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วิสัยทัศน์/Vision

พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Disclosure 102-16) 
Missions to stakeholders

ค่านิยมองค์การ 
Core Value

บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

Sustainability in Energy Services with Awareness of Quality Safety and Environment

Belief  in Teamwork
เชื่อมั่นในการท�างานร่วมกัน

Following  Best Practices
มุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาล

Service with  Our Heart
บริการด้วยใจ

Awareness  of Safety, Quality and 
Environment

ตระหนักถึง�ความปลอดภัย�คุณภาพ 
และสิ่งแวดล้อม

1 2 3 4 5 6 7

ผู้ถือหุ้น
Shareholders 

ลูกค้า
Customers

พันธมิตร 
ทางธุรกิจ

Business Partners

สังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม

Society/ Community/ 
Environment 

ผู้ก�ากับดูแล
Regulators 

คู่แข่ง
Competitors

พนักงาน
Employees 

ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้ง
ควำมมั่งคั่งยั่งยืนและให้

ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
อย่ำงสม�่ำเสมอ

To conduct 
business to attain 
sustainable wealth 
and positive returns 

to shareholders 
consistently.

มุ่งเน้นคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยสูงสุดตำม
มำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ

To deliver customer 
satisfactions by 

focusing on quality 
and utmost safety, 

in accordance 
to international 

standards.

ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี ปฏิบัติตำมแนว
ร่วมปฏิบัติกำรต่อตำ้น

คอร์รัปชั่นและมีควำมรับ
ผิดชอบปฏิบัติตำมสัญญำ
หรือเงื่อนไขตำ่งๆที่ตกลง

กันไว้อย่ำงเคร่งครัด

To adhere to 
the Corporate 

Governance Codes, 
guidelines of the 
Collective Action 
Coalition against 

Corruption, and to 
strictly comply with 
the contracts and 

conditions as agreed.

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ให้เป็นมืออำชีพ มี

จริยธรรมและยึดถือหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

To develop 
the employees 
to reach their 

highest potential, 
professionalism and 
ethics, and to adhere 

to the Corporate 
Governance Codes.

มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม ตำมกรอบ
ควำมยั่งยืน

To be responsible 
for the society, 
community and 
environment, as 
stipulated in the 

sustainability 
framework.

ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินธุรกิจ 
ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ถูกต้องและโปร่งใส

To abide by the laws, 
regulations and other 
rules relevant to the 
business conduct, 

with accountability, 
virtue, and 

transparency.

ด�ำเนินธุรกิจตำมหลัก
ปฏิบัติสำกลที่ดีอย่ำงเป็น
ธรรม ด้วยกำรปฏิบัติตำม

ข้อก�ำหนด กฎหมำย  
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรค้ำ

To conduct business 
fairly in accordance 
with international 

practices, under the 
rules and regulations 

relating to trade.



“บาฟส์ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุล ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม”

“BAFS delivers values to stakeholders throughout its  
supply chain, covering economic, social and  

environmental dimensions  in  
a balanced manner.”
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ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี 

และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผนวกกับการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (IN PROCESS) และนอกกระบวนการ 

(AFTER PROCESS) รวมทั้งมีการบริหารจัดการความรู้สู่นวัตกรรม พร้อมกับ

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวบรวมและแบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อ

น�าไปสู่การบริหารจัดการความรู้องค์กร สร้างกระบวนการพัฒนาต่อยอดเป็น

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โอกาส

ทางธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

อกีทัง้บรษิทัได้น�าแนวคดิการสร้างคณุค่าร่วมกนั (CREATING SHARED VALUE:  

CSV) โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับ

องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT) เริ่มตั้งแต่การทบทวนประเด็น 

ทีเ่ป็นสาระส�าคญั ระบคุวามต้องการและความคาดหวงั จดัท�าแผนการตอบสนอง 

ประเมินผลและทบทวนแผนการตอบสนอง ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการเป็นองค์กร

ทีส่ามารถส่งมอบคณุค่าให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตลอดห่วงโซ่อปุทานอย่างสมดลุ

ครอบคลุมทั้ง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมกันสู่กลุ่มบริษัท อาทิเช่น

โครงการขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อภาคพื้นดินไปยังภาคเหนือของ

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าทางด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน เพิ่ม 

ประสทิธิภาพการขนส่งน�า้มนัและราคาน�า้มันในพืน้ทีเ่ขตภาคเหนอืและพืน้ทีต่่อ 

เนื่องให้มีราคาใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ในอนาคต รวมถึงคุณค่าด้านสังคมและสิ่ง

แวดล้อม ด้วยระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อที่เป็นระบบปิด ป้องกันการระเหย

ของน�้ามันและมีความปลอดภัยสูง สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ช่วย 

ลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นปัญหาของประเทศ ลดมลพิษจากการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งน�า้มนัทางรถบรรทกุและจัดท�าการ

The year 2018 was a very successful year for BAFS’ business 
operations, with a sustainable growth that adheres to the principles 
of good corporate governance, corporate social responsibility and 
corporate environmental responsibility of both in process and after 
process, including the knowledge management that is driven towards 
Innovation In addition, BAFS has created the culture of learning, 
gathering, sharing and disseminating of experiences leading to better 
corporate knowledge management, innovation creativity, increased 
organizational capabilities and business opportunities, and ultimately 
create a sustainable growth for the company.

In addition, BAFS applied the concept of Creating Shared Value (CSV) 
by prioritizing business operations that could simultaneously deliver 
value to the organization, society and environment and enhance 
stakeholder engagement, starting from reviewing the materiality 
issues, identifying needs and expectations, developing response 
plans, conducting assessments to reviewing response plans. The 
desired outcome is to become an organization that delivers values 
to stakeholders throughout its supply chain, covering all three 
dimensions: economy, society and environment, in a balanced 
manner.

Meanwhile, BAFS has instilled the CSV concept to BAFS GROUP. For 
example, the Northern fuel pipeline transportation system project 
of Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. (FPT) could deliver value in 
terms of the country’s economic development by enhancing energy 
security, increasing efficiency in fuel transportation and eventually 
realigning the fuel prices in the northern areas and adjacent areas 
to the prices in Bangkok. In addition, The project also delivers 
social and environmental value though the pipeline systems that 
protect fuel evaporation with the highest level of safety which 
would reduce accident rate, particulate matter emissions causing 

สารกรรมการผู้จัดการ 
Message from the Managing Director (Disclosure 102-14)
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วัดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CARBON CREDIT) จากการ

ด�าเนินโครงการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สุทธิเป็นศูนย์ (CARBON NEUTRAL COMPANY) ในปี 2563

นอกจากการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการ 

ทีดี่ การบรหิารจดัการความรูแ้ละเสรมิสร้างด้านนวตักรรมและการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างรับผิดชอบและสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทได้รักษา

คุณภาพมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลต่างๆ 

ที่บริษัทได้รับ อาทิเช่น รางวัลการบริหารจัดการที่ดี รางวัลยั่งยืน รางวัล 

สถานประกอบการดีเด่น เป็นต้น รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทได้

ด�าเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอันเป็นผลจาก 

ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อรักษาการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนอย่าง

แท้จริงนี้ ท�าให้ BAFS เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนตลอดไป

ประกอบเกียรติ นินนำท
กรรมกำรผู้จัดกำร

and pollution arising from carbon dioxide emissions from fuel tank  
trucks. The reduction of greenhouse gas emissions (CARBON 
CREDIT) would allow BAFS to become a carbon neutral company 
as measured from the project in 2020.

Besides its commitment to the principles of good corporate 
governance, knowledge management, innovation Promotion, 
corporate social responsibility and creating shared values with 
stakeholders, BAFS has been continuously maintaining its standard 
quality and good management and has received several awards such 
as Corporate Governance Report Awards (CGR Awards), Thailand 
Sustainability Investment Awards (THSI), Outstanding Sustainability 
Awards and Thailand Labour Management Excellence Award. All 
of these awards serve as a testament that BAFS’s actions has 
been undertaken in the right direction and have received wide 
recognitions, due to heartfelt cooperation of employees and our 
stakeholders. 

Though our unwavering dedication to be a truly sustainable 
organization, BAFS has been delivering values to all stakeholders 
in a balanced manner, Thereby creating sustainable value for the 
company for the foreseeable future.

Prakobkiat Ninnad
Managing Director
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CHAPTER 1

รู ้จักธุรกิจของบาฟส์ About BAFS

ขอมูลบริษัท
General
Information

ชื่อบร�ษัท/Name (Disclosure 102-1)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

ลักษณะธุรกิจ/Type of Business  (Disclosure 102-2, 102-6)

ใหบริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด

Provide aviation fuel storage and refuelling services at the airports
including Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui, Sukhothai and Trat

ชื่อในตลาดหุ�น
Stock Symbol

: BAFS

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
Registration Date

4 เมษายน 2545
April 4, 2002 

เลขทะเบียนบร�ษัท/Registration Number

0107538000487
สำนักงานใหญ�
Head Office

(Disclosure 102-4)

กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

Bangkok, Thailand

✓
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ข้อมูลองค์กร General Information (Disclosure 102-5)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ สถำนีบริกำร 
จัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนดอนเมือง

Don Mueang Aviation Fuel 
Store (DMK Depot) 
(Disclosure 102-3)

เลขที่ 171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2834 8900 โทรสาร 0 2834 8999 www.bafsthai.com

171/2 Kamphaeng Phet 6 Road, Don Mueang, Don Mueang, Bangkok 10210  
Tel : 0 2834 8900 Fax : 0 2834 8999 www.bafsthai.com

ที่ตั้งสำขำสุวรรณภูมิ สถำนีบริกำร
จัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station (BKK Depot)

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ซอยลาดกระบัง 54 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2326 3800 โทรสาร 0 2326 3888 www.bafsthai.com

99 Moo1, Soi Lat Krabang 54, Srisa Jorakhanoi, Bang Sao Thong, Samut Prakan 10570  
Tel: 0 2326 3800 Fax: 0 2326 3888 www.bafsthai.com

กรรมกำรผู้จัดกำร

Managing Director

นายประกอบเกียรติ นินนาท 

Mr. Prakobkiat Ninnad 

ทุนจดทะเบียน

Registered Capital 

637,496,657 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 637,496,657 บาท

637,496,657 shares, 1 Baht per share, totaling 637,496,657 Baht

ทุนที่ช�ำระแล้ว

Paid-up Capital 

637,496,153 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 637,496,153 บาท

637,496,153 shares, 1 Baht per share, totaling 637,496,153 Baht

ข้อก�ำหนด แนวปฏิบัติ หรือ
แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่ง
แวดล้อม

Regulations, Practice 
Guidelines or Procedures for 

Environmental Operation 
(Disclosure 102-11)

กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร พ.ศ. 2552 และ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Ministerial Regulation Prescribing Standards, Criteria and Energy Management Procedures in 
Designated Factories and Buildings B.E. 2552 (2009) and Promotion and Conservation of National 
Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)
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ข้อก�ำหนด มำตรฐำนที่บริษัทยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติครอบคลุม 
3 มิติ

BAFS employs external 
frameworks, guidelines and 
standards (Disclosure 102-12)

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

- มาตรฐานสากล COSO ERM 2017 : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
 Commission - Enterprise Risk Management 2017

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

- ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012

- มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group 
 (JIG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน�า้มันอากาศยาน การปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จ่าย 
 น�้ามันอากาศยานที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

- Quality Management Systems : ISO 9001:2015

- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk 
 Management 2017

- Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS 18001:2007 

- Business Continuity Management Systems : ISO 22301:2012 

- Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards of Joint Inspection Group (JIG) 
 for aviation fuel quality control and internationally agreed procedures for receipt- 
 storage-distribution of fuel

กำรเป็นสมำชิกองค์กร

Membership of Associations 
(Disclosure 102-13)

- สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- สมาชิกโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

- สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ 10 องค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ต�าบล 
 ศีรษะจรเข้น้อย

- สมาชิกเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG-Friendly Biz) ของสถาบัน 
 ไทยพัฒน์

- Membership of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

- Participation in Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) 

- Participation in the Community Development of Master Plan for Education Service, Research 
 and Development Network, consisting of 10 organizations, to promote wellness of elderly 
 and people living in the Srisa Jorakhanoi area 

- Participation in the SDG-Friendly Biz Network of Thaipat Institute
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5,458.4

รายได�ของบร�ษัท/Revenue

(Disclosure 102-7)
ปร�มาณน้ำมันและปร�มาณเที่ยวบิน ที่บร�ษัทให�บร�การ/Service Capabilities

Volume of Fuel/Number of Flights Serviced

(Disclosure 102-7)

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

3,754.3 52.3

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายได�จากการบร�การ
Service Income

