําให

ความตองการใชไฟฟาภายในประเทศเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ในปนี้ก็เชนเดียวกัน 

กระทรวงพลังงานไดขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ลดประหยัดพลังงาน

ในวันที่ 5-14 เมษายน 2556 เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานและลด

ความเสี่ยงสภาวะฉุกเฉินดานพลังงาน 

 บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ขานรบัมาตรการ

ดังกลาวดวยการจัดกิจกรรมแขงขันประหยัดพลังงานภายในอาคาร ทั้งพื้นที่

คลงันํา้มนัดอนเมือง สถานบีรกิารดอนเมือง คลงันํา้มันสุวรรณภูม ิและสถานี

บริการยอยสุวรรณภูมิ กิจกรรมดังกลาวเปนการรณรงคใหพนักงานภายใน

องคกรรวมมือกันประหยัดพลังงานในอาคาร โดยแตละอาคารในทุกพื้นที่

จะมีเปาหมายใหลดการใชพลังงานในแตละสัปดาห หากอาคารใดสามารถ

ลดการใชพลังงานตามเกณฑที่ตั้งไว พนักงานที่อาศัยในอาคารดังกลาวจะได

รับรางวัลกัน เพื่อจูงใจใหพนักงานประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห

ถัดไป นอกจากนี้ ชวงกอนการรณรงคจะลางเครื่องปรับอากาศกอนดําเนิน

การรณรงคเพื่อใหลดการใชพลังงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

Environmental Awareness Campaign

Electricity Consumption Reduction

 In April, temperature generally increases and thus domestic 

demand for electricity is high. In 2013, the Ministry of Energy 

asked for cooperation from all organizations to reduce electricity 

consumption from 5-14 April 2013 to enhance the country’s 

energy security and reduce risk of energy crisis.

 In response to the request, Bangkok Aviation Fuel 

Services Public Company Limited (BAFS) organizes energy 

consumption reduction competition in the office, at Don 

Mueang Aviation Fuel Depot, Don Mueang Intoplane Service 

Facility, Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot and Suvarnabhumi 

Intoplane Service Facility. The activity involved a campaign for 

employees to help reduce energy consumption. Each building 

had specific weekly target to meet. Any building that could 

reduce energy consumption and meet the target would be 

awarded, which inspired others to do better in the following 

weeks. Before the campaign was launched, air-conditioning 

system were cleaned in order to support energy reduction target.
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 ผลจากการดําเนินกิจกรรม พนักงานในองคกรมีความต่ืนตัวในเร่ืองการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชวงการรณรงค พนักงานใน

องคกรแตละอาคารพยายามรวมมือรวมใจชวยกันปดไฟฟาท่ีไมมคีวามจําเปน 

จนเกิดเปนกระแสปดไฟฟาในชวงพักกลางวัน ปรมิาณไฟฟาในชวงการรณรงค

ก็มีปริมาณลดลงอยางอยางเห็นไดชัดเม่ือเทียบกบัอุณหภูมิที่เพ่ิงสูงขึ้น

กิจกรรม GHG Experimental Show

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาธิตหลักการ

ผลิตไฟฟาเบ้ืองตนโดยนําจักรยานป นไฟฟาแสดงในงานนิทรรศการ

วันวิทยาศาสตรภายใตชื่องาน Zero Waste, Save the World จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพื่อใหนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไดเรียนรูถึงการผลิตกระแสไฟฟา

จากพลังงานกล พรอมทั้งยังชวยเพิ่มพูนความรูดานวิทยาศาสตรแกนักเรียน

ที่เขารวมชมนิทรรศการ

 The campaign generated very impressive results. Awareness 

among employees was very high, especially during the campaign 

period. A new culture, turning off electricity during lunch break, 

has been established. Electricity consumption during campaign 

period significantly reduced while temperature outside was high.

GHG Experimental Show

 BAFS demonstrated electricity generating principle by using 

bicycle to generate electricity at the Science Day exhibition 

themed “Zero Waste, Save the World”, held by the Faculty of 

Science, King Mongkut Institute of Technology, Lad Krabang, from 

13-20 August 2013. The exhibition was aimed at educating students 

and the general public on generating electricity from 

mechanical energy while enhancing science 

knowledge of visitors and students visiting the 

exhibition.
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กิจกรรมรณรงคลดการใชไฟฟาภายในครัวเรือน

 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมรณรงคลดการใชไฟฟาในอาคารที่เนนกลุม

เปาหมายเปนพนักงานภายในองคกร กิจกรรมรณรงคลดการใชไฟฟาภายใน

ครัวเรือน ไดขยายกลุมเปาหมายไปสูครอบครัวของพนักงานภายในองคกร

ใหตระหนกัในคณุคาของการใชพลังงานไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพ่ือ

สรางเครือขายการอนุรักษพลังงานที่ขยายจากภาคเอกชนไปสูภาคครัวเรือน

  บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) จดักจิกรรมรณรงค

ลดการใชไฟฟาภายในครัวเรือน โดยเปดโอกาสใหพนักงานภายในองคกร

เขารวมกิจกรรมลดการใชไฟฟาภายในครัวเรือนของตนเองได โดยเปรียบ

เทียบปริมาณการใชไฟฟาภายในครัวเรือนของพนักงานในเดือนที่รณรงคกับ

ปริมาณการใชไฟฟาของเดือนปกติ กิจกรรมดังกลาวเนนการสรางจิตสํานึก

แกสมาชิกภายในครัวเรือนของพนักงานภายในองคกร พรอมท้ังสรางความ

สมัครสมานสามัคคีภายในครัวเรือนของพนักงานใหมีความเปนหนึ่งในการ

พรอมใจใชพลังงานอยางรูคุณคา 

Campaign for Less Household Electricity Consumption

 From electricity consumption reduction campaign that 

was launched internally, the Company expanded this trend to 

employees’ families and encouraged them to appreciate value 

of electricity. In the end the awareness on energy saving will be 

expanded from organizations to families and public.

 BAFS has introduced energy consumption reduction at 

household level by allowing employees to participate in the 

electricity consumption reduction campaign. Participating 

employees and families could compare the electricity 

consumption in the campaign month and normal electricity 

consumption period. This has helped increase awareness among 

employees’ families and strengthening relationship among family 

members with mutual goal in reducing electricity consumption.
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อาคารลดคารบอน

 องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBSCD) และมูลนิธิสถาบัน

สิ่งแวดลอมไทยมอบใบประกาศนียบัตรอาคารลดคารบอนในโครงการการ

รับรองการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร Main Building และ 

Operation Building ภายในงาน Sustainable and Green Procurement 

Initiative เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 25556 ณ อาคาร Energy Complex C

 อาคารทั้งสองเปนอาคารสํานักงานที่คลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ ชวยลด

ปริมาณการใช ไฟฟาและเชื้อเพลิงฟอสซิลตํ่ากว าอาคารทั่วไป โดย

อาคารมีจุดเดนในดานการออกแบบท่ีทันสมัยและประหยัดพลังงาน 

หลังคาโค งมนสามารถชวยสะทอนความรอนและใช ประโยชนจาก

แสงสวาง สภาพแวดลอมรอบอาคารมีสวนหยอมและบอนํ้าพุ ทําใหเกิด

การถายเทอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใชอุปกรณที่ เหมาะสม

ชวยประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

Carbon Reduction Building

 Thailand Business Council for Sustainable Development 

(TBSCD) and the Thai Environment Institute granted the carbon 

reduction building certification for the Company’s Main Building 

and Operation Building. The certification was granted at the 

Sustainable and Green Procurement Initiative event on 18 June, 

2013 at Energy Complex C.

 Both buildings are located at Suvarnabhumi Aviation Fuel 

Depot and help reduce electricity and fossil fuel consumption 

to a very low level compared to other buildings in general. The 

buildings are outstanding with their advanced design and energy 

saving. The curve roof can efficiently reflect heat while optimizing 

lighting from outside. Surrounding the buildings are gardens and 

fountains that increase ventilation. In addition, good selection of 

electrical appliance can make electricity saving in a very highly 

efficient way.
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สามรางวัลทรงเกียรติในงานเชิดชูเกียรติผูนํารักษพลังงาน

  คณุพงษศกัดิ ์รกัตพงศไพศาล รกัษาการรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน 

มอบใบประกาศนียบัตรจํานวน 3 รายการ แก บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ โดยมี คุณอนิรุทธ บุนยตีรณะ รองประธานคณะทํางานลดโลกรอน 

เปนตัวแทนในการรับมอบ ภายในงาน “Dinner Talk เชิดชูเกียรติผูนํารักษ

พลังงาน” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เม่ือวันที่ 24 

ธันวาคม 2556 ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอล โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล

เมอริเดียน ประกาศนียบัตรจํานวน 3 รายการ ไดแก Eco Certification, 

Near Zero Carbon และ การออกแบบอาคารดีเดน 

โครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร (VA)

 ดร.ทวารฐั สตูะบตุร รองอธบิดีกรมพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน 

นําหนวยงานในโครงการรณรงคสรางเครือขายและขยายความรวมมือการ

อนุรักษพลังงานในอาคาร ซึ่งเปนโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน การนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย องคกรธุรกิจเพื่อ

การพฒันาอยางยัง่ยนื และสถาบนัส่ิงแวดลอมไทย เขาเยีย่มชมการออกแบบ

อาคารคลังนํ้ามันสุวรรณภูมิซึ่งเปนอาคารตัวอยางที่ไดรับรางวัลอาคาร

ลดคารบอน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ คลังนํ้ามันสุวรรณภูมิ

3 Prestigious Awards for Energy Saving Leader

 Mr. Pongsak Ruktapongpisal, Energy Minister, presented three 
certificates to Bangkok Aviation Fuel Services PCL represented by 
Mr. Anirut Boonyateerana, Vice Chairman of the Green Committee. 
The award was presented at the “Dinner Talk to Celebrate 
Energy Saving Leaders” held by Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency on 24 December 2013 at 
Plaza Athene Royal Meridien Hotel’s Athene Crystal Hall Room. 
The three certificates are Eco Certification, Near Zero Carbon and 
Outstanding Building Design.

