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บริษัท มีพันธกิจในการให้บริการด้านพลังงานและ
สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
คน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่มุ่งมั่น
สู่ธุรกิจบริการพลังงานครบวงจรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ขบัเคลือ่นด้วยคณุภาพการบรกิารทีด่ ีความปลอดภยั
สูงสุด และการด�าเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การ
ตระหนักเช่นนี้ จึงผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตที่
ชัดเจน ควบคู่ไปกับผลการด�าเนินงานด้านสังคมและ
สิง่แวดล้อมทีโ่ดดเด่นซึง่เป็นเสมอืนใบอนญุาตในการ
ด�าเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมิได้เป็น
เพียงแค่เป้าหมายของบริษัท แต่ยังเป็นแนวทางที่ใช้
ในการคิด และปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ทีว่างไว้ ปรชัญาหลกัของความยัง่ยนืประกอบไปด้วย 
3 ส่วน ซึ่งได้แก่ กรอบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนี้ บริษัท มีเป้าหมายที่จะ
อยูใ่นดชันชีีว้ดัความยัง่ยนืในระดบัสากล และสามารถ
ได้รบัการจดัล�าดบัผลการด�าเนนิกจิการในระดบัธรุกจิ
ชัน้น�าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์นี ้บรษิทั
จึงได้มุ ่งเน้นไปที่การเป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อน 
ทกุกระบวนการทางธรุกิจ ด้วยการก�ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีมคีวามโปร่งใส รวมไปถงึการเป็นองค์กรทีม่คีวาม
ห่วงใย และความใส่ใจ ต่อสงัคมใกล้ตวัเรา และสงัคม
โดยรวม

BAFS’s mission provides high-quality, safe, and 
green energy services and deliver sustainable 
returns to all stakeholders. Our clear vision 
has resulted in the company’s growth, which 
is accompanied by outstanding Corporate 
Social Responsibility activities that serve as the 
backbone of our business. Therefore, sustainable 
development is not only our goal, but also the 
guidance on which our initiatives and operations 
are based, in line with our vision. Sustainable 
development consists of three main pillars: the 
economic, the society, and the environmental. 
With this framework, the company strives 
to comply with international sustainability 
standards, in order for it to be consistently 
ranked in terms of operating results in the same 
league as leading companies in the industry. 
To achieve this goal, the Company aims to 
become an organization of which all business 
procedures are conducted in accordance 
with Corporate Governance principle, with 
transparency and responsibility toward society 
and the environment in mind. The company 
conducts business under the framework of 
sustainable development for the maximum 
benefits of all stakeholders.

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
Message from Managing Director
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนมิได ้ เป ็นเพียง 
แค่เป้าหมายของบรษิทั แต่ยงัเป็นแนวทาง 
ที่ใช้ในการคิด และปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ที่วางไว้ บริษัทมีเป้าหมายที่ 
จะอยู ่ ในดัชนีชี้วัดความยั่งยืนในระดับ
สากล และสามารถได้รับการจัดล�าดับ
ผลการด�าเนินกิจการในระดับธุรกิจ 
ชั้นน�าอย่างต่อเนื่อง

Sustainable development is not only  
our goal, but also the guidance  
on which our initiatives and  
operations are based, in line 
with our vision. The company 
strives to comply with international  
sustainability standards, in order  
for it to be consistently ranked  
in terms of operating results  
in the same league as leading  
companies in the industry.

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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Believe in Teamwork
àª×èÍÁÑè¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ

Awareness of Safety 
Quality and

Environment
µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Following Best 
Practice

ÁØ‹§ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡ºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ

Service with
our Heart
ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂã¨

¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤�¡ÒÃ (Core Value)

B A F SB A F S
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การขับเคลื่อนองค์กร
Business Mobilization Practice
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มาตรฐานการบริการ และการรับรองคุณภาพการบริการในระดับสากล 
Service Standards and Quality Assurance at the International level

บริษัทให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานที่ได้รับการ
ยอมรับจากสายการบินชั้นน�า และมีการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมคุณภาพ
ตามข้อก�าหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ามันอากาศยาน 
Aviation Fuel Quality Requirements For 
Joint Operated System Checklist (AFQRJOS 
Checklist) ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกจัดท�าขึ้นโดยองค์กร 
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทน�้ามันชั้นน�าของโลก และ 
ได้รับการรับรองจาก International Air Transport 
Association (IATA) โดยมีข้อก�าหนดและระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมน�้ามันอากาศยานในเรื่อง
มาตรฐานของอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ และ
กระบวนการที่ควรปฏิบัติในการเติมน�้ามัน รวม
ทั้งมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม Joint Inspection 
Group (JIG) ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการปฏบิตักิาร  

The Company provides aviation fuelling services 
to several leading airlines. It has continued to 
improve service quality in accordance with 
Aviation Fuel Quality Requirements for Joint 
Operated System Checklist (AFQRJOS Checklist), 
prepared by an organization representing the 
world’s leading oil companies and certified 
by the international Air Transport Association 
(IATA). These requirements include equipment 
standards, quality assurance, aviation refueling 
procedures, and compliance with the standards 
established by Joint Inspection Group (JIG) 
governing the receiving, storage, and distribution 
of aviation fuel, which is adopted by companies 
across the globe.

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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รับ-จัดเก็บ-จ่าย น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานตาม
มาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน�้ามันอากาศยานตั้งแต่
ได้รับน�้ามันอากาศยานจาก บริษัท ขนส่งนํ้ามัน 
ทางท่อ จํากัด และตลอดระยะการขนส่งจาก
คลังน�้ามันของบริษัทจนกระทั่งถึงขั้นเสร็จสิ้นการ
เติมน�้ามันให้แก่เครื่องบิน ในการรับน�้ามันอากาศ
ยานนั้นน�้ามันจะถูกกรองผ่านหน่วยกรองเพื่อแยก 
ฝุ ่นผงหรือสิ่งเจือปนต่างๆ รวมถึงแยกน�้าที่อาจมี
ปะปนอยู่ออกจากน�้ามันอากาศยาน ตลอดจนการ
ตรวจวัดความหนาแน่นของน�้ามันเพื่อตรวจสอบการ
ปนเปื้อนก่อนเข้าเก็บรักษาในถังเก็บรักษาน�้ามัน ซึ่ง
น�า้มนัทีไ่ม่ได้มาตรฐานจะถกูปฏเิสธการรบัเข้าสูร่ะบบ
การรับน�้ามันของบริษัทในการเก็บรักษาคุณภาพ 
น�า้มนัอากาศยาน ทกุวนัก่อนสบูถ่ายจากถงัเข้า สูร่ะบบ 
ส่งน�้ามันอากาศยานผ่านระบบ Hydrant มีการเก็บ 
ตวัอย่างน�า้มนัอากาศยานเพือ่ตรวจสอบหาน�า้ซึง่อาจ 
ปะปนกบัน�า้มนั ซึง่เกดิจากความชืน้ของอากาศในถงั 
และการเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิโดยจะมกีารตรวจสอบ 
ด้วยสายตาและวิธีการทางเคมี จากนั้นจะต้องผ่าน 

The Company controls the quality of aviation 
fuel, starting from Fuel Pipeline Transportation 
Limited, when it is transported from the 
Company’s depot, to when the Intoplane 
refueling service is completed. Once delivered 
to the Company, Aviation fuel is passed through 
pre-filters and filter water separators to remove 
particulate matter and separate water. Jet-A1 
density tests will also be conducted to make 
sure there are no contaminants remaining in the 
fuel. After that, the filtered fuel will be channeled 
into storage tanks, whereas off - specification oil 
will be rejected from the Company’s reception 
system. Everyday, before the fuel is pumped 
from the tank to Hydrant pipeline, samples will 
be drawn to ensure there are no contaminants 
that may have been created by humidity and 
temperature change within the tanks. The tests 
are conducted by means of visual check and 
chemical process. After this, the fuel will be 
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หน่วยกรองฝุ่นผงและแยกน�้าอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้  
ในระหว่างก่อนและหลังที่รถเติมน�้ามันบริการเติม 
น�้ามันให้กับอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการเติมจะ 
ท�าการตรวจหาน�า้หรอืสิง่เจอืปนในน�า้มนัด้วยสายตา 
และวธิทีางเคมอีกีครัง้เพือ่ความมัน่ใจ รวมทัง้เฝ้าสงัเกต 
การท�างานของอุปกรณ์เติมน�้ามันตลอดเวลา เพื่อให้ 
น�้ามันอากาศยานได้คุณภาพ และมีการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยความปลอดภัยสูงสุด

การด�าเนินการตามมาตรฐาน Joint  
Inspection Group (JIG)
บริษัท ได้มุ่งมั่นให้บริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 
ด้วยมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและมีความ 
ปลอดภัย โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน Aviation  
Fuel Quality Control and Operating Standards  
จาก Joint Inspection Group (JIG) ซึง่เป็นมาตรฐาน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย น�้ามัน 
เชือ้เพลงิอากาศยานทีถ่อืปฏบิตักินัทัว่โลก ในปี 2557 
บริษัทได ้รับการตรวจการปฏิบัติงานจาก JIG  
Inspector โดยได้รับผลการประเมินของทั้งการให้ 
บรกิาร ณ สนามบนิสวุรรณภมูแิละสนามบนิดอนเมอืง  
อยูใ่นระดบัด ี(Good Level) แสดงว่าการปฏบิตังิานให้ 
บริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัท ยังคง 
มีมาตรฐานอยู่ในระดับ Above Average ดังนั้น 
จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการให้บริการน�้ามันเชื้อเพลิง 
อากาศยาน ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  
Joint Inspection Group เพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของลกูค้าอย่างเหมาะสม ด้วยความปลอดภยั 
และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

subject to another round of particle filtering 
and water separation. Before and after refueling 
the aircraft, control officers will visually inspect 
the fuel and conduct chemical tests for any 
remaining water or contaminants. During the 
refueling, the control officers will closely observe 
the equipment throughout the procedures to 
ensure the highest quality of aviation fuel and 
compliance with international standards. 

Compliance with JIG standard
The Company is committed to providing quality 
and safe aviation fuel in line with aviation fuel 
quality control and operating standards set 
by JIG, governing the receiving, storage, and 
distribution of aviation fuel which is adopted 
by companies around the world. In 2014, the 
Company’s operations at both Suvarnabhumi 
and Don Mueang Airports were monitored by JIG 
inspectors and assessed as “Good Level”. This 
signifies that the Company’s aviation refueling 
operations are above average. The Company 
is therefore confident that its service provision 
is line with JIG standards, safe, and creates 
customer satisfaction.

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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โครงการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของ บรษิทั บรกิารเชือ้ 
เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้มอบหมายให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดท�าโครงการส�ารวจ 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการด�าเนินงานของ 
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)  
หรอื บาฟส์ ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทราบถงึความ 
พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบริษัทน�้ามันและกลุ่มบริษัท 
สายการบนิ ทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานของบรษิทั ซึง่ข้อมลู 
ทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยั บรษิทัจะสามารถใช้เป็นข้อมลู 
ในการวางแผนพัฒนาการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู ้ถือหุ้นและสร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทต่อไป ทั้งนี้มีช่วงเวลา 
ท�าการศึกษา 1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557  
รวมระยะเวลา 3 เดือน

Survey of Customer’s Satisfaction 
towards the Operation of Bangkok 
Aviation Fuel Services Public Company 
Limited 
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited commissioned the Faculty of Public 
Administration of Dhurakij Pundit University to 
conduct a survey on the customer’s satisfaction 
towards the operation of Bangkok Aviation Fuel 
Services Public Company Limited or BAFS.

The survey was expected to study the extent 
of satisfaction of oil companies’ customers 
and airline customers towards the operation of 
the Company. As a result, the data collected 
and analyzed can be used as the input for the 
planning of sustainable business development, 
as well as to generate good return for the 
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* ที่มาของข้อมูล: 

รายงานผลโครงการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)  
ประจ�า ปี 2557 โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

*Source: 

Report of Survey on the Satisfaction of Customers towards the Operation of Bangkok Aviation Fuel Services 
Public Company Limited for the Year 2014 by the Faculty of Public Administration, Dhurakij Pundit University.

จากตารางจะพบว่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษิทัน�า้มนัและลกูค้าบรษิทัสายการบนิ ในภาพรวม  
ปี 2557 สงูกว่า ปี 2556 คดิเป็น 0.09 คะแนน เท่ากบั 
เพิ่มขึ้น 1.23% โดยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
จากปีที่แล้วเกือบทุกฝ่ายงาน สรุปภาพรวมของ 
คะแนนระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี  
2557 ได้คะแนนรวมเท่ากับ 95.93% ซึ่งจัดอยู่ใน 
เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าระดับ “ดีเยี่ยม”*

shareholders and create satisfaction for general 
customers of the Company. The survey was 
conducted during 1 April 2014 to 30 June 2014, 
or 3 months in total. 

Satisfaction results reflect the overall satisfaction 
of oil companies’ customers and airline 
customers in 2014 has surged from 2013 by 0.09 
points, or equal to 1.23% increase. Satisfaction 
level rose in all areas compared to the previous 
year. Overall Customer Satisfaction Index in 
2014 is summed at 95.93%, which categorized 
as “Excellent” for customer’s satisfaction 
towards the operation of BAFS.

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholder Group

วิธีการมีส่วนร่วม 
Involvement

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Expectation of 
Stakeholders

การด�าเนินงาน 
Mission in response 

to Expectations

ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ 
Shareholder/ Creditor

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
• Annual Shareholder’s  
 Meeting
•  การแถลงผลการด�าเนินงาน 
 รายไตรมาส 
• Annoucement of Quarterly  
 Operational Performance
•  การท�ารายงานประจ�าปี 
• Annual Report Preparation
•  การร้องเรียนผ่านช่องทางการรับ 
 เรื่องร้องเรียน 
• Handling complaints  
 submitted via complaint  
 channels

•  มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูก 
 ต้อง ชัดเจน 
• Clear and accurate  
 information disclosure.
•  มีการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่โปร่งใส 
• Good governance with  
 transparency
•  มีช่องทางในการร้องเรียน 
• Complaint channels  
 are available

•  บริษัทมีแผนงานและด�าเนิน 
 งานเพื่อการก�ากับดูแลกิจการ 
 ที่ดี 
• Implementation of plan  
 and business operation  
 are in line with the  
 Corporate Governance  
 principles

ลูกค้า 
Customer

•  การสื่อสารตามแผนงาน 
• Communication is conducted  
 as planned
•  การพบปะลูกค้า 
• Customer visit
•  การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 
• Annual Customer’s  
 Satisfaction Survey

•  การด�าเนินงานที่ตรงตาม 
 ความคาดหวังของลูกค้า 
• Operation in response  
 to customer’s  
 expectations
•  สามารถสื่อสารความต้อง 
 การได้อย่างชัดเจน 
• Clear communication  
 of requirements

•  บริษัทมีการจัดท�าแบบส�ารวจ 
 ความพึงพอใจของลูกค้า 
• Customer’s Satisfaction  
 Survey is being conducted 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นส่วน
หนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ซึง่ได้ก�าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจ แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไว้ตามพันธกิจของบริษัท แต่ละหน่วยงานจะต้อง
มีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตนรับผิดชอบ  
เพือ่ระบแุละจดัล�าดบัความส�าคญัให้ตรงต่อความคาด
หวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

Involvement of Stakeholders 
Involvement of stakeholders is part of the 
Company’s business operation by which was 
defined in the Code of Conduct. The Company 
has classified stakeholders into groups according 
to the Company’s mission. Each department is 
responsible for the involvement of stakeholders 
relevant to the department’s function in order 
to identify and prioritize the tasks and as such 
enable the department to meet the expectations 
of stakeholder group responsible for. 
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คู่ค้า 
Business Partner

• การสื่อสารผ่านช่องทาง 
 อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์ 
• Communication via  
 eletronics means and  
 telephone
•  การเยี่ยมเยือนสถานที่ท�างาน 
 ของคู่ค้าตามความเหมาะสม 
• Partner’s site visit when  
 appropriate

•  การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นธรรม 
• Fair procurement
•  การสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 
 ความร่วมมือที่มากขึ้นใน 
 ระยะยาว 
• Creation of added  
 value and enhancement  
 of Co-operation in the  
 long run

•  การมีมาตราการเพื่อต่อต้าน 
 การทุจริต 
• Anti-corruption policy is  
 stipulated
•  การด�าเนินงานตามห่วงโซ่ 
 อุปทาน 
• Operation is being  
 conducted according to  
 the supply chain

พนักงาน 
Employee

• คณะกรรมการบริหารทรัพยากร 
 บุคคล 
• Human Resources  
 Committee
•  คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท  
 (ก.ส.บ.) 
• Corporate Welfare 
 Committee
•  สโมสรพนักงาน 
• Employees’ Club
•  วารสารประจ�าเดือน 
• Monthly journal

•  มีความมั่นคงในการท�างาน  
 สทิธปิระโยชน์ การเจรญิ 
 เตบิโต 
• Security inemployment. 
•  มีสวัสดิการ ที่ส่งเสริม 
 คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
• Benefits and career  
 growth
•  สิทธิ์ในการรับรู้ข่าวสารของ 
 องค์กร 
• The right to know the 
 organization’s  
 movements

•  การบริหารงานบุคคลตาม 
 รายละเอียดในบทบุคลากรเพื่อ 
 การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
• Human resources 
 management is conducted  
 according to the regulations  
 stated in the Human  
 Resources for Sustainable  
 Business Operation  
 section.

