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ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา บรษิทัด�าเนนิธรุกจิ
การเป็นผู้ให้บริการน�้ามันอากาศยานด้วยมาตรฐาน
ระดับสากล ทั้งด้านคุณภาพการบริการ และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมีสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลง และปัจจยัทีท่�าให้เกดิความผันผวนเกดิขึน้ 
มากมาย บริษัทจึงได้น�ากรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
บริหารจัดการบริษัท ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว 
ส่งผลให้บรษัิทมกีารเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง และ
ในปี 2558 บรษัิทมรีายได้เตบิโตเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 11.1 
เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

ธุรกิจการบินของประเทศมีแนวโน้มของการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ประเทศ ท�าให้บริษัทต้องเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั
การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จ�าเป็นต้องค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ ตลอดจนมีการพิจารณา
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากผลกระทบของการด�าเนนิธรุกจิ 
ตลอดสายโซ่อุปทานของธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัท
ก�าหนดให้การพัฒนาเพือ่มุง่ไปสูค่วามยัง่ยนืร่วมกนัเป็น
กลยุทธ์ส�าคัญด้านหนึ่ง และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นพื้นฐานส�าคัญ โดยบริษัทเชื่อว่าการก�ากับดูแล
กิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและ

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
Message from Managing Director

BAFS has conducted aviation fuel service business 
adhered to international standards with quality, 
safety and service mind for more than 30 years. 
However, there are changes and factor that 
cause business fluctuations. BAFS, therefore, 
adopts Sustainable Development framework 
which encompasses sustainable development 
in economic, social, and environment to be its 
business guidelines. As a result, BAFS business 
has been growing continually. In 2015, its 
revenue increased 11.1% when compared to 
operating result of the previous year. 

Thanks to several factors, both internal and 
external, aviation business of the country is 
constantly growing. BAFS, therefore, has to 
prepare and be ready to withstand business 
changes and expansion. At the same time, all 
groups of stakeholders as well as impact of the 
business risk throughout its supply chain have 
to be taken into consideration and accounted  
in carefully. Sustainable Development 
framework, hence, is defined as key strategy, 
based on good corporate governance. BAFS 
practices and strongly believes that good 
corporate governance, transparency and fairness 
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ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ จะสามารถสร้างความ
ยั่งยืนทางเศรฐกิจให้กับทุกส่วนได้อย่างเท่าเทียม

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัท
ด�าเนนิการศกึษาความต้องการในด้านต่างๆ ของชมุชน
เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลการท�าแผนงานในการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้วยการคิดและ
ด�าเนินการโดยชุมชนเอง เพื่อมุ่งให้เกิดการอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุขและการมีคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ท่ีดีข้ึน ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีมาตรฐานการ 
ด�าเนินงานระดับสากล โดยการควบคุมที่ดีจากภายใน 
องค์กรและการตรวจสอบมาตรฐานการด�าเนินการ 
จากหน่วยงานภายนอก ท�าให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิการ 
จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัท
ยังก�าหนดเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon 
Neutral Company) รวมถึงการมีโครงการต่างๆ เพื่อ
ประหยัดการใช้ทรัพยากร และการรณรงค์ให้เกิดการ
ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เกิดข้ึนร่วมกันทั้งพนักงานของ
บริษัทและสังคมชุมชน

ด้วยการมุ่งม่ันพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืน ท�าให้
บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์
มีความโดดเด่นในการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และได้รับการจัดอันดับ ESG Rating เป็นบริษัท 
ท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 

without all kinds of corruption will lead to 
economic sustainability.

Regarding social and community responsibility, 
BAFS has studied community different needs in 
order to have materiality for well-developed 
plans to stipulate people in the community 
to be able to achieve sustainable self-reliance. 
At the same time, BAFS promotes social 
innovations that are created and performed by 
community itself to enhance sense of belonging 
and better quality of life.

On environment, BAFS operate under strict 
local and international standard and control.  
It is therefore assured that there are no negative 
impacts on the environment arising out of BAFS 
operation. BAFS also aims to be a carbon neutral 
company and also has arranged many projects 
to campaign for conscious creation among its 
employees and people in the community on 
resources and environmental conservation.

As a listed company which endorses Sustainable 
Development principles and guidelines, 
BAFS’s performance become outstanding in 
sustainable development. BAFS is ranked in 
ESG 100 of public listed companies that focus 
on Environmental, Social and Governance 
by Thaipat Institute. Moreover, BAFS is in the 
list of the Thailand Sustainability Investment  
(THSI) of the Stock Exchange of Thailand.
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สังคมและธรรมาภิบาล จากการประกาศ 100 บริษัท
จดทะเบียนมุ่งธุรกิจยั่งยืน (ESG100) ของสถาบัน
ไทยพัฒน์ และได้รับจัดให้มีรายชื่ออยู ่ในหุ ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI)  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมไทยผ่าน
การให้บริการธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยค�านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ตามกลยุทธ์ของบริษัท ควบคู่ไปกับการอยู ่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข ซ่ึงถือเป็นพันธกิจท่ีทุกคน
ต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง 
ของสังคมโดยรวมสืบไป

BAFS fully commits to create and contribute 
value for Thai society through its energy 
service business with sustainable development 
as well as emphasizing onto quality, safety 
and environment as per its predetermined 
strategies. It is our duty to carry out our mission 
for Sustainability Development for our society 
as a whole.

นายประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Prakobkiat Ninnad
Managing Director
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บรษิทั บรกิารเช้ือเพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน

637,496,657 บาท

วันที่จดทะเบียน 4 เมษายน 2545 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�านักงานใหญ่ 

171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

ส�านักงาน สาขาสุวรรณภูมิ

99 หมู่ที่ 10 ซอยลาดกระบัง 54 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 
อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

General Information

Bangkok Aviation Fuel Services Public 
Company Limited

Registration Capital

637,496,657 Baht

Registration Date 4 April 2002

Head Officed

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

Suvarnabhumi Office

99 Moo 10, Soi Lad Krabang 54, Srisa Jorakhanoi, 
Bang Saothong, Samut Prakarn 10540 
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มาตรฐานการให้บริการน�้ามันอากาศยาน 
(G4-PR1)

บรษิทั บรกิารเช้ือเพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้มุ ่งม่ันให้บริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานด้วย 
มาตรฐานสากลท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  
โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality  
Control and Operating Standards จาก 
Joint InspectionGroup (JIG) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน 
เก่ียวกับการปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จ ่าย น�้ามัน 
เช้ือเพลิงอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกันทั่วโลก ในปี 
2558 บริษัทได้รับการตรวจการปฏิบัติงานจาก JIG 
Inspector โดยได้รับผลการประเมินของทั้งการ
ให้บริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน
ดอนเมือง อยู่ในระดับดี (Good Level) แสดงว่าการ
ปฏิบัติงานให้บริการน�้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานของ
บริษัท ยังคงมีมาตรฐานอยู่ในระดับ Above Average 
ดังน้ันจึงม่ันใจได ้ว ่าบริษัทมีการให้บริการน�้ามัน 
เชื้อเพลิงอากาศยาน ภายใต้การปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐาน Joint Inspection Group เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ด้วยความ
ปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

Into-Plane Service Standard (G4-PR1)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited (BAFS) commits to provide into-plane 
service with international standards, high 
efficiency and safety operation. BAFS conducts 
its service by following international Aviation 
Fuel Quality Control and Operating Standards 
issued by the Joint Inspection Group (JIG), which  
include aviation fuel receipt, storage, release 
and refuelling procedures.

In 2015, BAFS was audited by JIG Inspector. Its 
result for overall assessment of BAFS’ services 
at Suvarnabhumi Airport and Don Mueang 
Airport was in “Good level”. It shows that BAFS’ 
performance has remained in above average. 
Therefore, BAFS is confident that its efficient 
into-plane service operation in accordance 
to the Joint Inspection Group’s standard can  
meet customers’ requirements in terms of 
safety and satisfaction.
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สายโซ่อุปทาน

บาฟส์ ระบุขอบเขตและความเก่ียวข้องตามห่วงโซ่
อุปทานของกิจการ เพื่อใช้พิจารณาและวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดสายของ 
ห่วงโซ่อปุทาน เป็น 2 ขอบเขต เพือ่ให้สามารถระบคุวาม 
เก่ียวข้องของกจิการตลอดสายธุรกิจและความรบัผดิชอบ 
ที่เกิดจากการด�าเนินงานได้ชัดเจน และครอบคลุม

Supply Chain

BAFS identifies scope and relevance of activities 
along its supply chain. Then, BAFS considers 
and analyzes for potential risks that may occur 
throughout the supply chain in 2 boundaries in 
order to identify clearly and entirely relevance 
of business lines and responsibilities which 
caused by its operation.
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ขอบเขตที่ 1. 

แหล่งผลิตน�้ามัน - การขนส่ง - การรับและส่งต่อ -  
การขนส่งผ่านท่อส่งน�้ามันใต้ลานจอด - การให้บริการ
เติมน�้ามันอากาศยาน - ผู้รับบริการ

ขอบเขตที่ 2. 

การรบัและส่งต่อ - การขนส่งผ่านท่อส่งน�า้มนัใต้ลานจอด  
- การให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน - ผู้รับบริการ

โดยการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทพิจารณาตามความเก่ียวข้องและความเป็น
เจ้าของวัตถุดิบที่น�ามาใช้เพื่อให้บริการด้วยขอบเขต
ห่วงโซ่อุปทานที่ 2 โดยมีบริษัทน�้ามันและบริษัทขนส่ง
น�้ามันทางท่อ เป็นธุรกิจต้นน�้า และมีสายการบินเป็น
ธุรกิจปลายน�้าของห่วงโซ่อุปทานนี้

First Boundary

Oil Companies - Transportation - Receive 
and Distribute - Underground Pipelines 
Transportation - Aviation Refuelling Services 
- Airlines

Second Boundary

Receive and Distribute - Underground Pipelines 
Transportation - Aviation Refuelling Services - 
Airlines

By considering the risk issues that may occur. 
Companies considered for relevance and 
ownership of the raw material used to provide 
the supply chain with two boundaries. The 
oil companies and Pipeline Transportation 
Company limited (FPT) is the upstream business 
And the airlines is downstream business of the 
supply chain.
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Stakeholder Engagement (G4-25)

BAFS categorizes its stakeholders into groups 
in order to define scope of works to ensure 
its vision achievement. There are 5 groups of 
stakeholders which classified in according to 
BAFS missions. Stakeholder analysis is processed 
in consistent with the organization’s strategy 
stipulation. It shows stakeholder engagement 
methods and expectation including response to 
each group of stakeholders with detail show in 
table below:

การมีส ่วนร ่วมของผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  
(G4-25)

บริษัทแบ่งกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
บรษัิทไว้เพือ่ก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงานให้สามารถ
บรรลวุสิยัทศัน์ขององค์กร โดยพจิารณาจ�าแนกกลุม่ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจเป็น 5 กลุ่ม
ตามพนัธกจิขององค์กร โดยมขีัน้ตอนการวเิคราะห์กลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับการก�าหนดกลยุทธ์
ขององค์กรและแสดงวิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง 
และการตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ของแต่ละกลุม่
ตามรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Groups of Stakeholders

G4-24

วิธีกำรมีส่วนร่วม 
Stakeholder Engagement 

Methods G4-26

ควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stakeholder Expectation
G4-27

กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Response to Each Group 
of Stakeholder G4-27

1. ต่อผู้ถือหุ้น
Shareholders’

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานประจ�าปี
• การแถลงผลการด�าเนินงาน 
 รายไตรมาส
• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
 รับเรื่องร้องเรียน
• Shareholders’ meeting
• Annual
• Quarterly Performance  
 Report
• Investor relations Activities
• Complaint receipt via  
 complaint channel

• การก�ากับดูแลที่ดี โปร่งใส  
 ตรวจสอบได้
• การให้ผลตอบแทนจากการ 
 ลงทุนที่เป็นรูปธรรม 
 และต่อเนื่อง
• แผนธุรกิจที่มีการเติบโต 
 อย่างยั่งยืน
• Good corporate  
 governance, transparency,  
 accountability.
• High and Sustainable 
 return on investment
• Business plan that  
 ensures sustainable  
 growth

• ความย่ังยนืจากมาตรฐานภายใน
• การก�ากับดูแลกิจการ
• Sustainability within  
 an Organization Chapter
• Corporate Governance  
 Chapter

ตารางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Table Showing Details of Stakeholder Engagement
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Groups of Stakeholders

G4-24

วิธีกำรมีส่วนร่วม 
Stakeholder Engagement 

Methods G4-26

ควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stakeholder Expectation
G4-27

กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Response to Each Group 
of Stakeholder G4-27

2. ต่อลูกค้า 
Customer

• กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
• การเข้าพบลูกค้าตามแผนงาน
• การส�ารวจความพึงพอใจ 
 ประจ�าปี
• เอกสารข้อมูล จดหมายข่าว 
• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
 รับเรื่องร้องเรียน
• Customer relation activities 
• Company Visit
• Annual Customer’s  
 Satisfaction Survey
• Documentary, Newsletter
• Complaint receipt via  
 complaint channels

•  คุณภาพการให้บริการ 
 ตลอดสายของการบริการ
• การส่งมอบบริการที่ปลอดภัย 
 ได้มาตรฐานและตรงเวลา
• ความสามารถในการตอบสนอง 
 ต่อลูกค้าที่เหมาะสม
•  Service quality of the  
 whole service Chain
•  Service Delivery with  
 Safety, Standard and  
 punctuality 
•  Timely response to  
 customer needs

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 และผู้รับบริการ
• Customers  
 Responsibility Chapter

3. ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
Trade Partner/Creditor

• ประชุมร่วมกันตามวาระ
• ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์และ 
 โทรศัพท์อย่างสม�่าเสมอ
• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
 รับเรื่องร้องเรียน
• Meeting as appropriate
• Regularly communicate  
 via e-mail and telephone
• Complaint receipt via  
 complaint channel

•  การจัดซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นธรรม 
 โปร่งใส
•  การให้ผลตอบแทนที ่
 เหมาะสมตรงเวลา
•  การเป็นพันธมติรเพ่ือเพ่ิม 
 คณุค่าต่อกนัอย่างยัง่ยนื
•  Fair and transparent  
 Procurement
•  Payment on time
•  Being alliance to add  
 sustainable value to  
 each other

•  การก�ากับดูแลกิจการ
•  ห่วงโซ่อุปทาน
•  Corporate Governance 
 Chapter
•  Supply Chain Chapter
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Groups of Stakeholders

G4-24

วิธีกำรมีส่วนร่วม 
Stakeholder Engagement 

Methods G4-26

ควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stakeholder Expectation
G4-27

กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Response to Each Group 
of Stakeholder G4-27

4. ต่อสังคมชุมชน/สิ่งแวดล้อม
Social/Environment

• การเยี่ยมเยือนพบปะตาม 
 แผนงานชุมชน
• โครงการและกิจกรรมเพื่อ 
 สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• การประชุมร่วมกับชุมชน 
 และองค์กรส่วนท้องถิ่น
• Visiting community 
• CSR activities 
• Meeting with community  
 and local organization

• ความผูกพันของชุมชน 
 ต่อองค์กร
• การไม่เกิดผลกระทบจาก 
 การด�าเนินงานต่อสังคม 
 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาของชุมชนเพื่อ 
 การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
• Relations of community  
 to the organization
• No operational impact  
 on social and  
 environment
• Community development  
 for sustainable self- 
 reliance

• ความยั่งยืนด้านสังคม 
 และชุมชน
• ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
• Sustainable Social and  
 communities Chapter
• Environmental  
 sustainability Chapter

5. ต่อพนักงาน
Employee

• การประชุมพนักงานเพื่อ 
 ชี้แจงผลการด�าเนินงาน 
 ประจ�าปี
• วารสารพนักงานประจ�าเดือน
• กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
• การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
 ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
 ภายใน
• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
 รับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน
• Employee meeting  
 for annual operational  
 results presentation
• Monthly employee journal
• Employee relations  
 activity
• New release via internal  
 communication channels
• Complaint receipt via  
 employee complaint  
 channel

• ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์
• ความมั่นคงในอาชีพ
• การเติบโตในสายงาน
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 ในการท�างาน
• Compensation 
• Career security
• Career path
• Good occupation safety  
 and health in workplace

• บุคลากรเพื่อความยั่งยืน
• Human resource for  
 sustainability Chapter
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การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน  
ขอบเขตและการรับรองคุณภาพรายงาน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2558 จัดท�าขึ้น 
เป็นฉบับที่ 2 จากเดิมที่บริษัทจัดท�าเป็นการรายงาน
ความรับผิดชอบต ่อสังคม โดยในฉบับที่ 2  นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการรายงานผลการด�าเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามแบบการรายงานGRI โดยข้อมลูของรายงานฉบบันี้
ครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(G4-17) ส�าหรับรายงานฉบับนี้ยังขยายขอบเขตการ
รายงานของผลกระทบไปยงักลุม่บริษทัย่อย เช่น บริษัท
ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) บริษัทไทยเชื้อเพลิง
การบิน จ�ากัด (TARCO) และ บริษัท บริการน�้ามัน
อากาศยาน จ�ากัด (IPS) ซ่ึงการจัดท�ารายงานฉบับนี้
จัดท�าข้ึนตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วย
การรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับ G4 (Global 
Reporting Initiative G4) ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ
ต่อความยั่งยืนโดยมีการเปิดเผยข้อมูลใน (G4-32) 
แบบหลกั (In Accordance Core option) ซึง่สอดคล้อง 
ต ่ อ เป ้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื นขององค ์ การ 
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDG) และแสดงตารางความสัมพันธ์ไว้ในหน้า 81-83

การจัดท�ารายงาน  
Reporting Approach

Identified Material Aspect and 
Boundaries

The 2015 Sustainability report of Bangkok 
Aviation Fuel Services Public Company Limited 
is 2nd issue. The previous issue was prepared 
as social responsibility report while this the 
2nd issue objective is to report the company’s 
performance on sustainability to stakeholder 
in line with GRI. Detail in the report covers 
reporting period from January 1st, 2015 to 
December 31st, 2015. 