รายได�อื่นๆ
Other Income

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

3,806.6

ล�านบาท
Million Baht

รายได�ของบร�ษัท
Revenue

ปร�มาณน้ำมัน

Volume of Jet A-1 Aviation Refuelling

ปร�มาณเที่ยวบิน

Number of Flights Serviced

ล�านลิตร
Million Liters

ล�านลิตร
Million Liters

ล�านลิตร
Million Liters

เที่ยวบิน
Flights

เที่ยวบิน
Flights

เที่ยวบิน
Flights

303,520

5,207.1 287,701

5,089.3 279,265
2561
2018

2560
2017

2559
2016

จำนวนพนักงานทั้งหมด

Total Number of Employees (Disclosure 102-7)

ชาย
Male

หญิง
Female

91 รวม Total

คน
Persons505

รวม Total

คน
Persons

รวม Total

คน
Persons

414

83
411

120
358

2561
2018

2560
2017

2559
2016
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5,458.4

รายได�ของบร�ษัท/Revenue

(Disclosure 102-7)
ปร�มาณน้ำมันและปร�มาณเที่ยวบิน ที่บร�ษัทให�บร�การ/Service Capabilities

Volume of Fuel/Number of Flights Serviced

(Disclosure 102-7)

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

3,754.3 52.3

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายได�จากการบร�การ
Service Income

รายได�อื่นๆ
Other Income

ล�านบาท
Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

3,806.6

ล�านบาท
Million Baht

รายได�ของบร�ษัท
Revenue

ปร�มาณน้ำมัน

Volume of Jet A-1 Aviation Refuelling

ปร�มาณเที่ยวบิน

Number of Flights Serviced

ล�านลิตร
Million Liters

ล�านลิตร
Million Liters

ล�านลิตร
Million Liters

เที่ยวบิน
Flights

เที่ยวบิน
Flights

เที่ยวบิน
Flights

303,520

5,207.1 287,701

5,089.3 279,265
2561
2018

2560
2017

2559
2016

จำนวนพนักงานทั้งหมด

Total Number of Employees (Disclosure 102-7)

ชาย
Male

หญิง
Female

91 รวม Total

คน
Persons505

รวม Total

คน
Persons

รวม Total

คน
Persons

414

83
411

120
358

2561
2018

2560
2017

2559
2016
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บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท และบริษัทร่วม 
BAFS GROUP and associate company (Disclosure 102-45)

ชนิดของหุ้น 
Type of Share

ทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว 
(ล้านบาท)
Paid-up 
Capital 

(Million Baht)

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงกำรบิน จ�ำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย อ�าเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2134 4021-6 โทรสาร 0 2134 0420 
Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO) 
99 Moo 10, Srisa Jorakhanoi, Bang Saothong, 
Samut Prakarn 10540 
Tel : 0 2134 4021-6 Fax : 0 2134 0420
(Disclosure 102-4)

ให้บริการระบบส่งน�้ามัน
อากาศยานผ่านระบบ 
ท่อแรงดนัสงู ณ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Provide aviation fuel 
transportation through 
underground hydrant 
pipeline network at 
Suvarnabhumi Airport

สามัญ
Ordinary

530.00 90.00

บริษัท ขนส่งน�้ำมันทำงท่อ จ�ำกัด 
เลขที่ 424 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2574 6180-3 โทรสาร 0 2574 6101
Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. (FPT) 
424 Kamphaeng Phet 6 Road., Don Mueang,  
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel : 0 2574 6180-3 Fax : 0 2574 6101 
(Disclosure 102-4) 

ให้บริการเก็บรักษาและขนส่ง
น�้ามันเชื้อเพลิง ทางระบบ 
ท่อส่งน�้ามันใต้ดิน
Provide fuel storage 
and fuel transportation 
through underground 
pipeline system

สามัญและ 
บุริมสิทธิ์

Ordinary and 
Preferred

3,660.67 75.00

บริษัท บริกำรน�้ำมันอำกำศยำน จ�ำกัด
เลขที่ 171/2 ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0 2834 8982-3 โทรสาร 0 2834 8999
Intoplane Services Co., Ltd. (IPS)
171/2 Kamphaeng Phet 6 Road., Don Mueang,  
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel : 0 2834 8982-3 Fax : 0 2834 8999
(Disclosure 102-4)

เติมน�า้มันเชื้อเพลิงให้แก่ 
อากาศยาน ซึ่งเป็นผู้รับเหมา
เฉพาะแรงงาน โดยปัจจุบัน 
ให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
สมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย 
และท่าอากาศยานตราด
Provide labor contracting 
service for aircraft 
refuelling only which 
currently operates at 
Samui Airport, Sukhothai 
Airport and Trat Airport

สามัญ
Ordinary

0.12 83.33
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บริษัท บำฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 
อ�าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์  0 2326 3800
BAFS Innovation Development Co., Ltd. (BID)
99 Moo 10, Srisa Jorakhanoi, Bang Saothong,  
Samut Prakarn 10570
Tel : 0 2326 3800
(Disclosure 102-4)

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 
ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
การให้สิทธิและให้บริการ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Provide research, 
development, design 
and improvement of 
innovative products 
including licensing and 
services of technology 
and innovation

สามัญ
Ordinary

2.50 100.00

บริษัท บำฟส์ อินเทค จ�ำกัด
เลขที่ 777/5-8 หมู่ 9 โครงการทิพย์ 6 ต�าบลบางปลา อ�าเภอ
บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2130 5881-3 โทรสาร 0 2130 5884
BAFS INTECH Co., Ltd. (BAFS INTECH)
777/5-8 Moo 9 TIP 6 Project, Bangpla, Bang Phi, 
Samut Prakan 10540
Tel. 0 2130 5881-3 Fax. 0 2130 5884
(Disclosure 102-4, 102-10)

ออกแบบ ผลิต ประกอบ
รถเติมน�า้มันอากาศยาน
และระบบให้บริการน�้ามัน
อากาศยาน
Design, produce, 
assemble refuellers and 
run aviation refuelling 
system

สามัญ
Ordinary

60.00 90.00

บริษัท บีพีทีจี จ�ำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
BPTG Co., Ltd. (BPTG) 
90 CW TOWER A (33rd Floor), Ratchadaphisek Road, 
Huay Kwang, Bangkok 10310
(Disclosure 102-4, 102-10)

สถานีบริการน�า้มัน บริเวณ
ด้านหน้าคลังน�า้มันพิจิตร 
คลังน�า้มันนครล�าปาง และ
สถานีเพิ่มแรงดันก�าแพงเพชร 
ของบริษัท ขนส่งน�้ามัน 
ทางท่อ จ�ากัด
Operate petrol stations 
located in the front 
area of Pichit Depot, 
Lampang Depot and 
Kampang Petch Booster 
Pump Station of  Fuel 
Pipeline Transportation 
Co., Ltd.

สามัญ
Ordinary

100 40.00

(Disclosure 102-45)
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โครงสร้างการถือหุ้น/โครงสร้างองค์กร 
Shareholding Structure and Organization Chart
1.	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	Shareholding	Structure	(Disclosure 102-5 )

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) มีดังนี้ 

Shareholders as of August 22, 2018 (the latest register book closing date) is as follows:

ผู�ถือหุ�นรายย�อย
Retail Investor

23.66%

ผู�ถือหุ�นสถาบัน
Institutional
Investor

8.75%

บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airport of Thailand Public Company Limited

4.94%

บร�ษัทสายการบิน
Airline Companies

32.08%

บร�ษัทน้ำมัน
Oil Companies

30.57%
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90% 83.3% 75.0% 100.0% 90.0% 40.0%

• ให้บริการส่งน�้ามัน 
 อากาศยานผ่าน 
 ระบบท่อแรงดันสูง  
 ณ ท่าอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิ

• Provide aviation 
 fuel transportation 
 through under 
 ground hydrant 
 pipeline network 
 at Suvarnabhumi 
 Airport

• สนับสนุนแรงงาน 
 ให้ระบบจัดเก็บ 
 และเติมน�้ามัน 
 อากาศยาน ณ  
 ท่าอากาศยาน 
 สมุย สุโขทัย 
 และตราด

• Labor contracting 
 service for aircraft 
 refuelling only 
 which currently 
 operates at Samui 
 Airport, Sukhothai 
 Airport and Trat 
 Airport

• เก็บรักษาและ 
 ขนส่งน�า้มันรวม 
 ทุกผลิตภัณฑ์ทาง  
 ระบบท่อส่งน�้ามัน 
 ใต้พื้นดิน

• Fuel storage 
 and fuel 
 transportation 
 through 
 underground 
 pipeline system

• ศึกษาวิเคราะห ์
 วิจัย พัฒนา   
 ปรับปรุง ออกแบบ 
  ผลิตและจัดจ�าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 
 การให้สิทธิ์และ 
 ให้บริการด้าน 
 นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยี

• Research, 
 development, 
 design and 
 improvement of 
 innovative 
 products 
 including licensing 
 and services of 
 technology and 
 innovation

• ประกอบ ออกแบบ 
 พัฒนา ผลิตและ 
 ให้บริการปรึกษา 
 เกี่ยวกับรถและ 
 อุปกรณ์ตลอดจน 
 นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีที ่
 เกี่ยวข้อง ที่ใช้ใน 
 กิจการของ 
 ท่าอากาศยาน

• Design and 
 assembly aviation 
 refuelling vehicle 
 and aviation 
 ground service 
 equipment

• สถานีบริการน�า้มัน 
 บริเวณด้านหน้า 
 คลังน�า้มันพิจิตร 
 คลังน�า้มัน 
 นครล�าปาง และ 
 สถานีเพิ่มแรงดัน 
 ก�าแพงเพชร ของ 
 บริษัท ขนส่งน�้ามัน 
 ทางท่อ จ�ากัด

• Petrol stations 
 located in the 
 front area of 
 Pichit Depot, 
 Lampang Depot, 
 and Kampang 
 Petch Booster 
 Pump Station of 
 Fuel Pipeline 
 Transportation 
 Co., Ltd.

ให้บริกำรระบบจัดเก็บและเติมน�้ำมันอำกำศยำน ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตรำด 
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�ำระแล้ว 637,496,153 บำท 
Provide aviation fuel storage and refuelling services at the airports including Suvarnabhumi, 
Don Mueang, Samui, Sukhothai and Trat Paid-up capital of 637,496,153 Baht (Disclosure 102-45)

กำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม  Shareholding structure of BAFS GROUP and  Associate company
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2.	 โครงสร้างองค์กร 
	 Organization	Chart	of	BAFS	(Disclosure 102-18 )

คณะกรรมการบริษัท
Board Of Directors

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Committee

ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
Consultant to Executive Chairman

คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง
Fuelling Operations Committee

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และสื่อสารองค์กร

Assistant Director, Sustainable Development  
and Corporate Communication Office

ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักประธาน 
กรรมการบริหาร

Director Attached to Executive  
Chairman Office

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการบริษัท
Assistant Director, Corporate  

Secretary Office

ผู้อ�านวยการ 
ส�านักตรวจสอบภายใน

Director, Internal  
Audit Office

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี

Finance & Accounting  
Director

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Human Resources &  
Administration Director

ผู้อ�านวยการฝ่าย 
พัฒนาธุรกิจและการตลาด
Business Development & 

Marketing Director

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
Nominating and Corporate 
Governance Committee

คณะกรรมการความยั่งยืน
Corporate Sustainability Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
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ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ประธานกรรมการบริหาร

Assistant Director, Executive Chairman

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

Safety, Occupational Health and Environment

หมายถึง สายการบังคับบัญชา 
Line of Command

หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
Reporting Lines

ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Quality, Occupational Health, Safety and Business Continuity 

Management Representative (QMR, OH&SMR and BCMR)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยง 
และแผนกลยุทธ์องค์กร

Assistant Director, Corporate Risk &  
Strategic Management Office

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการ

Assistant Director, 
Managing Director Office

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารระบบ
คุณภาพ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Director, Quality Safety Health 

and Environment Office

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิค
Technical Director ผู้อ�านวยการฝ่ายคลังน�้ามัน

Depot Director

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ 
น�้ามันอากาศยาน

Aviation Refueling Director

ผู้อ�านวยการฝ่ายสถานีบริการ
ดอนเมืองและภูมิภาค

Donmueang & Regional Airport 
Director

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
Remuneration Committee
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 ปริมาณรับน้ำมันที่ไหลผานทอขนสงน้ำมันมาเก็บที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมัน
 อากาศยานของบาฟสในป 2561 จำนวน 5,997.7 ลานลิตร โดยแยกเปน 2 ทอ ดังนี้
 - ทอขนสงน้ำมัน FPT
 - ทอขนสงน้ำมัน THAPPLINE
 Volume of Fuel Received through Fuel Pipeline and Stored in BAFS’s
 Aviation Fuel Storage Stations in 2018 : 5,997.7 Million Liters, divided into
 2 pipelines as follows: 
 - FPT Fuel Pipeline 
 - THAPPLINE Fuel Pipeline

 จำนวนเที่ยวบินและปริมาณการเติมน้ำมัน Jet A-1 ณ ทาอากาศยาน
 ภูมิภาคในป 2561
 - จำนวนเที่ยวบินที่รับบริการ 8,364 เที่ยวบิน 
 - ปริมาณน้ำมันที่ใหบริการ 25.9 ลานลิตร Number of Flights
 Serviced based at Regional Airports in 2018 : 8,364  Flights
 - Volume of Fuel Provided in 2018: 25.9 million liters

