




บริการธุรกิจพลังงานด ้วยการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน  
โดยค�านึ งถึ งคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่ ง แวดล ้อม

Susta inable  Development  in  Energy Services 
wi th Awareness of  Qual i ty  Safety  and Environment

Belief inTeamwork
เชื่อมั่น 

ในการทำางานร่วมกัน

Following Best Practice
มุ่งมั่น 

ในหลักบรรษัทภิบาล

Service with Our Heart
บริการด้วยใจ

Awareness of Safety Quality 
and Environment

ตระหนักถึงความปลอดภัย 
คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

M I S S I O N 
พั น ธ กิ จ

ต่อผู้ถือหุ้น
Shareholders

ต่อพนักงาน
Employees

ต่อผู้กำากับดูแล
Regulators

ต่อลูกค้า
Customers

ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้

Stakeholders

ต่อสังคม ชุมชน/ 
สิ่งแวดล้อม

Society/Community/ 
and Environment

ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งยั่งยืนและให ้

ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอ

To operate and 
sustainable wealth  

creation with  
lucrative profit for 

shareholders regularly

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และปฏิบัติตามแนวร่วมปฏิบัติ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น

To conduct business  
together with principle of 

Corporate Governance and 
follow Collective Action  

Coalition against  
Corruption guideline

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ตามกรอบการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน

To be responsible for 
society, community and 

environment with 
Sustainability  

Development Framework

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้เป็นมืออาชีพมีจริยธรรม 
และยึดถือหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี

To develop potential to 
personnel meets  

professional, ethical, 
and abide by Corporate 
Governance principle

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อก�าหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความ 
รับผิดชอบ ถูกต้องและโปร่งใส

To follow law, regulations,  
principles, and rules 

related to operation with 
responsibility, accuracy and 

transparency

มุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน

สากล เพื่อสร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า

To focus on Quality  
and Safety according to  
International Standard 
for creating customers 

satisfaction

C O R E  V A L U E 
ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก า ร

V I S I O N 
วิ สั ย ทั ศ น์
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีความก้าวหน้า
ในหลายด้านท้ังด้านการบริหารจัดการที่สามารถน�าประเด็นด้านความ
ยั่งยืนผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างโดดเด่น ส่งผลให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน  
อันยืนยันได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ 
การได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน(THSI: THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESTMENT) เป็นปีทีส่ามตดิต่อกนั รางวลั SET Sustainability Awards 
2017 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding 
Sustainability Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น
เพียงบริษัทเดียวในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัทย์ที่มีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท ที่ได้รับ
รางวัลนี้ รวมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “องค์กรต้นแบบ” ในการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กรและสังคม 

พร้อมกนันี ้การด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการความรู ้(KM) มคีวามส�าเรจ็
อย่างเป็นรูปธรรมจากการที่บริษัทรวบรวมความรู้และประสบการณ์จัดท�า
เป็นบทเรียนและหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม ผลจากการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัท 
ได้รับใบอนุญาตจากทางการให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรสถานีบริการ
น�้ามันประเภท ฉ. หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น และหน่วย 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ นอกเหนือจากการรับรองจากทั้ง Joint 
Inspection Group (JIG) และ IATA Fuel Quality Pool (IFQP) ให้เป็น
สถานที่ฝึกอบรม Fuel Facilities อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีอยู่เพียง 3 แห่ง
ในโลก ผลส�าเรจ็ดงักล่าวส่งผลให้บรษิทัเป็นทีย่อมรบัจากบรษิทัสายการบนิ 
และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจให้บริษัทจัดการอบรมหลักสูตรและ
บริการเสริมต่างๆ ซึ่งจะน�าไปสู่ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) 
เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัทรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมภายนอก

The Company has made significant progress in terms of 
incorporating sustainability issues into its strategy and corporate 
governance processes. As a result, the Company becomes an 
Outstanding Sustainable organization evidenced by various 
awards and recognition over the past years. For example, 
the Company has been listed in the Thailand Sustainability 
Investment list for 3 consecutive years and received Sustainability 
Awards 2017 (Outstanding Sustainability Awards) from the Stock 
Exchange of Thailand. It is the only company in the league of 
market capitalization between 10,000 - 30,000 million baht. It is 
praised as one of “The Role Model Company” in creating value 
to the Company and the society as a whole.

Knowledge management is another area that has made significant 
progress. By systematically managing and organizing the 
knowledge and experiences, the company’s training curriculum 
has been enhanced and become the foundation for innovation 
process. As a result, the company received the authorization 
and licenses to be a training center for Basic Fire Safety, Fire Drill 
and Emergency Evacuation courses, as well as Aircraft Refuelling 
Service Station. Moreover, the company is certified by the Joint 
Inspection Group (JIG) and the IATA Fuel Quality Pool (IFQP) 
as an official Fuel Facilities Training Center which is one of the 
only 3 places in the world. Due to this accomplishment, airlines 
and interested third parties are increasingly requesting for more 
training courses and special services. This will lead to the training 
business center which supplements for the company's additional 
revenue and reduces external training expenses.

สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from Managing Director
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นอกจากนี้ บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน
กลุม่บรษิทั มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานโครงการก่อสร้าง
คลงัน�า้มนัและท่อขนส่งน�า้มนัไปยงัภาคเหนอื โดยมกี�าหนดแล้วเสรจ็และรบั
รูร้ายได้ส�าหรบักลุม่บรษิทัในปี 2562 ส่งผลให้เกดิความมัน่คงด้านพลังงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
พลงังานของประเทศโดยรวม ในด้านเศรษฐกจิและสังคม การขนส่งน�า้มนั
ทางท่อเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและจะช่วยลดอุบัติเหตุตลอดจนการ
สญูเสยีจากการขนส่งน�า้มนัทางรถบรรทกุได้ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
สิง่แวดล้อม บรษิทัจะบรรลผุลตามนโยบายด้านสิง่แวดล้อมในการลดมลพษิ
จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีเ่กดิจากภาคธรุกจิการขนส่งน�า้มนั 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) ประมาณ 4,000 ตันเทียบเท่าต่อปี (Tons Equivalent per Year) 

เมือ่โครงการดงักล่าวแล้วเสรจ็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้
ประมาณ 30,000 - 40,000 ตันเทียบเท่าต่อปี (Tons Equivalent per 
Year) ซ่ึงจะท�าให้บรรลกุารเป็นบรษิทัทีม่กีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)

ในขณะเดียวกัน บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (BID) 
บริษัทในกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการวิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ 
ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ รวมทัง้การให้สทิธแิละให้บรกิารด้านนวตักรรม
และเทคโนโลย ีมกีารคดิค้นและพฒันานวตักรรมต่างๆเป็นรปูธรรมในหลาย
ผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นการสนบัสนนุการด�าเนนิงานและส่งเสรมิการลดค่าใช้จ่าย 
เพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทได้ในอนาคตอีกทางหนึ่ง

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าบริษัทได้วางรากฐานไว้อย่างมั่นคงในการ
ด�าเนินธุรกิจพร้อมกับแสวงหาโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล อีกทั้งเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท 
“บริการธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงคุณภาพ 
ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม” และพร้อมก้าวสูก่ารเป็นผูก้�าหนดทศิทาง
ความยั่งยืนของธุรกิจการบริการน�้ามันอากาศยานในระดับสากล

ประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผู้จัดการ

Prakobkiat Ninnad
Managing Director

In addition, the Fuel Pipeline Transportation Company Limited 
(FPT), a subsidiary, has been continuously progressing in the 
construction projects of Northern Pipeline which scheduled to 
be completed and realized revenue in the year of 2019. The 
successful of such project would enhance energy security, safety 
and efficiency of oil transportation which is in line with Thailand’ 
energy strategy. Consequently, in the Economic and Social 
Dimensions, pipeline transportation system will help reduce 
accidents and the loss of oil transportation by trucks. At the same 
time, the Company will achieve its Environmental Dimension 
in reducing carbon emissions from the transportation sector. 
Currently, the Company registered carbon footprint approx. 4,000 
Tons equivalent per year. When the project is completed, BAFS 
would reduce greenhouse gas emissions by 30,000 - 40,000 Tons 
Equivalent per Year and becomes a carbon Neutral Company.

Meanwhile, BAFS Innovation Development Company limited 
(BID), a subsidiary company that established for the research, 
development, design, manufacture and distribution of innovative 
products and services, is progressing well. The BID’s objectives are 
to facilitate the development of innovation, patent registration 
and supporting the Company’s operations, to promote cost  
reduction as well as earning additional revenue for the  
company in the future.

As aforementioned, the Company has laid a solid foundation for 
its business and is ready for new challenges and opportunities. 
The Company achievement in sustainability gives all stakeholders 
a balance value proposition and accomplish the visions 
“Sustainable Development in Energy Services with Awareness 
of Quality, Safety and Environment” The Company is now ready 
to be the leader of sustainability in the international aviation 
fuelling services area.
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
General Information

5,207.1 287,701

3,581.3 58.9
รายได�ของบร�ษัท (ล�านบาท) Revenue (Million Baht)

494
จำนวนพนักงานทั้งหมด Number of Employees ความสามารถในการให�บร�การ Service Capabilities

กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

สำนักงานใหญ� Head Office 

Bangkok Thailand

(คน)

(Persons)

ชาย Maleหญิง Female
ปร�มาณน้ำมัน (ล�านลิตร)
Volume of Jet A-1 Aviation Refuelling

 (Million Liters)

ปร�มาณเที่ยวบิน
Number of Flights Serviced

2558

2559

2560

2015

2016

2017

รายได�จากการให�บร�การ
Service Income

รายได�อื่น
Other Income

3,359.7 
3,711.5
3,640.0

ล�านบาท Million Baht

ล�านบาท Million Baht

ล�านบาท Million Baht

637,496,657 บาท Baht

ทุนจดทะเบียน Registration Capital

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� 04 เมษายน 2545

Registration Date 4 April 2002

2558/2015
2559/2016
2560/2017

2558/2015
2559/2016
2560/2017

369
358
411

82
120
83

4,694
5,089.3
5,207.1

256,790
279,265
287,701
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน�้ามันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด

บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น และหุ้นยั่งยืน

Outstanding Sustainability Awards and THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT

บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น 
Outstanding Sustainability Awards

บริษัท ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน (THSI: THAILAND SUSTAINABILITY 
INVESTMENT) เป็นปีที่สามติดต่อกัน และ รางวัล SET Sustainability 
Awards 2017  ประเภทบรษัิทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยนืดีเด่น (Outstanding 
Sustainability Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยได้รับ
การยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “องค์กรต้นแบบ” ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อ
ทั้งตัวองค์กรและสังคม 

The company has been listed in the Thailand Sustainability 
Investment list for 3 consecutive years and received Sustainability 
Awards 2017 (Outstanding Sustainability Awards) from the Stock 
Exchange of Thailand. It is the only company in the league of 
market capitalization between 10,000 - 30,000 million baht. It is 
praised as one of “The Role Model Company” in creating value to 
the Company and the society as a whole.

BAFS provides aviation fuel storage and refuelling services at the airports including Suvarnabhumi, 
Don Mueang, Samui, Sukhothai and Trat.
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บริษัท บริการน�า้มันอากาศยาน จ�ากัด 
Intoplane Services Co., Ltd. (IPS)

สนับสนุนแรงงานให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมน�า้มันอากาศยาน  
ณ ท่าอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด 
สัดส่วนการถือหุ้น 83.3%

provides workforce for aviation fuel storage and 
refuelling services at the airports including Samui, 
Sukhothai and Trat. BAFS hold 83.3% of its total shares.

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 
Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO)

ให้บริการส่งน�้ามันอากาศยานผ่านระบบท่อแรงดันสูง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัดส่วนการถือหุ้น 90%

provides aviation fuel transportation through hydrant 
pipeline network at Suvarnabhumi Airport. BAFS hold 
90% of its total shares.

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 
Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. (FPT)

ให้บริการเก็บรักษาและขนส่งน�า้มันรวมทุกผลิตภัณฑ์ 
ทางระบบท่อส่งน�า้มันใต้พื้นดิน สัดส่วนการถือหุ้น 75%

storage and transports fuels through underground 
multi-product pipeline system. BAFS hold 75% of its 
total shares

บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
BAFS Innovation Development Co., Ltd. (BID)

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี สัดส่วนการถือหุ้น 100%

studies, analyses, develops, improves, designs, produces 
and sells innovative products including  providing 
innovation and technology service and patent licensing. 
BAFS hold 100% of its total shares.
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ขอบเขตการให้บริการน้�ามันอากาศยาน Scope of Aviation Fuel Services

ให้บริการเก็บรักษาและขนส่งน�้ามัน 
รวมทุกผลิตภัณฑ์ทางระบบท่อส่งน�้ามัน 
ใต้พื้นดิน

storage and transports fuels through 
underground multi-product pipeline 
system

บาฟส์ผูใ้ห้บรกิารระบบจดัเกบ็และเตมิน�า้มนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถ 
ส่งมอบคณุค่าให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดสายห่วงโซ่อปุทานอย่างสมดุล  
โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

BAFS provides aviation fuel storage and refuelling services at the 
airports including Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui, Sukhothai 
and Trat. BAFS delivers balanced values covering economic, 
social and environmental dimensions to its stakeholders across 
the supply chain.

ห่วงโซ่คุณค่าของบาฟส์ และกลุ่มบริษัท BAFS and BAFS Group’s Value Chain

5,207.1 ล้านลิตร/Million Liters

ปริมาณน�้ามันที่ให้บริการในปี 2560 
Volume of Fuel aviation fuel Serviced in 2017
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



ให้บริการส่งน�้ามันอากาศยานผ่าน
ระบบท่อแรงดันสูง ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

provides aviation fuel transportation 
through hydrant pipeline network at 
Suvarnabhumi Airport

ระบบการให้บริการน�้ามันอากาศยานของบริษัท เป็นระบบที่ด�าเนินการ
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทานในระบบปิด ด้วยการขนส่งน�า้มนัผ่านท่อส่งน�า้มนั
ใต้ดิน โดยไม่มีของเสียและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆ ท�าให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทัง้ชมุชน และสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัเป็นไปตามมาตรฐานการด�าเนนิงาน
ที่ก�าหนดและยอมรับในระดับสากล

BAFS’ aviation fuel service system throughout its supply chain 
is a closed system. The aviation fuel is transported through 
the underground hydrant pipeline without causing waste or 
pollution that may affect communities and environment. BAFS 
has implemented a highly efficient refuelling system by strictly 
adhering to the international standards.

จ�านวนเที่ยวบินที่รับบริการในปี 2560 
Number of Flight Serviced in 2017

287,701 เที่ยวบิน/Flights
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รายงานความยั่งยืนของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ประจ�าปี 2560 จัดท�าขึ้นเป็นฉบับที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องและโปร่งใส โดยข้อมูลของรายงานฉบับนี้ 
ครอบคลุมการด�าเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (G4-17) ส�าหรับ
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมการรายงานของผลกระทบรวมกลุ่มบริษัท เช่น 
บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 
(TARCO) บริษัท บริการน�้ามันอากาศยาน จ�ากัด (IPS) และบริษัท บาฟส์ 
อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (BID) ซึ่งการจัดท�ารายงานฉบับนี้จัดท�า 
ขึ้นตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้าน 
ความยัง่ยนืฉบบั G4 (Global Reporting Initiative G4) ครอบคลมุประเดน็
ส�าคญัต่อความยัง่ยนืโดยมกีารเปิดเผยข้อมลูในแบบหลกั (In Accordance 
Core option) ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ 
สหประชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และแสดง
ตารางความสัมพันธ์ไว้ในหน้า 48-52

Bangkok Aviation Fuel Services PLC.’s Sustainability Report 2017 
is the 4th issue. Its objectives are to disclose the Company’s 
accurate and transparent information regarding sustainability 
implementation to its stakeholders. The information in this report 
includes operations on economic, social and environmental 
dimensions since January 1st, 2017 to December 31st, 2017 
(G4-17). It also discloses impacts derived from activities of the 
Corporate Group included Fuel Pipeline Transportation Limited 
(FPT), Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO), Intoplane 
Services Co., Ltd. (IPS) and BAFS Innovation Development  
Co., Ltd. (BID). This Sustainability Report is prepared in accordance 
with Global Reporting Initiative G4 Guidelines. It encompasses 
key aspects of sustainability and fulfills requirements of “In 
Accordance Core” option which is consistent to Sustainable 
Development Goals (SDGs) of the United Nations. The report 
presents relationship table in page 48-52. 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About this Report

เนื้อหาการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงานสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าป ี
ของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ดาวน์โหลดได้จาก QR Code นี้  
Detail beyond scope of this report regarding the Corporate Group’s operations is referable to Annual 
Report of Bangkok Aviation Fuel Services PLC. http://bafs-th.listedcompany.com/ar.html

สอบถามข้อมูล หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด(มหาชน) 171/2 ถนนก�าแพงเพชร6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 02 834 8900  web site www.bafsthai.com
For more information, please contact Corporate 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 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 หรือรายงานความยั่งยืนฉบับปีที่ผ่านมาได้ที่  
2017 Electronic Sustainability Report and reports from previous years can be downloaded at http://bafs-th.
listedcompany.com/sd_report.html
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



การประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท (G4-18)

การก�าหนดประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนือ้างองิจากประเดน็ส�าคัญประยกุต์

ใช้หลกัการก�าหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) ตาม GRI โดยร่วมกนั 

พิจารณาความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อทบทวนการ

เปลี่ยนแปลงประเด็นส�าคัญที่เกิดขึ้นต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการ ดงันี้

1. การระบปุระเดน็และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

2. การล�าดบัประเดน็ส�าคญั

3. การทวนสอบประเดน็

4. การรบัรองคณุภาพรายงาน

บริษัทด�าเนินการคัดเลือกเนื้อหาและระบุประเด็น (Aspect) ส�าคัญผ่าน

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และยังมีการทบทวนประเด็นตามกลุ่ม

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยในขัน้ตอนการจดัประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนื 

พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นส�าคัญแต่ละประเด็นใน 2 ด้านคือ 

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และระดับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร  

จนได้เป็นประเดน็ความยัง่ยนืทีม่สีาระส�าคญั ตามตารางในหน้า 13 (G4-19)  

โดยบริษัทมีการด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง

สอดคล้องและครอบคลุมทุกด้านของการด�าเนินธุรกิจ ต่อประเด็น

ส�าคัญด้านความยั่งยืนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานอื่นๆ โดยมีส�านัก 

พัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรสรุปข้อมูลผลการทวนสอบเพื่อเสนอ 

ฝ่ายบริหารพิจารณารบัรองประเดน็ส�าคัญด้านความยัง่ยนื และในส่วนของ

การรับรองคณุภาพการรายงานของรายงานฉบับนี ้ด�าเนนิการจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องภายในองค์กร จากกระบวนการประชมุเชงิปฏบิตักิาร โดยทัง้นี ้

ในรายงานฉบับนี้ไม่มีการรับรองเนื้อหาจากหน่วยงานภายนอกเนื่องจาก

เนื้อหาข้อมูลมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจข้อมูลในกระบวนการด�าเนินงาน

ภายในขององค์กรแล้ว

BAFS’ Materiality Assessment Process (G4-18)

With reference to materiality assessment as guided by GRI, 
BAFS determines key aspects of sustainability by considering 
on opinions of stakeholders from each group in order to review 
major changes that occur to BAFS and its stakeholders. Detail 
of process is as follows: 

1. Aspects Identification and Stakeholder Engagements 

2. Aspects Prioritization 

3. Aspects Review 

4. Report Quality Assurance 

BAFS selects materiality and identifies sustainability aspects 
through stakeholder engagement processes and reviews 
aspects concerning stakeholders of each group. For the aspects 
prioritization process, BAFS has considered on each aspect’s 
testing results in 2 dimensions including their levels of influence 
toward stakeholders’ decision-makings and assessments and 
theirs levels of impact on the Company’s economic, social and 
environment to identify list of key material aspects as per shown 
in Table No. 13 (G4-19). In addition, BAFS and relevant persons 
from other agencies have reviewed entireness and accuracy  
of the identified sustainability aspects to ensure that they 
encompass all business dimensions. Then, BAFS’ Sustainable 
Development and Corporate Communication Bureau shall 
summarize information regarding aspects review and presents 
it to the Management for approval on key material aspects 
accordingly. This report quality assurance was undertaken 
through workshop processes participated by relevant internal 
departments. However, content in this report is not certified by 
external organization as it has already been verified by inspectors 
through the Company’s internal operating processes. 
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พ�้นที่ที่ระบุประเด็นสำคัญ
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ระดับผลกระทบในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมขององค�กร

Levels of impact on the Company’s economic, social and environment
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ผลการทบทวนเพ่ือระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร 
Review Results on Sustainability Aspects Identification
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



ขอบเขตการรายงาน 

การก�าหนดขอบเขตของการรายงาน (Scope) และขอบเขตของประเด็น 

ด้านความย่ังยืนที่ส�าคัญ (Aspect Boundary) นั้นพิจารณาจากความ 

เกีย่วข้องทางธรุกจิ ผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการด�าเนนิงาน และความพร้อม 

ของข้อมูล ซ่ึงครอบคลุม บริษัท และกลุ่มบริษัท (บริษัทย่อยทางตรง)  

ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจส่งผลต่อภายนอกองค์กร รายละเอยีดแสดงตาม

ตารางในหน้า 14 - 15 

มิติเศรษฐกิจ 
Economic Dimension

มิติสังคม 
Social Dimension

มิติสิ่งแวดล้อม 
Environmental Dimension 

1. การบรกิารจดัการระบบให้บรกิาร 

 น�า้มนัอากาศยาน และการ 

 กระจายมลูค่าทางเศรษฐกจิ
 Into-plane service system 
  management and economic  
 value distribution

2. การพฒันาบุคลากร 
 Human resource development 

3. สขุภาวะในการท�างาน 

 Happy Workplace

4. การมส่ีวนร่วมและพฒันาชมุชน 

 Community engagement 

 and development

5. ความมัน่คงปลอดภยัและ 

 แผนการตอบสนองชมุชน 

 Security and community 

 response plan

6.  การปฏบิตัติามกฎหมาย 

 Law compliance

7.  การต่อต้านทุจรติ 

 Anti-corruption 

8. การบรรเทาผลกระทบ 
 และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 Mitigation of impact and 
 environmental development

9. ประสทิธิภาพพลังงาน 
 และการเปลีย่นแปลง 
 สภาพภมิูอากาศ 
 Power efficiency and 
 climate change

Reporting Boundaries 

Scope and aspect boundary are considered in terms of their 
relevance to business, potential impacts and availability of 
information. They encompass BAFS and its Corporate Group 
(direct subsidiaries) including impacts which may affect to third 
parties as per shown in table below:
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ 

Sustainability Aspects (G4-19)

ขอบเขตการรายงาน  Reporting Boundaries

ภายในองค์กร Within Organization (G4-20)

ภายนอกองค์กร 

Outside Organization (G4-21)BAFS
บริษัทย่อยทางตรง Direct Subsidiaries

BID FPT IPS TARCO

1. การบริหารจัดการระบบให้บริการน�า้มัน 
 อากาศยาน และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจ 
 Into-plane service system 
 management and economic value 
 distribution 

    

ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่ธุรกิจ องค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า 
Shareholders, creditors, trade 
partners, business partners and 
relevant government agencies

2. การพัฒนาบุคลากร 
 Human resource development  ลูกค้า 

Customers

3. สุขภาวะในการท�างาน 
 Happy Workplace  คู่ค้า ผู้รับเหมา 

Trade partners and contractors

4. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 Community engagement and 
 development


ชุมชน สังคม หน่วยงานภาคท้องถิ่น 
Communities, societies and 
local organizations

5. ความมั่นคงปลอดภัย 
 และแผนการตอบสนองชุมชน 
 Security and community response 
 plan


ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน สังคม 
Customers, trade partners, 
contractors, communities and 
societies

6. ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 Law compliance  คู่ค้า ผู้รับเหมา 

Trade partners and contractors
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**เนือ่งจากการระบขุอบเขตนีเ้ป็นการรายงานตาม GRI กระบวนการเกบ็ข้อมลูยงัไม่รวมการเกบ็ข้อมลูของบรษิทัย่อย และข้อมลูภายนอกองค์กรรายงาน 

ฉบบันีจ้งึเป็นการเปิดเผยข้อมลูเฉพาะของบรษิทัเท่านัน้

**Reporting boundaries are identified in accordance with GRI principles. Due to information collecting process limitation, information 
related to BAFS’s subsidiaries and external parties are not included. Therefore, this report discloses information related to BAFS only.

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ 

Sustainability Aspects (G4-19)

ขอบเขตการรายงาน  Reporting Boundaries

ภายในองค์กร Within Organization (G4-20)

ภายนอกองค์กร 

Outside Organization (G4-21)BAFS
บริษัทย่อยทางตรง Direct Subsidiaries

BID FPT IPS TARCO

7. การต่อต้านการทุจริต 
 Anti-corruption 



ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า 
ผู้รับเหมา หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง 
Shareholders, creditors, trade 
partners, contractors and 
relevant government agencies

8. การบรรเทาผลกระทบ 
 และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 Mitigation of impact and 
 environmental development 


ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง 
Communities, societies and 
relevant government agencies

9. ประสิทธิภาพพลังงาน 
 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Power efficiency and climate 
 change


ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง 
Communities, societies and 
relevant government agencies

15

B A F SSUSTAINABILITY REPORT 2017 

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

1. กลุม่ผูถ้อืหุน้ 
 Shareholders 

• ความโปร่งใสด้านการก�ากบั 
 ดแูลกจิการ
• ผลตอบแทนการลงทนุทีด่ี 
 และต่อเนือ่ง
• การเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอ
• ประเดน็ทางกฎหมายและ 
 ผลกระทบต่อธรุกจิ
• การเปิดตลาดใหม่หรอื 
 ขยายขอบเขตการให้บรกิาร
• แผนธรุกจิทีม่กีารเตบิโต 
 อย่างยัง่ยนื
• ธรุกจิไม่มกีารหยดุชะงกั
• Transparency in good 
 corporate governance
• High and sustainable 
 return on investment
• Adequate information 
 disclosure
• Legal issues and 
 impacts toward 
 business
• New market expansion 
 or service scope 
 enlargement
• Business plan that 
 ensures sustainable 
 growth
• Business uninterrupted

• ความยัง่ยนืจากมาตรฐาน 
 ภายใน
• การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 ขององค์กร
• จดัการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ ี
 ส่วนได้ส่วนเสีย 
 โดยตรง เช่น การประชมุ 
 การสมัมนา 
  การเสวนา เป็นต้น 
 เพือ่ส่งเสรมิการ 
 แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
 ทศันคตแิละสานสมัพนัธ์ 
 กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
 กลุม่นีไ้ด้อย่างมี 
 ประสทิธภิาพ
• บรษิทัมแีผนการรองรบัใน 
 การด�าเนนิธรุกจิอย่าง 
 ต่อเนือ่ง
• Internal sustainability 
 standards  
• Good corporate 
 governance

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคบั 
 บญัชาและคณะท�างาน 
 พฒันาอย่างยัง่ยนื 
 รายไตรมาส
• Related work units 
 report results to  
 superiors and 
 Sustainability 
 Management Unit 
 on a quarterly basis

• การประชุมผูถ้อืหุน้
• รายงานประจ�าปี
• การแถลงผลการด�าเนนิงาน 
 รายไตรมาส
• กจิกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์
• การร้องเรยีนหรอื 
 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
 รบัเรือ่งร้องเรยีน
• Shareholders' meeting 
• Annual report
• Quarterly performance 
 reports 
• Investor relations 
 activities
• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided

ตารางแผนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการมีส่วนร่วม และประเด็นที่ให้ความส�าคัญ 
Table Showing Details of Stakeholder Engagement and Key Topic
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• Direct engaging with 
 stakeholders such 
 as arranging meetings, 
 seminars and discussion 
 forums, etc. to promote 
 exchanges of opinions 
 and attitudes including 
 building relationships 
 with this group of 
 stakeholder effectively 
• The Company sets up  
 supporting plans for  
 ongoing business 
 operations.

2. กลุม่ลกูค้า
 Customers

• การบรกิารทีม่คีณุภาพ 
 และตอบสนองต่อความ 
 ต้องการ
• การส่งมอบบรกิารที่ 
 ปลอดภยัได้มาตรฐาน 
 และตรงเวลา
• ความสามารถในการตอบ 
 สนองต่อลกูค้าทีเ่หมาะสม
• Quality services that 
 meet requirements
• Safety, standard and 
 punctual service  
 delivery
• Appropriate customer 
 response capability

• สือ่สารให้ทราบถงึข่าวหรอื 
 การด�าเนนิงานของบรษิทั 
 ทีอ่าจส่งผลกระทบได้ 
 ผ่านการส่งข่าวอิเลก็ทรอนกิส์  
 การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ 
 การจดัประชมุสมัมนา 
 เป็นต้น
• Communicate the 
 Company’s news or 
 operations that may 
 cause impacts via 
 electronic channel, 
 online social media and 
 seminar arrangement, etc.

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคบั 
 บัญชาปีละครัง้
• Related work units 
 report results to 
 superiors on a yearly 
 basis

• กจิกรรมลกูค้าสมัพนัธ์
• การเข้าพบลกูค้าตาม 
 แผนงาน
• การส�ารวจความพงึพอใจ 
 ประจ�าปี
• เอกสารข้อมูลจดหมายข่าว
• การร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ 
 ผ่านช่องทางรบัเรือ่ง 
 ร้องเรยีน
• Customer relations 
 activities
• Customer visits 
 as planed
• Annual customer’s 
 satisfaction survey
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• Documents and new 
 releases
• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided

3. กลุม่คูค้่า/
 เจ้าหนี้
 Trade Partners/ 
  Creditors

• กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 
 ทีโ่ปร่งใส
• การให้ผลตอบแทน 
 ทีเ่หมาะสมตรงเวลา
• การเป็นพนัธมติรเพือ่เพิม่ 
 คณุค่าต่อกนัอย่างยัง่ยนื
• การจ่ายค่าตอบแทน 
 ทีเ่ป็นธรรม
• ความโปร่งใสด้านการก�ากบั 
 ดแูลกจิการ
• ความเคร่งครัดในการ 
 ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ 
 ทีไ่ด้ตกลงกนัไว้
• ประเดน็ทางกฎหมายและ 
 ผลกระทบต่อธรุกจิ
• การทีธ่รุกจิไม่มกีาร 
 หยดุชะงกั
• ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบ 
 กตกิาของการแข่งขนัทีด่ี
• ไม่พยายามท�าลายชือ่เสยีง 
 ของคู่แข่งทางการค้าด้วย 
 การกล่าวหาให้ร้ายโดย 
 ปราศจากความจรงิ
• รกัษาและปฏบิตัติาม 
 เง่ือนไขทีม่ต่ีอเจ้าหนี้ 
 โดยเคร่งครดั

• การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
• การบรหิารห่วงโซ่อปุทาน
• สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีกลุม่นี ้ทราบถงึ 
 สิง่ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ 
 ความสนใจผ่านสือ่สิง่พมิพ์ 
 ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
 เวบ็ไซต์บรษิทั เป็นต้น
• Good corporate 
 governance

• Supply chain 
 management

• Communicate 
 interesting issues to 
 this group of 
 stakeholder via print 
 media, news releases 
 and the company’s 
 website, etc.

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคบั 
 บญัชาปีละครัง้
• Related work units 
 report results to 
 superiors on a yearly 
 basis

• ประชมุร่วมกนัตามวาระ
• ติดต่อสือ่สารผ่านอเีมล 
 และโทรศพัท์อย่าง 
 สม�า่เสมอ
• การร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ 
 ผ่านช่องทางรบัเรือ่ง 
 ร้องเรยีน
• Having meetings as 
 appropriate

• Regularly communicate 
 via e-mail and 
 telephone

• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided 
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• รายงานเจ้าหนีล่้วงหน้า 
 หากไม่สามารถปฏบิตัติาม 
 ข้อผกูพนัในสญัญา และ 
 ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาดงักล่าว
• Transparent 
 procurement process
• Appropriate and 
 punctual
• Being alliances to add 
 sustainable values to 
 one another
• Fair payment
• Transparency in good 
 corporate governance
• Strict compliance with 
 contractual obligations
• Legal issues and 
 impacts toward 
 business
• Business uninterrupted
• Comply with the rules 
 of fair competition
• refrain from defaming 
 business competitors 
 through slander 
• Stringently comply 
 with conditions given 
 to creditors
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• Report in advance to 
 creditors If obligations 
 in contracts cannot be 
 observed and 
 negotiate with 
 creditors to jointly find 
 reasonable remedies

4. กลุม่สงัคม 
 ชมุชน/ 
 สิง่แวดล้อม
 Society/ 
 Communities 
 and 
 Environment

• ความผกูพนัของชมุชน 
 ต่อองค์กร
• การไม่เกดิผลกระทบจาก 
 การด�าเนนิงานต่อสงัคม 
 ชมุชนและสิง่แวดล้อม
• การพฒันาของชมุชนเพือ่ 
 การพึง่พาตนเองได้อย่าง 
 ยัง่ยนื
• มมีาตรการในการบรรเทา 
 หรอืชดเชย
• การดแูล สงัคม สิง่แวดล้อม 
 และสขุภาพของคนใน 
 ชมุชนรอบพืน้ที่ 
 ประกอบการ
• การพฒันาเศรษฐกจิ 
 ในพืน้ที่
• Communities relations 
 with the organization
• No operational effect 
 on communities and 
 environment

• ความยัง่ยนืด้านสงัคมและ 
 ชมุชน
• ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม
• สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีกลุม่นี ้ทราบถงึ 
 สิง่ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้ 
 ความสนใจผ่านสือ่ 
 ประชาสัมพนัธ์ชมุชน 
 หรอื บอกผ่านผูน้�าชมุชน 
 รวมไปถงึหน่วยงาน 
 ส่วนท้องถิน่ 
• หน่วยประสานงานกลาง 
 ของบริษทั สามารถตดิต่อ 
 ได้ง่าย
• ได้ข้อสรปุทีส่ามารถปฏบิตั ิ
 ได้ร่วมกนั
• Social and community 
 sustainability
• Environmental 
 sustainability

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคบั 
 บญัชาและคณะท�างาน 
 พฒันาอย่างยัง่ยนื 
 รายไตรมาส
• Related work units 
 report results 
 to superiors and 
 Sustainability 
 Management Unit on 
 a quarterly basis

• การเย่ียมเยอืนพบปะ 
 ตามแผนงานชุมชน
• โครงการและกจิกรรม 
 เพือ่สงัคมชมุชนและ 
 สิง่แวดล้อม
• การประชมุร่วมกบัชมุชน 
 และองค์กรส่วนท้องถิน่
• การร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ 
 ผ่านช่องทางรบัเรือ่ง 
 ร้องเรยีน
• Community visits 
 as planed
• Projects and activities 
 for communities and 
 environment
• Having meetings with 
 communities and local 
 organizations 
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• Community 
 development to ensure 
 sustainable self-reliance 
• Provide alleviation or 
 compensation measure 
• Provide community, 
 environment and 
 health cares to people 
 living in communities 
 around the operational 
 sites
• Area economic 
 development

• Communicate 
 interesting issues to 
 this group of 
 stakeholder via 
 community relations 
 media or community 
 leaders and local 
 administrative agencies
• The company’s easy 
 contact centre 
• Obtaining conclusions 
 that can be mutually 
 practiced

• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided 

5. กลุม่พนกังาน
 Employees

• ค่าตอบแทนสทิธปิระโยชน์ 
 ความมัน่คงในอาชพี
• การเตบิโตในสายงาน
• อาชวีอนามยั และ 
 ความปลอดภยัในการท�างาน
• การสือ่สารเกีย่วกบัทศิทาง 
 ธรุกจิและผลประกอบการ 
 ของบรษิทั
• การเสรมิสร้างแรงงาน 
 สมัพนัธ์ทีด่ี
• การส่งเสรมิองค์ความรู้
• การจดัสวสัดกิารและ 
 ค่าตอบแทนทีด่แีละ 
 เหมาะสม

• บุคลากรเพือ่ความยัง่ยนื
• สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสียกลุม่นี ้ทราบถงึสิง่ที ่
 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะได้รบั 
 ประโยชน์จากส่ือ 
 ประชาสัมพนัธ์ขององค์กร 
 และกจิกรรมของพนกังาน 
 ตลอดจนการเปิดเวที 
 ประชมุเพือ่พดูคยุในเรือ่ง 
 ของสวสัดกิารและสทิธ ิ
 ประโยชน์ทีพ่งึได้รบั
• Personnel sustainability

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคบั 
 บญัชาปีละครัง้
• Related work units 
 report results to 
 superiors on a yearly 
 basis