สังคม/ชุมชน
Society/ 
Community

•  การมีส่วนร่วมของชุมชนตาม 
 แผนงาน 
• Involvement of community  
 as planned
•  การร่วมประชุมและหารือในเรื่อง 
 ที่เกี่ยวข้อง 
• Meeting and discussion on  
 related issues

•  ให้การสนับสนุนชุมชนและ 
 สังคมอย่างจริงจัง 
• Strong support for the  
 community and  
 society
•  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง 
 มีความสุข 
• Promote living together  
 in harmony

•  ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ 
 สังคมตามแผนงานอย่าง 
 ต่อเนื่อง 
• Activities for the  
 community and society  
 are being held  
 continually as planned

หน่วยราชการองค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 
Governmental Bodies/ 
Related Organization

•  การเข้าร่วมในกิจกรรมและ 
 โครงการของหน่วยงานราชการ 
• Participation in activities and  
 projects held by  
 governmental bodies.
•  การจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงาน 
 ราชการ 
• Submission of report to the  
 official

•  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
 เงื่อนไขในใบอนุญาต 
• Compliance with the 
 laws and respect the 
 conditions specified  
 in the license

•  บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการ  
 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• Business operation is being  
 conducted under the  
 laws. Operation results are  
 reported to relevant  
 department as required

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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หลักการจัดท�ารายงาน

รายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 2557 ของบรษิทั บรกิาร
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ครอบคลุม
เนื้อหาข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึง  
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งการจัดท�ารายงานฉบับนี้เป็น
ไปตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 และ
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมส�าหรับธุรกิจรายสาขา Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS)

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อรายงาน

บาฟส์มีการด�าเนินการคัดเลือกเนื้อหา และประเด็น
ที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) 
โดยน�าหลักการก�าหนดเนื้อหาของรายงานความ
ยั่งยืนของ GRI มาประยุกต์ใช้โดยมีขั้นตอนก�าหนด
เนื้อหาที่ส�าคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขัน้ที ่1 ระบปุระเดน็ความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร 
(Identification) โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน 
ความยั่งยืนกับผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันระบุ 
ประเด็นความคาดหวังที่ได ้จากการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ โดยเน้นความจ�าเป็นของบริบทที่มี 
ผลกระทบด้านความยั่งยืน

Reporting Approach

The 2014 Sustainability Report of Bangkok 
Aviation Fuel Services Plc. (BAFS) covers the 
information from 1 January to 31 December 2014. 
The report has been conducted in accordance 
with the approach of the Global Reporting 
Initiative (GRI), fourth generation (G4) and 
additional indicators for Oil and Gas Sector 
Supplement (OGSS).

Scope of Reporting 

The selection of contents and issues is in 
compliance with the GRI’s Materiality Assessment. 
Categorization of contents was conducted 
through 3 steps as follows: 

Step 1 Identification of issues related to the 
organization’s sustainability by providing the 
knowledge and enhancing the understanding of 
stakeholders in order to determine expectations 
from the workshop through the concentration 
on the necessity of context affecting the 
sustainability.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
Report profile
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1. »ÃÔÁÒ³ÊÓÃÍ§ (àª×éÍà¾ÅÔ§) 
2. ¼ÅàªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨    
3. ¼Å¡ÃÐ·º·Ò§ÍŒÍÁàªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨  
4. ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ  
5. ¡ÒÃµŒÒ¹·Ø¨ÃÔµ    
6. ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹ 
7. ¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
8. ¡ÒÃ¢¹Ê‹§
9. ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ   
10. ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 
11. ¾ÅÑ§§Ò¹    
12. ¹éÓ·Ôé§áÅÐ¢Í§àÊÕÂ  

¡ÒÃµŒÒ¹·Ø¨ÃÔµ
Anti-Corruption

¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ
¾ÃŒÍÁÃÑºÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹
Crisis management

¼Å¡ÃÐ·º·Ò§
ÍŒÍÁàªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨
Indirect economic

performance

¼ÅàªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨
Economic

performance

**Remark** The report covers the operating results of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited only.

ขั้นที่ 2 จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านความ
ยั่งยืน (Prioritization) กระบวนการนี้เป็นการ 
คดักรองเรือ่งทีม่สีาระส�าคญัร่วมกนั โดยการจดัล�าดบั
ในแต่ละประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก�าหนดสารัตถภาพ 
(Materiality)

ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
และการก�าหนดขอบข่ายการรายงาน

 

**หมายเหตุ** รายงานฉบับนี้มีขอบข่ายการรายงานผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Step 2 Prioritization of issues on sustainability 
involves the screening of issues sharing similar 
significance through the prioritization of issues 
raised from the workshop held jointly with 
relevant external divisions to identify materiality. 

Materiality Assessment on Sustainability and 
Determination of the Scope of Materiality

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
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ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่องค์กรคัดเลือก (Validation) น�าเสนอ 
ประเดน็ด้านความยัง่ยนืให้กบัคณะผูบ้รหิารได้รบัรอง 
เพื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมประเด็นซึ่ งมี 
สาระส�าคัญต่อองค์กร เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการ 

การควบคุมคุณภาพของการจัดท�ารายงาน

การจัดท�ารายงานฯ ฉบับนี้รวบรวมข้อมูลโดย 
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านการจัดการความ 
ยัง่ยนืองค์กร เพือ่ให้เนือ้หาในรายงานสอดคล้องและ 
ครบถ้วน อีกทั้งยังได้รับการทวนสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล ตลอดจนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานอิสระ 
ภายนอก เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตาม 
นโยบายของบริษัท โดยประยุกต์ใช้หลักการของ  
AA1000AS (Assurance Standard)

Step 3 Validation of the accuracy of materiality 
results concluded by the organization was 
conducted. Presentation of materiality results 
to the Board of Committee, which aims to 
ensure the materiality results, cover significant 
points that are essential for the organization 
and consequently proceed for implementation. 

Matriality Assessment Process

Data shown in this report was collected by an 
organization that handled the management of 
organizational sustainability in order to ensure 
the report’s accuracy and completeness. In 
addition, the Company also commissioned a 
third party to review the report’s transparency 
and provide opinions in accordance with the 
Company’s policy, basing on the compliance 
with the AA1000AS (Assurance Standard). 
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หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง  
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์  : 0 2834 8900 

เว็บไซต์  : www.bafsthai.com

For further information, Please contact:

Corporate Communication & Social Responsibility 
Division 

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited  

171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Mueang,  
Don Mueang, Bangkok, 10210

Tel   : 0 2834 8900

Website  : www.bafsthai.com
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ความสัมพันธ์ 
Relationship

ชื่อบริษัท 
Name

ลักษณะธุรกิจ 
Business Type

ขอบข่ายรายงาน 
Report Scope

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
Bangkok Aviation Fuel Services 
Public Company Limited (BAFS)

บริการน�้ามันอากาศยาน
Aviation fuel services

รายงานประจ�า
ปี 2557
Annual Report 
2014
รายงานความยั่งยืน 
ปี 2557 
Sustainable 
Development 
2014

บริษัทย่อย
ทางตรง
Direct 
Subsidiary

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 
Thai Aviation Refuelling 
Company Limited (TARCO)

ให้บริการระบบส่งน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศ- 
ยานผ่านท่อ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Operating aviation fuel service 
using the hydrant pipeline system 
at Suvarnabhumi Airport

รายงานประจ�า
ปี 2557
Annual Report 
2014

บริษัทย่อย
ทางตรง
Direct 
Subsidiary

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 
Fuel Pipeline Transportation 
Company Limited (FPT)

เก็บรักษาและด�าเนินการขนส่งน�้ามัน 
เชื้อเพลิงทางระบบท่อส่งน�้ามันใต้พื้นดิน
Storage and transportation aviation 
fuel through pipeline system

รายงานประจ�า
ปี 2557
Annual Report 
2014 

บริษัทย่อย
ทางตรง
Direct 
Subsidiary

บริษัท บริการน�้ามันอากาศยาน จ�ากัด 
Intoplane Services 
Company Limited (IPS)

เติมน�้ามันให้แก่อากาศยานซึ่งเป็น 
การรับเหมาเฉพาะแรงงาน
โดยปัจจุบันให้บริการ  
ณ ท่าอากาศยานสมุย และ 
ท่าอากาศยานสุโขทัย
Conducting Into-plane fuelling 
service which is hired only for 
labor. 
Currently, it provides service at 
Samui and Sukhothai Airports

รายงานประจ�า
ปี 2557
Annual Report 
2014

รายชื่อบริษัทในเครือและขอบข่ายการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
List of Entities and Scope of Information Disclosure

20



ความยั่งยืนจากมาตรฐานภายในองค์กร 
Sustainability within an organization
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การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นโยบายการก�ากบั 
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะ 
สามารถน�าพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย และเติบโต
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 5 ท่าน 
(ตามที่กฎหมายก�าหนด) 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช ่วยศึกษาในราย 
ละเอียดและกลั่นกรองงาน รวมถึงก�ากับดูแลในด้าน 
ต่างๆ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ
คณะกรรมการบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

Corporate Governance
The Board of Directors of Bangkok Aviation Fuel 
Services Public Company Limited is committed 
to conducting business in compliance with 
the Corporate Governance principle for listed 
companies listed by the Stock Exchange of 
Thailand, the Corporate Governance policy, and 
the Code of Conduct. The Company is confident 
that these will lead the Company to achieve its 
goals and sustainable growth, and enable it to 
create confidence among shareholders and all 
stakeholders. 

Board of Directors
The Board of Directors consists of experienced 
and qualified individuals appropriate to the 
Company’s business. At least one-third or three 
members of the Board must be independent 
directors, as required by laws. At present, five 
out of 15 members of the Company’s Board 
of Directors are independent directors, in line 
with the laws. 

The Board of Directors has established various 
committees to oversee specific issues to increase 
the efficiency of the Company’s operations. 
These include the Audit Committee, the 
Remuneration Committee, the Nomination & 
Corporate Governance Committee, and the Risk 
Management Committee. 
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องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุต่างๆ สามารถดเูพิม่เตมิได้ทีร่ายงาน 
ประจ�าปี

จรรยาบรรณธุรกิจ
บรษิทัยดึมัน่จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัมาใช้ในการ 
ด�าเนนิงานเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  
รวมถึงมีการจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้  
บรษิทัยงัได้ประกาศนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดย
ทั่วกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยา
บรรณธรุกจิ และจดัให้ผูบ้รหิารและพนกังานประเมนิ
ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านการท�าแบบ
ทดสอบเป็นประจ�าทุกปี 

การต่อต้านการติดสินบน และการ
คอร์รัปชั่น 
บรษิทัมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ต่อต้าน
การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น และได้ประกาศ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
Policy) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตาม

Further details including responsibilities of 
each committee can be found in the Annual 
Report. 

Code of Conduct
The Company continues to prioritize compliance 
with the Code of Conduct to ensure transparency 
in its operations. The Code of Conduct is 
constantly revised to bring it in line with the 
ever-changing business environment. Moreover, 
the Corporate Governance policy was announced 
to the Board of Directors, management, and all 
employees. 

Moreover, the Company encourages its personnel 
to comply with the Code of Conduct and reviews 
their compliance with the Code of Conduct by 
means of annual written examinations. 

Anti-bribery and Anti-corruption Policy
The company is committed to conducting 
business with transparency against bribery and 
Anti-Corruption Policy as approved by the Board 
of Directors, management and employees to 
comply with the details below 
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นโยบายที่ก�าหนดไว้ โดยมีหลักการที่ส�าคัญดังนี้

1. การจ่ายเงินเพื่อบริจาคหรือสนับสนุน จะต้องมี 
 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
 ว่าการกระท�าดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับ 
 การคอร ์รัปชั่น และกระท�าในนามบริษัท 
 เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องไม่รับหรือจ่ายสินบน รวมทั้ง 
 ไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบ 
 ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยทางตรงหรือ 
 ทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือ 
 หน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติ 
 ที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ 
 เกี่ยวกับงานของบริษัท 

2. การช่วยเหลือทางการเมือง : บริษัทยึดมั่นใน 
 ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 
 ประมขุ วางตวัเป็นกลางทางการเมอืง ไม่สนบัสนนุ 
 หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริม 
 ให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

3. การให้และรับของขวัญ จะไม่รับ หรือเรียกร้อง 
 ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่าย 
 สินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ 
 เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิการโดยทางตรง 
 หรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่ 
 เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์ 
 เกี่ยวกับงานของบริษัท ทั้งนี้ การให้หรือรับ 
 ของขวัญต้องกระท�าอย่างเปิดเผยโปร่งใสและ 
 ไม่ส ่งผลต่อความได้เปรียบในการพิจารณา 
 ตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

Key points in the Anti-Corruption Mannual can 
be summarised as follows:

1. Payment for donation or sponsorship  
 Donation for charity and the sponsorship 
  must have clear objectives and can be proved  
 that such action is not an excuse for 
 a corruption and is being done under the  
 Company’s name.

 Not accept or offer bribery, as well as 
 not proceed unethical transaction of all 
 sorts regardless of direct or indirect manner 
 with government employee, other person or  
 other institute/company in exchange for an  
 action benefiting oneself or other benefit  
 from the company’ s name

2. Political Support: The Company has faith in 
  the Democracy Constitutional Monarchy and  
 is neutral on politics with no political 
 support or assistance provided to any party. 
 The Company encourages employees to use  
 their rights to vote in elections. 

3. Giving and Receiving GiftsNever accept  
 or request benefits or offer bribery of all  
 sorts, including other inappropriate  
 expense regardless of direct or indirect  
 manner  to  exchange fo r  anact ion  
 benefiting oneself , the Company or 
 other benefits from the Company’s operation.

 Giving or receiving gift (s) must be done 
 with transparency and not affected any 
 business decision of the Company.
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4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง จะ 
 ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามธรรมเนยีมประเพณ ีเพือ่ 
 เป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะ 
 ที่ไม่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น 
 ทีม่หีน้าทีห่รอืธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบังานของบรษิทั 
 และมีความสมเหตุสมผล เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการวิเคราะห์หน่วย
ธุรกิจที่มีความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มี
จ�านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของหน่วย
งานทั้งหมดของบริษัท

รวมถึง บริษัทยังได ้จัดให้มีการอบรมในหัวข ้อ 
“มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในการด�าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการและพนักงาน มี
จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13 ซึ่งจะด�าเนิน
การต่อเนื่องจนครบ ร้อยละ 100 ในปี 2559

ทัง้นีบ้รษิทัได้สือ่สารจรรยาบรรณธรุกจิ และนโยบาย
ต่อต้านคอรัปชั่นให้กับพนักงานในทุกระดับชั้น ทุก
พื้นที่ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงาน

4. Hosting and Reception Arrangement 

 The holding of reception and receiving  
 of reception according to social norms for 
 which aims to benefit the Company’s  
 business in a proper limitation that’s not 
 exceeding normal business relationship and 
 is considered reasonable. 

The company has analyzed business unit that 
may occur corruption are 2 units, representing 
6.6 percent.