(G4-17) Information disclosure in the report 
also encompasses impacts derived from BAFS’ 
subsidiaries namely Fuel Pipeline Transportation 
Limited (FPT), Thai Aviation Refuelling Co.,Ltd. 
(TARCO) and Intoplane Services Co.,Ltd. 
(IPS). This sustainability report is prepared 
in accordance to the sustainability reporting 
guidelines G4 (Global Reporting Initiative G4). It 
includes key issues of sustainability and fulfills 
requirements for (G4-32) ‘In accordance’ core 
option together with attachment in regard to oil 
and gas sector supplement in which consistent 
to sustainable development goals (SDG) of 
United Nations. The report shows linkage table 
on page 81-83.
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การประเมินประเด็นส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน (G4-18)

การก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนอ้างอิงจาก
ประเด็นส�าคัญประยุกต์ใช้หลักการก�าหนดเน้ือหา 
(Materiality Assessment ) ตาม GRI โดยร่วมกัน
พจิารณาความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ 
เพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงประเด็นส�าคัญท่ีเกิดขึ้น
ต่อองค์กรและต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีขั้นตอน 
การด�าเนินการ ดังนี้

1.  การระบุประเด็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (G4-18)

บริษัทด�าเนินการคัดเลือกเน้ือหา และระบุประเด็น 
(Aspect) ส�าคัญผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
โดยคัดเลอืกจากผูแ้ทนเข้ารบัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
หลักสูตรโครงการศึกษากรอบการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน (Sustainability Development Framework 
Project) และยังได้มีการทบทวนประเด็นตามกลุ่มของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Materiality Assessment Process (G4-18)

With reference to GRI materiality assessment, 
BAFS determines key issues for sustainability 
by considering opinions from stakeholders of 
each group including reviewing major changes 
that occur to BAFS and its stakeholders.  
Detail of process is as follows:

1. Aspect Identification and Stakeholder 
Engagement (G4-18)

BAFS has selected materiality and identified 
sustainability aspects through engagement 
process of representatives from participants 
of the sustainability development framework 
project. BAFS has also reviewed aspects 
concerning stakeholders of each group (G4-25)  
whereby stakeholders are classified into  
5 groups in accordance with company missions. 
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2.  การล�าดับประเด็นส�าคัญ (G4-18)

ในขั้นตอนการจัดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นส�าคัญแต่ละ
ประเดน็ใน 2 ด้านคอืระดบัอทิธพิลต่อการตดัสินใจและ
การประเมนิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และระดบัผลกระทบ 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
จนได้เป็นประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

2.  Aspect Prioritizing (G4-18)

Aspect prioritizing is processed by considering 
aspects testing results in 2 dimensions: their 
levels of influence toward stakeholders’ 
decision-making and assessment; and theirs 
levels of impact on economic, social and 
Environment of company, therefore, concludes 
key issues for sustainability with detail as 
follows:
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เศรษฐกิจ
Economic

สังคม 
Social

สิ่งแวดล้อม 
Environment

1. การบริหารจัดการระบบให้บริการ 
 น�้ามันอากาศยาน และกระจายมูลค่า 
 เศรษฐกิจ

1. Into-plane service system  
 management and economic  
 value distribution.

2. การพัฒนาบุคลากร

3. สุขภาวะในการท�างาน

4. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

5. ความมั่นคงปลอดภัยและแผนการ 
 ตอบสนองชุมชน

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การต่อต้านการทุจริต

2. Human resource development

3. Happy Workplace

4. Community development  
 and engagement

5. Security and community  
 response plan

6. Law compliance

7. Anti-corruption

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนา 
 ด้านสิ่งแวดล้อม

9. ประสิทธิภาพพลังงาน และการ 
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8. Mitigation of impact and  
 environmental development.

9. Power efficiency and  
 climate change.

3.  การทวนสอบประเด็น (G4-18)

เมื่อได้ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน บริษัทมีการ
ด�าเนินการร่วมกับผู้เก่ียวข้องในหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องสอดคล้อง 
และความครอบคลมุทกุด้านของการด�าเนนิธรุกจิ โดยม ี
หน่วยงานการจัดการความยั่งยืนสรุปข้อมูลผลการ
ทวนสอบเพือ่เสนอฝ่ายบรหิารพจิารณารบัรองประเดน็
ส�าคัญด้านความยั่งยืน

3.  Key Issues Reviewing (G4-18)

After the conclusion of the key issues for 
sustainability, Corporate Communication 
and Social Responsibility Department has 
reviewed the identified aspects to ensure 
their completeness and accuracy with their 
boundaries that covers all business dimensions, 
then Corporate Communication and Social 
Responsibility Department has proposed to 
the Management for approval on sustainability 
aspects.

(G4-19)
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ขอบเขตการรายงาน

การก�าหนดขอบเขตของการรายงาน (Scope) และ
ขอบเขตของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ (Aspect 
Boundary) นั้นพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
ผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการด�าเนนิงาน และความพร้อม 
ของข้อมูล ซึ่งครอบคลุม BAFS และกลุ่มบริษัท  
(บรษิทัย่อยทางตรง) ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจส่งผลต่อ
ภายนอกองค์กร รายละเอยีดแสดงตามตารางข้างล่างนี้

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�าคัญ (G4-19) 

Sustainability Aspects 
(G4-19)

ขอบเขตการรายงาน Reporting Boundaries

ภายในองค์กร within organization (G4-20)
ภายนอกองค์กร (G4-21) 
Outside Organization 

(G4-21)BAFS
บริษัทย่อยทางตรง Direct Subsidiaries

FPT TARCO IPS

1. การบริหารจัดการระบบ 
 ให้บริการน�้ามันอากาศยาน  
 และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจ
 Into-plane service  
 system management and  
 economic value  
 distribution

    ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ 
Shareholders and creditors

2. การพัฒนาบุคลากร
 Human resource  
 development

 -

3. สุขภาวะในการท�างาน
 Happy Workplace  คู่ค้า ผู้รับเหมา 

Trade Partners and 
contractors

4. การมีส่วนร่วมและพัฒนา 
 ชุมชน
 Community development  
 and engagement

 ชุมชน สังคม
หน่วยงานภาคท้องถิ่น 
Community, society, and 
local organizations

การเสนอประเด็นส�าคัญในรายงาน Key Aspects Presented in Sustainability Report

Reporting Boundaries

Scope and aspect boundary will be considered 
in terms of their linkages to business and 
potential impacts including availability of 
information. The scope and aspect boundary 
encompass BAFS and its Corporate Group  
(direct subsidiaries) including third parties  
as per shown in table below:
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ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่ส�าคัญ (G4-19)

Sustainability Aspects 
(G4-19)

ขอบเขตการรายงาน Reporting Boundaries

ภายในองค์กร within organization (G4-20)
ภายนอกองค์กร (G4-21) 
Outside Organization 

(G4-21)BAFS
บริษัทย่อยทางตรง Direct Subsidiaries

FPT TARCO IPS

5. ความมั่นคงปลอดภัยและ 
 แผนการตอบสนองชุมชน
 Security and community  
 response plan

 คู่ค้า ผู้รับเหมา 
ชุมชน สังคม 
Trade partners, contractors, 
community, and society

6. ประเด็นการปฏิบัติ 
 ตามกฎหมาย
 Law compliance

 คู่ค้า ผู้รับเหมา 
Trade partners and 
contractors

7. การต่อต้านการทุจริต
 Anti-corruption  ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้รับเหมา 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
Shareholders, creditors, 
trade partners, contractors,  
and relevant government  
agencies.

8. การบรรเทาผลกระทบ 
 และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 Mitigation of impact  
 and environmental  
 development

 ชุมชน สังคม 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
Community, society, 
and relevant 
government agencies.

9. ประสิทธิภาพพลังงาน 
 และการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ
 Power efficiency  
 and climate change

 ชุมชน สังคม 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
Community, society, 
and relevant 
government agencies.
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เน่ืองจากการระบุขอบเขตน้ีเป็นการรายงานตาม GRI  
เป็นปีที ่2 กระบวนการเกบ็ข้อมลูยงัมข้ีอจ�ากดัในหลาย 
ด้านที่จะสามารถเก็บข้อมูลของบริษัทย่อย และข้อมูล 
ภายนอกองค์กร ท�าได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ฉะนั้น 
รายงานฉบบันีจ้งึเป็นเพยีงการเปิดเผยข้อมลูเฉพาะของ 
บรษิทัเท่านัน้ ทัง้นีบ้รษัิทมุง่หวงัทีจ่ะพฒันากระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
รายงานได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต

4.  การรับรองคุณภาพของรายงาน

การรับรองคุณภาพการรายงานในด้านต่างๆ ของ
รายงานฉบบันี ้ด�าเนนิการทัง้จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ภายในองค์กรจากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ไม ่มีการรับรองเนื้อหาจาก 
หน่วยงานภายนอกเนื่องจากเนื้อหาข้อมูลมีการ 
ตรวจสอบจากผูต้รวจข้อมลูในกระบวนการภายในของ
องค์กรแล้ว 

5.  ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 834 8900 

website: www.bafsthai.com

The above reporting boundaries are shown in 
BAFS the 2nd issue of sustainability report, which 
is prepared in accordance to GRI sustainability 
reporting guidelines. Due to information 
collecting process for some areas is limited; 
therefore, this report discloses information 
which related to BAFS only. Nonetheless, 
BAFS aims to develop information collecting 
process to be efficient in order to prepare more 
comprehensive report in the future. 

4.  Quality Assurance of Report

Quality assurance of details in this report was 
undertaken by relevant departments within 
organization through their workshops. However, 
content in this report is not certified by third 
party organization because it has already 
been verified by both of internal and external 
examiners.

5.  For more information, please contact:

Corporate Communication and Social 
Responsibility Division

Bangkok Aviation Fuel Services PLC.

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

Tel: 02 834 8900

website: www.bafsthai.com
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ความย่ังยืนจากมาตรฐานภายใน 
Sustainability within an Organization

Our Organization: 



การด�าเนินงานและแผนกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรยืดถือตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งสอดคล้องและครอบคลุม 
ในทุกมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
องค์กรแห่งความย่ังยืน โดยก�าหนดเป็นเป้าหมายไว ้
ใน 3 ด้านหลักคือ

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ

ส่งเสรมิความย่ังยนืทางธรุกิจของบรษัิท และกลุ่มบรษิทั 
ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ผ่านการปฏิบัติการเพื่อ 
มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการบริการธรุกจิพลงังาน และการ
บริหารจัดการสายโซ่อุปทานแบบบูรณาการ

เป้าหมายทางสังคม

รับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตส�านึก 
ใส่ใจต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านวิธีการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

การจัดการและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Management Approach

Sustainable Development

BAFS set its operation by adhering to its 
vision which encompasses all dimensions 
of sustainable development to ensure its 
organization’s sustainability. BAFS has focused 
on 3 main goals as follows: 

Economic goal

Promoting sustainability of the Company and 
the Corporate Group including developing 
their operations with aim in striving toward 
excellence in energy service industry and  
supply chain management integration.

Social goal

Elevating quality of life of people in society 
and community, who are direct and indirect 
stakeholders of the Company and the  
Corporate Group. 

Environmental goal

Committing in using natural resources 
responsibly with conscience including giving 
heed on environmental impacts and natural 
environmental protection through their business 
operations for sustainable development.
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โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทมีคณะท�างานรับผิดชอบในการก�ากับดูแล 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อก�าหนด
นโยบาย กลยทุธ์และแผนงานทีส่อดคล้องกบัเป้าหมาย
ของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล โดยคณะท�างานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development 
Working Group) ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะท�างานทีเ่กีย่วข้อง
กับการด�าเนินงานการริเริ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
จัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สนับสนุน
หน่วยงานอืน่ๆ ในการยดึมัน่ในนโยบายการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์กลางส�าหรับการท�างานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายก�ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 15 ท่าน 
ซึง่มาจากฝ่ายบรหิารหรือผูแ้ทน จากแตล่ะหนว่ยธรุกจิ
และฝ่ายงานต่างๆ

Sustainability Management Structure

BAFS established Sustainability Development 
Working Group to take responsible for 
organizational sustainability, for example, to 
stipulate policies, strategies and plans that 
are consistent to the organization’s goals 
and international standard. It comprises 15 
committees who are representatives from 
the management and other organizations. 
The Sustainability Development Working 
Group initiates and implements sustainable 
development as well as promotes its policies 
adherence including being center to 
collaborate with other relevant departments.  
The Sustainability Development Working Group 
regularly report its implementing progress to the 
management and internal control unity.
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นโยบายความยั่งยืน

บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
มุง่มัน่เป็นบรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน ด้วยการ สร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ โปร่งใส ด้วย
คุณภาพการบริการที่ดี ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อ
อนาคตทีย่ัง่ยนืของสงัคมและสิง่แวดล้อม ตามกรอบการ
บริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามมาตรฐานสากล โดยมนีโยบายการด�าเนนิงาน ดงันี้

 ข้อ 1) ด�า เนินธุร กิจอย ่างสมดุลทั้ งทางด ้าน 
 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมการค�านึงถึงผู้มีส่วน 
 ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างการ 
 เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

 ข้อ 2)  มกีารด�าเนนิงานตลอดห่วงโซ่อปุทาน ควบคู่ 
 กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม 
 สิง่แวดล้อม คณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

 ข้อ 3)  ก�าหนดกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
 ไปพร ้อมกับการด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นมิตรต ่อ 
 สิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 4) ส ่งเสริมการสร ้างนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 และนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ในการด�าเนินงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการ 
 พฒันาชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื

Sustainability Policy

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited (BAFS) commits in conducting business 
by adhering to sustainable development 
principles. BAFS focuses on operational 
excellence and transparency; therefore, BAFS 
provides services with quality and highest 
safety to ensure stakeholders’ confidence and 
sustainability of social and environment. BAFS 
conducts sustainable development under 
management framework in accordance to 
international standard with operating policies 
as follows:

 No.1) Balancing business operations in  
 aspects of economic, social and environment  
 under good corporate governance 
 framework as well as concerning to all  
 groups of stakeholders in order to obtain  
 business sustainability.

 No.2) I m p l e m e n t i n g  s u s t a i n a b l e  
 development throughout supply chain to  
 be in parallel with the business growth by  
 giving heed on social, environment, quality,  
 safety and occupational health.

 No.3) Stipulating strategies for economic  
 g rowth together  w i th  conduct ing  
 environmental friendly businesses. 
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 ข้อ 5)  เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านความ 
 ยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการรายงานตาม 
 มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 
 มกีารเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ 
มีหน้าที่ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน ดังกล่าว

แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ปี 2559 - 2563

ในปี 2558 บรษิทัก�าหนดกลยทุธ์ และแผนการด�าเนนิงาน 
ปี 2559 - 2563 โดยกลยุทธ์ที่ส�าคัญด้านหนึ่งคือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความ
ยั่งยืน โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานไว้เป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 
แผนงานและเป้าหมาย ดังแสดงรายละเอียดตามภาพ

 No.4) Promoting business and social  
 innovations to increase operating efficiency  
 as well as creating engagement in community  
 development to ensure its sustainable  
 self-reliance.

 No.5) Disclosing complete and transparent  
 information regarding sustainabil ity  
 implementation which is processed in  
 accordance to international standard  
 of reporting framework for sustainable 
  development. 