Voluntary Agreement for the Network for 
Energy Saving in Buildings Campaign

 Dr. Thawarat Sutabut, Deputy Director General of the 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency, 
led a mission of organizations participating in the Network 
for Energy Saving in Buildings program, a joint initiative of the 
Department of Alternative Energy and Efficiency and the Industrial 
Estate Authority of Thailand, Thailand Business Council for 
Sustainable Development, and the Institute of Thai Environment 
to visit the Company’s which won the low carbon building award, 
on 23 November, 2013 at Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot.
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การอบรมสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน

 บรษิทั บรกิารเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จดัอบรมใหความรู 

“Overview ISO 50001 for Management Level” แกพนกังานระดบับรหิาร

การอบรมดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือใหพนักงานระดับบริหารมีความรูความ

เขาใจเร่ืองข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการพลังงานภายในองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท SGS (Thailand) จํากัด เปนผูใหอบรม เมื่อวันที่ 

19 มีนาคม 2556 ณ หองประชุม 1 คลังนํ้ามันดอนเมือง

Instilling Energy Saving Awareness 

Overview ISO 50001 for Management Level 

 Bangkok Aviation Fuel Services PCL held a training on “Overview

ISO 50001 for Management Level” for its high-level management 

people. The main objective is to provide management-level 

employees to have thorough understanding on efficient electricity 

management process. The training was conducted by SGS 

(Thailand) Company Limited on 19 March, 2013 at Meeting Room 1 

Don Mueang Aviation Fuel Depot.
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Carbon Footprint for Service

 สถาบันวิทยาการ สวทช. และศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงาน

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ Excellence Center of Eco-Energy (ECEE) 

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร อบรมหลกัสูตร “การประเมนิ

คารบอนฟุตพรินตของการบริการ” Carbon Footprint of Services : CFS 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่หองประชุม 3 คลังนํ้ามันดอนเมือง

Energy Awareness

 กลุมวิจัยเพื่อการอนุรักษพลังงาน EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุ ีฝกอบรม “การสรางจติสํานกึการอนรุกัษพลงังาน” เพ่ือ

ใหพนกังานบรษิทัมคีวามรูความเขาใจเรือ่งการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ

และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2556 ที่หองประชุม 1 คลังนํ้ามันดอนเมือง

Carbon Footprint for Service

 NSTDA Academy and the Excellence Center of Eco-energy 

(ECEE), Faculty of Engineering, Thammasat University, hosted a 

training on “Carbon Footprint of Services: CFS” on 14 November 

2013 at Meeting Room 3 at Don Mueang Aviation Fuel Depot.

Energy Awareness

 EnConLab, King Mongkut Institute of Technology Thonburi’s 

research group, held a training on “Energy Conservation 

Awareness” to enhance the Company’s employees’ knowledge 

and understanding of efficient energy consumption and enable 

them to apply the information into daily routine. The training 

was held on 20 November 2013 at Meeting Room 1, Don Mueang 

Aviation Fuel Depot.
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เทคโนโลยีสีเขียว

โรงจอดรถตรวจการไฟฟาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย

 บรษิทั บรกิารเช้ือเพลิงการบินกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิการสราง

โรงจอดรถตรวจการไฟฟาติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย โดยรถตรวจ

การไฟฟาที่ใชเดินทางภายในคลังนํ้ามันดอนเมืองจะใชพลังงานแสงอาทิตย

แทนการใชไฟฟาจากระบบสวนกลาง 

 พื้นที่ภายในคลังนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองมีบริเวณกวางใหญ ในการ

ปฏิบัติงาน พนักงานจําเปนตองเดินทางไปมาระหวางอาคารซ่ึงจะตองใช

รถตรวจการเปนพาหนะเดนิทางไปมาระหวางอาคารเพือ่ความสะดวกรวดเรว็

และลดความเหนื่อยลา ในแตละวันจึงจําเปนตองมีการสํารองพลังงานไฟฟา

แกรถตรวจการไฟฟา ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแนวคิดในการสรางโรงจอดรถ

ตรวจการไฟฟาทีต่ดิตัง้ระบบพลังงานแสงอาทิตยเพือ่ลดปริมาณการใชไฟฟา

ที่สํารองแกรถตรวจการและเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งยัง

เปนการสนับสนุนการใชพลังงานสะอาดภายในองคกร

Go Green

Solar-powered Parking

 Bangkok Aviation Fuel Services PCL builts a parking for 

electrical inspection car using solar power. The electrical cars 

used for travelling in Don Mueang Aviation Fuel Depot premise 

will be powered by solar power rather than electricity supply 

from the central system.

 Don Mueang Aviation Fuel Depot has a huge area and BAFS 

employees have to use electrical cars to travel between buildings 

for less travel time and fatigue. These cars must have electricity 

reserve available for daily use. The Company therefore built 

a parking for the electrical cars with solar-cell rooftop, which 

helps reduce electricity reserve consumption and at the same 

time maximize space and promotion of clean energy within the 

organization.
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FAIR BUSINESS OPERATIONSการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การแขงขันอยางเปนธรรม

 บริษัทมุ งมั่นในการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีคณะ

กรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลและบริหารงาน ซึ่งยึดถือหลักความรับ

ผดิชอบ ความโปรงใส ความเสมอภาค การสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาว 

และการสงเสรมิการปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศ มนีโยบายในการดําเนินธุรกจิ ทีค่าํนงึถงึ

ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูถือหุน พนักงานและครอบครัว ลูกคา คูคา เจาหนี้ 

สังคมและส่ิงแวดลอม และรวมถึงคูแขงทางการคา บริษัทคํานึงถึงจริยธรรม

ในการประกอบการคา ภายใตสัญญาสัมปทาน และกฎหมายแขงขันทาง

การคา บริษัทใชความสามารถในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและ

รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการบริการ ทําใหตนทุนบริการมีความ

เหมาะสม ซึ่งทําใหสามารถนําไปใชในการกําหนดอัตราคาบริการ เพื่อการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ไมทุมตลาด เพราะบริษัทเชื่อวาการเสริมสราง

มาตรฐานการบริการเพ่ือการใชเปนแนวทางรวมกัน จะเปนผลดีและเพ่ิม

คุณคาใหกับลูกคาในระยะยาว 

Fair Competition

 BAFS has been operating its business by adhering to

the good corporate governance practice. Its Board of Directors 

perform the duty of supervising and overseeing the management 

of the Company with respect to the responsibility, transparency, 

equitability, long term business value creation and promoting 

excellent practice. The Board of Directors set business policy 

that takes into account all stakeholders, including shareholders, 

employees and families, customers, trade partners, creditors, 

the society and the environment, and trade competitors. The 

Company operates the business under concession agreement 

and trade competition laws by adhering to ethical guideline 

and uses its best capability to ensure operational efficiency and 

maintain service quality in order to achieve cost effectiveness 

that leads to setting competitive price and avoid market dumping. 

The Company believes that by setting mutual service standard, 

customers will receive greater value and benefits in the long run.