The company organized a workshop on  
anti-corruption to raise the awareness of the 
directors and employees totaling 121 employees 
representing 27.13 percent continuously 100 
percent until the year of 2016 

The company also communicated Code of 
Conduct and Anti-Corruption Policy to all 
employees in all areas representing 100 percent

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2014 25



จากความมุง่มัน่ในการป้องกนัและต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
ทั้งในการก�าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การจัด 
อบรมให้ความรู ้รวมถงึการด�าเนนิการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั 
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น ส่งผลท�าให้บริษัทได้รับ 
การรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชน 
ไทยต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินเรื่องการ
ป้องกันการมีส ่วนเกี่ยวข ้องกับการคอร ์รัปชั่น  
(Ani-corruption Progress Indicator) จาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ใน
ระดับ 4 (Certified)

Due to its commitments in corruption prevention, 
as reflected in its policy, training, and various 
measures, the Company was certified the 
membership of the collective action against 
corruption from Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption 
Council. 

Furthermore, the Company has been assessed 
in regards to Anti-corruption Progress Indicators 
by the Office of the Securities and and Exchange 
Commission, in collaboration with Thaipat 
Institute. Based on the result of the assessment, 
the Company is at Level 4 (Certified).
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไก 
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากบุคคล
ภายนอกและพนกังาน กระบวนการด�าเนนิการเมือ่ได้
รบัข้อร้องเรยีน อกีทัง้ยงัได้ก�าหนดมาตรการคุม้ครอง
และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อ 
ร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระท�าผิดจรรยา 
บรรณธรุกจิของบรษิทั การกระท�าผดิกฎหมาย รวมถงึ 
พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่า 
เทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

(2) คณะท�างานบรรษัทภิบาล

(3) ทางจดหมาย

 ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
 (มหาชน) 

 เลขที ่171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง 
 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ ec@bafs.co.th หรือ 
 ac@bafs.co.th

(5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthai.com 

Whistle-Blowing Policy
The Board of Directors has provided various 
channels for whistle blowing in any suspected 
violation of Code of Conduct, breach of laws or 
behavior that may suggest fraud and inequitable 
treatment. The channels are as follows:

Filing complaints

In cases where there is cause to believe that 
the Code of Conduct has been violated or an 
unlawful or fraudulent act has been committed, 
a complaint can be submitted to

(1) Reliable Supervisor at all levels

(2) Corporate Governrance Committee

(3) By post

 To Executive Chairman or The Chairman of   
 Audit Committee 

 Bangkok Aviation Fuel Services Public  
 Company Limited

 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Mueang,  
 Don Mueang, Bangkok 10210

(4) E-mail: to ec@bafs.co.th or ac@bafs.co.th

(5) Website: www.bafsthai.com
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กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว 
บริษัทจะด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ตรวจสอบ และก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการ 
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
โดยค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด  
หลังจากนั้นผู ้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมี 
หน้าที่ติดตามผลการด�าเนินการ และรายงานผลให้ 
ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ 
ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการด�าเนินการ 
ดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ 
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
บริษัทตามล�าดับแล้วแต่กรณี 

มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้อง
เรยีนหรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็
จริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึง
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตน
อาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือด
ร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะ
ได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทัง้นี ้บคุคลทีบ่รษิทัตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระท�าผดิ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น จะ 
ได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทั 
ก�าหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Procedures on the Verification of Complaints 

After the Company has received a whistle 
blowing or complaint, it will gather information, 
assess, investigate, and verify the claims made 
so that immediate remedial action can be 
taken, taking into account the damage incurred. 
Relevant authorities will then follow up on the 
results and notify the person submitting the tip/
complaint. The results will also be notified to 
the Board of Directors, the Executive Chairperson, 
the Audit Committee, and relevant committees, 
depending on each case. 

Protection Measures

In order to protect the right of whistle-blower/
filer, the Company will not reveal name, 
surname, address, picture or other information 
of the whistle-blower/filer or those who 
participated in the investigation. The Company 
will formulate protection measures in case the 
whistle-blower/filer is not certain about his or 
her safety or may foresee any probable damages. 
Person affected by the damage will be relieved 
with procedures that are appropriate and fair. 

In case that the Company investigates and 
discovers that the person in the complaint 
genuinely violates business conduct and the 
anti-corruption measures, the Company will 
consider punishment as per the regulations 
of the Company or the person thereof will be 
punished as prescribed by laws.
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การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจด
ทะเบียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ มาโดยตลอด ดังนี้

Corporate Governance Assessment
Conducted by the Thai Institute of Directors (IOD)

The Company continues to comply with 
corporate governance principles and has always 
been assessed as “Excellent” in this regard by 
authorities governing listed companies. 
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนและส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัจงึส่งเสรมิให้มกีารพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ดังนี้

Assessment of the Annual General 
Meeting of Shareholders
The meeting is being conducted by the Thai 
Investors Association, Thai Listed Companies 
Association, and the Office of the Securities and 
and Exchange Commission. 

Taking into account the rights and equal 
treatment of shareholders, which are part of 
Corporate Governance principles, the Company 
has continued to improve the quality of the 
Annual General Meeting of Shareholders. The 
results of the assessment of the Company’s 
Annual General Meeting of Shareholders are 
as below:
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บคุลากรเพือ่การด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื
การท�างานของพนักงานบริษัทสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่พนักงานที่ท�างานในเวลาปกติ
และพนกังานทีท่�างานกะ เนือ่งจากการให้การบรกิาร
ของบรษิทัเป็นการให้บรกิารเตมิน�า้มนัอากาศยาน จงึ
ต้องมพีนกังานกะปฏบิตังิานผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนั
ตลอด 24 ชั่วโมง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 
446 คน แบ่งเป็นพนักงานท�างานในเวลาปกติ 134 
คน พนักงานกะ 312 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานชาย 
366 คนและพนักงานหญิง 80 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของ
พนักงานชายของบริษัทมีมากกว่าพนักงานหญิงเพื่อ
ความเหมาะสมกับลักษณะงาน

ในการพจิารณาคดัเลอืกพนกังานใหม่ บรษิทัได้จดัให้
มีระบบการคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน มีทั้งการ
สอบข้อเขียน การทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์
ต่างๆ และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน
ของแต่ละบคุคล รวมทัง้ มกีารตรวจสขุภาพพนกังาน
ก่อนเข้าการท�างานด้วย

จากกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานที่มี 
มาตรฐาน ท�าให้บริษัทมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบังานในแต่ละหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป
ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญขององค์กร

Personnel for sutainable business 
practice
The  company has an employees working in shift 
and office hours because the company operates 
24 hours basis.

As of 31 December 2014, the Company had 
a total of 446 employees; 134 are day time 
employees, while the remaining 312 are shift 
employees. In terms of gender, 366 were males 
and 80 females. It should be noted that the ratio 
of male to female employees corresponded to 
the nature of the Company’s operations. 

In regards to the employee selection process, 
applicants are required to pass a written 
examination, psychological tests, and an 
interview, all of which is designed to make sure 
that successful applicants have appropriate 
knowledge and skills to the positions for which 
they are applying. A pre-employment medical 
examination is also required. 

The employee selection process has enabled the 
Company to hire employees that are qualified 
for various positions, which is significant to the 
Company’s successful operations and growth.
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การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีก�าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกันบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจ
กล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ส�าหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน 
ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส) 
ค่าครองชพี ค่าล่วงเวลา การท�าประกนัชวีติ อบุตัเิหตุ 
และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสวัสดิการด้าน
อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วย
เหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้นโดยบริษัท
ได้จัดตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตาม
ระเบยีบของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ซึง่
ประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง เพือ่พจิารณา
เรือ่งสวสัดกิารของพนกังานโดยเฉพาะ และเพือ่สร้าง
หลักประกันทางการเงินส�าหรับพนักงานเมื่อต้อง
ออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม 
ให้พนักงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ 
ระดบัหนึง่ จงึได้จดัให้มสีวสัดกิารกองทนุส�ารองเลีย้ง 
ชีพ ซึ่งมาจากเงินของพนักงานที่จ่ายสะสม เงินของ 
บรษิทัทีส่มทบตามอายกุารท�างานของพนกังาน และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว ในปี 2557  
ได้มีการก�าหนดนโยบาย Employee Choice ที่เปิด 
โอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุน 
ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของ 
ตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ  
1 ครั้ง ดังนี้

Remuneration and Benefits

The Company has a clear set of regulations 
in regards to employee remuneration and 
benefits. Its employees are better compensated 
than those working in other companies within 
the same industry. It can be said that the 
Company’s employees enjoy good to excellent 
remuneration and benefits. 

The Company’s employees receive monthly 
salary, annual bonus, cost of living allowance, 
overtime payment, life, accident, and health 
insurance, and other benefits including medical 
expense, emergency loan, subsidy for housing 
loan interest, among other things. The Company 
set up a Corporate Welfare Committee – in 
accordance with regulations set forth by the 
Ministry of Labour Protection and Welfare – which 
consists of representatives of both the employer 
and employees, to specifically take charge of 
welfare-related issues. Moreover, in order to 
provide financial security for employees upon 
termination or retirement, which can help them 
to achieve long-term financial independence to 
a certain extent, the Company set up a provident 
fund, made up of contributions from both the 
employer and the employee, at a rate based 
on the latter’s years of service, together with 
earnings thereon. 
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พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส 
และยุติธรรม โดยบริษัทจัดให้แต่ละงานมีงานราย
บุคคล ซึ่งได้ก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators: KPIs) ในแต่ละด้านเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงปลายปี เนื่องจากผลการประเมิน
ดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับเงินเดือนของพนักงาน
ส�าหรับต้นปีถัดไป

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับ
พนักงานแต ่ละคนจะมีความแตกต ่างกันตาม
ระดับของพนักงาน และลักษณะงาน โดยส�าหรับ
พนักงานในระดับบริหาร จะมีการให ้น�้ าหนัก
ความส�าคัญในตัวชี้วัดที่ผูกกับตัวชี้วัดของบริษัท 

In 2014, the company has provided provident 
fund as employee’s choice, where by employees 
can select type of the fund suitable to their 
needs and be able to switch fund once a year. 
The employer contribution rates are as tabulated 
below.

At the end of the year, each employee will 
participate in the performance appraisal that 
will systematically and fairly evaluate their 
performance and productivity in relation to 
key performance indicators (KPIs) that have 
been notified to the employee in advance. An 
employee’s salary increment in the following 
year will be based on the results of the appraisal. 

KPIs vary from one employee to another, 
depending on level and nature of work. For 
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(Corporate KPIs) มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติ 
การ ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการจะมีการให้ 
น�้าหนักความส�าคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะต�าแหน่งงาน  
และพฤติกรรม

ความสัมพันธ์แรงงาน

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management: HRM) 
ซึ่งประกอบด้วยผู้อ�านวยการในแต่ละฝ่าย เพื่อดูแล
นโยบายและอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล เช่นการเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง การ
ปรับกลุ่มงาน การอนุมัติต�าแหน่งงานใหม่ การปรับ
อตัราเงนิเดอืนพนกังาน แผนการฝึกอบรม การอนมุตัิ
เงินกู้ในรูปแบบต่างๆ ในแก่พนักงาน การอนุมัติให้
ทุนการศึกษาให้แก่พนักงาน และการดูแลด้านความ
สัมพันธ์ต่อพนักงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

ส�าหรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน 
โดยตรง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
บริษัท (ก.ส.บ.) ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้าง 
และลูกจ้าง โดยส�าหรับฝ่ายลูกจ้างได้มีตัวแทนของ 
พนกังานทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้มาจากทกุฝ่าย เพือ่พจิารณา 
เรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ บริษัทได้ให้ 
ความส�าคัญด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงานผ่านช่อง 
ทางต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น จัดให้มีการประชุม 
ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นประจ�า 
ปีละ 2 ครัง้ เพือ่แจ้งผลการด�าเนนิงานและแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็ เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยัทีเ่กีย่วกบั 
การบริหารงานของบริษัทจัดให้มีการประชุมภายใน 
ฝ่ายงานเป็นรายเดือน หรือการประชุมภายในส่วน 
งานอย่างสม�่าเสมอ

management, a great emphasis is placed on 
corporate KPIs, whereas for other employees, 
their KPIs will focus mainly on job-based factors 
and behavior.

Employee relations

The Company set up the Human Resources 
Management (HRM) that consists of department 
directors who will formulate and approve human 
resources related policies and activities, such 
as promotion, work grouping, creation of new 
positions, salary adjustments, training, employee 
loan approval and employee scholarships, and 
labor relations in all aspects. 

Moreover, the Company has formed the 
Employee Benefit Committee, consisting of 
employer and employee representatives, 
to oversee matters pertaining directly to 
employee welfare. Employee representatives 
are elected by consensus and are specifically 
responsible for reviewing employee welfare-
related issues. In addition, the Company 
recognizes the importance of employee relations 
and communicates this through various channels. 
For instance, a meeting between management 
and employees is held twice a year to allow the 
exchange of ideas, the discussion of operating 
results, and for the employees to ask questions 
and raise concerns they may have about the 
Company. Internal meetings are also held 
regularly within departments.
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บริษัทได้จัดให้มีสโมสรพนักงาน ซึ่งมีตัวแทนจาก
พนักงานฝ่ายต่างๆ และก�าหนดให้ผู้อ�านวยการฝ่าย
เป็นที่ปรึกษาสโมสร ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไป โดยสโมสรพนักงานเป็นเสมือนศูนย์กลางของ
พนกังานในการด�าเนนิการกจิกรรมสนัทนาการต่างๆ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยในสโมสร
ได้จัดให้มีชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการ
ของพนักงาน เช่น ชมรมท่องเที่ยว ชมรมกีฬาต่างๆ 
รวมทั้งมีการดูแลในการจัดสถานที่ออกก�าลังกายให้
พนักงานเพือ่ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสขุภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมของแผนก 
สื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานรวมถึงบริษัทในเครือ  
โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานเป็นประจ�า  
2 เดือนต่อครั้ง เช่น กิจกรรมผู้บริหารและเพื่อน 
พนกังานร่วมแจกน�า้คลายร้อนแก่พนกังานปฏบิตักิาร 
ภาคสนาม กิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมใจ กิจกรรมพา 
พนักงานไปท�าบุญฟังธรรม และ กิจกรรม No Gap  
เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของพนักงาน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรมโดยได้ก�าหนดนโยบายในเรือ่ง
นี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) ของบรษิทั ซึง่สามารถสรปุการด�าเนนิการ
ของบริษัทในเรื่องนี้พอสังเขป ดังนี้

The Company also established the Employees’ 
Club, representatives from all departments with 
the department directors who act as the club 
advisor on a rotational basis. The club serves 
as a center where employees can stage various 
recreational activities to strengthen relations 
among colleagues. Several activities have been 
held as demanded by employees in the past, 
including travel, sports events, and the creation 
of a gym to promote good health.

Additionally, the Company’s Communications 
Division carries out multiple activities every  
2 months to promote amicable relations among 
employees in the Company or the Group. 
Past activities have included the “Summer 
Drinks”, therefore refreshment has distributed 
for operation workers. (attend by management 
and other employees), cycling activities for good 
relations, attending Buddhist sermons, and the 
“No Gap” campaign that seeks to reduce gap 
between management and employees, etc. 

Human rights and equality at work

The Company respects human rights and  
equality at the workplace and reflects this in the 
Code of Conduct. To summarize, the Company 
is committed to
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 • จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส�าหรับ 
  พนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน 
  ที่เหมาะสมตามศักยภาพ และมีการดูแลใน 
  เรื่องสวัสดิการอย่างเหมาะสม

 • พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูน 
  ศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ 
  เรียนรู ้  และเลื่อนต�าแหน่งเมื่อมีโอกาสที่ 
  เหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้าง 
  ในการเติบโตตามกลุ ่มงาน (Job level)  
  ซึ่งก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับพนักงาน 
  ที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ

 • ให ้ข ้อมูลส�าคัญแก ่พนักงานและตัวแทน 
  พนักงาน เพื่อให้ทราบผลการด�าเนินงานและ 
  สภาพทีแ่ท้จรงิขององค์กรธรุกจิ และเคารพสทิธิ 
  ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

 • มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก่ 
  พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย 
  ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 • สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ 
  มนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
  ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน 
  การบังคับใช้แรงงาน (forced labor) ต่อต้าน 
  การใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น

 • ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อ 
  ก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของ 
  ตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิ 
  มนุษยชนตามมาตรฐานสากล

 • Creating conditions conducive to fair  
  employment and ensuring that employees  
  are well compensated in accordance with  
  their qualifications and performance.