• การประชมุพนกังาน 
 เพือ่ชีแ้จงผลการ 
 ด�าเนนิงานประจ�าปี
• วารสารพนักงาน 
 ประจ�าเดอืน
• กจิกรรมพนกังานสมัพนัธ์
• การส่ือสารข้อมลูข่าวสาร 
 ผ่านช่องทางสือ่สารภายใน
• การร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ 
 ผ่านช่องทางรบัเรือ่ง 
 ร้องเรยีน
• Employee meeting 
 for annual performance  
 presentation

21

B A F SSUSTAINABILITY REPORT 2017 

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• การพฒันาความก้าวหน้า 
 ทางสายอาชพี
• การดแูลความปลอดภยั 
 และสขุภาพ
• Compensation, benefits  
 and career security
• Career path
• Occupational health 
 and safety
• Communicate the 
 Company’s 
 business direction and 
 performance 
• Strengthen good 
 employee relations
• Promote body of 
 knowledge 
• Provide appropriate 
 and good welfare and 
 compensation 
• Career path 
 development
• Safety and health care

• Communicate benefits 
 given to this group of 
 stakeholder via 
 employee relations 
 media and employee 
 activities including 
 arranging employee 
 meeting for discussion 
 on welfare and benefits 
 that shall be obtained

• Monthly employee 
 journal
• Employee relations 
 activities
• Information and news 
 release via internal 
 communication 
 channels
• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided 
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

6. กลุม่ผูก้�ากบัดแูล
 Regulators

• การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
 ของแต่ละหน่วยงาน 
 ทีเ่กีย่วข้อง
• ความพร้อมของเอกสาร 
 เพือ่การตรวจสอบเอกสาร
• มาตรฐานความปลอดภยั 
 ของ บรษิทั ท่าอากาศยาน 
 ไทย จ�ากดั (มหาชน)
• อาชวีอนามยั และความ 
 ปลอดภยัในการท�างาน 
• ป้องกนัผลกระทบ 
 ด้านสิง่แวดล้อม
• ปฏบิตัติามกฎหมาย 
 กฎระเบยีบ ข้อก�าหนด 
 ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบั 
 การด�าเนนิธรุกจิ 
 ด้วยความรบัผดิชอบ 
 ถกูต้องและโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมลู 
 ทีเ่พยีงพอ
• ความโปร่งใสด้านการก�ากบั 
 ดแูลกจิการ
• ประเดน็ทางกฎหมาย 
 และผลกระทบต่อธรุกจิ

• การท�าตามหลกัเกณฑ์ 
 และค�าสัง่ ตลอดจน 
 นโยบายของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสียขององค์กร 
• บคุลากรมคีวามปลอดภยั
• ปฏบิตัติามกฎหมายและ 
 ข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
• ตดิตามการตรวจวดั 
 ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
 ต่อการด�าเนนิกจิกรรม 
 ของบรษิทั
• Compliance with 
 stakeholders’ criteria, 
 orders and policies
• Provide safety to 
 personnel
• Compliance with laws 
 and other regulations
• Monitor on 
 environmental 
 impact occurred by the 
 Company’s activities

• การประชุมร่วมกนั
• การร่วมซ้อมแผนฉกุเฉนิ 
 และแผนความต่อเน่ือง 
 ทางธรุกจิ
• การส่ือสารข้อมลูข่าวสาร 
 ผ่านช่องทางการส่ือสาร 
 ภายใน
• การร้องเรยีนผ่านช่องทาง 
 รบัเรือ่งร้องเรยีน
• Mutual meeting
• Mutual rehearsal of 
 emergency plans and 
 business continuity 
 plans
• Information and news 
 release via internal 
 communication 
 channels
• Complaints made via 
 channels provided 

• จดัท�ารายงานประจ�าปี 
 พร้อมส่งเอกสารประกอบ
• การท�าหนงัสอืแจ้ง/ 
 การขออนุญาต
• ส่ือสารผ่านสือ่ 
 อเิลก็ทรอนกิส์
• การร้องเรยีนหรอืเสนอแนะ 
 ผ่านช่องทางรบัเรือ่ง 
 ร้องเรยีน
• Submit annual report 
 and attached 
 documents
• Issue notification letter/ 
 permit application
• Communicate via 
 electronic media
• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided 
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Stakeholder Group 
(G4-24)

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้ความส�าคัญ  
Stakeholders’ expectations 

or concerns (G4-27)

แนวทางในการตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังและประเด็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Approaches that the Company 

has applied to respond to  
stakeholders’ expectations 

and concerns (G4-27)

การติดตามผล 
Follow-up

วิธีการมีส่วนร่วม/ช่องทาง 
การสื่อสาร  

Engagement methods / 
communication channels 

(G4-25)

• Compliance with rules 
 of each related agency
• Document readiness for 
 verification
• Airports of Thailand 
 PLC’s safety standards
• Occupational health 
 and safety
• Environmental impact 
 prevention
• Compliance with 
 laws, rules, criteria 
 and regulations related 
 to liability, accuracy 
 and transparency in 
 business operation
• Adequate information 
 disclosure
• Transparency in good 
 corporate governance
• Legal issues and 
 impacts toward  
 business
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บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ทั่วทั้งองค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 

Enterprise Risk Management (COSO : ERM) ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

ได้รับการบริหารจัดการจนสามารถควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 

ส่งผลให้บริษัทยังคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยง

บางปัจจัยที่ต่อเนื่อง และปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดล้อมในปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงหลัก 5 ด้านดังนี้

1. ความเส่ียงทางธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน 
 ในประเทศไทย

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดเก็บและเติมน�้ามัน 

 อากาศยานโดยมีลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 

 • เป็นผู ้ให ้บริการหลักที่ท ่าอากาศยานดอนเมือง ในขณะที ่

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู ้ให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน 

  นอกเหนือจากบริษัท 1 ราย

 • เป็นผูใ้ห้บรกิารหลกัทีท่่าอากาศยานภมูภิาค 3 แห่ง ประกอบด้วย  

  ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยาน 

  ตราด

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited, 
gives the significance to the systematic and the continuous 
risk management; based on The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission - Enterprise Risk 
Management (COSO:ERM) framework, it showed that BAFS still  
managed risks within its tolerance level. Therefore, BAFS is 
able to pay dividends according to the dividend policy  
in 2017. However, there are some continuing and emerging  
risks due to the rapid changing of environmental in 2017, which 
are grouped into five aspects as follows:

1. Business Risk

1.1 Risk Associated with the Growth of Thai Aviation Industry

 The core business of the company is to provide aviation  
 refuelling services and fuel storage which can be classified  
 as below:

 • At Don Mueang Airport, BAFS is the primary aircraft  
  refuelling service. On the other side, at Suvarnabhumi  
  Airport (BKK), there is one another aircraft refuelling  
  service operator beside the Company.

 • The Company is also the primary aircraft refuelling  
  service at three regional airports, Samui, Sukhothai  
  and Trat airport.

การบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต

Risk Factors
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ดังนั้นแหล่งรายได้หลักจึงมาจากค่าบริการที่เรียกเก็บตามปริมาณการเติม

น�า้มันอากาศยานทีท่่าอากาศยานดงักล่าว ซึง่ท่าอากาศยานดอนเมอืงและ

สวุรรณภมูเิป็นส่วนส�าคญัทีส่ร้างรายได้ให้แก่บรษัิทโดยมกีลุม่ลกูค้า 7 รายที่

เป็นทัง้ลกูค้าและผูถ้อืหุน้ ประกอบด้วยบรษัิทน�า้มนัและ บมจ. การบนิไทย 

ทั้งนี้สัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 94 มาจากลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย 

ประกอบด้วยลูกค้า 4 ราย มีสัดส่วนรายได้ที่ใกล้เคียงกัน ส่วนลูกค้า

อีก 1 รายมีสัดส่วนรายได้เกินร้อยละ 30 ประกอบกับลูกค้าดังกล่าวเป็น

รฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ทีเ่ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทด้วย บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งต�่า 

ในประเด็นการสูญเสียลูกค้าหรือหนี้เสียจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการเติบโตของรายได้

หลกับรษิทัขึน้อยูก่บัการเตบิโตของท่าอากาศยานทีบ่รษัิทด�าเนนิธรุกิจอยู ่ดัง

นัน้ปัจจยัเสีย่งทีผ่่านมา เช่น เหตกุารณ์ความวุน่วายทางการเมอืง โรคระบาด  

ภยัธรรมชาต ิการปราบปรามทวัร์ศูนย์เหรยีญ การปรบัเพิม่ภาษีสรรพสามติ 

ต่อธุรกิจการบิน เป็นต้น เป็นสาเหตุท�าให้จ�านวนเที่ยวบินลดลงซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อรายได้บริษัทตามสัดส่วนจ�านวนเที่ยวบินที่ลดลง ทั้งนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่บริษัทไม่สามารถ

ควบคมุได้ อย่างไรกต็ามบรษัิทมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ 

ต่อรายได้อย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 

Indicator) และจดุชีว้ดัความเสีย่ง (Trigger Point) ด้านการเงนิ ประกอบด้วย 

กระแสเงนิสด ค่าใช้จ่ายรวม และ EBITDA เพือ่เป็นสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า 

กรณีผลการด�าเนนิงานด้านการเงนิมแีนวโน้มทีอ่าจจะต�า่กว่าประมาณการ 

งบก�าไรขาดทนุรายเดอืน (เป้าหมาย) ดงันัน้บรษิทัจงึสามารถบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงโดยการออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดรับกับรายได ้

ทีล่ดลง ส่งผลให้ยงัคงมผีลการด�าเนนิงานด้านการเงนิตามเป้าหมาย รวมทัง้

ยังคงความสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

1.2  ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนของบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 

 บริษัท มีการลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพลังงาน 

 ผ่านบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งปัจจุบันมีโครงการ ใหญ่ที่อยู่ระหว่าง 

 ก่อสร้างจ�านวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบ 

 ส่งน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ภายใต้สัญญา 

Therefore, the company’s revenue relies mainly on service 
fees of aviation refuelling volume especially at Suvarnabhumi 
Airport (BKK) and Don Mueang Airport (DMK). There are 7 main 
customers who also be the shareholders, the oil companies, 
and Thai Airways PCL. Most revenue comes from five customers 
approximately 94%, four of them are generated the revenue in 
the proximate proportion while the another customer who is 
the shareholder and the main customer has contributed more 
than 30% market share. In addition, this customer is a large 
state-owned enterprise, so the company has low risks of losing 
the customers or having problems on non-performing loans.

The business income growth depends on the growth of the 
airports where the company provides the aircraft refuelling 
services. The recent risk factors, such as political situation, 
epidemic, natural disaster, Zero-Dollar Tour Crackdown and the 
excise tax on jet fuel, affect the total number of flights operated 
to Thailand which also result in the related income. These factors 
are concerned as the external uncontrollable factors. However, 
the company has systematically managed the effects of those 
external factors to its revenue by setting Key Risk Indicators and 
Trigger Point as the early warning system to manage those risks 
such as minimum cash on hand, total expenditure and EBITDA. 
So the company is able to control the financial performance not 
less than its target and can create the earnings for shareholders 
as dividends continuously.

1.2 Subsidiaries’ investment risks

 BAFS has invested in two projects to expanding aviation  
 fuel services through subsidiaries BAFS Group consist  
 of the project of hydrant pipeline network expansion  
 under concession contract of Airports of Thailand Public  
 Company Limited (AOT) for supporting expansion capacity  
 of Suvarnabhumi Airport phase 2 by Thai Aviation Refueling  
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 สมัปทานกบั บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รองรบัแผนพฒันาขยาย 

 ขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ของ บริษัท 

 ไทยเชือ้เพลงิการบิน จ�ากดั (TARCO) และโครงการขยายระบบท่อขนส่ง 

 น�้ามันแบบ Multi Product ไปยังภาคเหนือ ของ บริษัท ขนส่งน�า้มัน 

 ทางท่อ จ�ากัด (FPT) ซ่ึงแต่ละโครงการมีความเสี่ยงที่จะท�าให้ 

 การก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เป็นไปตามก�าหนด และ/หรอื เกนิงบประมาณ 

 โครงการ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น แผนการพัฒนาโครงการหลักล่าช้า 

 ท�าให้โครงการของบรษิทัย่อยต้องล่าช้าด้วย การขออนมุตักิารก่อสร้าง 

 จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ  

 ความแตกต่างของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ การจัดซ้ืออุปกรณ์ที่ต้องใช ้

 ระยะเวลาจัดหาและขนส่งนาน รวมทัง้ การปรบัเพิม่ข้ึนของราคาต้นทนุ 

 โครงการตามระยะเวลาก่อสร้างที่ขยายออกไป เป็นต้น

 ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการลงทุนดังกล่าว 

 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ก�าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการต่อที่ประชุม 

  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รายเดือน 

  ในการนี้หากเกิดความเสี่ยงที่อาจท�าให้โครงการล่าช้าหรือเกิน 

  งบประมาณ คณะกรรมการฯ ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางปรบัปรงุ 

  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 Company (TARCO) and the expansion in multi-product jet  
 fuel pipeline network to the North project by Fuel Pipeline  
 TransportationLimited (FPT). 

 Those two projects are high valued projects which also  
 concerned to be the risk from the delayed construction 
  and/or cost overruns by several reasons such as the delayed  
 of the main project which affect from BAFS subsidiaries’  
 projects, asking for construction permission from  
 related government sector, climate change, the diversity  
 of the construction area, the length of time for equipment 
  procurement and delivery period and the rising cost from  
 the delayed projects.

 Therefore, the company has managed the above  
 subsidiaries’ investment risks as below:

 • The subsidiaries’ project performance must be reported  
  to the company’s Executive Committee on a monthly  
  basis in order to consider the project amendment in  
  case of there is the risks from delayed projects or the  
  possibility of its cost overruns
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 • ก�าหนดให้บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) จัดท�ารายงานความคืบหน้า 

  ของแผนควบคุมความเสี่ยงโครงการดังกล่าว ต่อที่ประชุม 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสอดส่องดูแลและให ้

  ความเห็นในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการน�าเสนอ 

  คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายไตรมาส

2. ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดใหม่ (Emerging Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏชัดเจนในปัจจุบันแต่มีแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบในอนาคตต่อภาคอุตสาหกรรมที่บริษัท

ด�าเนนิธรุกจิ ในการนี ้บรษิทัพจิารณาประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อบริษัทในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า 1 ประเด็นดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (Climate Change) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 เริ่มชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

 การบิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักบริษัทในอนาคต เช่น การเก็บภาษี 

 คาร์บอนในธุรกิจการบิน รวมทั้ง ประเทศไทยได้เข้าร่วม Global  

 Market Base Measure : GMBM in Pilot Phase 2021 - 2023  

 ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในประเด็นของกฎระเบียบภาคบังคับให้ 

 ธุรกิจการบินควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2563  

 (Risk driven by change in regulation : GMBM in CORSIA)

 เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงและลดระดับความเส่ียง 

 ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้างต้น บริษัทจึงมีการจัดตั้ง 

 คณะท�างานลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่รวมผูแ้ทนจากบรษิทัย่อย 

 (กลุ่มบริษัท) ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 และพลงังานทดแทน รวมทัง้ด�าเนนิการข้ึนทะเบียนโครงการทีส่ามารถ 

 ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตและผลักดันให้กลุ่ม 

 บรษิทัเป็นบริษทัทีม่กีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ (Carbon  

 Neutral Company) ในการนี้ บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการเปิดเผย 

 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล (Carbon Disclosure Project  

 • The subsidiaries’ project risks control progression must  
  be reported to the company’s Risk Management  
  Committee for overseeing and advising on risk  
  management. Then reporting to the Audit Committee  
  for reviewing on quarterly basis.

2. Emerging Risks

Emerging risks are the unclearly apparent risks in the present 
but has potential for some incidents within the industry and 
in company’s business operations in the future. Company has 
concerned on the emerging risks which affect directly to the 
company on the next 3-5 years and has founded a risk as follows:

2.1 Climate Change risks

 The potential future effects of global climate change 
 becomes more clearly and it trends to impact on the  
 aviation industry which related to the company's core  
 business in the future such as Aviation’s carbon credit.  
 Moreover, Thailand has participated in Global Market Base  
 Measure: GMBM in Pilot Phase 2021 - 2023 which the  
 company has to concern on compliance risk. This risk 
 forces  the aviation to consider about carbon emission  
 from 2020 onwards according to the risk driven by change  
 in regulation: GMBM in CORSIA. 

 In order to mitigate the risks from climate change and  
 prepare for environmental situation in the future,  
 BAFS has established the Greenhouse gas emission  
 committee which consist of BAFS and the subsidiaries,  
 studies on alternatives energy developmentand substitute  
 energy, and also registered the Carbon reduction project  
 as Carbon Credit and lead BAFS Group to be ‘Carbon Neutral  
 Company’ in the future.
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 : CDP) รวมทั้งมีการก�าหนดแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 

 กลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561 ในขณะเดียวกัน บริษัท 

 ได้มองเห็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

 ผ่านบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ในโครงการขยายท่อขนส่งน�้ามันแบบ  

 Multi Product ไปภาคเหนือของ FPT ซึ่งเป็นโครงการที่ลด 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

3. ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน

3.1 ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ

 การด�าเนินธุรกิจให้บริการจัดเก็บและเติมน�้ามันอากาศยานเป็นธุรกิจ 

 ที่ให้ความส�าคัญสูงสุดในเรื่อง ความปลอดภัยและการให้บริการที ่

 ตรงต่อเวลา จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรที่ 

 ตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนการให้บริการโดยเคร่งครัด 

 ทั้งนี้ระบบและอุปกรณ์อาจขัดข้อง หรือบุคลากรอาจปฏิบัติข้าม 

 ขัน้ตอนการให้บรกิารซึง่เป็นความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อความปลอดภยั 

 และการให้บริการที่ตรงต่อเวลา

 เพ่ือรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการที่ปลอดภัยและ 

 ตรงต่อเวลา บรษิทัจงึประกาศให้พนกังานทกุคนตระหนกัถงึการปฏบิตัิ 

 ตามขั้นตอนให้บริการอย่างเคร่งครัด และ ก�าหนด ZERO Tolerance  

 ของการให้บริการโดยไม่เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยาน ในการนี้ได้มีการ 

 บริหารความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ดังนี้

 • จัดตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (Fuelling Operations  

  Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทและผู้แทนจาก 

  บริษัทน�้ามันที่มีประสบการณ์ด้านน�้ามันอากาศยาน ประชุม 

  รายไตรมาสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุง 

  กระบวนการบริการน�้ามันอากาศยานให ้มีประสิทธิภาพ 

  ดียิ่งขึ้น รวมทั้งก�าหนดให้มีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการให้ 

  บริการน�้ามันอากาศยาน โดยกลุ่มผู้ตรวจสอบของบริษัทน�้ามัน  

  (Joint Inspection Group – JIG) ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจ 

  ได้ว่าระบบปฏิบัติการของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 Thus BAFS involves in Carbon Disclosure Project and  
 determines the strategy towards Carbon Emission which  
 also included in Sustainable Development Master plan 
 since 2018. On the other hand, BAFS also drives the  
 opportunity for sustainable growth on the ongoing project  
 through the subsidiaries’ business, FPT, in the Northern  
 Multi Product fuel pipeline project which is cause of the  
 significant reduction of greenhouse gas emission.

3. Operational Risks

3.1 Risk relating to Effectiveness and quality of providing  
 services 

 The first priority in aviation refuelling services are safety and  
 punctuality, so the readiness of infrastructures, equipment 
 and employee discipline are necessary. Nevertheless, the  
 cause of risks derived from system and/or human errors  
 which will be affected to safety and on-time performance. 

 Moreover, BAFS has promoted ‘Zero tolerance for Aircraft  
 Accidents’ to rest assure that the company strictly concerns  
 on safety, timeliness and service quality providing.  
 In addition, other risk management tools as below:

 • Established ‘Fuelling Operation Committee’ which  
  consists of the representatives from the Company’s  
  management and oil companies, have been attending  
  quarterly meetings for service improvement. In addition,  
  the inspection by the Joint Inspection Group (JIG) is  
  being conducted once a year to ensure the  
  Company’s operating system meets international  
  standards. 

 • Applied ISO 9001:2015 and OHSAS 18001:2007 to  
  control operation processes 
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 • มมีาตรฐาน ISO 9001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ควบคมุ 

  การปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ

 • บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด บริษัทย่อย 

  (กลุม่บรษิทั) คดิค้นนวตักรรมและเริม่น�ามาใช้เพือ่ป้องกนัอบัุติเหตุ  

  ได้แก่ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงรณรงค์การท�า KYT อุปกรณ ์

  เพิ่มแสงสว่างให้กับ Inlet Hose และบันไดเติมน�า้มันอากาศยาน 

  รวมทั้งมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.2 ความเส่ียงจากการพัฒนาขีดความสามารถองค์กรไม่ทันต่อ 

 การด�าเนินธุรกิจที่มีความท้าทายเพิ่มขึ้น

 ความท้าทายของธุรกิจบริการพลังงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบดิจิทัล การแข่งขันที่เปิด 

 กว้างในอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น ในขณะที่บุคลากรระดับบริหาร 

 หรือในต�าแหน่งงานหลักที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เริ่มเกษียณ 

 อายุงาน บริษัทจึงมีความเสี่ยงใน 2 ประเด็นหลักประกอบด้วย 

 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่มีความรู้ 

 และประสบการณ์ไม่ทันการณ์ และการขาดองค์ความรู้ที่เป็นระบบ 

 เพื่อให้บุคลากรสามารถท�างานทดแทนกันได้

 • Set up BAFS Innovation Development Co Ltd, an affiliate  

  to initiate and develop the new tools to reduce the  

  accident such as KYT Voice, Fiber Optic for light up Inlet  

  Hose and Magic Ladder.

3.2 Risks from the Lacking of Organization Capability  

 Improvement in Business Challenges

 The Challenges for the Energy Industry are rising  

 continuously such as the digital disruption and widely  

 competit ive in the aviation’s industry while the  

 management or specialists with more than 30 years  

 of experiences are continuing retirement. These  

 situations result in 2 main risks consist of the human  

 resource capabilities improvement in order to replace the  

 impending retirement and lacking of methodically  

 knowledge which could be affected to reduction in  

 personnel’s working efficiency for corporate capability in  

 gradually challenges business.
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 บริษัทจึงมีการจัดท�าแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงานด้วยหลักสูตร 

 ฝึกอบรมการเตรยีมความพร้อมเป็นผูบ้รหิาร (Management Trainee)  

 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการคัดสรรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู ้ 

 ความสามารถในทกุต�าแหน่งงานเพือ่รองรบัการด�าเนนิธรุกจิในอนาคต  

 และ มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อรวบรวม 

 องค์ความรู้ให้เป็นระบบ มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจ 

 ด้านฝึกอบรมการให้บริการน�้ามันอากาศยานในระดับ World Class  

 Excellent Operation

3.3 ความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ 

 หรือการก่อการร้าย

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจ�าเป็นต้องมีการส�ารองน�้ามันอากาศยาน 

 ไว ้ในถังเก็บน�้ามันอากาศยานที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันซึ่ ง 

 ตั้งอยู่บริเวณใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง ท�าให้มี 

 ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย รวมทั้ง ภัยธรรมชาติ ภัยจากการ 

 ก่อการร้าย ภยัอนัตรายอืน่ๆ ทีย่ากต่อการคาดการณ์ได้ อนัจะก่อให้เกดิ 

 ความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และ 

 อาจท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทหยุดชะงักได้ 

 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการ 

 จัดท�าระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 (Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS  

 Consequently, the risk control plans of lacking competent  
 and experienced employees by implementing management  
 trainee program as well as enhancing the employee  
 recruitment and selection procedures in order to develop 
 proficient employee to serve business expansion in the 
 future. Also, implementing Knowledge Management Master  
 Plan for integrate all of the practical knowledge into the  
 system and so, aiming for World Class Excellent Operation  
 in aviation refuelling training business.

3.3 Risk Relating to Conflagration, Natural Disaster and  
 Terrorism 

 Since the Company’s business is related to aviation fuel  
 storage, the fuel depot located nearby Suvarnabhumi  
 Airport and Don Mueang Airport may face the unexpected  
 risk of conflagration, natural disaster, terrorism or other  
 hazards, etc. These happenings could cause damage to  
 personnel, property, environment, as well as the Company’s  
 operations breakdown.

 To mitigate the above risk opportunities and impacts, the  
 company has designed the safety measures “Occupational  
 Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007”.  
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 18001:2007) และก�าหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท�างานก�ากับให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ 

 ตามอย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการศูนย์การบริหารวิกฤต (Crisis  

 Management Center: CMC) รองรับหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต  

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดท�าแผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 โดยไม่ขอใบรับรองตามแนวทางระบบ ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นการ 

 ส่งเสริมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity  

 Management : BCM) และลดความเสี่ยงเรื่องธุรกิจหยุดชะงัก  

 (Business Interruption) รวมทั้งได้ถ่ายโอนความเสี่ยงส่วนหนึ่ง 

 โดยท�าประกันภัยไว้กับ บมจ. ทิพยประกันภัยร่วมกับ บมจ. กรุงเทพ 

 ประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์หลัก 4 ฉบับ ประกอบด้วย กรมธรรม ์

 ประกันภัยทรัพย์สินภายใต้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด 

 (All Risks Insurance Policy) โดยรวมความคุ้มครองในกรณีธุรกิจ 

 หยุดชะงัก กรมธรรม์ประกันภัยก่อการร้ายและวินาศภัย กรมธรรม์ 

 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และกรมธรรม ์

 ประกนัภยัทรพัย์สนิภายใต้ความคุม้ครองความเสีย่งภยัทกุชนดิ ส�าหรบั 

 ทรพัย์สนิเฉพาะ อปุกรณ์ส�านกังาน อะไหล่ซ่อมบ�ารงุและทรพัย์สินของ 

 สนามบินภูมิภาค โดยรวมความคุ้มครองในกรณีธุรกิจหยุดชะงักของ 

 สนามบินภูมิภาค 

4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มีการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนขยายธุรกิจ  

ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านการเงินจึงขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและภาระการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของแต่ละบริษัท สรุปได้ดังนี้

4.1 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)

 มีภาระการปฏิบัติตามเงื่อนไขช�าระหนี้ระยะยาวต่อสถาบันการเงิน 

 5 วงเงิน ประกอบด้วย

 1) สัญญาเงินกู ้เพื่อลงทุนในโครงการสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน 

  อากาศยาน (Main Depot) และโครงการสถานีบริการเติมน�้ามัน 

  อากาศยาน (Into-plane Services) กับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด  

 As well, the Company has appointed the Crisis Management  
 Center (CMC) to handle critical incidents that may affect  
 the Company’s operations. Furthermore, the Company has  
 begun the business continuity plan based on ISO 22301:2012  
 management system without certificated which encourages  
 the Company of Business Continuity Management (BCM)  
 and mitigate the risk of Business Interruption. In addition,  
 the Company has transfers the risks into the 4 main insurance  
 policies with Dhipaya Insurance Public Company Limited and  
 Bangkok Insurance PLC consist of all risk insurance policies  
 which covered the business interruption policy, terrorism  
 and disaster insurance policy, aviation third-party legal  
 liability insurance policy and all-risk insurance policy  
 covering properties, office equipment only, and the parts  
 and property of regional airport as well as business  
 interruption of regional airport.

4. Financial Risk 

The Company and subsidiaries applied for loans to support 
business expansion of each company. Therefore, the financial 
risks are dependent on the nature of operation, liquidity and 
loan obligation of each company as shown follows:

4.1 BAFS has financial obligations on long-term loans with  
 5 financial institutions as follows:

 1) Loan for the investment in the main depot project and  
  into-plane services project. The Company was grante 
  d a 14-years loan valued at Baht 2,000 million from  
  Bangkok Bank Plc. The Company has repaid the  
  loan since 2008, as of 31 December 2017, the Company  
  has outstanding loan of Baht 166.8 million.

32
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 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



  (มหาชน) ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท อายุสัญญากู้ประมาณ 14 ปี  

  เร่ิมช�าระคนืเงนิกูต้ัง้แต่ปี 2551 โดยสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

  บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเท่ากับ 166.8 ล้านบาท

 2) สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นของ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด 

  กับ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 800 ล้านบาท  

  อายสุญัญากูป้ระมาณ 14.5 ปี โดยเริม่ช�าระคนืเงนิกูต้ัง้แต่ปี 2550  

  โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือ 

  เท่ากับ 44.4 ล้านบาท

 3) สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อหุ ้นของ บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จ�ากัด 

  กับ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 220 ล้านบาท 

  อายุสัญญาเงินกู้ประมาณ 10 ปี โดยเริ่มช�าระคืนเงินกู้ต้ังแต่ 

  ปี 2554 โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้ 

  คงเหลือเท่ากับ 45.0 ล้านบาท

 4) สัญญาเงินกู้เพื่อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารกรุงเทพ 

  จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 650 ล้านบาท ระยะเงินกู้ 8 ปี บริษัท 

  เริ่มจ่ายช�าระคืนเงินกู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 โดยสิ้นสุดถึง 

  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือ 125.0 ล้านบาท 

 5) สัญญาเงินกู้เพื่อลงทุนใน บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 

  กับ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) วงเงิน 2,250 ล้านบาท  

  ระยะเงินกู้ประมาณ 10 ปี บริษัทเริ่มจ่ายช�าระคืนเงินกู้ตั้งแต ่

  เดือนกรกฎาคม 2562 โดยสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

  บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเท่ากับ 2,250.0 ล้านบาท

บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ได้ทุกวงเงิน และยังสามารถ

ด�ารงเงือ่นไขทางการเงินได้ในระดบัทีด่กีว่าข้อก�าหนดของสญัญาอย่างมาก  

ทั้งนี้บริษัทจะมีการส�ารองกระแสเงินสดเพื่อการช�าระหนี้ล่วงหน้าไว้ 

ตลอดเวลาจึงท�าให้ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทอยู่ในระดับต�่า

4.2 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด (TARCO)

 (บริษัทย่อย) มีภาระการปฏิบัติตามเงื่อนไขช�าระหนี้ระยะยาว 

 ต่อสถาบันการเงินดังนี้

 2) Loan for the subscription of shares issued by Thai  
  Aviation Refueling Company Limited with Kasikorn Bank  
  Public Company Limited. The 14.5-years loan valued at  
  Baht 800 million. The Company started to repay in  
  2007. The interest rate is THBFIX 6 MTH. + fixed APR.  
  As of 31 December 2017, the Company has outstanding  
  loan of Baht 44.4 million.

 3) Loan for the subscription of shares issued by JP-One  
  Asset Company Limited with Thanachart Bank Public  
  Company Limited, valued at Baht 220 million for 10-years 
  period. The Company started the repayment since 2011,  
  using the interest rate of MLR-Fixed APR. As of 31  
  December 2017, the Company has outstanding loan of  
  Baht 45.0 million. 

 4) Loan for relevant business investment. The Company  
  was granted an 8-years loan valued at Baht 650 million  
  from Bangkok Bank Plc, using the interest rate of MLR- 
  fixed APR. The Company has repaid the loan since  
  December 2012. As of 31 December 2017, the Company  
  has outstanding loan of Baht 125.0 million.

 5) Loan for the investment in Fuel Pipeline Transportation  
  Company Limited with TMB Bank Public Company  
  Limited, valued at Baht 2,250 million for 10-years loan  
  period with the fixed APR rate. The Company will start  
  the repayment in July 2019. As of 31 December 2016,  
  the Company has outstanding loan of Baht 2,250 million. 

The Company has been capable of respecting all loan contracts 
and maintain well financial conditions at a much better rate 
than the loan’s requirements. Additionally, the Company has 
prepared ample cash reserve for loan repayment and hence 
has low risk level.
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 1) สัญญาเงินกู ้เพื่อลงทุนในโครงการระบบส่งน�้ามันเชื้อเพลิง 

  อากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่สองที่ท่าอากาศยาน 

  สุวรรณภูมิ กับ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 550  

  ล้านบาท อายุสัญญาเงินกู้ 8 ปี (2557 - 2564) เริ่มช�าระคืนเงินกู้ 

  ตั้งแต่ปี 2560 โดยสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท 

  มีภาระหนี้คงเหลือเท่ากับ 221.19 ล้านบาท

TARCO เป็นผู้ได้รับสิทธิให้ด�าเนินการบริการระบบส่งน�้ามันเชื้อเพลิง

อากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นระยะ

เวลา 30 ปี ท�าให้มีกระแสเงินสดรับจากรายได้ค่าบริการที่แน่นอนจึงท�าให้

ความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดับต�่า

4.3 บริษัท ขนส่งน�า้มันทางท่อ จ�ากัด (FPT) (บริษัทย่อย) มีภาระการ 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขช�าระหนี้ระยะยาวต่อสถาบันการเงิน 4 วงเงิน 

 ประกอบด้วย

 1) สญัญาช�าระหนีใ้ห้แก่บมจ.บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ (BAFS)  

  ในวงเงิน 795.33 ล้านบาท และ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

  ในวงเงิน 37.86 ล้านบาท โดยสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  

  2560 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเท่ากับ 306.19 ล้านบาท

 2) สญัญาเงนิกูโ้ครงการรถเตมิน�า้มนัอากาศยานกบั ธนาคารกรงุเทพ 

  จ�ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 90 ล้านบาทเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  

  2556 (สัญญาแปลงหนี้ใหม่จาก บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จ�ากัด  

  เป็น บรษิทั ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากดั เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2557)  

  จ่ายคืนเงินต้นงวดละ 3.5 ล้านบาททุก 3 เดือน โดยสิ้นสุดวันที่  

  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเท่ากับ 4.00 

  ล้านบาท 

 3) สญัญาเงนิกูโ้ครงการสร้างถงัเกบ็ส�ารองน�า้มนักบั ธนาคารกรงุเทพ 

  จ�ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 230 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  

  2557 จ่ายคืนเงินต้นงวดละ 2.20 ล้านบาททุกเดือน โดยสิ้นสุด 

  วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมภีาระหนีค้งเหลอืเท่ากบั 168.05 

  ล้านบาท 

4.2 TARCO’s Long-term Debt Obligation are as follows: 

 1) Loan for the investment of Hydrant Pipeline 
  Network phase 2 at Suvarnabhumi airport with  
  TMB Bank PLC,  valued at Baht 550 mil l ion  
  for 8-years period (2014 - 2021). The Company will 
  start the repayment in 2017, as of 31 December 2017,  
  the Company has outstanding loan of Baht 221.19  
  million. 

Given the fact that TARCO has been granted to operate  
aviation fuel refuelling services through hydrant pipeline  
network at Suvarnabhumi Airport for 30 years, thus the  
Company’s cash flow is considered stable due to fixed  
service income that poses low risk level.

4.3 FPT (subsidiary) has debt obligation on long term-loans  
 with 4 financial institutions as follows:

 1) Loan repayment contract with Bangkok Aviation Fuel  
  Services Public Company Limited of Baht 795.33 million  
  and Bangchak Petroleum Public Company Limited of  
  Baht 37.86 million. As of 31 December 2017, the  
  Company has debt obligation of Baht 306.19 million.

 2) Loan for the purchase of hydrant dispensers from  
  Bangkok Bank PLC, worth Baht 90 million since 25 June  
  2013 (novation clause from JP-One Asset Company  
  Limited to Fuel Pipeline Transportation Limited at 24 
  January 2014). The Company repays the loan at Baht  
  3.5 million on quarterly basis, as of 31 December 2017,  
  the Company has outstanding loan of Baht 4 million.