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

FAIR BUSINESS OPERATIONS
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FAIR BUSINESS OPERATIONSการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทเผยแพรแนวปฏิบัติและความรับผิดชอบตอคู แขงทางการคา 

ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบ และถือปฏิบัติอยางทั่วถึง

ทั้งองคกร เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ใหอยูบนพืน้ฐานของความซือ่สตัยสจุรติภายใตกรอบจรรยาบรรณธรุกจิ ดงันี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

 2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่

  ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

 3. ไมทาํลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย โดย

  ปราศจากความจริง

การตอตานการทุจริต

 บริษัทตระหนักดีวาการทุจริตในทุกรูปแบบเปนอุปสรรคสําคัญทั้งใน

ระดับหนวยธุรกิจ และระดับประเทศ บริษัทเห็นความสําคัญของการตอตาน

ในเรื่องนี้ จึงไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ

บริษัทยอยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการตอตานการติด

สินบน และการคอรรัปชั่น ดังนี้

 The practice guideline and responsibility towards trade 

competitors have been communicated to Directors, the management 

and employees to ensure everyone embraces and follows the

guidelines. This has created desirable employees’ behaviors based

on integrity and within the Code of Conduct as follows:

 1. Adhering to the fair competition guideline

 2. Not seeking trade competitors’ confidential information

  using unfair or inappropriate methods

 3. Not damaging competitors’ reputation by making groundless

  accusation of them

Anti-corruption

 Considering that corrupt conduct in all forms is a major problem

at both business and national levels, the Company requires the

Directors, management and employees of the Company and its

subsidiaries to strictly comply with the Code of Conduct on 

anti-bribery and anti-corruption as follows:

 • Not offering returns and bribes or asking for or agreeing to or

  receiving bribes in all forms from other persons or 

  organizations, directly or indirectly, in order to receive

  favorable practice or business benefits

 • Not directly or indirectly involving in illegal transactions

  related to the government officials, other persons or other

  organizations

 • Not donating or paying for convenience or providing financial

  support to other persons or organizations to act as a bribing

  channel
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 ∙ ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสนิบน เรยีกรอง ตกลงหรอืรับสนิบนจาก

  บคุคลอืน่ หรอืหนวยงานอืน่ ในทกุรปูแบบ ไมวาจะเปนการดาํเนนิการ

  โดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหมีการตอบแทนการปฏิบัติที่

  เอื้อประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเก่ียวกับงานของบริษัท

 ∙ ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบธรรม ซึ่งเก่ียวของกับเจาหนาท่ีภาครัฐ 

  บุคคลอื่น หรือหนวยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออม

 ∙ ไมบริจาคเงิน หรือจายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือใหเงิน

  สนับสนนุใดๆ แกบคุคลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน เพือ่เปนชองทางในการ

  จายสินบน

 ∙ ไมสนับสนนุเงนิหรอืประโยชนอืน่ใด ไมวาทางตรงหรอืทางออมใหแก

  พรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรอืบคุคลใดท่ีเกีย่วพนักบัการเมือง

  เพือ่ใหไดรบัประโยชนในการดําเนนิธรุกิจของบริษทั หรอืเพ่ือประโยชน

  ของตนเองและพวกพอง

 นอกจากนี ้เพือ่แสดงใหเหน็วาบรษิทัมุงมัน่และมนีโยบายในการปองกนั

และตอตานการทจุรติอยางจรงิจงั บรษิทัจึงไดเปนหนึง่ในบรษิทัทีร่วมลงนาม

ในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตอีกดวย เพื่อรวมกันสราง

มาตรฐานในดานจริยธรรมที่สูงขึ้นของธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

 • Not providing cash or other benefits, directly or indirectly, to

  political parties, political groups or any person related to

  politics in exchange for benefits to the business or individual

  or related parties

 To demonstrate the Company’s commitment and anti-

corruption policy as well as prevention of corrupt act, the Company 

participates in the Collective Action Coalition of Thai private

sector in fighting against corruption in order to lift ethical standard 

in Thailand’s private sector.
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

 บรษิทัมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีด ีจงึ

ไดจดัทาํจรรยาบรรณธรุกจิขึน้ และไดผานการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษทั 

 ตอมา ในป 2555 บริษัทไดลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวม

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต และในป 2556 ไดประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-

Corruption Policy) ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนยึดถือเปน

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

 • กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบาย

  ตอตานคอรรัปชั่น โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปช่ัน ไมวา

  โดยทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัท ตอตนเอง 

  ตอครอบครัวตอ เพื่อน และตอคนรูจัก

 • การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติ

  ตามทีก่าํหนดไวในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั และระเบยีบ รวมทัง้

  คูมือปฏิบัติงานของบริษัทท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด

  ที่บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไป

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

ANTI-CORRUPTION

Anti-Corruption Policy

 The Company is committed to conduct business in compliance 

with Corporate Governance Policy.Thus, the Board of Directors 

has approved Code of Conductto be as an operational guide.

 In 2012, we has joined the Collective Action Against Corruption 

coalition led by the Thai Institute of Directors (IOD) and in 2013, we 

has announced Anti-corruption Policy approved by the Board of 

Directors which applicable to the Board of Directors, management 

and all employees of the Company and its subsidiaries. The 

details of Anti-Corruption Policy are as follows:

 • Directors, managements and employees must comply

  with the Anti-Corruption Policy by not involving in corruption 

  for the beneficial both of the company, themselves, families

  or any other persons, whether directly or indirectly

 • In implementing Anti-Corruption Policy, refer to the guide-

  lines in Code of Conduct as well as rules and relevant manuals 

  including other regulation that may announce in the future.

 • Employees should not neglect or ignore, when they found or
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 • พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย

  คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ตองแจงและใหความรวมมือในการ

  ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ตอผูบังคับบัญชา หรือตอบุคคลท่ีกําหนด

  ไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

 • บรษิทัจะใหความเปนธรรม และคุมครองพนกังานท่ีแจง หรอืใหความ

  รวมมือในการรายงานเร่ืองคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท

 • การคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะ

  ตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไว

  นอกจากน้ี อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้น

  ผิดกฎหมาย

 • บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการสือ่สาร และประชาสมัพันธ เพือ่

  สรางความรูและความเขาใจแกกรรมการบริษัท พนักงานและผูที่

  เกีย่วของกบับรษิทั ในเรือ่งท่ีตองปฏิบตัใิหเปนไปตามนโยบายตอตาน

  คอรรัปชั่น

 นอกจากน้ี บริษัทไดมีการดําเนินการเพ่ือปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับ

การคอรรัปชั่น ดังนี้

 1. บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

  โดยใหมหีนาทีส่วนหนึง่ในการวเิคราะหแผนงานการบรหิารความเสีย่ง

  ของโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับการลงทุนของบริษัทและบริษัทยอย

 2. บริษัทไดประเมินความเส่ียงระดับองคกรและกระบวนการท่ีมีสวน

  เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น และไดจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยงเปน

  ลายลักษณอักษรเพื่อติดตามและควบคุมตามกระบวนการบริหาร

  ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

 3. บริษัทไดสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายตอตานคอรรัปชั่น

  ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยผานระบบการจัดการเอกสารทาง

  อิเล็กทรอนิกส ติดประกาศบริษัทและเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งให

  พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

  doubt any act that is considered a corruption by notifying 

  supervisors or responsible persons stipulated in Code of

  Conduct for the fact finding investigation.

 • The Company will provide fairness and protect employees

  who inform about the corruption relevant to the Company’s 

  activities.

 • Corruption violates the Company’s Code of Conduct and 

  must face punishment under the Company’s rules and 

  may also prosecution if the action is illegal.

 • The Company recognizes the importance of communication 

  and public relation to forge understanding in the implementa-

  tion of the policy through directors, employees and relevant

  persons.

 Moreover, the Company has executed to prevent the corruption 

involving as followings:

 1. The Company sets up Executive Committee to carry out

  the analyst risk management plan for investment of the 

  Company and subsidiaries.

 2. The Company will assess corporate and functional risk 

  related to corruption, and also specify control risk plan 

  in written for monitoring and control in accordance with 

  risk management process.

 3. The Company communicates Code of Conduct and Anti-

  Corruption Policy, inside and outside, through electronic 

  mail system and website. All employees acknowledge and

  comply with Code of Conduct. Moreover, the Company 

  shall provide corporate governance training to employees 
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  ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังไดจัดหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการกํากับดูแล

  กจิการท่ีดใีหกบัพนักงานเปนประจําทกุป ตลอดจนยังไดจดัหัวขอแนว

  ปฏิบัติในการตอตานคอรรัปชั่นเปนหลักสูตรหนึ่งในการปฐมนิเทศ

  พนักงานใหม

 4. บริษัทมีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

  การตอตานคอรรัปชั่น โดยกําหนดใหผูบริหารและพนักงานทุกคน

  ประเมินผล โดยระบบ On-line เปนประจําทุกป รวมท้ังมกีารติดตาม

  และประเมินผลโดยคณะทํางาน Code of Conduct ตลอดจนจัดให

  มีชองทางในการแจงเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทําทุจริต

  คอรรัปชั่น และมีมาตรการคุมครองใหกับผูแจงเบาะแสดวย

 5. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

  โดยในป 2556 ฝายบริหารไดประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการดังกลาว

  ตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นที่

  จัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ัง

  หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบความครบถวน เพียงพอ

  ของกระบวนการท้ังหมด และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ

  กรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา ซึ่งจากผลการสอบทาน สรุปไดวา

  สวนใหญบริษัทมีการดําเนินการตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น

  ตามเจตนารมณอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม มีขอควรปรับปรุงใน

  รายละเอยีดหรอืดําเนนิการใหเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่ผูบริหารรบัทีจ่ะ

  ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางดําเนินการเพ่ือเขารับการรับรองเปนสมาชิก

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ในป 2557

  in every year as well as anti-corruption guidelines program

  for new employees.