 • Develop ing  employees  sk i l l  and 
  competency by g iv ing employees  
  opportunities to learn and be promoted 
  when appropriate; creating job levels to  
  which qualified employees will be 
   progressed in a systematic manner.

 • Providing key information to employees 
  and their representatives so they will be 
  informed of the Company’s actual  
  operating results and current situation, and  
  respecting their right to express opinions

 • Creating a working environment that 
  meet with the workplace health, safety,  
  and environment policy.

 • Supporting and protecting human rights; 
  refraining from any involvement in the 
   violation of human rights, e.g. by not 
  supporting forced or child labor.

 • Monitoring the compliance with human 
  right practice within the business and 
  encouraging others to adhere to human  
  right protection according to international  
  standards. 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ร้อยละของก�าลงัแรงงานรวมทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
และการจัดการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลและให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโครงการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

บริษัท มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในทุกพื้นที่ปฏิบัติ
งาน ซึง่ท�าหน้าทีจ่ดัการดแูลให้พนกังานทกุคนมคีวาม
ปลอดภัยในการท�างาน พร้อมก�าหนดกฎระเบียบ
ข้อก�าหนดและวิธีการที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนกังาน เสนอแนะ
มาตรการปรบัปรงุแก้ไขในกรณทีีพ่บสิง่ทีไ่ม่ปลอดภยั
ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ความปลอดภัยในการท�างานของ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา 
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามา
ใช้บริการในบริษัท ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยให้มีขึ้นภายใน
บริษัท โดยมีการตรวจสอบติดตาม และทบทวน 
ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

Occupational Health and Safety
Percentage of workforce that belongs to the 
Committee for Employee Health and Safety 
Management, which participated to supervise 
and provide guidance on Occupational health 
and safety programs

The Company has formed the safety, health, 
and environment committee in every operating 
area to ensure safety in the workplace for all 
employees. Moreover, the Company has laid 
down safety regulations, provided personal 
protective equipment, and put in place measures 
to implement in cases where safety issues 
arise that may have an effect on employees, 
to ensure safety for employees, contractors, 
external persons engaged in the operations of the 
Company, and service recipients. The Company 
supports safety-related activities within the 
Company and continuously monitors, follows 
up on, and assesses the results of such activities. 
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คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 3 พืน้ทีป่ระกอบด้วย
กรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ 
Committee

สถานีบริการเติมน�้ามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Into-

plane Service Station

สถานีบริการน�้ามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi 
Depot

สถานีบริการน�้ามัน
อากาศยานดอนเมือง

Don Mueang Depot

ตัวแทนนายจ้าง (ประธานคณะกรรมการ)
Employer representative 
(Committee Chairperson)

1 1 1

ตัวแทนระดับบังคับบัญชา (กรรมการ)
Supervisor representatives 
(committee members)

4 2 4

ตัวแทนลูกจ้าง (กรรมการ) (คิดเป็นร้อยละ 
50 ของคณะกรรมการ โดยมาจากการเลอืกตัง้)
Employee representatives 
(committee members) (accounting 
for 50 percent of the committee/
appointed by election)

5 3 5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
(กรรมการและเลขานุการ)
Safety officers – professional level
(committee member and secretary)

1 1 1

Safety, health, and environment committee 
appointed in three areas of operations consist 
of the following:
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จ�านวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจ�าแนกตาม
การด�าเนินงานทางธุรกิจ

บรษิทัมกีารก�าหนดเป้าหมายในการควบคมุอบุตัเิหตุ
เป็นจ�านวนครั้ง โดยค�านวณจากจ�านวนเที่ยวบินที่
ให้บริการน�้ามันอากาศยาน ตลอดจนมีการก�าหนด
เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างานไว้ที่ 
1,000,000 ชั่วโมง-คน (บรรลุเป้าหมายเมื่อเดือน
ตุลาคม 2557) และก�าหนดเป้าหมายชั่วโมงความ
ปลอดภัยในการท�างานต่อไปคือ 2,000,000 ชั่วโมง-
คน (คาดการณ์จะบรรลุเป้าหมายในเดือนตุลาคม 
2558) 

อนึ่งจากการประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2557) พบว่าบริษัทสามารถ 
ควบคุมจ�านวนครั้ งการเกิดอุบัติ เหตุได ้ไม ่ เกิน 
เป้าหมายควบคุมที่ก�าหนดไว้ดังนี้

Number of accidents

The company has set its goals to prevent the 
number of an accident calculated from the 
number of flights to which it has provided 
refueling services, and set the number of safety 
hours at 1,000,000 hours per person (this goal 
was achieved in October 2014). The next goal for 
safety hours is 2,000,000 hours per person (this 
goal is expected to be achieved in October 2015).

Based on figures in the past three years (2012-
2014), the numbers of accidents that occurred 
were below the goal estimated for each year, 
as follows:

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2014 39



ทั้ งนี้ เป ็นผลมาจากการที่บริษัทน�าระบบการ 
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001:2007) มาบรหิารจดัการท�าให้สามารถควบคมุ 
การเกิดอุบัติเหตุได้ไม่เกินเป้าหมายควบคุมอุบัติเหตุ 
ที่ก�าหนดไว้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการชี้บ ่ง 
อันตรายและประเมินความเสี่ยงจนถึงการสอบสวน 
และรายงานอบุตัเิหตทุีมุ่ง่เน้นหาสาเหต ุ(Root Cause) 
อย่างแท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น 
แล้วเกิดซ�้า ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
พนกังานเขยีนรายงานเหตกุารณ์ทีเ่กอืบเกดิอบุตัเิหตุ  
(Near miss Report) อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอท�าให้ 
ในปี 2557 มีจ�านวน Near miss Report สูงถึง  
60 เรื่อง ซึ่งสามารถช่วยลดและควบคุมอุบัติเหตุที่ 
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ในการที่บริษัทด�าเนินการตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานระดบัประเทศกม็ส่ีวนสนบัสนนุเป็นอย่างมาก
ต่อการด�าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขและควบคุม
อุบัติเหตุไม ่ให ้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วย

The successful reduction in the number of 
accidents has been due to the implementation 
of OHSAS18001:2007 system, including the 
use of hazard indicators, risk assessment, and 
investigation and reporting of accidents that 
focus on root causes to prevent recurrences. 
There has also been a campaign encouraging 
employees to report near-miss incidents. In 2014, 
a total of 60 near-miss reports were submitted, 
greatly contributing to the reduction of accidents. 

Moreover, the Company’s compliance with the 
national criteria for excellence in workplace 
safety, health, and environment has significantly 
prevented and reduced accidents.
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อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนวันสูญเสียและการขาดงาน และจ�านวนผู้ที่เสียชีวิต 
เนื่องจากการปฏิบัติงาน จ�าแนกตามภูมิภาค และเพศ

* หมายเหตุ IFR และ ISR ค�านวนเทียบจากชั่วโมง 
 การท�างาน 1,000,000 ชั่วโมง-คน

*  ปี 2555 : ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

*  ปี 2556 : พนักงานเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
 เกิน 3 วัน จ�านวน 1 ครั้ง

*  ปี 2557 : ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย / ปีพ.ศ. 
Results from implementation of safety and health regulations/Year

2555 
2012

2556 
2013

2557 
2014

จ�านวนรายงานเกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near Miss Report (เรื่อง)

Number of near-miss incidents reported (Case) 
52 11 60

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน (คน)

Number of employees that were absent from work more 
than three days due to work-related injuries (person)

0 1 0

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน (คน)

Number of work-related deaths (person)
0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (คน) 
Number of work-related injuries or illnesses (person)

0 0 0

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ 
Injury frequency rate (IFR)

0 0.98 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
Injury severity rate (ISR)

0 1.38 0

Figures on work-related injuries, illnesses, and deaths and lost workdays by region and gender

*Note: IFR and ISR are calculated from 1,000,000 
 working hours per employee.

*  In 2012, there were no lost workdays due to  
 work-related injuries.

*  In 2013, there was an employee who was  
 absent from work more than three days due  
 to work-related injuries.

*  2014, there were no lost workdays due to  
 work-related injuries.

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2014 41



จากสถิติผลการด�าเนินงานข้างต้น พบว่าในปี 2556 
บริษัทเคยเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานจนท�าให้
พนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน
จ�านวน 1 คน โดยฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บรษิทัได้ด�าเนนิการสอบสวนและวเิคราะห์เหต ุ(Root 
Cause) เพื่อด�าเนินการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นซ�้า
ในทันที อีกทั้งได้ด�าเนินการผ่านกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทควบคู ่กันไปด้วย ตลอดจน 
ได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยที่ 
เข้มข้นขึ้น ทั้งในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  
การเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ และการ 
เพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน  
จนท�าให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลท�าให้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานขึ้นอีก

แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว 
ชุมชน ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้ 
ค�าปรึกษา การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยง
ต่อโรคร้ายแรงต่างๆ

เนื่องจากพื้นที่ตั้งของบริษัท มีชุมชน บ้านเรือน และ
ประชาชนอาศัยอยู่โดยรอบ บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิง่ต่อการควบคมุผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
กับประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท ดังนั้น
ในทุกๆ ปีบริษัทจึงได้ด�าเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวทั้งต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจประเมินเพื่อเฝ้า
ระวงักลิน่ไอน�า้มนั การตรวจคณุภาพน�้าเพือ่เฝ้าระวงั
คุณภาพน�้าทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ การ
ตรวจประเมินคุณภาพน�้าใต้ดิน เป็นต้น และจากการ
ตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบดังกล่าว โดยมี
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมา สรุปได้ว่าผลการตรวจ
ทกุรายการอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนดไว้

Based on the above table, in 2013, there was an 
employee who was absent from work more than 
three days consecutively due to work-related 
injuries. The Company’s management and 
relevant authorities conducted an investigation 
into the incident immediately to find the root 
cause, as well as implemented risk management 
procedures. Moreover, stricter safety plans 
were put in place, additional safety measures 
introduced, and personnel trained to prevent 
a recurrence. 

Assistance plans for employees, their family, 
and the community, including provision of 
training, guidance, prevention and control 
of diseases

As its premises are surrounded by residential 
areas, the Company takes into consideration 
the effects its operations may have on the 
local community. Every year, the Company 
actively implements measures to prevent 
negative effects on the local community and 
the environment, including the monitoring and 
prevention of fuel odor and the assessment of 
the quality of water sources and groundwater. 
Based on impact assessment figures in the past 
five years, it can be concluded that the results of 
the assessments were in line with the standards 
required by relevant laws.

42



นอกจากการควบคุมดูแลผลกระทบต่อชุมชนในด้าน
ต่างๆ แล้ว บริษัทยังให้ความส�าคัญในเรื่องการให้
ความรู้แก่ชุมชน และให้ความส�าคัญด้านสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท โดยในแต่ละ
ปีบริษัทมีแผนงานที่จะอบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน เช่น การจัดหลักสูตรอบรม 
ดับเพลิงพื้นฐานให้แก่ชุมชน การลงพื้นที่พบปะพูด
คุยปัญหา การตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่ประชาชน 
ในชุมชน การร่วมกิจกรรมอื่นๆในวันส�าคัญต่างๆ  
ซึ่งทางชุมชนมีการจัดขึ้น เป็นต้น

หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ปรากฏ 
ในข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน

บริษัท ให ้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของ
พนักงานซึ่งเน้นการดูแลในเชิงรุก โดยเริ่มตั้งแต่การ
ประเมินการสัมผัสความเสี่ยงต่างๆ ของพนักงาน
ตามลักษณะงานที่ต่างกัน เพื่อค้นหาและวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และเพื่อเป็นข้อมูล 
พืน้ฐานในการเตรยีมการป้องกนัและเฝ้าระวงั ตลอด
จนมกีารทบทวนเรือ่งการประเมนิความเสีย่งในงานที่
พนกังานท�าเป็นประจ�าเพือ่ลดความเสีย่ง และป้องกนั
อันตรายรวมถึงป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 
กับพนักงานในระยะยาวด้วย

In addition to controlling environmental 
impacts, the Company provides training for 
the community, especially in regards to the 
health of residents living in the vicinity of the  
Company’s premises. Each year, the Company  
provides safety training on various topics, such  
as basic fire fighting. It also provides annual  
medical checkups for local residents, appoints  
employees to discuss any issues or concerns with  
them, and participales various activities  
on important days in the community.

Health and safety topics as stipulated in 
accordance with the Labor Union

The Company recognizes the importance of 
employee health and actively promotes it, 
starting from the assessment of risk exposure 
based on the nature of work each employee is 
engaged in, to determine risk factors that may 
affect their health and use this information 
to prevent health problems and reduce their 
exposure to the risk factors. 
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นอกจากนีบ้รษิทัยงัมกีารเฝ้าระวงัปัญหาด้านสขุภาพ
ของพนกังานเป็นระยะๆ อย่างสม�า่เสมอ โดยบรษิทัมี
การตรวจสขุภาพพนกังานก่อนเข้าท�างานเพือ่เกบ็เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี ทั้งตรวจ
สุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามลักษณะความ
เสี่ยงของงานที่พนักงานแต่ละคนได้รับสัมผัส อีกทั้ง 
บริษัทยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการ
ให้ความรู้ และส่งเสริมให้พนักงานมีการเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพของตนเอง อาทิเช่น การเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้สอบถามปัญหาสุขภาพจากแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ โครงการส่งเสริม
ให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่
และไวรัสตับอักเสบบี โครงการจัดอบรมเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้
แก่พนักงาน เป็นต้น

Furthermore, the Company regularly monitors 
employees’ health issues. A medical check-
up is required prior to employment to obtain 
health information and is provided in following 
years, including basic and specific examinations 
based on each employee’s health risk factors. 
The Company also has campaigns and activities 
that provide knowledge and encourage healthy 
living. For example, employees can seek 
medical advice from physicians provided by the 
Company, receive vaccination against influenza 
and hepatitis B, and take part in health training 
with medical specialists.
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การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน

บริษัทตระหนักถึงปัญหาจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อัน
อาจมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มบริษัท จึง
ก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบ
สนองต่อเหตุฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักและ
ลดผลกระทบทางธุรกิจโดยก�าหนดให้มีแผนตอบ
สนองภาวะฉุกเฉินหรือคู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งจะ
ครอบคลุมการด�าเนินงานของแต่ละบริษัท และมี
การปรบัปรงุให้แผนตอบสนองภาวะฉกุเฉนิหรอืคูม่อื
ปฏิบัติการฉุกเฉินมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบ
สนองภาวะฉุกเฉินเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังให้ความส�าคัญในการ 
เตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทใน
ธุรกิจการให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานโดยมีการ
จดัตัง้ศนูย์การบรหิารวกิฤต (Crisis Management 
Center) ซึง่มภีารกจิในการบรหิารสถานการณ์วกิฤต
ที่อาจเกิดขึ้นโดยท�าหน้าที่เฝ้าระวังวิกฤต (Crisis 
Watch) และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อควบคุม
สถานการณ์วิกฤตให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการ
ด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั ชมุชนและสภาพแวดล้อม
ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งจัดการให้สถานการณ์ 
กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

Crisis Management

As an emergency may occur and adversely 
impact on BAFS Group the Company has made 
preparations act promptly in such event, so as 
to prevent the suspension of operations and 
minimize its effects. In this regard, the Company 
has formulated plans and prepared guidelines for 
an event of an emergency, which can be applied 
to the operations of each company. These plans 
and guidelines are constantly updated. The 
Company has also regularly conducted various 
drills to increase the likelihood of a successful 
response in a real emergency.