 3) Loan for the construction of fuel storage tank from  
  Bangkok Bank PLC, worth Baht 230 million since 18  
  June 2014. The Company repays the loan at Baht 2.20  
  million on monthly basis, as of 31 December 2017, the  
  Company has outstanding loan of Baht 168.05 million.
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 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



 4) สัญญาเงินกู้โครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันและคลังน�้ามัน 

  ไปภาคเหนอืกบั ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ในวงเงนิ 6,300  

  ล้านบาท สนิเชือ่เพือ่การออกหนงัสอืค�า้ประกนัภาระภาษีศุลกากร 

  และภาษีมูลค่าเพิ่มจ�านวน 300 ล้านบาท และสินเชื่อเงินกู้ยืม 

  ระยะยาวเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการที่เพิ่มขึ้น 

  จ�านวน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยสิ้นสุด 

  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหนี้เท่ากับ 118.925 

  ล้านบาท (เบิกเงินกู้งวดแรก)

FPT มีรายได้จากการให้บริการรับน�้ามันผ่านท่อและคลังน�้ามันจาก บริษัท  

บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (BCP) ซึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม 

ตลอดปี โดย BCP เป็นผูใ้ช้บรกิารรายใหญ่ทีส่ดุและจ�าเป็นต้องผ่านระบบท่อ 

ของ FPT รายเดียว เนื่องจากมีจุดจ่ายน�้ามันเข้าท่อของ FPT เท่านั้น ท�าให้  

FPT มีกระแสเงินสดรับจาก BCP ที่แน่นอน กอปรกับ FPT สามารถปฏิบัติ 

ตามเงือ่นไขสญัญาเงนิกูไ้ด้ทกุวงเงนิ และยงัสามารถด�ารงเงือ่นไขทางการเงนิ 

ได้ตามข้อก�าหนดของสัญญาท�าให้ความเสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดับต�่า

5. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ที่อาจท�าให้ ไม่ได้รับ 
 เงินปันผล

บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มีแผนการลงทุนเพื่อ

ขยายธรุกจิทีด่�าเนนิการด้วยความระมดัระวงั ปฏบัิตติามหลกับรรษทัภบิาล

ทีด่อีย่างเคร่งครดั อกีทัง้ บรษิทัยงัค�านงึถงึกระแสเงนิสดและความสามารถ

ในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้อย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งในระยะยาว

ซึง่สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในแต่ละปี โดยความเสีย่งข้อนี ้

สามารถลดลงได้จากการที่บริษัทมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อก�าหนด

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ประกอบกับบริษัทมีการก�าหนดดัชนี 

ชี้วัดความเสี่ยงทางด้านการเงินเพื่อเป็นการเตือนภัยก่อนถึงจุดความเส่ียง 

ที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านกระแสเงินสดของบริษัท  

รวมทั้งคณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงาน

ประจ�าทุกเดือน เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ 50 ของก�าไรหลงัหกัภาษีเงนิได้นติบุิคคล ส�ารองตามกฎหมาย และ

ส�ารองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยค�านวณจากก�าไรสุทธิตาม 

 4) Loan for the project of Northern pipeline and depot  
  expansion from Bangkok Bank PLC, worth Baht 6,300  
  million. Loan for issuing Letters of Guarantee of custom  
  and value added tax, worth Baht 300 million. 
  Long-Term Loan for supporting expenditure in expansion  
  projects 250 Baht million since 1 June 2016. As of 31 
  December 2017, the Company has current loan of Baht  
  118.925 million (first loan drawdown).

FPT’s revenue comes from fuel pipeline and depot service 
receiving from Bangchak Petroleum Public Company Limited 
(BCP) which is more than 30% of gross income per year. BCP is 
the largest customer because BCP has single fuel supply station 
which lead directly to FPT pipeline, thus all fuel transportation 
via pipeline is operated by FPT. Therefore, FPT’s cash flow is 
stable from BCP and FPT has been capable of respecting all 
loan contracts and maintaining satisfactory financial conditions 
by the loan’s requirements, hence facing low financial risk level. 

5. Risk toward shareholders’ investments which may affect  
 to dividend payment
BAFS has focused on its constant and sustainable growth. 
In the meantime, BAFS cautiously expands its business by 
strictly adhering to the Principles of Corporate Governance.  
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กับ

สภาพคล่องและแผนการขยายงานของบรษิทัในอนาคต อย่างไรกต็ามตลอด 

5 ปีที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ปี 2555 - 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผลหลัง

หักส�ารองต่างๆ เฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 85 ซ่ึงสูงกว่าอัตราการจ่าย

เงินปันผลที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโต 

เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ 

ท่องเทีย่วทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลทีด่ ีส่งผลให้บรษิทัได้รบัการต่ออายสุมาชกิแนวร่วมภาคเอกชน

ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น การได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นอย่าง 

ต่อเนือ่ง และการได้รบัรางวลั THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 

หุ้นย่ังยืนดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับบริษัท 

จดทะเบียนในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 10,000 - 30,000 ล้าน

บาท ในขณะทีโ่ครงการขยายการลงทนุเพือ่สร้างการเตบิโตของฐานรายได้ 

ของกลุม่บรษิทันัน้ ปัจจบุนัความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามแผนงาน

ทีก่�าหนดไว้ ดงันัน้โอกาสทีบ่รษิทัจะไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้

จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่า

In accordance with its operating results in each year, BAFS has 
taken into account its cash flow and ability to pay dividends 
consistently and continually to its shareholders in long term.  
As BAFS imposed 5-year strategic plan to determine its  
explicit business direction, this risk can be reduced accordingly. 
Moreover, BAFS has defined financial risk indicators as warning 
alarm before reaching its risk tolerance to retain its cash flow 
security. The Board of Directors also follows up on operating 
results of each month to ensure that the Company’s performance 
is in line with target.

BAFS imposes policy to pay dividends to its shareholders for not 
less than 50% of the profit after corporate income tax deduction. 
Its legal reserve together with other reserves is set to be not less 
than 10%. These figures are calculated in accordance with the 
net profit as mentioned in its financial statements. The dividend 
paying rate is depended on its liquidity and business expanding 
plans. Nevertheless, BAFS has been continually paying dividends 
as announced in its policy. The average dividend payout ratio 
after reserves deduction for 5 years from 2012 - 2016 was 
approximately 85%, which higher than dividend rate specified 
in its policy.  

In addition, the Corporate Group’s operating performance of year 
2018 is improved positively in accordance with continued growths 
of economy, trade, investment and tourism. Concurrently, BAFS 
has conducted good corporate governance resulted in renewal 
of membership of the Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption. BAFS also continually receive Outstanding 
Organization Awards as well as Thailand Sustainability Investment 
Awards given to listed companies that have market caps between 
10,000 - 30,000 million baht by the Stock Exchange of Thailand. 
With regard to the Corporate Group’s projects that have been 
invested to create revenue base in the future, their progresses 
at present are in line with predetermined plans. Therefore, the 
possibility in not paying dividends to shareholders is relatively low. 
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักบริหารกิจการอย่างยั่งยืน สร้างสมดุล 

ทัง้ในมติด้ิานเศษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยได้น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น บริษัทมีการก�าหนด 

เป้าหมายทีจ่ะมกีารเตบิโตสร้างมลูค่าให้กบักจิการอย่างยัง่ยนื โดยนอกจาก

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทจากการให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานแล้ว  

ในอนาคตเมือ่การก่อสร้างระบบท่อขนส่งน�า้มนัไปภาคเหนอืของ บรษิทั ขนส่ง 

น�า้มนัทางท่อ จ�ากดั แล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชย์ได้อย่างสมบรูณ์ 

บริษัทจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนส่งน�้ามันทางท่อ 

ในส่วนนีเ้พิม่เตมิ ซึง่จะส่งผลให้โครงสร้างรายได้จากการให้บรกิารเติมน�า้มนั

อากาศยานในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 80 และรายได้ค่าบริการจากการ

ให้บริการขนส่งน�้ามันทางท่ออยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 20 เป็นรายได้จากการ

ให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานประมาณร้อยละ 65 และรายได้ค่าบริการ

จากการให้บริการขนส่งน�้ามันทางท่ออยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 35 นอกจากนี้  

บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่การด�าเนินธุรกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี (Disruptive Technology) บริษัทจึงได้มีการเตรียมการเพื่อ

การสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่กลุ่มบริษัท ลดการพึ่งพิงรายได้จาก 

ธุรกิจให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน และเพิ่มช่องทางการหารายได้จาก 

ธุรกิจใหม่ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการ 

เพิ่มมูลค่ากิจการและกระจายความเสี่ยงรายได้ของบริษัท อาทิเช่น มีการ 

จัดตั้งบริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (BID) ขึ้นเป็นธุรกิจ 

BAFS has conducted its business by adhering to sustainability-

driven entrepreneurship principles. Following the philosophy of 

sufficient economy, BAFS has balanced economic, social and 

environmental dimensions accordingly while applying good 

BAFSe governance continually on its business operations toward 

its organizational goals accomplishment. 

To create the BAFS Group’s value, BAFS sets growth targets 

to generate its sustainable business value. In addition to main 

income from aviation refuelling service, in the future, BAFS 

shall gain additional income from fuel transportation service via 

hydrant pipelines when Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. 

completes its construction of multi-products pipeline extended 

to the North and provides commercial service through such 

pipeline entirely. As a result, BAFS’ income structure included 

80% from the aviation refuelling service and 20% from the fuel 

transportation service via hydrant pipelines would be change 

to be 65% and 35% respectively. Moreover, as BAFS has been 

aware that some factors such as a disruptive technology may 

cause changes and severe impact to its business operations, 

BAFS has reinforced its BAFS Group’s revenue stability, business 

value and spread of risk by lowering reliance on the income from 

aviation refuelling service and increasing sources of income from 

new businesses both are relevant and irrelevant to its existing 

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
Action Plans for the Future
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สนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัทด ้วยการสร ้างและคิดค ้น

นวัตกรรมเพื่อช ่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงาน ในขณะเดียวกันก็

คิดค้น วิจัย พัฒนา ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

ช่องทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ให้แก่กลุ ่มบริษัท เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 

เพ่ือจัดอบรมเกี่ยวกับธุรกิจบริการพลังงานโดยมีพนักงานบริษัทที่มี

ความรู ้และความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้

บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่หน่วยงานภายนอกหลายหลักสูตร

เช่น หลักสูตรสถานีบริการน�้ามันประเภท ฉ หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิง

ขั้นต้น และมีแผนที่จะขยายหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการด�าเนินการ 

ในส่วนนีก้จ็ะเป็นการสร้างรายได้เพิม่แก่กลุม่บรษิทัอกีทางหนึง่ ประกอบกับ 

บริษัทมีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมเเละต่อเนื่องซึ่งจะ 

น�าไปสูน่วตักรรมเเละธรุกจิใหม่ๆ ได้ เมือ่โอกาสอ�านวยหรอืสภาพเเวดล้อม 

ทางธุรกิจเปลี่ยนไป 

ด้านสังคม บริษัทได้ตั้งเป้าหมายและมีการบริหารจัดการที่สมดุลทั้งการ

สร้างมูลค่าและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยได้มีการก�าหนดตัวชี้วัด

ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการด�าเนินงานตามเป้าหมาย

ขององค์กร ท�าให้บริษัทสามารถถ่ายทอดเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่การ

ปฏิบัติการในส่วนงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการด�าเนิน

โครงการด้านสังคมเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริเวณพื้นที่โดยรอบของบริษัท เป็นต้นแบบในการด�าเนินการ ทั้งนี้เพื่อ 

พัฒนาต่อยอดเป็นการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

ในอนาคตอนัใกล้ และขยายแนวคดิความยัง่ยนืด้านสงัคมสูก่ลุม่บรษิทั อาทิ 

เช่น ให้การสนบัสนนุการศกึษาแก่สถานศกึษาบรเิวณคลงัน�้ามนัล�าปาง โดย 

ในระยะเริ่มต้นได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้กับ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง มีวัตถุประสงค์

เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรยีนให้เหมาะสม มหีลกัโภชนาการทีด่ี  

เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  

น�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของครแูละนกัเรยีนอนัเป็นส่วนส�าคญัของความ

ยัง่ยนืด้านสงัคมของประเทศ เป็นความส�าเรจ็ในสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยนืร่วม

กันกับชุมชน นอกเหนือไปจากกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อบ�ารุง

businesses. In this regard, BAFS Innovation Development Co., Ltd.  

(BID) was established to support BAFS Group. BID provides 

innovation services to reduce the Group’s operating costs 

as well as invents researches, develops and creates new 

innovations and technologies to increase business channels in 

aviation and petroleum industries for the Group. Additionally, 

BAFS set up a training center where its employees, whose 

possess know-how and expertise, take turn to be speakers to 

provide knowledge regarding power service business. During the 

past year, BAFS arranged many training programs for external 

organizations including an aviation fuel service station course 

and a basic fire-fighting course. BAFS also has a plan to have 

other training programs developed for services in the future. 

This implementation has generated more income for BAFS 

Group while its knowledge has been continually managed in a 

solid manner resulted in new innovations and businesses when 

opportunities occur or business environment is changed.

Social aspect, BAFS sets a goal to balance its business value 

and sustainability. Being defined as one of the organizational 

performance indicators, BAFS has used sustainability indicator 

to communicate its commitment to various sections for 

sustainable practices. The social projects focusing on wellbeing 

of stakeholders all around the Company’s areas are implemented 

as prototype schemes and would be further developed to be 

a social enterprise in the near future. BAFS’ social sustainability 

schemes are extended to the BAFS Group as well. They include 

supports provided to educational institutes around Lampang 

fuel depot. Initially, the project is taken to develop quality 

of life of students at Sobprabpittayakhom School Sobprab 

District, Lampang Province. It aims to improve the school’s 
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ขวัญเติมใจให้ทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจ�าปีของมูลนิธิ 

ช่วยเหลือเด็กก�าพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรม 

ราชปูถมัภ์ซึง่เป็นกจิกรรมเพือ่สงัคมทีก่ลุม่บรษิทัได้มส่ีวนร่วมเป็นประจ�าทกุปี

infrastructure included good nutrition, proper learning 

environment and ambiance that lead to teachers and student’s 

capabilities development to strengthen the country’s social 

sustainability. This project is mutual accomplished between 

BAFS and community on sustainable value. Furthermore, BAFS 

Group also takes parts in the social activities, which are arranged 

annually, such as encouraging wounded soldiers from violence 

situation in the three southern border provinces and scholarships 

granted to the Thai Muslim Women Foundation of Thailand for 

the Welfare of Orphans under the Royal Patronage. 

Environmental aspect, BAFS emphasizes on having it major 

business significantly developed to become an environmentally 

friendly business. BAFS has collected information related to 

greenhouse gas (GHG) emissions from its operations for 4 years 

and puts effort into GHG mitigation through its internal activities 

as well as joining Thailand Voluntary Emission Reduction Program 

(T-VER). Subsequently, BAFS is accredited in accordance with 

standards applied in Thailand. At present, BAFS is listed as a 

company member of T-VER. It affirms that BAFS is able to reduce 

GHG and create carbon credit for its organization. BAFS also sets 

the target to have its BAFS Group hit zero GHG emissions and 

become a carbon neutral company within 2020. In addition to 

alleviating environmental impacts from climate changes, BAFS’ 

carbon credit can be sold to other organizations to generate 

additional income for BAFS Group as well. 

QR Code to show the project is taken 
to develop quality of life of Student at 
Sobprabpittaya khom school, Lampang 
province

ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักให้ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีการด�าเนินการเก็บข้อมูล 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆของบริษัทมาเป็น 

ระยะเวลากว่า 4 ปี และได้ด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการลด 

ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  

ท�าให้บรษิทัมเีครดติทีไ่ด้รบัการรบัรองทีถ่กูต้องตามมาตรฐานของประเทศไทย  

ปัจจุบัน บริษัทได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 

ตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งสามารถยืนยันปริมาณการลดก๊าซเรือน 

กระจกได้และสามารถสร้างเครดิตคาร์บอนแก่องค์กรได้ โดยบริษัท 

มีเป้าหมายให้การด�าเนินการของกลุ ่มบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของกลุ่มบริษัทเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)  

ภายในปี 2563 การด�าเนินการด้านนี้ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบ 

ด ้านสิ่ งแวดล ้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล ้ว  

กรณีมีเครดิตเหลือ บริษัทยังสามารถน�าไปจ�าหน่ายให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น

เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่กลุ่มบริษัทได้อีกด้วย
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Innovation formulation is one of key management processes for 

corporate sustainability creation defined in BAFS’s sustainability 

work plans. First of all, BAFS is aware of factors that may cause 

changes to business operations. Then, BAFS sets innovation 

targets that lead to innovation strategies accordingly. After 

that, BAFS shall select innovation types such as work process 

improvement or new business creation and determines 

innovation formulation process respectively. The corporate 

structure and culture are driven to facilitate the innovation 

formulation. Moreover, BAFS Innovation Development Co., Ltd. 

(BID) is also established to focus on innovation development 

specifically. In addition, BAFS sets strategies for the corporate 

knowledge management, which is a foundation of operational 

innovation initiative, and fosters new business models based on 

industry-specific expertise that BAFS has accumulated for over 

30 years. Therefore, innovation infrastructure is related to the 

corporate knowledge management. BAFS sets work plans and 

work group focusing intensively on this issue and outcomes that 

shall generate innovations in BAFS’ work processes. Detail of  

operational plans that BAFS had implemented in 2017 is 

shown in a figure below: 

กระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่ส�าคัญ 

อีกเรือ่งในแผนด้านความยัง่ยนืคือการสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยบรษิทั

จะต้องทราบถึงปัจจัยที่จะท�าให้การด�าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม ต่อมาจึงก�าหนดเป็นเป้าหมายเชิงนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่ กลยุทธ์

ในด้านนวัตกรรมขององค์กร ว่าจะไปในทิศทางใดในอนาคต จากนั้น 

จึงก�าหนดว่า บริษัทจะท�านวัตกรรมอะไร เช่น การปรับปรุงกระบวนการ

ท�างาน หรือการสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งหลังจากที่เลือกประเภทของนวัตกรรม

แล้ว จึงก�าหนดกระบวนการเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรมโดยจะต้องมีการ 

ขบัเคลือ่น ทัง้โครงสร้างและวฒันธรรมองค์กร เพือ่ให้เอือ้ต่อการเตบิโตด้าน 

นวัตกรรม ทั้งการจัดตั้ง บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

(BID) เพือ่ด�าเนนิการด้านนวตักรรมโดยเฉพาะ การก�าหนดกลยทุธ์ให้มกีาร

ด�าเนนิการจดัการความรูข้ององค์กรซึง่จะเป็นฐานในการสร้างให้นวตักรรม

ในกระบวนการด�าเนินงานภายใน และการส่งเสริมให้เกิดรูปแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ ทีอ่าศยัความเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีอ่งค์กรสัง่สมมากว่า 30 ปี ดังนัน้ 

รากฐานส�าคัญเพื่อสร้างให้นวัตกรรมในองค์กรจึงเป็นเรื่องของการบริหาร

และจดัการความรูใ้นองค์กร ซึง่บรษิทัมแีผนงานและคณะท�างานเพ่ือจดัท�า

เร่ืองนีอ้ย่างจรงิจงัและมุง่เน้นผลส�าเรจ็เพือ่น�าไปสูน่วตักรรมในกระบวนการ

ด�าเนินงาน โดยตามแผนงานมีการด�าเนินงานตามแผนของ 2560 สามารถ

สรุปเป็นตามแผนภาพนี้

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Innovation for Sustainability
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Business Strategy  
(Innovation Vision)  

(why)

Innovation Portfolio (what)
Innovation Process (how)

Business Innovation (BAFS' KM 2017) (2018)

Tool, Application

- Interlock 
 Dashboard 
 on vehicle

- KM on 
 Information

BID (2017)
- KYT VOICE 
 Announcer
- Fiber Optic 
 Light for 
 Inlet House 
- Magic Ladder
- Eagle Eye
(2018)
- App Easy Jobber
- ARMS for 
 Smartphone
- Refuelling Vehicle 
  Inspection
- Knowledge 
 Provided through 
 Content 
 Committee

BAFS (2017)
- Creating Model of 
 Networks Promoting 
 Community 
 Well-being

(2018)
- Development of 
 Social Innovations for 
 Communities
- Development of 
 Business Model That 
 Connects 
 Communities to SE
- Knowledge Provided 
 through Development  
 Plans of Sustainable 
 Developmnet 
 and Corporate 
 Communication Office

- KM 
 Content App

- Specification 
 of Spare part

Process

- 3 Point of 
 contact

- KM on 
 Development 
 for Sustainability

BAFS can 
deliver balanced 
values covering 
economic, social 

and environmental 
dimensions to 

its stakeholders 
across the supply 

chain.

- Accounting 
 Process

- Tank 
 Management

Software
- Stand plans - KM on Laws

Social Innovations Derived from Community 

Works Implementation

Process

- Model of 
 Networks 
 Promoting 
 Well-beings of 
 Communities in 
 Sisa Chorakhe 
 Noi sub-district 

- Model of New 
 Business That 
 Connects to 
 Communities 

Tools and 
Equipment

- Equipment 
 Used for 
 Treatment of 
 Bedridden 
 and Homebound  
 Patients

Innovation Culture: (Who) Create/Foster Innovation Culture to Corporate Members

Innovation Infrastructure: (Where) Preparing Appropriate Environment to Facilitate Innovation Formulation 

Corporate Innovation Formulation Diagram
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ตามที่นโยบายด้านนวัตกรรมของบริษัท ก�าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์

ให้ครอบคลุมถึงนวัตกรรมทางสังคม ดั้งนั้นแนวคิดที่ก�าหนดไว้เป็นกรอบ 

เพ่ือใช้ท�าและออกแบบโครงการหรอืกจิกรรมได้แบ่งระยะของการด�าเนนิงาน 

เป็น 3 ระยะ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงของการสร้างนวัตกรรมใน

กระบวนการกับชุมชนหรือสังคมได้

Corporate Communication Office, According to BAFS’ Innovation 
Policy, its scope and objectives were defined to cover the social 
innovations. Thus, a conceptual framework for activity designs 
and implementation includes 3 phases in order to connect 
innovation formulation with community or social work process.  

ตัวอย่างแผนงานด้านสังคมและชุมชนที่บริษัทด�าเนินการอยู่และสร้าง 

เป็นนวัตกรรมทางสังคม เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  

คือโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ในต�าบลศีรษะจรเข้น้อยที่มุ ่งเน้น 

เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีของชุมชน โดยแผนงานก�าหนด 

เป็นแผน 4 ปี 2559 - 2563

Below are examples of social and community activities that BAFS 
has been conducting to formulate social innovations focusing on 
community and social problem solving. The project has been 
implemented to promote well-beings of communities in Sisa 
Chorakhe Noi Sub-district. It is a 4-year period project started 
form 2016 - 2020.

พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน 
(เกิดองค์ความรู้) 
Employees 
of Knowledge Development

พัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร  
(เกิดการพัฒนาต่อยอด/นวัตกรรม) 
Corporate of Knowledge 
Development (to Further 
Develop Innovation)

เชื่อมโยงชุมชน/สังคมในระยะยาว 
(New Business/Social Enterprise) 
Long-Term Connection to 
Community/Social (New Business/
Social Enterprise)
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ซึ่งในขั้นต้นปี 2560 ที่ผ่านมาโครงการสร้างให้เกิดนวัตกรรมเชิงเครือข่าย

หรือรูปแบบใหม่ของเครือข่ายในการร่วมกันเพื่อศึกษา สร้างกระบวนการ 

และเครื่องมือใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ดังนั้นด้วย 

แนวทางนีจ้งึท�าให้เกดิกระบวนการคิด วเิคราะห์ และค้นหาวธิกีารเพือ่สร้าง

เสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชน ด้วยชุมชนเอง

In 2017, the project led to networks innovation or new model 
of networks which members mutually studied and created new 
processes and tools to solve their communities’ problems. 
By community and for community, this approach results in 
thinking process, analysis and exploring of methods for creating 
community well-beings.

การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
2-9-10

Setting Up Committee for 
Communities 2-9-10 Well-
beings Project

การจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน

Preparing Community 
Database

โครงการส�ารวจสุขภาวะชุมชน และ
ตรวจสุขภาพชุมชน 1, 2, 9, 10

Survey on Community  
Well-beings and Community 
Health at Moo 1, 2, 9 and 10

โครงการที่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ

Communities Well-being 
Project for the economic 
aspects

โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม, Social 
Enterprise

Project Further Developed to 
Formulate Social Innovation, 
Social Enterprise

การถอดบทเรียนการท�างานกบัชมุชน
การจดัท�าคูม่อืการท�างานกบัชมุชน/
คูม่อืการด�าเนินโครงการ

Lessons Learned Visualizing 
on Working with Community, 
Preparing Manual on Working 
with Community and the 
Project Operational Manual
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OUR ORGANIZATION
ความยั่งยืนจากภายในองค์กร 

Sustainability within an Organization
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นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนของบร�ษัท BAFS' Sustainable Development Definition

ซึ่งหมายถึงการที่บร�ษัทส�งมอบคุณค�า

ให�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตลอดห�วงโซ�อุปทานได�อย�างสมดุล

โดยครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

"It means that BAFS can deliver balanced values covering economic,

social and environmental dimensions to its stakeholders across the supply chain.

ความยั่งยืน
S u s t a i n a b i l i t y

การพัฒนาที่ ยั่งยืน
S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t

ผลลัพธ�ที่ได�
Outcomes

ตามบริบทนี้บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอย ่างมีความรับผิดชอบต ่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ 

ทัง้ในเชงิบวกและเชิงลบ ด้วยการด�าเนินการให้บริษัทมีกรอบการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนที่ชัดเจนโดยก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของ 

กิจการ (Material Aspects) จากการพิจารณาปัจจัยภายในและ 

ปัจจัยภายนอก ประกอบกับความคาดหวังของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

ตลอดสายห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบาฟส ์

จงึมไิด้มองเพยีงในระดบักระบวนการและการส่งมอบบริการเท่านั้น แต่ยัง 

ต้องพิจารณาการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

(Supply Chain) เป็นองค์รวมโดยบูรณาการทั้งผลการด�าเนินงานของ 

ธรุกจิเอง ความยัง่ยนืของคูค้่าทีใ่ห้บรกิารตลอดห่วงโซ่อปุทาน ไปจนถงึการ

รับบริการอย่างยั่งยืนของลูกค้า

According to this context, BAFS has conducted business with 
accountability to all groups of stakeholders who are affected 
positively and negatively by BAFS’ business operational process. 
BAFS sets its sustainable development framework explicitly. 
Material aspects on sustainability are determined by considering 
on internal and external factors including expectations of the 
stakeholders across the business supply chain. Therefore, 
BAFS’ sustainable development is not included only its service 
process and delivery; BAFS also considers holistically on related 
operations across the supply chain. BAFS has integrated its 
business performance, sustainability of its business partners 
throughout the supply chain and sustainable services provided 
to the customers.

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
Sustainability Management and Goals
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Board Level : CG

Management Level  : CSR&CSV

Employee Level : Ethic &
Code of Conduct

Business EnvironmentSocial

BAFS’S CSR TO Corporate Sustainability

Business & Social Value
ESG Balancing

Destination 

Sustainability1. Core
Value

2. Role Model
/Leadership

3. Incorporating
sustainability issues

into corporate strategy

การขับเคลื่อนและการเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายความยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัท และมี 

รปูแบบและโครงสร้างการบรหิารจดัการทีเ่ชือ่มโยงเกีย่วข้องกบัผูเ้กีย่วข้อง

ในทุกๆ ภาคส่วน โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ความยั่งยืนตามแนวทางและ 

หลักการของการสร้างความสมดลุใน 3 มติ ิผ่านกระบวนการทางธรุกจิทัง้การ 

ก�าหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ขององค์กรปี 2559 - 2563 และก�าหนด

เป็นเป้าหมายซึง่น�าไปสูก่ารก�าหนดเป็นวตัถุประสงค์ของการด�าเนนิงานใน 

4 ด้าน ที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร ได้แก่ ด้านลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ด้านการเงิน/ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้าน

กระบวนการ  และเพือ่ให้สามารถวดัผลการด�าเนนิงานได้ บรษัิทจงึก�าหนด

ดัชนีชี้วัดที่สะท้อนการด�าเนินงานโดยรวมขององค์กร ทั้ง 4 ด้านนี้ และ 

ถือเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน

Advancing Sustainability and Its Connection to Corporate 
Strategy 

BAFS’ Sustainability Policy is defined by its Board of Directors. 
The policy’s management format and structure are connected 
to relevant persons from all sectors. The mutual goal is to create 
sustainability in accordance with approaches and principles of 
balancing the three dimensions of sustainable development 
through business operational processes. BAFS set its vision, 
corporate strategic plans of 2016 - 2020 and goals that lead to 
business operation objectives in 4 aspects including customers 
and stakeholders/finance/learning and development and work 
process, which affect the whole stakeholders. To measure its 
performance, BAFS defines indicators that can reflect its overall 
performance on these 4 aspects. They are deemed as indicators 
on BAFS’ sustainability implementation as well.
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Sustainability Implementation in 2017

1. Supply chain management
2. Business and social innovations
 creation

Economic

Social Environment

3. Stakeholders engagement
4. Procurement process management
 for sustainability
5. Employee satisfaction and commitment 
 toward the Organization
6. Community engagement

7. Reduction of greenhouse gas
 emissions
8. Efficient resources allocation

1. การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน
2. การสร�างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

3. การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 ขององค�กร
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างเพ�่อความยั่งยืน
5. การวัดระดับความพ�งพอใจและความผูกพัน
 ต�อองค�กรของพนักงาน
6. การมีส�วนร�วมกับชุมชน

ตามที่บริษัทก�าหนดแผนงานด้านความยั่งยืนในกลยุทธ์ 2559 - 2563  

เป็น 8 แผนหลัก โดยในปี 2560 มีการด�าเนินงานตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 

ครบถ้วนซ่ึงได้รายงานผลการด�าเนนิงานตามกระบวนการภายในของบรษิทั 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีกระบวนการทบทวนประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ 

ในปี 2560 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

ทัง้ประเดน็เดมิ ประเดน็ทีอ่าจเตบิโตและส่งผลในอนาคต ท�าให้บรษิทัก�าลงั

ด�าเนินการทบทวนแผนงานด้านความยั่งยืน โดยทั้งนี้ต้องสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับกลยุทธ์หลักขององค์กรต่อไป

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการมีขอบเขตความ 

รับผิดชอบในการด�า เนินงานด ้านความยั่ งยืนและสอดคล ้องกับ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  และให้การด�าเนินงานในด้านนี้ ได ้ 

รายงานผลไปยังคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการมีค�าสั่งประกาศ 

นโยบายด้านความยั่งยืน ซึ่งลงนามเพื่อประกาศเป็นนโยบายของ 

บริษัทเลขที่  16/2560 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

According to BAFS’ strategic plans of 2016 - 2020, they include 
8 major plans on sustainability. In 2017, BAFS had completed its 
operations determined in such plans and reported the outcomes 
in accordance with its internal process. Nonetheless, BAFS has 
reviewed on material aspects of 2017 and finds that there are 
changes of both existing factors and factors which may broaden 
and affect its business operations. Therefore, BAFS is reviewing 
on the sustainability plans to ensure their consistencies and 
connections to the corporate strategy. 

In the Board of Directors Meeting No. 5/2017, there was the 
Board’s resolution on setting the Sustainability Committee 
with scope of duties and responsibilities regarding sustainability 
implementation that are in line with the principles of good 
corporate governance. The Sustainability Committee shall 
report the outcomes of this matter to the Board of Directors.  
In addition, the Notification on Sustainability Policy, No. 16/2017 
was signed by the Chairman of the Board and announced on 
December 29th, 2017. 
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ประเด็น 

Aspect

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

Sustainability Goals

การด�าเนินการในปัจจุบัน 

Current Implementation

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)

1.  การบริหารจัดการระบบ 
 ให้บริการน�้ามันอากาศยาน 
 และกระจายมูลค่าเศรษฐกิจ 
 Economic performance

ด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม 
สิง่แวดล้อม คณุภาพ ความปลอดภยั 
และอาชีวอนามัย
To carry out works across 
the supply chain by paying 
heed to social, environment, 
quality, and Occupational 
Health and safety. 

- การบริหารจัดการห่วงโซ่ 
 อุปทาน 
- The supply chain 
 management
- การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ 
 และสังคม 
- Business and social 
 innovations creation
- กระบวนการจัดซื้อ 
 จัดจ้างเพื่อความยั่งยืน 
- Procurement process for 
 sustainability

2.  การพัฒนาบุคลากร 
 Human Resource 
 Development

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น 
มืออาชีพ มีจริยธรรม และยึดถือ
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึ
การท�าแผนตอบสนองต่อความ 
พงึพอใจของพนกังานอย่างเหมาะสม
To develop corporate 
member’s capabilities 
and ethics to become 
professionals who comply 
with Principles of Corporate 
Governance as well as to set 
appropriate plans responding 
to the employee satisfaction.

- ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน 
 อย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมาย 
 ที่จะส่งเสริมให้องค์กร มุ่งสู่ 
 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- To promote human 
 resources development 
 professionally in order 
 to become learning 
 organization.

ตารางเชื่อมโยงข้อมูลด้านความย่ังยืนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The Linkages between BAFS Sustainability Discloses and Sustainable Development Goals (SDGs)
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ประเด็น 

Aspect

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

Sustainability Goals

การด�าเนินการในปัจจุบัน 

Current Implementation

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)

3. สุขภาวะในการท�างาน 
 Occupational Health 
 and safety

การเป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย 
และส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของ
พนักงาน
To be a safety workplace that 
promotes employee well-
beings.

- ก�าหนดเป็นนโยบายความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการ 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการ 
 ท�างาน
- To impose Occupational 
 Health and Safety Policy 
 and Committee.

4. การมีส่วนร่วมและ 
 พัฒนาชุมชน 
 Community Engagement

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง 
ได้อย่างยั่งยืน
To create community 
engagement that promotes 
community development 
toward  sustainable self-
reliance.

- มีแผนการด�าเนินงานการมี 
 ส่วนร่วมกับชุมชนตามแผน 
 แม่บทงานด้านชุมชนในพื้นที่ 
 โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บ 
 น�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 และสุวรรณภูมิ และกระจาย 
 แผนงานไปยังหน่วยงานผู้ 
 รับผิดชอบต่างๆ
- To carry out community 
 engagement at the areas 
 around  Don Mueang 
 and Suvarnabhumi  
 Aviation Fuel Storage 
 Stations in accordance 
 with the master plan and 
 to allocate work plans to 
 responsible agencies.
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ประเด็น 

Aspect

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

Sustainability Goals

การด�าเนินการในปัจจุบัน 

Current Implementation

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)

5. ความมั่นคงปลอดภัยและ 
 แผนการตอบสนองชุมชน 
 Community Safety and 
 responsibility

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคัญที่ความ
ต้องการและความคาดหวังต่อ
ชุมชนเป็นหลัก
To carry out community 
engagement continually 
by focusing mainly on 
community requirements 
and expectations.

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
 การเฝ้าระวังและเผชิญเหต ุ
 เพลิงไหม้ให้กับประชาชนใน 
 ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 ของบริษัท การตรวจประเมิน 
 เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้าน 
 สิ่งแวดล้อม และความ 
 ปลอดภัยของชุมชน
- To arrange training 
 programs on surveillance 
 and fire encounter for 
 community members 
 living around the 
 Company’s operation 
 sites and to conduct 
 assessment on 
 environmental impact 
 and community safety.

6.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 Compliance with the laws

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
To comply with the laws and 
regulations related to the 
Company’s business.

- รวบรวมและติดตามกฎหมาย 
 และข้อก�าหนดต่างๆ อย่างเป็น 
 ระบบ
- To collect and follow 
 up on laws and 
 regulations systematically.
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ประเด็น 

Aspect

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

Sustainability Goals

การด�าเนินการในปัจจุบัน 

Current Implementation

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)

7. การต่อต้านการทุจริต 
 Anti-Corruption

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน 
และการทุจริต คอร์รัปชั่น
The Company commits to 
conduct the business with 
transparency, anti-bribery 
and anti-corruption.

- บริษัทได้จัดท�านโยบายและ 
 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ 
 ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศ 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจน 
 ในการด�าเนินธุรกิจ
- The Company imposed 
 the policy and prepared 
 the guidelines on the 
 anti-corruption 
 measures while having 
 them announced 
 explicitly as the business 
 operational approaches.

8. การบรรเทาผลกระทบ 
 และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 Reducing Environmental 
 impact and development

เป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกเป็นศูนย์
To become carbon neutral 
company.

- ด�าเนินการจัดการบัญชีการ 
 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน 
 องค์กรโดยข้อมูลผ่านการ 
 รับรองจากศูนย์ความเป็น 
 เลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศ 
 เศรษฐกิจ
-  To prepare the 
 Greenhouse Gas 
 Emissions Report and 
 have the Report certified 
 by the Excellence Center 
 of Eco-Energy.
- ก�าหนดเป็นนโยบาย 
 ในการดูแลและรักษาคุณภาพ 
 สิ่งแวดล้อม
- To impose policy 
 regarding environment 
 maintenance and 
 conservation.
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ประเด็น 

Aspect

เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

Sustainability Goals

การด�าเนินการในปัจจุบัน 

Current Implementation

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Sustainable Development Goals 

(SDGs)

9. ประสิทธิภาพพลังงาน และ 
 การเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ 
 Energy performance 
 and Climate Change

บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและใส่ใจปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
The Company emphasizes 
on resource efficiency and 
paying heed to the climate 
change problem.

- ก�าหนดนโยบายด้านการ 
 จัดการพลังงานและ 
 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยน 
 แปลงสภาพภูมิอากาศ
- To impose policy 
 regarding energy, 
 environmental and 
 climate change 
 management
- ก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
 และการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศเพื่อประกาศ 
 เจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดูแล 
 รักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการ 
 ด�าเนินธุรกิจและด�าเนินการ 
 ป้องกันผลกระทบที่อาจ 
 เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจน 
 ปลูกฝังจิตส�านึกการรักษา 
 สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
- To declare intention on 
 environmental 
 conservation and 
 protection by imposing 
 policy regarding 
 environment and climate 
 change and to foster 
 employee’s 
 consciousness on 
 environmental 
 conservation.
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ความมุ�งมั่นด�านการกำกับดูแล
กิจการที่ดีอย�างต�อเนื่อง

บร�ษัทจ�งได�รับการประเมินผลด�านการกำกับดูแลกิจการ
จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 

อยู�ใน “เกณฑ�ดีเลิศ”9
การกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทจดทะเบียน
ประจำป� 2560 ในระดับดีเยี ่ยม (Excellent) 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR)
โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)

ติดต�อกันเป�นป�ท่ ี

BAFS is ranked as “Excellent” as shown 
in the Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) 
of Year 2017 organized by Thai Institute 
of Directors (IOD).