In addition, Board of Directors, executives 
and employees of all levels have duties 
in overseeing, supporting, advancing and 
performing in compliance to aforementioned 
policies and sustainability management.

Sustainable development Strategic Plans 
of Year 2016-2020

In 2015, the Company had defined strategies 
and operating plans for 2016 - 2020. One key 
strategy is sustainable development for striving 
to become sustainable organization. It includes 
economic, social and environment aspects 
with operating plans and goals as per shown in 
diagram below.
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บริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
ครอบคุลมทั้งสายของธุรกิจ

Handling risks which occur 
in supply chain for the 

whole business line

สร้าง/ต่อยอดวัดประโยชน์และ
เผยแพร่นวัตกรรมทางธุรกิจ
Create Development 

assessment and announce 
Business Innovation

จัดการการมีส่วนร่วมได้ครบ
ทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียใน

ประเด็นด้านความยั่งยืน
Managing all groups of 

stakeholders engagement 
in regard to sustainability

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย
การค�านงึถงึประเดน็ 

ทางสงัคมสิง่แวดล้อมและการ
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

Implementing 
procurement process by 
concerning to social and 

environment aspects 
as well as respecting 

human rights

ได้ผลความพึงพอใจของ
พนักงานและตอบสนอง 

 ความพึงพอใจของ
พนักงานอย่างเหมาะสม
Gaining empleyees’ 

satisfaction as well as 
responding to employees’ 
satisfaction appropriately

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพื่อพัฒนาให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Creating engagement in 
community development 
to ensure its sustainable 

self-reliance

มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ม ี
การปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด ์
สุทธิเป็นศูนย ์

Carbon Neutral 
Company

สามารถลดการใช้ 
ทรัพย์ยากรอย่างม ี

ประสิทธิภาพ
Being able to reduce 
the use of natural 

resource sefficiently

การวัดระดับ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน
Employees’ 

Satisfaction Levels 
Measurement

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain 
Management

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

Community 
Engagement

การสร้างนวัตกรรม
ทางธุรกิจ

Business Innovation 
Creation

การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
Reduction of 

Greenhouse Gas 
Emissions

จัดท�าการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
Stakeholders 
Engagement 

Implementation

การจัดสรรใช้
ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

Efficiently Use of 
Natural Resources

กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อความยั่งยืน

Procurement Process 
for Sustainability

แผนงานตามกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559 - 2563
Sustainable Development Strategic Plans of Year 2016 - 2020
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คณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิ
ธรุกิจ โดยยดึถือปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยเช่ือม่ันว่าจะสามารถน�าพา
บรษิทัให้บรรลเุป้าหมาย และเตบิโตอย่างยัง่ยนื รวมทัง้
สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และได้พยายาม
ปรบัปรงุให้มกีารปฏิบัตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 รวมทั้งชี้แจงเหตุผล
หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทน�ามาใช้ในกรณีที่บริษัท
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ 

ทัง้นี ้ทางบริษัทยงัได้มอบหมายให้นางปานดาว สขุยางค์  
ท�าหน้าท่ีหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดย
เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(รายละเอียดประวัติของ หัวหน้างานก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ ้น 
และการจัดการ”

การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

The Board of Directors of Bangkok Aviation 
Fuel Services Public Company Limited (BAFS) 
recognizes that good corporate governance 
is vital for business operation. Therefore, to 
ensure goals accomplishment, sustainable 
growth as well as confidence of shareholders 
and stakeholders’ confidence, BAFS adheres to  
the Good Governance Policy issued by the 
Stock Exchange of Thailand and Code of 
Conduct. 

BAFS had complied with the Principles of Good 
Corporate Governance for Listed Companies 
2006. Later, BAFS had it revised by following 
the Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2012. BAFS also clarifies 
reasons and presents alternative measures 
in case BAFS is unable to comply with such 
principles in some areas. 

BAFS appoints Mrs. Parndao Sukhayang to 
take role as Head of Compliance whereby 
she performs as center of business operation 
supervisory to ensure that it is in compliance to 
laws, regulatory, regulations, policies including 
requirements of organizations involved such 
as the Securities and Exchange Commission 
and the Stock Exchange of Thailand (Head of 
Compliance’s biography is shown in section 
“Shareholding and Management Structures”).
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงคณะ
กรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ปัจจบุนัจ�านวนกรรมการอสิระของ
บริษัทมีจ�านวนครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด โดย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน 

The Board of Directors

The Board of Directors comprises directors 
who have appropriate knowledge, capabilities 
and experiences that are beneficial for the 
Company’s business operation. The Board of 
Directors must include at least 3 independent 
directors and not less than 3 directors. At 
present, number of independent director of 
the Company fulfills requirements of law.  
The existing Board of Directors of the Company 
consists of 15 directors whereby 3 of them are 
independent directors. 
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาในรายละเอียด 
และกลั่นกรองงาน รวมถึงก�ากับดูแลในด้านต่างๆ 
อันจะช ่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานของ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง องค์ประกอบ และหน้าทีข่องคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ท่ี
รายงานประจ�าปี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทยึดม่ันจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมาใช้ในการ
ด�าเนินงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
รวมถึงมกีารจรรยาบรรณธรุกิจของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อให้ม่ันใจว่าเน้ือหามีความเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี บริษัทยัง
ได ้ประกาศนโยบายการก� ากับดู แล กิจการให  ้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
ทัง้นี ้ บรษิทัได้ส่งเสรมิให้บคุลากรปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และจัดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านการท�าแบบทดสอบเป็น
ประจ�าทุกปี 

The Board of Directors established committees 
and sub-committees to assist in detail of 
work studying and to screen works as well 
as to oversee various operation processes 
in order to enhance efficiency of the Board. 
They include the Audit Committee, the 
Remuneration Committee, the Nominating and 
Corporate Governance Committee, and the  
Risk Management Committee. Detail information 
of composition, duties and responsibilities of 
the Board of Directors and Committees is shown 
in the annual report.

Code of Conduct 

The Company adheres to Code of Conduct 
and has it continually complied to ensure its 
appropriateness to be in line with business 
changes and the Company’s transparent 
operation. The Company also announced  
Good Corporate Governance policy to its 
directors, executives and employees to  
acknowledge accordingly.In addition, the  
Company promotes its people to perform in 
accordance to Code of Conduct including having 
them to assess Code of Conduct compliance 
assessment, which is arranged in every year. 

Anti-Bribery and Corruption

BAFS has committed in transparent operation 
as well as anti-bribery and corruption; 
therefore, the Company announced the  
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การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น 

บรษัิทมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ต่อต้านการ
ติดสินบน และการคอร์รัปชั่น และได้ประกาศนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) ซึง่ได้รบั
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ 
ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดคู่มือปฏิบัติเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของผู ้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้ โดยมีหลักการที่ส�าคัญดังนี้

1. การจ่ายเงินเพื่อบริจาคหรือสนับสนุน จะต้องมี 
 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการ 
 กระท�าดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการ 
 คอร์รัปช่ัน และกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ 
 จะต้องไม่รับหรือจ่ายสินบน รวมทั้งไม่ท�าธุรกรรม 
 โดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ 
 ด�าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าท่ี 
 ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการ 
 ตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือ 
 หวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท 

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

Anti-Corruption Policy, which was approved 
by the Board of Directors, in order to have 
all of directors, executives and employees of 
the Company and its subsidiaries to follow 
accordingly.

Bes ides ,  the Company a r ranged the  
anti-corruption practices manual in accordance 
to its predetermined policy as conducting 
guidelines for its executives and employees to 
comply. There are key principles as follows:

1. In regard to monetary donations for  
 charitable purposes, their objectives must  
 be clear and be able to monitor to 
 ensure that such donations will not be used  
 as excuses for bribery. Meanwhile, it must be  
 done on behalf of the Company only  
 whereby receipt of or giving bribery 
 including all forms of unrighteous transactions  
 either directly or indirectly with government  
 officers, other persons or other organizations,  
 in order to repay for any subservient 
 action, are prohibited. 

2. Political Support: the Company adheres  
 in democracy with the King as Head of  
 State; therefore, the Company implements  
 a neutral political policy by not involving in  
 political support or assistance. Nonetheless,  
 the Company promotes its employees to  
 exercise their constitutional election rights.
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3. การให้และรับของขวัญ จะไม่รับ หรือเรียกร้อง  
 ผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่าย 
 สินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ 
 เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยทางตรง 
 หรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัต ิ
 ที่เอื้อประโยชน์ต่อตน บริษัท หรือผลประโยชน์ 
 เกีย่วกบังานของบรษิทั ทัง้นี ้การให้หรอืรบัของขวญั 
 ต้องกระท�าอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่ส่งผล 
 ต่อความได้เปรียบในการพิจารณาตัดสินใจเชิง 
 ธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

4. การเลีย้งรบัรองและการรบัการเล้ียงรบัรอง จะต้อง 
 ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็น 
 ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม ่
 เกนิกว่าเหตุความสมัพนัธ์ปกตจิากบคุคลอืน่ท่ีมหีน้าที ่
 หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบังานของบรษิทั และมคีวาม 
 สมเหตุสมผล เป็นต้น

ท้ังน้ีในปี 2558 บริษัทได ้จัดให ้มีการวิ เคราะห์
หน ่วยธุรกิจท่ีมีความเสี่ยง ที่อาจก ่อให ้ เกิดการ
ทุจริต มีจ�านวน 2 หน่วยงานคิดเป็น ร้อยละ 6.6 
ของหน่วยงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึง บริษัท
ยั ง ได ้ จั ด ให ้ มีการอบรมในหั วข ้อ  “มาตรการ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ
ให้แก่พนักงาน จ�านวน 251 คน จาก 461 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.45 คงเหลือพนักงานที่ยังไม่ได้เข้าอบรม 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 45.55 โดยในปี 2559 จะมีการ
จัดการอบรมให้กับพนักงานจ�านวน 2 รุ่น ซึ่งจะครบทั้ง 

3.  Gifts giving and receiving: receiving  
 or requesting for benefits, or proposing  
 compensation or any kind of bribery  
 including other inappropriate disbursement,  
 either directly or indirectly, in order to repay  
 for any subservient action that contributes  
 beneficial effects to the employees,  
 the Company, or work-related benefits of  
 the Company, are prohibited. Gifts giving or  
 receiving shall be done in transparent  
 manner without influence on any decision  
 making of the Company’s related business  
 issue. 

4.  Welcome recept ion provis ion and  
 acceptance for the Company’s business  
 benefits shall be done reasonably in  
 proper manner that reflects normal relations  
 with third party whose duties or business  
 are related to the Company’s business.

In year 2015, the Company arranged risk analysis 
on departments that might have any potential 
corruption. There were 2 departments of them in 
which equal to 6.6% of the entire departments. 
The Company also arranged training course 
under topic “the Anti-Corruption Measure” to 
promote and provide knowledge regarding the 
anti-corruption in business operation to 251 
employees from 461 of them in which equal to 
54.45%. The rest of 210 employees are equal 
to 45.55% and they will attend the training 
course, which will be arranged in year 2016 to 
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210 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี 2559 และบริษัทยัง
ได้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นให้กับพนักงานในทุกระดับชั้น ทุกพื้นท่ี 
ในการปฏิบัติงาน

จากความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ทัง้ในการก�าหนดนโยบาย แนวทางปฏบิตั ิการจดัอบรม
ให้ความรู้ รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ 
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ส่งผลท�าให้บริษัทได้รับการ
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินเรื่องการป้องกัน
การมส่ีวนเกีย่วข้องกับการคอร์รปัช่ัน (Ani-corruption 
Progress Indicator) จากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบัน
ไทยพัฒน์ ให้อยู่ในระดับ 4 (Certified)

complete 100% accordingly. In addition, the  
Company has conveyed Code of Conduct and  
Anti-Corruption Policy to employees in all  
levels and all operating sites.

With commitment in prevention and resistance 
of corruption, stipulations of Anti-Corruption 
Policy and conducting guidelines including 
training courses arrangement together with 
various operations regarding anti-corruption,  
the Company; therefore, is certified as 
member of the Private Sector Collective  
Action Coalition against Corruption. 

Moreover, BAFS took Anti-corruption Progress 
Indicator assessment, which organized by the 
Securities and Exchange Commission and the 
Stock Exchange of Thailand together with 
Thaipat Institute. The Company was ranked  
in level 4 (Certified).
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจาก
บุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการด�าเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให ้ มีช ่องทางในการแจ ้งเบาะแส หรือ 
ข้อร้องเรียน ในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท�าผิด 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระท�าผิดกฎหมาย 
รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่าง 
ไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้ 

 (1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

 (2) คณะท�างานบรรษัทภิบาล

 (3) ทางจดหมาย

  ประธานกรรมการบริหารหรือประธาน 
  กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริการเชื้อเพลิง 
  การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
  เลขที่ 171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวง 
  ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  10210

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

 (5) เว็บไซต์บริษัท: www.bafsthai.com 

Whistle-Blowing Measures and Whistle-
Blower Protection Mechanisms

BAFS provides channels to receive complaints 
from third person and its employee including 
actions taken upon receipt of complaint. The 
Company stipulates measures to protect and 
maintain confidentiality of complainant as 
follows: 

Receipt of Complaint

BAFS provides channels for whistle-blowing 
and complaint in case experience any act 
suspicious of violating or non-compliance 
with the Code of Conduct of the Company, 
illegal actions including behaviors that imply 
corruption and unequal treatments via  
channels as follows:

 (1) Trustworthy supervisors of all levels.

 (2) Corporate governance working group.

 (3) Mail to:

  Executive Chairman or Chair of Audit  
  Committee Bangkok Aviation Fuel  
  Services Public Company Limited 
  171/2 Kamphang Phet 6 Rd., Don Mueang,  
  Don Mueang, Bangkok 10210

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

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

เมือ่บรษัิทได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนมาแล้ว บรษัิท
จะด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ 
และก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการเพื่อบรรเทา
ความเสียหายให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึง
ความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมท้ังหมด หลังจากน้ัน
ผู ้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตาม 
ผลการด�าเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/
ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง 
รายงานผลการด�าเนนิการดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับแล้วแต่กรณี 

มาตรการคุ้มครอง

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรยีน 
หรือผู ้ที่ ให ้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึง
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีท่ีผู้น้ันเห็นว่าตนอาจ 
ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน 
เสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับ
การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระท�าผิด
จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน จะได้รบั
การพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัก�าหนด 
หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Actions taken upon receipt of complaint 

Upon receipt of complaint, the Company will 
verify factual information, evaluate, investigate 
and stipulate measure to moderate damage to 
those affected. The company takes into account 
damage in overall, then, assigns relevant officer 
who is responsible for such matter to follow 
up on the progress and report result to the 
receiver of whistle-blowing/complaint including 
whistle-blower/complainant. Such result will 
also be reported to the Managing Director, the 
Executive Chairman, the Audit Committee and 
the Board of Directors as appropriate. 

Protection Measure

To protect rights of whistle-blower/complainant 
or person who cooperate in investigation, the 
Company will keep confidential the name, 
address, photograph or any information of 
whistle-blower/complainant or person who 
cooperate in investigation. The Company will 
also set up protection measure in the event that 
they may be unsafe or affected by vexation. In 
this regard, their troubles will be relieved by 
appropriate and fair procedure.