In addition, in recognition of the importance 
of preparedness and prompt response to 
emergencies, which is a key factor contributing to 
the sustainability of the Group providing aviation 
fuel services, the Company has established the 
Crisis Management Center, which is primarily 
responsible for handling crisis, including crisis 
watch and strategic management, to minimize 
the effects of a crisis on the BAFS Group the 
local community, and the environment and 
to ensure that the situation returns to normal  
as soon as possible. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

บริษัท ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่น 
ต่อการด�าเนินกิจการ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพการ
ด�าเนินธุรกิจการบริการน�้ามันอากาศยาน ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และในอนาคต บริษัทมุ่งหวังการพัฒนา
สังคมชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน
ด้วย และบริษัทประสงค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ชุมชน เพื่อการมีส่วนในการสนับสนุน และส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมชุมชน

โดยที่ผ่านมาบริษัทจึงได้ด�าเนินการด้านต่างๆ อาทิ
เช่น สนับสนุน ไฟส่องสว่างทางเข้าออกชุมชนหลัง 
คลังน�้ามันดอนเมือง เพื่อให้มีความปลอดภัย สะดวก
สบายในการสญัจรเข้าออกในยามค�า่คนื และยงัมกีาร
สนับสนุนเสียงตามสาย เพื่อท�าการเผยแพร่กระจาย
เสยีงให้กบัชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน  และบรษิทัฯ
ยังให้ความใส่ใจในด้านการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการ
มีรายได้เสริมให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

Social and Community Responsibility
BAFS significantly concern on community, social 
and environmental issues. In addition, creating 
acceptance from community, trustworthiness 
and license to operate are the heart of business 
operations, as well as, enhance the capability 
of corporate performance in operating aviation 
refueling services. The company has focused on 
community and social development, especially 
in quality of life enhancement.

Thus, to be a sustainable business, BAFS has 
focused on quality of life and provides the 
infrastructure, for instance, light on pedestal, 
offering wire broadcasting systems. The company, 
moreover, express the responsibility by launching 
skill training project for helping the residents to 
find career path and generate income, etc.

ความยั่งยืนทางสังคม
Social Sustainability
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ในช่วงที่บริษัทอยู ่ในระหว่างการด�าเนินการของ
โครงการก่อสร้างถังเก็บน�้ามันเพิ่มเติมที่ดอนเมือง
นั้น บริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องการลงพื้นที่ในชุมชน
เพื่อพบปะชาวบ้าน สร้างความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นของชาวบ้านเพื่อป้องกันการเกิดผล 
กระทบต่อชุมชน

 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ในชุมชน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้
กบัชาวบ้านในชมุชนใกล้เคยีง, เข้าร่วมโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับองค์การบริหารส่วนต�าบลศีรษะ
จรเข้น้อย, สนับสนุนโครงการฝึกอบรมดับเพลิงใน
ระดับเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง 

 

BAFS is committed to promote community 
engagement by meeting the residents while 
operating the construction of oil tank.

The Company held physical checkup for 
residents at Srisajorakhanoi district, also training 
on fire extinguishing.
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ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม แลขอบเขตของการบรรเทา 
ผลกระทบ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

บรษิทัให้ความส�าคญัและใส่ใจดแูลเพือ่ลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์  
แนวทางการจดัการ และแผนการด�าเนนิงานเพือ่มุง่สู่ 
การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่าง 
จริงจังโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดตาม 
มาตรฐานสากล

 - โครงการตรวจวเิคราะห์สภาพน�้า และตรวจวดั 
  คุณภาพอากาศในพื้นที่บริษัทและชุมชน โดย 
  ใช้ตวัชีว้ดัมาตรฐานและความถีต่ามข้อก�าหนด 
  ของกฎหมาย

 - โครงการโรงจอดรถกอล์ฟพลงังานแสงอาทติย์ 
  และกังหันลม เพื่อลดการใช้พลังงาน

 - การปรับใช้หลอดไฟ LED บริเวณพื้นที่ห้อง 
  ควบคมุ และห้องปฏบิตักิารคลงัน�้ามนัซึง่มกีาร 
  ใช้งาน 24 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงานลงได้ 

The Company’s initiative of reducing 
environmental impact that caused from 
product and services

The Company focuses on environmental impact 
by launching policy, strategy and implementation 
in order to responsible energy consumption 
and becoming environmentally responsibility 
organization.

The analysis water and air quality monitoring by 
using standard frequency indicators

Installation of solar system, for generating 
electricity from roof of garage

LED Bulb installation for reducing the energy 
consumption
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- สนับสนุนโครงการบ�ารุงขวัญเติมใจให้เหล่า 
 ทหารหาญ 

 บริษัทฯร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก และมูลนิธิ 
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดท�าโครงการ  
 บ�ารงุขวญัเตมิใจให้เหล่าทหารหาญ เพือ่ช่วยฟ้ืนฟู 
 สภาพจิตใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 
 ความไม่สงบตามแนวเขตชายแดนประเทศไทย  
 โดยมุ่งให้ผู้ป่วยทหารได้สามารถกลับคืนสู่สังคม 
 อย่างภาคภมู ิโดยบรษิทัฯ เชือ่ว่ากจิกรรมดงักล่าว 
 จะเป็นการตอบแทนคุณความดีของทหารที่ได้ 
 เสียสละเพื่อแผ่นดิน

การดำ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม

Social Performance
Psychiatric rehabilitation Program for army 
officials injured in southern province insurgency 
and being hospitalized at Phra Mongkut Klao 
Hospital Foundation.
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- สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ดอนเมือง 
 และสุวรรณภูมิ

 บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุการศกึษา จดักจิกรรม 
 ทัศนศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 ต่างๆ อาท ิโรงเรยีนวดัหวัคู ้โรงเรยีนวดัศรวีารน้ีอย  
 โรงเรียนปากคลองมอญ และโรงเรียนดอนเมือง 
 จาตุรจินดา เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการศึกษาร่วมกับ 
มูลนิธิช ่วยเหลือเด็กก�าพร ้าของสตรีไทยมุสลิม 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่เปิดโอกาส 
ให้เยาวชนผู ้ด ้อยโอกาสทั่วประเทศที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ในการศกึษาเล่าเรยีน โดยไม่ค�านงึถงึศาสนา
และเชื้อชาติ

To offer educational opportunities for youth 
living around Don Mueang and Suvarnabhumi 
aviation fuel depot, for instance, Wat Srivareenoi 
school, Pakklongmorn school and Donja school.

BAFS supports educational programs for Orphan 
Foundation for Thai Muslim.
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ยกตัวอย่างเช่น โครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน 
เครื่องบินจ�าลองและวิทยุบังคับการ ซึ่งร ่วมกับ 
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป ็นกิจกรรมที่ 
มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�า ความ 
รับผิดชอบการท�างานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อน�าไปสู่การ 
เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ดีให้กับเยาวชนอีกด้วย

- สนับสนุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบังภายใต้เรื่อง การใช้ประโยชน์จากของ 
 เหลือทิ้ ง ในการผลิตถ ่านกัมมันต ์ (Waste  
 Utilization as Activate Carbon Creation)  
 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร ์  
 สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า เจ ้ าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง

- กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา

 บริษัทฯได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
 และวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมสนับสนุนการ 
 จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี  
 ทอดผ้าป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 เช่น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และ 
 ปฏิบัติธรรม ณ ส�านักวิป ัสสนาด�ารงธรรม  
 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบ�ารุงศาสนสถาน เป็นต้น

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

 บรษิทัได้จดักจิกรรมให้ความช่วยเหลอืชมุชน อาทิ  
 การจัดให้มีการตรวจสุขภาพชุมชน การร่วม 
 กิจกรรมวันปีใหม่กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง  
 เช่น ชุมชนเปรมประชากร ชุมชนต�าบลศีรษะ 
 จรเข้น้อย สถานตี�ารวจนครบาลดอนเมอืง เป็นต้น

For example, “Donja Flying Dragon Project”, 
the radio control airplane modeler club in 
order to promote the youth to exchange their 
experiences and practice for leadership skills.

- To support Waste Utilization as Activate  
 Carbon Project with Faculty of Science, King  
 Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang  
 in order to support for environmental  
 innovation project

- To donate, social contribution, religion  
 support, as well as, Thai culture encouraging  
 activities that create sustainable develop- 
 ment

- To launch community activities, for instance,  

 physical checkup, etc.
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ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Sustainability
การบริหารจัดการด้านพลังงาน
บรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า 
พร้อมทัง้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุการใช้พลงังานที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยมกีารก�าหนดคณะท�างาน 
นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงาน
ที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. บรษิทัจะด�าเนนิการและพฒันาระบบการจดัการ 
 พลงังานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์ 
 พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของ 
 บริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนด 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
 ใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช ้และ 
 แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทจะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ 
 พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและ 
 สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏบิตัไิด้อย่าง 
 ถูกต้อง

Energy Management 
The Company focuses on responsible energy  
consumption while also promoting and 
supporting environmentally-friendly energy use.  
A group of working committee, policy, strategy, 
approach and plan have been launched and  
implemented in order to ensure that we are moving  
to become a environmentally-responsible  
organization. 

Energy Conservation Policy 

1. The Company shall appropriately operate and  
 develop energy management systems  
 by placing energy conservation issue as part  
 of the Company’s operations in accordance  
 with other laws and regulations concerned. 

2.  The company shall improve energy efficiency  
 cont inuously in l ine with bus iness 
 performance, applied technology and proper 
 practice. 

3. The Company shall formulate energy 
 conservation plans and goals where  
 appropriate every year. These plans and 
 goals shall be communicated and shared  
 with employees for mutual understanding  
 and accurate practices. 
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4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ 
 ความรับผิดชอบของผู ้บริหารทุกระดับและ 
 พนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
 มาตรการที่ก�าหนด ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุ 
 ประสงค์

5. บรษิทัจะสนบัสนนุทรพัยากรบคุคล งบประมาณ 
  เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการมี 
 ส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา 
 งานด้านพลังงาน

6. ผู ้บริหารและคณะท�างานด ้านการจัดการ 
 พลังงาน(คณะท�างานลดโลกร้อน) จะมีการ 
 ทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมายและ 
 แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานให้มีความ 
 เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน 
 ปัจจุบันทุกปี

การใช้พลังงานภายในองค์กร
ในการด�าเนินงานทางธุรกิจ บริษัทมีความจ�าเป็น
ต้องใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการน�้ามัน
อากาศยานในพื้นที่ท่าอากาศยาน สามารถแบ่ง
ประเภทการใช้พลังงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้

1. การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

2. การใช้เชือ้เพลงิส�าหรบัรถบรกิารน�า้มนัอากาศยาน

3. การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ 
 เครื่องสูบน�้าดับเพลิง 

4. The Company considers that energy 
 conservation is the responsibil ity of  
 executives and employees of all levels.  
 Formulated measures shall be practiced  
 by all personnel in order to achieve the  
 objectives. 

5. The Company shall provide personnel,  
 financial and working time support as well  
 as training and participation inopinion  
 presentation to enhance energy-related  
 development. 

6. Executives and energy management 
 committee (Green Committee) shall review  
 and improve Energy Conservation Policy   
 goals and operating plans to maintain its  
 appropriateness and ensure its compliance  
 with the present situation on a yearly basis. 

Energy Consumption within Organization
As part of the operation, it is necessary that the 
Company utilize energy to provide aviation fuel 
services within airports. Energy consumption can 
be categorized by purpose as follows: 

1. Electricity Consumption within the organi- 
 zation. 

2. Fuel Consumption for Aviation Fuel Service 
 Vehicles. 

3. Fuel Consumption for Electricity Generators 
 and Fire Pumps.
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• การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

ในปี 2557 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อ
การด�าเนินการภายในองค์กรในพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองรวมปริมาณ
เท่ากบั 5,410,412 กโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอื 19,477,494 
เมกะจลู โดยสามารถแยกรายละเอยีดการใช้พลงังาน
ในแต่ละสถานที่ ได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ไม่รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�าหรับการให้บริการน�้ามันอากาศยานในท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

Note: Excluding electricity consumption for aviation fuel services at regional airports. 

สถานที่ 
Location

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
Electricity Consumption

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
(kilowatt-hour)

(เมกะจูล) 
(megajoule)

1. สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน สุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Depot

3,172,000 11,419,200

2. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน สุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Sub-station

618,415 2,226,294

3. สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน ดอนเมือง 
 Don Mueang Depot

1,358,000 4,888,800

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน ดอนเมือง 
 Don Mueang Sub-station

262,000 943,200

รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  
Total Electricity Consumption

5,410,415 19,477,464

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรประจ�าปี 2557
Electricity Consumption within the Organization in 2014

• Electricity Consumption within the  
 Organization 

In 2014, the Company’s electricity consumption 
for operations at Suvarnabhumi and Don Mueang 
Airports amounted to 5,410,412 kilowatt-hours or 
19,477,494 megajoules. Details regarding energy 
consumption at each facility can be divided  
as follows: 
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• การใช ้ เชื้ อ เพลิงส�าหรับรถบริการน�้ ามัน 
 อากาศยาน

ในปี 2557 บริษัทมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับ
รถบริการน�้ามันอากาศยานในพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถบริการน�้ามันอากาศยานประจ�าปี 2557
Fuel Consumption for Aviation Fuel Service Vehicles in 2014

หมายเหตุ: ไม่รวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถให้บริการ 

น�้ามันอากาศยานในท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

• การใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับ 
 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิง 
นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถให้บริการ
น�า้มนัอากาศยานแล้ว บรษิทัยงัมกีารส�ารองเชือ้เพลงิ
ประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ 
อันได้แก่ ส�าหรับขับเคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อ
ให้บริษัทสามารถให้บริการน�้ามันอากาศยานต่อไป
ได้แม้ในกรณีไฟฟ้าจากส่วนกลางดับ และใช้ส�าหรับ
เครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิเพือ่การฝึกซ้อมดบัเพลงิในพืน้ที่
ต่างๆ โดยมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทดังกล่าว
ในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะ 
Type of Fuel for Vehicles

จ�านวนยานพาหนะ (คัน) 
Unit of Vehicle

ประเภทเชื้อเพลิง (ลิตร) 
Type of Fuel (Litre)

น�้ามันดีเซล Diesel 100 421,568

น�้ามันเบนซิน Gasoline 18 31,862

• Fuel Consumption for Aviation Fuel  
 Service Vehicles 

In 2014, the Company’s total Fuel consumption 
for aviation fuel service vehicles within 
Suvarnabhumi and Don Mueang Airports was 
as follows: 

Note: Excluding petrol consumption for aviation fuel 

service vehicles at regional airports in other regions.

• Diesel Consumption for Electricity 
 Generators and Fire Pumps 

In addition to Fuel consumption for aviation fuel 
service vehicles, the Company reserved diesel 
fuel for other use, namely the mobilization of 
electricity generator to ensure aviation fuel 
service remains operational in case of power 
outage. Diesel fuel reserve was also used for 
fire pumps to facilitate fire drills in different 
areas. The amount of diesel fuel consumption in 
different areas was concluded as follows: 
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ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิง
Diesel Consumption for Electricity Generators and Fire Pumps

สถานที่ 
Location

ปรมิาณการใช้น�า้มนัดเีซลส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าและเครือ่งฉดีน�า้แรงดนัสงู 
Diesel Consumption for Electricity Generators and Fire Pumps

(ลิตร) 
Liter

(เมกะจูล) 
Megajoule

1. สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน  
 สุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Depot

4,830 175,909

2. สถานบีรกิารเตมิน�า้มนัอากาศยาน  
 สุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Sub-station

120 4,370

3. สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน  
 ดอนเมือง 
 Don Mueang Depot

2,652 96,586

หมายเหตุ: ไม่รวมปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิงในสถานีภูมิภาคอื่นๆ

Note: Excluding diesel consumption for electricity generators and fire pumps in stations in other regions.
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ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน
• ค่าการใช้พลังงานต่อตารางเมตร

บริษัทมีการรายงานค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย
พื้นที่ ใช ้สอยที่ ใช ้งานจริง (Specific Energy 
Consumption: SEC) ในรายงานการจดัการพลงังาน
ประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการคิดค�านวณ
ดังต่อไปนี้

• อัตราส่วนพลังงานของปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
 ที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม

บรษิทัมกีารรายงานอตัราส่วนของปรมิาณพลงังานที่
ใช้ต่อผลของกจิกรรม (Energy Index: EI) ซึง่เป็นการ
เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณ
น�้ามันเชื้อเพลิงที่จ�าหน่าย โดยมีแนวทางการคิด 
ค�านวณดังต่อไปนี้

หมายเหต:ุ ไม่น�าการใช้น�า้มนัดเีซลส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าและป๊ัมน�้าดบัเพลงิมาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ทัง้พืน้ทีส่ถานบีรกิารน�้ามนั
อากาศยาน สุวรรณภูมิและสถานีบริการน�้ามันอากาศยาน ดอนเมือง คือ 155.89 เมกะจูลต่อตารางเมตร

Energy Intensity Indicator
• Energy Consumption Ratio per Square Meter

The Company provides data on Specific 
Energy Consumption (SEC) in its annual energy 
management report. The calculation approach 
is as follows: 

ค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ (SEC) 
Specific EnergyConsumption (SEC) =

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)*3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชม.) 
Electrical Energy Amount (kilowatt-hours)* 3.6 (megajoule/kilowatt-hour)

พื้นที่ใช้สอยจริง (ตารางเมตร) Consumption Unit (square meter) 

อัตราส่วนพลังงานของ 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 

ต่อผลของกิจกรรม  
Energy Intensity (EI)

=

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรในปี 2557 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
Electricity Consumption within Organization in 2014 (kilowatt-hour)

ปริมาณการให้บริการน�้ามันอากาศยานในปี 2557 (กิโลลิตร) 
Amount of Aviation Fuel Service in 2014 (kiloliter) 

Note: Analysis for diesel consumption for electricity generators and fire pumps was not conducted.  
The mean for Suvarnabhumi and Don Mueang depots is 155.89 megajoule per square meter.