With continuous commitment in practicing 
good corporate governance

BAFS’ performance results assessed by 
Thai Institute of Directors on its corporate governance 

have been ranked as “Excellent”
for 9 consecutive years.

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลัก 

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมาย

และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

บรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ปี 2549 และ ปี 2555 ตลอดจนได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG CODE)  

Good Corporate Governance Practice

The Board of Directors of Bangkok Aviation Fuel Services Public 
Company Limited (BAFS) strongly believes that good corporate 
governance is essential for business operation. To achieve 
goal and sustainable growth as well as to be transparent with 
high ethical standard in which strengthens shareholders and 
stakeholders' confidence, BAFS adheres to the Principles of 
Good Corporate Governance issued by the Stock Exchange  
of Thailand including its Code of Conduct. 

BAFS observed the Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2006 and 2012. As being considered and 
reviewed by the Board of Directors, BAFS has also applied 

การก�ากับดูแลกิจการ
Corporate Governance
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โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม  

CG Code ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษัิท รวมทัง้ ในกรณทีีบ่รษิทั

เห็นว่ามีการปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกว่า

และได้น�ามาใช้ บริษัทจะบันทึกเหตุผลในการปฏิบัติไว้ด้วย 

ทัง้นี ้ทางบรษิทัได้มอบหมายให้ นางปานดาว สขุยางค์ ท�าหน้าทีห่วัหน้างาน 

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการด�าเนิน 

ธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย  

และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปช่ัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย 

ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายของ

บริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดี 

และต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งด�าเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ  

เพื่อให้การปฏิบัติตาม CG CODE ของบริษัทมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน�าเอา 

หลกัปฏบิตัขิองหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน มา

ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ 

 ผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความ 

 ยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

Corporate Governance Code for Listed Companies (CG CODE) 
2017 in accordance with its business context. In case BAFS deems 
that other principles are more appropriate with its business 
context and has them practiced, BAFS shall record reasons for 
practicing such principles accordingly. 

BAFS appoints Mrs. Parndao Sukhayang to take role as Head of 
Compliance Supervision, who performs as a center of business 
operating supervision, to ensure compliances with laws, rules, 
regulations, policies including provisions of relevant official 
organizations such as the Securities and Exchange Commission 
and the Stock Exchange of Thailand.

Good Corporate Governance and Anti-Corruption Policy

The Board of Directors defined in writing the Corporate 
Governance Policy in year 2002. Its substance has been improved 
continually to ensure appropriateness. Regularly for at least once 
(1) a year, the Nominating and Corporate Governance Committee 
shall review, consider and improve such policy to guarantee  
that it is up-to-date and consistent with international standards, 
laws, rules and regulations and recommendations of agencies 
that are responsible for the corporate governance. 

In 2017, BAFS had revised its Good Corporate Governance and 
Anti-Corruption Policy as well as its Code of Conduct in order 
that BAFS’ compliance on CG Code becomes more explicit. 
The Board of Directors, the executives and employees have 
committed to perform duties in accordance with the Corporate 
Governance Code for Listed Companies included: 

1. Establish clear leadership role and responsibilities of the  
 Board

2. Define objectives that promote sustainable value creation 

3. Strengthen Board’s effectiveness

4. Ensure effective CEO and people management 
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4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให ้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 ที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป 

อย่างโปร่งใส กรรมการและพนกังานของบรษัิทได้ลงนามรบัทราบนโยบาย

บริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และรับรอง 

การไม่กระท�าการอันเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็น 

ประจ�าทุกปีอีกด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 

บรรษัทภิบาล ท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามนโยบาย 

บริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้การท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 

ของกรรมการ และการบรหิารจดัการงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปด้วยดี มผีล 

ในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาด

หวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่ก�ากับดูแล  

การปฏิบัติงานของคณะท�างานบรรษัทภิบาล ซ่ึงคณะท�างานชุดดังกล่าว 

มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ

จัดให้มรีะบบการประเมนิผลการปฏบัิตติามจรรยาบรรณธรุกจิ รวมทัง้การ

ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความ

เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี 

ในการด�าเนินการทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น

ได้รับการพิจารณาและด�าเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้จัดท�านโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น และประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการด�าเนิน

ธุรกิจ แก่บริษัท บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงกรรมการ และพนักงานด้วย รวมถึง

จัดให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทาง 

5. Nurture innovation and responsible business

6. Strengthen effective risk management and internal control

7. Ensure disclosure and financial integrity

8. Ensure engagement and communication with shareholders 

The CG Code has been applied to BAFS’ business operations 
accordingly. To enhance transparency, BAFS’ directors and 
employees annually sign to acknowledge the Good Corporate 
Governance and Anti-Corruption Policy including Code of 
Conduct and affirm their avoidances of any act in manner that 
may cause conflict of interest to the Company. 

In addition, to enhance performances and supervisions of directors 
as well as to ensure functional and practical oversight of the 
management with appropriate continuity to meet expectations of 
shareholders and stakeholders, the Board of Directors assigns the 
Nominating and Corporate Governance Committee to oversee, 
monitor and provide advices to directors and the management 
regarding their duties and responsibilities in accordance with 
the Good Corporate Governance and Anti-Corruption Policy. 
The Nominating and Corporate Governance Committee also 
oversees the Corporate Governance Committee’s performance 
whereby its duties are to monitor compliance of Code of Conduct, 
to prepare Code of Conduct compliance assessment and to 
improve such assessment to ensure its ongoing appropriateness 
on a yearly basis. 

BAFS fully commits in preventing and standing against all kinds 
of corruption. Hence, to have corruption risk factors cautiously 
considered and managed, BAFS imposed the Anti-Corruption 
Policy to withstand corruption risks. The policy is used as explicit 
procedure to be complied by the Company and its subsidiaries 
including their directors and employees. BAFS also prepares 
practical guidelines on anti-corruption measures for its executives 
and employees. Additionally, BAFS has been continually certified 
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
ความยั่งยืน

Sustainability 
Committee

คณะกรรมการ
บร�หาร

Executive
Committee

คณะกรรมการ
กำหนดค�าตอบแทน

Remuneration 
Committee

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

Risk Management 
Committee

คณะกรรมการ
สรรหาและ
บรรษัทภิบาล

Nominating and 
Corporate

Governance 
Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit Committee

ในการปฏบิตัสิ�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน โดยบรษัิทได้รบัการรบัรองการ

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต และต่อเนื่อง

มาจนปัจจุบันในปี 2560 

• บรษิทัได้รบัผลการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 

 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR)  

 ประจ�าปี 2560 ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาใน 

รายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ 

และเพ่ือให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ 

อย่างแท้จริง ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก 

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อนึ่ง บริษัทได้มีการก�าหนดองค์ประกอบ 

และหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุต่าง ๆ  ไว้อย่างชดัเจน ดงัแสดงตามแผนผัง

โดยรายชื่อและรายละเอียดของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  

รายงานประจ�าปี 2560

as a member of Thailand's Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption up to the present year.

• BAFS participated in Corporate Governance Report of 
 Thai Listed Companies (CGR) 2017. BAFS’ performance 
 assessed by Thai Institute of Directors (IOD) on its corporate  
 governance has been ranked as “Excellent” for 9 consecutive  
 years. 

Corporate Structure

The Board of Directors set up different committees to assist 
in studying details of works and to screen works in order to 
enhance efficiency and transparency of the Board. In addition, 
all committees’ chairs are independent directors. To ensure 
committees’ independence, the Chairman of the Board shall 
not be appointed to be the chair or member of any committee. 
BAFS clearly defines composition, duties and responsibilities of  
the committees as shown in the Committee name list and  
detail in the 2017 Annual Report.
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การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปช่ัน

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และ

การคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วม 

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition against Corruption) และต่อเนื่อง 

มาจนปัจจุบัน 

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซึ่งได้รับ

การอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 

ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 

• กรรมการบรษิทั และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน 

 คอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรง 

 หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทต่อตนเอง ต่อครอบครัว  

 ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก 

• การด�าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัต ิ

 ตามที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและระเบียบ รวมทั้ง  

 คู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด 

 ที่บริษัทจะก�าหนดขึ้นในอนาคต 

• พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย 

 คอร์รัปชั่นที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งและให้ความร่วมมือ 

Anti-Bribery and Corruption 
The Company is committed to conducting all business activities 
transparently and to standing against bribery and corruption. 
The Company has been certified as the member of the Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption since 2014 
up to the present. 

BAFS imposed the Anti-Corruption Policy approved by the Board 
of Directors. BAFS’ executives and employee are required to 
comply with the policy which includes detail as follows: 

• The Company’s directors and employees of all levels shall  
 comply with the Anti-Corruption Policy and shall not involve  
 in any form of corruption, either directly or indirectly, for  
 the benefits of the Company and themselves including 
 their families, colleagues and others. 

• Any action taken in response to the Anti-Corruption Policy  
 shall be complied with guidelines mentioned in the Code of  
 Conduct, regulations, the Company’s related operating  
 manuals and other guidelines that may be defined by the  
 Company in the future.

• The employee shall not disregard or overlook in case witness  
 of any act, which could be a matter within scope of corruption  
 and related to the Company. The employee shall report  
 such matter to supervisor or person who is mentioned in  
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 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือต่อบุคคล 

 ที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ ้มครองพนักงานที่แจ้ง หรือให้ 

 ความร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

• การคอร์รัปชั่นเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

 ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท  

 ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยหากการ 

 กระท�านั้นผิดกฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์  

 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงาน และ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

 ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิตขิองผูบ้รหิารและพนกังาน ให้สอดคล้องตาม

นโยบายที่ก�าหนดไว้ โดยมีหลักการที่ส�าคัญดังนี้ 

1. การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุน

 • การบริจาคเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องม ี

  วตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระท�าดงักล่าว  

  ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรบัการคอร์รปัชัน่ และกระท�าในนามบรษิทั 

  เท่านั้น โดยบริษัทมีการก�าหนดวงเงินและผู้มีอ�านาจ อนุมัติเป็น 

  ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

 • ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ท�าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมใน 

  ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

  กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ 

  มีการตอบแทนการปฏิบัติที่ เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวัง 

  ผลประโยชน์ เกี่ยวกับงานของบริษัท 

 • ผู้รับการบริจาคหรือการสนับสนุน หากเป็นหน่วยงานราชการ  

  หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ มลูนธิ ิองค์กรสาธารณกศุล วดั โรงพยาบาล  

 Code of Conduct and shall fully provide cooperation in any  
 investigation as required. 

• The Company shall provide fairness and protect its  
 employees who report the matter within scope of corruption  
 and related to the Company.

• Any act of corruption is considered violation of the  
 Company’s Code of Conduct while offender shall undergo  
 disciplinary punishment including legal punishment in case  
 such action is also against the law.

• The Company recognizes importance of communication and  
 public relations that are taken to provide knowledge and  
 create understandings on the Anti-Corruption Policy  
 compliance to its directors, employees and related persons. 

BAFS prepare a guideline on anti-corruption measures for its 
executives and employees to comply with. Its detail includes:

1. Monetary Donation and Support Fund Providing 

 • To ensure that the monetary donation for charitable  
  purpose and support fund providing are not excuses for  
  bribery, their objectives shall be explicit and able to  
  be verified. Meanwhile, they must be done on behalf  
  of the Company only whereby donation limit and  
  authorized person for approval shall be defined precisely  
  in writing. 

 • Receiving and giving gifts including making any form  
  of unrighteous transaction either directly or indirectly with  
  government officers and other persons or other  
  organizations in order to repay for any subservient  
  action or to gain work-related benefits from the  
  Company, are prohibited. 

 • In case donor recipient is government agency, state  
  enterprise, charitable organization, temple, hospital,  
  sanatorium or social benefit organization, such donor  
  recipient shall provide reliable certificate which can be  
  verified.
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  สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจะต้องม ี

  ใบรับรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

 • การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนเป็น 

  ไปตามคู่มอือ�านาจอนมุตัสิัง่การ เรือ่งการบรจิาคเงินเพือ่การกุศล 

  และการจ่ายเงินสนับสนุน

2. การช่วยเหลือทางการเมือง : บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

 ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้ 

 พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

3. การให้และรับของขวัญ 

 • ไม่รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือ 

  จ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่เหมาะสม  

  ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิการโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพือ่ให้มกีาร 

  ตอบแทนการปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ต่อตน บรษิทั หรอืผลประโยชน์ 

  เกี่ยวกับงานของบริษัท 

 • การรับของขวัญต้องกระท�าอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผล 

  ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 • การให้ของขวัญต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ ่มเฟือย หรือผิด 

  ศีลธรรม ประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น

 • การให้ของขวัญเป็นไปตามคู่มืออ�านาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง 

  การให้ของขวัญ

4. การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง 

 • การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเล้ียง 

  รับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจ�าเป็นตามธรรมเนียม 

  ประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของ 

  บริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น 

  ที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความ 

  สมเหตุสมผลโดยบริษัทมีการก�าหนดวงเงินและผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

  ส�าหรับการเลี้ยง รับรอง และก�าหนดการรายงานส�าหรับการรับ 

  การเลี้ยงรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

 • The monetary donation for charitable purpose and  
  support fund providing shall be done in compliance  
  with Delegations of Authority Manual regarding the  
  monetary donation for charitable purpose and support  
  fund providing.

2. Political Support: BAFS adheres to democracy with the King  

 as Head of State; therefore, BAFS imposes a neutral political  

 policy and does not involve in political support or assistance.  

 Nonetheless, BAFS encourages its employees to exercise  

 their constitutional election rights.

3. Giving and Receiving Gift

 • Receiving or requesting for benefits, or proposing  
  compensation or paying a bribe of any kind including  
  other inappropriate expenses, either directly or indirectly,  
  in order to repay for any subservient action that  
  contributes beneficial effects to the employees, the  
  Company, or to gain work-related benefits from the 
  Company, is prohibited. 

 • Gift receiving shall be done openly with transparent  
  manner and shall not have influence on any decision  
  making related to the Company’s business issue. 

 • Gift giving shall not be done extravagantly, immorally  
  nor wrongfully against good traditions and local laws.

 • Gift giving shall not be done in compliance with  
  Delegations of Authority Manual regarding gift giving.

4. Welcome reception provision and acceptance

 • Welcome reception provision and acceptance shall  
  be reasonably done as necessary in accordance with  
  general business etiquette for the Company’s business  
  benefits and proper manner that reflects normal relations  
  with third party whose duties or business are related to  
  the Company’s business. BAFS also explicitly determines  
  budget and authorized person for welcome reception  
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 • ไม ่จ ่ายค ่ารับรอง อันรวมถึงค ่าที่พัก ค ่าโดยสารส�าหรับ 

  การเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร 

  และเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

  บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นกระท�าการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อ 

  ประโยชน์ของบริษัท

 • ไม่รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภท 

  สังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่บุคคล  

  ภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือรับการ 

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก เพื่อให้มีผลต่อการ 

  ตัดสินใจด�าเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อ 

  ประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ช่องทางในการติดต่อ 

บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถส่งข้อเสนอแนะ  

ความคดิเหน็ หรอืค�าถาม รวมทัง้ข้อร้องเรยีนทัง้กรณถีกูละเมดิสทิธ ิและกรณี 

อื่นๆ มายังบริษัทหลายช่องทางดังนี้

• เลขานุการบริษัท e-mail: parndao@bafs.co.th

 โทรศัพท์ 02 834 8912 

• แผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th

 โทรศัพท์ 02 834 8914 

• ไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 

 กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 171/2  ถนนก�าแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง 

 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นประเด็นส�าคัญ หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ 

เสยีหายต่อบริษทั เลขานกุารบรษัิทจะน�าเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 

บริษัทต่อไป

  provision approval and report on welcome reception  
  acceptance in writing. 

 • Paying for hospital ity expenditures including  
  accommodation and travelling expenses during  
  establishment visit, work observation, food and 
  beverage or other expenses to motivate government  
  officers, other persons and organizations to wrongfully  
  act to obtain the Company’s interest, are prohibited. 

 • Receiving or requesting for benefits or accepting  
  entertaining or reception invitation including invitation  
  for work observation with free of charge proposed by  
  third person, or receiving expense support from third  
  person, which cause influence to business decision  
  making or repayment for any subservient action that 
  contributes beneficial effects to the Company or to  
  obtain work-related benefits from the Company, are  
  prohibited.

Contact Channels 

BAFS prepares channels for stakeholders to receive their 
suggestions, opinions or queries including complaints in case of 
rights infringement and others with detail as follows: 

• The Corporate Secretary’s e-mail: parndao@bafs.co.th,  
 Tel: 02 834 8912

• The Investor Relations Department’s  
 e-mail: pitsapong@bafs.co.th, Tel: 02 834 8914

• Post to the Corporate Secretary: Bangkok Aviation Fuel  
 Services Public Company Limtied 171/2 Kamphang Phet  
 6 Rd., Don Mueang, Don Mueang, Bangkok 10210

In case of important matter or any matter that may cause damage 
to the Company, the Corporate Secretary shall further present 
such matter to the Board of Directors accordingly.
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มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและ

พนกังาน กระบวนการด�าเนนิการเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน อกีทัง้ยงัได้ ก�าหนด

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัย

ว่าจะมกีารกระท�าผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั การกระท�าผิดกฎหมาย 

รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน  

ผ่านช่องทางดังนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

(2) คณะท�างานบรรษัทภิบาล

(3) ทางจดหมาย

 ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง 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 employees 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 of experiencing any act suspicious of violating or  
non-compliance with the the Company’s Code of Conduct, illegal 
actions including behaviors that imply corruption and unequal 
treatments with detail as follows:

(1) Supervisors of all levels who are trustworthy.

(2) The Corporate Governance Committee

(3) Mail to:

 The 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

Actions Taken upon Receipt of Complaint 
Upon receipt of complaint, BAFS shall verify, evaluate and 
investigate factual information, and then, stipulate measure to 
alleviate damage to those affected. BAFS takes into account 
damage in overall, thus, BAFS shall assign relevant officer, who is 
responsible for such matter, to follow up on 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. 
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กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะด�าเนินการ

รวบรวมข้อมลู ประมวลผล ตรวจสอบ และก�าหนดมาตรการในการด�าเนนิการ 

เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึงความ 

เดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง 

ดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้ง

เบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงาน

ผลการด�าเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตามล�าดบัแล้วแต่กรณี 

มาตรการคุ้มครอง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/หรือข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

• บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู ่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของ 

 ผู ้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น 

 ความลับ

• ผู ้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

 จะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสม 

 และเป็นธรรม

• บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได ้กระท�าผิดจรรยาบรรณ 

 ธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษทาง 

 วินัยตามคู ่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ส�าหรับ 

 พนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษ 

 พนักงานที่กระท�าความผิดตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการ 

 พักงานหรือการเลิกจ้างโดยไม่จ�าเป็นต้องเรียงล�าดับขั้นการลงโทษ  

 ซึ่งได้รับการอนุมัติข้ันสุดท้ายตามคู่มืออ�านาจการอนุมัติส่ังการ  

 หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย หากการกระท�านั้น 

 ผิดกฎหมาย

• บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน  

 หลังจากด�าเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น 

Protection Measure
Whistle-blower/Complainant Protection Measure

To protect rights of whistle-blower/complainant or person who 
cooperate in investigation, BAFS shall take actions as follows:

• Keep confidential the name, address, photograph or any  
 information of whistle-blower/complainant.

• Set up protection measure in the event that such person may  
 be unsafe or affected by vexation as well as provide  
 mitigation with appropriate and fair process.

• In case of finding that any employee acts against the  
 Company’s Code of Conduct and/or Anti-Corruption Policy;  
 such employee shall be undergoing disciplinary punishment  
 in accordance with the Company’s Policy and Regulations  
 Manual regarding Discipline and Disciplinary Measures.  
 The employee disciplinary actions consist of verbal warning,  
 being suspended form work or termination of employment.  
 Nonetheless, such employee disciplinary actions shall not  
 be executed in order accordingly; it depends on final approval  
 made in accordance with Delegations of Authority Manual.  
 Such employee shall be undergoing legal punishment in  
 case his/her is also against the law.

• BAFS shall notify result of investigation to the whistle-blower/ 
 complainant within 30 days after completion of the process. 
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ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

• ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ 

 ส�านักงาน ก.ล.ต. 

• เว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษ 

• รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส โดยการให ้ข ้อมูลต ่อ 

 นักวิเคราะห์และนักลงทุนในการจัดกิจกรรมแถลง ผลประกอบการ 

 (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์ 

• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

• การจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัท 

• การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชม และหารือ 

 กับผู้บริหารของบริษัท 

• Analyst Meeting 

• การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้จัดให้มีแผนกก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

บริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฏหมายด้านแรงงาน การจ้างงานผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือ

การร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น

BAFS has never violated laws related to labour, employment, consumer and trade competition. 
BAFS has also never been reported or complained about bribery and corruption.

Channels for Disclosure of Information
BAFS recognizes importance of the Company’s disclosure on 
both financial and non-financial information, which shall be done 
correctly, completely and transparently in a timely manner. 
BAFS provides channels for disclosure of information as follows:

• Information dissemination system of the Stock Exchange of  
 Thailand (SET) and website of the Securities and Exchange  
 Commission (SEC).

• The Company’s website at www.bafsthai.com, which  
 provides information in both Thai and English.

• The Company’s quarterly performance reports which  
 provide information to analysts and investors on Opportunity  
 Day held at the SET.

• Press Release 

• Newsletter to present the Company’s financial status.

• Providing Information to analysts or investors who visit the  
 Company and have consult meeting with the Management.

• Analyst Meeting

• Documents delivered to shareholders by post.

BAFS arranges information disclosure in compliance with 
regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the 
Securities and Exchange Commission (SEC). BAFS also sets up 
Compliance Supervision Division to undertake this matter 
accordingly. 
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บริษัทได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ e-mail: pitsapong@bafs.co.th 

โทรศัพท์ 02 834 8914 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน 

ผู ้ถือหุ ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

แผนกลงทุนสัมพันธ์มีแผนงานเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัดให้มี

กิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ 

• ก า ร เข ้ า ร ่ ว มกิ จ ก ร รมตลาดหลั กทรั พย ์ เ พื่ อพบนั กล งทุ น  

 (Opportunity Day) จ�านวน 4 ครั้ง 

• เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรายการทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 3 ครั้ง

• การน�านักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ผู ้ถือหุ ้น 

 เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) จ�านวน 24 ครั้ง 

• การน�าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) จ�านวน  

 3 ครั้ง 

• การให้ข้อมูลส�าหรับ Credit Rating Review ของบริษัทจ�านวน 

 1 ครั้ง 

• และการท�าจดหมายข่าวผู้ถือหุ้นจ�านวน 2 ครั้ง

บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงาน ก.ล.ต. 

รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจ�าปี และรายไตรมาสต่อ ผู้ถือหุ้น และ 

นักลงทุนภายในก�าหนดเวลา 

The Investor Relations Department is also provided as 
communication channel for investors, shareholders, analysts and 
other relevant organizations. Its e-mail is: pitsapong@bafs.co.th, 
Tel: 02 834 8914. In addition, the Investor Relations Department 
has organized annual activities in accordance with its action plans. 
In 2017, there were significant activities as follows:

• Joining the Opportunity Day for 4 occasions

• Inviting the executives to participate in television and radio  
 programs for 3 times

• Arranging the Company Visit for 23 occasions to accommodate  
 institutional investors, general investors and analysts

• Arranging the Site Visit for 3 occasions to accommodate  
 shareholders and investors

• Providing the Company’s information for Credit Rating Review  
 for 1 time

• Arranging 2 issues of the shareholders’ newsletters. 

BAFS has never been ordered to have its financial statements 
amended by the SEC. BAFS discloses its annual and quarterly 
financial statements to shareholders and investors in a timely 
manner. 
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ความยั่งยืนด�านบุคลากร

พนักงานมีความพ�งพอใจ
ในการทำงานกับองค�กรอยู� ใน  

“ระดับสูง” 
คิดเป�น 77.6% 

คิดเป�น 46 ชั ่วโมง/คน

ชั ่วโมงฝ�กอบรมพนักงานป� 2560

22,727 ชั่วโมง 

อัตราการจ�างงานพนักงานใหม�
ป� 2560 7.89%

ความพ�งพอใจของพนักงานต�อองค�กร 
Corporate Members Sustainability
Employee Satisfaction 

Employee satisfaction score is  ranked 
in "high" level which  equals to 77.6 % 

Employee Training Hours
of Year 2017 22,727 Hours,46 hours/person

New Employment Rate of Year 2017, 7.89%

ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน

พนักงานบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่พนักงานที่ท�างาน 

ในเวลาปกตแิละพนกังานทีท่�างานกะ เนือ่งจากการให้การบรกิารของบรษิทั

เป็นการให้บริการเติมน�้ามันอากาศยาน จึงต้องมีพนักงานกะปฏิบัติงาน 

ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยจ�านวนของพนกังาน ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 494 คน แบ่งเป็นพนักงาน

ท�างานในเวลาปกต ิ138 คน พนักงานกะ 356 คน โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ชาย 411 คน และพนักงานหญิง 83 คน ทั้งนี้ สัดส่วนของพนักงานชาย

ของบริษัทมีมากกว่าพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

Personnel Information

BAFS’ employees are categorized into 2 types including 
employees who normally work during office hours and shift 
work employees. As the Company’s main business is an aviation 
refuelling service, therefore, shift work employees are arranged 
to provide 24-hour service accordingly. As of December 31, 
2017, Total number of BAFS’ employee was 494 persons, which 
consist of 138 persons, employees who work during normal 
office hour and 356 persons, shift work employees. Numbers of 
male employee was 411, which is higher than number of female 
employees which was 83 persons due to nature of works.

ความยั่งยืนด้านบุคลากร
Human Resource Sustainability
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ความพึงพอใจในการท�างานของพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

และส่งเสริมความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยได้มกีาร

จดัท�าการส�ารวจความพงึพอใจในการท�างานของพนกังานในปี 2559 ซึง่ผล

การส�ารวจความพงึพอใจในการท�างานในปีดงักล่าวพบว่า พนกังานมคีวาม

พึงพอใจในการท�างานกับองค์กรอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งเพื่อ

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล บริษัทจึงได้จัดโครงการ HR สัญจรข้ึนในปี 2560 เพื่อสื่อสาร 

ผลการส�ารวจความพงึพอใจในการท�างานของพนกังาน และเพือ่ให้พนกังาน

รับรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยมุ่งเน้น

การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าในการท�างาน รวมทั้งระบบ

เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ด�าเนิน

โครงการ HR สัญจรไปยังทุกหน่วยงานผ่านช่องทางการประชุมฝ่าย และ 

Operation Talk 

การด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในงาน 

ด้านการบรหิารและพฒันาบุคลากร รวมถึงเป็นอกีหนึง่ช่องทางการส่ือสาร 

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างพนกังานกบับรษัิท อนัจะส่งผลให้เกดิการ 

พฒันางานด้านการบรหิารและพฒันาบุคลากร และพนกังานเกดิความพงึพอใจ 

ต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจบริการน�้ามันอากาศยาน จึงจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่พนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช�านาญ

เฉพาะด้าน ตลอดจนทนัต่อเหตกุารณ์และข่าวสารทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

เพือ่ให้ได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน ด้วยเหตผุลดงักล่าว บรษิทัจงึ

ต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของ

บริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการ

ทดสอบทัง้ข้อเขยีน สมัภาษณ์และการทดสอบจติวทิยาในสถานการณ์ต่างๆ 

เมือ่รบัพนกังานเข้าท�างานแล้ว บรษิทัให้ความส�าคัญในการพฒันาพนกังาน

Employee Satisfaction

BAFS is committed to fostering employee engagement in the 
workplace and enhancing good relationship between employees. 
The employee satisfaction survey was then conducted in 2016, 
of which the result showed that employees had high levels of 
job satisfaction. However, to enhance good relationship between 
the Company and employees and to develop an understanding 
of human resource management, BAFS therefore undertook the 
HR trip project in 2017 via department meetings and operation 
talks to communicate the employee satisfaction survey results 
and develop an understanding of human resource management 
procedures among employees with focus on work progress and 
salary, welfare and other remuneration. 

The implementation of such project is to enhance an 
understanding of human resource management and  
development and provide communication channels for  
exchange of opinions between the Company and employees, 
thus improving human resource management and development 
and sustaining employee satisfaction. 

The Employee Development Policy

As the aircraft refuelling service company; BAFS must necessarily 
have a number of employees possessing knowledge, capabilities, 
skills and expertise and keep abreast of ongoing changes in 
circumstances and information to ensure access to beneficial 
information. For such reason, BAFS selects employees who have 
appropriate qualifications that are consistent with its nature 
of business. In the process of selecting new employees, BAFS 
arranges written tests, interviews and psychological tests on 
various situations. BAFS also highly focuses on the employee 
development, therefore, BAFS prepares the employee orientation 
programs and training courses including Code of Conduct, 
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เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้พนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ การอบรมด้าน 

จรรยาบรรณธรุกจิ ค่านยิมองค์การ ความปลอดภยัและระบบคณุภาพ ตลอดจน 

ความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในงาน ก่อนเข้าไปเรียนรู้งาน 

ฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือ 

ความสามารถ (Competency Model) ทีน่�ามาใช้เป็นมาตรฐานในการจดัท�า 

แผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและ

ศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential Assessment)  

แผนระบบเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพฒันาพนกังาน

รายบุคคล (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนสืบทอดต�าแหน่งงาน 

(Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Successor 

Development Plan) เป็นต้น โดยแผนกพฒันาบคุลากรได้ปรบัปรงุ พฒันา

แผนงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับ 

ความรู้ใหม่ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมและดูงานทั้งในและต่างประเทศ

อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้พนกังานน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมาปรบัใช้ 

และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้

องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป

การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน

ในการด�าเนินงานด้านบุคลากรของบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ต่อพนักงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จของธุรกิจ 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไว้ดังนี้

1. การปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้าน 

 คอร์รัปชั่น ค่านิยมองค์การ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ  

 ตลอดจนความรู ้เบ้ืองต้นด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในงานให้แก ่

 พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู ้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะ 

 ปฏิบัติงาน (On the job training) 

2. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู ่มือ 

 ความสามารถ (Competency Model) ที่น�ามาใช้เป็นมาตรฐาน 

Corporate Value, Safety and Quality Systems including basic 
knowledge to ensure new employees’ capabilities before taking 
on the job-training.

BAFS has conducted its human resource development 
systematically. With this regard, a competency model is used 
as a standard for human resource development planning. 
BAFS’ Human Resource Development Department continually 
improves and develops the plans including competency and 
potential assessment, training roadmap, individual development 
plan, career development plan, succession plan and successor 
development plan, etc. Additionally, BAFS promotes employees’ 
knowledge development by having them regularly attended 
training courses and observed works both within the country 
and overseas countries. The employees, therefore, can apply 
their additional knowledge and experiences with works including 
sharing them with colleagues. BAFS also targets to become a 
learning organization in the future. 

Employee Capability and Preparedness Reinforcement

BAFS imposes policy and guidelines on treatment of employees, 
who are stakeholders significantly driving the business toward 
success, including the employee engagement with detail as 
follows:

1. Preparing employee orientation programs and training  
 courses such as Code of Conduct, Core Value, Safety  
 and Quality Systems including basic knowledge to ensure  
 new employees’ capabilities before taking on the job-training

2. Human Resource Development Policy and applying the 
  competency model as standard for human resource  
 development planning. The human resource development  
 plans includes competency and potential assessment,  
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 ในการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได ้แก ่การ 

 ประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency  

 and Potential Assessment) แผนระบบเส ้นทางการฝ ึก 

 อบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล  

 (Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าใน 

 สายอาชีพ (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียน 

 และโอนย้ายต�าแหน่งงาน (Job Rotation and Job Transfer)  

 แผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนา 

 ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor Development Plan) เป็นต้น 

3. จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา 

 แก่พนักงาน การอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

4. การส่งเสริมด้านจริยธรรม โดยจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรมใน 

 หัวข้อ “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น” และจัดให้พนักงานท�าแบบ 

 ทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ 

 ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมที ่

 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมให้มีหลากหลาย 

 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมตามความเหมาะสม 

5. การส ่งเสริมการรณรงค ์และปลูกฝ ังค ่านิยมองค ์การ โดยจัด 

 กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 

 พนักงาน กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดให้พนักงาน 

 ท�าแบบทดสอบค่านิยมองค์การ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 ตระหนักถึ งความส� าคัญและน� าแนวทางพฤติกรรมที่ ดี ของ 

 ค่านิยมองค์การไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช ่วยสนับสนุน 

 ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

บริษัทตระหนักดีว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น เป็นเรื่องที่องค์กรให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง และ

ปัจจัยของการเจริญเติบโตที่ส�าคัญที่ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร (Human Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลใน

 training roadmap, individual development plan, career  
 development plan, job rotation and job transfer, succession  
 plan and successor development plan, etc. 

3. Arranging education promotion projects such as scholarships  
 provided to employees, domestic and overseas work  
 observations and training programs, etc. 

4. Promoting ethical behavior by arranging “anti-corruption  
 measure” training program and ensuring work ethics by  
 having employees taken Code of Conduct tests. BAFS has  
 also supported the employees in participating dharma  
 practices organized by the Young Buddhists Association of  
 Thailand. In addition, BAFS has arranged various training  
 programs regarding morality as appropriate. 

5.  Arranging internal activities to campaign and foster core  
 values, for example, employee relations and security  
 support activities, etc. Moreover, to enhance treatment of  
 stakeholders, BAFS also organizes core values test to raise  
 employees’ awareness as well as to encourage employees  
 on conducting ethical behaviors in a united way. 

Succession Plan 

The Board of Directors recognizes that human resource is key 
factor that enable its organizational development to achieve 
sustainability, especially, human resource in managing director 
and executive levels. Therefore, the Company promotes 
Successor Policy in order to undertake organizational business 
management systematically. To ensure capabilities of human 
resource in management level and corporate goal achievement, 
the Company defines selective process with explicit, tangible  
and transparent criterion, which is in consistent with the  
Principles of Corporate Governance and Code of Conduct.
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ระดับบริหารขององค์กร จึงได้ส่งเสริมให้มีนโยบาย การเตรียมความพร้อม

ผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการที่องค์กรมีทรัพยากรบุคคลระดับ

บริหารทีม่ศีกัยภาพ จะช่วยสร้างความเจรญิเตบิโตแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น จึงได้ก�าหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

เป็นรูปธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

บริษัทมีแนวทางการสรรหาและคัดเลือกผู ้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงาน 

ในระดับบริหารและบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นต�าแหน่งงานหลัก ไว้ล่วงหน้า  

ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัได้ผูบ้รหิารทีม่คีณุธรรม 

มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มี 

ขีดความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน ดังนี้ 

1. กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากทั้งภายในและภายนอก

องค์กร โดยคณะกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูพิ้จารณาเสนอ 

รายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมเข้ารบัการทดสอบตามกระบวนการ โดยพจิารณา

จากภาวะผูน้�า วสิยัทศัน์ ความรู ้ความสามารถในเชงิบรหิารทีส่อดคล้องกับ

ค่านยิมองค์การ รวมถงึทกัษะความรูท้ีจ่�าเป็นตามลกัษณะธรุกจิของบรษิทั 

เป็นต้น 

To ensure that the Company will obtain executives who 
possess integrity, capabilities and readiness in every aspect to 
support on development of organization’s competitiveness 
and sustainability, the Company arranges appropriate and 
transparent guidelines for selective process of candidates to fill 
in management and high management positions that has been 
set in advance. The Company defines its selective process with 
detail as follows:

1. Managing Director

The Company shall select candidates with capabilities from both 
internal and external. The Board of Directors and the Executive 
Chairman shall consider the list of potential candidates whereby 
candidates shall take tests such as leadership, vision, knowledge, 
and management capability, which are consistent to the Core 
Value, including other necessary skills that are in line with the 
Company’s business nature.