 4. The Company has system to monitor the operation in line

  with anti-corruption policy by assessment from management

  and all employees through on-line system yearly and this 

  process will be monitored and asessed by Code of Conduct 

  Committee.Nonetheless, the Company also has a channel of

  whistle-blowing and has a protection procedure to person

  who inform about the corruption act.

 5 The Company has recognized the importance of anti-

  corruption policy, thus, in 2013, we has assessed through 

  self-evaluation tool for countering bribery which announced

  by Thai IOD. Internal audit has also verified the completeness 

  and adequacy of all process and report to Audit Committee. 

  The report stated that the Company has complied with 

  anti-corruption policy, however, have to improve in detail 

  and procedure. Management has comitted to adjust 

  as the reported within specified period.

 The Company is now on process for certification of the Private 

Sector Collective Action Coalition against Corruption by year 2014.
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SERVICE RESPONSIBILITYความรับผิดชอบในการให้บริการ

มาตรฐานสินคาและบริการ

 บริษัทใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานท่ีไดรับการยอมรับจากสายการ

บินชั้นนํา และมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องภายใตการควบคุมคุณภาพ

ตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันอากาศยาน Aviation Fuel Quality 

Requirements For Joint Operated System Checklist (AFQRJOS 

Checklist) ซึ่งมาตรฐานน้ีถูกจัดทําขึ้นโดยองคกรท่ีเปนตัวแทนของบริษัท

นํา้มันชัน้นาํของโลก และไดรบัการรบัรองจาก International Air Transport 

Association (IATA) โดยมีขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเติม

นํ้ามันอากาศยานในเร่ืองมาตรฐานของอุปกรณ การควบคุมคุณภาพ และ

กระบวนการท่ีควรปฏิบัติในการเติมนํ้ามัน รวมท้ังมีการปฏิบัติงานเปนไป

ตาม Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเปนมาตรฐานเก่ียวกับการปฏิบัติ

การ รับ-จัดเก็บ-จาย นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานตามมาตรฐานสากลท่ี

ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

 บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน้ํามันอากาศยานต้ังแตได รับนํ้ามัน

อากาศยานจากบริษัทขนสงนํ้ามันอากาศยานทางทอ และตลอดระยะการ

ขนสงจากคลังน้ํามันของบริษัทจนกระทั่งถึงขั้นเสร็จส้ินการเติมนํ้ามันใหแก

เคร่ืองบิน ในการรับนํ้ามันอากาศยานน้ันนํ้ามันจะถูกกรองผานหนวยกรอง

เพื่อแยกฝุนผงหรือสิ่งเจือปนตางๆ รวมถึงแยกนํ้าที่อาจมีปะปนอยูออก

จากนํ้ามันอากาศยาน ตลอดจนการตรวจวัดความหนาแนนของนํ้ามันเพื่อ

Service and Product Standards

 BAFS provides aviation refueling service that has been highly

recognized by world’s leading airlines and has continuously

improved its service quality under the Aviation Fuel Quality

Requirements for Joint Operated System Checklist (AFQRKOS 

Checklist) prepared by the world’s leading oil companies and

certified by the International Air Transport Association (IATA). The 

Company strictly complies with regulations and rules related 

to aviation refueling, especially in terms of equipment quality,

quality control and refueling procedure. The Joint Inspection 

Group’s standard has also been implemented and followed to

ensure that the receiving, storage and distributing of aviation fuel

meets with the international standards.

 Aviation fuel standard has been strictly controlled from the

moment the fuel was received from oil companies through pipeline

network and the entire process until the intoplane refueling service

is completed. In receiving aviation fuel, the fuel is filtered to

separate small particles and other contamination, including water,

from the fuel, checked for oil density to ensure no contamination,

ความรับผิดชอบในการใหบริการ

SERVICE RESPONSIBILITY
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SERVICE RESPONSIBILITYความรับผิดชอบในการให้บริการ

ตรวจสอบการปนเปอนกอนเขาเก็บรักษาในถังเก็บรักษานํ้ามัน ซึ่งนํ้ามันท่ี

ไมไดมาตรฐานจะถูกปฏิเสธการรับเขาสูระบบการรับนํ้ามันของบริษัท 

 ในการเก็บรักษาคุณภาพนํ้ามันอากาศยาน ทุกวันกอนสูบถายจากถัง

เขาสูระบบสงนํา้มนัอากาศยานผานระบบ Hydrant มกีารเกบ็ตวัอยางนํา้มนั

อากาศยานเพื่อตรวจสอบหาน้ําซ่ึงอาจปะปนกับนํ้ามัน ซึ่งเกิดจากความช้ืน

ของอากาศในถังและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ โดยจะมีการตรวจสอบดวย

สายตาและวิธีการทางเคมี จากนั้นจะตองผานหนวยกรองฝุนผงและแยก

นํ้าอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี ในระหวางกอนและหลังท่ีรถเติมนํ้ามันบริการ

เติมนํ้ามันใหกับอากาศยาน เจาหนาที่ควบคุมการเติมจะทําการตรวจหานํ้า

หรือสิ่งเจือปนในนํ้ามันดวยสายตาและวิธีทางเคมีอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ 

รวมท้ังเฝาสังเกตการทํางานของอุปกรณเติมนํ้ามันตลอดเวลา เพื่อใหนํ้ามัน

อากาศยานไดคุณภาพ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสากลดวย

ความปลอดภัยสูงสุด

 สําหรับในดานการใหบริการ บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร

อยางจริงจังและตอเนื่องเปนประจําทั้งกับพนักงานปจจุบันและพนักงานเขา

ใหม ในดานเทคนิควิชาการและภาคปฏิบัติ ไดพัฒนาอุปกรณเติมนํ้ามันและ

เทคโนโลยเีพือ่รองรบัการใหบรกิารอากาศยานไดทกุประเภท นอกจากนี ้คูมอื

การปฏิบัติงานของบริษัทไดถูกพัฒนาจากมาตรฐานสากล คูมือประกอบการ

ใชอุปกรณและเคร่ืองจักรตางๆ รวมกับเทคนิควิชาการของผูปฏิบัติงานและ

ประสบการณ ทําใหการใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับ

แผนงานการบํารุงรักษาไดถูกจัดทําขึ้นโดยยึดหลักการซอมบํารุงเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance) โดยแผนงานดังกลาวถูกจัดทําขึ้นลวงหนา

อยางละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้งการตรวจเช็ครายวัน รายสัปดาห 

รายเดือน จนถึงทุก 3 ป ยิ่งไปกวานั้นกลุมบริษัทผูคานํ้ามันและสายการบิน

ยงัไดสงผูตรวจสอบท่ีมปีระสบการณและความชํานาญในดานน้ี มาตรวจสอบ

ประสิทธิภาพอุปกรณและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความเห็น 

และคําแนะนําแกบริษัทอยางนอย 1 ครั้งตอป 

and then channeled to the storage tank. Substandard oil will be

rejected from the Company’s oil reception system.

 In terms of storage, the Company collects sample for testing

everyday before the fuel is pumped from the tank to the hydrant

pipeline. The test, which prevents water contamination which

can be caused by humidity in the tank and temperature change,

is done by physical check and chemical process. The fuel is then

passed through the particle filter and water separation once again.

Before and after the refueling trucks refuel the aircraft, control

officers will check for possible water and other contamination,

by eyes and by chemical tests. During the refueling, the control

officers will closely observe the equipment to ensure quality

fuel and the highest operational and safety procedure is met.

 To ensure quality service, the Company provides regular

technical and practical trainings for current and new employees,

and upgrades its oil refueling equipment and technology in order

to provide services to all types of aircrafts. Its operations manual

has been developed based on international standard while equip

ment and machine manuals are jointly prepared in cooperation

with technicians and highly experienced persons in the industry,

resulting in high operational and service efficiency. Maintenance

plan has been prepared based on the Preventive Maintenance

concept and covers every procedure in detail, from daily to

weekly, monthly and every three year maintenance plans. In addi-

tion, oil companies and airlines have also sent their experienced

auditors to test the equipment and the Company’s officers and

to provide recommendations for improvement on yearly basis.
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การพัฒนาสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 บริษัทไดศึกษาแนวทางวิธีการควบคุมกล่ินไอนํ้ามันที่ออกจากถัง

เก็บนํ้ามัน เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และชวยการ

ลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีอาจถูกปลอยจากการจัดเก็บนํ้ามัน (Fugitive 

Emission) ซึ่งแนวทางท่ีศึกษาใชวิธีการทางเคมี Photocatalyst หรือสาร

กระตุนแสง คือ สารท่ีเม่ือไดรับแสงจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น เชนเดียวกับ