 จำนวน 3 โครงการที่ทำรวมกับบาฟส
 3 Projects in Collaboration with BAFS

Such as
1. Dispenser 
2. Refueller
3. Hydrant  Carts
 

รายได�รวม Total Income
3,806.6 ล�านบาท
/Million Baht

กำไรสุทธิ Net Profit
1,110.2 ล�านบาท/Million Baht

การพัฒนา สังคม ชุมชน
Social and Community Development 

 5.961 ล�านบาท/Million Baht

จำนวนพนักงาน ของบร�ษัท Number of Employees
505 คน/Persons

พนักงานชายจำนวน  
Male Employees 414  คน/Persons

พนักงานหญิงจำนวน
Female Employees 91 คน/Persons

เง�นเดือนและสวัสดิการต�างๆของพนักงาน
Employee Salary and Benefits
590.13 ล�านบาท/Million Baht

รับ
Receive

เก็บ
Storage

จาย
Refuelling

 ปริมาณน้ำมันที่ใหบริการในป 2561 : 5,458.4 ลานลิตร   
 Volume of Fuel Provided in 2018 : 5,458.4 million liters
 จำนวนเที่ยวบินที่รับบริการในป 2561 : 303,520 เที่ยวบิน   
 Number of Flights Serviced in 2018 : 303,520 Flights

 ปริมาณน้ำมันที่ใหบริการผานทอแรงดันสูงในป 2561 : 
 4,219 ลานลิตร
 Volume of Fuel Provided through
  Hydrant Pipeline in 2018 : 4,219 Million Liters

 ในป 2561 มีการเก็บรักษาและจายน้ำมัน
 เชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 ณ สถานีบริการ
 จัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและ
 สุวรรณภูมิ ดวยถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
 อากาศยาน จำนวน 8 ใบ มีความจุรวมทั้งสิ้น
 96 ลานลิตร
 In 2018, BAFS has 8 fuel storage tanks
 of Jet A-1, total contain of 96 million
 litres in both  DMK depot and BKK depot

 จำนวนชุดความรูในงานดานปฏิบัติการ
 และงานดานสนับสนุน : 182 ชุดความรู
 Number of Knowledge Management:
 182 Knowledge

 จำนวนนวัตกรรมที่ศึกษาแลว : 7 ผลงาน 
 จำนวนนวัตกรรมที่เผยแพร : 3 ผลงาน
 Number of Innovations
 Studied : 7 Outcomes
 Number of Innovations
 Disseminated  : 3 Outcomes

 BAFS ธุรกิจหลัก ในการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยาน
 BAFS: Core business in Aviation Fuel Storage and Refuelling Service 

หวงโซคุณคาของบาฟส
โปรดสแกนคิวอารโคดนี้

Please scan the QR Code 
for BAFS Value chain

 FPT ธุรกิจขนสงน้ำมันทางทอ
 FPT: Fuel Transportation through
 Underground Pipeline System Business

 IPS ธุรกิจสนับสนุนแรงงาน ณ ทาอากาศยานภูมิภาค
 IPS: Labor Support Business at Regional
 Airports

 BAFS INTECH ธุรกิจประกอบ
 รถเติมน้ำมันอากาศยาน
 BAFS  INTECH : Design and assembly
 aviation refuelling vehicle and aviation
 ground service equipment

(Disclosure 102-9)

 TARCO ธุรกิจระบบทอแรงดันสูง
 TARCO:  Hydrant Pipeline
 System Business

 BID ธุรกิจพัฒนานวัตกรรม
 BID: Innovation Development Business

 BAFS Training Center ธุรกิจอื่นๆ
 Training Center Other Businesses

ห่วงโซ่คุณค่า 
Value Chain 
(Disclosure 102-9)
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CHAPTER 2

บาฟส์กับความยั่งยืน 
BAFS & Sustainability
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โครงสร้างความย่ังยืนขององค์กร 
Corporate Sustainability Management Structure 
(Disclosure 102-18)

“บาฟส์ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุล 

และครอบคลุมในมิติ	เศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม”
BAFS	delivers	values	to	stakeholders	throughout	its	supply	chain, 

covering	economic,	social	and	environmental	dimensions	 
in	a	balanced	manner.

ตามที่บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือบาฟส์  

ก่อตั้งขึ้นมาจากอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการสร้างความมั่นคงทาง

ด้านพลังงานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 

รวมถึงการสร้างมูลค่าทางสังคมและความมุ ่งมั่นในการลดผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่งน�้ามันโดยรถบรรทุก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

โดยเป้าหมายสูงสุดขององค์กรไม่ใช่เพียงการแสวงหาผลก�าไร แต่พิจารณา 

มูลค่าทางสังคมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจรวมด้วย

จากอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบาฟส์ท่ีสอดคล้องกับแนวทางของ 

ความยั่งยืน กอปรกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา จึงก�าหนด “กลยุทธ์ความยั่งยืน Corporate Sustainability Strategy”  

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจเติม

น�า้มนัอากาศยานในระดบัสากลอย่างยัง่ยนืตามวสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้ว่า “บริการ

ธรุกจิพลงังานอย่างยัง่ยนื โดยค�านงึถึงคุณภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม”

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) was 
established to strengthen its commitment in order to operating 
business to  reinforce energy stability that can affect Thailand’s 
economy in the aviation industry as well as delivering social values 
while reducing environmental impacts arising from fuel transport 
trucks. BAFS’s ultimate goal is not only to generate  profits but also 
take into consideration social values from its business operations.

With its business commitment that is aligned with  sustainability 
guidelines together with  the  change of business environmental 
context, BAFS has then defined “Corporate Sustainability Strategy” 
as one of its core business strategies to strive toward becoming a 
globally recognized aviation fuel service provider in a sustainable 
manner according to its vision “Sustainability in Energy Services
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การกำกับดูแลกิจการ
Corporate

Governance

กลยุทธ�องค�กร
Corporate strategy

การเง�นและการบัญชี
Finance and
Accounting

งานปฏิบัติการและลูกค�า
ตลอดห�วงโซ�อุปทาน

Operation and Customer
Support along

the Supply Chain

พลังงานและสิ �งแวดล�อม
Energy and

Environment

แรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

Labor and Human
Rights

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

การจัดการความเสี ่ยง
Risk Management

การดำเนินงานด�านภาษี
Tax Management

การจัดการทรัพยากร
Resource Management

การจ�างงาน
Employment

จรรยาบรรณธุรกิจ
Code of Conduct

การจัดการความต�อเนื ่อง
ทางธุรกิจ

Business Continuity
Management

การจัดการแรงงาน
Labor Practice

มาตรการต�อต�านคอร�รัปชั ่น
Anti Corruption

สิทธิมนุษยชน
Human Rights

ความรับผ�ดชอบ
ต�อการบร�การ

Service Obligation

การจัดการสิ�งแวดล�อม
Environmental 
Management

การจัดซื ้อจัดจ�าง
Procurement

ความปลอดภัย
Occupational Health

and Safety in Working
Conditions

การเชื ่อมโยงชุมชน
Community
Engagement

ขยะอันตราย ของเสีย น้ำทิ�ง
Hazardous Waste,
Waste, Wastewater

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

Climate Change

การจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
Supply Chain
Management

คณะ
กรรมการบร�ษัท

(Board of Director : BOD)

คณะกรรมการความยั่งยืน

(Corporate Sustainability Committee : CSC)

คณะทำงานความยั่งยืน
(Sustainability Working Group : SWG)

รายงานผลการดำเนินงาน
Report operating results

รายงานผลการดำเนินงาน
Report operating results

กำหนดนโยบายและกำกับดูแล
Set up a policy and supervise

กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ระดับกลุ�มบร�ษัท

Develop an operational framework
for BAFS GROUP level

โครงสร้างการบริหารจัดการความย่ังยืน (Disclosure 102-18)

Sustainability Management Structure
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คณะกรรมการความยั่งยืน

(Corporate Sustainability Committee : CSC)

คณะทำงานความยั่งยืน
(Sustainability Working Group : SWG)

รายงานผลการดำเนินงาน
Report operating results

รายงานผลการดำเนินงาน
Report operating results

กำหนดนโยบายและกำกับดูแล
Set up a policy and supervise

กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ระดับกลุ�มบร�ษัท

Develop an operational framework
for BAFS GROUP level

บทบาท/ความรับผิดชอบ 
Duties/Responsibilities (Disclosure 102-18)

คณะกรรมกำรบริษัท (Disclosure 102-26)

ในระดับคณะกรรมการบริษัท : ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายขององค์กร และก�าหนดกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร 

รวมไปถึงการทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

Board Level : Set up a policy, business goals and corporate sustainability strategy as well as 
conduct a review of stakeholders

คณะกรรมกำรควำมยั่งยืน Corporate Sustainability Committee (CSC) 

ในระดบัธรุกจิ : มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการความอย่างย่ังยนื (CSC) โดยมปีระธานบรหิารเป็นประธานคณะกรรมการ  

มีหน้าที่ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท

Business Level : A Corporate Sustainability Committee (CSC) has been established and chaired

by the Executive Chairman. CSC is responsible for developing a sustainability framework in the 
same direction within BAFS GROUP

คณะท�ำงำนควำมยั่งยืน Sustainability Working Group (SWG)

ในระดับบริษัท : มีการแต่งตั้งคณะท�างานความยั่งยืน SWG โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะท�างาน  

และรองผู้อ�านวยการฝ่ายหรือผู้แทนของฝ่ายเป็นกรรมการ เป็นคณะท�างานระดับปฏิบัติการแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 

ตามประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

Corporate Level : A Sustainability Working Group (SWG) has been established, with the Managing 
Director as the Chairman, Deputy Directors or representatives as Members. SWG is responsible 
for each aspect of operations related to sustainability materiality.
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กลยุทธ์ยั่งยืน และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาต ิ
Sustainability Strategy to support Sustainable Development Goals (SDGs) 
(Disclosure	102-11,	102-16)

บริษัทได้ก�าหนด “นโยบายความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและ

กลยทุธ์ด้านความยัง่ยนืตามกรอบการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ียดึถอืการด�าเนนิงาน 

ที่เป็นเลิศเน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

BAFS had set up a “Sustainability Policy” which stipulates key 
sustainability objectives, goals and strategies within the framework 
of good corporate governance and upholds operational excellence 
through good service quality that meets the highest safety standards 
and international standard requirements to deliver expected value 
to stakeholders.

 1) ด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

  ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ทุกฝ่ายในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

 2) ด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใส่ใจในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  

  คุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

 3) ก�าหนดกลยุทธ์ เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรในการ 

  ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบทาง 

  สิ่งแวดล้อมและใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 4) ส่งเสริมการสร้างและการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจและ 

  นวัตกรรมทางสังคมมาใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ 

  ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และ 

  สร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่าง 

  ยั่งยืน

 5) เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบ 

  การรายงานตามมาตรฐานสากลเพ่ือการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และมีการ 

  เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

1) Balancing the business operating appropriation in terms of  
 economy, society and environment under the framework of  
 Good corporate governance by taking into account all  
 stakeholders’ benefits to ensure its sustainable growth 

2) Conducting the business activities throughout the supply 
 chain in parallel with its business growth by giving heed to 
 social and environmental dimensions including quality 
 safety and occupational health 

3)  Stipulatingstrategies foreconomicgrowthin parallel withusing  
 business resourcesefficiently,coupled withmitigating  
 environmental impacts and addressing climate change 

4) Promoting, adopting and using appropriately of technology in  
 business and social innovation creation on a socially and 
 environmentallyresponsible basis to enhance business  
 operating efficiency as well as creating Engagements in  
 community development to ensure its sustainable self-reliance 

5) Continually and transparently disclosing complete information  
 regarding organizational sustainability in accordance with the  
 Global Reporting Initiative’s framework to public

ท้ังนี้บริษัทยังก�าหนดนโยบายอื่น ที่สอดคล้องตามบริบทความย่ังยืน ได้แก่ 

นโยบายบรหิารกจิการทีด่แีละต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบายบรหิารระบบคณุภาพ 

นโยบายภาษี นโยบายความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

BAFS’s policies which are concordant with the context of 
sustainability include Good Corporate Governance and Anti-
corruption Policy, Quality Management System Policy, Tax Policy 
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+ =

เปาหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท กำหนดคุณคาที่สงมอบใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Values Proposition) ดังนี้
เปนองคกรธุรกิจที่สงมอบคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทานอยางสมดุลและครอบคลุมในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

To be an Organization that delivers value to stakeholders across the entire supply chain in a balanced manner, encompassing the economic,
social and environmental dimensions of sustainability