2. Deputy Director and Director

When deputy director and director positions are going to be 
vacant, the Company will select competent employees from 
manager level in its organization with criterion as follows: 
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2. รอง/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการและผู้อ�านวยการฝ่าย 

เมื่อต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการและผู้อ�านวยการฝ่ายใกล้หมดวาระ บริษัท

จะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากบุคลากร ภายในองค์กรในระดับ

ผู้จัดการแผนก โดยวางแผนและก�าหนดขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ 

2.2 เข้าแข่งขันรับการทดสอบ ด้านต่างๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ  

 ความสามารถและความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร น�าเสนอผลงาน 

 แสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบ 

 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 

2.3 ก�าหนดแผนการพัฒนาผู ้บริหารที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเตรียม 

 ความพร้อมทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง 

2.4 เมื่อด�ารงต�าแหน่งแล้ว ก�าหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมิน 

 ผลภายหลังครบก�าหนด โดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 

  KPI อย่างเป็นระบบ 

การวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทาง

ที่จะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญๆ เพราะบริษัท 

จะท�าการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการ

สรรหา พัฒนา และจัดเตรยีม บุคลากรไว้ทดแทนอยูต่ลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน 

การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ด้วยเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างนวัตกรรม 

โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นพืน้ฐาน บรษิทั

ยงัคงมุง่มัน่ในการพฒันาระบบการจดัการความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ด้วยการน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาช่วยใน 

การรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันต่อความ

ต้องการของผู้ที่ต้องใช้งานและสามารถน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่อไป

2.1 Evaluating competence of the candidates.

2.2 Arranging professional tests such as English language,  
 capability and skill, managerial thinking, work presentation,  
 and vision. Then, candidates will be interviewed by  
 committee which comprises high-level executives. 

2.3 Setting human development plan for chosen executives 
 to ensure their preparedness for the vacant positions. 

2.4 Upon taking position, probation period shall be specified.  
 Upon completion of probation period, chosen executives  
 shall be assessed by KPIs systematically. Succession Planning  
 is one element of Good Corporate Governance that can  
 reduce problem regarding insufficiency of human resource  
 for important positions. The Company shall evaluate and  
 forecast its human resource situation periodically including  
 seeking, preparing and developing its workforce consistently.

Innovative Knowledge Management for Sustainability

Based on the knowledge management, BAFS targets to be the 
learning organization promoting innovation formulations. BAFS 
has developed its knowledge management by using information 
technology to compile and maintain information that fulfills 
the users’ requirements. Such information is used as tools for 
the organizational development as well.

BAFS is stepping toward the learning organization and innovation 
formulations. BAFS uses base of knowledge created and 
complied by its employees, screens its internal knowledge series 
and search for external knowledge. All knowledge obtained 
is analyzed, integrated and applied with BAFS’ operations. 
Presently, BAFS is utilizing its own bodies of knowledge tangibly 
and systematically. At BAFS Training Center, the training courses 
are developed from the bodies of knowledge gained from BAFS’ 
knowledge management. In the meantime, BAFS promotes 
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บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม โดยใช้

องค์ความรู้ที่บุคลากรสร้างข้ึนมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรู้

จากภายในองค์กร และค้นหาความรู้จากภายนอก มาวิเคราะห์และปรับ

ประยกุต์ใช้งานแบบบรูณาการ ปัจจบุนับรษิทัได้น�าองค์ความรูท้ีส่ร้างขึน้มา

ใช้ประโยชน์อย่างจรงิจงัและเกดิผลลพัธ์อย่างเป็นรปูธรรม โดยจัดต้ังศูนย์ฝึก

อบรม (BAFS Training Center) และใช้องค์ความรูจ้ากการจดัการความรูใ้น 

ปีทีผ่่านมาเป็นข้อมลูในการพฒันาให้เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม พฒันาศักยภาพ

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ให้เป็นวทิยากรมอือาชพี ซึง่บรษัิทได้รบั

การรับรองในการเป็นผู้ให้การอบรมหลักสูตรสถานีบริการน�้ามัน ประเภท  

ฉ จากกรมธรุกจิพลงังาน และหลกัสตูรการดบัเพลงิขัน้ต้น หน่วยงานฝึกซ้อม 

ดับเพลิงและหนีไฟจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยัง

มีแผนการจัดท�าหลักสูตรอื่นๆ ทั้งด้านทักษะความรู้ความช�านาญ (Hard 

Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคคล 

ในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายนอก

ด้วยรากฐานจากการจัดการความรู ้ที่ชัดเจน ท�าให้องค์กรมีศูนย์รวม 

องค์ความรู้ (Knowledge Base Center) ที่สามารถน�ามาพัฒนาต่อยอด

เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ที่องค์กร

ก�าหนดไว้ ก่อให้เกิดการขยายโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ให้แก่องค์กร เพิ่มคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็น

ความยั่งยืนด้านบุคลากรขององค์กรอย่างแท้จริง

its employees, who possess knowledge and expertise, to be 
professional facilitators. BAFS is given permits to provide trainings 
on fuel service station operation from Department of Energy 
and basic fire-fighting, fire abatement and evacuation rehearsals 
from Department of Labor Protection and Welfare. In addition, 
BAFS prepares other training programs regarding hard skills and 
soft skills for the employee and customers as well.

With the strong foundation of knowledge management, BAFS 
has its Knowledge Base Center, of which the knowledge can be 
further developed to be the learning innovations in accordance 
with BAFS’ predetermined strategy. Subsequently, the learning 
innovations shall enlarge opportunity for economic value added 
and create value for society and environment. Such outcomes 
are literally deemed the human resource sustainability.

Compensation and Benefits Management 

BAFS explicitly defines regulations regarding appropriate 
compensation and benefits provided to its employees. 
Comparing to other companies that conduct the same business, 
BAFS’ compensation and benefits provided to its employees 
are ranked in good to very good levels. 
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การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีก�าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับ

ดีถึงดีมาก

ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน ปี 2560 

Total Employee compensation of Year 2017
417,636,043.96 บาท/ Baht

เงินเดือน + ค่าท�างานกะ 
Monthly salary + shift work allowance

282,646,267.39 67.68%

โบนัส 
Bonus

102,970,779.68 24.66%

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
Contribution towards provident fund

32,018,996.89 7.66%

**ไม่รวมสวัสดิการด้านอื่นของพนักงาน 
**Excluded other employee welfares

สัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท 

Proportions of the Welfare Committee's Members

 คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง 
 Employee's 
 Representatives

 คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง 
 Employer's 
 Representatives

60%
40%

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของ 

เงนิเดอืน เงนิรางวลัประจ�าปี (โบนสั) ค่าครองชพี ค่าล่วงเวลา การท�าประกัน 

ชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น 

ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 

เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบ

ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้าง

และลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ และเพื่อ 

สร้างหลักประกันทางการเงินส�าหรับพนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือ 

เกษียณอายุ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานพึ่งพาตนเองด้านการเงิน 

ในระยะยาวได้ระดับหน่ึง จึงได้จัดให้มีสวัสดิการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

โดยความสมัครใจของพนักงาน ซ่ึงการสมทบมาจากเงินของพนักงาน 

ทีจ่่ายสะสม รวมกบัเงินของบรษัิททีส่มทบตามอายกุารท�างานของพนกังาน 

According to its policy, BAFS arranges compensation for 
employees in the forms of salary, annual bonus, cost of living, 
overtime wage, health & life and accident insurances including 
other benefits, such as medical expenses, emergency loan and 
grant-in-aid for home loan interest, etc. In accordance with the 
regulations of the Ministry of Labour and Social Welfare, BAFS 
set up the Welfare Committee which includes representatives 

from both employer and employee to consider specifically on 
employee welfare. Moreover, to ensure financial security of 
employees upon their resignation or retirement and to promote 
their self-reliance in a long term, BAFS has set up provident 
fund whereby the employees shall pay for their accumulated 
funds and BAFS contributes for their counterpart funds with 
percentages defined in accordance with numbers of their 
working years. Amounts of payments for provident fund from 
both sides will be accumulated whiles distributing benefits to 
the employees as well. BAFS also promotes fund managing 
engagement called the “Employee Choice”, which allows the 
employees to choose investment policy for their provident 

72

 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



และผลประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนจากเงนิดงักล่าว โดยบรษัิทสนบัสนนุการบรหิาร

กองทุนอย่างมีส่วนร่วม เรียกว่า Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ตาม

ความต้องการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง 

ดังนี้

พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดให้แต่ละงานมี

งานรายบคุคล ซึง่ได้ก�าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) 

ในแต่ละด้านเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้พนกังานทราบถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานในช่วง

ปลายปี เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรบัเงินเดือนของ

พนักงานส�าหรับต้นปีถัดไป

ตวัชีว้ดัในการประเมนิผลการปฏบิตังิานส�าหรบัพนกังานแต่ละคนจะมคีวาม

แตกต่างกันตามระดับของพนักงานและลักษณะงาน โดยส�าหรับพนักงาน

ในระดับบริหาร จะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญในตัวชี้วัดที่ผูกกับตัวชี้วัด

ของบริษัท (Corporate KPIs) มากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ ส่วน

พนักงานระดับปฏิบัติการจะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะ

ต�าแหน่งงานและพฤติกรรม

ช่วงอายุงาน 
Duration of Employment (year)

อัตราที่บริษัทสมทบ (ร้อยละ) 
Percentages contributed by the 

Company (%)

อัตราส่วนที่พนักงานสมทบ (ร้อยละ) 
Percentages paid by the 

Employees (%)

0 - 5 
After probation - 5 years

10% 30.65%

ตัง้แต่ 5 - 10 
From 5 years onward - 10 years

12% 16.58%

ตัง้แต่ 10 - 15 
From 10 years onward - 15 years

13% 17.84%

ตัง้แต่ 15 - 20 
From 15 years onward - 20 years

14% 5.78%

ตัง้แต่ 20 ขึน้ไป 
From 20 years onward

15% 29.15%

funds by themselves and they are able to change the investment 
policy for once a year. Detail is as follows: 

Furthermore, individual performance of all employees will be 
assessed systematically, transparently and justly. Each employee 

is given work assignment together with key performance 
indicators (KPIs) in advance to ensure employees’ awareness 
regarding factors affecting their performance assessments.  
The employee performance assessment is arranged during the 
end of each year because it results will effect on adjustment 
of employee’s salary for the following year. 

Meanwhile, the key performance indicators used for each 
employee performance assessment are different in terms of 
levels and characteristics of works. Comparing between the 
executives and employees in operational level, importance 
weights of the key performance indicators for executives will 
be more relevant to the Corporate KPIs. For the employees in 
operational level, importance weights are applied with the key 
performance indicators on position and behavior issues only.
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พนักงานไม�มีโรคจากการทำงานอันมีผลให�พนักงาน
สูญเสียสมรรถภาพทางร�างกายอย�างถาวร

พนักงานปฏิบัติงานด�วยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมที่ดีในการทำงาน โดยไม�เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
ถึงขั้นหยุดงานติดต�อเกินกว�า 3 วันทำงานข�้นไป

ผลการดำเนินการ

อยู�ในเป�าหมาย
OHSAS 18001:2007

:ไม�เกิดอุบัติเหตุ

ชั่วโมงความปลอดภัยสะสม (9 ก.ย. 56 - 31 ธ.ค. 60)

4,379,729 ชั่วโมง-คน Man-Hours

ผลการดำเนินการ

อยู�ในเป�าหมาย OHSAS 18001:2007

คาดการณ�เป�าหมายชั ่วโมงความปลอดภัย
เพ� ่อบรรลุในเดือน ก.ค.61 

5,000,000 ชั่วโมง-คน Man-Hours

:ไม�มีโรคจากการทำงาน

รางวัลสถานประกอบการต�นแบบ
ดีเด�นด�านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม
ในการทำงาน

สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมัน
อากาศยานดอนเมือง

ระดับทองเป�นป�ที ่ 11
DMK

BKK

BKK

Employees have performed their duties with safety and
occupational health in good working environment without
the event of severe accident that causes
leave for over than 3 workdays.
Performance: No Accident
Target Achievement
OHSAS 18001:2007

Accumulated Safety Work Hours
(9 Sep 14 – 31 Dec, 17)

Safety work hours forecasted to 
achieve in July 2018 

Employees do not have occupational disease that causes 
permanent loss of physical ability. 
Performance: No Occupational Disease 
Target Achievement 
OHSAS 18001:2007

Outstanding Awards for Being Organizational Prototype 
on  Safety, Occupational Health and Working Environment

Don Mueang Aviation Fuel Storage Station
Gold Level for 11 Consecutive Years

สถานีบร�การเติมน้ำมัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ระดับทองเป�นป�ที ่ 9

Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station
Gold Level for 9 Consecutive Years

สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ระดับทองเป�นป�ที ่ 7

Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station
Gold Level for 7 Consecutive Years

บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน จึงได ้ก�าหนดเป็นนโยบายตลอดจน 

จดัให้มคีณะกรรมการเพือ่ด�าเนนิการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดังนี้ 

- พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

 แวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐาน 

 สากล และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการด�าเนินงาน 

 ของบริษัท ซ่ึงมีผลกระทบต่อพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัท 

BAFS gives high priority to Occupational health and safety. 
To implement these issues, BAFS imposes policy and set up 
Committee to undertake safety, occupational health with  
details as follows:

- To develop Occupational health and safety management  
 systems in compliance with laws, international standards  
 and other relevant regulations 

- To control, improve, prevent and solve problems that  
 occurred from BAFS’ business operations, which involve  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
Occupational health and safety
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 ที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

 ท�างาน อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง  

- ปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

 สภาพแวดล ้อมในการท�างานของบริษัทอย ่างสม�่า เสมอและ 

 ต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต ้

 การควบคุมดูแลของบริษัทในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

- พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และความตระหนัก ในด้าน 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

 รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน 

- ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการด�าเนินการตามระบบการ 

 จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

 ท�างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- ดูแลและให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตพนักงาน ผู้รับเหมา  

 และทรพัย์สนิในพืน้ทีร่บัผดิชอบของบรษัิท ตลอดจนทบทวนมาตรการ 

 รักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่ส�านักงานของ

บริษัททุกแห่ง ได้แก่ จ�านวนชั่วโมงการท�างานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น 

หยุดงาน เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัย และวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุด

โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จัดตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท 

การตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน  

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยประจ�าป ี

จัดอบรมหลักสูตรต ่างๆ ด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น การอบรมสขุภาพอนามยัและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและ

 medium-level and higher level risks enabling continued 
 improvement on Occupational health and safety 

- To improve results of the implementation of Occupational  
 health and safety regularly and continually. 

- To promote and encourage employees’ engagement on 
 Occupational health and safety implementation. 

- To enhance employees’ knowledge and awareness regarding  
 Occupational health and safety including non-work safety. 

- To provide resources for implementation of Occupational  
 health and safety management systems in order to  
 enable its continued development.

- To provide safety to employees, contractors and the  
 Company’ assets including reviewing and updating safety  
 measures regularly and continually. 

BAFS discloses accident statistics at every office branch with  
details of working hours without severe accident that can cause 
that causes leave, safety hour target and latest date of accident.

BAFS has also organized many activities such as annual medical 
check-up for members in communities around its operating sites, 
assessment and surveillance on environmental impact toward 
communities, big cleaning day and safety day activities as well 
as training programs on Occupational health and safety, fire 
drill, annual fire-fighting and evacuation including emergency 
plan rehearsals as required by laws. BAFS also provides personal 
protective equipment to employees and organizes campaigns to 
promote accidental prevention and assessments on workplace 
environment, qualities of drinking water and waste water, etc.
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อพยพหนีไฟตามกฎหมายประจ�าปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) ให้กบัพนกังาน การจดัให้มโีครงการรณรงค์ส่งเสรมิ 

เพ่ือป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต ุการตรวจประเมนิสภาพแวดล้อมในการท�างาน

และคุณภาพน�้าดื่ม น�้าทิ้ง เป็นต้น

ร้อยละของก�าลังแรงงานรวมที่อยู่ในคณะกรรมการร่วมเพื่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของแรงงานและการจัดการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโครงการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (G4-LA5)

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในทกุพืน้ที่

ปฏิบัติงาน ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัยใน

การท�างาน พร้อมก�าหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย จัดหา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่พนักงาน เสนอแนะ

มาตรการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่พบสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจก่อให้

เกดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน  

ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการ 

ในบริษทั ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภยั

ให้มีขึ้นภายในบริษัท โดยมีการตรวจสอบติดตาม และทบทวนผลการ 

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

Percentage of Total Workforce Represented in Formal Joint 
Management-Worker Health and Safety Committees that 
Help Monitor and Advice on Occupational Health and Safety 
Programs (G4-LA5)

BAFS set up the Occupational health and safety Committees 
for every operating site to manage and ensure safety of the 
employees. The Committees has stipulated rules and regulations 
including methods for safe work practices. Meanwhile, personal 
protective equipment (PPE) is arranged for employees. The 
Committees also provide suggestions on improvement measures 
in case experiencing unsafe matters which may cause danger to 
employees, staff members, contractors and visitors. In addition, 
the Committees has promoted and supported safety activities 
within the Company including monitoring and reviewing operating 
results consistently. 

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

BAFS places emphasis on safety at workplace which is a 
key element of work; therefore, BAFS has complied with 
international safety standards including Occupational Health 
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คณะกรรมการความปลอดภัย 3 พื้นที่ วาระปี 2560 - 2561 ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี ้
The Safety, Occupational Health and Environment Committees 
for BAFS’ 3 operating sites comprise:

คณะกรรมการ 

The Safety, Occupational Health 

and Environment Committees

สถานีบริการเติมน�้ามัน 

อากาศยานสุวรรณภูม ิ

Suvarnabhumi Into-plane 

Refuelling Station

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน 

อากาศยานสุวรรณภูม ิ

Suvarnabhumi Aviation Fuel 

Storage Station

สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน 

และสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมือง 

Don Mueang Into-plane 

Refuelling Station and Don 

Mueang Aviation Fuel Storage 

Station

ผู้แทนนายจ้าง 
(ประธานคณะกรรมการ) 
Representatives of Employer 
(the Committee Chairman)

1 1 1

ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
(กรรมการ) 
Representative Supervisors 
(Committee)

4 2 4

ผู้แทนลูกจ้าง (กรรมการ) 
(คิดเป็นร้อยละ 50 ของ 
คณะกรรมการ โดยมาจาก 
การเลอืกตัง้) 
Representatives of Employees 
(Committee) (50% of the 
Committee’s members from 
election)

5 3 5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (กรรมการและเลขานุการ) 
Occupational Health and 
Safety Officer (Committee 
and Secretary) 

1 1 1

รวม Total 11 7 11
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อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการท�างาน จ�านวนวันสูญเสีย และการ 
ขาดงาน และจ�านวนผู ้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน จ�าแนก 
ตามภูมิภาค และเพศ (G4-LA6)

บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน จึงปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ได้แก่ ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) และมาตรฐาน

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

(JIG HSSEMS) การด�าเนินงานตามระบบการจัดการและมาตรฐาน 

ที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวควบคู่กับการสร้างจิตส�านึกของพนักงาน และ 

ผูร้บัเหมาในเร่ืองของความปลอดภยัผ่านโครงการและกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง  

เช่น การจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมความปลอดภัย (SHE Day) ตลอดจน

การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) ที่มุ่งเน้นด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน และสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงการติดตามผลการด�าเนินงานและการตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานโดย 

ผู้บริหาร ท�าให้บริษัทมีผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน ดังนี้

1. พนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเกินกว่า 3  

 วันท�างานขึ้นไปในปี 2558 - 2560

2. พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีโรคจากการท�างานอันมีผลให้สูญเสีย 

 สมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวรในปี 2558 - 2560 

แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน ทั้งการให้ความรู้  
การฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษา การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยง
ต่อโรคร้ายแรงต่างๆ (G4-LA7)

เนือ่งจากลกัษณะของธรุกจิท�าให้ประเดน็เรือ่งสขุภาพของพนกังานมคีวาม

ส�าคญัเป็นอย่างสงู บรษิทัจงึจดัให้มกีารส�ารวจปัจจยัเสีย่งในการท�างานโดย

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นประจ�าทุกปีๆ ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ครอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงอันตรายและโอกาส

เสี่ยงต่อโรค และเตรียมการป้องกันในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังม ี

การจดัท�าโครงการอนรุกัษ์การได้ยนิ และตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ครอบคลมุ 

พนกังานและพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่ง พร้อมก�าหนดมาตรการควบคมุ

and Safety Assessment Series (OHSAS 18001:2007) and Health, 
Safety, Security and Environmental Management System (JIG 
HSSEMS). BAFS has complied with such effective safety systems 
and standards while fostering employees and contractors’ 
consciousness on safety through projects and activity such as 
SHE Day. In addition, BAFS has adhered to its 5-year strategic 
plan (2016 - 2020) that focuses on workplace safety, occupational 
health and environment. BAFS’ high-level executives also 
follow up its operating results and monitor its operating sites. 
Accordingly, BAFS achieved targets as follows:

1. No accident that causes leave for more than 3 working days  
 occurred to employee and contractor in 2015 - 2017.

2. No occupational disease that causes permanent loss of  
 physical ability occurred to employee and contractor in 
 2015 - 2017. 

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

Due to BAFS’s nature of business, its employees’ health becomes 
crucial issue. Thus, BAFS has a survey on risk factors of every 
operating activities and sites conducted by occupational medicine 
specialists for at least once a year to acknowledge if there are 
danger and possibility of disease. BAFS also prepare appropriate 
preventive measures to withstand such issues. Furthermore, BAFS 
organizes hearing ability protection project for all employees at 
the operating sites, which have potential risks, and stipulates 
appropriate preventive and control measures accordingly. In 
addition to the annual medical checkup, BAFS also provides 
ergonomics risk assessment, which is conducted by team of 
specialist doctors, for new office employees. BAFS arranges 
health and workplace environment training programs as well 
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ป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ส�าหรับ

พนักงานที่ท�างานในส�านักงาน การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน นอกเหนือไปจากการตรวจสุขภาพประจ�าปีโดยทีมแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

ให้แก่ประชาชนในชมุชนโดยรอบบรษัิท เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละสามารถท�าการ

ดับเพลิงเบื้องต้น ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนบริษัทในการระงับเหตุอีกทางหนึ่ง 

รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบ

บริษัท ตลอดจนมีการให้ค�าปรึกษาและการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ชุมชน

ในการประกอบอาชีพด้วย 

หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ปรากฏในข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการกับสมาพันธ์แรงงาน (G4-LA8)

หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่บริษัทด�าเนินการส�าเร็จในปี 2560 

มีดังนี้

1. พนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเกินกว่า 3  

 วันท�างานขึ้นไป ระหว่างปี 2558 - 2560

2. พนักงานและผู้รับเหมาไม่มีโรคจากการท�างานอันมีผลให้สูญเสีย 

 สมรรถภาพทางร่างกาย อย่างถาวร ระหว่างปี 2558 - 2560

3. บริษัท ได้รับใบอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ 

 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 

 แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในปี 2560 

4. บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมตามกฎกระทรวง 

 คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ามัน 

 เชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 ในปี 2560 

5. บริษัทจัดการอบรมหลักสูตร สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 ในการท�างานให้พนักงานครบทุกคน ระหว่างปี 2558 - 2560 

as workplace assessment regularly. Moreover, BAFS prepares 
basic fire-fighting courses to train the members of communities  
around its operating sites to ensure their knowledge and 
abilities which will help support BAFS on fire hazard abatement. 
BAFS also provides suggestions and supports on various matters 
regarding occupations of the community members as well.

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

In 2017, BAFS had successfully conducted health and safety 
matters as follows: 

1.  No accident that causes leave for more than 3 working days  
 occurred to employee and contractor in 2015 - 2017.

2.  No occupational disease that causes permanent loss of  
 physical ability occurred to employee and contractor in  
 2015 - 2017.

3. BAFS was granted a license to establish Basis Fire-fighting  
 and Evacuation Training Center from Department of Labour  
 Protection and Welfare, Ministry of Labour, in 2017.

4. In accordance with the Ministerial Regulation Concerning  
 Qualifications and Training Workers Undertaking Oil Control,  
 B.E. 2558, BAFS was granted a license to establish the 
 Training Center from Department of Labour Protection  
 and Welfare, Ministry of Labour, in 2017. 

5. BAFS prepared the safety, occupational health and  
 environment trainings which were attended by all  
 employees during 2015 - 2017. 

6. BAFS had developed software for its employees in order to  
 support them on preparing Accident Report, near Miss 
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6. บริษัท ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูป (Software) ส�าหรับให้ 

 พนักงานจัดท�ารายงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ Accident  

 Report, near Miss Report, Risk Assessment เป็นต้น และ 

 จัดอบรมให้กับพนักงานแล้วเสร็จในปี 2560

จ�านวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจ�าแนกตามการด�าเนินงาน 
ทางธุรกิจ (G4-OG13) 

บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายในการควบคุมอุบัติเหตุเป็นจ�านวนครั้ง โดย

ค�านวณจากจ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการน�้ามันแก่อากาศยาน ตลอดจนมี

การก�าหนดเป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างานไว้ที่ 5,000,000 

ชั่วโมง-คน (คาดการณ์จะบรรลุเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 2561) 

ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัน�าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) มาบริหารจัดการ โดยเริ่มต้นต้ังแต่

กระบวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจนถึงการสอบสวนและ

รายงานอุบตัเิหตทุีมุ่ง่เน้นหาสาเหต ุ(Root Cause) อย่างแท้จรงิเพือ่ป้องกนั 

ไม่ให้อบุตัเิหตทุีเ่คยเกดิขึน้แล้วเกดิซ�า้ การน�ากจิกรรมการเตอืนหยัง่รู้ระวงัภยั 

(KYT) มาใช้กับการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

พนกังานเขยีนรายงานเหตกุารณ์ทีเ่กอืบเกดิอบัุตเิหต ุ(Near miss Report) 

อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ ซึง่สามารถช่วยลดและควบคมุอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ได้

เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ในการที่บริษัทด�าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกวด 

สถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานระดับประเทศ ก็มีส่วนสนับสนุนเป็นอย่างมากต่อการ

ด�าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขและควบคุมอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย โดยจะเห็นได้จากบริษัทมีจ�านวน

อุบัติเหตุในปี 2560 เท่ากับ 8 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปี 2559 ซึ่งเกิดขึ้นเท่ากับ 

14 ครั้ง และในปี 2561 บริษัทก�าหนดเป้าหมายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 

(Zero Accident)

 Report and Risk Assessment, etc. including software training  
 programs for employees in 2017.

Number of Process Safety Events, by Business Activity 
(G4-OG13)

BAFFS targets its accident control by using number of safety 
events based on number of flights serviced. Moreover, BAFS 
targets safety work hours at 5,000,000 hours - employee (expect 
to achieve such target in July 2018). 

BAFS has applied Occupational Health and Safety Assessment 
Series (OHSAS 18001:2007) with its operations. The system 
includes hazard identification and risk assessment as well as 
investigation and report on accident which literally focus on 
root cause to prevent recurrence of accidents. Moreover, Kiken 
Yoshi Training (KYT) is applied with BAFS’ operational process  
as well. The campaigns promoting employee’s Near miss 
Report are continually arranged, which help reduce and control 
accident efficiently. 

Additionally, as BAFS has complied with the criteria for the 
national excellent enterprise on safety, occupational health 
and environment, it contributes greatly to the implementation 
of preventive measures and control of accidents. Comparing 
to number of accidents in 2016, number of accidents in 2017 
decreased from 14 to 8. BAFS targets to achieve zero accident 
in 2018. 

Work Safety for the Contractors 

BAFS recognizes the importance of the contractors’ safety 
which must be at the same level with the employee’s safety. 
Therefore, BAFS imposes the Safety Policy to prevent accidents 
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ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมา 

บริษัท ก�าหนดในนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษัท ที่ตระหนักถึงความ

ส�าคัญที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในการท�างานของผู้รับเหมา เท่าเทียม

กับพนักงานของบริษัท และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้รับเหมา  

จึงก�าหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา ดังนี้

1. ผู ้รับเหมาจะต้องด�าเนินการผ่านกระบวนการจัดซื้อ และต้องขึ้น 

 ทะเบียนผู้รับเหมากับแผนกจัดซื้อ

2. การปฏิบัติงานของผู ้รับเหมาต้องได้รับการดูแลความปลอดภัย  

 โดยผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท

3. ผู้รับเหมาต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย และข้ึนทะเบียนเป็น 

 ผู้ผ่านการอบรมกับแผนกความปลอดภัย จึงจะสามารถปฏิบัติงาน 

 ในบริษัทได้

4. ผู ้ รั บ เหมาต ้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบด ้ านความปลอดภัย 

 ซึ่งก�าหนดอยู ่ในคู่มือความปลอดภัย รวมถึง Procedure และ  

 Work Instruction การขออนุญาตเข้าท�างาน (Work Permit)  

 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. ก ่อนเริ่มปฏิบัติ งานผู ้ รับเหมาต ้องท�าการวิ เคราะห ์งานเพื่อ 

 ความปลอดภัย (JSA) และการประเมินความเสี่ยงของงาน (Risk  

 Assessment) รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมของคนและอุปกรณ์ 

 ความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้

6. ส�าหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ผู้รับเหมาจะต้องผ่าน 

 การอบรมตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้งผ่านการตรวจสุขภาพ 

 โดยแพทย์ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

7. ระหว ่างที่ผู ้ รับเหมาปฏิบัติงาน ผู ้อนุญาตของบริษัท (Area  

 Manager) ผู้ควบคุมงานของบริษัท และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

 ในการท�างานระดับวิชาชีพของบริษัท จะตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 ของผู ้รับเหมาตลอดเวลาว ่าทั้ งผู ้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ในการ 

 ปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู ่ในสภาพ 

 ที่ปลอดภัยหรือไม่ หากไม่ปลอดภัยก็จะสั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน 

 ทันที

may occur to the contractors, BAFS determines work safety 
approaches for the contractors as follows:

1. The contractor shall be hired through the procurement  
 process and shall register as the Company’s contractor with  
 the Procurement Department.

2. The contractor shall work under supervision of controller,  
 who is BAFS’ employee, to ensure the contractor’s safety.

3. To be able to work with the Company, the contractor is  
 required to take a safety training program and register with  
 the Safety Department after finishing such training. 

4. The contractor must strictly comply with safety regulations 
 as defined in the Safety Manual as well as procedure, work  
 instruction and work permit of the Company.

5. Before start working, the contractor must conduct a job  
 safety analysis (JSA) and risk assessment and ensure 
 readiness of labourers and safety equipment.

6. With regard to working in confined space, the contractor  
 must pass training programs as required by laws including  
 medical check-up by doctor before start working. 

7. During working, the Company’s Area Manager, Controller 
 and Occupational Health and Safety Officer shall continually  
 monitor on the contractor’s work operations to ensure safety  
 and readiness of safety equipment. In the event deemed  
 unsafe, they shall instruct the contractor to stop working  
 immediately.

In accordance with the above 7 approaches, BAFS is confident 
that the contractor shall be safe while working for the Company.
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ทั้งน้ี จึงเชื่อมั่นได้จากแนวทางปฏิบัติทั้ง 7 ข้อดังกล่าวที่บริษัทก�าหนดไว้ 
จะท�าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับเหมาระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท

การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน (G4-DMA) 

บริษัท มีการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

1. มี Procedure การเตรียมความพร้อมและตอบสนองสภาวะ 
 ฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)

2. มี Work Instruction ข้ันตอนปฏิบัติในการจัดการกับของเสีย 
 อันตราย (Dangerous Waste Disposal Protocol) 

3. มี Work Instruction รองรับแผนฉุกเฉินครอบคลุมกรณีต่างๆ  
 จ�านวน 17 แผน

4. มีการหมุนเวียนฝึกซ้อมตาม Work Instruction ในข้อ 3 เดือน 
 ละ 1 ครั้ง ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท

5. มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale)  
 ปีละ 1 ครั้ง

6. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  
 Procedure และ Work Instruction) ในข้อ 1 ถึง 3 อย่างน้อย 
 ปีละ 1 ครั้ง

7. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตอบสนองเหต ุ
 ฉุกเฉิน (Emergency Duty Personnel) รวมถึงข้อมูล Smart  
 Messaging (SMS) ให้เป็นปัจจุบันตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

8. มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย ( OHSAS 18001:2007 ) ในเรื่องการเตรียม 
 ความพร ้อมและตอบสนองสภาวะ ฉุก เฉิน  (Emergency  
 Preparedness and Response) ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

9. จัดตั้งทีมดับเพลิงและกู ้ภัยประจ�าทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
 ก�าหนดให้มีการฝึกซ้อม ประชุมและอบรมเพิ่มพูนความรู ้เป็น 
 ประจ�าทุกเดือน ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

10. จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิงและกู้ภัยไปอบรมกับ 
 สถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดับเพลิงและ 
 กู้ภัย รวมถึงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เป็นประจ�าทุกปี

Emergency Preparedness (G4-DMA)

BAFS has conducted emergency preparedness with detail as 
follows:

1. Preparing Emergency Procedure regarding Emergency  
 Response Preparedness. 

2. Preparing Work Instruction for dangerous waste disposal  
 protocol. 

3. Preparing Work Instructions to support 17 emergency plans  
 covering various kinds of emergency case.

4. Rehearsal rotation in accordance with Work Instructions in  
 no.3 for once a month at every operate site.

5. Full scale rehearsal on emergency plan for once a year. 

6. Reviewing and improving Emergency Procedure and Work  
 Instructions in No.1- No.3 for at least once a year. 

7. Continually reviewing on duties and responsibilities of  
 Emergency Duty Personnel including smart messaging (SMS)  
 in accordance with emergency plans. 

8. Continually verifying Occupational Health and Safety  
 Assessment Series (OHSAS 18001:2007) regarding Emergency  
 Response Preparedness in accordance with work plan.

9. Setting fire-fighting and rescuer teams at every operating site  
 including monthly rehearsal, meeting and training in  
 accordance with work plan.

10. Regularly delivering employees who are members of 
 fire-fighting and rescuer teams to attend external training  
 programs yearly to ensure their knowledge and skills in  
 emergency response.

Emergency Procedure and Work Instructions in No.1 - No.3 are 
linked to each other and in line with Crisis Management Center 
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แผนปฏบิตักิารฉกุเฉนิ (Emergency Procedure และ Work Instruction) 

ในข้อ 1 ถึง 3 มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนจัดการเหตุ 

ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต (CMC Procedure) รวมถึงระบบการบริหาร 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ของบริษัท

การบริหารความปลอดภัยในอนาคต 

การด�าเนนิงานความปลอดภยัในปี 2561 มเีป้าหมายอบุตัเิหตตุ้องเป็นศนูย์ 

(Zero Accident) สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) ของ

บรษิทัซ่ึงมเีป้าหมายในการบรกิารธรุกจิพลงังานด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

โดยค�านึงถึง คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตอบรับหลักเกณฑ์

การประกวดสถานประกอบการดีเด่นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศ ซึง่ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ชมรม 

จติอาสาสร้างวนิยัและวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) ตลอดจน 

สอดรับกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

นโยบายความยัง่ยนืของบรษิทั โดยหลกัการทีเ่ป็นรปูธรรมแล้ว เมือ่องค์กรมี

ความมัน่คงในการด�าเนนิธรุกจิกค็วรตอบแทนให้กบัสงัคมโดยเฉพาะชมุชน 

ที่อยู ่โดยรอบบริษัทในทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ ตามก�าลังที่จะสามารถ 

ช่วยเหลอืได้ ตวัอย่างเช่น การให้ความรูเ้กีย่วกบัการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น 

การจัดหาเครื่องดับเพลิงให้ การตรวจวัดสภาพอากาศในบริเวณชุมชน  

จิตอาสาด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซ่ึงนโยบายต่างๆ ข้างต้นนอกจาก 

จะใช้กับบริษัทแล้ว ควรส่งผลดีต่อเนื่องไปยังชุมชนรอบบริษัทด้วย

Procedure (CMC Procedure) as well as the Company’s business 
continuity management system. 