การสังเคราะหแสงของพืช โดยสารนี้จะทําหนาท่ีดูดจับกล่ินตางๆ ไว เมื่อถูก

กระตุนดวยแสง จะถูกยอยสลายใหกลายเปนนํ้าและระเหยไปในอากาศ 

Green Service and Product Development

 As part of its commitment to social and environmental

responsibility, the Company has studied ways to control vapor

from oil storage tank in order reduce fugitive emission of greenhouse

gases. The Company is interested in the Photocatalyst process 

under which a chemical reaction happens when certain substances 

areexposed to light, the same way as the photo synthesis 

processin plants. The substance will absorb odors when it is exposed 

to light and the absorbed orders and substances will be 

digested and become vapor that will eventually evaporate.
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SERVICE RESPONSIBILITYความรับผิดชอบในการให้บริการ

นโยบายและวัตถุประสงคดานคุณภาพ

 บริษัทมีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีการกําหนดนโยบาย

ในการปฏิบัติตอลูกคาไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบัติ

ตามสัญญาตางๆ ที่บริษัทและลูกคาไดกําหนดข้ึนรวมกัน มีการปฏิบัติ

ตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความ

มั่นใจใหกับลูกคาเพื่อใหไดรับบริการอยางมีคุณภาพ โดยบริษัทไดมีการ

กําหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

 “คณะผูบรหิารและพนักงานของบริษทั บรกิารเช้ือเพลิงการบนิกรงุเทพ 

จํากัด (มหาชน) ทุกคนมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหบริการเติมน้ํามัน

อากาศยานอยางมีคุณภาพและปลอดภัย รวมท้ังมีการปรับปรุงประสิทธิผล

อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ โดยจะเนน

การบรรลุวัตถุประสงค 3 ประการ คือ

 1. การเติมนํ้ามันอากาศยานท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

 2. การใหบริการที่ตรงตอเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด

 3. การปฏิบัตงิานที่เปนไปตามมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ”

Quality Policy and Objectives

 The Company has formulated and included customer

treatment policy as part of the Code of Conduct and has 

respected commitments jointly made between the Company and 

its customers, ensured equitable treatment of customers, focused 

on customer satisfaction and ensured customers’ confidence in 

quality service. Quality policy is as follows:

 “The management and employees of Bangkok Aviation Fuel

Services Public Company Limited have the commitment to operate 

quality and safe aviation fuelling service and continuous 

improvement of operational effectiveness in order to achieve

constant customers’ satisfaction. The operations will focus on three 

major objectives as follows:

 1. Providing aviation refueling services that meet with quality
  standards

 2. Providing punctual and highly safe services

 3. Operating the business in compliance with international

  quality standards”
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การดําเนินงานดานการตลาด 

 โลกของการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ลูกคามีอํานาจและมีทางเลือก

ในการใชบริการและเขาถึงข อมูลไดมากและรวดเร็วขึ้นกว าในอดีต

ในขณะที่การดําเนินธุรกิจสายการบินมีการแขงขันสูงขึ้น รูปแบบของ

การทําธุรกิจเปลี่ยนไป สายการบินต นทุนตํ่ า เป นที่นิยม เพราะมี

ความตองการเดินทางมากข้ึน สงผลใหปริมาณการจราจรทางอากาศและ

ปริมาณความต องการนํ้ ามันอากาศยานมีมากเ พ่ิมขึ้นตามเช นกัน 

แตปจจัยที่สงผลกระทบเชิงลบตอการเดินทางมีหลากหลาย เชน การเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณขัดแย ง

ทางการเมือง นโยบายของภาครัฐ และการหดตัวของเศรษฐกิจ ปจจัย

เหลาน้ีล วนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเที่ยวบินและความ

ตองการน้ํามันอากาศยาน ทําใหบริษัทตองติดตามสถานการณอยาง

ใกลชิด เพราะบริษัทใหความสําคัญกับลูกคาทั้งบริษัทผู คานํ้ามันและ

สายการบิน ซ่ึงตองการทราบสถานการณอยางทันทวงที เพื่อนําไปใชในการ

ตัดสินใจและรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ตลอดจนเพ่ือนําไปวิเคราะห

วางแผนงานในอนาคตของลูกคา โดยสามารถใชประโยชนในการกําหนด

แผนการผลิตนํ้ามันอากาศยานในอนาคต เปนตน 

 การปฏิบัติงานปกติของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งให

บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง บริษัทใหความสําคัญและรับฟง พรอมตอบ

สนองตอความตองการของลูกคาอยางทันทวงที บริษัทจึงใหมีแผนกพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด เพื่อรับผิดชอบและดูแลเร่ืองลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ 

คอยรบัเรือ่งและประสานงานชวยเหลอืลูกคาควบคูไปกบัการใหบรกิาร ทีอ่าจ

จะเกดิอบุตักิารณไดตลอดเวลา ในขณะเดยีวกนั ยงัเปนชองทางทีบ่รษิทัใชใน

การสื่อสาร โดยรวบรวมขอมูล ขาวสารตางๆ จากลูกคา แลวแจงหรือสงตอ

ใหกับหนวยงานบริการตางๆ ภายในองคกร เพื่อรับทราบและตอบสนองตรง

ตอความตองการดังกลาวของลูกคาไดอยางรวดเร็ว

Marketing Operations

 Nowadays, the power shifts to customers who have more 

alternative to easily and rapidly access services and information.

The aviation industry also experiences higher competition and 

the business model has changed. Low cost airlines are gaining 

ground because of higher demand and thus resulted in higher 

air traffic and demand for aviation fuel. On the other side, 

factors that adversely affect traffic volume are, for example,

disaster, political aspects, government policies and economic 

downturn. Such factors have significant impact on flight

frequency and demand for aviation fuel. The Company has to

therefore closely monitor these factors in order to efficiently

serve customers, including both oil companies and airlines that

need the most updated information about changing situation in

order to make the right decision that is best for different situa-

tion and emergency. The Company’s customers also need such

information to analyze the market and draw future plans, such 

as aviation fuel production plan.

 Since Suvarnabhumi International Airport and Don Mueang Airport

provide service 24 hours, the Company has established the Business 

Development and Marketing Department to be responsible for

customer relations that will enable the company to hear what

customers want and immediately address their certain needs. 

While assisting and coordinating with customers, the department 

also provides normal service and prepares for special service 

in emergency. It also serves as a channel to communicate 

with customers and related parties by collecting information 

from customers and feeding it to other departments within the 

organization for immediate action.
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 With commitment to its customers, both oil companies and

airlines which are oil companies’ customers, the Company has 

prepared the annual marketing and customer relations plan. Under 

the plan, various marketing activities were held for different 

customer groups to thank them for their support and to encourage 

their participations in the Company’s operations, such as a site visit 

where customers and see how the Company operates, customers 

visits to strengthen relations and listen to their opinions on 

the service, fun games such a quiz on the Company’ story, 

meeting with clients in different occasions. Such activities and 

communications are regularly recorded and used for preparing 

database system for future progress in customer relations service.

Complaint Reception and Solution

 The Business and Marketing Development Department has 

fixed monthly customer visit plan with the main objectives

of listening and receiving complaints from customers while

strengthening relations with them. In case of complaint reception,

the information will be passed to the related organizations

for further improvement. The Department will follow up and

inform customers of the progress. The information and progress

are recorded in the database and report to the Management

on monthly basis. In 2013, the Department visited 78 airlines

with regular services at Suvarnabhumi International Airport, 

Don Mueang,  Samui and Sukhotha i  A i rports 

with a total of 222,539 flights to be serviced. The 

Company received 115 complaints/demand/

recommendations as follows

SERVICE RESPONSIBILITYความรับผิดชอบในการให้บริการ

 บริษัทดูแลและใสใจตอลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและสายการบินซึ่งเปน

ลูกคาของบริษัทน้ํามัน จึงไดมีแผนงานการตลาดและลูกคาสัมพันธประจําป 

ซึง่จดักจิกรรมการตลาดสําหรับลกูคาทกุกลุม เพือ่เปนการแสดงความขอบคุณ

และตองการใหลกูคามสีวนรวม เชน การเขาเยีย่มชมการปฏบิตังิานของบรษิทั 

การจดัสมัมนา การเขาพบลกูคาเพือ่สรางความสมัพนัธและรบัฟงขอตชิมอยาง

สมํา่เสมอ การรวมสนุกชงิรางวลัตอบคาํถามท่ีเกีย่วของกบับรษิทั การพบปะ

ลกูคาในเทศกาลตางๆ เปนตน โดยการสือ่สารและกจิกรรมระหวางบริษทักบั

ลกูคา ไดถกูเกบ็บันทึกและจดัทําขึน้เปนระบบฐานขอมลูลกูคา เพือ่ประโยชน

ในการติดตามความคืบหนาและการบริหารจัดการงานลูกคาสัมพันธตอไป

การดําเนินการรับขอรองเรียน และยุติขอรองเรียน
ของลูกคา

 แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาดของบริษัท ซึ่งมีแผนงานเขาพบลูกคา

เปนประจําทุกเดือน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อดําเนินการรับขอรองเรียน

และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ซึ่งกรณีไดรับฟงปญหาหรือไดรับ

ขอรองเรียน ขอมูลจะถูกสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของรับทราบ เพื่อ

ดําเนินการแกไขปรับปรุง จากนั้นจะติดตามแจงความคืบหนาและรายงาน

ให ลูกค าทราบ  ขั้นตอนและข อมูลดังกล าวจะถูกบันทึกในระบบ

ฐานขอมูล และรายงานตอฝายบริหารใหรับทราบเปนประจําทุกเดือน 

จากการเขาพบลูกคา ในป 2556 ซึ่งเปนลูกคาสายการบินที่มีเที่ยวบิน

แบบประจํา ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุยและสุโขทัย รวม

จํานวน 78 สายการบิน มีจํานวนเที่ยวบินที่รับบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

รวมทั้งสิ้น 222,539 เที่ยวบิน พบวา เกิดขอรองเรียน/เรียกรอง/แนะนํา

การบริการ ที่ไดรับจากการเขาพบลูกคาจํานวน 115 ครั้ง 

สรุปดังนี้ 
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 There was one customer complaint related to service when

refueling service was rejected for one flight because no order

from an oil company was received. The Company received eight

complaints about service and had already fixed and already

informed all customers. In terms of inquiry, the Company arranged

for customer service survey to ensure that every issue raised is

properly attended to. Customers therefore have the opportunity 

to assess the Company’s performance once a year. From all

visits, other visits than those stated above are appreciation from 

customers or information update which can be communicated

further to other departments throughout the organization.

 จากกรณีลูกคาแจงปญหาที่เกิดจากการบริการขางตน พบวาในปนี้มี

ขอรองเรียน 1 รายการ เก่ียวกับการปฏิเสธการเติมนํา้มนัใหกบัสายการบิน 1 

เทีย่วบนิ เนือ่งจากไมพบคําส่ังเติมนํา้มนัจากลูกคาบริษทันํา้มนั และไดรบัแจง

ปญหาทีเ่กดิจากการบริการจํานวน 8 ครัง้ แตไดการดาํเนนิการแกไขและแจง

กลับลูกคาครบทุกเรื่อง ในสวนของขอเรียกรอง/รองขอการบริการจากลูกคา 

เพื่อใหมั่นใจวาทุกขอเรื่องไดรับการดูแลแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา บริษัท

จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจลูกคา โดยเปดโอกาสใหลูกคาไดประเมินผล

การปฏิบัติงานของบริษัทเปนประจาํทุกป ปละ 1 ครั้ง และจากการเขาพบ

ลูกคาท้ังหมด ขอมูลอื่นที่ไดรับเปนกรณีที่ลูกคาใหคําชม และแจงขาวสาร

ภายในองคกรใหทราบ เปนการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีมีประโยชน เพ่ือนําไป

ถายทอดใหหนวยงานอื่นๆ ของบริษัทใหรับทราบโดยท่ัวกัน

จํานวนครั้ง 
/ No.

การดําเนินการ/ความสําเร็จ
Progress/Completion

ขอรองเรียนการบริการ (Complaint) 1 ดําเนินการแกไข/ชี้แจงครบ 100%
Action taken/ 100% clarified

รับแจงปญหาที่เกิดจากการบริการ (Inquiry) 8 ดําเนินการแกไข/ชี้แจงครบ 100%
Action taken/ 100% clarified

รับขอเรียกรอง/รองขอการบริการ (Requisition) 11 ดําเนินการเสร็จตามรองขอ 100%
100% action taken as required

คําแนะนําดานบริการจากลูกคา (Recommendation) 1 แจงใหฝายบริการรับทราบ 100%
The Service Department is 100% informed
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Customer Satisfaction

 In maintaining service standard, the Company has regularly

surveyed customers’ satisfaction towards the Company’s oil

storage, refueling, accounting service and marketing service on

yearly basis. The survey opens for customers to express opinion

and perception towards the Company’s service and operations

as well as ability to solve problems and attend to customers’ 

inquiry. Information collected from the survey is used for improving 

service quality. In conducting the survey, the Company divided

customers into two groups namely 9 oil companies that sell oil

to airlines under user agreement and are direct customers who 

pay the Company for the service and 48 airline customers which

provide scheduled services at Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui 

and Sukhothai Airports and have office in the airport who are oil

companies’ customers but receive refueling service from BAFS.

In 2013, there were 74 respondents in total from both groups

and the Customer Satisfaction Index is higher than target KPIs in

all areas which is 86.0%.

Satisfaction Survey Results

SERVICE RESPONSIBILITYความรับผิดชอบในการให้บริการ

ความพึงพอใจของลูกคา 

 ดวยความมุงมัน่ทีจ่ะรกัษาระดบัมาตรฐานการใหบรกิาร บรษิทัจงึทาํการ

สาํรวจความพงึพอใจของลกูคาทีม่ตีอการใหบรกิารในดานการเกบ็รกัษานํา้มนั 

การเติมนํ้ามัน การใหบริการบัญชีนํ้ามัน และการดําเนินงานดานการตลาด 

เปนประจําทุกป เพื่อรับฟงความคิดเห็น ทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอการปฏิบัติ

งานของหนวยงานบริการตางๆ ติดตามการแกไขตามขอรองเรียนตางๆ ที่

ลกูคาใหความสําคัญแนะนําการปฏิบตังิาน และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงคุณภาพ

อยางตอเน่ือง โดยบริษัทแบงกลุมลูกคาในการทําสํารวจความพึงพอใจออก

เปน 2 กลุม ไดแก กลุมบริษัทนํ้ามันที่ขายน้ํามันใหกับสายการบิน ซึ่งทํา

สัญญา (User Agreement) และเปนผูชําระคาบริการ เปนลูกคาทางตรง

ของบริษัท มีจํานวน 9 บริษัท และกลุมสายการบินที่มาลงจอด ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุยและสุโขทัย เฉพาะท่ีมีตารางการบินแบบประจํา

และมีสํานักงานอยูภายในพื้นท่ีสนามบิน ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทนํ้ามัน แต

เปนผูรับบริการเติมนํ้ามันอากาศยานจากบริษัท จํานวนรวม 48 สายการบิน 

ในป 2556 มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจากท้ัง 2 กลุม รวมท้ังสิ้น 74 คน 

โดยผลการสาํรวจความพงึพอใจลกูคา ทกุดานสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการ

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท (KPI) ที่ 86.0%

ผลสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอบริการในดานตางๆ

2556/2013

การใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Refuelling service at Suvarnabhumi International Airport 93.6%

การใหบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Aviation storage service at Suvarnabhumi International Airport 96.7%

การใหบริการโดยรวมทาอากาศยานดอนเมือง สมุยและสุโขทัย
Overall service at Don Mueang, Samui and Sukhothai Airports 91.7%

การใหบริการดานบัญชีนํ้ามัน
Oil accounting service 95.8%

การดําเนินงานดานการตลาด
Marketing operations service 95.2%
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Customers’ Information and Privacy Protection

 Oil accounting and oil refuelling order services are among the

major responsibilities according to the oil sales agreement. Such

information is sensitive to customers’ information security. The

Company therefore takes this seriously and strictly complies with

the Joint Venture Core Principle policy which covers criteria on

information disclosure and transfer as a tool to protect sensitive

information that customers consider as confidential. The Company

initiated and prepared the Joint Venture Core Principle in writing

and has communicated it throughout the organization to ensure

that the management and related employees strictly follow such

principle. In addition, the Company protects customers’ private

information the same way and treat all customers equally.

การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของลูกคา

 หนึ่งในงานสําคัญที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบ คือ การจัดทําขอมูลบัญชี

นํา้มนั และคําสัง่การใหบรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานตามขอมลูสญัญาซือ้ขาย

นํา้มัน ซึง่เปนขอมลูทีม่คีวามออนไหว ความปลอดภัยของขอมลูลกูคาจงึเปน

สิง่ทีบ่รษิทัใหความสาํคญัยิง่ บรษิทัยดึถอืปฏิบตัติามนโยบาย Joint Venture 

Core Principle ซึ่งมีเนื้อหาสําคัญเนนเกี่ยวกับหลักการเปดเผยขอมูลและ

การรับสงตอขอมูล เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันการเปดเผยขอมูลที่

ออนไหว (Sensitive Information) ทีเ่ปนความลบัของลกูคา โดยบรษิทัเปน

ผูจัดทําขึ้นและใหพิมพเผยแพรระเบียบดังกลาว ใหผูบริหารและพนักงานท่ี

เกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางท่ัวถึงทั้งองคกร และนอกเหนือจาก

ขอมลูดงักลาว ขอมลูอืน่ทีเ่ปนความสวนตวัของลกูคา บรษิทักย็ดึหลกัปฏบิตัิ

ในการปกปองขอมูลของลกูคา และใหความสาํคญัตอลกูคาอยางเทาเทยีมกนั 
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชนและสังคม

SOCIAL RESPONSIBILITY

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ

 ถึงแมภารกิจหลักบริษัท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางดานบริการเช้ือเพลิง

อากาศยาน แตบริษัทก็ยังตระหนักถึงการเปนผูใหการสนับสนุนในกิจกรรม

และโครงการตางๆ ที่จะมีการคืนกลับสูสังคมโดยรอบในชุมชนใกลเคียง

อีกดวย 

  บริษัทไดกําหนดใหกิจกรรมเพื่อสังคม ใหเปนหนึ่งในตัวชี้วัดในระดับ

องคกร (Corporate KPI) โดยมแีผนกทีด่แูลงานดานกิจกรรมเพือ่สงัคม และผู

ทีร่บัผดิชอบงานดานชมุชนสมัพนัธ ดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ในชมุชน เพือ่เขาถงึ

ผูที่อยูอาศัยในชุมชนอยางแทจริง โดยมีแผนงานประจําปในดานความรับผิด

ชอบตอสังคมกําหนดไวอยางชัดเจน

  ที่ผานมาบริษัทมุงเนนใหมีกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การพฒันาชมุชนและสงัคม โดยเปนสวนหนึง่ในการปรับปรงุคุณภาพชวีติของ

ชมุชนใหดขีึน้ อกีท้ังสนบัสนนุโครงการดานการศึกษาสําหรับโรงเรียนในชุมชน 

สบืสานวัฒนธรรมไทย และทํานบุาํรงุศาสนา พรอมท้ังสงเสริมกจิกรรมท่ีทาํให

ชมุชนและสงัคมสามารถดาํรงอยูไดอยางยัง่ยนื การสรางสรรคสงัคมใหนาอยู

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 บาฟสไดดาํเนินธรุกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีด ีโดยรับผดิ

ชอบสังคมและสิ่งเเวดลอมทั้งในระดับไกลและใกล อันนําไปสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืน โดยมีกรอบของความรับผิดชอบ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ

แผนงานไดดังนี้

Social Responsibility

 While operating aviation refueling services, the Company
realizes the importance of contribution to the society through
supports for various community and social development 
activities and projects.

 The Company has made social contribution activities one of its 
Corporate KPIs and assigned a specific department to be
responsible for social contribution activities and community
relations department to handle community relations activity
that directly reach the residents in the nearby communities. 
A clear annual social responsibility plan has been laid out clearly.

 The Company has focused its activities on community and
social development, especially in quality of life enhancement,
education improvement in community schools, cultural appreciation,
religion and activities that promote harmony and happy living 
between society and communities with improved quality of life.

 BAFS has been operating its business by adhering to the ethical
practice and good governance. It has expressed its responsibility 
towards the society and environment both in short and long term, 
which will all lead to sustainable development. The framework 
for its social responsibility and measurable plan are as follows:
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันสงทายปเกาตอนรับปใหมจัดโดย 
อบต.ศีรษะจรเขนอย ณ โรงเรียนปากคลองมอญ

New Year merit making organized by Srisa Jorakhanoi Tambon 
Administration at Pak Khlong Mon School

กิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหมรวมงานท่ีทําการ อบต. และ มอบ
ของขวัญหนวยงานของรัฐในพื้นที่เกี่ยวของ

New Year celebration at Tambon Administration Office and 
presenting New Year’s gifts to thank related government 
organizations in the area

 การพัฒนาชุมชน และเรียนรูดาน CSR In Process ใหกับพนักงานตามกรอบการรายงานของบริษัทจดทะเบียน
 Development and learning on CSR in Process for employees under the framework of listed company’s report

 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Support for environmental innovation projects to support sustainable development

 กิจกรรมฟนฟูสภาพจิตใจทหารท่ีไดรับบาดเจ็บจากสถานการณความไมสงบชายแดนใต ที่เขารับการรักษาตัวอยูที่
 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
 Psychiatric rehabilitation program for army officials injured in southern provinces insurgency and being 
 hospitalized at Phra Mongkut Klao Hospital Foundation

 บาฟสมุงสรางการพัฒนาดานการศึกษาใหกับเยาวชนบริเวณพื้นที่คลังน้ํามันดอนเมืองและคลังน้ํามันสุวรรณภูมิอยางตอเนื่อง
 และการมีสวนรวมตอชุมชน
 BAFS is committed to offer educational opportunities for youth living around Don Mueang 
 and Suvarnabhumi Aviation Fuel Depot and community relations

 การบริจาคและทะนุบํารุงศาสนา
 Donation, social contribution and religious support
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กิจกรรมวันเด็ก เสารที่ 2 ของเดือนมกราคม ณ โรงเรียนปากคลองมอญ 
โรงเรียนวัดศรีวารีนอย โรงเรียนวัดหัวคู (3 โรงเรียน) ในวันที่ 11 
มกราคม 2556

Children’s Day activities, 2nd Saturday of January, at 3 schools:
Pak Khlong Mon School, Wat Hua Khu School, Wat Sri Waree 
School on 11 January, 2013
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

เขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุวัดหัวคู ในวันท่ี 29 มกราคม 2556

Joining special activity for the elderly person held by Wat Hua 
Khu on 29 January, 2013

เขารวมกิจกรรมวันผูสูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2556

Attending Thai New Year on 10 April, 2013

รวมสนับสนุนกิจกรรมวันครอบครัว โรงเรียนวัดหัวคู ในวันท่ี 23 มีนาคม 
2556 โรงเรียนวัดปากคลองมอญ 2 มีนาคม 2556

Supporting the Family Day activity at Wat Hua Khu School on 
23 March, 2013 and Wat Pak Khlong Mon School on 2 March, 
2013
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โครงการตรวจสุขภาพชุมชน หมู 10, 9, 2 ตําบลศีรษะจรเขนอย รวมกับ
โรงพยาบาลบางบอ ในวันที่ 19 มีนาคม 2556

Physical check up held for residents in Moo 10, 9 and 2, Srisa 
Jorakhanoi Subdistrict, in cooperation with Bang Bo Hospital 
on 19 March, 2013

งานทอดผาปาเพ่ือการศึกษา โรงเรียนวัดศรีวารีนอย ในวันที่ 25 
เมษายน 2556 และงานทอดกฐินวัดหัวคู ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2556

Making Merit for Education ceremony at Wat Sri Waree Noi 
School on 25 April 2013 and Kathin ceremony at Wat Hua Khu 
on 27 October, 2013
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

เยี่ยมเยียนและพบปะสมาชิกในชุมชน เยี่ยมไขผู  เจ็บปวยท่ีอยู ใน
ชุมชน ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 และ 23 เมษายน 2556

To Visit community friends and ill residents on 9 January, 
2013 and 23 April, 2013

เขารวมเดนิ-วิง่การกุศลมินมิาราธอน จดัโดย อบต.ศีรษะจรเขนอย ในวันที่ 
2 มิถุนายน 2556

Participating in the charity mini-marathon held by Srisa Jorakha 
noi Tambon Administration on 2 June, 2013

เขารวมการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดของ อบต.ศีรษะจรเขนอย 
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2556

Participating in sports activity campaigning against drugs organized 
by the Srisa Jorakhanoi Tambon Administration on 2 June, 2013
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สนับสนุนคาน้ํามัน สําหรับสายตรวจ สถานีตํารวจภูธรบางเสาธง 
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และ 27 ธันวาคม 2556

Oil expense support for petrol police from Bang Saothong Police 
Station on 28 June, 2013 and 27 December, 2013

เขารวมแสดงความยินดีกับผูนําชุมชน เนื่องในโอกาสไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูใหญบาน หมูที่ 10 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

Congratulating head of Moo 10 village upon his appointment 
on 8 July, 2013

กิจกรรมแหเทียนวันเขาพรรษาวัดหัวคูและวัดปากคลองมอญ จัดโดย 
อบต.ศีรษะจรเขนอย ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556

Joining wax candle parade to commence the Buddhist Lent at 
Wat Pak Khlong Mon organized by Srisa Jorakhanoi Tambon
Administration on 19 July, 2013

กจิกรรมวางพานพุม วนัแม 12 สงิหาคม และ วนัพอ 5 ธนัวาคม รวมกบั 
อบต.ศรีษะจรเขนอย ในวนัที ่12 สงิหาคม 2556

Blessing the Mother’s Day and Father’s Day with the Srisa 
Jorakhanoi Tambon Administration on 12 August and 
5 December, 2013 respectively
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

นักเรียนโรงเรียนวัดหัวคูรวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร จัดโดยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล าเจ า คุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 19 
สิงหาคม 2556

Joining the Science Day activity by taking students from Wat 
Hua Khu School to see exhibition at King Mongkut Institute of 
Technology, Lad Krabang on 19 August, 2013

งานอุปสมบท งานข้ึนบานใหม งานทําบุญบาน งานศพ ในวันที่ 10 
กันยายน 2556

Joining Buddhist monk ordination, house warming and funeral 
on 10 January, 2013

เขารวมเปนวิทยากรทองถิ่นสอนหนังสือใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดหัวคู
ใน วิชาไฟฟาเบื้องตน