After investigation, if the Company finds that 
any of its employees has acted against Code 
of Conduct and/or anti-corruption policy, 
such employee will receive disciplinary 
punishment as stipulated by the Company 
or legal punishment if such offences are also 
against the law.
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การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บรษิทัปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินในโครงการส�ารวจการ
ก�ากบัดแูลกจิการส�าหรับบรษิทัจดทะเบยีนอยูใ่นระดบั 
ดีเลิศ มาโดยตลอด ดังนี้

Good Corporate Governance Assessment

The Good Corporate Governance Assessment 
is organized by Thai Institute of Directors  
(IOD). As BAFS has consistently complied with 
the Good Corporate Governance principles,  
results of the assessment of each year show 
that BAFS has been ranked in excellent  
level as:

36 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558
SUSTAINABLE REPORT 2015

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 

โดยสมาคมส ่งเสริมผู ้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนและส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึง่ของการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีบริษทัจงึส่งเสรมิ
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ดังนี้

Quality Assessment for Annual General 
Meeting Arrangement 

The quality assessment for annual general 
meeting arrangement is conducted by Thai 
Investors Association, Thai Listed Companies 
Association and the Securities and Exchange 
Commission. BAFS recognizes the rights 
of shareholders and equal treatment of 
shareholders which are part of the Good 
Corporate Governance. Therefore, BAFS 
promotes the annual general meeting 
development as well as improves its quality. 
Results of AGM assessment of the Company 
are shown below as follows: 
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บุคลากรเพื่อความย่ังยืน 
Human Resource for Sustainability

พนักงานบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่พนักงานที่ท�างานในเวลาปกติและพนักงาน
ท่ีท�างานกะ เน่ืองจากการให้การบริการของบริษัท
เป็นการให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน จึงต้องมี
พนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 
24 ชัว่โมง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมพีนกังาน
ทั้งสิ้น 449 คน แบ่งเป็นพนักงานท�างานในเวลาปกติ 
137 คน พนักงานกะ 312 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
ชาย 367 คนและพนักงานหญิง 82 คน ทั้งนี้ สัดส่วน
ของพนักงานชายของบริษัทมีมากกว่าพนักงานหญิง
เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดให้
มีระบบการคัดเลือกพนักงานที่มีมาตรฐาน มีทั้งการ
สอบข้อเขียน การทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์
ต่างๆ และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน
ของแต่ละบุคคล รวมท้ัง มีการตรวจสุขภาพพนักงาน 
ก่อนเข้าการท�างานด้วย

จากกระบวนการในการคดัเลอืกพนกังานทีมี่มาตรฐาน 
ท�าให้บริษัทมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
กับงานในแต่ละหน้าที่ที่แตกต่างกันไปซ่ึงเป็นก�าลัง
ส�าคัญขององค์กร

The employees of BAFS are categorized 
into 2 types include employees who work 
normally during office hours and shift work 
employees. As the Company’s business 
is the into-plane service; therefore, shift 
work employees are arranged to provide  
24-hour service. As of December 31st, 2015,  
BAFS employees all together were 449 of 
them. They consist of 137 employees who 
work during normal office hours and 312 shift 
work employees in which 367 employees are 
male and 82 employees are female.

BAFS arranges standard recruitment system to 
select for new employee. There is process of 
written examination, psychological tests and 
interview are processed ensure the candidate’ 
knowledge, capabilities and appropriateness 
for vacant position. The medical checkup 
is also arranged for new employee before 
employment. 

As process of recruitment is standardized,  
BAFS therefore, obtains competent and 
appropriate employees for different functions. 
They are crucial force of the organization.
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การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีก�าหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานท่ีชัดเจน โดยมีการให ้
ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกันบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจ
กล่าวได้ว ่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ส�าหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจ�าปี (โบนัส)  
ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา การท�าประกันชีวิต อุบัติเหตุ 
และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน รวมท้ังสวัสดิการด้าน
อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัทได ้
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบ
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่อง
สวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ และเพื่อสร้างหลัก
ประกันทางการเงินส�าหรับพนักงานเมื่อต้องออกจาก
งานหรอืเกษยีณอาย ุซึง่ถอืเป็นการส่งเสรมิให้พนกังาน
พึง่พาตนเองด้านการเงนิในระยะยาวได้ระดบัหนึง่ จงึได้
จัดให้มีสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงมาจากเงิน
ของพนักงานที่จ่ายสะสม เงินของบริษัทท่ีสมทบตาม
อายกุารท�างานของพนกังาน และผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้
จากเงนิดังกล่าว โดยบริษทัสนบัสนนุการบริหารกองทุน
อย่างมีส่วนร่วม เรียกว่า Employee Choice ที่เปิด
โอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเอง
และปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

Compensation and Benefits Management

BAFS  defined regu la t ions  rega rd ing 
compensation and benefits clearly by providing 
appropriate compensation and benefits 
to the employees. Comparing to other 
companies that conduct the same business, 
compensation and benefits arranged by the  
Company is in good to very good levels. 

According to policy, BAFS pays compensation 
to employees in the form of salary, annual 
bonus, cost of living, overtime wage, health 
& life and accident insurance as well as other 
benefits, such as medical expenses, emergency 
loan and grant-in-aid for home loan interest, 
etc. According to regulations of the Ministry 
of Labour and Social Welfare, BAFS has 
established Welfare Committee which includes 
representatives from both employer and 
employee to consider specifically on welfare of 
the employees. Moreover, to ensure financial 
security for employees upon their resignation 
or retirement and to promote their self-reliance 
in long term, BAFS therefore, established 
provident fund whereby the employees pay 
for their accumulated funds and BAFS pays 
for their counterpart funds with percentages 
defined in accordance to number of their 
working years. The payments for provident 
fund from both sides will be accumulated 
and distributes benefits to the Employees 
as well. BAFS also promotes fund managing 
engagement called “Employee Choice”, which 
allows the employees to choose investment 
policy for provident fund by themselves and 
they are able to change it for once a year with 
detail as follows: 
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ตั้งแต่บรรจุ - 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี 

ขึ้นไป - 10 ปี

ตั้งแต่ 10 ปี 
ขึ้นไป - 15 ปี

ตั้งแต่ 15 ปี 
ขึ้นไป - 20 ปี

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

พนักงานของบริษัททุกคนได ้รับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความ
โปร่งใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดให้แต่ละงาน 
มงีานรายบคุคล ซึง่ได้ก�าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance  
Indicators: KPIs) ในแต่ละด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
ให้พนกังานทราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงปลายปี เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวจะมี
ผลต่อการปรบัเงนิเดอืนของพนกังานส�าหรบัต้นปีถดัไป

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับ
พนักงานแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามระดับ
ของพนกังานแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกันตามระดบั
ของพนักงาน และลักษณะงาน โดยส�าหรับพนักงาน
ในระดับบริหาร จะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญ 
ในตวัชีว้ดัทีผ่กูกบัตวัชีว้ดัของบรษิทั (Corporate KPIs) 
มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ ส่วนพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการจะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญกับตัวชี้วัด
เฉพาะต�าแหน่งงาน และพฤติกรรม

Further, every employee’s performance will 
be assessed systematically, transparently 
and fairly whereby each individual will 
have work assignment together with key 
performance indicators (KPIs) in advance to 
ensure employees’ awareness of factors that 
will affect to their performance assessment. 
The employees’ performance assessment is 
arranged during the end of each year as it 
result will affect to their salary adjustment in 
the following year. 

Meanwhile, key performance indicators 
used for performance assessment of each 
employee are different in terms of levels 
and characteristics of works. For executives, 
weight of importance of their key performance 
indicators will be relevant to the Corporate KPIs 
more than the operations level employees’. 
For the operations level employees, weight of 
importance of their key performance indicators 
are depended on their positions and behaviors.

อัตราการสมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานประจ�าร้อยละ 100 เป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) 
Rate of contribution to the provident fund. (100% of employees are members of the fund)
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ความสัมพันธ์แรงงาน

บริษทัได้จดัให้มคีณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
(Human Resource Management: HRM) ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้อ�านวยการในแต่ละฝ่าย และเทียบเท่า
ผู้อ�านวยการฝ่ายเพื่อดูแลนโยบายและอนุมัติในเรื่อง 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการบริหารทรพัยากรบคุคล เช่นการเลือ่นขัน้ 
เลื่อนต�าแหน่ง การปรับกลุ่มงาน การอนุมัติต�าแหน่ง
งานใหม่ การปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน แผนการฝึก
อบรม การอนุมัติเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ ในแก่พนักงาน 
การอนมุตัใิห้ทนุการศกึษาให้แก่พนกังาน และการดแูล
ด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงานในด้านต่างๆ เป็นต้น

ส�าหรับในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
โดยตรง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
บริษัท (ก.ส.บ.) ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้าง
และลูกจ้าง โดยส�าหรับฝ่ายลูกจ้างได้มีตัวแทนของ
พนักงานที่ได้รับเลือกตั้งมาจากทุกฝ่าย เพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ บริษัทได้
ให้ความส�าคัญด้านความสัมพันธ์ต่อพนักงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เช่น จัดให้มีการ
ประชุมร ่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน
เป็นประจ�าปีละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งผลการด�าเนินงาน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ซักถาม 
ข้อสงสยัทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานของบรษิทัจัดให้มกีาร
ประชุมภายในฝ่ายงานเป็นรายเดือน หรือการประชุม
ภายในส่วนงานอย่างสม�่าเสมอ

Labour Relations

BAFS established Human Resource Management 
(HRM), which consists of directors and acting for 
directors from each department, to oversee and 
approve on matters relevant to human resource 
management, for example, promotion, working 
groups and employees’ salary adjustments, 
training programs, employee loans approval, 
approval for employee scholarships including 
other labour relations in all areas, etc.

BAFS also established The Welfare Committee 
to be responsible for employee benefits 
improvement. The Committee comprises 
representative from employer and employees, 
who are elected from all departments, to focus 
specially on employee benefits. BAFS places 
importance on relations with employees; 
therefore, it has continually communicated 
with employees through various channels,  
such as joint meeting between the management 
and employees for twice a year to update 
employees on BAFS performance, exchange 
opinions and open opportunity for employees 
to ask questions relevant to the management, 
monthly meeting within department and 
regular meeting in different department.

 คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง
 Representative Employer

สัดส่วนคณะกรรมการ 
สวัสดิการบริษัท

Member of Welfare 
Committee Breakdown

 คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง
 Representative Employee
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บริษัทได้จัดให้มีสโมสรพนักงาน ซ่ึงมีตัวแทนจาก
พนักงานฝ่ายต่างๆ และก�าหนดให้ผู้อ�านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นที่ปรึกษาสโมสร ซึ่งมี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยสโมสรพนักงาน
เป็นเสมือนศูนย์กลางของพนักงานในการด�าเนินการ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ ์
อันดีต่อกัน โดยในสโมสรได้จัดให้มีชมรมต่างๆ ซึ่งเป็น
ไปตามความต้องการของพนกังาน เช่น ชมรมท่องเทีย่ว 
ชมรมกีฬาต่างๆ รวมทั้งมีการดูแลในการจัดสถานที่ 
ออกก�าลังกายให้พนักงานเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วย

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัให้มกิีจกรรมของแผนกสือ่สาร
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างพนักงานรวมถึงบริษัทในเครือ โดยมีการจัด
กิจกรรมให้แก่พนักงานเป็นประจ�า 2 เดือนต่อครั้ง 
เช่น กิจกรรมผู้บริหารและเพื่อนพนักงานร่วมแจกน�้า
คลายร้อนแก่พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม กิจกรรม
ปั่นจักรยานเช่ือมใจ กิจกรรมพาพนักงานไปท�าบุญ 
ฟังธรรม และ กจิกรรม No Gap เพือ่ลดช่องว่างระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น

Moreover, Employee Club with employee 
representatives from all departments was 
set up whereby the Human Resources & 
Administration Director takes charge as the 
club advisor. The Employee Club serves as 
the employee activity center that organizes 
employee activities to enhance good relations 
among employees. The Club assists employees 
to establish special interest groups, such as 
travel and sports, etc., including arranging a 
place for employees to exercise to promote 
good health. 

Further, BAFS Communications Division is 
responsible for strengthening relations with 
employees through monthly activities, such as 
drinking water distributed by the executives and 
colleagues to employees at operating fields, 
cycling together, merit trip to listen to sermon, 
and “No Gap” activity to reduce gap among 
the executives and employee, etc. 
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การพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรม

บรษัิทมุง่มัน่พัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เสรมิสร้าง 
ความสามารถของบุคลากร และทบทวนความรู้ด้าน
เทคนิค วิธีการ และกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เป็นข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมพัฒนาความรู ้
และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท 
จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ตาม
แผนงานการฝึกอบรมภายในท้ังสิ้น 19 หลักสูตร 
ตัวอย่างเช่น

 •  หลกัสตูร Train the trainer for Operational  
  Training Team

 •  หลักสูตรบรรษัทภิบาลที่ดี และมาตราการ 
  ต่อต้านคอรัปชั่น

 •  หลักสูตรสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม 
  ในการท�างาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  พนักงาน

 •  หลกัสตูรการซ้อมแผนปฏบัิติการฉกุเฉนิประจ�าปี

 •  หลักสูตรการอบรมดับเพลิงตามมาตรฐาน JIG

 •  หลักสูตรทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัย 
  และควบคุมคุณภาพน�้ามัน

โดยในปี 2558 บริษัทสามารถด�าเนินการฝึกอบรบ 
ให้กับพนักงาน ตามแผนการฝึกอบรบภายใน ได้ครบ
ตามที่แผนงานก�าหนดไว้ท้ังหมด ท้ังน้ีไม่รวมหลักสูตร
ฝึกอบรมภายนอก

BAFS is committed to continuously develop 
human resources for strengthen the capacity of 
employees. And review of technical knowledge, 
methods and new regulations are necessary 
for the operation. To develop the knowledge 
and skills to prepare the career progressive 
development. In recent years, the company 
provides training to employees at all levels. 
As planned a total of 19 training programs, for 
example.

 •  Train the trainer for Operational Training  
  Team program

 •  Good Corporate Governance And  
  anti-corruption measures program

 •  Occupational Health and Environmental  
  Training program and to promote  
  employees wellness program

 •  Emergency Operations Training Program

 •  Fire Drill Training Program by JIG Standard

 •  Refreshment program on safety and  
  oil quality control

The Inhouse training program in 2015, the 
company conducted training program for 
employees have completed 100 percent. 
Excluding the employees are implementing 
training program in order to request from other 
outside organizations.
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หัวข ้อด ้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ที่ปรากฏในข ้อตกลงอย ่างเป ็นทางการ 
กับสมาพันธ์แรงงาน (G4-LA8)

หัวข ้อด ้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีบริษัท 
ด�าเนินการส�าเร็จในปี 2558 มีดังนี้

1.  พนักงานและผู ้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น 
 หยุดงานเกินกว่า 3 วันท�างานขึ้นไปในปี 2558

2. พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีโรคจากการท�างาน 
 อันมีผลให ้ สูญเสียสมรรถภาพทางร ่างกาย 
 อย่างถาวรในปี 2558

3. ขยายหวัข้อการฝึกอบรม พร้อมเพิม่จ�านวนผู้เข้ารบั 
 การฝ ึกอบรมและฝึกซ ้อมแผนฉุกเฉิน 10% 
 จากปี 2557

4. เพิ่มประสิทธิผลของการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้าน 
 การยศาสตร์ ส�าหรับพนักงานใหม่ที่ท�างานใน 
 ส�านกังาน โดยเพิม่อตัราการประเมนิพนกังานใหม่ 
 ทุกคน (100%)

5. จัดท�าคู่มือระเบียบการดูแลสุขภาพและการตรวจ 
 สขุภาพพนกังาน รวมทัง้ทบทวนความเป็นปัจจบุนั 
 ของคู ่ มือมาตรฐานด ้านการบริหารจัดการ 
 อาชีวอนามัยให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Health and Safety Topics Covered in 
Formal Agreements with Trade Unions 
(G4-LA8)

Health and safety topics that BAFS accomplished 
in year 2015 include:

1. No accident, which causes leave for more 
 than 3 working days, occurred to employee  
 and contactor in year 2015. 

2.  No record of disease caused by operating  
 activity, which resulted in permanent loss 
 of physical ability, occurred to employee  
 and contractor in year 2015. 

3.  Extended training topics and increased  
 number of participants for trainings and  
 emergency rehearsals for 10% comparing  
 to year 2014.

4. Increased efficiency of ergonomics risk  
 assessment for new employee, who works  
 in the office, by having all new employees  
 assessed for 100%. 

5.  Arranged regulations manual regarding  
 health-care and medical checkup for  
 employees including reviewing update  
 of standard manual for occupational health  
 management to ensure its effectiveness.
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ร ้อยละของก� า ลั งแรงงานรวมที่ อ ยู ่ ใ น
คณะกรรมการร่วมเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงานและการจัดการ ซ่ึงมี
ส่วนร่วมในการดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
โครงการด ้ านอา ชีวอนา มัยและความ
ปลอดภัย G4-LA5

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในทกุพ้ืนทีป่ฏบิตังิาน 
ซึ่งท�าหน้าที่จัดการดูแลให้พนักงานทุกคนมีความ
ปลอดภัยในการท�างาน พร้อมก�าหนดกฎระเบียบ 
ข้อก�าหนดและวธิกีารทีป่ลอดภยั จดัหาอปุกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนกังาน เสนอแนะมาตรการ
ปรบัปรงุแก้ไขในกรณทีีพ่บสิง่ทีไ่ม่ปลอดภยัต่างๆ ทีอ่าจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย 
ในการท�างานของ ลูกจ้าง ผู ้รับเหมา และบุคคล
ภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการ 
ในบริษัท ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ด้านความปลอดภัยให้มีข้ึนภายในบริษัท โดยมี
การตรวจสอบติดตาม และทบทวนผลการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

Percentage of  Total  Workforce 
Rep resen t ed  i n  Fo rma l  Jo in t 
Management-Worker Health and 
Safety Committees that Help Monitor 
and Advice on Occupational Health 
and Safety Programs G4-LA5. 