• Energy Index

The Company provides report on Energy Index 
(EI) which compares electricity consumption 
ratio to the amount of fuel sold. The calculation 
approach is as follows: 
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ในปี 2557 บริษัทมีค่า Energy Index ที่ 0.859  
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อกิโลลิตร โดยค�านวณปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าของพื้นที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ต่อปริมาณน�้ามันที่ให้บริการที่สนามบิน 
สุวรรณภูมิ 

ความริเริ่มในการลดพลังงานที่ถูกใช ้
พลังงานทางอ้อมและปริมาณที่ลดได้
บริษัทมีการด�าเนินมาตรการลดการใช้พลังงาน 
ทุกๆ ปี โดยเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช ้พลังงาน 
ทดแทนในพื้นสถานีบริการน�้ ามันอากาศยาน
ดอนเมืองและสถานีบริการน�้ามันอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเอง ส่วนใน
พื้นที่สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง
และสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เป็นพื้นที่เช่าของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ในปี 2557 บริษัทมีการด�าเนินมาตรการ
ด้านไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยานดอนเมือง

• การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร 4  
 สถานีบริการน�้ามันอากาศยานดอนเมือง

ในปี 2557 บริษัทมีการติดตั้ง Photovoltaic 
(Solar cell) แบบ On Grid ขนาด 4 กิโลวัตต์ บน
หลังคาอาคาร 4 สถานีบริการน�้ามันอากาศยาน
ดอนเมือง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้ง
อุปกรณ์จะน�าไปจ่ายไฟฟ้าเข้าสู ่อาคาร โดยใช้
มิเตอร์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตรวจ
สอบ บริษัทคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 8,760  
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 

In 2014, the Company’s Energy Index stood at 
0.859 kilowatt-hours per kiloliter. The amount 
was as a result of electricity consumption in 
Suvarnabhumi Depot, Suvarnabhumi Sub-station 
per amount of fuel provided at Suvarnabhumi 
Airport. 

Initiative for Reductions in Indirect 
Energy Consumption and Reduced 
Amount
The Company has implemented measures 
to reduce energy consumption every year by 
enhancing the efficiency of electrical equipment 
and installing appliances that use alternative 
energy at the areas of Don Mueang and 
Suvarnabhumi depots, which are owned by the 
Company itself. The Sub-stations in Don Mueang 
and Suvarnabhumi Airports are located in areas 
rented by Airports of Thailand Plc. (AOT). In 2014, 
energy-related measures were as follows: 

1. Don Mueang Depot 

• Installation of Solar Panels on the roof of  
 Building 4 at Don Mueang Depot 

In 2014, the Company installed four-kilowatt 
grid-connected photovoltaic solar systems on 
the roof of Building 4 at Don Mueang Depot.  
Electricity generated from the systems was  
provided for the buildings using power analyzer  
as the examination tool. The company 
expects that the systems will produce 8,760  
kilowatt-hours per year. 
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2. พื้นที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

• การเปลี่ยนหลอดไฟ (LED)

ในปี 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใน
ห้อง Control Room และห้อง Operation 
อาคาร Operation Building สถานีบริการน�้ามัน 
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยน 
ดังนี้ 

• หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็นหลอด LED  
18 วัตต์ จ�านวน 35 

• หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ เป็นหลอด LED  
9 วัตต์ จ�านวน 20 หลอด

บริษัทคาดว่าจะลดการใช้พลังงานได้จ�านวน 1,332 
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 

• การเปลี่ยนหลอดไฟ Flood Light (LED)

ในปี 2557 บรษิทัมกีารเปลีย่นหลอดไฟ Flood Light 
(LED) บรเิวณถนนรอบสถานบีรกิารน�า้มนัอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ High 
Pressure Sodium ขนาด 150 วัตต์ จ�านวน 10 
หลอดมาเป็นหลอด LED 93 วัตต์ จ�านวน 10 หลอด 

บรษิทัคาดว่าจะลดการใช้พลงังานได้ 2,497 กโิลวตัต์- 
ชั่วโมงต่อปี

2. Suvarnabhumi Depot 

• LED Bulb Installation 

In 2014, the Company replaced light bulbs in its 
control room, operation room, and operation 
building at Suvarnabhumi Depot. Details are  
as follows: 

•  36-watt fluorescent bulb to 18-watt LED bulbs, 
totaling 35 units

•  18-watt fluorescent bulb to 9-watt LED bulbs, 
totaling 20 units

The Company expects that the development 
will reduce the energy consumption by 1,332 
kilowatt-hours per year 

• LED Flood Light Bulb Installation 

In 2014, the company made a replacement 
of LED flood light bulbs on the road around 
Suvarnabhumi Depot. The 150-watt high pressure 
sodium bulbs were replaced by the 93-watt LED 
light bulbs in number of 10 units.

The company expects that the replacement 
will reduce the energy consumption by 2,497 
kilowatt-hours per year. 
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การบริหารความเสี่ยงต ่อเรื่องการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสั่งสมอย่างรวดเร็ว
ของก๊าซเรือนกระจกท�าให้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลก
สูงขึ้น “โลกร้อนขึ้น” ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเหตุการณ์ภูเขาไฟ
ระเบิดที่หมู่เกาะไอซ์แลนด์ พ่นเศษหินและเถ้าถ่าน
ออกมาในน่านฟ้ายุโรปท�าให้ต้องปิดน่านฟ้าและมี
การยกเลิกเที่ยวบินในปี 2553 หรือ เหตุการณ์มหา
อุทกภัยในประเทศไทยปี 2554 เหตุการณ์ดังกล่าว
ล้วนเป็นความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ
บริษัทกอปรกับประเทศไทยมีส่วนร่วมในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจในระดับ
ที่แตกต่างและขีดความสามารถ (Common but 
Differentiated Responsibility and Capacity) 
ในการด�าเนนิการตามหลกัการของ United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
: UNFCCC ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญในเรื่อง
โอกาสและความเสี่ยงอื่นๆ ในกิจกรรมขององค์กร
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยน�ามา
พิจารณาทั้งในส่วนของการจัดท�าแผนกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

Risk and opportunities for the  
organization’s activities due to climate 
change

The climate change is an environmental 
phenomenon caused by the rapid increasing of 
greenhouse gas. As a result of that, it reflected 
to the global warming caused increasingly severe 
natural phenomena such as rubble and ash 
cloud covered European airspace by volcanic 
eruptions in Iceland, affected to airspace closure 
and flight cancellation in 2010, including Thailand 
flooding occurred during 2011.

All events have considered as risks that affected 
the Company’s operation. Moreover, Thailand 
has participation in reducing greenhouse gas 
voluntarily in difference level and limitation on 
their competency to implement UN’s principle. 

The Company recognized the important of 
opportunities and risk in business’ operation and 
activities which may impact to climate change by 
submitting in our strategic and risk management 
plan as follow:
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1. จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้วยการพิจารณาหลักการ  
 ใช้วิกฤตและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสในการส่งเสริม 
 และพัฒนาบริษัทในส ่วนที่ เกี่ยวข ้องอย ่าง 
 ยั่ งยืนโดยประกาศนโยบายบรรษัทภิบาล  
 (Corporate Governance Policy) พร้อม 
 ด�าเนินการให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่าง 
 เคร่งครัดโดยก�าหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1.1 ค่านยิมองค์กร (Core Value) : Awareness  
   of Safety , Quality and Environment 
   มุ ่ ง เ น ้ น พั ฒ น า ผ ล ง า น บ ริ ษั ท ใ ห ้ มี 
   ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย 
   ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ

 1.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้น 
   ให้มีการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง 
   จัดการและแผนที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ 
   รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริม 
   และอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่าจริงจังและ 
   ต่อเนื่อง

 1.3 นโยบายอนรุกัษ์พลงังาน โดยมกีารเผยแพร่ 
   เป้าหมาย แผนงาน และผลการอนุรักษ์ 
   พลังงานประจ�าปีเพื่อให้บุคลากรรับทราบ  
   เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. Considerate the conception of strategic  
 plan. Using crisis and effect of climate  
 change to improve and develop our 
 sustainable development by implemented  
 and announced Corporate Governance  
 Policy. All staff level shall conduct strictly  
 in line with this policy as follow:

 1.1 Core Value: Awareness of Safety,  
   Quality and Environment. Emphasized  
   on the Company’s development while  
   consider the impact in environmental  
   and all stakeholders. 

 1.2 Corporate Social Responsibility Policy: 
    focused on policy, strategy, procedure  
   and plan that make us to be sustainability 
   organization. We also promoted energy  
   efficiency and conservation seriously 
   and continually.

 1.3 Energy Saving Policy: promoted our  
   objective, plan, and result of energy  
   saving to our staff for acknowledge,  
   awareness and following practice in  
   annually. 
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2. การบริหารความเสี่ยงด้วยการพิจารณาหลักการ  
 ใช้วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ 
 การด�าเนินธุรกิจบริษัทในอดีต เช ่น การ 
 เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย 
 เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์โอกาสเกิด และ  
 ผลกระทบในอนาคต พร้อมจัดท�าแผนควบคุม 
 ความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ 
 เสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ (COSO –Enterprise  
 Risk Management Framework) ดังนี้

 2.1 การถ่ายโอนความเสี่ยงโดยท�าประกันภัย 
   ภายใต้ความคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด  
   (All Risks Insurance Policy) ซึ่งรวม 
   ความคุ ้ มครองกรณีธุ รกิ จหยุดชะงั ก 
   ครอบคลุมแหล่งประกอบธุรกิจบริษัท 
   ทั้งหมด

 2.2 การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์การบริหาร 
   วกิฤต (Crisis Management Committee :  
   CMC)  เพื่ อบริ หารจั ดการกรณี เ กิ ด 
   เหตุการณ์วิกฤต รวมทั้งมีแผนยกระดับ 
   แผนฉกุเฉนิในกรอบ CMC เป็น แผนด�าเนนิ 
   ธุ ร กิ จ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง  ( B u s i n e s s  
   Continuity Plan : BCP)

 2.3 มีแผนด�าเนินการ การพัฒนาเพื่อความ 
   ยั่งยืนตามกรอบ GRI อย่างต่อเนื่อง (GRI : 
   The Global Reporting Initiative 
   Sustainability Guidelines)

2.  To manage risk by considering all kinds of past  
 incidents that could affect business operations  
 such as volcano eruption, massive flood and 
 severe storm, etc. and controlling risk by  
 COSO-Enterpr i se  R i sk  Management 
 Framework. Details are as following;

 2.1 Transferring of risk to the insurance under 
   all risks insurance policy including any 
   incidents that could cause business  
   interruption.

 2.2 Establishing the crisis management  
   committee to manage crisis event, raise 
   the level of emergency plan in a 
   framework of CMC and prepare Business  
   Continuity Planning (BCP)

 2.3 Implementing sustainability develop- 
   ment continuously under the framework  
   of GRI: The Global Reporting Initiative  
   Sustainability Guidelines
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บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Corporate Sustainable Development 
Committee) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงสุดของ
บริษัทและกลุ ่มบริษัทเป็นกรรมการ เพื่อให้การ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท รวมทั้งมุ่ง
เน้นการด�าเนินการรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ในกระบวนการท�างานหลักของกิจการ (CSR  
in Process) เช่น การจัดท�าข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกตัง้แต่ปี 2554 ถงึปัจจบุนัเพือ่ก�าหนด
แนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและก�าหนด
เป้าหมายดัชนีชี้วัดพลังงาน (Energy Index) เป็น
ตัวแปรชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมบริษัท

The Company has arranged Corporate Sustainable 
Development Committee comprise of Executive 
Chairman and management team of BAFS 
Group as a committees in order to create 
efficient operational process for continuous in 
sustainability. The Company also committed to 
social and environment responsibility complied 
with business operation called CSR-In Process. 
Example: Accumulation of Greenhouse gas 
emissions since 2012 until present, this is for 
reduce energy consumption and provide report 
on Energy Index.
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ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกองค์กร
ในปี 2557 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของการรายงานปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกองค์กรจึงได้เพิ่มกระบวนการทวน
สอบข้อมูลโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงาน 
เชงินเิวศเศรษฐกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทได้รับประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นที่
เรียบร้อย 

ส�าหรับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ผ่านการทวนสอบไปจะเป็นข้อมูลกิจกรรมของ 
ปี 2556 โดยมีรายละเอียดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในองค์กร ดังนี้

Greenhouse Gas Emission
In 2014, the Company focused on increasing the 
reliability of its greenhouse gas emission report 
and therefore added a verification process by 
the Excellence Center of Eco-Energy, Faculty 
of Engineering, Thammasat University. The 
Company received a carbon footprint certificate 
from General Dapong Ratanasuwan, Minister 
of Natural Resources and Environment, on 24 
September 2014.

Data regarding the greenhouse gas emission will 
be provided in the 2013 activity report. Details 
of the greenhouse gas emission within the 
organization are as follows: 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจ�าปี 2556 
Corporate Carbon Emission in 2014

 ขอบเขตที่ 1 
Scope 1

การเผาไหม้โดยตรง 
Direct Combustion

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 
Diesel Combustion

1,173.31

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน 
Gasoline Combustion

44.49

การประกอบอาหารภายในองค์กร 
Culinary Activities within the Organization

6.35

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่อง
สูบน�้าดับเพลิง 
Diesel Combustion for Electricity Generators and Fire Pumps

17.05

รวมปริมาณการเผาไหม้เชื้อเพลิงขอบเขตที่ 1 
Total Scope 1 Fuel Combustion

1,241.21

ขอบเขตที่ 2 
Scope 2

การเผาไหม้โดยอ้อม 
Indirect Combustion

การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร 
Electricity Consumption within the Organization

3,064.29

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 
Total  Scope 2 Greenhouse Gas Emission

3,064.29
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หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า Unit : tCO
2
e

หมายเหต:ุ ข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประจ�าปี 2557 อยูร่ะหว่างทวนสอบข้อมลู ทัง้นี ้จะแล้วเสรจ็ในเดอืน กรกฎาคม 2558

Note: Corporate Carbon Emission 2014 is in the process of document verification. The result is expected to be 
completed in July 2015
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ขอบเขตที่ 3 
Scope 3

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ 
Other Greenhouse Gas Emissions

การเดินทางโดยเครื่องบิน 
Airplane Travel

51.76

การใช้กระดาษ 
Paper use

8.60

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 
Total  Scope 3 Greenhouse Gas Emission

60.36

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต 
Total Greenhouse Gas Emission for Three Scopes

4,356.86



กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ใช้จักรยานสัญจรภายในองค์กร

บริษัทรณรงค์ให้พนักงานใช้จักรยานเดินทางภายใน
องค์กรทดแทนการใช้พาหนะอื่นๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้
พลังงานในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
พนักงานลดการใช้พลังงานในชีวิตประจ�าวันและ
สนใจออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวัน บริษัทจัดหา
จักรยานให้พนักงานใช้ภายในสถานีบริการน�้ามัน
อากาศยานดอนเมืองเพื่อให้พนักงานใช้เดินทาง 
ไปมาระหว่างลานจอดรถและอาคารส�านักงาน 
นอกจากนี้ พนักงานสามารถใช้ปั่นออกก�าลังกาย 
หลังเลิกงานได้ด้วย

รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมงขานรับ Earth Hour

โครงการ Earth Hour เป็นโครงการรณรงค์ปิดไฟให้
โลกพักในวันเสาร์ของเดือนมีนาคมช่วงเวลา 20.30 - 
21.30 น. บริษัทได้เล็งเห็นถึงปณิธานอันดีงามของ
โครงการดังกล่าวจึงสนับสนุนให้พนักงานภายใน
องค์กรปิดไฟฟ้าทีไ่ม่จ�าเป็นในช่วงเวลาพกัเทีย่งตัง้แต่
เวลา 12.00 -13.00 น. ในวนัศกุร์ที ่28 มนีาคม 2557 
แม้ว่าผลประหยัดไฟฟ้าที่ได้จากกิจกรรมรณรงค์นี้มี
จ�านวนไม่มาก แต่ก็เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมี
ความสนใจในการลดการใช้พลังงานและสนใจการ
รณรงค์ของประชาคมโลก

ตอบค�าถามอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในชวีติประจ�าวนัแก่พนกังานภายในองค์กร และ
ได้ให้พนักงานตอบค�าถามเพื่อทดสอบความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์
พลังงานเบื้องต้น 

Energy Conservation Activities
Bicycle Use within the organization 

The Company encouraged employees to use 
bicycles to travel around the organization 
instead of other vehicles that required energy 
to mobilize. The activity was aimed at urging 
employees to reduce daily energy consumption 
and focus more on exercising. The Company 
provided bicycles for employees in Don Mueang 
Depot to allow employees to travel between 
parking apron and office building. In addition, 
employees could also ride bicycles as an exercise 
activity after working hours. 