Volunteering to be special guest lecturer at Wat Hua Khu 
School on Introduction to Electricity 
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อบรมการดับเพลิง การสนับสนุนทรัพยากรตอชุมชนหมู 10, 9, 2 ตําบล
ศีรษะจรเขนอยในวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 

Holding fire extinguishing training for residents in Moo 10, 9 and 
2 village in Srisa Jorakhanoi Subdistrict on 16 October, 2013 

เขารวมเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
วัดหัวคู

Joining Wat Hua Khu School Committee on Basic Education
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SOCIAL RESPONSIBILITYการพฒันาชุมชนและสังคม

การพัฒนาชุมชนโดยรอบคลังนํ้ามันดอนเมือง

 ในพื้นที่โดยรอบคลังนํ้ามันดอนเมือง บริษัทดําเนินกิจกรรมเพ่ือการรวม

กันพัฒนาคุณภาพพ้ืนที่อยูอาศัย และสนับสนุนใหความชวยเหลือตอชุมชน

มาอยางตอเน่ือง ซึ่งประกอบดวย พื้นท่ีชุมชนเปรมประชากร และชุมชน

รมไทรงามพัฒนา เชนการดําเนินการปรับปรุงถนนที่ชุมชนใชเดินเขา-ออก 

การติดตั้งไฟฟาสองสวางตลอดเสนทาง การจัดหาระบบกระจายเสียงพรอม

ติดตั้งท่ัวทั้งชุมชนเพื่อทําใหชุมชนสามารถรับขาวสารภายในชุมชนไดอยาง

ทั่วถึง นอกจากน้ัน บริษัทยังไดมีโครงการใหความรูพื้นฐานและการฝกซอม

ในการระงบัเหตอุคัคภียัตางๆ รวมถงึมโีครงการจดัวทิยากรมาชวยสอนวชิาชพี

ดานตางๆ ที่ชุมชนสนใจ และสามารถเสริมรายไดมากข้ึน

Don Mueang Community  Development

 The Company has continued held activities that support and 

promote quality of life of people in Don Mueang communities 

near aviation fuel depot. These communities included Prem 

Prachakorn Community and Rom Sai Ngam Pattana Community. 

Some of the programs introduced are road improvement, lighting 

improvement, community broadcasting system that allows 

everyone in the community to have access to information, 

basic knowledge and training on fire extinguishing, skill trainings 

by experts to help people in the community generate more 

income, etc.
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร นวัตกรรมซ่ึงไดจากการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและ 
ผูมีสวนไดเสีย

 • โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยในรถบริการ

นํ้ามันอากาศยาน

 การใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน บริษัทใชรถเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

อากาศยานชนิด Dispenser โดยทําหนาท่ีเสมือนทอเชื่อมโยงระหวางทอสง

นํ้ามันใตพื้นลานจอดเขาสูเครื่องบิน และพนักงานผูใหบริการรถเติมนํ้ามัน

อากาศยานจะขับรถชนิดนี้ เขาไปจอดบริเวณหลุมจอดเพ่ือเชื่อมทอขนสง

นํา้มันเขาสูอากาศยาน นอกจากความจาํเปนในการใชยานพาหนะพเิศษแลว 

พนักงานผูที่ทําหนาที่ขับรถไปใหบริการนํ้ามันอากาศยาน ณ จุดที่เครื่องบิน

จอดกม็คีวามสาํคญัตอกระบวนการนีอ้ยางยิง่ เนือ่งจากสภาพอากาศทีร่อนจัด

ในพ้ืนที่ทาอากาศยาน อาจสงผลใหพนักงานผูใหบริการรูสึกเหนื่อยลาอยาง

รวดเร็วจากการใหบริการที่ตองแขงขันกับเวลา แตยังคงตองบริการดวย

ความปลอดภัยและถูกตองแมนยํา

 จากสภาพแวดลอมดังกลาวเพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

บริษัทจึงมีแนวคิดทําโครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในรถบริการน้ํามัน

อากาศยาน เพื่อปรับใหอุณหภูมภิายในรถใหลดลงจากเดิม ซึ่งในการดําเนิน

งานของบริษัท บริษัทไดดําเนินงานในลักษณะที่มีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอมให

ความสําคัญของพลังงานทางเลือก ตลอดจนสงเสริมเทคโนโลยีการใชพลงังาน

นวัตกรรมองคกร

INNOVATION

Innovations and application of innovations 
derived from corporate responsibility towards 
the society, environment and stakeholders

 • Solar-powered ventilation system in jet refueling trucks

 In providing into-plane service, the Company uses dispenser truck 

which acts as a pipeline linking the underground oil distribution 

system with the airplane. The refueling officers will drive the 

dispenser truck to the bay and link the refueling tube to the 

airplane’s system. In addition to the special truck control skills, 

the officers have to have experience as they are cause fatique 

and the officer can be very tired as they have to work fast while 

maintaining high level of safety and accuracy.

 To increase efficiency in such service, the Company initiated 

a project to install a ventilation system in the dispenser trucks 

to reduce temperature inside. While maintaining the corporate 

commitment to alternative energy and the use of technology 

to reduce energy consumption, the Company has installed the 

solar-powered ventilation fans into the dispenser trucks. The solar 

cells on the roof top will generate and distribute electricity to 
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ทดแทนเพื่อลดการใชพลังงานของบริษัท ดังนั้น จึงไดทดลองติดตั้งพัดลม

ระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตยโดยติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคารถ

เติมนํ้ามันอากาศยานเพ่ือทําหนาท่ีจายไฟฟาแกพัดลมระบายความรอน ซึ่ง

เปนการใชประโยชนจากพลังงานที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม

และนําสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดมากอใหเกิดเปนประโยชน นอกจากน้ี 

เมื่อเปรียบเทียบรถเติมนํ้ามันอากาศยานที่ติดต้ังอุปกรณระบายอากาศ

ดงักลาวกับรถเติมนํา้มนัอากาศยานท่ีไมไดตดิตัง้ระบบระบายอากาศ ผลการ

ทดลองในชวงการจอดรถกลางแดดขณะดับเครือ่งยนตพบวา รถท่ีตดิตัง้พดัลม

มอีณุหภมูเิฉลีย่ภายในหองโดยสารตํา่กวาอณุหภมูเิฉลีย่ภายในของรถทีไ่มได

ตดิตัง้พดัลม และตํา่กวาอณุหภมูภิายนอก ซึง่จะสงผลใหประหยัดพลังงานจาก

การใชเคร่ืองปรับอากาศในหองโดยสารเม่ือพนักงานเร่ิมใชรถในการปฏิบัติ

หนาที่

 ในทางตรงกันขาม เมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ไมไดติดตั้งพัดลมระบาย

อากาศ อุณหภูมิภายในหองโดยสารมีอุณหภูมิเฉล่ียใกลเคียงกับอุณหภูมิ

ภายนอกและในบางชวงกลับมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิภายนอก เนื่องจาก

ไมสามารถระบายความรอนออกสูภายนอกไดดีเทาท่ีควร การดําเนินการ

ดังกลาวไดรับผลตอบรับท่ีดีจากพนักงานท่ีปฏิบัติหนาที่ใหบริการน้ํามัน

อากาศยาน ในชวงป 2553-2556 บริษัทจึงดําเนินการติดตั้งพัดลมระบาย

อากาศท่ีทํางานดวยพลังงานแสงอาทิตย บนรถใหบริการน้ํามันอากาศยาน 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 37 คัน และบริษัทยังมีแผนขยายขอบเขต

ของโครงการน้ี เพ่ือติดต้ังสําหรับรถบริการน้ํามันอากาศยาน ณ สนามบิน

ดอนเมืองอีกจํานวน 8 คัน ในป 2557 อีกดวย

รูปที่ 1 

แสดงการวัดอุณหภูมิในรถ
ที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

Pic 1: 

Temperatures in trucks 
with fans

รูปที่ 2 

แสดงการวัดอุณหภูมิในรถ
ที่ไม ได ติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศ

Pic 2: 

Temperatures in trucks 
without fans

the ventilation fan. By using clean energy to operate the fan, the 

Company does not create more impact on the environment and 

turn work limitation into benefit. When comparing the refueling 

trucks with such ventilation fan and those without the fans, the 

study showed that when parked outdoor, the trucks with the fans 

have lower temperature in the passenger cabin than those without 

the fans and the temperature outside. As a result, the Company 

can save more energy from in-car airconditioning system.

 When comparing the trucks without the fans, it is found that 

the temperature inside the truck and the outside temperature 

are similar. Sometimes, the temperature inside was higher than 

the outside temperature because of poor ventilation system. The 

ventilation fan system has therefore been well received from 

the jet refueling employees. From 2010-2013, the Company has 

installed the solar-powered ventilation system in 37 refuelling 

trucks at Suvarnabhumi International Airport and plans to install 

the system in 8 trucks at Don Mueang Airport.

PAGE 88 INNOVATIONนวตักรรมองค์กร