Safety Management in the Future

 BAFS’ safety target 2018 is set to achieve zero accident, which is 
in line with its 5-year strategic plan (2016 - 2020), to accomplish 
sustainable development in energy services with awareness of 
quality, safety and environment. The target meets the criteria 
for national excellent enterprise on safety, occupational health 
and environment, which defines that the enterprise shall 
set up a volunteer club creating safety discipline habit and 
safety culture. The safety target is also consistent with BAFS’ 
Environment and Climate Change Policy and Sustainability Policy. 
In according with righteous principles, when the corporate’s 
business becomes stable, such corporate shall repay as 
much as possible to social, especially to members living in 
communities surrounding. Repaying to social may comprise 
providing knowledge on basic fire-fighting and fire extinguishers, 
community’s air assessment and safety volunteer club, etc.  
In addition to apply with the corporate’s operations, the policies 
mentioned above shall benefit the communities around the 
corporate as well.
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ได�รับการยกย�องว�าเป�น CSR ที่ 

จากผลการสำรวจความพ�งพอใจ
ของชุมชนโดยรอบพ�้นที ่ดำเนินกิจการ 
ต�อกิจกรรมที่บร�ษัทดำเนินงานด�านชุมชน 

แผนแม�บท
งานด�านชุมชน องค�กรความร�วมมือ 10 องค�กร ในพ�้นที ่

โดยบร�ษัทรับผิดชอบ 4 โครงการหลัก
ในการดำเนินงานด�านการมีส�วนร�วมกับชุมชน 

โดยรอบพ�้นที่ดำเนินกิจการของบร�ษัท 4 
โรงเร�ยน จาก 2 พ�้นที่ อย�างต�อเนื่องทั้งสนับสนุน
การศึกษาตามรูปแบบ และการศึกษานอกสถานที่ 
จำนวนนักเร�ยนที่เข�าถึงการสนับสนุน  
มากกว�า 100 คน จาก 2 พ�้นที่

Support schools locating around BAFS’ operating sites 
4 schools in 2 areas are supported continuously on their
formal and non-formal educations; number of students
assessing supports in 2 areas is over 100 of them.

From results of survey on satisfactions of communities
surrounding the operating sites toward communities
activities, its average percentage score is 84.09 from 100. 
(year 2016; BAFS conducts the survey in every 2 year)

Joining Cooperative Networks comprising
10 organizations that locates in the
areas; BAFS is responsible for 4 major
projects on community engagement. 

From results of survey to community activities
master plan for areas surrounding Don Mueang and 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations.

Areas that obtain benefits from
communities activities conducted
by BAFS 4 villages in Suvarnabhumi
area and 2 communities in  
Don Mueang area.

CSR is recognized as having “understanding” 
and “ready to support community centred activities 
to ensure community sustainable development”.

เฉลี ่ย 84.09 %
(จากป� 2559 โดยบร�ษัท จัดทำการสำรวจฯ 2 ป�/ครั ้ง)
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จากผลการสำรวจฯนำสู �

ในพ�้นที ่โดยรอบสถานีบร�การจัดเก็บน้ำมัน
อากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

ของบร�ษัท 4 หมู�ของพ�้นที่สุวรรณภูมิ
และ 2 ชุมชนของพ�้นที่ดอนเมือง  

เข�าร�วม
ภาคีเคร�อข�าย

สนับสนุนการศึกษา
ของโรงเร�ยน

“เข�าใจ” และ “พร�อมสนับสนุนกิจกรรม
ในพ� ้นที ่โดยให�ชุมชนเป�นศูนย�กลาง 
เพ� ่อการพัฒนาชุมชนอย�างยั ่งยืน”

พ� ้นที ่ที ่ ได�รับประโยชน�
จากการดำเนิน
งานด�านชุมชน

ตามหลักการและแนวคิดความยั่งยืน บริษัทตระหนักและค�านึงถึงความ

ยั่งยืนด้านสังคมและชุมชน ตามแผนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

โดยมีหลักการด�าเนินงานที่ควบคู ่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อการ

ด�าเนินกิจการและการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจการบริการน�้ามัน

อากาศยาน โดยมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม ชุมชน รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม 

โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ  

และในปีที่ 2560 บริษัทมีแผนการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนตาม 

แผนแม่บทงานด้านชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมอืงและสวุรรณภมู ิและกระจายแผนงานไปยงัหน่วยงาน 

ผูรั้บผดิชอบต่างๆ ดงันี ้1. แผนงานด้านชมุชนของแผนกความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

In accordance with principles and concepts of sustainability, 
BAFS recognizes and concerns about social and community 
sustainability. BAFS sets its community engagement plan 
to support community development toward sustainable 
community self-reliance. The plan includes principles of works 
that are implemented along with building trust in business and 
improving capability of the aviation fuel service business. BAFS 
wishes to be a part in developing, supporting and enhancing 
quality of life of people in communities as well as maintaining 
environment surrounding Don Mueang and Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Stations. In 2017, BAFS’ had conducted 
its community engagement in accordance with a community 
master plan at areas around Don Mueang and Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Stations. Many work plans were allocated 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
Society and Community Responsibilities

85

B A F SSUSTAINABILITY REPORT 2017 

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



2. แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานสุวรรณภมู ิ3. แผนงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของพืน้ทีส่ถานบีรกิาร

จัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 4. แผนงานตามกรอบความร่วมมือ 10 

องค์กร (MOU ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย) และ 5. แผนงานกิจกรรมส่ือสาร

องค์กรและกิจกรรมจิตอาสา ของแผนกสื่อสารองค์กร

โดยแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น จะมีทั้งหมด 4 หลักการ

ส�าคัญ ได้แก่ หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาสังคม ชุมชน 

(Community Development), หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน (Community Economic Development), 

หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

(Environmental Community Development) และหลักการการมี

ส่วนร่วมกบัชมุชนในการเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในชมุชน (Community 

Partnership) โดยมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความร่วมมือที่ดีต่อชุมชน ดังนี้

หลักการการมีส ่วนร ่วมกับชุมชน ในการพัฒนาสังคม ชุมชน 
(Community Development)

1. ด้านสุขภาพอนามัย บริษัท มีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน หมู่ 

1-2-9-10 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าคัญบริเวณโดยรอบสถานี 

บริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ และจากแผนแม่บทงาน 

ด้านชุมชน ที่เป็นผลมาจากการต่อยอดจากผลการตรวจสุขภาพชุมชน

ประจ�าปี และผลการส�ารวจความพึงพอใจและความต้องการของชุมชน 

ในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิรวมถึงการเข้าไปมี 

บทบาทในภาคเีครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง ชมุชน องค์กร และหน่วยงาน 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อด�าเนินงานตามแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

ของชุมชน ในพื้นที่ต�าบลศีษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที ่

โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�า้มันอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ด้านครอบครวัและผูสู้งอาย ุบรษัิทสนบัสนนุโครงการวจิยัเชงิปฏบิติัการ 

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ผู้สูงวัย ให้ร่วมกัน 

ดูแลครอบครัวและชุมชนได้ และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่าง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ท�างานด้านผู้สูงอายุ 

ในชมุชน เพือ่พร้อมรบัต่อการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายทุีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต

to responsible agencies. They included: 1) community plan 
for Corporate Social Responsibility Department; 2) community 
relations plan for Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station; 3) 
community relations plan for Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station; 4) plans in accordance with cooperation framework of  
10 organizations (MOU Sisa Chorakhe Noi Sub-district); and  
5) corporate communication activities and voluntary activities 
plans for Corporate Communication Department. 

The community engagement comprises 4 significant principles 
namely community development, community economic 
development, environmental community development 
and community partnership. As BAFS has committed to be 
organization undertaking good community engagement, its 
operations on this matter are as follows: 

Community Development

1. Health In accordance with its community engagement 
master plan, BAFS has implemented a project regarding 
community health and well-being for communities at Moo 1-2-9 
and 10, Sisa Chorakhe Noi Sub-district, which are important  
areas around Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station.  
Since BAFS has taken role in cooperation networks of communities,  
organizations and local administrative agencies to implement 
community health and well-being for people living in Sisa 
Chorakhe Noi Sub-district, Samut Prakan Province, the project 
is an outcome further developed accordingly. The project 
operations are extended from an annual medical check-up 
program for community including results from satisfaction 
and requirements survey taken at communities around 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. 

2. Family and Elderly BAFS has supported the cooperative 
operations research on elder volunteers’ capabilities promotion 
and development in order that elders could be able to support 
on family and community care. BAFS has also joined the 
cooperation networks comprising communities, organizations 
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3. ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม บริษัทให้การสนับสนุน

การศึกษา โดยในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้แทนจากชุมชน 

โดยรอบสถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิเข้าชมนทิรรศการ

พระเมรุมาศ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเข้าชมนิทรรศการ 

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ณ หอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ เพือ่เป็นการร่วมน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร,  

การปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในโรงเรียน, การสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียน 

โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ,  

การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยการร่วม 

สนบัสนนุการจดักจิกรรมทางพทุธศาสนา ทอดกฐินสามคัคี และทอดผ้าป่า 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม  

และปฏิบัติธรรม และการเข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 

ของชมุชน ในวนัส�าคญัทางศาสนาและในโอกาสต่างๆ รวมถงึการสนบัสนนุ 

งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ 

สถานบีรกิารจดัเกบ็น�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิอีกด้วย

and local administrative agencies which focus on elders living 
in communities in order to be prepared for an aging society. 

3. Education, Religion, and Culture In 2017, BAFS organized 
visual education activities for children, youth and representatives 
from communities around Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station. In Remembrance of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, the educational tours to the exhibition of the 
Royal Crematorium at Sanam Luang Ceremonial Ground and 
the exhibition exalting His Majesty the late King Bhumibol 
Adulyadej at Ratchadamnoen Contemporary Art Center were 
arranged. BAFS also improved schools’ landscapes and provided 
scholarships to schools around Don Mueang and Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Stations. Additionally, to inherit Thai 
traditions and cultures, BAFS joined Buddhism activities including 
presenting robes to monks with public and private sectors, 
listening to sermons and making merits as well as participating in 
communities’ religious and traditional activities on religious days 
and various occasions. BAFS also provided budgets for traditional 
activity arrangements to communities around Don Mueang  
and Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations as well. 
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หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
(Community Economic Development)

1. ด้านการส่งเสรมิอาชพีและการสร้างรายได้ บรษัิท สนบัสนนุโครงการ

สร้างอาชพีแก่ชมุชนและกลุม่แม่บ้านในชมุชน รวมถงึผูส้งูอายใุนชมุชนโดย

เป็นหนึ่งในแผนงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน หมู่ 1-2-9-10 

ต�าบลศรีษะจรเข้น้อย ทีส่่งเสรมิให้เกดิเศรษฐกจิชมุชน จากการท�าโครงการ

ดังกล่าว

2. ด้านคุณภาพชีวิต บริษัทให้การสนับสนุนโครงการบ�ารุงขวัญเติมใจ

ให้เหล่าทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และมาพักรักษาตัวที ่ร.พ.พระมงกฎุเกล้า มากว่า 10 ปี โดยร่วมกบั 

กรมแพทย์ทหารบก มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และเวชศาสตร์

ฟื้นฟู เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ จนสามารถกลับไป 

รับใช้ชาติหรือได้รับการปลดประจ�าการเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจน

สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปรกติสุข

หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
(Environmental Community Development)

1. ด้านความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อมและโครงสร้าง

พ้ืนฐานของชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของคนในชมุชน รวมถงึสภาพแวดล้อมทีด่ขีองชมุชน ทัง้ในเชงิการแก้ไข และ 

Community Economic Development
1. Occupation Promotion and Income Generation BAFS 
has supported the project regarding occupation creations for 
communities, groups of housewives and elders in communities. 
The project promoting community-based economics is a part 
of community health and well-being plan taken at Moo 1-2-9 
and 10, Sisa Chorakhe Noi Sub-district. 

2. Quality of Life In collaboration with the Royal Thai Army 
Medical Development, Phramongkutklao Hospital Foundation 
and Physical Medicine and Rehabilitation, BAFS has supported 
project taken to encourage injured soldiers from fields at the 
three southern border provinces, who are having medical 
treatments at Phramongkutklao Hospital, for over 10 years.  
The project’s objective is to the patients’ mental health 
remedied so that they can continue serving the country or 
demobilize and start working including proudly returning to 
society.

Environmental Community Development
1. Life and Asset Safety, Community Environment and 
Infrastructure BAFS recognizes the importance of people’s lives 
and assets in the communities including their good environment. 
To ensure both corrective and preventive approaches against 
issues that may occur in communities, BAFS arranged basic  
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การป้องกันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน จึงจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิง

เบื้องต้นให้กับชุมชน และโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมอืงและสวุรรณภมูข้ึิน เพือ่ให้ความรูแ้ก่คนในชมุชน น�าไป 

เป็นแนวทางการแก้ไข ป้องกัน ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญๆ ของชุมชน 

นอกจากนีบ้รษิทั ยงัให้การสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการส่งมอบระบบส่อง

สว่างให้แก่ชุมชน และสนับสนุนโครงการเสียงตามสายชุมชน เพื่อกระจาย

ช่องทางการสือ่สารภายในชมุชน เพือ่เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข้อมลู

ข่าวสาร และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับบริษัทอีกด้วย

หลักการการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
ในชุมชน (Community Partnership)
บริษัทให้ความส�าคัญของการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อ

การพัฒนาชุมชน โดยผนวกแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ

ภาคองค์กรเอกชน ภายใต้แนวทาง CSR โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมความ 

เข้มแขง็ให้แก่ชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื โดยบรษิทั ได้เข้าไป 

มีบทบาทในภาคีเครือข่าย “การท�าแผนแม่บทงานบริการวิชาการ การ

วิจัย และการพัฒนา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ และประชาชนใน

พื้นที่ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย องค์กรความร่วมมือทั้ง 10 องค์กร” ซึ่งเป็น

ภาคีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดยบริษัทมีผลงานจากการเข้าร่วมเป็นภาคเครือข่าย ดังนี้

ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก และ 4 โครงการ ตามแผนภาพดังนี้

fire-fighting training programs to educate people in communities 
and schools around Don Mueang and Suvarnabhumi Aviation 
Fuel Storage Stations. Thus, people can apply their knowledge 
to fix, prevent and control emergency situations that may 
occur and affect their livelihoods and environment. BAFS has 
also supported on delivering light to community project and 
community radio programs in order to create communication 
channels for information exchanges within the communities 
and implementation of mutual activities between BAFS and 
communities as well. 

Community Partnership

BAFS gives importance on being participant of community 
development networks. In accordance with its CSR approaches, 
BAFS deploys a private sector involvement in community 
development concept by emphasizing on community 
empowerment to ensure community self-reliance. As a network 
member, BAFS has participated in “master planning for 
academic service, research and development to promote 
well-beings of elderly and people living in Sisa Chorakhe 
Noi Sub-district by 10 cooperation organizations”. Such 10 
organization are the networks’ members locating in the areas 
around Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. BAFS’ 
performance includes: 
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โดยทั้ง 4 โครงการที่ได้ด�าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

แผนที่ 1 แผนงานสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

ในโครงการที่ 1 โครงการศึกษาดูงานเครือข่าย เป็นโครงการที่จัดข้ึนเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ในการสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุ 

และการจัดการขยะในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการท�างานของชุมชน ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการพาชุมชน 

เข้าศึกษาดูงานในเรื่องผู้สูงอายุและขยะ โดยเน้นการสร้างกระบวนการ

ท�างานในระดับเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู ้ของชุมชนและผู ้สูงอาย ุ

บ้านจ�ารุง จ.ระยอง (เรื่องการจัดการขยะและผู้สูงอายุ) และศูนย์กสิกรรม

มาบเอือ้ง จ.ชลบรุ ี(แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง) และได้ด�าเนนิการจดัประชมุ

บร�ษัท เข�าร�วม MOU
BAFS has participated in MOU

แผนที่ 1  
แผนงานสรางและพัฒนาเครือขาย

Plan 1 
Networks Establishment and 

Development

ประกอบดวย 3 โครงการ
Comprising 3 Projects

ประกอบดวย 1 โครงการ
Comprising 1 Projectโครงการที่ 1 โครงการศึกษาดูงานเครือขาย

Project 1: Networks Work Observation

โครงการที่ 2 โครงการถอดบทเรียน
Project 2: Networks Lessons Learned

โครงการที่ 3 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนเครือขาย

Project 3: Follow-up and Assessment on 
Networks Plans

แผนที่ 2 
แผนงานสงเสริมสุขภาวะ 4 ดาน (ดานกาย

ดานใจ ดานสังคม และดานภูมิปญญา
Plan2

Promotion of Well-beings on 
4 Aspects (Body, Mind, Social 

and Wisdom)

โครงการที่ 4 
โครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน

หมู 1-2-9-10
Project 4: 

Community Well-being Promotion at 
Moo 1-2-9-10

Details of the 4 projects include:

Plan 1: Networks Establishment and Development
Project 1: Networks Establishment and Development is 
the project organized in order to exchange experiences on 
mechanism created for elderly care and waste management. 
To strengthen mechanism driving community work process, 
BAFS took community members to observe works regarding 
elderly care and waste management at Ban Chamrung Elderly 
and Community Learning Centre, Rayong Province (waste 
management and elderly care) and Mab Aung Natural Agriculture 
Centre, Chon Buri Province (sufficiency economy). BAFS also 
arranged the meeting to summarize work observation results. 
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สรุปผลการศกึษาดงูาน โดยร่วมกนัถอดบทเรยีนทีไ่ด้จากการศึกษาดงูานทัง้ 

2 พื้นที่ จนได้ประเด็นที่ร่วมกันวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค

ในการขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อน�ามาเป็นการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อน

ชุมชน จากการเข้าไปสังเกตุการณ์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนได้น�าผลที่ถอด

บทเรียนร่วมกัน มาปรับใช้ในกระบวนการท�างานร่วมกันในการสร้างกลไก

การดูแลผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้ง

กลไกทีข่บัเคลือ่นกระบวนการท�างานของชมุชน การรวมกลุม่ ให้เกดิความ

เข้มแข็งมากขึ้น โดยได้ด�าเนินการบรรจุเป็นแผนงานการพัฒนาเครือข่าย 

ในระยะต่อมาเรียบร้อยแล้ว

ในโครงการที่ 2 โครงการถอดบทเรียนเครือข่าย เป็นโครงการที่จัดขึ้น

เพื่อทบทวนการท�างานที่ผ่านมาและได้แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 

ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการน�าเวทีการถอดบทเรียน ร่วมกับอาจารย์ จาก

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ โดยการถอดบทเรียนจะมี 2 ครั้ง ต่อปี โดยก�าหนดให้เป็น

ช่วงกลางปี และปลายปี ซึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นคือ ชุมชนสามารถ 

จัดท�าองค์ความรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและ

พัฒนาเครือข่าย และที่ผ่านมาเครือข่ายก็ได้องค์ความรู้ในเรื่องการบริหาร

จดัการเครอืข่ายทีด่ ีให้สอดคล้องต่อเป้าหมายทีช่ดัเจน น�ามาเป็นองค์ความรู ้

ของชุมชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในโครงการที่ 3 โครงการติดตามและประเมินผลแผนเครือข่าย เป็น

โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่ประเมนิความส�าเรจ็ของเครอืข่ายการส่งเสรมิสุขภาวะ 

ผูส้งูอาย ุและประชาชนในพืน้ทีต่�าบลศรีษะจรเข้น้อย ตามแผนงาน และเพือ่ 

เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนของเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ และ

ประชาชนในพื้นที่ต�าบลศีรษะจรเข้น้อยในระยะต่อไป โดยใช้เครื่องมือ

การวิจัย การประเมินผลความส�าเร็จโครงการของเครือข่ายฯ จนได้ผล 

การประเมนิความส�าเรจ็ของเครอืข่ายฯ และน�ามาต่อยอดเป็นแผนในระยะต่อไป 

เรียบร้อยแล้ว

The lessons learned from both centres are mutually analysed 
to obtain aspects which hinder networks propelling. Such 
participant observations allowed community members to study 
on community-driven formats. Then, they have applied learning 
outcomes with mutual work processes for elderly care and 
sustainable waste management as well as mechanism driving 
community work processes and group integration. Thus, the 
networks development plan for later stage is completely set.

Project 2: Networks Lesson Learned is the project organized 
in order to review works, which had been done, to obtain 
development approaches for the later stage. BAFS took the 
lead in lessons learned visualizing with professors form Faculty 
of Social Work and Social Welfare, Huachiew Chalermprakiet 
University. The lessons learned visualizing is conducted twice a 
year during the middle and the end of the year. BAFS expects 
that the community would be able to prepare at least 1 body 
of knowledge in order to be guidelines for the networks support 
and development. During the past, the networks gained the 
body of knowledge on good networks management that was 
consistent with the project target. Subsequently, such body of 
knowledge belongs to the community. 

Project 3: Follow-up and Assessment on Networks Plans is 
the project organized in order to assess the networks’ success 
on well-being promotion for elderly and people living in Sisa 
Chorakhe Noi Sub-district. Such assessment is conducted by 
applying analysis tools in order to set the networks’ plan for 
the later stage. The assessment results were already further 
developed to obtain the plan for the later stage accordingly. 

Plan 2: Promotion of Well-being on 4 Aspects (Body, Mind, 
Social and Wisdom)
Project 4: Community Well-being Promotion at Moo 1, 2, 9, 

and 10 Since BAFS has taken role in cooperation networks of 

communities, organizations and local administrative agencies 

91

B A F SSUSTAINABILITY REPORT 2017 

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



แผนที่ 2 แผนงานส่งเสริมสุขภาวะ 4 ด้าน (ด้านกาย ด้านใจ ด้านสังคม 
และด้านภูมิปัญญา)

ในโครงการที่ 4 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนหมู่ 1-2-9-10 ตาม 

แผนแม่บทงานด้านชมุชนของบรษิทั ซึง่มาจากผลการส�ารวจความพงึพอใจ 

และความต้องการของชมุชนในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยาน

สุวรรณภูมิ  และผลการตรวจสุขภาพประจ�าป ีของชุมชนที่บริษัท 

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด รวมถงึการเป็นภาคเีครอืข่ายความร่วม 

มือระหว่าง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อด�าเนินงานตาม

แผนโครงการสร้างเสรมิสขุภาวะทีด่ขีองชมุชน เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทาง

และแผนการด�าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ 10 องค์กร ต�าบล 

ศรีษะจรเข้น้อย รวมถงึข้อสรปุจากการประชมุหารอืร่วมกนัของผูเ้ก่ียวข้อง 

จงึก�าหนดจดัตัง้โครงการสร้างเสรมิสขุภาวะของชมุชน พืน้ที ่หมู ่1-2-9-10  

รวมวัดหัวคู้ (หมู่1) ในพื้นที่ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย โดยมีวัตถุประสงค์ 

ของโครงการเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน, เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริม

และดแูลสขุภาพทีด่ขีองชมุชน และเพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชนตระหนกัและสร้าง 

สุขภาวะที่ดีของชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1. ชุมชน

มีฐานข้อมูลชุมชน 2. ชุมชนมีกลไกการสร้างกระบวนการส่งเสริมการดูแล

สขุภาพทีด่ขีองชมุชนด้วยชมุชนเอง และ 3. ชมุชนมสีขุภาวะทีด่ ีท้ังในเรือ่ง 

กาย ใจ สงัคม ภมูปัิญญาอย่างยัง่ยนื และเป็นไปตามแผนงาน ซึง่ในปี 2560 

ทีผ่่านมา บริษทัได้ด�าเนนิงานตามแผนงานไปแล้ว ทัง้หมด 7 แผนงาน ได้แก่ 

1. แผนการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

 1-2-9-10 

2. การจัดท�าแผนงานและการประชุมทบทวนแผนงานประจ�าปี 

3. แผนการจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน 

4. แผนโครงการส�ารวจสุขภาวะชุมชนและตรวจสุขภาพชุมชน 

 หมู่ 1-2-9-10 

5. โครงการที่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนด้านเศรษฐกิจ

6. โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

to implement community health and well-being for people 

living in Sisa Chorakhe Noi Sub-district, Samut Prakan Province, 

the project is an outcome further developed accordingly. 

The project operations are extended from an annual medical 

check-up program for community including results from 

satisfaction and requirements survey taken at communities 

around Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. To be 

in line with the approaches and operational plans of the 

cooperation networks comprising 10 organizations at Sisa 

Chorakhe Noi Sub-district including conclusions of the meeting 

attended by relevant persons, Wat Hua Ku (Moo1) community 

well-being project for Moo 2, 9 and 10 of Sisa Chorakhe Noi 

Sub-district was set up accordingly. The project’s objectives 

include preparing community database; creating work process 

to promote community health and well-being as well as 

boosting community’s awareness on health, so that, community 

members will be able to create well-being by themselves. 

The project expected results include 1) community has its 

own database; 2) community has the mechanism for creating 

community health care process that the community members 

can conduct by themselves; and 3) community owns sustainable 

well-being on 4 aspects including body, mind, social and wisdom 

in accordance with predetermined plan. In 2017, BAFS had 

implemented 7 plans as follows: 

1. Setting Committee for the communities including Moo 1, 2,  
 9 and 10’s well-being project

2. Planning and arranging the meeting for the annual plan  
 review 

3. Community database preparation plan 

4. Communities including Moo 1, 2, 9 and 10’s well-beings  
 survey 
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7. การถอดบทเรียนการท�างานกับชุมชน รวมถึงการจัดท�าคู่มือการ 

 ท�างานกับชุมชนและคู่มือการด�าเนินงานโครงการ

กล่าวโดยสรุป สิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการด�าเนินงานของบริษัทในการจัดท�า

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนหมู่ 1-2-9-10 ที่สามารถเป็นโครงการ

พฒันาต่อยอดเพือ่สร้างนวตักรรมทางสงัคม ในการแก้ไข และพฒันาชมุชน  

สังคม โดยรอบพื้นที่การให้บริการของบริษัท ซ่ึงผลการด�าเนินงานในปี 

2560 ที่ผ่านมา โครงการเริ่มด�าเนินการในการสร้างเครือข่ายการจัดท�า 

แผนงานระยะยาว รวมถงึการรวบรวมข้อมลูทางด้านสขุภาพของคนในชมุชน 

เชิงลึกจากการท�าฐานข้อมูลชุมชน และการจัดท�าชุดความรู้ต่างๆ จากการ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทีใ่ช้ชมุชนเป็นแกนหลกั โดยอาศยัความร่วมมอื  

และการมส่ีวนร่วมในเวทต่ีางๆ ท�าให้สมาชกิในชมุชน ผูส้งูอาย ุอสม. รพสต.  

ในพื้นที่ได้องค์ความรู้ และเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานชุมชน โดยมี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้ค�าปรึกษา  

ซ่ึงรวมถงึบริษทั ในฐานะหน่วยงานเอกชนในท้องถ่ินทีไ่ด้เข้าไปมส่ีวนในการ

ผลักดันและเป็นแกนหลักในการสนับสนุน ทั้งองค์ความรู้และงบประมาณ

เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน

ซ่ึงน�าไปสู่ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่ม

อาสาสมัครของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ามามีบทบาทในชุมชน 

เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, นวัตกรรมในกระบวนการและรูปแบบ

การพัฒนากิจการเพื่อสังคม ในการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องเหมาะสม

กับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนนั้นๆ และนวัตกรรมที่เกิดจากการ

พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการด�ารงชีวิต

ของผู้สูงอายุโดยชุมชนร่วมกันคิดและพัฒนา เพื่อน�าองค์ความรู้ต่างๆ 

มาเป็นรากฐานการบรหิารจดัการกลุม่ ชมุชน น�าไปสูก่ารเป็นชมุชนเข้มแข็ง 

ยั่งยืนสืบไป 

5. Project promoting community economic well-being 

6. Project further developed to create social innovations 

7. Lessons learned visualizing on knowledge regarding working  
 with community and preparing manual on working with  
 community and the project operational manual.

To summarise, the outcomes derived from BAFS’ operations on 
the communities including Moo 1, 2, 9 and 10’s well-being project 
could be further developed to obtain social innovations used 
for remedy and develop communities around BAFS’ operation 
sites. In 2017, the project networks and the long-term plans were 
set accordinly while the insight information regarding community 
members’ health was collected from community database 
including bodies of knowledge gained from community-based 
networks establishment. As being participated in various arenas 
with cooperation provided by relevant parties, community 
members and elder volunteers of Tambon (sub-district) health 
promotion hospitals (THPHs) have gained bodies of knowledge. 
As results, they can be core for driving community works and 
providing suggestions while related local agencies can perform 
as their supporters. As a local private enterprise, BAFS has  
taken major part in driving and supporting on both of budget 
and body of knowledge to develop the communities toward 
sustainable self-reliance. 

The projects result in innovations including the community 
volunteer networks for elderly care, the business development 
process and format for society that are appropriate for family 
and community’ elderly care including innovations derived from 
equipment, tools or products development that support elders’ 
livings. By communities and for communities, their members  
have applied the bodies of knowledge to create strong 
foundations for group and community management to achieve 
sustainable and healthy community.
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จากจำนวนการให�บร�การเติมน้ำมัน
อากาศยานรวมทั้งสิ �น

NONE Aviation Fuel leakage

การให�บร�การเติมน้ำมันอากาศยาน
ที่ตรงต�อเวลาเมื ่อเทียบกับจำนวนเที ่ยวบิน
ที ่ให�บร�การทั ้งหมดต�อป�

จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง

 287,701 เที่ยวบิน

ข�อร�องเร�ยนจากลูกค�า
อย�างเป�นทางการ

NONE Official complaint 
from customer

ไม�มีไม�มี

Customer and Service User Responsibilities1 accident occurred
out of aviation refuelling services for 287,701 flights

การรั ่วไหลของน้ำมัน
จากการให�บร�การทั ้งป�

การให�บร�การ
ที ่ตรงต�อเวลา

ณ ท�าอากาศยาน
ดอนเมือง

100% ณ ท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

99.96% 

Punctual Services 100% at Suvarnabhumi Airport
99.96% at Don Mueang Airport Number of punctual
aviation refuelling services compared to number
of flight serviced for the whole year

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้รับบริการ
Customers Responsibilities

บริษัทผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง 
BAFS Passed Assessments on โดยบริษัทผู้ออกใบรับรอง Bureau Vertification (BVC)

ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 

บริษัทได้รับรางวัล New Recognition Award “The Sustained Performance Award” 

พิจารณาข้อมูลจาก JIG Inspection Tracking System (JITS) 3 ปี (2015 - 2017) และข้อมูล HSSE data ปี 2017 โดยมีเงื่อนไข HSSE 
data 2017ต้องไม่มีอุบตัเิหตถุงึขัน้เสยีชวีติและหยดุงาน, ไม่มอีบัุตเิหตตุ่ออากาศยาน, ไม่เกดิการ Spill ในปรมิาณมาก, ไม่เกดิปัญหา Product 
Quality ที่รุนแรง, จ�านวนรายงาน Near Miss, Safety Walk และมีเงื่อนไขต้องได้รับ Good level 3 ครั้งติดต่อกันในปี 2015 - 2017, 
Finding ที่พบไม่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีแรก, ไม่มี Outstanding และ High Priority Recommendations ในปี 2017
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มาตรฐานการให้บริการน�้ามันอากาศยาน

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ได้มุ่งมั่นให้บริการน�า้มันอากาศยาน

ด้วยมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยด�าเนินการ 

ตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating 

Standards จาก Joint Inspection Group (JIG) ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบั 

การควบคุมคุณภาพน�้ามันอากาศยาน การปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย 

น�้ามันอากาศยานที่ ถือปฏิบัติกันทั่วโลก บริษัทได้รับการตรวจการ 

ปฏบิตังิานจาก JIG Inspector โดยได้รบัผลการประเมนิของทัง้การให้บรกิาร 

ณ สนามบนิสวุรรณภมูแิละสนามบนิดอนเมอืง อยูใ่นระดบัด ี(Good Level) 

ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการประเมินโดยผู้ตรวจสอบ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า 

บริษัทมีการให้บริการน�้ามันอากาศยาน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและ 

ความปลอดภัย ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JIG เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้จัดท�าการส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

ประจ�าปี 2560 โดยได้แบ่งกลุม่ลกูค้าออกเป็นบรษิทัน�า้มนั และสายการบนิ 

เพือ่น�าผลประเมนิทีไ่ด้ไปพฒันาและปรบัปรงุการบรกิาร รวมถงึเป็นส่วนหนึง่ 

ของการประเมินผลงานประจ�าปีของบริษัท (Corporate KPI) ซึ่งมี 

เป้าหมายระดับความพึงพอใจที่ไม่ต�่ากว่า 86%

Aviation Fuel Service Standards

Bangkok Aviation Fuel Services PCL. (BAFS) has committed to 
provide aviation fuel service with “Aviation Fuel Quality Control 
and Operating Standards” by the Joint Inspection Group (JIG)”, 
which include fuel quality control, fuel handling procedures for 
fueling services, aviation fuel specification and safe refuelling 
operations that are recognized and endorsed by all parties with  
a stake in the industry: BAFS was audited by JIG Inspector.  
Its overall results of assessments at Suvarnabhumi Airport and 
Don Mueang Airport are in “Good level”, which show that BAFS’s 
aviation fuel service standards are above average. Therefore,  
BAFS is confident that under Joint Inspection Group’s standards, 
BAFS has provided its service appropriately with safety to 
contribute to customer satisfaction.

Customer Satisfaction Survey

BAFS’ Business Development and Marketing Department 
organized Customer Satisfaction Survey of year 2017 by classifying 
target customers into oil companies and airlines. The survey 
results are used as information for BAFS’ service development 
and improvement as well as for being a part of Corporate KPI. 
BAFS’ customer satisfaction is targeted to be not lower than 86%. 
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ในปีนีก้ารส�ารวจความพงึพอใจ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นสายการบนิ

ท่ีใช้บริการของบริษัทเท่านั้น จ�านวนรวมทั้งสิ้น 93 ราย เพิ่มจากปีก่อน 

เนื่องจากมีสายการบินใหม่และที่เคยหยุดบินแล้วกลับมาท�าการบินใหม่ 

ได้แก่ Fly Dubai และ Iker Airlines นอกจากนี้ ได้สอบถาม KLM Royal 

Dutch Airlines เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นช่างผู้ให้บริการสายการบินซึ่งเป็น

ลูกค้าของบริษัทหลายราย รวมถึงสายการบิน Royal Jordanian ซึ่งย้าย

จากการบริการเติมน�้ามันอากาศยานจากบริษัทอื่น กลับมาใช้บริการของ

บริษัทเหมือนเดิม 

โดยผลส�ารวจในปีนี้ พบว่า จากจ�านวนที่ท�าแบบสอบถามทั้ง 93 ราย  

มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Respondent Rate) ทั้งสิ้น 86 ราย  

คิดเป็น 92.5% แบ่งเป็นบริษัทสายการบินจ�านวน 68 ราย และบริษัทผู้ค้า

น�้ามัน จ�านวน 18 ราย โดยภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าประจ�าปี 2560 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 6.67 เท่ากับ 95.3% จัดอยู่ใน

เกณฑ์ระดบั “ดเียีย่ม” ตามระบบการประเมนิผลงานของบรษิทั (Balance 

scorecard) ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 6.69 คิดเป็น 95.6%

The customer satisfaction survey 2017 was taken with 93 
answerers, who are BAFS’ airline customers and oil companies. 
Number of the answerer was increased from the previous year 
because it included new airlines and airlines that had stopped 
their flights and returned to operate their flights again such as 
Fly Dubai and Iker Airlines. The survey was also taken with KLM 
Royal Dutch Airlines as it has provided mechanic service to  
many airline customers of BAFS as well as Royal Jordanian 
that changed to uses Bangkok Aviation Fuel Services Public  
Company Limited (BAFS) instead of using other service provider. 

From 93 answerers, the respondent rate is 92.5% or 86 answerers. 
They comprise 68 airline customers and 18 oil companies. 
In accordance with the balance scorecard, the customer 
satisfaction score 2017 in average is 6.67, which equals to 
95.3% and ranks as “excellent”. It decreases slightly from 2016 
score at 6.69 or 95.6%. 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี 2560 ได้

คะแนนรวมเฉลี่ย 6.67 เท่ากับ 95.3% ซึ่งลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 

2559 ที่ได้คะแนน 6.69 คิดเป็น 95.6% ต่างกันเพียง 0.02 คะแนน หรือ 

เพียง 0.3% เท่านั้น ซึ่งก็ยังคงจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบ

การประเมินผลงานของบริษัท (Balance scorecard)

สรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
The Summary of Customer Satisfaction Survey

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

Related Department

ระดับผลประเมิน 

Rank

คะแนนเฉลี่ย 

Average Score

1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จากการสอบถามลูกค้าทั้งบริษัทน�้ามันและสายการบินรวม 
 จ�านวน 75 ราย 
 Business Development and Marketing Department; 75 answerers included airline 
 customers and oil companies

“ดีเยี่ยม” 
“Excellent”

96.7%

2. ฝ่ายการเงินและการบัญชี จากการสอบถามลูกค้าบริษัทน�้ามันจ�านวนรวม 7 ราย 
 Finance and Account Department; 7 answerers who are oil companies

“ดีเยี่ยม” 
“Excellent”

96.0%

3. ฝ่ายสถานีบริการจัดเก็บน�า้มันอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกค้าบริษัทน�้ามัน 
 จ�านวนรวม 7 ราย 
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Department; 7 answerers who are oil 
 companies

“ดีเยี่ยม” 
“Excellent”

98.6%

4 ฝ่ายบริการน�า้มันอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกค้าทั้งบริษัทน�า้มันและ 
 สายการบินรวมจ�านวน 62 ราย 
 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Department; 62 answerers included 
 airline customers and oil companies

“ดีเยี่ยม” 
“Excellent”

94.7%

5. ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จากการสอบถามลูกค้าทั้งบริษัทน�้ามันและสายการบิน 
 รวมจ�านวน 20 ราย 
 Don Mueang and Regional Into-plane Refuelling Department; 20 answerers 
 included airline customers and oil companie

“ดีเยี่ยม” 
“Excellent”

92.1%

ภาพรวมการประเมิน Overall Assessment 
“ดีเยี่ยม” 

“Excellent”
95.3%

Summary on Customer Satisfaction Survey Results

The customer satisfaction level for 2017 includes average score 
at 6.67 or 95.3%. Comparing to 2016 score at 6.69 or 95.6%,  
it slightly decrease for 0.02 or 0.3% only. In accordance to BAFS’ 
balance scorecard, it is still ranked as “excellent”.
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OUR WORLD
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Sustainability
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



บริษัทปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีการ

จดัการพลงังานในอาคารควบคุม จดัท�านโยบายอนรุกัษ์พลงังาน เป้าหมาย

และแผนการอนรุกัษ์พลงังาน และมกีารแต่งตัง้คณะท�างานด้านการจดัการ

พลงังานทีก่�าหนดโครงสร้างและความรบัผดิชอบรวมถงึเผยแพร่ให้พนกังาน

ภายในองค์กรทราบอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้บริษทัให้ความส�าคัญเรือ่งการใช้พลงังานอย่างรูคุ้ณค่า พร้อมทัง้มกีาร

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการ

ก�าหนดคณะท�างาน นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงาน 

ที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัท 

ได้ก�าหนดนโยบายด้านการจดัการพลงังานสิง่แวดล้อมและการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ดังนี้

BAFS has complied with Ministerial Regulation Prescribing 
Standard, Criteria, and Energy Management Procedures in 
Designated Factories and Buildings B.E. 2552. BAFS conducts 
energy management in buildings, stipulates Energy Conservation 
Policy including objectives and plans, sets up structure and 
responsibilities of its Green Committee and disseminates 
information regarding energy conservation to its employees for 
acknowledgement regularly. 