ผูมีสวนไดสวนเสีย
Stakeholders

ความตองการ
 Needs

ผลิตภัณฑ
และบริการ

Products and
Services

คุณคา
Values

มาตรฐาน Standards

คุณภาพ Quality

ความปลอดภัย Safety

✓

✓

✓

ธุรกิจบริการดานพลังงาน
ตามแนวทางที่ยั่งยืนดวย

Energy Service Business to Achieve 
Sustainability through

เศรษฐกิจ
Economic

สังคม
 Social

สิ่งแวดลอม
Environment

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการองคความรู นวัตกรรม

Corporate Governance,
Knowledge Management

and Innovation

(Disclosure 102-11)กลยุทธ์ยั่งยืน และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาต ิ
Sustainability Strategy to support Sustainable Development Goals (SDGs) 
(Disclosure	102-11,	102-16)

นโยบายการตลาด นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายอาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน นโยบายการพัฒนาพนักงาน นโยบายการ 

อนุรักษ์พลังงาน นโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานประจ�าปี 2560 หน้า 45, 

109, 167 และ รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 หน้า 54-55, 66-69, 74-75,  

100-101 หรือเว็บไซต์บริษัท (www.bafsthai.com) 

นอกจากมีนโยบายที่เป็นกรอบการด�าเนินงานแล้ว บริษัทยังมีเครื่องมือการ

บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางน�าไปสู่ความยั่งยืน 

ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007, ระบบการบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ ISO 22301:2012 และมาตรฐาน Aviation Fuel Quality 

Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group 

(JIG) ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพน�า้มนัอากาศยาน การปฏิบัติ

การ รับ-จัดเก็บ-จ่าย น�้ามันอากาศยานที่ถือปฏิบัติกันทั่วโลก

Business Continuity Policy, Risk Management Policy, Marketing 
Policy, Dividend Policy, Occupational Health and Safety in 
Working Conditions Policy, Employee Development Policy, Energy 
Conservation Policy and Environment and Climate Change Policy 
(More details can be found in Annual Report 2017 on page 45, 109, 
167 and Sustainability Report 2017 on page 54-55, 66-69, 74-75, 
100-101,  or www.bafsthai.com). 

Apart from the above policies, BAFS has also adopted standardized 
management tools to help achieve sustainability such as  
ISO 9001:2015 Quality Management System, OHSAS 18001:2007 
Occupational Health and Safety Management System, ISO 
22301:2012 Business Continuity Management and Aviation Fuel 
Quality Control and Operating Standards of Joint Inspection Group 
(JIG) as the standards for quality assurance of aviation fuel and  
internationally agreed procedures for handling aviation fuel 
receipt, storage and distribution.
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กลยุทธ์ควำมยั่งยืน 
Sustainability

ประเด็นสำระส�ำคัญทั้ง 9 ประเด็น 
9 Materiality  Aspects

สู่แผนงำนควำมยั่งยืนทั้ง 8 แผนงำน 
8 Sustainability Master Plan

กลยุทธ์มิติเศรษฐกิจ
“มุ่งเน้นกำรพัฒนำ และปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรด�ำเนินงำนในทุกมิติ”
Economic Dimension Strategy 
“Focus on developing and improving 
operational efficiency to deliver 
balanced economic value and gain 
acceptance from all stakeholders”

1. การบริหารจัดการระบบให้บริการน�า้มัน 
 อากาศยานและกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 Into-plane service management and 
 economic value distribution

1. แผนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 Supply chain Management plan
2. แผนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
 Business and social innovation 
 creation plan

กลยุทธ์มิติสังคม 
“ด�ำเนินกิจกำรที่รับผิดชอบต่อคุณภำพ 
ควำมปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม”
Social Dimension Strategy 
“Exercise social and environmental 
responsibility and ensure quality, 
safety and occupational health 
across the supply chain ”

2. การพัฒนาบุคลากร
 Human resource development 
3. สุขภาวะในการท�างาน
 Happy workplace
4. การมีส่วนร่วมต่อชุมชนและการพัฒนาชุมชน
 Community engagement and development 
5. ความมั่นคงปลอดภัยและการตอบสนองชุมชน
 Community security and response plan
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance
7. การต่อต้านการทุจริต
 Anti-corruption

3. แผนการจัดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 Stakeholder engagement plan
4. แผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน
 Sustainable procurement plan
5. แผนการวัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน
 Employee satisfaction and commitment 
 toward the organization plan
6. แผนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 Community engagement plan

กลยุทธ์มิติสิ่งแวดล้อม 
“สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจด้วยกำร
ใช้ทรัพยำกรในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ”
Environmental Dimension Strategy
“Create economic growth by 
ensuring resource efficiency, reducing 
environmental impacts and achieving 
net zero greenhouse gas emissions”

8. การลดผลกระทบและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 Mitigation of impact and Environmental 
 development
9. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change

7. แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 และการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ
 Reduction of greenhouse gas emissions 
 and mitigation of climate change 
 problems plan
8. แผนการจัดสรรและลดการใช้ทรัพยากร 
 อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 Efficiency and sustainability in resource 
 allocation plan
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แผนควำมย่ังยนื 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

1. กำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน
- พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
 ห่วงโซ่อปุทานด้วยการจดัการ 
 ความเสีย่งตามห่วงโซ่อปุทานที ่
  ครอบคลุม 3 มิติ
-  พัฒนาระบบการเติมน�า้มนั  
 อากาศยานให้อยู่ในระดบั  
 มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง
1. Supply Chain Management 
- Develop a supply chain 
 management system by 
 dealing with risks 
 encompassing 3 dimensions 
 across the supply chain  
- Develop a standardized 
 aircraft refuelling system 
 continuously  

- ด�าเนนิงานตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
 โดยใส่ใจในมติสัิงคม ส่ิงแวดล้อม 
 คุณภาพ ความปลอดภัย 
 และอาชวีอนามยั
- การเป็นผู้น�าด้านการเตมิน�า้มนั  
 อากาศยาน
- ไม่เกิดอบุตัเิหตตุ่ออากาศยาน
- ไม่เกิดการคอร์รปัชัน่ภายใน 
 ห่วงโซ่อปุทาน
- Operations across the supply 
 chain by taking into account 
 the society, environment, 
 quality and occupational 
 health and safety
- Leadership in aircraft refuelling 
 services
- No accidents occurring to 
 aircrafts
- No corruption within the 
 supply chain 

- ลดต้นทนุ
- เพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ 
 โดยมคีณุภาพและความปลอดภยั
- ลดความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่
- ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
- เพ่ิมประสทิธภิาพในการขนส่ง 
 ทางอากาศของประเทศไทย
- ส่งเสริมการท่องเทีย่วของประเทศไทย 
 ด้วยการบรกิารน�า้มนัอากาศยาน 
 ท่ีมปีระสทิธภิาพ และตรงต่อเวลา
- Reduce costs 
- Increase business efficiency 
 based on quality and safety 
- Reduce corruption risks 
- Reduce environmental 
 impacts
- Increase efficiency in 
 Thailand’s air transportation

- จ�านวนอบุตัเิหตจุากการให้บรกิาร 
 เป็นศูนย์
- ร้อยละ 100 ของการเตมิน�า้มนั 
 อากาศยานท่ีตรงต่อเวลา ทัง้ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิและ 
 ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ไม่มคีวามผดิพลาดของระบบรบั 
 เกบ็ จ่ายน�า้มนั
- ความส�าเร็จในการทวนสอบระบบ 
 คณุภาพ (ทกุ 6 เดอืน)
 surveillance โดย 
 BVC-ISO 9001:2015
 surveillance โดย 
 BVC-OHSAS 18001:2007
- ไม่มคีอร์รัปชัน่
- Zero accidents of refuelling 
 services 
- 100% of punctual aircraft 
 refuelling services at both 
 Suvarnabhumi Airport and 
 Don Mueang International 
 Airport
- No errors in the receipt, storage  
 and distribution systems

ตารางความเช่ือมโยงตัวช้ีวัดด้านความย่ังยืนกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(SDGs) 
Sustainable	Development	Goals

มิติเศรษฐกิจ ประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญ 1. กำรบริหำรจัดกำรระบบให้บริกำรน�้ำมันอำกำศยำนและกระจำยมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
Economic Dimension Materiality  Aspects: 1. Into-plane Service System Management and Economic Value Distribution
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SDG ข้อที ่3 Good Health and Well-Being for People ข้อย่อย 3.9
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 3.9 โดยการด�าเนินกจิการด้วยระบบปิดและไม่มคีวามผดิพลาดของระบบรับ เกบ็ จ่ายน�า้มนัทีส่่งผลต่อชวีติหรือทรพัย์สนิ 
รวมถึงส่ิงแวดล้อม และมมีาตรการทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ในการลดการปนเป้ือนสารเคม ีด้วยระบบทีไ่ด้รับการรับรองจาก  
ISO 9001:2015, OHSAS 18001-2007 และมาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG)
SDG Item 3 Good Health and Well-Being for People, Sub-item 3.9
BAFS fulfills Sub-item 3.9 by implementing a closed system, ensuring no errors in the receipt, storage and distribution systems 
that can cause loss of life or property as well as affect the environment, and establishing environmentally-friendly measures 
for reducing chemical contamination with the systems certified by ISO 9001:2015, OHSAS 18001-2007 and Aviation Fuel Quality 
Control and Operating Standards of Joint Inspection Group (JIG)

SDG ข้อที ่8 Decent Work and Economic Growth ข้อย่อย 8.8
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 8.8 ด้วยการปกป้องสทิธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คงส�าหรับผูท้�างานทกุคนด้วย
ระบบท่ีได้รบัการรบัรองจาก OHSAS 18001-2007
SDG Item 8 Decent Work and Economic Growth, Sub-item 8.8
BAFS fulfills Sub-item 8.8 by protecting labor rights and promoting safe and secure work environment for all workers with 
the systems certified by OHSAS 18001-2007.

SDG ข้อที ่12 Responsible Consumption and Production ข้อย่อย 12.5
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 12.5 ด้วยการมนีโยบายส่ิงแวดล้อมและนโยบายจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือความยัง่ยนืทีค่วบคมุและลดการผลติของเสยี และใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ เช่น โครงการลดการใช้น�า้ประปา ซึง่เป็นแผนงานความยัง่ยนืเร่ืองการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
SDG Item 12 Responsible Consumption and Production, Sub-item 12.5
BAFS fulfills Sub-item 12.5 through the Environment Policy and Sustainable Procurement Policy that control and reduce 
wasteproduction and use resources efficiently such as the potable water consumption reduction project which is a 
sustainability plan for resource efficiency.

SDG ข้อที ่16 Peace, Justice and Strong Institutions ข้อย่อย 16.5
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 16.5 ลดการทุจรติและการรับสนิบน ด้วยการจดัท�านโยบายจดัซือ้จัดจ้างเพ่ือความยัง่ยนื ครอบคลมุพนกังาน คูค้่า รวมถงึ
จรรยาบรรณคูค้่าทีมุ่ง่เน้นการยตุกิารคอร์รปัชัน่ และการตดิสนิบน และค�านงึถงึหลกัสทิธมินษุยชนเป็นส�าคญั
SDG Item 16 Peace, Justice and Strong Institutions, Sub-item 16.5
BAFS fulfills Sub-item 16.5 Reduction of Corruption and Bribery, by setting up a sustainable procurement policy, 
encompassing employees and customers as well as a code of conduct for trade partners which focuses on eliminating 
corruption and bribery, and taking into account human rights.