BAFS set up the Workplace Safety, Health and 
Environment Committee for every operating site 
to manage and ensure safety of employees. The 
Committee has stipulated rules and regulations 
including safe working process. Meanwhile, 
personal protective equipment is well arranged 
for employees. To safeguard employees, 
staff members, contractors and visitors, the 
Committee also suggests improving measures 
in case experiencing unsafe matters which may 
cause danger to operations. In addition, the 
Committee will promote and support safety 
activities arranged within BAFS as well as will 
monitor and review their operating results 
consistently. 

45WORLD CLASS OPERATION



คณะกรรมการ
The Workplace Safety, Health 
and Environment Committee

สถานีบริการเติมน�้ามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi 
Into-plane Refuelling Station

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Aviation 
Fuel Storage Station

สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน
และสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Into-plane 
Refuelling Station and 
Don Mueang Aviation 
Fuel Storage Station

ตัวแทนนายจ้าง
(ประธานคณะกรรมการ)

Representatives of Employer
(the Chairman of Committee)

1 (9%) 1 (14%) 1 (9%)

ตัวแทนระดับบังคับบัญชา  
(กรรมการ)

Representative Supervisors 
(Committee)

4 (36%) 2 (29%) 4 (36%)

ตัวแทนลูกจ้าง (กรรมการ)
(คิดเป็นร้อยละ 50 ของ 

คณะกรรมการ โดยมาจาก 
การเลือกตั้ง)

Representatives of Employees
(Committee)

(50% of the Committee’s 
members from election)

5 (46%) 3 (43%) 5 (46%)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
(กรรมการและเลขานุการ)
Occupational Health 
and Safety Officer

(Committee and Secretary)

1 (9%) 1 (14%) 1 (9%)

รวม
Total 11 (100%) 7 (100%) 11 (100%)
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แผนงาน ท่ี มี ไว ้ ช ่ วย เห ลือแรงงาน และ 
ค ร อ บ ค รั ว ชุ ม ช น  ทั้ ง ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม รู ้  
การฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษา การป้องกัน  
และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง
ต่างๆ (G4-LA7 )

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจท�าให้ประเด็นเรื่องสุขภาพ
ของพนักงานมีความส�าคัญเป็นอย่างสูง บริษัทจึงจัด
ให้มีการส�ารวจปัจจัยเสี่ยงในการท�างานโดยแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์เป็นประจ�าทุกปีๆ ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมและทุกพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้ทราบถึงอันตรายและโอกาสเสี่ยงต่อโรค และเตรียม
การป้องกันในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ 
จัดท�าโครงการอนุรักษ์การได้ยินครอบคลุมพื้นท่ี 
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง พร้อมก�าหนดมาตรการ
ควบคมุป้องกนัทีเ่หมาะสม ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง
ด้านการยศาสตร์ส�าหรบัพนกังานทีท่�างานในส�านกังาน  
นอกเหนอืไปจากการตรวจสขุภาพประจ�าปีโดยทมีแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการด�าเนินการในเรื่องการดูแล
สุขภาพครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และชุมชน
ใกล้เคียงอีกด้วย

การให้ความรู้/ให้ค�าปรึกษา
Knowledge/Advice Providing

ป้องกันและควบคุม
Protection and Control

พนักงาน / แรงงาน
Employees / 

Workers

การอบรมสุขภาพโรคจากการท�างาน 
100% ของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี

100% training on health and diseases related 
to their occupations in every year.

การติดตามผลจากผลการตรวจ
สุขภาพประจ�าปีของพนักงาน

Following up employees’ annual 
medical checkup results.

ชุมชน
Communities

การจัดตรวจสุขภาพชุมชนเป็นประจ�าทุกปี
Medical checkup arrangement for 

communities in every year.

การติดตามผลจากผลการตรวจ
สุขภาพประจ�าปีของชุมชน

Following up communities’ annual 
medical checkup results.

Working Plan to Support Workers, 
Families and Communities Including 
Knowledge, Training and Advice to 
Prevent Diseases (G4-LA7)

Due to the Company’s nature of business, the 
employee’s health becomes crucial issue. Thus, 
BAFS has prepared risk factors in the workplace 
survey which conducted by occupational 
medicine specialists for at least once a year 
for all of its operating activities and sites to 
ensure awareness on danger and possibility 
of diseases as well as appropriate preventive 
measure preparation. Further, BAFS has 
arranged hearing ability protection project for all 
operating sites that have potential risks including 
stipulating proper preventive and control 
measures. Moreover, besides of annual medical 
checkup, the Company provides ergonomics risk 
assessment by specialists for new employees 
who work in the office. Additionally, health-
care activities are also provided to employees’ 
families and communities nearby as well. 
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อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน 
จ�านวนวันสูญเสีย และการขาดงาน และ
จ�านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
จ�าแนกตามภูมิภาค และเพศ (G4-LA6)

บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยเป ็นหัวใจในการ 
ปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับสากล ได้แก่ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) การด�าเนนิงาน 
ตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกของพนักงาน 
และผู้รับเหมาในเรื่องของความปลอดภัยผ่านโครงการ
และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนด�าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) ที่มุ่งเน้นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานรวมถึงการติดตามผลการด�าเนินงานโดย 
ผู้บริหารระดับสูงทุกเดือนท�าให้บริษัทมีผลส�าเร็จดังนี้

1. พนักงานและผู ้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น 
 หยุดงานเกินกว่า 3 วันท�างานขึ้นไปในปี 2558

2. พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีโรคจากการท�างาน 
 อันมีผลให้สูญเสียสมรรถภาพ 

ทางร ่างกายอย่างถาวรในปี  
2558

Rates of Injury, Occupational Diseases, 
Lost Days, Absenteeism, and Total 
Number of Work-Related Fatalities, 
by Region and by Gender (G4-LA6).

BAFS takes into account safety at workplace; 
therefore, it deploys international safety 
standard, such as Occupational Health 
and Safety Management Systems (OHSAS 
18001:2007), including conducting effective 
safety management while constantly creating 
safety consciousness to employees and 
contractors through projects and activities. In 
addition, BAFS exercises its 5-year strategic 
plan (2016 - 2020) that focuses on workplace 
safety, occupational health and environment 
whereby the high-level executives will monitor 
its operating results in every month. BAFS has 
accomplished: 

1. No accident, which causes leave for more 
 than 3 working days, occurred to employee  
 and contactor in year 2015. 

2.  No record of disease caused by operation,  
 which resulted in permanent loss of physical  
 ability, occurred to employee and contactor  
 in year 2015.
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้รับบริการ

การให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานของบริษัท เป็นที่
ยอมรบัจากสายการบนิชัน้น�า โดยมกีารพฒันาคณุภาพ
อย่างต่อเนือ่งภายใต้การควบคมุคณุภาพตามข้อก�าหนด
มาตรฐานคุณภาพน�้ามันอากาศยาน ซึ่งมาตรฐานนี ้
ถูกจัดท�าขึ้นโดยองค์กรท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทน�้ามัน
ชัน้น�าของโลก และได้รบัการรบัรองจาก International 
Air Transport Association (IATA) โดยมีข้อก�าหนด
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมน�้ามันอากาศยาน
ในเรือ่งมาตรฐานของอปุกรณ์ การควบคมุคณุภาพ และ
กระบวนการทีค่วรปฏบิตัใินการเตมิน�า้มนั รวมทัง้มกีาร
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม Joint Inspection Group (JIG) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-
จ่าย น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามมาตรฐานสากล 
ที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 
Customers Responsibility

Customers Responsibilities

BAFS provides aviation refuelling service 
that has been highly recognized by world’s 
leading airlines and has continuously improved 
The Aviation Fuel Quality Requirements. 
Prepare by the world’s leading oil companies’ 
representative organization and certified  
by the International Air Transport Association 
(IATA). The Company strictly complies with 
regulations and rules related to aviation 
refuelling, especially in terms of equipment 
quality, quality control and refuell ing  
procedure. The Joint Inspection Group’s 
standard has also been implemented and 
followed to ensure that the receiving, storage 
and distributing of aviation fuel meets with  
the international standards.

94.7%
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวม ปี 2558 ได้คะแนนรวม เท่ากับ 
อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าระดับ “ดีเยี่ยม”
Customers’ Satisfaction Score in Overall of Year 2015 Reached  
and Ranked in “Excellent” Level. 

การบริการน้�ามันอากาศยานของบริษัท ด�าเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพน้�ามันอากาศยาน 
Joint Inspection Group (JIG) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนการให้บริการทั้งหมด

BAFS’s aviation refuelling operations are fully compliant with Joint Inspection Group  
(JIG) Aviation Fuel Quality Control and Operating Standard.

49WORLD CLASS OPERATION



บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน�้ามันอากาศยานในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่ได้รับน�้ามันอากาศยานจากบริษัทขนส่ง
น�้ามันอากาศยานทางท่อ และตลอดระยะการขนส่ง
จากสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานของบริษัท
จนกระทัง่ถงึขัน้เสรจ็สิน้การเตมิน�า้มนัให้แก่อากาศยาน 

- ในการรับน�้ามันอากาศยานน้ันน�้ามันจะถูกกรอง 
 ผ่านหน่วยกรองเพือ่แยกฝุน่ผงหรอืสิง่เจอืปนต่าง ๆ   
 รวมถึงแยกน�้าที่อาจมีปะปนอยู ่ออกจากน�้ามัน 
 อากาศยาน ตลอดจนการตรวจวัดความหนาแน่น 
 ของน�า้มนัเพือ่ตรวจสอบการปนเป้ือนและตรวจวัด 
 ค่าการน�าไฟฟ้าของน�้ามันก่อนเข้าเก็บรักษาในถัง 
 เก็บน�้ามัน ซึ่ งน�้ามันที่ ไม ่ได ้มาตรฐานจะถูก 
 ปฏิเสธการรับเข้าสู่ระบบการรับน�้ามันของบริษัท  
 ในการเก็บรักษาคุณภาพน�้ามันอากาศยาน ทุกวัน 
 ก่อนสูบถ่ายน�้ามันจากถังเก็บน�้ามันเข้าสู่ระบบ 
 ส่งน�้ามันอากาศยานผ่านระบบ Hydrant มีการ 
 ตรวจสอบคณุภาพน�า้มนัอากาศยาน เพือ่ตรวจสอบ 
 หาน�้าซ่ึงอาจปะปนกับน�้ามัน โดยอาจเกิดจาก 
 ความชื้นของอากาศในถังและการเปลี่ยนแปลง 
 อุณหภูมิ  ซึ่ งจะมีการตรวจสอบด ้วยสายตา 
 และวิธีการทางเคมี จากน้ันน�้ามันก่อนจ่ายเข้าสู่ 
 สนามบินจะผ่านหน่วยกรองฝุ ่นผงและแยกน�้า 
 อีกครั้งหนึ่ง

Aviation fuel quality has been strictly controlled 
from the moment the fuel was received from 
transportation company through its pipeline 
network and the entire process from BAFS’s 
storage station until the aircraft refuelling service 
is completed. 

- In receiving aviation fuel, the fuel is  
 filtered to separate small particles and  
 other contamination, including water, from  
 the fuel, checked for oil density to ensure  
 no contamination and measure its  
 conductivity, and then channelled to the  
 storage tank. Substandard oil will be  
 rejected from BAFS’s oil reception system.  
 In terms of storage, BAFS collects  
 sample for testing every day before the  
 fuel is pumped from the tank to the  
 hydrant pipeline. The test, which prevents  
 water contamination which can be caused  
 by humidity in the tank and temperature  
 change, is done by physical check and  
 chemical process. The fuel is then passed  
 through the particle filter and water  
 separation once again.
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- ในขัน้ตอนการให้บรกิารก่อนการให้บรกิารและหลงั 
 จากการให ้บริการเติมน�้า มันกับอากาศยาน  
 เจ้าหน้าทีค่วบคมุการเตมิจะท�าการตรวจหาน�า้หรอื 
 สิง่เจอืปนในน�า้มนัด้วสายตาและวธิทีางเคมอีกีครัง้  
 เพื่อความมั่นใจ รวมทั้งเฝ้าสังเกตุการท�างานของ 
 อุปกรณ์เติมน�้ามันต่างๆ ตลอดเวลาในทุกเที่ยวบิน 
 ที่ให้บริการ เพื่อให้น�้ามันอากาศยานได้คุณภาพ 
 และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

ส�าหรับในด้านการให้บริการ บริษัทได้จัดให้มีการฝึก
อบรมบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้จัดส่ง 
พนักงานไปฝึกอบรมหลักสูตร IFQP Inspector 
Training Course และ Training to Inspect to 
JIG Standards เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานให้
บริการเติมน�้ามันอากาศยานจากมุมมองของกลุ่มของ 
สายการบิน และกลุ่มบริษัทน�้ามันช้ันน�า ซ่ึงสามารถ
น�ามาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผ่านหลักสูตร On the Job Training (OJT) และ 
Refreshment Training เพือ่เป็นการยนืยนัว่าหลกัสตูร
การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานของบริษัทมีมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ในด้านเทคนิควิชาการและ
ภาคปฏิบัติ ได้พัฒนาอุปกรณ์เติมน�้ามันและเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการให้บริการอากาศยานได้ทุกประเภท 
นอกจากนี้คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทได้ถูกพัฒนา
จากมาตรฐานสากล, คู่มือประกอบการใช้อุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ร่วมกบัเทคนคิวชิาการของผูป้ฏบิตังิาน
และประสบการณ์ ท�าให้การให้การบริการเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ส�าหรับแผนงานการบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์

- Before and after the aircraft refuelling,  
 control officers will check for possible  
 water and other contamination by Visual  
 check and by chemical tests. During the 
 refuelling, the control officers will closely  
 observe the equipment to ensure quality  
 fuel and the highest operational and  
 International standard of safety procedure.

To ensure quality of service on aircraft refuelling, 
BAFS provides regular trainings, such as 
IFQP Inspector training course and Training 
to Inspect to JIG Standards for its employees 
consistently. Further, to increase knowledge 
on aircraft refuelling based on viewpoints 
of leading airlines and oil companies, which 
enables to escalate working efficiency of 
the employees, BAFS prepares On the Job 
Training (OJT) and Refreshment Training to its 
employees as well. These training arrangements 
prove that BAFS’s operating training courses’ 
standard is equal to international standard in 
terms of technique and practice. BAFS also 
upgrades its oil refuelling equipment and 
technology in order to provide services to 
all types of aircrafts. Its operations manual 
has been developed based on international 
standard while equipment and machine 
manuals are jointly prepared in cooperation 
with technicians and highly experienced  
persons in the industry, resulting in high 
operational and service efficiency. Maintenance 

51WORLD CLASS OPERATION



ได้ถูกจัดท�าข้ึนโดยยึดหลักการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) โดยแผนงานดงักล่าวถูก
จัดท�าขึ้นล่วงหน้าอย่างละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอน  
ผ่านระบบซอฟต์แวร์ SAP ทั้งการตรวจเช็ครายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน จนถึงทุก 3 ปี ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่ม
บริษัทผู้ค้าน�้ามันและสายการบินยังได้ส่งผู้ตรวจสอบ 
ทีม่ปีระสบการณ์และความช�านาญในด้านนี ้มาตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติ
งาน ตลอดจนให้ความเห็น และค�าแนะน�าแก่บริษัท
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และจากการตรวจประเมินโดย 
JIG Inspector ประจ�าปี 2558 บริษัทได้รับ Good  
ซึง่แสดงว่ามกีารปฏบัิตงิานอยูเ่หนอืกว่าระดบัมาตรฐาน 

จ�านวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจ�าแนก
ตามการด�าเนินงานทางธุรกิจ

บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายในการควบคุมอุบัติเหตุ
เป็นจ�านวนครั้ง โดยค�านวณจากจ�านวนเที่ยวบิน
ท่ีให้บริการน�้ามันแก่อากาศยาน ตลอดจนมีการ
ก�าหนดเป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างาน
ไว้ที่ 2,000,000 ชั่วโมง-คน (บรรลุเป้าหมายเมื่อเดือน
ตุลาคม 2558) และก�าหนดเป้าหมายชั่วโมงความ
ปลอดภยัในการท�างานต่อไปคอื 3,000,000 ช่ัวโมง-คน 
(คาดการณ์จะบรรลุเป้าหมายในเดือนตุลาคม 2559) 

อน่ึงจากการประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 ป ี
ทีผ่่านมา (ปี 2556 - 2558) พบว่าบรษิทัสามารถควบคมุ
จ�านวนครัง้การเกดิอบุตัเิหตไุด้ไม่เกินเป้าหมายควบคมุ
ที่ก�าหนดไว้ดังนี้

plan has been prepared based on the Preventive 
Maintenance concept and covers every 
procedure in detail via SAP software system, 
from daily to weekly, monthly and every 
three year maintenance plans. In addition, oil 
companies and airlines have also sent their 
experienced auditors to test the equipment 
and the Company’s officers’ competences 
as well as to provide recommendations for 
improvement for at least once a year. From 
result of assessment of year 2015 conducted 
by JIG Inspector, the Company was given credit 
as “Good” in which means its operating quality 
of into-plane service quality is above average.