One-hour lights off campaign to mark Earth 
Hour 

Earth Hour is a global campaign to allow the 
planet to rest on the last Saturday in March 
between 20:30 to 21:30. Agreeing with the 
campaign’s beautiful aspiration, the Company 
encouraged employees to turn off their non-
essential lights during the lunch break between 
12:00 to 13:00 on 28 March 2014. Although the 
outcome of the campaign was not outstanding, 
it helped urge the employees to pay attention 
to energy reduction and global campaigns. 

Answers to Energy Conservation 

The Company provided knowledge regarding 
energy consumption in daily life for employees. 
It also encouraged employee to participate in a 
test for basic knowledge on energy conservation. 
The activity aimed to pass on understandings 
and knowledge about basic energy consumption.
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บริษัทมีความมุ ่งมั่น และตระหนักถึงคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม จึงมีการติดตามตรวจสอบและควบคุม
คณุภาพน�า้ทิง้อย่างใกล้ชดิด้วยเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 
ที่ทันสมัย ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งด�าเนินการ
โดยบรษิทัทีข่ึน้ทะเบยีนห้องวเิคราะห์คณุภาพเอกชน
กับกรมโรงงานอุตสหกรรม ทั้งนี้บริษัทมีการด�าเนิน
การใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1) พื้นที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณภาพน�้าทิ้ งจากกระบวนการถูกบ�าบัดด ้วย
ระบบบ�าบัดน�้าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น คุณภาพ
น�า้ทิง้ทีผ่่านระบบบ�าบดัรวมกบัปรมิาณน�้าทิง้ทีไ่ม่ปน
เป้ือนน�า้มนัทีไ่ด้จากการประเมนิ จงึสามารถปล่อยลง
สู่คลองหนองงูเห่าได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนิน
การของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 
2557 

The Company is determined and aware of the 
environmental quality and has subsequently 
closely monitored and controlled the waste 
water quality through the utilization of advanced 
equipment and tools. The waste water 
examination was carried out by an accredited 
environmental laboratory registered with the 
Department of Industrial Works. The Company 
conducted operations in the three following 
locations: 

1) Suvarnabhumi Depot

Wastewater was treated by physical, chemical 
and biological treatment systems that meet 
the standards. Consequently, the treated waste 
water and the amount of discharged water that 
was not oil-contaminated could be released 
into the Khlong Nong Ngu Hao canal. The 
Company’s entire operations were conducted 
in accordance with the standard requirements 
of the Department of Industrial Works between 
2006 and 2014.

การบริหารจัดการน�้าทิ้ง และของเสีย Discharged water and waste management
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2) พื้นที่สถานีบริการเติมน�้ ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

คุณภาพน�้าทิ้ งจากกระบวนการถูกบ�าบัดด ้วย
ระบบบ�าบัดน�้าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น คุณภาพ
น�้าทิ้งที่ผ ่านระบบบ�าบัดรวมกับปริมาณน�้าทิ้งที่ 
ไม่ปนเปื้อนน�้ามันที่ได้จากการประเมิน จึงสามารถ
ปล่อยลงสู่บ่อพักน�้าทิ้งก่อนเข้าระบบบ�าบัดน�้าเสีย
รวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ ซึ่งตลอดระยะ
เวลาการด�าเนินการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 – พ.ศ. 2557

3) พื้นที่สถานีบริการเติมน�้ ามันอากาศยาน
ดอนเมือง 

คุณภาพน�้าทิ้ง จากกระบวนการผลิตถูกบ�าบัดด้วย
ระบบบ�าบัดน�้าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน ดังนั้น คุณภาพ
น�า้ทิง้ทีผ่่านระบบบ�าบดัรวมกบัปรมิาณน�้าทิง้ทีไ่ม่ปน
เปื้อนน�้ามันที่ได้จากการประเมิน จึงสามารถปล่อย
ลงสู่คลองเปรมประชากรได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาการ
ด�าเนินการของบริษัทอยู ่ในเเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ถึง
ปัจจุบัน

2) Suvarnabhumi Into-plane service station 

Wastewater was treated by physical, chemical 
and biological treatment systems that meet 
the standards. Consequently, the treated  
wastewater and the amount of wastewater that 
was not oil-contaminated could be released 
into the cesspit before being further delivered 
to the airport’s common waste water treatment 
systems. The Company’s entire operations were 
conducted in accordance with the standard 
requirements of the Department of Industrial 
Works between 2006 and 2014.

3) Don Mueang Into-plane service station 

Wastewater was treated by physical, chemical 
and biological treatment systems that meet 
the standards. Consequently, the treated  
wastewater and the amount of wastewater that 
was not oil-contaminated could be released 
into the Khlong Prem Prachakon canal. The 
Company’s entire operations were conducted 
in accordance with the standard requirements 
of the Department of Industrial Works from 1986 
to present.
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น�้าหนักรวมของสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย (ระบุชนิด
และวิธีการก�าจัด)

บริษัท ให้ความส�าคัญกับการลดการเกิดของเสียจาก
การด�าเนินงานเป็นอันดับแรก ตามด้วยการพิจารณา
คดัแยกของเสยีแต่ละประเภท และด�าเนนิการจดัเกบ็
ในสถานที่เฉพาะและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 

- ขยะปฏิกูลทั่วไป ที่มาจากอาคารส�านักงาน

- ขยะปนเปื้อนน�้ามัน เช่น ผ้าซับน�้ามัน อุปกรณ์ 
 ที่มีการซ่อมบ�ารุงรักษา เป็นต้น

- น�า้มนัหล่อลืน่ทีม่าจากการบ�ารงุรกัษา เครือ่งจกัร 
 และรถบริการน�้ามันอากาศยาน

ซึง่สิง่ปฏกิลูหรอืของเสยีดงักล่าวข้างต้น บรษิทั มกีาร 
ก�าหนดปริมาณการจัดเก็บ และควบคุมดูแลอย่าง 
สม�่าเสมอโดยผู ้รับผิดชอบ และการด�าเนินการ 
ดังกล่าวอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของ 
คณะกรรมการบรหิารจดัการวสัดทุีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์  
ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ให้ความส�าคญั มอบหมายให้ตวัแทน 
ฝ่ายบริหารในระดับผู้อ�านวยการฝ่ายเป็นประธาน 
คณะท�างานดังกล่าว โดยมีการประชุมทุก 3 เดือน  
เพื่อพิจารณาและควบคุมให้มีการจ�าแนกของเสีย 
และก�าหนดวิธีในการก�าจัดของเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดและ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Total Weight of Waste (by type and disposal 
method) 

The Company realize priority on the reduction of 
operational waste, followed by the categorization 
of waste and the storage of waste in a specific 
and safe area. Waste is categorized as follows: 

- General organizational waste. 

- Oil-contaminated waste, such as oil sorbent 
 clothes, repaired equipment. 

- Lubricating oil from maintenance process,  
 machinery and aviation fuel vehicles.

The aforementioned wastes were closely 
monitored and controlled by authorized 
persons. Such operations were conducted 
under close supervision of the committee for 
the management of non-profitable materials. 
Realizing the importance of the issue, the 
management appointed a high-ranking executive 
as the chairman of the committee. A meeting was 
organized once every three months to examine 
and control the waste categorization procedure 
and define the methods of disposal in order 
to meet the standards set by the Department 
of Industrial Works and in accordance with 
academic codes.
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จ�านวนครั้งและปริมาตรรวมของการหกรั่วไหล 
ที่มีนัยส�าคัญ

ตัง้แต่ปี 2549 ถงึปี 2557 บรษิทัไม่มเีหตกุารณ์รัว่ไหล
ของน�้ามัน โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการรายงาน และ
การทวนสอบความถกูต้องจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
ของบมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึง่แสดงให้เหน็ว่าบรษิทั
สามารถปฏบิตัไิด้ตามนโยบายและเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามมาตรฐาน
สากลในด้านการป้องกันการรั่วไหลของน�้ามัน

บริษัทมีการด�าเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์น�้ามัน
รั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

1. มีการควบคุมและตรวจสอบระบบป้องกันการ 
 รั่วไหลของน�้ามันอากาศยาน อย่างสม�่าเสมอ 
 และใกล้ชิด

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้ามัน 
 รั่วไหลครอบคลุมในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน 
 ของบริษัท

3. มี ก า รทบทวนและปรั บปรุ ง แผนฉุ ก เ ฉิ น  
 (Emergency Procedure ) ให้มีความทันสมัย 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการศนูย์การบรหิารจดัการ 
 ภาวะวิกฤต ( Crisis Management Center) ขึ้น 
 เพื่อบริหารจัดการภาวะวิกฤต และก�าหนดให้มี 
 การฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ  
 1 ครั้ง 

5. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู ้รับผิดชอบ 
 ในการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ (Emergency Duty  
 Personnel) อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

Total Number and Volume of Significant Spills 

From 2006 to 2014, the Company reported 
no incident of oil spills. The information was 
reported and verified by authorized organization 
of the Airports of Thailand (AOT). This fact reflects 
that the Company has efficiently and constantly 
followed and complied with its policies and goals 
in accordance with international standards for 
the prevention of oil spills. 

The Company implemented the following 
measures to efficiently prevent oil spills:

1. Closely and constantly control and examine  
 the spill prevention system of aviation fuel. 

2. Introduce procedure in cases of oil spills  
 that covered all operational processes.

3. Review and improve the emergency 
 procedure to ensure the content stayed  
 up-to-date at least once a year

4. Set up the Crisis Management Centre to manage 
  crisis and conduct an emergency exercise at 
 least once a year.

5. Consistently and continuously review the role  
 of emergency duty personnel. 
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6. มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการ 
 จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ( OHSAS 
 18001:2007 ) 

7. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมดูแลน�้าทิ้ง 
 อย่างใกล้ชดิด้วยเครือ่งมอืและอปุกรณ์ ทีท่นัสมยั  
 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน�้ามัน หากเกิดเหตุ 
 การณ์น�้ามันรั่วไหล

8. จดัตัง้ทมีดบัเพลงิและกูภ้ยั ประจ�าทกุพืน้ทีป่ฏบิตัิ 
 งาน รวมทั้งก�าหนดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจ�า 
 ทุกเดือน

9. จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิงและ 
 กู้ภัยไปอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อเพิ่มพูน 
 ความรู้และทักษะในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
 เป็นประจ�าทุกปี

6. Conduct verification in accordance with the 
 OHSAS 18001:2007 standards.

7. Closely monitor, examine and control  
 wastewater  wi th the ut i l i zat ion of 
 advanced tools and equipment in order to  
 prevent the contamination of oil in cases of  
 oil spills.

8. Set up fire fighting and rescue teams covering 
 all operational areas as well as organize a  
 drill every month.

9. Send members of fire fighting and rescue  
 teams to attend training with third-party 
 institute to enhance skills and knowledge  
 for emergency response every year. 
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น�า้หนกัของเสยีอนัตรายทีถ่กูขนถ่าย น�าเข้า ส่งออก 
หรือบ�าบัดภายใต้ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วย
การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสีย
อันตรายและการก�าจัด ภาคผนวกที่ 1 2 3 และ 8  
รวมถึงร้อยละของของเสียที่ขนถ่ายข้ามประเทศ

บริษัท ให้ความส�าคัญกับการลดการเกิดของเสีย 
อนัตรายจากการด�าเนนิงาน โดยด�าเนนิการจดัเกบ็ใน 
สถานที่เฉพาะและปลอดภัย 

ซึง่สิง่ปฏกิลูหรอืของเสยีอนัตราย บรษิทั มกีารก�าหนด 
ปริมาณการจัดเก็บ และควบคุมดูแลอย่างสม�่าเสมอ 
โดยผู้รับผิดชอบ และการด�าเนินการดังกล่าวอยู่ภาย 
ใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ 
บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งฝ่ายบริหาร 
ได้ให้ความส�าคัญ มอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร 
ในระดับผู้อ�านวยการฝ่ายเป็นประธานคณะท�างาน 
ดังกล่าว โดยมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณา 
และควบคุมให้มีการจ�าแนกของเสียอันตรายและ 
ก�าหนดวธิใีนการก�าจดัของเสยีอนัตรายให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก�าหนดและ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทัง้นีก้ารก�าจดัด�าเนนิการโดยใช้ผูข้นส่งและผูร้บัก�าจดั 
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก�าจัด 
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการก�าจัด 
ดังกล่าวด�าเนินการภายในประเทศ จึงท�าให้ไม่มีการ 
ขนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายที่ถูกขนถ่าย  
น�าเข้า ส่งออก หรือบ�าบัดภายใต้ข้อแก้ไขอนุสัญญา  
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 
ของของเสียอันตรายและการก�าจัด

Weight of Transported, Imported, Exported, or 
Treated Waste Deemed Hazardous under the 
Terms of the Basel Convention (2) Annex I, 
II, III, and VIII, and Percentage of Transported 
Waste Shipped Internationally

The Company focuses on the reduction of 
hazardous wastes generated during operational 
procedures. These wastes are kept in a specific 
and safe area. 

The Company set requirements for the volume 
of the storage of hazardous wastes as well as 
assigned authorized persons to closely monitor 
and control such substances. These operations 
were conducted under close supervision 
of the committee for the management of 
non-profitable materials, which received 
particular attention from the management and 
is subsequently chaired by Directors from the 
management level. A meeting was organized 
once every three months to examine and control 
the waste categorization procedure and define 
the methods of disposal in order to meet the 
standards set by the Department of Industrial 
Works and in accordance with academic codes.

The hazardous waste management was operated 
by transporters and processors authorized by the 
Department of Industrial Works. Consequently, 
there were no cross-border transported, 
imported, exported, or treated waste deemed 
hazardous under the terms of the Basel 
Convention on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal. 
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การระบชุนดิและขนาด สภาวะคุม้ครอง และคณุค่า
ทางความหลากหลายด้านชีวภาพของแหล่งน�้า
และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยภายใต้บริเวณที่ได้รับผลกระ
ทบของการระบายน�้าและของเหลวขององค์กรผู้
รายงาน

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
สมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 

บริษัท ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของน�้าทิ้ง 
โดยหน่วยงานภายนอกที่ราชการยอมรับทุกเดือน 
พร้อมทั้งมีการติดตามค่า Chemical Oxygen 
Demand (COD) ในน�้าทิ้งอย่างสม�่าเสมอ และจาก
รายงานค่า COD ในปี 2557 พบว่าค่าความเข้มข้น 
COD มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทมีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัด
คุณภาพของสารเคมีและไอระเหยของน�้ามันใน
บรรยากาศการท�างาน ตลอดจนคุณภาพน�้าทิ้งที่
ปล่อยลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะตามแผนงานและระยะ
เวลาที่ก�าหนดไว้

Identification of Type, Size, Protection Status, 
and Value of Biodiversity of Water Resources 
and Living Organisms under Areas Affected 
by the Drainage of Water and Liquids of the 
Organization

The Company is always determined to develop 
a business that achieves a balance between 
business values and economic and environmental 
values.