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

- Reduce expenses on external 
 trainings by using BAFS 
 Training Center

- Surveillance audit success for  
 quality management system 
 (every 6 months): 
 BVC-ISO 9001:2015 and 
 BVC-OHSAS 18001:2007   
 surveillance audits 
-  No corruption

26
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

2. กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงธรุกจิ  
 และสงัคม

- จัดต้ังบรษิทัย่อยเพือ่ท�าวจัิยผลิต 
 นวตักรรมในกลุม่บรษิทั เช่น BID

- จัดต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ 
 และศูนย์ฝึกอบรมเพือ่พฒันา 
 องค์ความรูข้องพนกังานน�าไปสู่ 
 นวตักรรมในองค์กร

- มพ้ืีนทีใ่ห้พนกังานมีการแลกเปล่ียน 
 เรือ่งนวตักรรม

- ร่วมมอืงานวจิยัทางสงัคมน�าไปสู่ 
 นวตักรรมทางสงัคมร่วมกบั  
 มหาวิทยาลยัในพืน้ที่

- รายได้จากการจัดอบรมหรอื 
 ให้บรกิารสถานทีฝึ่กอบรม 
 เก่ียวกับ Fuel Facility 
 งานตรวจสอบให้ลูกค้า 
 สายการบิน และงานทีป่รกึษา  
 Fuel Facility โดยน�า Cost 
 avoidance มารวมด้วย

2. Business innovation creation

- Establish a subsidiary to 
 conduct research and produce  
 innovations in BAFS GROUP 
 such as BID

- Establish a Knowledge 
 Management Committee 
 and Training Center to 
 enhance employee 
 knowledge, thus leading to 
 corporate innovations

- สร้าง/ต่อยอด/วดัประโยชน์ และ 
 เผยแพร่นวัตกรรมท้ังนวัตกรรม 
 ในกระบวนการ นวตักรรมทางธรุกจิ 
 และนวัตกรรมทางสังคม

- ตอบสนองต่อการสร้างรายได้จาก 
 ธุรกจิใหม่

- Create/upgrade/measure 
 benefits and disseminate 
 innovations in both business 
 and social innovation 
 processes

- Generate revenue from new 
 businesses

- เพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ

- เกดิวฒันธรรมนวตักรรม

- ผลติภณัฑ์นวตักรรมทีเ่กดิจากการ 
 คดิค้น พัฒนาโดยพนกังานภายใน 
 บรษิทั

- รายได้จากธรุกจิใหม่ หรือโครงการ 
 ท่ีเกดิจากการจดัการความรู้ เช่น 
 รายได้จากศนูย์ฝึกอบรมบาฟส์ 
 หรอื BAFS Training Center

- ลดค่าใช้จ่ายจากการอบรมภายนอก 
  โดยมาใช้ศนูย์ฝึกอบรมบาฟส์ (BAFS  
 Training Center) แทน

- ส่งเสรมิและพัฒนางานวจิยั 
 ด้านสงัคม เพ่ือพัฒนา 
 ชมุชน สงัคมในระดบั 
 ท้องถ่ิน และต่อยอดไปสู ่
 นวตักรรมทางสงัคม

- Increase business efficiency 

- Create an innovation culture 

- Innovative products 
 researched and developed 
 by BAFS’s employees 

- Revenue from new businesses 
 or projects arising from 
 knowledge management 
 such as  BAFS Training Center 

- Reduce expenses on external 
 trainings by using  BAFS 
 Training Center instead

- รายได้จากการจดัอบรมหรอืให้ 
 บรกิารสถานทีฝึ่กอบรมเกีย่วกบั 
 Fuel Facility งานตรวจสอบ 
 ให้ลกูค้าสายการบนิ และงาน 
 ทีป่รึกษา Fuel Facility โดยน�า  
 Cost avoidance มารวมด้วย

- Revenue from training or fuel 
 facility services, inspection 
 tasks for airline customers and  
 fuel facility counseling 
 including cost avoidance
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SDG ข้อที ่9 Industry, Innovation, and Infrastructure ข้อย่อย 9.4, 9.5
บรษิทัตอบสนองต่อข้อ 9.4 ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานและปรับปรุงอตุสาหกรรมเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนืและข้อ 9.5 เพ่ิมงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
ยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริม นวตักรรม ซึง่บริษทัได้จดัตัง้บริษทั BID เพ่ือพัฒนา วจิยันวตักรรม 
ในกลุม่บรษิทั รวมถงึการทีบ่รษิทัมกีารจดัการองค์ความรู้ ทีส่ามารถพัฒนาต่อยอดไปสูน่วตักรรมทีจ่ะช่วยเสริมสร้างพัฒนาให้สงัคม และประเทศ 
ก้าวสูก่ารเป็นสังคมแห่งนวตักรรม
SDG Item 9 Industry, Innovation, and Infrastructure Sub-items 9.4, 9.5
BAFS fulfills Sub-item 9.4 Infrastructure Upgrade and Industry Improvement for Sustainability and Sub-item 9.5 Increase 
of Scientific Research, Technological Capacity Upgrade of the Industry and Promotion of Innovations. In this regard, BAFS 
established BID to develop and conduct research on innovations in BAFS GROUP. BAFS also has managed knowledge that 
can be upgraded to innovations to drive the country towards becoming the innovation society

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

- Provide space for employees 
 to exchange innovation 
 matters 
- Collaborate with universities 
 in the areas to conduct social 
 research, thus leading to social  
 innovations

- Promote and develop 
 social research for local-level  
 community and society 
 development and upgrade to 
 social innovations
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SDG ข้อที ่17 Partnerships for the Goals ข้อย่อย 17.16
บรษิทัตอบสนองตาม ข้อ 17.16 สร้างความเข้มแขง็ในภาคธรุกจิเพ่ือให้เกดิความร่วมมอืในระดบัสากล ซึง่บริษทัมแีผนงานการมส่ีวนร่วมกบัผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนงานจัดซือ้จัดจ้างเพือ่ความยัง่ยนืทีจ่ะมส่ีวนช่วยให้เกดิการร่วมกนัพัฒนาเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนืกบับริษทัอืน่ๆ ทีอ่ยู ่
ในห่วงโซ่อปุทานเดยีวกนั
SDG Item 17 Partnerships for the Goals, Sub-item 17.16
BAFS fulfills Sub-item 17.16 Strengthening Global Cooperation, by developing a stakeholder engagement plan and a 
sustainable procurement plan, which can contribute to mutual cooperation in sustainable development with other 
companies working in the same supply chain

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

3. กำรจดักำรมส่ีวนร่วมของผูม้ี 
 ส่วนได้ส่วนเสีย
- บริษทัมีกระบวนการมีส่วนร่วม 
 กับทุกกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
 เพือ่น�าประเด็นทีผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
 มต่ีอบรษิทั น�ามาปรบัปรงุพฒันา 
 เพือ่บรรลขีุดความสามารถการเป็น 
 องค์กรระดับสากลด้วยความใส่ใจ 
 และส่งมอบคุณค่าให้กบัผู้มส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีทุกภาคส่วนอย่างสมดลุ 
 ครอบคลมุในมิตเิศรษฐกจิ สังคม  
 และสิง่แวดล้อม
3. Stakeholder Engagement
-  BAFS has engaged with all 
 stakeholder groups to address 
 and improve the issues raised 
 by them to further achieve 
 the capacity to be an 
 international organization 
 that attentively delivers value 
 to all stakeholders based on a 
 balance of economic, social 
 and environmental dimensions.

- จัดการมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ 
 ส่วนเสียทกุกลุ่มในประเดน็ด้าน  
 ความย่ังยนืและมกีารทบทวนอย่าง 
 ต่อเน่ือง
- จัดท�าแผนงานเพือ่ตอบสนองต่อผูม้ ี
 ส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
- สร้างความไว้วางใจให้กบัลกูค้าและ 
 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
- Ensure engagement with all  
 stakeholders in all aspects 
 of sustainability which are 
  continuously reviewed
- Develop a plan to respond to 
 all stakeholders 
- Boost trust among customers 
 and stakeholders

- เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองค์กร  
 โดยการเป็นองค์กรธรุกจิทีไ่ม่เพียง 
 แต่แสวงหาก�าไร แต่ยงัส่งมอบคณุค่า 
 อ่ืนๆ ให้ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
- เกดิความสมัพันธ์อนัดงีามระหว่าง 
 บรษิทักบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ 
 อันจะท�าให้เกดิประโยชน์ต่อการ 
 ด�าเนนิงานในระยะยาว
- บรษัิทได้รับการรับรองจากมาตรฐาน 
 ระดบัสากลอย่างมาตรฐาน JIG ว่า 
 เป็นบรษิทัทีม่กีารด�าเนนิงาน 
 ระดบัดเียีย่ม
- Create a positive corporate 
 image by being an organization 
 that not only generate profits 
 but also delivers other values 
 to the society and environment  
 including JIG standards for its 
 excellent performance 
- Enhance good relationships 
 between the Company and 
 all stakeholders that will 
 benefit long-term operations
- BAFS has been certified by 
 international standards 
 including JIG standards for its 
 excellent performance.

- ความพึงพอใจลกูค้ามากกว่า 
 ร้อยละ 86
- ได้รับประกาศรายชือ่หุน้ย่ังยนื
- การประเมนิผลการก�ากบัดแูล 
 กจิการทีด่ ีหรือ CGR อยูใ่นระดบั 
 ดมีาก
- Above 86% customer 
 satisfaction 
- Be recognized as Thailand 
 Sustainability Investment  
- A very good level of CGR 
 assessment

มติสัิงคม ประเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัเรือ่งที ่2. กำรพฒันำบคุลำกร, 3. สุขภำวะในกำรท�ำงำน, 4. กำรมส่ีวนร่วมต่อชมุชน และกำรพฒันำชมุชน,  
5. ควำมมัน่คงปลอดภัยและกำรตอบสนองชมุชน, 6. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และ 7. กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ

Social Dimension Sustainability Aspects: 2. Human Resource Development, 3. Happy Workplace, 4. Community Engagement and 
Development, 5. Security and Community Response Plan, 6. Law Compliance and 7. Anti-corruption
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แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

4. กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงเพือ่ 
 ควำมย่ังยนื
- จัดท�านโยบายจดัซือ้จดัจ้างเพือ่ 
 ความย่ังยนื และจรรยาบรรณ 
 ส�าหรบัคู่ธรุกิจ เพือ่เป็นหลักใน 
 การด�าเนนิงาน
- แผนงานการมีส่วนร่วมกบัคูค้่า  
 เพือ่ให้เกดิการพฒันาไปพร้อมกนั 
 ซึง่บรษิทัได้เข้าไปมีส่วนร่วมกบัคูค้่า 
 ด้วยการแนะน�าให้คู่ค้ามแีนวทาง 
 การด�าเนนิงานด้วยการพัฒนาเพือ่ 
 ความย่ังยนื

4. Sustainable Procurement 
- Develop a sustainable 
 procurement policy and 
 a code of conduct for 
 trade partners as principles 
 of operations
- A trade partner engagement 
  plan for simultaneous  
 development. BAFS has 
 engaged with trade 
 partners by advising them to 
 apply the sustainable 
 operations

- ด�าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างโดยค�านงึถงึ 
 ประเด็นทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
 การไม่ละเมิดสิทธมินษุยชนทัง้ต่อ 
 พนกังานหรอืคูค้่า
- ส่งเสรมิ พฒันาคูค้่า ให้มกีาร 
 ด�าเนนิงานเรือ่งความยัง่ยนือนัจะ 
 ท�าให้ลดความเส่ียงทีเ่กดิจากคูค้่า 
 ต่อการด�าเนนิงานระหว่างกนัได้
- Carry out the procurement 
 by considering social and 
 environmental issues and 
 ensuring no human rights 
 violations against employees 
 or trade partners 
- Promote and develop trade 
 partners to ensure sustainable 
 operations which can reduce 
 risks arising from trade partners

- เพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ
- ลดความเสีย่งในประเดน็ด้านสงัคม  
 สิง่แวดล้อมและสทิธมินษุยชนใน 
 คูค้่า
- เพ่ิมเครือข่ายการด�าเนนิงานด้าน  
 ความยัง่ยนือนัจะเป็นจดุแขง็ของ 
 บรษิทัทีจ่ะสามารถพัฒนาขดี 
 ความสามารถให้ก้าวสูร่ะดบัสากลได้
- ส่งเสรมิให้สงัคมมกีารค้าขายอย่าง 
 เป็นธรรมมากขึน้ เมือ่ทกุบริษทัม ี
 แนวทางปฏบิตัเิพ่ือให้เกดิความ 
 ยัง่ยนืไปพร้อมกนั
- ลดของเสยีจากการด�าเนนิงานที ่
 ผดิกฎหมาย ท�าให้สิง่แวดล้อมน่าอยู่ 
 และไม่สญูเสยีระบบนเิวศใน 
 ระยะยาว
- Increase business efficiency 
- Reduce risks concerning the 
 society, environment and 
 human rights of trade partners  
- Increase sustainability networks 
 which will be the Company’s 
 strength in developing capacity 
 that meets the international 
 level 
- Promote the fair trade society 
 once all companies 
 have practice guidelines for 
 sustainability  
- Reduce illegal waste activities, 
 create a pleasant environment 
 and prevent long-term loss on 
 ecosystems

- ความส�าเร็จใน การทวนสอบ 
 (6 เดอืน)
 surveillance โดย 
 BVC-ISO 9001:2015
 surveillance โดย 
 BVC-OHSAS 18001:2007
- มจี�านวนคูค้่าทีเ่ข้าร่วมเป็นหนึง่ใน 
 ภาคเีครือข่าย CAC มากขึน้
- Surveillance audit success 
 (6 months) for 
 BVC-ISO 9001:2015 
 and BVC-OHSAS 18001:2007
- A higher number of trade 
 partners joining the 
 CAC membership
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SDG ข้อที ่8 Decent Work and Economic Growth ข้อย่อย 8.8
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 8.8 ปกป้องสิทธแิรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คงส�าหรับผู้ท�างานทกุคน
SDG Item 8 Decent Work and Economic Growth, Sub-item 8.8
BAFS fulfills Sub-item 8.8 Protection of Labor Rights and Promotion of Safe and Secure Work Environment for all Workers

SDG ข้อที ่10 Reduce Inequality ข้อย่อย 10.4
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 10.4 ลดความไม่เสมอภาคและการไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนด้วยการจดัท�านโยบายจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือความยัง่ยนื ครอบคลมุ
พนกังาน คูค้่า รวมถงึจรรยาบรรณคู่ค้าทีม่ปีระเดน็การด�าเนนิงานตามหลกัสทิธมินษุยชนเป็นส�าคญั ด้วยการไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนของพนกังาน  
คู่ค้า หรอืบคุคลทีเ่ข้ามาร่วมด�าเนนิการภายในบริษัท
SDG Item 10 Reduce Inequality Sub-item 10.4
BAFS fulfills Sub-item 10.4 Reduction of Inequality and Non- Violation of Human Rights, by developing a sustainable 
procurement policy encompassing employees and trade partners as well as a code of conduct for trade partner ethics 
focusing on human right principles by not violating human rights of employees, trade partners or individuals involving in 
internal operations.