Number of Safety Incidents Classified 
by Business Operations 

BAFS set target for accident control by number 
of accidents calculated from quantity of flights 
that have been refuelled. Safety hour at work 
was targeted to be 2,000,000 hours-person  
(this target was accomplished on October, 2015) 
and the following target is set at 3,000,000 
hours-person (it is expected to achieve by 
October, 2016).

Regarding accident control assessment during 
the past 3 years (2013 - 2015), BAFS could 
control number of accidents and achieved 
predetermined targets with detail as follows: 
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ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทน�าระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 
2007) มาบริหารจัดการท�าให้สามารถควบคุมการเกิด
อบุตัเิหตไุด้ไม่เกนิเป้าหมายควบคุมอบัุตเิหตทุีก่�าหนดไว้ 
โดยเริม่ต้นตัง้แต่กระบวนการชีบ่้งอนัตรายและประเมนิ
ความเสี่ยงจนถึงการสอบสวนและรายงานอุบัติเหต ุ
ที่มุ่งเน้นหาสาเหตุ (Root Cause) อย่างแท้จริงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุท่ีเคยเกิดข้ึนแล้วเกิดซ�้า การน�า
กิจกรรมการเตือนหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) มาใช้กับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานเขียนรายงานเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
(Near miss Report) อย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอท�าให้
ในปี 2558 มีจ�านวน Near miss Report สูงถึง 89 
เรื่อง ซึ่งสามารถช่วยลดและควบคุมอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
ได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ในการท่ีบริษัทด�าเนินการตามหลักเกณฑ ์
การประกวดสถานประกอบการดีเด ่นด ้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานระดบัประเทศกม็ส่ีวนสนบัสนนุเป็นอย่างมากต่อ
การด�าเนนิมาตรการป้องกนัแก้ไขและควบคมุอบุัตเิหตุ
ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

ปี พ.ศ. 
Year

2556 
2013

2557
2014

2558 
2015

เป้าหมายควบคุม 
Accident Control 

Targets
13 13 12

จ�านวนอุบัติเหตุ 
Number of Accidents 7 8 7

As the Occupational Health and Safety 
Management System (OHSAS 18001:2007) has 
been applied on its operating process, BAFS can 
prevent accident and achieve its safety target. 
This system indicates hazard and assesses risk 
as well as investigates and reports accident 
whereby focuses on root cause to avoid repeat 
of the same accident. Further, hazard prediction 
activities (KTY) are continually applied as well 
as campaigns to encourage employees on 
coverage of the Near miss Report. Consequently, 
there were 89 of the Near miss Reports in 
year 2015 resulted in significant reduction and 
control of accidents. 

In addition, as BAFS has complied with 
national contest judging criteria of workplace 
safety, occupational health and environment, 
it increases efficiency and effectiveness  
for accident control and prevention as well. 
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ความย่ังยืนด้านสังคมและชุมชน 
Sustainable Communities

OUR SOCIETY: 



ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
Social and Community Responsibility

บริษัทมีกรอบการด�าเนินงานด้านสังคมและชุมชนตาม
แนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ และ
ก�าหนดเป็นแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัทไว้ โดยใน 
ปี 2558 บริษัทมุง่เน้นการสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันา 
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยแบ่ง
กิจกรรมที่ด�าเนินการเป็น 6 ด้านหลัก ดังนี้

(1)  ด้านสุขภาพอนามัย 

 • โครงการประเมินภาวะสุขภาพและตรวจ 
  สุขภาพของชุมชนที่ตั้งอยู ่โดยรอบที่ตั้งของ 
  สถานที่ประกอบกิจการ

 • การให้ความรู้กับผู ้สูงอายุ ในเรื่องการดูแล 
  สุขภาพของตนเอง

 • การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเร่ืองการ 
  ปฐมพยาบาล การประเมนิเหตฉุกุเฉนิ การดแูล 
  ผู้สูงอายุเบื้องต้น

BAFS’s framework of social and community is 
complied with sustainability principles. It was 
also defined as strategic plan in year 2015 which 
emphasized on community engagement in  
order to develop people and achieve sustainable 
self-reliance. The social and community 
activities include 6 main areas as follows:

(1) Health-Care

 • Health conditions assessment and  
  medical checkup project arranged for  
  communities nearby BAFS’s offices.

 • Knowledge of health-care providing to  
  elders.

 • Knowledge on first-aid, emergency  
  evaluation and basic elder-care providing.

ผลส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน ต่อผลการด�าเนินงานด้านสังคมและชุมชนของบริษัท ประจ�าปี 2558  
ได้ค่าคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 82.35 ในโครงการส�ารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการของชุมชน 

รอบบริเวณที่ตั้งสถานีบริการน้�ามันอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

The total score of Community Satisfaction Survey for 2016 was 82.35 percent. 
Survey on the attitudes and needs of the communities surrounding the DMK Depot and BKK-Depot
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(2)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 • การให้ความรู ้กับคนในชุมชน ในเรื่องการ 
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ  
  อุบัติภัย

 • โครงการตรวจวเิคราะห์สภาพน�า้ และตรวจวดั 
  คุณภาพอากาศในพื้นที่บริษัทและชุมชน โดย 
  ใช้ตัวช้ีวัดมาตรฐานและความถี่ตามข้อก�าหนด 
  ของกฎหมาย

(3)  ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ 

 • สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบม ี
  ส่วนร่วม เพ่ือพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพ อสม.  
  ผู้สูงวัย ให้ร่วมกันดูแลครอบครัวและชุมชนได้ 

(4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 • โครงการฝึกอบรมดบัเพลงิเบือ้งต้นให้กบัชมุชน  
  และโรงเรียนรอบพื้นที่สถานีบริการน�้ามัน 
  อากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สนับสนุนการด�าเนินโครงการส่งมอบระบบ 
  ส่องสว่างให้แก่ชุมชน

(2) Natural Resources and Environment

 • K now led ge  on  env i r onmen t a l  
  conservation and accident prevention  
  providing to people in communities.

 • Having water and air qualities around  
  BAFS and communities’ areas analyzed 
   with standard indicators and frequency  
  as required by laws. 

(3)  Families and Elders

 • Promoting participatory action research  
  to develop capabilities of public health  
  volunteers for elders, so that; they can  
  be able to look after families and  
  communities.

(4)  Safety of lives and assets including  
  infrastructures 

 • Basic fire-fighting training project  
  arranged for communities and schools  
  around Suvarnabhumi Into-plane  
  Refuelling Station.
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 • สนับสนุนโครงการเสียงตามสายชุมชน เพื่อ 
  ขยายช่องทางการสือ่สารภายในชมุชน และเป็น 
  สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ 
  ด�าเนินกิจกรรมภายในชุมชนร่วมกับบริษัท

(5)  ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

 • การสนบัสนนุการศกึษา จดักจิกรรมทศันศกึษา 
  เพ่ือการเรียนรู ้นอกห้องเรียน การปรับปรุง 
  ภู มิทั ศน ์ภายในโรง เรี ยนการส นับสนุน 
  ทนุการศึกษาร่วมกบัมลูนธิช่ิวยเหลอืเด็กก�าพร้า 
  ของสตรีไทยมุสลิมแห ่ งประเทศไทยใน 
  พระบรมราชูปถัมภ์ 

 • การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
  วัฒนธรรมไทย โดยการร่วมสนับสนุนการจัด 
  กจิกรรมทางพทุธศาสนา ทอดกฐินสามคัคี และ 
  ทอดผ้าป่าร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  
  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติ 
  ธรรม 

 • Supporting light delivery to communities  
  project.

 • Suppor t ing  communi t ies ’  rad io  
  broadcasting project in order to be  
  communication channels and centre  
  for information exchanges and mutual  
  activities arrangements.

(5) Education, Religion and Art & culture

 • Supporting education by arranging  
  visual education activities, schools’  
  l andscapes  imp rovement ,  and  
  collaborating in scholarship contributions  
  for orphanage foundation of Thai Muslim  
  Women Foundation of Thailand under  
  Royal patronage.

 • Inheriting Thai tradition and culture  
  by supporting Buddhism activities such  
  as presenting robes to monks at the end  
  of Buddhist Lent with public and private  
  sectors, listening to sermon, and dharma  
  practice.
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 • การเข ้าร ่วมในกิจกรรมทางศาสนาและ 
  วัฒนธรรมของชุมชน ในวันส�าคัญทางศาสนา 
  และในโอกาสต่างๆ ร่วมถึงการสนับสนุน 
  งบประมาณเพือ่การจดักจิกรรมทางวฒันธรรม 
  ของชุมชน

(6)  ด้านอาชีพและการสร้างรายได้

 • สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพแก่ชุมชนและ 
  กลุ่มแม่บ้านในชุมชน

โดยทั้งนี้โครงการด้านสังคมโดยรวม บริษัทยังมีการ
สนับสนุนโครงการบ�ารุงขวัญเติมใจให้เหล่าทหารหาญ 
มาอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่8 โดยร่วมกบักรมแพทย์ทหาร
บก และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อช่วย
ฟื้นฟูสภาพจิตใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความไม่สงบตามแนวเขตชายแดนประเทศไทย โดยมุ่ง
ให้ผู้ป่วยทหารได้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิ 
โดยบริษัทฯ เช่ือว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สามารถการตอบแทนคุณความดีของทหารที่ได้เสีย
สละเพื่อแผ่นดิน

• Joining religious and cultural activities  
 on holy days and other occasions as well as 
  supporting budget for communities’  
 cultural activities.

(6) Occupation and income generating

 • Suppor t ing  ca ree r  bu i ld ing  fo r  
  communit ies and housewives in  
  communities.

Besides of promoting social and communities’ 
project activities in overall, BAFS has also 
supported soldier encouragement project 
by continuously collaborating for 8 years 
with Royal Thai Army Medical Development 
and Phramongkutklao Hospital Foundation. 
The project’s main objective is to support 
in rehabil itation of mentally wounded 
soldiers from insurgency along the border of 
Thailand, so that; they will be able to proudly 
return to society. BAFS believes that the 
project is part of returning the favour to  
soldiers who have sacrificed for our nation.
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ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
Environmental Sustainability

OUR WORLD: 



การบริหารจัดการพลังงาน 
Energy Management

บริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน 
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม โดยมกีารก�าหนดคณะท�างาน 
นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงาน
ที่มุ ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างแท้จริง

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 1. บริษัทจะด�าเนินการและพัฒนาระบบการ
จัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การ
อนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานของ
บริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

 2. บริษัทจะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทาง 
การปฏิบัติงานที่ดี

 3. บรษิทัจะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนรุกัษ์
พลังงานตามความเหมาะสมในแต่ละปีและส่ือสาร 
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน 
ทกุคน ทีจ่ะร่วมมือในการปฏบัิตติามมาตรการทีก่�าหนด 
ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

BAFS places importance on efficient use and 
conservation of energy; therefore, working 
group is set up to impose policy, strategy, 
management guidelines and working plans that 
focus on environmental responsibility. 

Energy Saving Policy

 1. To operate and develop energy  
management system properly in accordance  
to laws and other relevant regulations whereby 
energy saving is defined as part of the operation.

 2. To continually improve efficiency of 
energy consumption in the organization to be 
appropriate with nature of business as well as 
to upgrade relevant technology and conducting 
guidelines. 

 3. BAFS will stipulate appropriate plan and 
goal for energy saving of each year and convey 
to employees to ensure their awareness and 
compliances.

 4. Energy saving is deemed as duty and 
responsibility of all executives and employees in 
which everyone shall cooperate in compliance 
with determined measures to achieve its 
objectives.
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 5. บริษทัจะสนบัสนนุทรพัยากรบคุคล งบประมาณ 
เวลาในการท�างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม
ในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

 6. ผู ้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการ
พลังงาน (คณะท�างานลดโลกร้อน) จะมีการทบทวน
และปรับปรุง นโยบาย เป้าหมายและแผนการด�าเนิน
งานด้านพลังงานให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันทุกปี

การใช้พลังงานภายในองค์กร EN3

ในการด�าเนนิงานทางธรุกิจ บรษิทัมคีวามจ�าเป็นต้องใช้
พลังงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการน�้ามันอากาศยาน
ในพ้ืนที่ท่าอากาศยาน สามารถแบ่งประเภทการใช้
พลังงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

 2. การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์

 3. การใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับ 
  เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิง 

 5. BAFS will provide workforce, budget, 
and period of time together with training 
and opportunity for engagement in providing 
opinions on energy development.

 6. The Management and energy management 
working group (the Green committee) shall 
review and revise energy saving policy, goal  
and operating plan to be appropriate and 
consistent with current situation in every year.

Energy Consumption within the Organization 
EN3

BAFS’s into-plane service at airports consumes 
energy with detail as follows:

 1. Electric power consumption within the  
  organization.

 2. Fuel consumption for vehicles.

 3. Diesel consumption for electrical  
  generator and fire fighting pump.

61WORLD CLASS OPERATION



สถานที่
Operating Site 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
QTY. of Electric Power Consumption

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
(kilowatt-hour)

(เมกะจูล) 
(mega joule)

1. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1. Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station 3,396,951 12,229,024

2. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 666,242 2,398,471

3. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
3. Don Mueang Aviation Fuel Storage Station 1,526,000 5,493,600

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
4. Don Mueang Into-plane Refuelling Station 285,000 1,026,000

รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
Total Electric Power Consumption  5,874,193 21,147,095

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรประจ�าปี 2558 
Electric Power Consumption within the Organization, Year 2015

หมายเหตุ : ไม่รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าส�าหรับการให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานในท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ
Remark : total figure as shown excluded electrical power consumption at other regional airports.

• การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อ
การด�าเนินการภายในองค์กรในพื้นท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองรวมปริมาณ
เท่ากับ 5,874,193 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 21,147,095 
เมกะจูล โดยสามารถแยกรายละเอียดการใช้พลังงาน
ในแต่ละสถานที่ ได้ดังต่อไปนี้

• Electric Power Consumption within the 
Organization.

In 2015, the electrical power consumption 
for its operations at Suvarnabhumi Airport 
and Don Mueang A i rpor t  a l together  
was 5,874,193 kilowatt-hours or 21,147,095 
mega joules with detail as follows:
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• การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์

ในปี 2558 บริษัทมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับ
รถยนต ์ ใน พ้ืนที่ท ่ าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะ 
Types of Vehicle Fuel

จ�านวน 
ยานพาหนะ (คัน) 

Number of 
Vehicles

ปริมาณเชื้อเพลิง 
(ลิตร) 

QTY. of Fuel 
(liter)

น�้ามันดีเซล 
Diesel 98 514,263

น�้ามันเบนซิน 
Benzene 16 24,680

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ ประจ�าปี 2558 
Fuel for Vehicles, Year 2015

• การใช้เชือ้เพลงิประเภทน�า้มันดเีซลส�าหรบัเครือ่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิง 

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถให้บริการ
น�้ามันอากาศยานแล้ว บริษัทยังมีการส�ารองเชื้อเพลิง
ประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อัน
ได้แก่ ส�าหรับขับเคลือ่นเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเพ่ือให้บรษิทั
สามารถให้บริการน�้ามันอากาศยานต่อไปได้แม้กรณี
ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ส�าหรับเครื่องสูบน�้าดับเพลิงเพื่อ
การฝึกซ้อมดับเพลิงในพื้นท่ีต่างๆ โดยมีปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ไม่รวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ในท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ
Remark : figures as shown excluded fuel consumption at other regional airports.

• Fuel for Vehicles

In 2015, fuel consumed by the Company’s 
vehicles at Suvarnabhumi Airport and  
Don Mueang Airport included:

• Diesel Consumption for Electrical 
Generator and Fire Fighting Pump.

In addition to fuel for vehicles used for providing 
aviation fuel service, BAFS reserves diesel for 
other objectives, such as to propel electrical 
generator to ensure continuation of service in 
case of power failure and to use for fire fighting 
pump for fire fighting rehearsals in areas. Detail 
of diesel consumption is as follows: 
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สถานที่ 
Operating Site

(ลิตร) 
(liter)

(เมกะจูล) 
(mega joule)

1. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1. Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station 7,791 283,743

2. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 85 3,096

3. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
3. Don Mueang Aviation Fuel Storage Station 2,405 87,590

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
4. Don Mueang Into-plane Refuelling Station 50 1,821

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิงประจ�าปี 2558 
Diesel Consumption for Electrical Generator and Fire Fighting Pump, Year 2015

หมายเหตุ : ไม่รวมปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิงในสถานีภูมิภาคอื่นๆ
Remark : figures as shown excluded diesel consumption for electrical generator and fire fighting pump at other regional airports. 