BAFS gives priority to resources efficiency and promotes the usage 
of green power. Therefore, BAFS founds the Green Committee 
and stipulates the Energy Conservation Policy, strategies, 
approaches and plans toward being environmental organization. 
There are 2 major policies regarding the energy management 
and the environmental and climate change management with 
details as follows. 

การบริหารจัดการด้านพลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Management and Resources Efficiency

การจัดการด�านพลังงาน
และประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร

Power and Resource Efficiency Management 
Volume of Electric Power Consumption in 2017
5,944,667 kilowatt-hours for internal operating 
processes at Suvarnabhumi and Don Mueang Airports 

เพ� ่อการดำเนินการภายในองค�กรในพ�้นที ่ท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท�าอากาศยานดอนเมือง

5,944,667
ปร�มาณการใช� ไฟฟ�าป� 2560

กิโลวัตต�-ชั ่วโมง 

โดยคำนวณปร�มาณการใช� ไฟฟ�าของพ�้นที ่
สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และสถานีบร�การเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ต�อปร�มาณน้ำมันที ่ให�บร�การที ่ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Power Efficiency Indicator 0.822 kilowatt-hours @ kiloliter 
It is below target determined at 1.046 kilowatt-hours @ kiloliter. 
Power efficiency is calculated from volumes of power consumption 
at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi 
Into-plane Refuelling Station per volume of aviation fuel provided 
at Suvarnabhumi Airport. 
Volume of Greenhouse Gas Emissions in 2016
5,406.12 Tons carbon dioxide equivalent in Suvarnabhumi Aviation 
Fuel Storage Station, Don Mueang Aviation Fuel Storage Station, 
Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station and Don Mueang 
Into-plane Refuelling Station areas  

ดัชนีชี ้ว ัด
ประสิทธิภาพ
พลังงาน

ดัชนีชี ้วัดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
0.609 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อล�านลิตร

Calculated from volumes of power consumption at Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Into-plane Refuelling 
Station per volume of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

Greenhouse Gas Emissions Indicator
0.609 tons carbon dioxide equivalent per million litres

โดยคำนวณปร�มาณการใช� ไฟฟ�าของพ�้นที ่สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีบร�การเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ต�อปร�มาณน้ำมันที ่ให�บร�การที ่ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0.822 กิโลวัตต�-ชั ่วโมงต�อกิโลลิตร 
ซึ ่งอยู �ภายใต�เป�าหมายที่กำหนดไว�
ที ่ 1.046 กิโลวัตต�-ชั ่วโมงต�อกิโลลิตร 

ปร�มาณ
การปล�อยก�าซ
เร�อนกระจก
ป� 2559
5,406.12 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
ในพ�้นที ่ สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ, 
สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง, 
สถานีบร�การน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ, 
สถานีบร�การน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทจะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง 

 เหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการ 

 ด�าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ 

 ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน 

 ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และ 

 แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทจะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามความ 

 เหมาะสมในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัต ิ

 ได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

 ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตาม 

 มาตรการที่ก�าหนด ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการท�างาน  

 การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา 

 งานด้านพลังงาน

6. ผู ้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน (คณะท�างาน 

 ลดโลกร้อน) จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมายและ 

 แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 

 กับสภาวการณ์ในปัจจุบันทุกปี

นโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดท�านโยบายสิ่งแวดล้อมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมตลอดการด�าเนินธุรกิจและด�าเนินการป้องกันผลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อมตลอดจนปลกูฝังจติส�านกึการรกัษาสิง่แวดล้อม

ให้กับพนักงาน โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

The Energy Conservation Policy

1. To operate and develop energy management system  
 appropriately. It is regarded as a part of the Company’s  
 business operation and has to be implemented in  
 accordance with laws and other relevant regulations.

2. To continuously improve the energy efficiency which is  
 appropriate to business nature and technology and to 
 follow the best practice.  

3. To set the Company’s annual plan and goal for the energy  
 conservation appropriately in each year and communicate  
 to all employees for accurate understanding and compliance.

4. The company regards that energy conservation is  
 responsibility of all executives and employees at all levels  
 to cooperate and follow the measure in order to accomplish  
 its goals.

5. To support human resources, budget, time as well as  
 training courses, and encourage all employees’ participation  
 through presenting their opinions that are valuable to energy  
 management. 

6. The Management and Green Committee will review and revise  
 the energy conservation policy, goal and energy management  
 plan to ensure their appropriateness and consistency with  
 current situation on a yearly basis.

The Environment and Climate Change Policy

In 2017, the company had been preparing on the policy of 
environment and climate change in order to announce the 
intention of environmental protection. The policy aims to 
prevent the impacts on the environment and raise environment 
awareness to all employees. The details are as the following
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 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง 

 กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร

2. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อ 

 สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจขององค์กร

3. สร้างจิตส�านึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความรู ้ด้านการ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. จัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถตรวจสอบได้และ 

 มีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจ 

 ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

5. เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างโปร่งใสผ่านช่องทาง 

 ต่างๆ ที่เหมาะสม 

การใช้พลังงานภายในองค์กร (EN3)

ในการด�าเนินงานทางธุรกิจ บริษัทมีความจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อ

สนับสนุนการให้บริการน�้ามันอากาศยานในพื้นที่ท่าอากาศยาน สามารถ

แบ่งประเภทการใช้พลังงานตามกิจกรรมการด�าเนินงานทางธุรกิจ ได้ดัง

ต่อไปนี้

1. การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

2. การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์

3. การใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ 

 เครื่องสูบน�้าดับเพลิง 

การใช้ ไฟฟ้าภายในองค์กร

ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการด�าเนินการภายใน

องค์กรในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

รวมปรมิาณเท่ากบั 5,944,667 กโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอื 21,400,801 เมกะจลู 

โดยสามารถแยกรายละเอียดการใช้พลังงานในแต่ละสถานที่ ได้ดังต่อไปนี้

1. To adhere to all environment laws and regulations relating  
 to business operation

2. The company aware of climate change and shall minimize  
 its impact to the environment 

3. To raise awareness of environmental issues and to educate  
 the knowledge of climate change to all employees

4. To measure the corporate carbon emission in a form of  
 carbon footprint report and to reduce carbon emission from  
 business activities 

5. To disclose the corporate environment information on an  
 appropriate channel 

Energy Consumption within the organization (EN3)

BAFS requires the usage of energy to support its aviation fuel 
services at airports. BAFS’ energy consumption is categorized 
in accordance with its business activities with detail as follows: 

1. Electricity Consumption within the organization

2. Fuels for vehicles

3. Diesel fuel for power generators and fire fighting water pumps  

Electricity Consumption within the Organization 

In 2017, the total quantity of electricity Consumption at 
Suvarnabhumi Airport and Don Mueang Airport was 5,944,667 
kilowatt-hour or 21,400,801 megajoules. Detail of electricity 
consumption by operating site is as follows:
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หมายเหตุ: 

1. ค่าการแปลงหน่วย อ้างอิงจาก รายงานสถิติพลังงานรายปี 2560  

 กระทรวงพลังงาน หน้า 362 ข้อ 5

2. ไม่รวมปรมิาณการใช้ไฟฟ้าส�าหรบัการให้บรกิารเตมิน�า้มนัอากาศยาน 

 ในท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

Remarks: 

1. The conversion values are referred in the Energy Statistics  
 of Thailand 2017, Ministry of Energy, page 362, clause 5.

2. Figures as shown exclude BAFS’ electricity consumption at  
 other regional airports.

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภายในองค์กรประจ�าปี 2560
Electricity Consumption within the Organization, Year 2017

สถานที่ 

Operating Sites 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

Electricity Consumption

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

(Kilowatt-Hour)

(เมกะจูล) 

(Megajoules)

1. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

3,328,000 11,980,800

2. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station

678,667 2,475,601

3. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

1,617,000 5,821,200

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Into-plane Refuelling Station

312,000 1,123,200

รวมปริมาณการใช้ ไฟฟ้าทั้งหมด 
Total Electricity Consumption

5,944,667 21,400,801
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หมายเหตุ: ไม่รวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ในท่าอากาศยาน

ภูมิภาคอื่นๆ

Remark: figures as shown exclude BAFS’ fuel consumption at 

other regional airports.

การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์

ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ในพื้นที่ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

Fuels for Vehicles

In 2017, fuels used for BAFS’ vehicles at Suvarnabhumi Airport 
and Don Mueang Airport included: 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ ประจ�าปี 2560 
Quantities of Fuels for Vehicles, Year 2017

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะ 

Types of Vehicle

จ�านวนยานพาหนะ (คัน) 

Number of Vehicles

ปริมาณเชื้อเพลิง (ลิตร) 

Quantities of Fuels (liter)

น�้ามันดีเซล 

Diesel 65 559,563

น�้ามันเบนซิน 

Benzene 15 28,556

การใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ
เคร่ืองสูบน�้าดับเพลิง 

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถให้บริการน�้ามันอากาศยานแล้ว 

บริษทัยงัมกีารส�ารองเชือ้เพลงิประเภทน�า้มนัดเีซลส�าหรบัใช้ในวตัถปุระสงค์

อื่นๆ อันได้แก่ ส�าหรับขับเคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อให้บริษัทสามารถ

ให้บริการน�้ามันอากาศยานต่อไปได้ แม้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ส�าหรับ

เครื่องสูบน�้าดับเพลิงเพื่อการฝึกซ้อมดับเพลิงในพื้นที่ต่างๆ โดยมีปริมาณ

การใช้เชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

Diesel Consumption for Electric Generators and Fire  
Fighting Pumps 

In addition to fuels used for refuelling trucks, BAFS reserves diesel 
for other objectives such as to propelling electricity generators 
to ensure continuation of service in case of power failure and for 
fire-fighting pumps during fire drill. at the operation sites. Detail 
of diesel consumption is as follows: 
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หมายเหตุ: 

1. ค่าการแปลงหน่วย อ้างอิงจาก รายงานสถิติพลังงานรายปี 2560  

 กระทรวงพลังงาน หน้า 362 ข้อ 4.5

2. ไม่รวมปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ 

 เครื่องสูบน�้าดับเพลิงในสถานีภูมิภาคอื่นๆ

Remarks: 

1. The conversion values are referred in the Energy Statistics  

 of Thailand 2017, Ministry of Energy, page 362, clause 4.5.

2. Total figures as shown exclude diesel consumption for  

 electric generators and fire-fighting pumps at other regional  

 airports. 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิงประจ�าปี 2560 
Diesel Consumption for Electric Generators and Fire-Fighting Pumps, Year 2017

สถานที่ 

Operating Sites

ปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 

และเครื่องฉีดน�้าแรงสูง 

Diesel Consumption for Electric Generators and  

High Pressure Washers

(ลิตร) 

(Liter)

(เมกะจูล) 

(Megajoules)

1. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station
15,200 553,584

2. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station
200 7,284

3. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station
1,636 59,583

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Into-plane Refuelling Station
197 7,175
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หมายเหตุ: 

1. ค่าการแปลงหน่วย อ้างอิงจาก รายงานสถิติพลังงานรายปี 2560  

 กระทรวงพลังงาน หน้า 362 ข้อ 4.2

2. ไม่รวมปริมาณการใช้น�้ามันเบนซินส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและ 

 เครื่องสูบน�้าดับเพลิงในสถานีภูมิภาคอื่นๆ

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทยัง

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยได้ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังอาคาร

จอดรถ อาคารอเนกประสงค์ และหลังคาอาคาร Electric Sub 1 ในพื้นที่

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การสนับสนุนค่าไฟฟ้าในพื้นที่นอกเหนือการให้บริการ เช่น ค่าไฟฟ้า
ป้อมต�ารวจ ค่าไฟฟ้าเสารายทาง (EN4)

บริษทัไม่มกีารใช้พลงังานจากภายนอกองค์กร อย่างไรกด็ ีบรษัิทมสีนบัสนนุ

ค่าไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าบนถนนปุ่นมีกิจ ซึ่งเป็นถนนมุ่งเข้าสู่สถานีบริการ 

จัดเก็บน�า้มันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชุมชน

รอบสถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิมคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

และให้คนสญัจรไปมาได้เดนิทางอย่างปลอดภยัมากขึน้ นอกจากนี ้บรษัิทยงั 

สนับสนุนค่าไฟฟ้าของป้อมต�ารวจบริเวณหน้าสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมอืง เป็นประจ�าทกุเดอืนเพือ่เป็นการส่งเสรมิสมัพนัธภาพ

อันดีกับหน่วยงานราชการและชุมชน

Remarks: 

1. The conversion values are referred in the Energy Statistics  
 of Thailand 2017, Ministry of Energy, page 362, clause 4.2.

2. Figures as shown excluded BAFS’ benzene consumption at  
 other regional airports.

BAFS also promotes the usage of renewable energy by 
having solar cells installed on rooftop of its Car Park Building,  
Canteen Building and Electric Sub 1 Building at Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station. 

Electricity Expense Supports for Areas Outside of the 
Organization Such As Police Booth and Street Light Poles 
(EN4)

To enhance quality of life of people in communities around 
its operating sites, BAFS has supported on monthly electricity 
expense for street light poles along Poonmeekit Road, which 
leads to Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. Moreover, 
BAFS has supported as well for electricity expense of police 
booth located in front of Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station to promote good relationship with government agency 
and community. 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันเบนซินส�าหรับเครื่องสูบน�้าดับเพลิงประจ�าปี 2560 
Benzene Consumption for Fire-Fighting Pumps Year 2017

สถานที่ 

Operating Site

ปริมาณการใช้น�้ามันเบนซินส�าหรับเครื่องฉีดน�้าแรงดันสูง 

Benzene Consumption for High Pressure Washers 

(ลิตร) 

(liter)

(เมกะจูล) 

(Megajoules)

สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 19 598
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หมายเหตุ: ไม่น�าการใช้น�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่อง

สูบน�า้ดับเพลิงมาค�านวณ

ค่าเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิคือ 253 

เมกะจูล/ตารางเมตร และค่าเฉลี่ยทั้งพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมืองคือ 83.65 เมกะจูล/ตารางเมตร

Remark: diesel consumption for electric generators and 
fire-fighting pumps is not included in the calculation. 

The average value at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station 
is 253 megajoules/square meter while the average value at 
Don Mueang Aviation Fuel Storage Station is 83.65 megajoules/
square meter.

บริษัทมีการรายงานค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง 

(Specific Energy Consumption: SEC) ในรายงานการจัดการพลังงาน 

ประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการคิดค�านวณดังต่อไปนี้

BAFS measures Specific Energy Consumption (SEC) Report and 
discloses in an Annual Energy Management Report. BAFS uses 
calculating method as follows:

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน (EN5)

ค่าการใช้พลังงานต่อตารางเมตร

Energy Intensity (EN5)

Energy Consumption per Square Meter

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)x3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Quantity of Electricity Consumption (kilowatt-hour)x3.6 (megajoules/kilowatt-hour)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรในปี 2560 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Quantity of electricity consumption within organization, year 2017 (kilowatt-hour)

พื้นที่ใช้สอยจริง (ตารางเมตร)

Actual space (square meter)

ปริมาณการให้บริการน�า้มันอากาศยานในปี 2560 (กิโลลิตร)

Quantity of volum of fuel served, year 2017 (kiloliters)

ค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ (SEC)  

Specific Energy Consumption (SEC)

Energy Intensity (EI)

• อัตราส่วนพลังงานของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อผลของ 
 กิจกรรม

บริษัทมีการรายงานอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม 

(Energy Index: EI) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

กบัปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิทีบ่รกิาร โดยมแีนวทางการคดิค�านวณดงัต่อไปนี้

• Energy Index 

BAFS measures Energy Index (EI) Report which shows ratio of 
quantity of electricity consumption per volume of fuel served. 
BAFS uses calculating method as follows:
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หมายเหตุ:

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรใช้เฉพาะพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเก็บน�า้มนั 

 อากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน 

 สวุรรณภมูโิดยไม่นบัรวมปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช้กบั บรษัิท ขนส่งน�้าทางท่อ 

 จ�ากัด และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด 

2. ปริมาณการให้บริการน�้ามันอากาศยานค�านวณจากปริมาณน�้ามัน 

 ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในปี 2560 ค่า Energy Index ของบริษัทอยู่ที่ 0.822 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อกิโลลิตร ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ที่ 1.046 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ต่อกิโลลิตร 

ความริเริ่มในการลดพลังงานที่ถูกใช้พลังงานทางอ้อมและปริมาณ 
ที่ลดได้ (EN6)

บริษทัมกีารด�าเนนิมาตรการลดการใช้พลงังานทกุๆ ปี โดยเน้นการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน

ทดแทนในพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง สถานี

บริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเอง  

ส่วนในพื้นที่สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการ 

เตมิน�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมูเิป็นพืน้ทีข่อง บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั 

(มหาชน) ในปี 2560 บริษัทมีการด�าเนินมาตรการด้านไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. พ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง

• การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

บริษัทด�าเนินการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จ�านวน  

1 เครื่อง และขนาด 12,000 BTU จ�านวน 3 เครื่อง ที่สถานีบริการจัดเก็บ

น�้ามันอากาศยานดอนเมือง มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศสามารถ

ช่วยลดการประหยัดไฟฟ้าได้จ�านวน 5,178 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และ

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยปีละ 3,013.98 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Remarks: 

1. Electricity Consumption within the organization excludes  
 the usage for the operation of Fuel Pipeline Transportation  
 Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline Co.,ltd.

2.  The volume of fuel served includes only Suvarnabhumi  
 Airport.

In 2017, BAFS’ energy index value was 0.822 kilowatt-hour per 
kiloliter, which was lower than predetermined target at 1.046 
kilowatt-hour per kiloliter. 

Initiatives to Reduce Energy Consumption and Reductions 
Achieved (EN6)

BAFS has implemented energy consumption reduction by 
improving electrical equipment efficiency and installing electrical 
equipment that consume renewable energy at Don Mueang and 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations, where their areas 
belong to BAFS. Don Mueang and Suvarnabhumi Into-plane 
Refuelling Stations areas belong to the Airports of Thailand PLC. 
In 2017, BAFS has conducted energy consumption reduction 
with detail as follows:  

1. Don Mueang Aviation Fuel Storage Station 

• Changing air conditioners within the building

BAFS had 1 air conditioner with capacity at 18,000 BTU and 3 
air conditioners with capacities at 12,000 BTU at Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station changed. The measurement of air 
conditioner change reduces 5,178 kilowatt-hours or equals to 
3,013.98 kilograms carbon dioxide equivalent per year.

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)x3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Quantity of Electricity Consumption (kilowatt-hour)x3.6 (megajoules/kilowatt-hour)

พื้นที่ใช้สอยจริง (ตารางเมตร)

Actual space (square meter)
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2. พ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

• โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

ในปี 2560 บริษัทด�าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 

โซล่าเซลล์ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิ3 สถานที ่ดงันี้ 

1. บริเวณหลังคาอาคารจอดรถ มีขนาดพื้นที่ติดตั้ง 324 ตารางเมตร 

2. บริเวณด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ มีขนาดพื้นที่ติดตั้ง 320  

 ตารางเมตร 

3. บริเวณหลังคา ของอาคาร Electrical Sub 1 มีขนาดพื้นที่ติดตั้ง 

 170 ตารางเมตร รวมพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 170 ตารางเมตร 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน (แสงอาทิตย์) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากระบบสายส่ง  

( On-Grid Renewable Electricity ) โดยมีก�าลังติดตั้งรวม 138.38 kW  

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะน�าไปใช้ภายในอาคาร Main Building และ Operation 

Building โดยโครงการสามารถลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าได้จ�านวน 252,543.50  

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือเท่ากับ ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเฉลี่ยปีละ 140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2. Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

• Solar cell system installation for electrical energy  
 generation 

In 2017, BAFS had solar cell system installed for electrical energy 
generation at 3 areas in Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station with detail as follows: 

1. Car park building rooftop area; 324 square meters 

2. Canteen Building; 320 square meters 

3. Electrical Sub 1 building rooftop area; 170 square meters 

To replace on-grid renewable electricity, the project has been 
conducted to generate electricity from renewable energy 
(solar energy) with total capacity of 138.38 kW. The quantity 
of electricity generated from solar energy is used within the 
Main Building and Operation Building. The project helps reduce 
electricity consumption at 252,543.50 kilowatt-hours per  
year or equals to reducing greenhouse gas emissions yearly for 
140 tons carbon dioxide equivalent by average.

กิจกรรมการใช้น�้าภายในองค์กร

1. การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพของ 

 บริษัท 

บรษิทัมกีารตัง้เป้าหมายในการลดการใช้น�า้ภายในองค์กร จ�านวนร้อยละ 5 

จากค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น�้าประปาของปีก่อนหน้า ในการปลูกจิตส�านึก

ให้แก่พนักงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรน�้าและแสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของบริษัทที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความยั่งยืน

ให้แก่พนักงานในการน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

สรุปภาพรวมการรณรงค์เพื่อลดการใช้น�้าของบริษัทไตรมาส 4 โดยมี 

ผลด�าเนินการดังนี้

The Usage of Water within the Organization

1. Water Resource Allocation and Water Efficiency

BAFS sets its target for water use reduction at 5 percent of 
water consumption, comparing to the previous year. BAFS 
fosters employees’ consciousness on reducing the use of 
resources, especially water. BAFS also performs as a sustainability 
role model, so that; its employees shall adopt and apply it on 
their everyday lives. 

Summary on Reduction the Use of Water in the 4th Quarter
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ในปี 2560 ทีผ่่านมาคณะท�างานลดโลกร้อนได้มกีจิกรรมประกวดโปสเตอร์

การอนุรกัษ์การใช้พลังงาน โดยมหีวัข้อ การประหยดัน�า้ในองค์กร กิจกรรม

ดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการการรณรงค์ลดการใช้น�้าตลอดจนสื่อถึงคุณค่า

ของน�้าภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานเห็นถึงความส�าคัญของน�้าและการใช้

น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อบรมการจัดท�าสื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานในองค์กร

บริษัทได้จัดอบรมการจัดท�าสื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน 

ในองค์กร โดยมจีดุมุง่หมายเผยแพร่ความรูพ้ืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อม ประเภท

ของพลังงานในรูปแบบต่างๆ มาตรการอนุรักษ์พลังงานและขั้นตอนการ 

จดัท�ารายงานการจดัการพลงังานใหเ้ป็นทีเ่ข้าใจแก่พนักงานภายในองคก์ร 

การจดัอบรมดงักล่าวจดัขึน้เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Centra 

by Centara ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

การออกแบบโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายใต้หัวข้อ “การออกแบบ

โปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์พลังงาน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานส่งผลงาน 

การออกแบบโปสเตอร์ในสามหวัข้อ ได้แก่ การสร้างจติส�านกึอนรัุกษ์พลังงาน 

พลงังานทดแทนภายในองค์กร และการประหยดัน�า้ภายในองค์กร กจิกรรม 

ดงักล่าวมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้พนกังานตระหนกัในความส�าคญัการใช้พลงังาน 

ไฟฟ้า เหน็คณุค่าความส�าคญัของการใช้น�า้ และให้พนกังานตระหนกัรูเ้กีย่วกบั 

โครงการอนุรักษ์พลังงานทดแทนภายในองค์กร

In 2017, the Green Committee arranged the energy conservation 
poster contents in the theme of saving water within the 
organization. The purpose of this event was to show the value 
and importance of the water efficiency to the employees. 

2. Energy Conservation Promotion Activities

Making media to publicize energy information within the 

organization

BAFS organized training course on making media to publicize 
energy information within the organization with aims to 
disseminate information regarding BAFS’ energy management, 
energy types, energy conservation measures and energy 
management reporting procedure to its employees. Such training 
was held on July 6th, 2017 at Centra by Centara Government 
Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana. 

Energy Conservation Poster Designs

BAFS arranged energy conservation activity: “Energy Conservation 
Poster Design”. Its employees could submit their poster designs 
in 3 themes namely Boosting Energy Awareness, Renewable 
Energy in Organization, and Saving Water in Organization. The 
activity’s objectives included fostering employees’ consciousness 
on the usages of electrical energy and water as well as raising 
employees’ awareness on renewable energy conservation 
project.

ค่า Base Value ปี 2560 (จากการใช้น�า้เฉลี่ยองค์กร 2 ปี ล่าสุด (ปี 2558 & ปี 2559) =  2,732 ลูกบาศก์เมตร/cubic meters 
Base value 2017 (the average of water consumption in the last 2 years, 2015 - 2016)

ค่าเป้าหมายการลดใช้น�้าของบริษัท 5% (Target Value) =  2,595 ลูกบาศก์เมตร/cubic meters

ผลการรณรงค์การใช้น�้า ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการใช้น�้า  =  1,936 ลูกบาศก์เมตร/cubic meters 
Outcome of the campaign in 2017: BAFS’ quantity of water consumption

เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเป้าหมาย (Target Value) การลดใช้น�้าบริษัทสามารถลดได้ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย = -25% 
Compared to target value, BAFS’ performance on the use of water is higher than target value
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วันวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน

บริษทัได้มกีารจดังานวนัวฒันธรรมความปลอดภยัโดยให้คณะท�างานต่างๆ 

เข้าร่วมแสดงนิทรรศการการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะท�างาน 

ลดโลกร้อนซ่ึงเป็นคณะท�างานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทได้จัดกิจกรรม 

ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในยุค 4.0 ซึ่งกิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าว ช่วยให้ 

พนกังานได้รบัความรูเ้กีย่วกบัพลงังานทีส่�าคญัของทัง้บรษิทัและประเทศไทย  

รวมถึงทิศทางพลังงานที่ส�าคัญในอนาคต 

Sustainable Safety Culture’s Day

BAFS organized the Sustainable Safety Culture’s Day, which 
allowed BAFS’ work groups to exhibit their performances. The 
Global Warming Mitigation Work Group undertaking energy 
conservation arranged activity to provide knowledge regarding 
energy in 4.0 era. Such activity helped increase employees’ 
knowledge on BAFS and the country’s vital energy and the 
significant direction of energy in the future. 

Energy Conservation Promotion Measures 

In accordance with Energy Conservation Promotion Measures 
with Monitoring Mechanism and Legal Energy Management 
Certification Project, BAFS received supporting fund from the 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
for 40,000 Baht. BAFS’ performance on its energy conservation 
in 2016, which derived from its energy conservation measure 
implementation, was not less than 15% of the total energy 
consumption. Such performance is a result of solar cell rooftop 
installation with capacity of 3.12 kWp (on grid) and change of 
flood light (LED) with capacity of 14.29 kW at Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station.
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โครงการส่งเสริมการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

บรษิทัได้รบัเงินสนบัสนนุจากโครงการส่งเสรมิการด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์

พลังงานด้วยกลไกการตรวจและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

จากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน จ�านวน 40,000 บาท 

โดยมีผลการอนุรักษ์พลังงานจากการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ในการจัดท�าระบบการจัดการพลังงาน รอบปี 2559 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1.5 ของปรมิาณการใช้พลงังานรวม ผลการอนรุกัษ์พลงังานปี 2559 

มาจากมาตรการตดิตัง้ Solar Cell Rooftop ขนาด 3.12 kWp (แบบ On grid )  

และมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ Flood light (LED) จ�านวนรวม 14.29 kW 

ที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มอบโล่เกียรติยศแก่บริษัทเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซ 

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ส�าหรับ

โครงการตดิตัง้ระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์และโครงการเปล่ียน

หลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะสอง พร้อมทั้ง

ยังได้รับประกาศนียบัตรจากการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรประจ�า

ปี 2559 ในงานวันร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

BAFS Received Honour Plaque and Certification from the 
Ministry of Natural Resource and Environment 

Dr. Wijarn Simachana, Permanent Secretary of the Ministry of 
Natural Resource and Environment, bestowed honour plaque 
and certification to Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) 
on the occasion that BAFS joined Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program (T-VER) and conducted projects included 
installation of solar cell system to generate electricity project 
and change of light bulbs to be light emitting diode; phase two. 
BAFS also received Corporate Carbon Footprint Certificate 2016 
on the Global Warming Mitigation Day, September 19th, 2017, 
which was arranged by Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization).
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร (EN15-17)

ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายในองค์กรโดยข้อมูลผ่านการรับรองจากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน

พลงังานเชงินเิวศเศรษฐกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก ดร.วิจารย์ 

สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2560 

ส�าหรบัข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีผ่่านการทวนสอบจะเป็น 

ข้อมูลกิจกรรมของปี 2559 โดยมีรายละเอียดปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกภายในองค์กร ดังนี้

Amount of Greenhouse Gas Emissions (EN15-17) 

In 2017, BAFS measures corporate carbon emission and 
prepares the accounting and report which was certified by 
the Excellence Center of Eco-Energy, Faculty of Engineering, 
Thammasat University.  BAFS also received a Carbon Footprint 
Certification from Dr. Wijarn Simachana, Permanent Secretary of 
the Ministry of Natural Resource and Environment on September 
19th, 2017.

The information on amount of greenhouse gas emissions, which 
was already verified, includes details of activities in year 2016 
as follows: 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
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Unit: Ton of Carbon Dioxide Equivalents 

Remark: Information regarding amount of greenhouse gas emissions of year 2017 is being verified in compliance with reporting approach of  

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). 

หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรประจ�าปี 2560 อยู่ในขั้นตอนการทวนสอบความถูกต้อง โดยใช้แนวทางการรายงานขององค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจ�าปี 2559 
Greenhouse Gas Emissions within the Organization, Year 2016 

ขอบเขตที่ 1 

Scope 1

การเผาไหม้โดยตรง Direct Emissions

การเผาไหม้น�า้มันเชื้อเพลิงดีเซล Diesel combustion 1,491.38

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน Benzene combustion 61

การเผาไหม้น�า้มันเชื้อเพลิงเบนซินจากเรือ Diesel combustion from ship -

การประกอบอาหารภายในองค์กร Cooking inside the organization 5.4

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า Diesel combustion from electric generator 28.7

การเผาไหม้น�า้มนัเชือ้เพลงิเบนซนิส�าหรบัเครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิ Benzene combustion from fire-fighting pump 0.05

การเผาไหม้น�า้มนัเชือ้ JET A1 ส�าหรบักจิกรรมซ้อมดบัเพลงิ Fuel consumption on fire drill 2.07

การรัว่ซมึของสารท�าความเยน็ในเครือ่งปรบัอากาศ Leakage of Refrigerant in air conditioner 137.28

การบ�าบัดน�้าเสียภายในองค์กร Waste water treatment in the Organization 53.33

รวมปริมาณการเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงขอบเขตที่ 1 Total amount of direct emission in the scope 1 1,779.21

ขอบเขตที่ 2 

Scope 2

การเผาไหม้โดยอ้อม Indirect Emission

การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร Electricity Consumption within the organization 3,540.42

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 Total amount of indirect emission in the scope 2 3,540.42

ขอบเขตที่ 3 

Scope 3

การเดินทางโดยเครื่องบิน Air travel 78.28

การใช้กระดาษ Usage of paper 8.21

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 Total amount of emission  in the scope 3 86.49

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต Grand total amount of greenhouse gas emissions in 3 scope 5,406.12
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Greenhouse Gas Emission Intensity (EN18)

บรษิทัมกีารรายงานดชันีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กรต่อการให้

บริการน�้ามันอากาศยาน (Greenhouse Gas Emissions Intensity) ซึ่ง

เป็นการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรกับ

ปรมิาณน�า้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ห้บรกิาร โดยมแีนวทางการคิดค�านวณดงัต่อไปนี้

Greenhouse Gas Emission Intensity (EN18)

BAFS measures greenhouse gas emission intensity by comparing 
the amount of greenhouse gas emission to the volume of fuel 
served. BAFS applies calculation method as follows:

หมายเหตุ 

1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรปี 2560 นับรวม 

 เฉพาะปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรใช้เฉพาะพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเก็บ 

 น�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยาน 

 สุวรรณภูมิโดยไม่นับรวมปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กับ บริษัท ขนส่งน�้ามัน 

 ทางท่อ จ�ากัด และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด 

2. ปริมาณการให้บรกิารน�า้มนัอากาศยานค�านวณจากปรมิาณน�า้มนัทีใ่ห้ 

 บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในปี 2560 บริษัทมีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรจาก

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน

สุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อการให้

บริการน�้ามันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่ากับ 0.609 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านลิตร 

Remark:

1. The greenhouse gas emission within the organization 
 excludes the usage for the operation of Fuel Pipeline  
 Transportation Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline  
 Co., Ltd.

2. The volume of fuel served includes only Suvarnabhumi  
 Airport

In 2017, The greenhouse gas emission intensity that derived from 
electrical energy consumptions at Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station and Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 
per 1 million liters of aviation fuel distributed at Suvarnabhumi 
Airport was 0.609 ton of carbon dioxide equivalents.

Greenhouse Gas (GHG) Intensity = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรปี 2560 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
     Amount of greenhouse gas within the organization, year 2017 
     (Ton of Carbon Dioxide Equivalents)

     ปริมาณการให้บริการน�า้มันอากาศยานในปี 2560 (ล้านลิตร) 
     The volume of fuel served, year 2017 (million liter)
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ปริมาณน�้าทิ้ง (จ�าแนกตามคุณภาพน�้าและปลายทางที่ทิ้งน�้า) 
(G4-EN22) 

บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายในการดูแลและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

จึงมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งอย่างใกล้ชิดตาม 

แผนงานทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงการตรวจวดัคุณภาพน�า้ทิง้ด�าเนนิการโดยหน่วยงาน

ทีข่ึน้ทะเบยีนห้องวเิคราะห์คณุภาพเอกชนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้นี้

บริษัทมีการด�าเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1) พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ น�้าทิ้งจะถูก 

 บ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ท�าให้คุณภาพน�้าทิ้งที่ผ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู ่คลอง 

 หนองงูเห่าได้ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งในพื้นที่ของบริษัท  

 รวมถึงที่ปล่อยลงสู่คลองหนองงูเห่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการ 

 ก�าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2560 โดยในปี 2559 - 2560 ได้มีการ 

 ตรวจวัดคุณภาพดิน และน�้าใต้ดินในพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน 

 อากาศยานสวุรรณภมู ิพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีร่าชการก�าหนดด้วย

2) พื้นที่สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ น�้าทิ้งจะถูก 

 บ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ท�าให้คุณภาพน�้าทิ้งที่ผ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู่บ่อพัก 

 น�้าทิ้งก่อนเข้าระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ได้ ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งในพื้นที่ของบริษัท ผ่านเกณฑ์ 

 มาตรฐานที่ราชการก�าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2560

3) พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง และสถานี 

 บริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง น�้าทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วยระบบ 

Volume of Wastewater (Total water discharged by quality 
and destination) (G4-EN22)

BAFS imposes policy regarding environmental conservation and 
maintenance, therefore; in accordance with its operating plan, 
BAFS has closely monitored and controlled on wastewater 
quality. Wastewater quality measurement is conducted by 
private laboratory that registered with the Department of 
Industrial Works. Details of water treatment at BAFS’s 3 operating 
sites are as follows:

1) Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station Discharged  
 water is treated by effective and standard wastewater  
 treatment system, thus, it can be discharged to Nong Ngu  
 Hao canal. From 2006 - 2016, assessment results of water  
 quality in BAFS’ area including wastewater discharged to  
 Nong Ngu Hao canal show that it has passed official  
 benchmark. Moreover, during 2016 - 2017, qualities of soil  
 and underground water in Suvarnabhumi Aviation Fuel  
 Storage Station’s area were examined and they also 
 passed official benchmarks accordingly. 

2) Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station Discharged  
 water is treated by effective and standard wastewater  
 treatment system, thus, it can be discharged to clarifier 
 before passing to central waste water treatment system of  
 Suvarnabhumi Airport. From 2006 - 2017, assessment 
 results of water quality in BAFS’ area show that it has passed  
 official benchmark. 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management
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 บ�าบดัน�า้ทิง้ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คณุภาพน�า้ทิง้ 

 ที่ผ ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู ่คลองเปรมประชากรได ้

  ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าในพื้นที่ของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 ที่ราชการก�าหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2560 โดยในปี 2559 - 2560  

 ได้มกีารตรวจวดัคณุภาพดนิ และน�า้ใต้ดนิในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเก็บ 

 น�้ามันอากาศยานดอนเมือง พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการ 

 ก�าหนดด้วย

น�้าหนักรวมของสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย (ระบุชนิดและวิธีการก�าจัด) 
(G4-EN23)

บริษัทบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันที่แหล่งก�าเนิด และมีการ

รณรงค์และเสรมิสร้างจติส�านกึทางด้านสิง่แวดล้อม (3Rs: Reuse Reduce 

Recycle) แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่เห็นเด่นชัด ได้แก่การแบ่งประเภท

ของภาชนะรองรับขยะเป็นสีต่างๆ รวมถึงด�าเนินการจัดเก็บในสถานที่

เฉพาะและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 

- ขยะปฏิกูลทั่วไป ที่มาจากอาคารส�านักงาน

- ขยะปนเปื้อนน�้ามัน เช่น ผ้าซับน�้ามัน ท่อทางและอุปกรณ์ที่มีการ 

 ซ่อมบ�ารุงรักษา เป็นต้น

- น�้ามันหล่อลื่นที่มาจากการบ�ารุงรักษา เครื่องจักรและรถบริการ 

 น�้ามันอากาศยาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับของเสียอันตราย 

(Dangerous Waste Disposal Protocol) ทีช่ดัเจน ครอบคลมุในทกุขัน้ตอน 

การด�าเนินงานของบริษัท

ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือของเสียดังกล่าวข้างต้น บริษัท มีการก�าหนดปริมาณการ 

จัดเกบ็ และควบคมุดแูลอย่างสม�า่เสมอโดยผูร้บัผดิชอบ และการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริหาร

จัดการวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญ จึงมอบหมายให้

ผู้แทนฝ่ายบริหารในระดับผู้อ�านวยการฝ่ายเป็นประธานคณะกรรมการ 

ดังกล่าว โดยก�าหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาและควบคุม

ให้มีการจ�าแนกของเสียและก�าหนดวิธีในการก�าจัดของเสียให้เป็นไปตาม

3) Don Mueang Aviation Fuel Storage Station and Into-plane  
 Refuelling Station Discharged water is treated by effective and  
 standard wastewater treatment system, thus, it can be  
 discharged to Prem Prachakoen canal. From 1994 - 2017,  
 assessment results of water quality in BAFS’ area show that  
 it has passed official benchmark. Moreover, during 2016 - 2017,  
 qualities of soil and underground water in Don Mueang  
 Aviation Fuel Storage Station’s area were examined and  
 they also passed official benchmarks accordingly. 

Total Weight of Waste (Type and Disposal Method) 
(G4-EN23)

BAFS has managed environment by taking preventive action 
at a root cause with solid campaigns to create environmental 
consciousness (3Rs: Reuse, Reduce and Recycle) on its employees 
and contractors, for example, different colours of waste cans 
are prepared for different kinds of waste and they are placed 
in specific areas to ensure safety. The detail of waste includes: 

- General wastes from office buildings.

- Oil contaminated waste, such as oil cloths, pipes, and  
 equipment that were repaired, etc.

-  Lubricants from machines and refuelling vehicles 
 maintenances.

Moreover, BAFS prepares explicit dangerous waste disposal 
protocol which encompasses every operating procedure. 
Quantities of all kinds of waste as aforementioned are regularly 
controlled by officers under supervision of the Unused Material 
Management Committee. BAFS has emphasized on this matter, 
therefore; its management’s representative, who is departmental 
director, is assigned to be Chairman of the Committee. Further, 
the Unused Material Management Committee meeting is held  
on 3-month basis to consider and control classification of wastes as 
well as to specify disposal methods to meet official requirements 
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มาตรฐานที่ราชการก�าหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในปัจจุบัน 

ยังไม่มีประเด็นปัญหาหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบบริษัท 

ถึงขั้นน�าไปสู่ข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิขององค์กร

จ�านวนครั้งและปริมาตรรวมของการหกรั่วไหลที่มีนัยส�าคัญ 
(G4-EN24) 

ตั้งแต่ปี 2549 - 2560 บริษัทไม่มีเหตุการณ์รั่วไหลของน�้ามัน โดยข้อมูล 

ดังกล่าวได ้มีการรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องจาก บมจ. 

ท่าอากาศยานไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบาย

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตาม

มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันการรั่วไหลของน�้ามัน

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมกีารด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัเหตกุารณ์น�า้มันรัว่ไหล ดงันี้

1. มีการควบคุมและตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลของน�้ามัน 

 อากาศยานตามแผนบ�ารุงรักษา (Preventive Maintenance Plan)  

 อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลที่ชัดเจน  

 ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการด�าเนินงานของบริษัท

3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency  

 Procedure) เพื่อรองรับเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลอย่างน้อยปีละ  

 1 ครั้ง

4. มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทในทุกพื้นที่ๆ 

 ละ 1 ครั้งต่อเดือน โดยเฉพาะความพร้อมรองรับเหตุการณ์น�้ามัน 

 อากาศยานรั่วไหล 

5. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู ้รับผิดชอบในการตอบสนอง 

 เหตุฉุกเฉิน (Emergency Duty Personnel) โดยเฉพาะความพร้อม 

 รองรับเหตุการณ์น�้ามันอากาศยานรั่วไหล ตามแผนงานอย่าง 

 ต่อเนื่อง 

and techniques. At present, there is none of complaint  
regarding environmental impact to communities around the 
Company. 

In 2017, BAFS imposed environmental and climate change 
policy which focuses on compliances of environmental laws, 
regulations and standards that are relevant to the Company’s 
business operations. 

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

During 2006 - 2016, BAFS has not experienced any fuel spill 
event. The information on this matter has been examined and 
reported by Airports of Thailand PLC., which reveals that BAFS 
has effectively and continually complied with its policy and  
goals that set to be in line with international standards regarding 
fuel spill protection. Nonetheless, BAFS sets up measures to 
prevent fuel spill with detail as follows: 

1. Controlling and monitoring aviation fuel spill protection  
 system in accordance with maintenance plan regularly.

2. Providing explicit operating practices that encompass the  
 whole operating processes in case of fuel spill. 

3. Reviewing and revising Emergency Procedure to withstand  
 fuel spill for at least once a year.

4. Conducting rehearsal as per specified in Emergency  
 Procedure at every operating site for once a month, especially  
 on promptness to withstand aviation fuel spill situation. 

5. Reviewing roles and responsibilities of Emergency Duty  
 Personnel as specified in work plan consistently.

6. Reviewing Emergency Response Preparedness as per  
 specified in standards of Occupational Health and Safety  
 Management Systems (OHSAS 18001:2007). 

7. Monitoring, controlling and overseeing quality of wastewater 
 closely to ensure that there is none of fuel contamination  
 in the event of fuel spill.
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6. มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัย 

 และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ในเรื่องการเตรียม 

 ความพร้อมตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness 

  and Response)

7. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมดูแลคุณภาพน�้าทิ้งอย ่าง 

 ใกล้ชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน�า้มัน หากเกิดเหตุการณ์น�้ามัน 

 รั่วไหล

8. จัดตั้งทีมดับเพลิงและกู ้ภัยประจ�าทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง 

 ก�าหนดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจ�าทุกเดือน

9. จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิงและกู้ภัยไปอบรมกับ 

 สถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะในการตอบสนอง 

 ภาวะฉุกเฉิน เป็นประจ�าทุกปี

10. บริษัทมีการประกาศนโยบายคุณภาพในด้านการให้บริการโดย 

 ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมการเกิดน�้ามันรั่วไหล 

 จากระบบการให้บริการน�้ามันอากาศยาน

น�้าหนักของเสียอันตรายที่ถูกขนถ่าย น�าเข้า ส่งออก หรือบ�าบัดภายใต้
ข้อแก้ ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการก�าจัด ภาคผนวกที่ 1 2 3 และ 8 รวมถึง
ร้อยละของของเสียที่ขนถ่ายข้ามประเทศ (G4-EN25) 

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการลดการเกดิของเสยีอนัตรายจากการด�าเนนิงาน 

โดยด�าเนินการจัดเก็บในสถานที่เฉพาะและปลอดภัย ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ 

ของเสียอันตราย บริษัทมีการก�าหนดปริมาณการจัดเก็บ และควบคุมดูแล

อย่างสม�่าเสมอโดยผู้รับผิดชอบ และการด�าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ซึง่บรษิทัให้ความส�าคัญโดยมอบหมายให้ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารระดับ

ผู้อ�านวยการฝ่ายเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีการประชุมทุก  

3 เดือน เพื่อพิจารณาและควบคุมให้มีการจ�าแนกของเสียอันตรายและ

ก�าหนดวธิใีนการก�าจัดของเสยีอนัตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานทีห่น่วยงาน

ราชการก�าหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8. Setting up fire-fighting teams and rescuer teams for every  
 operating site including conducting regular rehearsal on  
 monthly basis. 

9. Assigning members of fire-fighting teams and rescuer teams to  
 attend training courses that arranged by external organizations  
 in order to improve their knowledge and skills regarding  
 Emergency Response Preparedness on yearly basis.

10. Imposing service quality policy by concerning to  
 environmental impact and controls fuel leakage from 
 aviation fuel service system. 

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

BAFS places importance on reduction of hazardous waste which 
derived from its operations, thus, hazardous waste is stored in 
specific and safe area accordingly. BAFS specifies volume of 
stored hazardous waste whiles having them controlled regularly 
by persons in charge under close supervision of the Unused 
Material Management Committee. Meanwhile, its management’s 
representative, who is departmental director, is assigned to be 
Chairman of the Committee. The Unused Material Management 
Committee meeting shall be held on 3-month basis to consider 
and control classification of hazardous wastes as well as to specify 
disposal methods to meet official requirements and techniques. 

Coordinated by Procurement Department, the hazardous waste 
disposal is conducted by transporter and disposal agency who 
are licensed by the Department of Industrial Works. It is correctly 
disposed in accordance with disposal technique. Since hazardous 
waste disposal has been done domestically, there is none of 
transported, imported, exported, or treated waste deemed 
hazardous under the terms of the Basel Convention Annex 
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ทั้งนี้การก�าจัดด�าเนินการโดยใช้ผู้ขนส่งและผู้รับก�าจัดที่ได้รับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มแีผนกจดัซือ้เป็นผูป้ระสานงาน ก�าจดัด้วยวธิกีาร

ทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการ และการก�าจดัดงักล่าวด�าเนนิการภายในประเทศ 

จึงท�าให้ไม่มีการขนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายที่ถูกขนถ่าย น�าเข้า 

ส่งออก หรือบ�าบัดภายใต้ข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการ

เคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก�าจัด อย่างไรก็ดีบริษัท

ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ โดยจัดท�าบัญชีการก�าจัดของเสียอันตรายจากการด�าเนินธุรกิจ

ขององค์กรที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซ่ึงบรษิทัได้ด�าเนนิการจดัการของเสยีอนัตราย จากการตระหนกัถงึอนัตราย

จากของเสยีปนเป้ือนสารเคม ีภาชนะบรรจสุารเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักร่อนได้หรอื

สารไวไฟทีก่่อให้เกดิอนัตรายต่อบคุคลหรอืกระทบต่อสิง่แวดล้อม บรษัิทจงึ

ได้ด�าเนินการคัดแยกของเสียปนเปื้อนและว่าจ้างผู้ขนส่งของเสียอันตราย

เพื่อขนส่งขยะไปก�าจัดอย่างถูกวิธี 

ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรตามพระราช-

บญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ได้แก่ ไส้กรองน�า้มนั ถุงมอืปนเป้ือนน�า้มนั 

และภาชนะปนเป้ือนน�้ามนั เป็นต้น จะน�าไปเกบ็รวบรวมในโรงเก็บของเสีย

อนัตรายซึง่บรษิทัได้จดัเตรยีมไว้จ�านวนสองพืน้ที ่ได้แก่ สถานบีรกิารน�า้มนั

อากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันสุวรรณภูมิ 

ของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด� าเนินธุรกิจในพื้นที่ 

ท่าอากาศยานดอนเมอืงและสถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง 

จะน�าไปเก็บรวบรวมที่โรงเก็บขยะปนเปื้อนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมือง ส่วนของเสียปนเปื้อนที่เกิดจากพื้นที่สถานีบริการ

น�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน

สวุรรณภมูกิจ็ะน�าไปเกบ็รวมทีโ่รงเกบ็ของเสยีปนเป้ือนทีส่ถานบีรกิารน�า้มนั

อากาศยานสุวรรรภูมิ ทั้งสองพื้นที่มีการก�าหนดระยะเวลาในการขนย้าย

ของเสียไปก�าจัดทุกๆ 60 วัน

ส�าหรบัน�า้หนกัของเสยีอนัตรายทีถ่กูน�าไปก�าจดันอกบรษิทัทัง้หมดในรอบปี 

2560 คือ 3,055 กิโลกรัม บริษัทไม่มีการรับของเสียอันตรายจากแหล่งอื่น 

regarding control of hazardous waste shipped internationally 
and disposal. Nonetheless, BAFS has adhered to and complied 
with environmental and climate change policy, therefore, BAFS 
prepares a list of the hazardous wastes which are occurred from 
the Company’s operations. Such list can be tangibly examined.

With regard to the hazardous waste disposal management, as 
BAFS recognizes that chemical wastes and corrosive chemical 
containers or flammable substances may cause hazard to 
people or affect the environment BAFS sorts contaminated 
wastes and hires the transporters to have them disposed with 
correct methods. 

In accordance with the Hazardous Substance Act B.E. 2535 
(1992), the hazardous wastes which are occurred from BAFS’ 
business operations include oil filters, oil contaminated gloves 
and containers. BAFS has them kept in the hazardous wastes 
storage facilities at two operating sites namely Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station. 

The hazardous wastes derived from the business operations in 
the areas of Don Mueang Airport and Don Mueang Aviation Fuel 
Storage Station are gathered and kept at the hazardous wastes 
storage facility in Don Mueang Aviation Fuel Storage Station 
while the hazardous wastes from Suvarnabhumi Into-plane 
Refueling Station and Aviation Fuel Storage Station are kept at 
the hazardous wastes storage facility in Suvarnabhumi Aviation 
Fuel Storage Station. The hazardous wastes from both storage 
facilities are scheduled to be disposed in every 60 days. 

Total weight of the hazardous wastes that were disposed outside 
of BAFS’ areas in 2017 was 3,055 kilograms. BAFS has never 
taken the hazardous wastes from other sources into its areas 
and has never exported the hazardous wastes to foreign country 
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เข้ามาในบริษัทและไม่มีการขนส่งออกไปก�าจัดนอกประเทศ ปริมาณของ

เสียอันตรายในรอบปี 2560 สามารถแบ่งตามรหัสของชนิดและประเภท

ของสิ่งปฏิกูล ได้ต่อไปนี้

หมายเหตุ: 

1. หน่วยเป็นกิโลกรัม

2. รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อ้างอิง  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

3. ปริมาณดังกล่าวเป็นข้อมูลเพียงบางส่วน

รายการของเสียอันตรายที่ถูกขนส่งไปก�าจัดนอกพื้นท่ี ประจ�าปี 2560 
List of Hazardous Wastes Disposed at Outside Area in Year 2017

No.
รายการขยะ 

List of Wastes
รหัสของเสียอันตราย 
Hazardous Waste 

Codes

วิธีก�าจัดขยะ 
Waste Eliminating 

Methods

รวมปริมาณขยะทั้งหมด 
Total of Waste 

Quantities

1. สาย HOSE 15 02 02 071 838

2. ไส้กรองน�้ามัน Oil filter 15 02 02 042 1,339

3. แบตเตอรี่ Battery 16 06 01 073 48

4. หลอดไฟ Light bulb 16 02 15 073 94

5. เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน Contaminated textile glove 15 02 02 042 615

6. โฟม Foam 15 02 02 071 14

7. กระป๋องสเปรย์ Spray can 15 01 11 073 35

8. ภาชนะปนเปื้อน Contaminated container 15 02 10 073 72

รวมปริมาณขยะทั้งหมด Total of Waste Quantities 3,055

for elimination. The hazardous wastes occurredin 2017 can be 
classified by waste codes as follows: 

Remark: 

1. Unit of measurement is kilogram.

2. The hazardous waste codes mentioned are referred in  
 Notification of the Ministry of Industry on Disposal of Wastes  
 or Unusable Materials B.E. 2548 (2005).

3. Waste quantities as mentioned are some parts of information.
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ตารางที่ 2 แสดงวิธีการก�าจัดขยะแต่ละประเภทโดยแยกตามน�้าหนัก

1. หน่วยเป็นกิโลกรัม

2. รหัสเลข 3 หลักแบ่งตามประเภทการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 

 ไม่ใช้แล้ว อ้างองิจาก ภาคผนวกที ่4 ของประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  

 เรื่อง การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

สรุปภาพรวมปริมาณของเสียอันตรายที่มีน�้าหนักมากที่สุดในปี 2560  

มาจากไส้กรองน�า้มนั และเศษผ้าถุงมอืปนเป้ือนน�า้มนัซ่ึงมาจากกระบวนการ 

ซ่อมบ�ารุงรถให้บริการน�า้มันอากาศยาน ของเสียส่วนนี้จะใช้วิธีการจัดการ

สิง่ปฏกิลูประเภท 04 (042) คอื มกีารน�ากลบัมาใช้ประโยชน์อกี (Recycle) 

โดยจะน�าไปผ่านกระบวนการผสมเพือ่ให้เป็นเชือ้เพลงิสงัเคราะห์ และน�าไป

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสมต่อไป 

ส่วนของเสียประเภทสาย Hose และโฟมซึ่งใช้ส�าหรับรองกันกระแทก

ส�าหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ จะน�าไปก�าจดัด้วยวธิปีระเภท 07 (071) คอื 

การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

ส่วนของเสียอันตรายประเภทแบตเตอรรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ และ

ภาชนะปนเปื้อน จะน�าไปก�าจัดด้วยวิธีประเภท 07 (073) กล่าวคือ มีการ 

ปรับเสถียรเพื่อท�าลายฤทธิ์และให้อยู ่ในรูปที่คงตัวแล้วไปฝังในหลุม 

ฝังกลบแบบ Secure Landfill 

วิธีการก�าจัดของเสียอันตรายแต่ละประเภทในรอบปี 2560 
Eliminating Method for Each Type of Hazardous Waste in Year 2017

ประเภทวิธีก�าจัดขยะ 

Waste Eliminating Methods

วิธีก�าจัด 

Description

ปริมาณ 

Quantities

042 ท�าเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) 1,954

071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfil) 852

073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfil of Stabilized/Solid Waste) 249

รวมปริมาณทั้งหมด Total of Waste Quantities 3,055

Table 2 shows eliminating methods of wastes classified by 
weights. 

1. Unit of measurement is kilogram.

2. 3-digit codes used for classifying types of wastes or unusable  
 materials are mentioned in Annex 4 of the Notification of the  
 Ministry of Industry on Disposal of Wastes or Unusable 
 Materials B.E. 2548 (2005).

To summarize, the hazardous waste with highest weight in 
2017 included oil filters and contaminated textile gloves used 
in aviation refuelling vehicle maintenance process. They are 
classified as 04 (042) waste type which can be recycled through 
blending process to make synthetic fuel for further use as fuel 
blending. 

Hoses and foams that are used for cushioning electronic devices 
are eliminated with 07 (071) method which is the sanitary landfill. 

Batteries, light bulb, spray cans and contaminated containers 
are eliminated with 07 (073) method whereby wastes will be 
passed through stabilization process for destroying their effects 
and keeping them in solid forms before secure landfill closures. 
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การระบุชนิดและขนาด สภาวะคุ ้มครอง และคุณค่าทางความ 
หลากหลายด้านชีวภาพของแหล่งน�้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยภายใต้
บริเวณที่ ได้รับผลกระทบของการระบายน�้าและของเหลวขององค์กร 
ผู้รายงาน (G4-EN26)

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม  

และก�าหนดเป็นนโยบายสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพน�้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

บริษัทด�าเนนิการตรวจสอบคณุภาพน�า้ท้ิง โดยหน่วยงานภายนอกทีร่าชการ

ยอมรบัทกุเดอืน พร้อมทัง้มกีารเฝ้าระวงัค่า Chemical Oxygen Demand 

(COD) และ Grease and Oil ในน�้าทิ้งอย่างสม�่าเสมอและจากรายงานค่า 

COD และ Grease and Oil ในปี 2560 พบว่าค่าความเข้มข้น COD และ 

Grease and Oil มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานราชการ

นอกจากนี้ บริษัทมีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดคุณภาพของสารเคมี

และไอระเหยของน�้ามันในบรรยากาศการท�างาน ตลอดจนคุณภาพน�้าทิ้ง 

ทีป่ล่อยลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะตามแผนงานและระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ โดย

เฉพาะผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บรเิวณใกล้เคยีง

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างปี 2558 - 2560 

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

และประกาศกรมควบคมุมลพษิ พบว่าทกุดชันทีีท่�าการตรวจวเิคราะห์มค่ีา 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ และจ�านวนครั้งของการถูกบังคับโทษ
ที่ ไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
(G4-EN29) 

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่เคยละเมิดกฎหมายและ

ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากบริษัทมีการบริหารจัดการ ดังนี้

1) ปฏบิตัสิอดคล้องตามมาตรฐานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั รกัษาความ 

 ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (JIG HSSEMS) ซึ่งก�าหนดให้ด�าเนินการ

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

BAFS has conducted its businesses by concerning to impact that 
may occur to environment, thus, BAFS imposes environmental 
and climate change policy, especially regarding quality of 
wastewater. 

Quality of wastewater is measured on monthly basis by external 
organization which is officially accepted. Chemical Oxygen 
Demand (COD) and grease & oil in wastewater are regularly 
examined. The report of year 2017 regarding COD determination 
and grease & oil shows that their concentrations are in average 
levels of official benchmarks. 

In accordance with work plans and period of time as determined, 
BAFS arranges surveillance by measuring qualities of chemicals 
and oil vapors in work environment including quality of 
wastewater discharged to public water sources. Comparing 
results of air quality measurement in atmosphere around the 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station during 2014 - 2017 
to standard scores as mentioned in Notification of the National 
Environment Board and Notification of the Pollution Control 
Department, all analyzed indexes’ scores were in ranges of 
benchmark scores.

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 law compliance without any violating 
of environmental laws and regulations. BAFS has deployed 
management approaches as follows: 

1) Complying with standards of Health, Safety, Security and  
 Environmental Management System (JIG HSSEMS), which  
 defines to: 
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 1.1) การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

  ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบระยะเวลาที่แผนงาน 

  ได้ก�าหนดไว้

 1.2) มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และประชุม 

  ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ในการ 

  ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 1.3) มีการทวนสอบโดยหน่วยงานภายนอก (External Audit)  

  ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ทุก 3 ปี

2) ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นสถานประกอบการ 

 ดีเด ่นด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 ในการท�างานระดบัประเทศ ท�าให้ได้รบัรางวลัอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ 

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

3) มีการจัดท�าระบบบ�าบัดและควบคุมคุณภาพน�้าทิ้ง ตลอดจน 

 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู ้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม 

 วิธีการและใช้สารท�าความสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4) มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดคุณภาพของสารเคมีและไอระเหย 

 ของน�า้มนัในบรรยากาศการท�างาน ตลอดจนคุณภาพน�า้ทิง้ทีป่ล่อยลงสู ่

 แหล่งน�้าสาธารณะโดยรอบบริษัทตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

5) มีการประกาศใช ้นโยบายสิ่ งแวดล ้อมและการเปล่ียนแปลง 

 สภาพภูมิอากาศในปี 2560 โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ระเบยีบและมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกิจ 

 ขององค์กร

 1.1) Conducting assessment on compliances of laws and  
  regulations regarding environment under specific  
  timeframe and work plan. 

 1.2) Conducting Internal Audit and Management Review on  
  standards compliances for at least once a year. 

 1.3) Conducting External Audit on standards compliances on  
  3-year basis.

2) Complying with criteria for National Excellent Enterprise on  
 Safety, Occupational Health and Environment. Hence, BAFS  
 has been given awards relevant to this matter consistently  
 since 2000 up to the present. 

3) Arranging wastewater treatment and quality control systems  
 as well as public relations campaign to ensure compliances  
 of officers and relevant persons in usage of cleaning  
 substances that do not cause impact to environment. 

4) Monitoring qualities of chemicals and oil vapors in  
 atmosphere around workplace including quality of  
 wastewater discharged to public water sources around 
 BAFS’s area within specified timeframe. 

5) Imposing environmental and climate change policy which 
 focuses on compliances of environmental laws, regulations  
 and standards that are relevant to the Company’s business  
 operations.
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หน่วย : ล้านบาท (million Baht)

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
Key Financial Status and Performance

2560 
2017

2559 
2016

2558 
2015

รายได้ค่าบริการ Services Income 3,581.3 3,564.7 3,327.9

รายได้อื่น Other Income 58.9 146.8 31.8

รายได้รวม Total Revenue 3,640.2 3,711.5 3,359.7

ต้นทุนการให้บริการ Cost of Services 1,606.0 1,546.3 1,449.2

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Administrative Expenses 583.8 578.6 564.9

ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses 2,189.8 2,124.9 2,014.1

ก�าไรขั้นต้น Gross Profit 1,975.3 2,018.4 1,878.7

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน Finance Costs 160.3 131.2 83.2

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

Profit (Loss) attributable to equity holders of the parent
970.6 1,097.1 957.7

สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
Performance Summary of Year 2017
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ด้านบุคลากร 
Human Resource

หน่วย 
Unit

2560/2017

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 

Total number of employee
คน 

Person

ชาย/Male หญิง/Female

411 83

494

จ�านวนพนักงานเข้ากะ และพนักงานท�างานเวลาปกติ 

Numbers of employee for shift work and normal office hours
คน 

Person

เข้ากะ 

Shift Work

เวลาปกติ 

Normal Office 

Hours

356 138

จ�านวนพนักงานประจ�า และพนักงานชั่วคราว 

Numbers of permanent employee and contemporary employee
คน 

Person

ประจ�า/Regular
ชั่วคราว/ 

Temporary

423 71

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี 

Numbers of employee by age; younger than 30 years old

คน 

Person

127

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 31 - 40 ปี 

Numbers of employee by age; 31 - 40 years old
172

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 41 - 50 ปี 

Numbers of employee by age; 41 - 50 years old
124

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป

Numbers of employee by age ; older than 51 years old
71

อัตราการออกจากองค์กร ของปี 2560 

Employee turnover rate of year 2017
ร้อยละ 

Percentage

5.67%

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ของปี 2560 

Recruitment rate of year 2017
7.89%
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ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Safety and Occupational Health หน่วย/Unit 2560/2017

ชั่วโมงการท�างานรวมของพนักงาน 9 กันยายน 2556  ถึง 31 ธันวาคม 2559 

Total number of employees’ working hours from September 9th, 2013 to 

December 31st, 2016

ชั่วโมง-คน 

Hours-Person
4,379.729

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

Event that almost caused accident
กรณี 

Case
168

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างาน (TRIC) 

Total recordable injuries case (TRIC)
กรณี 

Case

ไม่มี 

Non

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC) 

Lost workday case (LWC)
กรณี 

Case

ไม่มี 

Non

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�างาน (OIFR) 

Occupational Illness Frequency Rate (OIFR)

กรณี ต่อ หนึ่งล้าน 

ชั่วโมงท�างาน 

Case/Million 

working hours

ไม่มี 

Non

126

 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)        



1. บริษัทได้รับการประกาศรายช่ือหุ้นยั่งยืน 
 Thailand Sustainability Investment (THSI) 

บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประกาศให้เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่าง

ยั่งยืนที่น�าปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการลงทุนควบคู่ไปกับ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับการประกาศเป็น

ปีที่ 3 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2558 2559 และ 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2560 ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ณ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

1. BAFS received Thailand Sustainability Investment 
 (THSI) Awards 

Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) received Thailand 
Sustainability Investment (THSI) Awards in SET Sustainability 
Awards 2017 held at the Stock Exchange of Thailand on 
November 8th, 2017. As BAFS is announced a listed company 
that promotes environmental, social and governance (ESG) 
sustainability, it is one of choices for investors, who wish to 
follow sustainable investing approach, whereby ESG is a factor 
to be considered concurrently with the Company’s financial 
statement analysis. BAFS has been listed in Thailand Sustainability 
Investment for 3 consecutive years from 2015, 2016 and 2017.

รางวัลแห่งความส�าเร็จขององค์กร
2017 Honorable Awards
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2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น 
 (Outstanding Sustainability Awards) 

บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืและถอืเป็น "องค์กรต้นแบบ" ในการสร้างทัง้คณุค่าและมลูค่าต่อองค์กรและสงัคม และสามารถน�าประเด็น

ด้านความยัง่ยนืผนวกเป็นส่วนหนึง่ของแผนกลยทุธ์กบักระบวนการบรหิารจดัการองค์กรได้อย่างโดดเด่น โดยเป็นบรษิทัเดยีวทีไ่ด้รบัรางวลันี ้ในกลุม่บรษิทั

จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  

2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. BAFS received Outstanding Sustainability Awards 

Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) received Outstanding Sustainability Awards in SET Sustainability Awards 2017 held at the 
Stock Exchange of Thailand on November 8th, 2017. The awards are given to announce prestige and honor listed companies, which 
promote sustainability and deemed as “The Role Model Company” in creating value to the Company and the society as a whole, 
and incorporating sustainability issues into corporate strategy. Which is the only company in the league of market capitalization 
between 10,000 -30,000 million baht.
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3. รางวัลรายงานความยั่งยืน “ประเภทรางวัล Recognition” 
 ประจ�าปี 2560 (Sustainability Report Award 2017)

บริษัทได้รับรางวัลการจัดท�ารายงานที่เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทีม่นียัส�าคญัและสอดคล้องกบับรบิทการ

ด�าเนนิธรุกจิ ในงาน “CSR Club Conference 2017” และ “พธิมีอบรางวลั

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสถาบนั

ไทยพัฒน์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. BAFS received “Recognition” Sustainability Report 
 Award 2017

Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) received Recognition 
Sustainability Report Award for its report that discloses information 
regarding BAFS’ significant operations on economy, social and 
environment which are consistent to its business context, in the 
“CSR Club Conference 2017” and “Sustainability Report Award 
2017” arranged by Thai Listed Companies Association, Securities 
and Exchange Commission and Thaipat Institute on December 
14th, 2017 at the Stock Exchange of Thailand
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4. บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่ 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 

สถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ระดับประเทศประจ�าปี 2560 โดยบริษัท ได้รับรางวัลทั้ง

สามพื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บและเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

(ส�านักงานใหญ่) ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน สถานีบริการเติมน�า้มัน

อากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และสถานีบริการ

จัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

4. BAFS received Outstanding Organization Awards 
 for its Three Operating Sites

Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) received National 
Outstanding Organization Awards for Workplace Safety, Health 
and Environment 2017 for its three operating sites including 
Don Mueang Aviation Fuel Storage Station (Head Office) for 11 
consecutive years, Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 
for 9 consecutive years, and Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station for 7 consecutive years.

5. บริษัท ได้เข้าร่วมการประเมินและได้รับผลการประเมิน 
 การก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินและได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแล 

กิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2560 ในระดบั “ดเีลศิ” 

และติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยการประเมินครั้งนี้ บริษัทได้รับ 93 คะแนน 

จาก 100 คะแนน

5. BAFS has been assessed and received “excellent” 
 assessment results for 9 consecutive years.   

Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) has participated in 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
2017. BAFS’ assessment results are “excellent” for 9 consecutive 
years. BAFS’ score for this assessment is 93 from 100.
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6. บริษัทรับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทรับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่เกียรติยศแก่บริษัทเนื่องใน

โอกาสทีเ่ข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (T-VER) ส�าหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

โซล่าเซลล์และโครงการเปลีย่นหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting 

Diode ระยะสอง พร้อมทัง้ยงัได้รบัประกาศนยีบตัรจากการจดัท�าคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์องค์กรประจ�าปี 2559 ในงานวันร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน 

ซึง่จดัโดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) เมือ่วนัที่  

19 กันยายน 2560

6.  BAFS received honour plaque and certificate from 
  Ministry of Natural Resource and Environment  

Dr. Wijarn Simachana, Permanent Secretary of the Ministry of 
Natural Resource and Environment, bestowed honour plaque and 
certificate to Bangkok Aviation Fuel Services PLC. (BAFS) on the 
occasion that BAFS joined Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program (T-VER). BAFS has participated in electricity generated 
from solar cell system installation program and changing of 
light bulbs program; phase two in order to use light emitting 
diode instead. BAFS also received Corporate Carbon Footprint 
Certificate 2016 on Global Warming Mitigation Day, September 
19th, 2017, which was arranged by Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization).
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GRI Content Index

General Standard 
Disclosures 

Page Direct Answer External Assurance

Strategy and Analysis

G4-1 3-4   

Organizational Profile

G4-3 6   

G4-4 6-7   

G4-5 6   

G4-6 6 Only Thailand  

G4-7 6   

G4-8 - Suvarnabhumi Airport, Don Mueang Airport, Sukhothai 
Airport, Samui Airport and Trat Airport

 

G4-9 8-9   

G4-10 6, 125   

G4-11 72   

G4-12 8-9   

G4-13 - No significant changes  

G4-14 115-123  

G4-15 94-95  
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General Standard 
Disclosures 

Page Direct Answer External Assurance

G4-16 54-58   

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 10   

G4-18 11-13   

G4-19 11-13   

G4-20 13-15   

G4-21 13-15   

G4-22 - No re-statements  

G4-23 - No significant changes  

Stakeholder Engagement

G4-24 16-24   

G4-25 11-24   

G4-26 16-24   

G4-27 16-24   

Report Profile

G4-28 10   

G4-29 10   

G4-30 10   

G4-31 10   
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General Standard 
Disclosures 

Page Direct Answer External Assurance

G4-32 10, 124-126, 
48-52

  

G4-33 11-13   

Governance

G4-34 53-64   

Ethics and Integrity

G4-56 53-64   

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Category: Economic 

Material Aspect: Economic Performamce

Indicators Page Omissions External Assurance

G4-DMA 3-5, 45-47   

G4-EC1 37-39, 72-73, 

124

  

G4-EC3 72-73   

Category: Social

Sub-Category: Labor Practices and Decent Work

Material Aspect: Occupational Health and Safety

G4-DMA 76, 79-80   

G4-LA5 76-77   

G4-LA6 78, 126   

G4-LA7 78-79   

G4-LA8 79-80   
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Indicators Page Omissions External Assurance

Material Aspect: Training and Education

G4-DMA 65, 67-68   

Sub-Category:  Society

Material Aspect: Anti-Corruption

G4-DMA 57-58   

G4-SO3 AR 2017 

P91-92

  

G4-SO4 SR 2017  

P55-56 AR 

2017 P85

  

Material Aspect: Compliance

G4-DMA 53-64   

G4-SO8 122-123   

Material Aspect: Emergency Preparedness

G4-DMA 82-83   

Sub-Category: Product Responsibirity

Material Aspect: Customer Health and Safety

G4-DMA 94-97   

G4-PR1 8-9, 94-97   

Category:  Environmental

Material Aspect: Energy

G4-DMA 99-101   

G4-EN3 101-105   

G4-EN5 106-107   

G4-EN6 107-111   
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Indicators Page Omissions External Assurance

Material Aspect: Emissions

G4-DMA 112-113   

G4-EN15 112-114   

G4-EN16 112-114   

G4-EN17 112-114   

Material Aspect: Effluents and Waste

G4-DMA 115-118   

G4-EN22 115-118   

G4-EN24 117-118   

Material Aspect: Compliance

G4-DMA 122-123   

G4-EN29 122-123   
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