SDG ข้อที ่12 Responsible Consumption and Production ข้อย่อย 12.7
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 12.7 ส่งเสรมิแนวปฏิบตัด้ิานการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือความยัง่ยนื ด้วยการท�าแผนจัดซือ้จดัจ้างร่วมกบัคูค้่า เพ่ือส่งเสรมิให้คูค้่า
มีแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื
SDG Item 12 Responsible Consumption and Production, Sub-item 12.7
BAFS fulfills Sub-item 12.7 Promotion of Sustainable Procurement Practice Guidelines, by developing procurement plans 
with trade partners to encourage them to have approaches to sustainable operations.

SDG ข้อที ่16 Peace, Justice and StrongInstitutions ข้อย่อย 16.2, 16.5
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 16.2 ยตุกิารใช้ประโยชน์ไม่ถกูต้อง เช่น ค้ามนษุย์ และข้อ 16.5 ลดการทจุริตและการรับสนิบน ซึง่บริษทัมนีโยบายชดัเจน
ท่ีจะไม่สนบัสนนุคูค้่าทีใ่ช้ประโยชน์จากแรงงานเดก็ หรือแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย โดยบริษทัยดึถอืหลกัสทิธมินษุยชนซึง่ได้ระบใุนจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ 
และจรรยาบรรณพนกังานไว้อย่างชดัเจน
SDG Item 16 Peace, Justice and Strong Institutions, Sub-items 16.2, 16.5
BAFS fulfills Sub-item 16.2 Elimination of Abuses such as human trafficking and Sub-item 16.5 Reduction of Corruption and 
Bribery, in which BAFS has a clear policy stipulating that it shall not support trade partners with child labor abuses or illegal 
labors. BAFS adheres to human rights principles which are clearly prescribed in the codes of conduct for trade partners and 
employees.
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SDG ข้อที ่8 Decent Work and Economic Growth ข้อย่อย 8.5, 8.8
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 8.5 และ ข้อ 8.8 การบรรลกุารจ้างงานเตม็ทีแ่ละมกีารสร้างงานทีเ่หมาะสมทกุเพศอย่างเท่าเทยีม ซึง่บริษทัให้ความส�าคญั
กับการจ้างงานอย่างเท่าเทยีม โดยมจีรรยาบรรณพนกังาน นโยบายพนักงาน และคูม่อืพนกังานทีเ่ป็นการก�ากบัดแูลภายใน รวมถงึการปกป้องสทิธิ
แรงงานและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัและมัน่คงส�าหรับผูท้�างานทกุคน
SDG Item 8 Decent Work and Economic Growth, Sub-items 8.5, 8.8
BAFS fulfills Sub-items 8.5 and 8.8 Achievement of Full Employment and Fair and Gender-neutral Employment, BAFS 
has placed importance on fair employment with a code of ethics for employees, an employee policy and an employee 
manual for internal oversight as well as labor right protection and promotion of safe and secure work environment for all 
workers.

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

5. กำรวัดระดบัควำมพงึพอใจของ 
 พนักงำน
- จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 
 ในการท�างานของพนกังาน
- ส่ือสารและสร้างความเข้าใจเรือ่ง 
 ระบบการประเมินผลการท�างาน  
 และเส้นทางความก้าวหน้าใน 
 สายอาชีพให้แก่พนกังานภายใน 
 บริษทั
- แลกเปล่ียน รบัฟังความคดิเหน็จาก 
 พนกังาน และน�ามาพฒันาปรบัปรงุ 
 งานด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล 
 ของบริษทั
5. Employee Satisfaction Survey 
- Create an employee 
 satisfaction survey 
- Communicate and enhance 
 an understanding of work 
 performance evaluation 
 system and career paths for 
 internal employees 
- Exchange and listen to 
 opinions from employees 
 which will be used for 
 improvement of the 
 Company’s human resource 
  management

- วัดผลความพงึพอใจของพนกังาน 
 และความผูกพนัต่อองค์กร และมี 
 แผนตอบสนองต่อผลความพงึพอใจ 
 ของพนกังานอย่างเหมาะสม
- พัฒนาศกัยภาพบคุลากรให้เป็น 
 มืออาชพีมจีรยิธรรมอยูบ่นหลกัการ 
 ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและหลกัสทิธิ 
 มนษุชน
- Measure employee satisfaction  
 results and develop an 
 appropriate response plan to 
  the employee satisfaction 
- Enhance human resource 
 capacity to ensure 
 professionalism, ethical 
 behaviors under the principles 
 of good corporate governance 
 and human rights principles

- เพ่ิมประสทิธภิาพในงานบริหาร 
 ทรัพยากรบคุคล
- น�าผลความพึงพอใจของพนกังาน 
 พร้อมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ 
 ด�าเนนิงานด้านบคุลากรของบริษทั
- เกดิความผกูพันทีด่รีะหว่างพนกังาน 
 และองค์กร
- บคุลากรได้รับการพัฒนาท�าให้  
 องค์กรมโีอกาสในการพัฒนามากขึน้ 
 จากตวับคุลากรทีเ่ข้มแขง็
- เกดิความเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน
- Increase efficiency in human 
 resource management
- Use the employee satisfaction 
 survey results and suggestions 
 for improvements on human 
 resource management 
- Build good relationships 
 between employees and the 
 organization 
- Strong human resource 
 development contributes to  
 the Company’s greater 
 development  
-  Create equal employment

- ร้อยละ 100 ของความส�าเรจ็ตามแผน 
 Knowledge Management  
 Master Plan
- ร้อยละ 80 ของผลการตดิตาม 
 Competency บุคลากรทีไ่ด้รบั 
 การพฒันาตามแผน
- ความพงึพอใจในการท�างานและ 
 ความผกูพันธ์ต่อองค์กรของพนกังาน 
 มากกว่าร้อยละ 75 
 (ประเมนิปีเว้นปี)
- 100% success of the 
 Knowledge Management 
 Master Plan
- 80% of follow-up results of 
 employee competency 
 according to the development 
 plan
- Above 75% employee 
 satisfaction and commitment 
 (A survey is conducted every 
 other year)
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SDG ข้อที ่3 Good Health and Well-Being for People ข้อย่อย 3.7
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 3.7 การเข้าถงึการบรกิารสาธารณะสขุจ�าเป็นทีม่คีณุภาพ และเข้าถงึได้ ด้วยโครงการตรวจสขุภาพชมุชนประจ�าปีของ
บรษิทั และโครงการต่อเนือ่งทีเ่กีย่วกบัสุขภาวะทีด่ขีองชุมชน
SDG Item 3 Good Health and Well-Being for People, Sub-item 3.7
BAFS fulfills Sub-item 3.7 by promoting access to necessary and quality public health services through the annual 
community health checkup project and the continued project on happy community. 

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษัิท และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

6. กำรมส่ีวนร่วมของชุมชน
- มแีผนแม่บทงานด้านชมุชนของพืน้ที ่
 ดอนเมืองและพืน้ทีส่วุรรณภูม ิโดย 
 มุง่หวงัการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
 สนบัสนนุ และส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ทีด่ข้ึีนของชมุชน สงัคม รวมไปถงึ 
 การดแูลสิง่แวดล้อม
- จดัตรวจสขุภาพชมุชนประจ�าปี 
 เพือ่ให้ชมุชนได้เข้าถึงการบรกิาร 
 การรกัษาทีมี่คุณภาพ
6. Community Engagement 
- Community master plans for 
 Don Mueang and Suvarnabhumi  
 areas are in place to develop, 
 support and promote better 
 quality of life of community 
 and society as well as 
 conserve the environment 
- Arrange annual health 
 checkups for the communities 
 to ensure their access to 
  quality medical treatment

- สร้างการมีส่วนร่วมกบัชมุชน เพ่ือ 
 ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาให้ชุมชน 
 สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื
- เกิดความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างชมุชน 
 โดยรอบกับบรษิทั
- สนบัสนนุให้ชมุชนได้มโีอกาสเข้าถงึ 
 ทรัพยากรมากขึน้ เช่น ทนุการศกึษา 
 เด็กในพืน้ที ่และการได้รบัการตรวจ 
 สุขภาพอย่างทัว่ถงึ
- Enhance community 
 engagement to promote 
 community’s sustainable 
 self-reliance 
- Build good relationships with 
  the communities surrounding 
 the Company

- บรษิทัได้รับความร่วมมอืกบัชมุชน 
 โดยรอบเป็นอย่างดี
- ชมุชนเกดิความเชือ่ถอืต่อการด�าเนนิ 
 งานของบริษทั
- สร้างเครอืข่ายภาคประชาชน 
 เพือ่การพัฒนาชมุชน
- BAFS receives good 
 cooperation from the 
 surrounding communities.
-  Boost communities’ trust in 
 the Company’s operations 
- Build public networks for 
 community development 
- Support the communities to 
 gain more access to resources 
 such as scholarships to 
 children in the areas and 
  health checkups to all people

- ความพงึพอใจของชมุชนมากกว่า 
 ร้อยละ 80 (ประเมนิทกุ 2 ปี)
- Above 80% community 
 satisfaction (A survey is 
 conducted every two years)
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SDG ข้อที ่13 Climate Action ข้อย่อย 13.2
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 13.2 บรูณาการมาตรการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในนโยบาย ซึง่บริษทัตระหนกัถงึเร่ืองนีจ้งึมนีโยบาย 
สิง่แวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
SDG Item 13 Climate Action, Sub-item 13.2
BAFS fulfills Sub-item 13.2 by integrating climate change measures into the policy. BAFS recognizes the importance of this 
matter and has therefore developed an Environment and Climate Change Policy.

แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

7. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
 และบรรเทำปัญหำกำรเปลีย่นแปลง 
 สภำพภมูอิำกำศ
- มนีโยบายการด�าเนนิงานเรือ่ง 
 ดังกล่างอย่างชดัเจน
- มมีาตรการลดการปล่อยก๊าซ 
 เรอืนกระจก ในทกุการด�าเนนิงาน 
 โดยเริม่จากการจดัท�าบญัชี 
 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถ 
 ตรวจสอบได้
7. Reduction of Greenhouse Gas 
 Emissions and Climate Change 
 Problems 
- A clear policy for the 
 implementation of Reduction 
 of Greenhouse Gas Emissions 
 and Climate Change  
- Establish measures for 
 reducing greenhouse gas 
  emissions in all operations, 
 starting from preparing  
 greenhouse gas emission 
 accounts which can be 
  verifiable

- การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 เป็นศูนย์
- พนกังานมจิีตส�านกึการรกัษา 
 ส่ิงแวดล้อม
- Reach zero net greenhouse 
 gas emissions   
- Employees’ awareness of 
 environmental conservation

- บรษิทัมคีาร์บอนเครดติ
- บรษิทัสามารถลดการปล่อยก๊าซ 
 เรือนกระจกซึง่ท�าให้สิง่แวดล้อมดขีึน้
- BAFS earns carbon credits. 
- BAFS’s reduction of 
 greenhouse gas emissions 
  results in better environment.

- ร้อยละ 100 ความส�าเร็จของแผน 
 ลดภาวะโลกร้อน
- ค่า Energy Index รายไตรมาส 
 เท่ากบั 1.046 kWh/kl
- การเป็นองค์กรทีล่ดการปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์
- 100% success of Global 
 Warming Reduction Plan 
- Quarterly Energy Index at 
 1.046 kWh/kl.
-  Become the organization that 
 cut greenhouse gas emissions 
 to net zero

มิตส่ิิงแวดล้อม ประเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัเรือ่งที ่8. กำรลดผลกระทบและกำรพฒันำสิง่แวดล้อม และ 9. ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำน 
และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ

Environmental Dimension Sustainability Aspects: 8. Mitigation of Impact and Environmental 
Development and 9. Energy Efficiency and Climate Change
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แผนควำมยัง่ยืน 
Sustainability Plans

เป้ำหมำยของแผนงำน 
Goals

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ต่อบรษัิท และ
สงัคม สิง่แวดล้อม 

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตวัชีว้ดัของแผนงำน 
KPIs

8. กำรจดัสรรลดใช้ทรพัยำกร 
 อย่ำงมปีระสิทธภิำพและยัง่ยนื
- มแีผนงานการลดการใช้น�า้ประปาใน 
 องค์กร
8. Efficiency and Sustainability 
 in Resource Allocation 
- A potable water consumption 
 reduction plan within the 
  organization

- ลดการใช้ทรพัยากรส้ินเปลอืงได้  
 อย่างมปีระสิทธภิาพ
- พนกังานมจิีตส�านกึในการอนรัุกษ์ 
 ทรพัยากรในองค์กร
- Reduce wasteful use of 
 resources efficiently 
- Employees have awareness of 
 environmental conservation.