นอกเหนือจากการใช้เช้ือเพลิงจากพลังงานส้ินเปลือง
แล้ว บริษัทยังสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
โดยได้ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังอาคาร 4 และโรงจอด 
รถกอล์ฟท่ีติดตั้งโซล่าเซลล์ ในปีที่ผ่านมา โครงการ 
ดงักล่าวสามารถผลติไฟฟ้าหมนุเวยีนเป็นจ�านวน 8,338 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา  
บริษัทมีโครงการทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) รุ่น E-NV200 ซึ่งใช้เดินทางรับส่ง
เอกสารระหว่างสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน
ดอนเมอืง สถานีบริการเตมิน�า้มันอากาศยานสุวรรณภมูิ
และสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูม ิ

BAFS also promotes the use of renewable energy 
by having solar cells installed on rooftops of 
4 buildings and golf car parking garage. During 
the past year, it contributed electrical energy 
for 8,338 kilowatt-hours.

Moreover, since November 2015, BAFS has 
tried to use electrical vehicle; E-NV200, for 
documents deliveries among Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station, Suvarnabhumi 
Into-plane Refuelling Station and Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station. It can help to 
reduce energy expenditure and some parts of 
greenhouse gas emissions. 
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ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้บางส่วนด้วย 

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน EN5

• อัตราส่วนพลังงานของปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
ที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม

บริษัทมีการรายงานอัตราส่วนของปริมาณพลังงาน 
ทีใ่ช้ต่อผลของกจิกรรม (Energy Index: EI) ซึง่เป็นการ
เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณ
น�้ามันเช้ือเพลิงที่จ�าหน่าย โดยมีแนวทางการคิด 
ค�านวณดังต่อไปนี้

Energy 
Intensity (EI)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรในปี 2558 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
OTY. of electrical energy consumption within 

organization, year 2015 (kilowatt-hour).

ปริมาณการให้บริการน�้ามันอากาศยานในปี 2558 (กิโลลิตร) 
OTY. of aviation fuel distribution, year 2015 (kiloliter).

ในปี 2558 บริษัทมค่ีา Energy Index ที ่0.881 กโิลวตัต์-
ชั่วโมงต่อกิโลลิตร โดยค�านวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อ
ปริมาณน�า้มนัทีใ่ห้บรกิารทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

Energy Efficiency Indicator EN5

• Ratio of electrical energy consumption 
per unit of activity.

BAFS has reported ratio of electrical energy 
consumption per unit of activity (Energy Index: 
EI), which compares quantity of electrical energy 
consumption and quantity of fuel distribution 
based on calculating concept as follows:

By calculating ratio of electrical energy 
consumption and quantity of aviation fuel 
distribution at Suvarnabhumi Into-plane 
Refuelling Station, the Energy Index in 2015  
was 0.881 kilowatt-hours per liter.
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ความรเิร่ิมในการลดพลังงานทีถ่กูใช้พลงังานทางอ้อม
และปริมาณที่ลดได้ EN6

บริษัทมีการด�าเนินมาตรการลดการใช้พลังงานทุกๆ
ปี โดยเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้พลังงานทดแทนใน
พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของบริษัทเอง ส่วนในพื้นที่สถานีบริการ
เติมน�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการ 
เติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ของบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2558 บริษัท
มีการด�าเนินมาตรการด้านไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. พืน้ท่ีสถานบีริการจดัเกบ็น�า้มันอากาศยาน 
ดอนเมอืง

• การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED

ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด 
High Pressure Sodium เป็นหลอด LED ที่พื้นที่ 
คลังน�้ามันดอนเมือง โดยมีรายละเอียดการเปล่ียน 
หลอดไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 • หลอด High Pressure Sodium ขนาด 1,000  
  วตัต์ เป็นหลอด LED 315 วตัต์ จ�านวน 8 หลอด

 • หลอด High Pressure Sodium ขนาด 400  
  วตัต์ เป็นหลอด LED 245 วตัต์ จ�านวน 6 หลอด

 • หลอด High Pressure Sodium ขนาด 250  
  วัตต์ เป็นหลอด LED 150 วัตต์ จ�านวน 10  
  หลอด

Indirect Energy Consumption Reduction and 
Reducing Quantity EN6

BAFS sets measures for having energy 
consumption reduced in every year. The 
existing electrical equipment is improved to be 
more efficient while new equipment used for 
renewal power is installed at Don Mueang and 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations, 
where their areas belong to BAFS, as well as 
at Don Mueang and Suvarnabhumi Into-plane 
Refuelling Stations where their areas belong to 
the Airports of Thailand PLC., the Company set 
electrical measures for 2015 as follows:

1. Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station 

• Changing light bulbs to be LED light bulbs.

In 2015, BAFS arranged to have high pressure 
sodium light bulbs changed to be LED light 
bulbs at Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station with detail at follows: 

 • Changing 1,000 kilowatts high pressure 
  sodium light bulbs to be LED light bulb  
  with 315 watts for 8 of them. 

 • Changing 400 kilowatts high pressure  
  sodium light bulbs to be LED light bulb  
  with 245 watts for 6 of them. 

 • Changing 250 kilowatts high pressure  
  sodium light bulbs to be LED light bulb  
  with 150 watts for 10 of them. 

66 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558
SUSTAINABLE REPORT 2015

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



จากการตรวจวัดพบว่า บรษิทัสามารถประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าได้จ�านวน 43,239 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

2. พื้นท่ีสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ

• การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าบริเวณนอกอาคาร  
เป็นหลอด LED

ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนโคมไฟนอกอาคาร 
(External Lighting) ขนาด 150 วตัต์มาเป็นโคมไฟแบบ 
LED Flood Light ขนาด 93 วัตต์จ�านวน 10 หลอด 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว บริษัทคาดว่า 
จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จ�านวน 2,497  
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร 
EN15-17

ในปี 2558 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกองค์กรจึงได้เพิ่มกระบวนการทวนสอบ 
ข ้อมูลโดยศูนย ์ความเป ็นเลิศทางด ้านพลังงาน 
เชงินเิวศเศรษฐกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัประกาศนยีบตัรคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์จาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อย 

ส�าหรับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่าน
การทวนสอบไปจะเป็นข้อมูลกิจกรรมของปี 2557  
โดยมีรายละเอียดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในองค์กร ดังนี้

Consequently, BAFS could reduce electrical 
consumption for 43,239 kilowatt-hours per year.

2. Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station
• Changing external light bulbs to be LED 
light bulbs.

In 2015, BAFS arranged to have 150 watts 
external lighting to be LED flood light with 
93 watts for 10 of them. Consequently, the 
Company could reduce electrical consumption 
for 2,497 kilowatt-hours per year.

Quantity of Greenhouse Gas Emissions 
EN15-17

BAFS places emphasis on building confidence 
toward its greenhouse gas emissions report, its 
information reviewing process; therefore, was 
conducted by Excellence Center of Eco-Energy, 
Faculty of Engineering, Thammasat University 
in year 2015. BAFS also received Carbon 
Footprint Certification from General Dapong 
Rattanasuwan, the Minister of Natural Resources 
and Environment on September 24th, 2015.

For greenhouse gas emissions report which 
was already reviewed included information of 
activities of year 2014 as follows:
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 ขอบเขตที่ 1 
1st Boundary

การเผาไหม้โดยตรง Direct Combustion

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล 
Diesel combustion 1,150.43

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน 
Benzene combustion  72.48

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินจากเรือ 
Diesel combustion from ship 0.08

การประกอบอาหารภายในองค์กร 
Cooking inside the organization 6.67

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
Diesel combustion from electric generator 19.46

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินส�าหรับเครื่องสูบน�้าดับเพลิง 
Benzene combustion from fire fighting pump 0.12

การบ�าบัดน�้าเสียในองค์กร 
Waste water treatment in the organization 48.95

รวมปริมาณการเผาไหม้เชื้อเพลิงขอบเขตที่ 1 Total Direct Combustion in the 1st Boundary 1,298.18

 ขอบเขตที่ 2 
2nd Boundary

การเผาไหม้โดยอ้อม Indirect Combustion

การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร 
Electrical consumption in the organization 3,157.95

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 Total QTY. of Greenhouse Gas Emissions in the 2nd Boundary 3,157.95

 ขอบเขตที่ 3 
3rd Boundary

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ Other Greenhouse Gas Emissions

การเดินทางโดยเครื่องบิน 
Travelling by airplane 77.97

การใช้กระดาษ 
Using paper 10.86

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 Total QTY. of Greenhouse Gas Emissions in the 3rd Boundary 88.82

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต 
Grand Total of QTY. of Greenhouse Gas Emissions in 3 Boundaries 4,544.95

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจ�าปี 2557 
Quantity of Greenhouse Gas Emissions within the Organization, Year 2014 

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรประจ�าปี 2558 อยู่ในขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้อง
Unit : Ton of Carbon Dioxide Equivalents
Remark : Quantity of Greenhouse gas emissions information of year 2015 is under reviewed. 
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กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Green Your Scene

บริษัทจัดกิจกรรม “Green Your Scene” เปิด
โอกาสให้พนักงานร่วมแสดงแนวคิดการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อมที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
และพนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
โดยให้เจ้าของแนวคิดเขียนการอนุรักษ์พลังงานลงใน
กรอบสีเขียวที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ จากนั้น จึงถ่ายรูป 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานคนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็น
อย่างดี 

ตอบค�าถามอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานภายใน
ชีวิตประจ�าวันแก่พนักงานภายในองค์กร และได้ให้
พนักงานตอบค�าถามเพื่อทดสอบความรู ้ เบื้องต้น 
เก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังาน กิจกรรมดงักล่าวได้มุง่เน้น 
ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
เบื้องต้น 

Energy Saving Promotion Activities

Green Your Scene

“Green Your Scene” was arranged as opportunity 
to employees for their engagement in providing 
useful energy saving concepts that could be 
complied easily. The owners of concepts wrote 
down their details into green frames arranged 
by the Company, and then, their photographs 
were taken for publicizing to encourage the 
other employees’ compliances. This activity 
was well accepted by the employees.

Energy Saving Q&A 

The Company provides knowledge regarding 
energy saving for daily life with questions to 
test employees’ basic knowledge. This activity 
is focused on basic knowledge of energy and 
energy saving contributing. 
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วันวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน

การจัดงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นเสมือน
วัฒนธรรมของบริษัทท่ีเปิดโอกาสให้คณะท�างานต่างๆ
ภายในองค์กรเข้าร่วมแสดงถึงการด�าเนินงานในช่วง
รอบปีทีผ่่านมา ในปี 2558 คณะท�างานลดโลกร้อนซ่ึงเป็น 
คณะท�างานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แยกขยะ
และกจิกรรมการค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์องค์กรเพือ่
ทดสอบความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของพนักงาน
ภายในองค์กรว่ามีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด 

Safety Culture for Sustainability’s Day

Safety Culture for Sustainability’s Day is 
organizational culture whereby working 
groups will participate in presenting their 
operating results during the past year. In 2015, 
the Green committee, which is responsible 
for BAFS energy saving, joined the activity  
and prepared some games, such as waste 
processing and quantity of carbon footprint 
calculating to test basic knowledge of 
employees. 
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การจัดการ น�้าทิ้ง ของเสีย และการหกร่ัวไหล 
Discharged water waste and significant  
Spills management

ปริมาณน�้าทิ้ง (G4-EN22)

บริษัท ก�าหนดเป็นนโยบายในการดูแลและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีการติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งอย ่างใกล ้ชิดตามแผนงาน 
ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน�้าท้ิงด�าเนินการ
โดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนห้องวิเคราะห์คุณภาพ
เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทมีการ
ด�าเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1) พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ น�้าทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คุณภาพน�้า
ทิ้งที่ผ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู่คลองหนอง
งเูห่าได้ ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ในพืน้ทีข่องบรษิทั 
รวมถึงที่ปล่อยสู่คลองหนองงูเห่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ราชการก�าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2558 

2)  พื้ น ท่ีสถานีบริ การ เติมน�้ ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ น�้าทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าท่ีมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คณุภาพน�า้ทิง้
ทีผ่่านระบบบ�าบดั สามารถปล่อยลงสูบ่่อพกัน�า้ทิง้ก่อน
เข้าระบบบ�าบัดน�า้เสยีรวมของท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
ได้ ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ในพืน้ทีข่องบรษิทัผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ราชการก�าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 
2558

Quantity of Discharged Water (G4-EN22)

As environmental maintenance and conservation 
are imposed as policy; hence, BAFS has closely 
monitored and controlled quality of discharged 
water as mentioned in operating plan. The 
process of its quality measurement is conducted 
by private laboratory that registered with 
Department of Industrial Works. Detail of water 
treatment at 3 operating sites is as follows:

1)  At Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station, waste water will be treated through 
standard water treatment system. Therefore; 
it can be discharged to Nong Ngu Hao canal. 
Assessment’s results of water quality in BAFS 
area including water that discharged to Nong 
Ngu Hao canal had passed official benchmark 
since 2006 - 2015.

2) At Suvarnabhumi Into-plane Refuelling 
Station, waste water will be treated through 
efficient water treatment system as required 
by standard. Therefore, it can be discharged 
to clarifier before passing to waste water 
treatment system of Suvarnabhumi Airport. 
Assessment’s results of water quality in the 
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3)  พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน
ดอนเมือง และสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน 
ดอนเมือง น�้าทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าที่มี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คุณภาพ 
น�า้ทิง้ทีผ่่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสูค่ลองเปรม
ประชากรได้ ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพน�า้ในพืน้ทีข่อง
บริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก�าหนดตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 - 2558 โดยเฉพาะในปี 2558 ได้มกีารตรวจวดั 
คุณภาพดิน และน�้าใต้ดินในพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บ
น�้ามันอากาศยานดอนเมืองพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ราชการก�าหนดด้วย

สิ่งปฏิกูลหรือของเสีย (G4-EN23)

บริษัท บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันที่
แหล่งก�าเนดิ และมกีารรณรงค์และเสรมิสร้างจติส�านกึ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม (3Rs: Reuse Reduce Recycle) 
แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่เห็นเด่นชัด ได้แก่การแบ่ง
ประเภทของภาชนะรองรับขยะเป็นสีต่างๆ รวมถึง
ด�าเนินการจัดเก็บในสถานที่เฉพาะและปลอดภัย ซ่ึง
ประกอบด้วย 

 - ขยะปฏิกูลทั่วไป ที่มาจากอาคารส�านักงาน

 - ขยะปนเปื้อนน�้ามัน เช่น ผ้าซับน�้ามัน ท่อทาง 
  และอุปกรณ์ที่มีการซ่อมบ�ารุงรักษา เป็นต้น

 - น�า้มนัหล่อลืน่ทีม่าจากการบ�ารงุรักษาเครือ่งจกัร 
  และรถบริการน�้ามันอากาศยาน

ซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือของเสียดังกล่าวข้างต้น บริษัท มีการ
ก�าหนดปริมาณการจัดเก็บ และควบคุมดูแลอย่าง
สม�่าเสมอโดยผู้รับผิดชอบ และการด�าเนินการดังกล่าว

Company’s area had passed official benchmark 
since 2006 - 2015.

3. At Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station and Into-plane Refuelling Station, 
waste water will be treated through efficient 
water treatment system as required by 
standard. Therefore, it can be discharged 
to Prem Prachakoen canal. Assessment’s 
results of water quality in BAFS area had 
passed official benchmark since 2006 - 2015. 
In addition, qualities of soil and underground 
water in the area of Don Mueang Aviation Fuel 
Storage Station were also assessed in year 2015 
and their results passed official benchmark  
as well.

Sewage and Waste (G4-EN23)

BAFS manages environment by prevention 
at the root cause with campaigns to create 
environmental consciousness (3Rs: Reuse, 
Reduce and Recycle) to the employees and 
contractors, for example, different colours of 
garbage bins are prepared for different kinds of 
garbage and they are placed in specific area to 
ensure safety. The detail includes:

 - Garbage in general from office buildings.