The Company has the examination of the quality 
of discharged water conducted by an authorized 
third party accepted by the government office on 
a monthly basis while constantly keeping a close 
watch on the Chemical Oxygen Demand (COD) in 
the waste water bodies. According to the 2014 
CDC outcome report, the CDC average intensity 
met the standards set by the Department of 
Industrial Works. 

In addition, the Company has constantly 
examined the quality of chemical substances 
and vapor in work environment as well as the 
quality of water discharges released into public 
water resources in accordance with the plan 
and timeline. 
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มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ และ
จ�านวนครั้งของการถูกบังคับโทษท่ีไม่
เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและ 
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่เคย 
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด ้านสิ่งแวดล้อม  
อันเนื่องมาจากบริษัทมีการบริหารจัดการดังนี้

1)  ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานระบบการ 
  จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (OHSAS18001:2007) ซึ่งก�าหนดให้ด�าเนิน 
  การ

1.1) การประเมนิความสอดคล้องในการปฏบิตัติาม 
  กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตาม 
  กรอบระยะเวลาที่แผนงานได้ก�าหนดไว้

1.2) มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการอาชีว 
  อนามัยและความปลอดภัยโดยฝ่ายบริหาร 
  ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

Implication of monetary value of 
fines and total number of non-
monetary sanctions for the violation 
of environmental laws and regulations
The Company is determined to comply with 
the laws and has never conducted any acts of 
non-compliance with environmental laws or 
regulations due to the following management 
practices: 

1)  Complying with the Occupational Health 
   and Safety Standard (OHSAS 18001:2007) 
  which requires the Company to develop the  
  following practices:

1.1) Carrying out examinations of the compliance  
  with the laws and regulations related to the  
  environment in accordance with the  
  timeframe established in the plan. 

1.2) Organiz ing management meet ings 
  to review the occupational health and  
  safety systems in relation to the compliance 
  with environmental laws and regulations  
  at least twice a year. 

2)  Operating in compliance with the  
  consideration criteria for the National  
  Occupational Safety & Health Awards,  
  allowing the Company to continually 
  recieved award since 2000.
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2) ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
 เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 ระดับประเทศ ท�าให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
 สม�่าเสมอตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

3) มีการจัดท�าระบบบ�าบัดและควบคุมคุณภาพน�้า 
 ทิ้ง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน 
 และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวิธีการและใช้สาร 
 ท�าความสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4) มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดคุณภาพของ 
 สารเคมแีละไอระเหยของน�า้มนัในบรรยากาศการ 
 ท�างาน ตลอดจนคุณภาพน�้าทิ้งที่ปล่อยลงสู ่ 
 แหล่งน�า้สาธารณะตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด 
 ไว้

3) Introducing treatment and control systems 
 for discharges wastewater as well as 
 encouraging employees and part ies 
 concerned to comply with the measures 
 and use environmentally-friendly cleaning 
 agents. 

4) Monitoring the operations by examining  
 the quality of chemicals and oil vapors  
 exposed in workplace as wellas the  
 quality of discharge wastewater into  
 public water resources in accordance with  
 the established timeframe. 
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ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน 
Results of Operation

ด้านเศรษฐกิจ 
Economic Aspect

หน่วย 
Unit

2557 
2014

2556 
2013

2555 
2012

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
Economic Value Generation

รายได้รวม 
Total Revenues

ล้านบาท 
Million 
Baht

3,024.84 3,133.71 2,670.90

ค่าใช้จ่ายรวม 
Total Expenses

ล้านบาท 
Million 
Baht

1,927.69 1,661.68 1,434.16

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
Employee Remuneration and Benefit

ล้านบาท 
Million 
Baht

640.14 571.64 448.85

เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 
Dividend Payment

ล้านบาท 
Million 
Baht

561.00 510.00 397.80

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
Financial Costs

ล้านบาท 
Million 
Baht

101.90 119.08 139.19
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ด้านเศรษฐกิจ 
Economic Aspect

หน่วย 
Unit

2557 
2014

2556 
2015

2555 
2012

ค่าใช้จ่ายสู่รัฐบาล 
Expenses on Government

ล้านบาท 
Million 
Baht

235.97 214.21 264.48

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
Profit (Loss) attributable to equity holders of the parent

ล้านบาท 
Million 
Baht

757.75 1,053.27 796.53

สินทรัพย์รวม 
Total Assets

ล้านบาท 
Million 
Baht

8,258.06 8,105.75 7,390.70

หนี้สินรวม 
Total Liabilities

ล้านบาท 
Million 
Baht

3,045.66 3,127.57 3,102.90

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders’ Equity

ล้านบาท 
Million 
Baht

5,212.40 4,978.19 4,287.79

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
Return on Equity

ร้อยละ 
Percentage

14.87% 22.73% 19.65%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
Returns on Assets

ร้อยละ 
Percentage

9.26% 13.59% 10.80%
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General Standard Disclosures 

Strategy and Analysis

Profile GRI Description Page Comment
G4-1 MD Statement 2, 3

Organizational Profile
G4-3 Name of the organization 4

G4-4 Primary brands, products, and/or services - A/R P25

G4-5 Location of organization’s headquarters 4

G4-6 Number of countries where the organization operates - None

G4-7 Nature of ownership and legal form. - A/R P9

G4-8 Markets served - A/R P6

G4-9 Scale of the reporting organization. 4-6

G4-10 Total workforce by employment type, employment  
contract

31

G4-11 Percentage of employees covered by 
collective bargaining agreements.

32

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 8

G4-13 Significant changes during the reporting period 
regarding size, structure, or ownership.

- No Significant 
Changes

G4-14 Explanation of whether and how the precautionary  
approach

52 Environmental 
Policy

GRI Content Index
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Profile GRI Description Page Comment
G4-15 Externally developed economic, environmental,  

and social charters
11, 22 JIG, CG Policy

G4-16 Memberships in associations (such as industry  
associations)

- A/R P12 (FOC)

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17 Operational structure of the organization - A/R P12

G4-18 Process for defining report content. 16

G4-19 List all the material Aspects identified in 
the process for defining report content

17

G4-20, Boundary of the report 20

G4-21 State any specific limitations on the 
scope or boundary of the report

20

Basis for reporting on joint ventures, 20

G4-22 Explanation of the effect of any re-statements 
of information provided in earlier reports, 
and the reasons for such re-statement

- No re-statements

G4-23 Significant changes from previous reporting 
periods in the scope, boundary, or measurement 
methods applied in the report.

16 change from 
ISO26000 to GRI 
Reporting Guidelines 
version 4

Stakeholder Engagement
G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization. 14

G4-25 Basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage.

1
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Profile GRI Description Page Comment
G4-26 Approaches to stakeholder engagement, 

including frequency of engagement by 
type and by stakeholder group.

14 
15

G4-27 Key topics and concerns that have been 
raised through stakeholder engagement, 
and how the organization has responded 
to those key topics and concerns

14 
15

Report Profile
G4-30 Reporting cycle 17

G4-31 Contact point for questions. 19

G4-32 Table identifying the location of the 
Standard Disclosures in the report.

77 
78

G4-33 Policy and current practice with regard to 
seeking external assurance for the report.

87 
88

Governance
G4-34 Governance structure of the organization, 

including committees under the highest 
governance body responsible for specific tasks

21

Ethics and Integrity
G4-56 Describe the organization’s values, principles, 

standards and norms of behavior such as 
codes of conduct and codes of ethics.

22 
23
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Speciflc Standard Disclosures

Category: Economic
Material Aspect: Economic Performamce

Profile GRI Description Page Comment
G4-DMA 5

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed, 
including revenues, operating costs, employee 
compensation, donations and other community 
investments, retained earnings, and payments to capital 
providers and governments.

 77 
78

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities 
for the organization’s activities due to climate change.

60-63

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan  
obligations.

32-33

G4-EC4 Significant financial assistancereceived from government. - None

Material Aspect: Indirect Economic Impacts
G4-DMA -

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments 
and services provided primarily for public benefit 
through commercial, in-kind, or pro bono engagement.

46-51

G4-EC8 Understanding and describing significant indirect 
economic impacts, including the extent of impacts.

- None
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Profile GRI Description Page Comment
Category: Environmental
Material Aspect: Energy
G4-DMA 52

G4-EN3 Energy Consumption within the Organization 54-56

G4-EN5 Energy Intensity 57

G4-EN6 Reduction of Energy Consumption 58-59

G4-EN7 Reductions in energy requirements 
of Products and Services

67

Material Aspect: Effluents and Waste
G4-DMA 68

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 68

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 70

G4-EN24 Total number and volume of significant spills 71

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated 
waste deemed hazardous under the terms of the Basel 
Convention2 Annex I, II, III, and VIII, and percentage 
of transported waste shipped internationally

73

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of 
water bodies and related habitats significantly affected 
by the organization’s discharges of water and runoff

74

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2557
SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2014 83



Profile GRI Description Page Comment
Material Aspect: Products and Services

G4-DMA 9

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental 
impacts of products and services

75

G4-EN28 Percentage of products sold and their 
packaging materials that are reclaimed

- None

Material Aspect: Compliance

G4-DMA 75

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number 
of non-monetary sanctions for non-compliance 
with environmental laws and regulations

75

Material Aspect: Transport

G4-DMA 9

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting  
products and other goods and materials for the  
organization’s operations, and transporting members of  
the workforce

9-11
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Category: Social
Sub-Category: Labor Practices and Decent Work   
Material Aspect: Occupational Health and Safety

Profile GRI Description Page Comment
G4-DMA 37

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in 
formal joint management–worker health and safety 
committees that help monitor and advise on 
occupational health and safety programs

38

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, and total number of 
workrelated fatalities, by region and by gender

41 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation

42

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions

43

Sub-Category: Society
Material Aspect: Anti-Corruption
G4-DMA 24

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed 
for risks related to corruption and the significant risks 
identified 

25
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Profile GRI Description Page Comment
G4-SO4 Communication and training on anti-corruption  

policies and procedures
25

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 27

Material Aspect: Emergency Preparedness
G4-DMA 45

Material Aspect: Asset Integrity and Process Safety
G4-DMA 39

G4-OG13 Number of process safety events, by business activity 39

Sub-Category: Product Responsibility
Material Aspect: Customer Health and Safety
G4-DMA

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories 
for which health and safety impacts are assessed  
for improvement

11

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with 
regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes

- None
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Independent Assurance Statement
To Bangkok Aviation Fuel Services PCL on the Sustainable Development  
Report 2014

Bangkok Aviation Fuel Services PCL or BAFS requested 
Thaipat Institute (the Foundation for Thailand Rural 
Reconstruction Movement under Royal Patronage) to 
carried out an assurance engagement response to the 
Sustainable Development Report 2014 
Criteria for report preparation 
• The Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability  
 Reporting Guidelines version 4, in accordance  
 with the Guidelines using ‘Core’ option
Criteria for assurance standards
• The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 2008) 
Addressee 
The intended users of this assurance statement are the 
management of BAFS and its associated stakeholders.
Scope of Assurance
The scope of this assurance engagement based on Type 1,  
AccountAbility Principles: evaluation of adherence 
to the AA1000 AccountAbility Principles and to the 
GRI Sustainability Reporting Guidelines version 4 in 
accordance with ‘Core’ option. The scope of this 
assurance engagement does not provide conclusions on 
the reliability of the performance information.
Disclosures Covered 
The assurance engagement is based on information that 
is publicly disclosed on the Sustainable Development 
Report 2014 of BAFS for the year ended 31 December 
2014. 
Limitation
The assurance engagement checks only the final content, 
not in the final layout version. 
Methodology 
We carried out Type 1 moderate assurance in accordance 
with AA1000AS. The Type 1 engagement requires us to 
report on the nature and extent of adherence to AA1000 
APS. To achieve moderate level assurance we have 
used the criteria in AA1000AS to evaluate adherence 
to AA1000APS. We undertook the following procedures: 

• Reviewed the policies, practices, management systems  
 and processes and performance information  
 to be included within the Sustainable Development  
 Report 2014 of BAFS
• Analyzed information on performance provided  
 in the Sustainable Development Report 2014 of  
 BAFS as a source of evidence to evaluate adherence  
 to the principles and guidelines
• Inquired the processes BAFS undertaken to adhere  
 to the principles of inclusivity, materiality and  
 responsiveness
• Assessed the extent to which BAFS has applied  
 the GRI Reporting Framework including the Reporting  
 Principles and Oil and Gas Sector Supplement
• Provided observations/recommendations to BAFS 
 in accordance with the Scope of Assurance based  
 on defined criteria
Findings and Conclusions
• Based on the scope of assurance using the AA1000AS  
 (2008), we conclude that BAFS has applied processes  
 and procedures that adhere with the principles of  
 inclusivity, materiality and responsiveness as set out in 
 the AA1000APS (2008); and
• Based on the scope of assurance using the GRI Reporting  
 Framework, we conclude that BAFS has followed  
 Reporting Principle and Standard Disclosures in  
 a reasonable and balanced presentation of information  
 and consideration of underlying processes for preparing  
 the report
Observations and Recommendations
Nothing came to our attention which caused us to believe 
that the Sustainable Development Report 2014 of BAFS 
did not adhere to the Principles. To improve future 
reporting of Sustainability in accordance with AA1000APS, 
we have made following observations:
Inclusivity: The report shows engagement of stakeholders 
in various channels as well as brief practices to 
stakeholders. However, it is recommended that rationales 
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behind its stakeholder identification process should 
be appropriately addressed and participation of key 
stakeholder groups across the sector should be reported 
in comprehensive and balanced manner to address and 
respond to their stakeholder concerns and expectations. It 
is also recommended that clearly practices and frequency 
of engagements by type and by stakeholder group should 
be included in the next reporting period.
Materiality: The report addresses rough prioritization 
of material aspects to the organization, and to its 
stakeholders via the materiality determination process 
in the context of AA1000 principles. It is recommended 
that the material aspect prioritization process should be 
clearly stated as visual representation.
Responsiveness: BAFS demonstrates its intensive 
response to the material issues that affect sustainability 
performance through governance structure, policies, 
management approaches, actions and performances. 
However, it is recommended that targets and timelines 
to achieve those committed targets should be included 
in addition to those responses, especially in the 
statement from the highest governance or CEO, as well as  
determining its measurement, performance monitoring 
system, and stakeholder communications.
To improve future sustainability reporting in relation to 
GRI Reporting Framework, we have made the following 
observations:
BAFS has in place the underlying processes for preparing 
the report content indicated on Standard Disclosures 
(Strategy and Profile, Management Approach, and 
Performance Indicators) including Oil and Gas Sector 
Supplement. It is observed that BAFS has room to improve 
on principles for ensuring report content and quality, such 
as balance and comparability 
In addition to the recommendations, there are a number 
of suggestions:
• Performance on Anti-Corruption should indicate  
 significant risks about corruption identified through the  
 risk assessment and communicate on anti-corruption  
 policies and procedures for governance bodys,  
 and business partners

• Performance on Occupational health and safety  
 should be indicated type of workers who are involved  
 in occupational activities and who have a high incidence  
 or high risk of specific diseases, including independent  
 contractors’s injury satistics.
• Performance on GHG should be measured in 2014  
 instead of 2013.
• Performance on effluent and waste should be illustrated  
 volume water discharge in each operation areas and  
 weight of wastes including disposal method.
• Performance on Indirect economic impact should be  
 indicated positive and negative impacts on communities  
 and local economies.
Competencies and Independence
Thaipat Institute is a public organization established in 
1999 with its roles in researching, training, and consulting 
in corporate responsibility and sustainability practices. 
Thaipat Institute is an AA1000AS (2008) Licensed Providers 
granted by AccountAbility, the creator and proprietor 
of the AA1000 Assurance Standard. Thaipat Institute 
has become the first GRI Organizational Stakeholder in 
Thailand since 2010 and has been certified as GRI training 
partner in Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Vietnam, and Singapore. Our team has the relevant 
professional and technical competencies and experience 
in corporate responsibility and sustainability for several 
years. During FY2014, we did not provide any services that 
relate to the report writing process to BAFS that could 
conflict with the independence of this work.

For Thaipat Institute

By Vorranut Piantam
Bangkok

13 March 2015
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