- บรษิทัลดการใช้น�า้ประปาได้อย่าง 
 มปีระสทิธภิาพ
- บรษิทัลดค่าใช้จ่ายได้
- พนกังานมจีติส�านกึของการอนรัุกษ์ 
 ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
- BAFS can reduce potable 
 water consumption efficiently. 
- BAFS can cut expenses.
- Employees have awareness 
  of resource and environmental 
 conservation.

- การลดการใช้น�า้ภายในองค์กร 
 ด้วยการก�าหนดเป้าหมายลดการใช้ 
 น�า้แต่ละปี ในจ�านวนร้อยละ 5  
 ของค่าเฉล่ียปริมาณการใช้น�า้ของ 
 ปีก่อนหน้า
-  A 5% reduction in water 
 consumption within the 
  organization from the average 
  water consumption volume of  
 the previous year

SDG ข้อที ่6 Clean Water and Sanitation ข้อย่อย 6.3
บรษิทัตอบสนองตามข้อ 6.3 ลดมลพษิ ลดการปล่อยสารเคมแีละวสัดอุนัตราย ลดสดัส่วนน�า้เสยีทีไ่ม่ผ่านกระบวนการ และน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ 
เพิม่ข้ึน
SDG Item 6 Clean Water and Sanitation, Sub-Items 6.3
BAFS fulfills Sub-item 6.3 by reducing pollution, minimizing releases of chemicals and hazardous materials and the 
proportion of unprocessed wastewater, and increasing water reuse. 

SDG ข้อที ่12 Responsible Consumption and Production ข้อย่อย 12.2, 12.5

บรษิทัตอบสนองตามข้อ 12.2 บรรลุการจัดการทีย่ัง่ยนืและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และ ข้อ 12.5 ลดการผลติของเสยี 
โดยป้องกนั การลด การแปรรปูการใช้ซ�า้น�ากลับมาใช้ใหม่ ซึง่แผนเร่ืองน�า้ทีบ่ริษทัด�าเนนิการอยูน่ัน้ อาจจะพัฒนาไปจนถงึการจดัท�า Water Footprint 
เพือ่แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานเร่ืองการจดัการน�า้อย่างจริงจงั ถงึแม้ว่าทรัพยากรน�า้ ไม่ใช่ทรัพยากรหลกัของการด�าเนนิ
งานภายในบรษิทักต็าม
SDG Item 12 Responsible Consumption and Production, Sub-items 12.2, 12.5
BAFS fulfills Sub-item 12.2 Achievement of Sustainable Management and Efficient Utilization of Natural Resources and 
Sub-item 12.5 Waste Reduction through Prevention, Reduction, Processing, Reuse and Recycling. BAFS’s water plan may be 
developed into a water footprint to demonstrate its strict commitment to water management although water is not 
a fundamental resource of internal operations.
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การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 
Stakeholder Engagement and Material Aspects

บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ที่ได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนโดยก�าหนดประเด็นส�าคัญด้าน 

ความยัง่ยนืของกจิการ (Materiality Topics) จากการพจิารณาปัจจยัภายในและ 

ปัจจัยภายนอก ประกอบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ ่

อุปทานของธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบาฟส์ จึงมิได้มองเพียงในระดับ 

กระบวนการและการส่งมอบบริการเท่าน้ัน แต่ยังต้องพิจารณาการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นองค์รวม 

และในปี 2561 (Disclosure 102-40, 102-42) นั้น บริษัทด�าเนินการทบทวน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดล�าดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างแผนการตอบสนอง 

ต่อผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ซ่ึงในปี 2561 บริษัทมีกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

เพิ่มเติมมา 1 กลุ่ม คือ คู่แข่ง และได้รวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่ม 

คู่ค้า/เจ้าหนี้ เป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ที่รวมถึง คู่ค้า/เจ้าหนี้/บริษัทย่อย/ 

บริษัทร่วม โดยสรุปแล้วบริษัทมีกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวน 7 กลุ่ม  

(Disclosure 102-40) ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้น 2. ลูกค้า 3. ผู้ก�ากับดูแล 4. พนักงาน  

5. พันธมิตรทางธุรกิจ 6. สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ 7. คู่แข่ง โดยมีแผนการ 

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) has 

conducted business in a responsible manner toward all groups 

of stakeholder affected positively and negatively by its business 

process. BAFS sets up explicit sustainability framework with material 

topics by considering internal and external factors as well as 

expectations of stakeholders throughout its supply chain. BAFS’ 

sustainable development has not been focused only on operational 

process and service delivery, but it is also comprised of holistic 

business operations across the supply chain. 

In 2018, (Disclosure 102-40, 102-42) BAFS reviewed stakeholder, 

categorized stakeholder groups and identified needs, concerns 

and expectations of stakeholders as well as make a response 

plan to stakeholders. A group of competitor was added in 2018 

while supplier/creditor was combined to be business partners 

included subsidiaries and associates. To summarize, BAFS is having 

7 stakeholder groups (Disclosure 102-40), which areShareholders; 

Customers; Regulators; Employees; Business Partners; Society, 

Community and Environment; and Competitors. BAFS’ stakeholder 

engagement plans as shown in a table below:
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

1. ผูถ้อืหุน้
 Shareholders

• ความโปร่งใสด้านการก�ากับ 
 ดแูลกจิการ
• ผลตอบแทนการลงทนุทีด่ี 
 และต่อเนือ่ง
•  การเปิดเผยข้อมูลทีเ่พยีงพอ
•  ประเดน็ทางกฎหมาย  
 และผลกระทบต่อธรุกจิ
•  การเปิดตลาดใหม่หรอื 
 ขยายขอบเขตการให้บริการ
•  แผนธรุกจิทีม่กีารเตบิโต 
 อย่างยัง่ยนื
•  ธรุกจิไม่หยดุชะงกั
• Transparency in 
 corporat governance
• High and sustainable 
 return on investment
• A dequate information 
 disclosure
• Legal issues and 
 impacts on business
• Expansion into new 
 markets or 
 enlargement of   
 service scope 
• Business plan that 
 ensures sustainable 
 growth
• Business continuity

• รายละเอียดตามบทความ 
 ยัง่ยนืจากมาตรฐานภายใน 
 (หน้า 22-23, 49 -55 )
•  การก�ากบัดแูลกจิการ 
 ท่ีดขีององค์กร
•  จดัการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ี 
 ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
 เช่น การประชมุ  
 การสัมมนาการสาน 
 เสวนา เป็นต้น เพือ่ 
 ส่งเสริมการแลกเปลีย่น 
 ความคิดเห็นทศันคติ 
  และสานสมัพันธ์กบั 
 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
 กลุม่น้ีได้อย่างมี 
 ประสทิธภิาพ
•  บริษัทมแีผนการรองรับ 
 ในการด�าเนินธรุกจิ 
 อย่างต่อเน่ือง
• Detail as shown in 
  Internal Sustainability 
 Standards (page 22-23, 
 49 -55)
• Good corporate

•  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บงัคับ 
 บญัชารายเดอืน และ 
 คณะกรรมการความ 
 ยัง่ยนื รายไตรมาส
• Relevant work units 
 submit results 
 reports to superiors 
 on a monthly basis 
 and to the Corporate 
 Sustainability 
 Committee on a 
 quarterly basis

• การประชุมผูถื้อหุ้น
• รายงานประจ�าปี
• การแถลงผลการ 
 ด�าเนินงานรายไตรมาส
• กจิกรรมนักลงทนุสัมพนัธ์
•  การร้องเรียนหรือ 
 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
 รับเร่ืองร้องเรียน
• Shareholders' meeting
• Annual report
• Quarterly 
 performance 
 reports
• Investor relations 
 activities
• Complaints or 
 suggestions made   
 via channels 
 provided

ตำรำงแผนกำรมีส่วนร่วมกับผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
Table Showing Details of Stakeholder Engagement Plans 
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Direct engaging with 
 governance
 stakeholders such 
 as arranging 
 meetings, seminars 
 and discussion 
 forums, etc. to 
 promote exchanges  
 of opinions and 
 perspectives 
 including building 
 relationships 
 with this group of 
 stakeholder 
 effectively
• Setting up business 
  continuity plans

2. ลูกค้ำ
 Customers

•  การบรกิารทีม่คีณุภาพ 
 และตอบสนองต่อ 
 ความต้องการ
•  การส่งมอบบรกิารที่ 
 ปลอดภยัได้มาตรฐาน 
 และตรงเวลา
•  ความสามารถในการ  
 ตอบสนองต่อลกูค้า 
 ทีเ่หมาะสม
• Quality services that 
 meet requirements
• Deliveries of safe, 
 standard and 
 punctual services
• Appropriate 
 customer response 
 capability

•  การบริหารห่วงโซ่ 
 อุปทานอย่างสมดุล
•  ข้อมูลเพิ่มเติม ตาม 
 รายละเอียดในหัวข้อ 
 ความรับผิดชอบต่อ
 ลูกค้าและผู้รับบริการ 
 (หน้า 105-107)
• Balanced supply 
 chain management
• Additional 
 informationis shown 
 in Customer and 
 Service User 
 Responsibilities 
 (page 105-107)

•  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานผลต่อผู้บังคับ 
 บัญชารายเดือน ราย 
 ไตรมาส และรายปี
•  Relevant work units 
 submit results 
 reports to superiors 
 on  a quarterly and 
 a yearly basis

•  กจิกรรมลกูค้าสมัพนัธ์
•  การเข้าพบลกูค้าตาม 
 แผนงาน
•  การส�ารวจความ 
 พงึพอใจลกูค้าประจ�าปี
•  เอกสารข้อมลู 
 จดหมายข่าว
•  การร้องเรียนหรือ 
 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
 รบัเร่ืองร้องเรียน
• Customer relations 
 activities
• Customer visits as 
 planed
• Annual customer 
 satisfaction survey
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Information 
 documents and 
 new releases
• Complaints or 
 suggestions made 
 via channels 
 provided

3. พนัธมติรทำงธรุกิจ
 Business Partners

•  กระบวนการจัดซื้อ 
 จัดจ้างที่โปร่งใส
• การให้ผลตอบแทน 
 ที่เหมาะสมตรงเวลา
• การเป็นพันธมิตรเพื่อ 
 เพิ่มคุณค่าต่อกัน 
 อย่างยั่งยืน
•  การจ่ายค่าตอบแทน 
 ทีเ่ป็นธรรม
•  ความโปร่งใสด้านการ  
 ก�ากบัดแูลกจิการ
• ความเคร่งครดัในการ 
 ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ 
 ทีไ่ด้ตกลงกนัไว้
• ประเดน็ทางกฎหมาย 
 และผลกระทบต่อธรุกจิ
• ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบ 
 กตกิาของการแข่งขนัทีด่ี 
 และไม่ท�าลายชือ่เสยีงของ 
 คูแ่ข่ง
• รกัษาและปฏบิตัติาม 
 เงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนี้ 
 โดยเคร่งครดั
• การด�าเนนิการโดยที่ 
 กจิการไม่มกีารหยดุชะงกั
• Transparent 
 procurement process
• Appropriate and 
 punctual payment

• การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
•  การบรหิารห่วงโซ่ 
 อุปทานอย่างสมดลุ
• สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีกลุม่น้ี  
 ทราบถงึสิง่ทีผู่ม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีให้ความสนใจ 
 ผ่านสือ่ต่างๆ
• Good corporate 
  governance
• Balanced supply 
 chain management
• Communicate issues  
 being interested by  
 this group of 
 stakeholder via a 
 communication 
 media provided

•  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
 รายงานผลต่อผูบ้งัคบั  
 บญัชารายเดอืน รายไตรมาส  
 และรายปี
• Relevant work units 
 submit results 
 reports  to superiors 
 on  a monthly, 
 a quarterly and a 
 yearly basis

•  ประชมุร่วมกนัตามวาระ
•  ตดิต่อสือ่สารผ่านอเีมล 
 และโทรศัพท์ 
 อย่างสม�า่เสมอ
• การร้องเรียนหรือ 
 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
 รบัเร่ืองร้องเรียน
• Having meetings as 
 appropriate
• Communicating 
 regularly via e-mail 
 and telephone
• Complaints or 
 suggestions made 
 via channels 
 provided
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Being alliances 
 in order to add 
 sustainable values 
 to one another
• Fair payment
• Transparency in 
 corporate 
 governance
• Strict compliance 
 with contractual 
 obligations
• Legal issues and 
 impacts on business
• Compliance with 
 the rules of fair 
 competition and 
 refrain from 
 defaming business 
 competitors 
 through slander
• Stringent 
 compliance with 
 conditions given to 
 creditors
• Business 
 uninterrupted