 - Oil contaminated garbage, such as oil  
  cloth, tube, and equipment that has 
  been repaired, etc.
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อยูภ่ายใต้การก�ากับดแูลอย่างใกล้ชดิของคณะกรรมการ
บรหิารจดัการวสัดทุีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึง่บริษทัให้ความ
ส�าคัญ จึงมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารในระดับผู้
อ�านวยการฝ่ายเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว 
โดยก�าหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณา
และควบคุมให้มีการจ�าแนกของเสียและก�าหนดวิธีใน
การก�าจัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ราชการ
ก�าหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันยัง
ไม่มีประเด็นปัญหาหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชนรอบบริษัท ถึงขั้นน�าไปสู่ข้อร้องเรียน

จ�านวนคร้ังและปริมาตรรวมของการหก 
ร่ัวไหลที่มีนัยส�าคัญ (G4-EN24)

ตั้งแต่ปี 2549 - 2558 บริษัทไม่มีเหตุการณ์รั่วไหลของ 
น�า้มนั โดยข้อมลูดงักล่าวได้มกีารรายงาน และตรวจสอบ 
ความถูกต้องจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซ่ึงแสดง 
ให้เห็นว่าบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายและ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลในด้านการป้องกันการ 
รั่วไหลของน�้ามัน

อย่างไรกด็ ีบริษัทมกีารด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์ 
น�้ามันรั่วไหล ดังนี้

 1. มีการควบคุมและตรวจสอบระบบป้องกันการ 
  รั่วไหลของน�้ามันอากาศยานตามแผนบ�ารุง 
  รักษา อย่างสม�่าเสมอ

 - Lubricants from machines and refuelling  
  vehicles maintenances.

Quantities of all kinds of garbage mentioned 
above are controlled regularly by officers under 
supervision of Unused Material Management 
Committee. BAFS assigns department director 
representative to be Chairman of the Committee 
in which its meeting will be arranged in every 3 
months to ensure classification of garbage and 
to specify disposal methods to meet official 
requirements and techniques. As present, there 
is no complaint regarding environmental impact 
to communities around the Company.

Total Number and Volume of Significant 
Spills (G4-EN24)

During 2006 - 2015, there is no event of fuel 
spill. The information on this matter has 
been examined and reported by Airports of 
Thailand PLC. which shows that BAFS has 
effectively and continually complied with its 
policy and predetermined goals in accordance 
to international standard regarding fuel spill 
protection.

Nonetheless, BAFS set measures to prevent  
fuel spill as follows:

 1. Control and monitor fuel spill protection  
  system as per maintenance plan  
  regularly.
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 2. มีข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้ามัน 
  รั่วไหลที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการ 
  ด�าเนินงานของบริษัท

 3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
  ฉกุเฉนิ (Emergency Procedure ) เพือ่รองรบั 
  เหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 4. มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของ 
  บริษัทในทุกพื้นที่ๆ ละ 1 ครั้งต่อเดือน

 5. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 
  ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Emergency  
  Duty Personnel) ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

 6. มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการ 
  จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  (OHSAS 18001:2007) ในเร่ืองการเตรียม 
  คว ามพร ้ อมตอบสนองสภาวะ ฉุก เ ฉิ น  
  (Emergency Response Preparedness)

 7. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมดูแล 
  คุณภาพน�้าท้ิงอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการ 
  ปนเปื้อนของน�้ามัน หากเกิดเหตุการณ์น�้ามัน 
  รั่วไหล

 8. จัดตั้งทีมดับเพลิงและกู ้ภัยประจ�าทุกพื้นที่ 
  ปฏิบัติงาน รวมทั้งก�าหนดให้มีการฝึกซ้อมเป็น 
  ประจ�าทุกเดือน

 9. จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิง 
  และกู้ภัยไปอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อ 
  พัฒนาความรู ้และทักษะในการตอบสนอง 
  ภาวะฉุกเฉิน เป็นประจ�าทุกปี

 2. Arrange clear operating practices in case  
  of fuel spill to encompass the whole  
  operating processes.

 3. Review and revise Emergency Procedure  
  to withstand fuel spill for at least once  
  a year.

 4. Rehearse as per mentioned in Emergency  
  Procedure at every operating site for  
  once a month.

 5. Review roles and responsibilities of  
  Emergency Duty Personnel as per  
  mentioned in working plan consistently. 

 6. R e v i e w  E m e r g e n c y  R e s p o n s e  
  Preparedness as per specified in  
  standards of Occupational Health  
  and Safety Management Systems  
  (OHSAS 18001:2007). 

 7. Closely monitor, control and oversee  
  quality of waste water to ensure  that no 
  contamination of fuel in the event of  
  fuel spill.

 8. Set up fire-fighting team and rescuer  
  team for every operating site including  
  regular rehearsal in monthly basis.

 9. Assign members of fire-fighting team  
  and rescuer team to attend training  
  courses that arranged by other  
  organizations in order to develop their  
  knowledge and skills regarding Emergency  
  Response Preparedness in yearly basis.
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มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ และจ�านวน
คร้ังของการถูกบังคับโทษที่ ไม ่เป ็นตัวเงิน
จากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้าน 
ส่ิงแวดล้อม (G4-EN29)

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่เคย
ละเมดิกฎหมายและข้อบงัคบัด้านสิง่แวดล้อม อนัเนือ่ง
มาจากบริษัทมีการบริหารจัดการดังนี้

 1) ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานระบบการ 
  จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  (OHSAS 18001:2007) ซึ่งก�าหนดให้ด�าเนิน  
  มกีารประเมนิความสอดคล้องในการปฏบิตัติาม 
  กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตาม 
  กรอบระยะเวลาที่แผนงานได้ก�าหนดไว้

 2) มีการจัดท�าระบบบ�าบัดและควบคุมคุณภาพ 
  น�้าทิ้ง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให ้
  พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามวิธีการ 
  และใช้สารท�าความสะอาดทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อ 
  สิ่งแวดล้อม

 3) มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดคุณภาพของ 
  สารเคมีและไอระเหยของน�้ามันในบรรยากาศ 
  การท�างาน ตลอดจนคุณภาพน�้าท้ิงท่ีปล่อย 
  ลงสู ่แหล่งน�้าสาธารณะโดยรอบบริษัทตาม 
  กรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

Monetary Value of Significant fines 
and Total Number of Non-Monetary 
Sanctions for Non-compliance with 
Environmental Laws and Regulations 
(G4-EN29)

BAFS has committed in compliance with laws 
without any breach to environmental laws 
and regulations whereby BAFS has conducting 
guidelines as follows:

 1) Comply with standards of Occupational  
  Health and Safety Management Systems  
  (OHSAS 18001:2007), which defines  
  to have environmental laws and  
  regulations compliance assessment  
  processed in determined timeframe. 

 2) Arrange water treatment and quality  
  control systems as well as public  
  relations campaign to ensure compliances  
  of operatives and relevant persons in  
  using of cleaning substances that cause  
  no impact to environment.

 3) Monitor quality of chemicals and oil  
  vapour at workplace’s atmosphere  
  including quality of waste water that  
  discharged into public water sources  
  around BAFS’s area in determined  
  timeframe. 
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จากผลการด�าเนินงานของบริษัทภายใต้มาตรฐาน 
ในระดับสากล ตลอดจนการให้ความส�าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ท�าให้บริษัทได้รับการ 
จัดอันดับ และรางวัลด้านความยั่งยืน ประจ�าปี 2558 
ซึง่สามารถสะท้อนศกัยภาพและความมุง่มัน่ของบรษิทั
ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. บริษัทเป็น 1 ใน 100 ที่ติดอันดับ ESG Rating  
 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่น 
 ทางด้านการดแูลสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภบิาล  
 ที่มุ่งธุรกิจยั่งยืน

ความส�าเร็จด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
The achievement of Sustainable Development

BAFS operating under international standards. 
As well as a focus on Economic development 
along with social responsibility and caring 
for the environment. To enhance the 
Company’s operation processes and provide 
a team with excellent service. Equivalent to 
a global enterprise. Capped by won the 2015 
Sustainability Awards.

1. The Company is one of the top 100  
 companies ranked by ESG Rating of Thaipat  
 Institute. With the implementation of the  
 outstanding environmental stewardship  
 Society and good governance. Towards  
 sustainable business.
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2. บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ ้นยั่งยืน หรือ  
 Thailand Sustainability Investment List ซึ่ง 
 เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไทย 51 แห่งที่มีการ 
 ด�าเนนิธรุกิจตามแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยให้ 
 ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environmental)  
 สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)  
 หรอื ESG ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ 
 ธุรกิจ โดย BAFS เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มหุ้นยั่งยืน 
 ทั้ง 51 บริษัทที่มี

 - ยอดการให้บริการที่เติบโตขึ้น (BAFS เป็นหนึ่ง 
  ใน 24 บริษัทจากหุ้นยั่งยืน 51 บริษัท)

 - ผลก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น (BAFS เป็นหน่ึงใน 30  
  บริษัทจากหุ้นยั่งยืน 51 บริษัท)

 - ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (BAFS  
  เปน็หนึ่งใน 38 บริษทัจากหุ้นยั่งยืน 51 บริษทั)

 - ROE สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (BAFS  
  เปน็หนึ่งใน 36 บริษทัจากหุ้นยั่งยืน 51 บริษทั) 

2. BAFS is one of 51 companies in the Thailand  
 Sustainability Investment List of SET in term of

 - Incremental in the total revenue (24 from  
  51 companies)

 - Incremental in the net profit (30 from 51  
  companies)

 - Higher ROA from industry (38 from 51  
  companies)

 - Higher ROE from industry (36 from 51  
  companies) 
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3. บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประเภท  
 Recognit ion ในการประกาศรางวัลความ 
 ยั่ งยืนในป ี  2558 ซึ่ งจัดโดยสมาคมบริษัท 
 จดทะเบียนไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบัน 
 ไทยพัฒน ์  เพื่อ เป ็นแรงสนับสนุนให ้บริษัท 
 จดทะเบียนยกระดับการเป ิดเผยข้อมูลด ้าน 
 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. BAFS has won the Sustainability Award  
 of Recognition for Sustainability in 2015,  
 which is organized by the Association of  
 Listed Companies Thailand. The Securities  
 and Exchange Commission. Together with  
 the Thaipat Institute to raise a strong  
 advocate for the disclosure of economic,  
 social and environmental.
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4. บริษัทได ้รับมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดี เด ่น  
 ส�าหรับการก�ากบัดแูลกจิการ จากตลาดทนุอาเซยีน 
 ฟอรั่ม ที่จัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ 
 ฟ ิลิปป ินส ์  วัตถุประสงค ์ของโปรแกรมคือ 
 การประเมินมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของ 
 บริษัทที่จดทะเบียนใน 6 ประเทศกลุ่มอาเซียน  
 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์,  
 สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม ซึ่งรางวัลเหล่านี ้
 ตระหนักถึงการที่บริษัทมีการด�าเนินการอย่าง 
 ต่อเนื่องในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. BAFS award for outstanding corporate  
 governance from the ASEAN Capital  
 Markets Forum (ACMF) and hosted by  
 the Philippines Securities and Exchange  
 Commission of the Philippines (SEC), the  
 program’s purpose is to evaluate corporate  
 governance standards of listed companies  
 within the six ASEAN countries that include  
 Indonesia, Malaysia, the Philippines,  
 Singapore, Thailand and Vietnam. Since its  
 inception in 2012, this is the first time that  
 the names of the top 50 listed companies  
 were publicly announced. These awards  
 recognize the efforts of companies that  
 continuously implement good corporate  
 governance in their operations and services.
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สรุปผลการด�าเนินงาน 
Result of Operation

หน่วย : ล้านบาท (million Baht),

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

Key Financial Status and Performance

2558 

2015

2557 

2014

2556 

2013

รายได้ค่าบริการ Services Income 3,327.86 2,981.00 2,761.31

รายได้อื่น Other Income 31.78 43.85 372.39

รายได้รวม Total Revenue 3,359.64 3,024.84 3,133.71

ต้นทุนการให้บริการ Cost of Services 1,449.18 1,380.44 1,187.81

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Administrative Expenses 564.90 547.26 473.87

ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses 2,014.08 1,927.69 1,661.68

ก�าไรขั้นต้น Gross Profit 1,878.68 1,600.56 1,573.50

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน Finance Costs 83.23 101.90 119.08

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

Profit (Loss) attributable to equity holders of the parent

957.69 757.75 1,053.27

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น Cash and Short Term Investment 1,501.33 1,246.00 1,356.12

สินทรัพย์รวม Total Assets 8,540.54 8,235.24 8,105.75

หนี้สินรวม Total Liabilities 2,876.35 3,022.85 3,127.57

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ Equity 5,664.20 5,212.40 4,978.19

80 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2558
SUSTAINABLE REPORT 2015

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



ตารางเชื่อมโยงข้อมูลด้านความย่ังยืนกับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน
The Linkages between BAFS Sustainability Discloses 
and Sustainable Development Goals(SDGs)
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ข้อมูลด้านความยั่งยืนของบาฟส์
BAFS Sustainability Disclosures
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และแผนการ
ตอบสนอง

ชุมชน

Commu 
nity 

Safety 
and 

respon 
sibility

6. การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

Compliance 
with the 

laws

7. การต่อ
ต้านการ
ทุจริต

Anti-
Corruption

8. การ
บรรเทาผล 
กระทบและ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

Reducing  
Environ 
mental 
impact 

and 
deve 

lopment

9.ประสิทธิ 
ภาพพลังงาน 

และการ 
เปลี่ยน 
แปลง 
สภาพ 

ภูมิอากาศ

Energy  
perfor 
mance 

and 
Climate 
Change

1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่  
End poverty in all its forms everywhere



2. ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
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3. ท�าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด�ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

4. ท�าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
Achieve gender equality and empower all women and girls



6. ท�าให้แน่ใจว่าเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

 

7. ท�าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก�าลังซื้อของตน
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 

8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท�าและการจ้างงานเต็มที่  
และงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

 

9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation



10. ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
Reduce inequality within and among countries
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11. ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

12. ท�าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
Ensure sustainable consumption and production patterns

 

13. ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
Take urgent action to combat climate change and its impacts



14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

 

15. พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification,  
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 

16. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบัน 
อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective,  
accountable and inclusive institutions at all levels

 

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
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GRI Content Index
General Standard 

Disclosures 
Page Direct Answer External Assurance

Strategy and Analysis

G4-1 2-5 -

Organizational Profile

G4-3 6 - -

G4-4 6-7 - -

G4-5 6 - -

G4-6 - Only Thailand -

G4-7 6 - -

G4-8 -
Savarnabhumi Airport, Don Mueang 
Airport, Sukhothai Airport,  
Samui Airport

-

G4-9 7 - -

G4-10 7 - -

G4-11 41 - -

G4-12 9-10 - -

G4-13 - No significant changes -

G4-14 60, 67, 
71 - -

G4-15 8, 48 - -

G4-16 33 - -
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General Standard 
Disclosures 

Page Direct Answer External Assurance

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 14 - -

G4-18 15-17 - -

G4-19 17-19 - -

G4-20 18-19 - -

G4-21 18-19 - -

G4-22 - No re-statements -

G4-23 - No significant changes -

Stakeholder Engagement

G4-24 11-13 - -

G4-25 11 - -

G4-26 11-13 - -

G4-27 11-13 - -

Report Profile

G4-28 14 - -

G4-29 14 - -

G4-30 14 - -

G4-31 20 - -
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General Standard 
Disclosures 

Page Direct Answer External Assurance

G4-32 14, 80-83 - -

G4-33 20 - -

Governance

G4-34 28-30 - -

Ethics and Integrity

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Category: Economic 

Material Aspect: Economic Performance

Indicators Page Omissions External Assurance

G4-DMA 25-27 - -

G4-EC1 80 - -

G4-EC3 39-40 - -

Category: Social

Sub-Category: Labor Practices and Decent Work

Material Aspect: Occupational Health and Safety

G4-DMA 44-45 - -

G4-LA5 45-46 - -

G4-LA6 48 - -
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Indicators Page Omissions External Assurance

G4-LA7 47 - -

G4-LA8 44 - -

Material Aspect: Training and Education

G4-DMA 43 - -

Sub-Category: Society

Material Aspect: Anti-Corruption

G4-DMA 31-32 - -

G4-SO3 32 - -

G4-SO4 32-33 - -

Material Aspect: Compliance

G4-DMA 28-29 - -

G4-SO8 75 - -

Material Aspect: Emergency Preparedness

G4-DMA 49-52 - -

Sub-Category: Product Responsibility

Material Aspect: Customer Health and Safety

G4-DMA 49-51 - -

G4-PR1 49 - -
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Indicators Page Omissions External Assurance

Category: Environmental

Material Aspect: Energy

G4-DMA 60-61 - -

G4-EN3 61-64 - -

G4-EN5 65 - -

G4-EN6 66-67,69 - -

Material Aspect: Emissions

G4-DMA 67 - -

G4-EN15 68 - -

G4-EN16 68 - -

G4-EN17 68 - -

Material Aspect: Effluents and Waste

G4-DMA 71-73 - -

G4-EN22 71-72 - -

G4-EN24 73-74 - -

Material Aspect: Compliance

G4-DMA 75 - -

G4-EN29 75 - -
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