4. พนกังำน
 Employees

• ค่าตอบแทนสทิธปิระโยชน์ 
 ความมัน่คงในอาชพี
• การเตบิโตในสายงาน 
 ความก้าวหน้าทาง 
 สายอาชพี
• ความปลอดภยั อาชวี 
 อนามัยในการท�างาน

• รายละเอียดตามบทความ 
 ยัง่ยนืด้านบคุลากร 
 (หน้า 108 -121)

•  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 รายงานผลต่อผูบ้งัคบั 
 บญัชาปีละคร้ัง
• Relevant work units 
 submit results 
 reports to superiors 
 on a yearly basis

• การประชมุพนักงาน 
 เพ่ือชีแ้จงผลการ 
 ด�าเนินงานประจ�าปี
• วารสารพนกังาน 
 ประจ�าเดอืน
• กจิกรรมพนักงานสัมพนัธ์
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• การสือ่สารเกีย่วกบัทศิทาง 
 ธรุกจิและ 
 ผลประกอบการของบรษิทั
• การเสรมิสร้างแรงงาน 
 สมัพนัธ์ทีด่ี
• การส่งเสริมองค์ความรู้
• Compensation, 
 benefits and career 
 security
• Career path and 
 progression
• Occupational health 
 and safety in working 
 conditions 
• Communicating the 
 Company’s business 
 direction and 
 performance 
• Strengthening good 
 employee relations
• Promoting the 
 knowledge

• ส่ือสารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีกลุม่นี ้ทราบถงึ 
 ส่ิงทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยี 
 จะได้รับประโยชน์จาก 
 ส่ือประชาสมัพันธ์ของ 
 องค์กร และกจิกรรม 
 ของพนกังาน ตลอดจน 
 การเปิดเวทปีระชมุ 
 เพ่ือพูดคยุในเร่ืองของ 
 สวสัดกิารและ 
 สิทธปิระโยชน์ทีพึ่งได้รับ
• Detail as shown in 
 Sustainable human 
 resource development 
 (page 108-120)
• Communicating 
 benefits given 
 to this group of 
 stakeholder via 
 corporate media 
 and employee 
 activities including 
 arranging employee 
 meeting for 
 discussion on 
 welfare and benefits 
 that they shall be 
 obtained

• การส่ือสารข้อมลูข่าวสาร 
 ผ่านช่องทางส่ือสาร 
 ภายใน
• การร้องเรียนหรือ 
 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
 รบัเร่ืองร้องเรียน
• Employee  
 meeting for 
 annual performance 
 presentation
• Monthly employee 
 journal
• Employee relations 
 activities
• Information and  
 news release 
 via internal
 communication 
 channels
• Complaints or 
 suggestions made
 via channels

5. สังคม ชุมชน 
 และสิง่แวดล้อม
 Society, Community 
 and Environment

•  ความผกูพนัของชมุชน 
 ต่อองค์กร
•  การไม่เกดิผลกระทบจาก 
 การด�าเนนิงานต่อสงัคม 
 ชมุชนและสิง่แวดล้อม

• รายละเอียดตามบท 
 การมส่ีวนร่วมและ 
 พัฒนาชมุชน สงัคม
 (หน้า 122-128)

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรายงาน 
 ผลต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 รายเดือนรายไตรมาส 
 รายปีรวมไปถึงรายงานผ่าน 
 คณะท�างานความยัง่ยนื

• การเยี่ยมเยือนพบปะ 
 ตามแผนงานชุมชน
• โครงการและกิจกรรม 
 เพื่อสังคม ชุมชนและ 
 สิ่งแวดล้อม
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

•  การพฒันาของชมุชน  
 เพือ่การพึง่พาตนเองได้ 
 อย่างยัง่ยนื
•  การดแูล สงัคม 
 สิง่แวดล้อมและสขุภาพ 
 ของคนในชุมชนรอบพืน้ที่ 
 ประกอบการ
• การพฒันาเศรษฐกิจ  
 ในพืน้ที่
• Community   
 commitment
• Non-operational 
 impact on social, 
 community and 
 environment
• Community 
 development for 
 sustainable 
 self-reliance
• Social and 
 environmental 
 responsibility 
 including healthcare 
 for people living in 
 communities 
 around the 
 operating sites
• Area economic 
 development

• รายละเอียดตามบท 
 การบรหิารจดัการ 
 สิง่แวดล้อม 
 (หน้า 147-152)
• สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ 
 ส่วนเสยีกลุม่น้ี ทราบถึง 
 สิง่ทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
 ให้ความสนใจผ่านสือ่ 
 ประชาสมัพันธ์ชมุชน หรือ 
 บอกผ่านผูน้�าชมุชน 
 รวมไปถงึหน่วยงานส่วน 
 ท้องถิน่
• หน่วยประสานงาน 
 กลางของบรษัิท 
 สามารถตดิต่อได้ง่าย
• ได้ข้อสรปุทีส่ามารถ 
 ปฏบิตัไิด้ร่วมกนั
• Detail as shown in 
 Social and Community 
 Sustainability (page 
 122-128)
• Detail as shown
 in Environmental
 Sustainability 
 (page 147-152)
• Communicating 
 issues being 
 interested by this 
 group of 
 stakeholder via
 community relation 
 media or community 
 leaders including local 
 agencies
• Corporate Contact 
 Center is easily 
 reached
• Having conclusions 
 for practical 
 co-operations

• Relevant work 
 units submit results 
 reports  to superiors 
 on a quarterly 
 and a yearly 
 basis including 
 submitting report 
 to the Corporate 
 Sustainability 
 Committee

• การประชุมร่วมกับชุมชน 
 และองค์กรส่วนท้องถิ่น
• การร้องเรียนหรือเสนอ 
 แนะผ่านช่องทางรับเรื่อง 
 ร้องเรียน
• Community visits 
 as planed
• Social, community 
 and environmental 
 projects and 
 activities
• Having meetings 
 with communities 
 and local 
 organizations
• Complaints or 
 suggestions made 
 via channels 
 provided
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ความคาดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ความส�าคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง 
ต่อความคาดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

การตดิตามผล 
Follow-up

วธิกีารมส่ีวนร่วม/  
ช่องทางการสือ่สาร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

6. ผูก้�ากบัดแูล
 Regulators

•	 การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
	 ของแต่ละหน่วยงานที่ 
	 เกีย่วข้อง
•	 ความพร้อมของเอกสาร 
	 เพือ่การตรวจสอบเอกสาร
•	 มาตรฐานความปลอดภยั 
	 ของบรษิทั	ท่าอากาศยานไทย		
	 จ�ากดั	(มหาชน)
•	 ระบบการจัดการด้านนิรภัย
•	 ความปลอดภัย	อาชีว 
	 อนามัยในการท�างาน
•	 ป้องกันผลกระทบด้าน 
	 สิ่งแวดล้อม
•	 ปฏิบัติตามกฎหมาย		
	 กฎระเบียบข้อก�าหนด 
	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
	 การด�าเนินธุรกิจด้วย 
	 ความรับผิดชอบถูกต้อง 
	 และโปร่งใส
•	 การเปิดเผยข้อมูลที่ 
	 เพียงพอ
•	 ความโปร่งใสด้านการ	
	 ก�ากับดูแลกิจการ
•	 Compliance	with 
	 rules	of	related 
	 agencies
•	 Document 
	 readiness	for 
	 verification
•	 Airports	of	Thailand 
		 PLC’s	safety 
	 standards
•	 Security	management 
	 system

•	 การท�าตามหลกัเกณฑ์ 
	 และค�าสัง่	ตลอดจนนโยบาย 
	 ของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
	 ขององค์กร
•	 บคุลากรมคีวามปลอดภัย
•	 ปฏิบตัติามกฎหมายและ 
	 ข้อก�าหนดอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
•	 ตดิตามการตรวจวดัผล	
	 กระทบด้านสิง่แวดล้อม 
	 ต่อการด�าเนินกจิกรรม 
	 ของบริษัท
•	 Compliance	with 
	 stakeholders’ 
	 criteria,	orders	and 
	 policies
•	 Providing	safety	to 
	 personnel
•	 Compliance	with 
	 related	laws	and 
	 other	regulations
•	 Monitoring	on 
		 environmental 
	 impact	occurred 
	 by	the	Company’s 
		 activities

•	 การประชุมร่วมกัน
•	 การร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน 
	 และแผนความต่อเนื่อง 
	 ทางธุรกิจ
•	 การสื่อสารข้อมูข่าวสาร 
	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
	 ภายใน
•	 การร้องเรียนผ่าน 
	 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
•	 Mutual	meeting
•	 Joint	rehearsals	of 
	 emergency	plans 
		 and	business 
	 continuity	plans
•	 Information	and 
	 news	release	via 
	 internal 
	 communication 
	 channels
•	 Complaints	made 
		 via	channels 
	 provided

•		 จัดท�ารายงานประจ�าปี 
	 พร้อมส่งเอกสาร 
	 ประกอบ
•	 การท�าหนังสือแจ้ง/		
	 การขออนุญาต
•	 สื่อสารผ่านสื่อ 
	 อิเล็กทรอนิกส์
•	 การร้องเรียนหรือ 
	 เสนอแนะผ่านช่องทาง 
	 รับเรื่องร้องเรียน
•	 Submitting	annual 
	 report	and 
	 supporting 
	 documents
•	 Issuing	notification 
	 letter/permit 
	 application
•	 Communicating	via 
		 electronic	media
•	 Complaints	or 
		 suggestions	made 
	 via	channels 
	 provided
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กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
Groups of Stakeholder 

(Disclosure102-40)

ควำมคำดหวังของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียให้ควำมส�ำคญั 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทำงในกำรตอบสนอง 
ต่อควำมคำดหวงัและประเดน็

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43)

กำรตดิตำมผล 
Follow-up

วธิกีำรมส่ีวนร่วม/  
ช่องทำงกำรสือ่สำร 

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Occupational 
 health and safety in  
 working conditions
• Environmental 
 impact prevention
• Compliance with 
 laws, rules, criteria 
 and regulations 
 related to liability, 
 accuracy and 
 transparency in 
 business operation
• Adequate 
 information 
 disclosure
• Transparency in 
 corporate 
 governance

7. คูแ่ข่ง
 Competitors

- การด�าเนนิธรุกจิ ทีเ่ป็นธรรม 
- Fair Operating  
 Practices

- การต่อต้านทจุริตและ 
 คอร์รัปชัน่
- ความโปร่งใสในการ 
 ด�าเนินธรุกจิ
- Anti-corruption
- Business 
 transparency 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
คอยตดิตาม
To be followed up by 
related agencies

- ตดิตามและจดัช่องทาง 
 สือ่สารเพ่ือเข้าถึงข้อมลู
- Following up and 
 arranging  
 communication 
 channels to access 
 to information
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บริษทัด�าเนนิการคดัเลอืกเนือ้หา และระบปุระเดน็ส�าคญั (Materiality Topics) 

โดยพิจารณาจากความเสีย่งภายในองค์กร ความเสีย่งภายนอกองค์กร ความเส่ียง 

ทีม่ผีลกระทบต่อธรุกจิ และโอกาสของธรุกิจ ทีค่รอบคลมุประเดน็ในมติิเศรษฐกจิ 

สังคม และสิง่แวดล้อม รวมไปถงึความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย ด้วยกระบวนการคัดเลือกประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ (Materiality)  

ตามมาตรฐานของ GRI Standards ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม โดย

ในขั้นตอนการจัดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนจะใช้ Materiality Matrix 

พจิารณาจากผลการทดสอบประเดน็ส�าคัญแต่ละประเดน็ใน 2 ด้าน คอื ประเดน็

ส�ำคัญอันเกิดจำกกำรด�ำเนินงำนขององค์กร (แกนนอน) และประเด็นที่

ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แกนตั้ง) จนได้เป็นประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระ

ส�าคัญ โดยบริษัทมีการด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์

ของเนื้อหา (Completeness) สอดคล้องและความครอบคลุมทุกด้านของการ 

ด�าเนินธุรกิจ ต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องในบริบทด้าน 

ความยัง่ยนื (Sustainability Context) ท้ัง 3 มติ ิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

โดยมีหน่วยงานส�านักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรสรุปผลการ 

ทบทวนเพื่อเสนอฝ่ายบริหารพิจารณารับรองประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน 

(Disclosure 102-40)

หลักกำรคัดเลือกประเด็นส�ำคัญ (Materiality)

1. การระบปุระเดน็และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Identification) 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการ 

 ด�าเนินธุรกิจ แยกตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กร ซึ่งการ 

 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถก�าหนดบทบาท  

 ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น  

 รวมไปถึงการจัดท�าแผนงานเพื่อจัดการมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนได ้

 ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้การระบุประเด็นและ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ 

 การมีส่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จากนั้นด�าเนินการ 

 ระบุประเด็นจากความเสี่ยงภายในองค์กรความเสี่ยงภายนอกองค์กร 

BAFS identified material topics by considering its internal and 

external risks as well as business risks and opportunities, all of 

which covered economic, social and environmental dimensions, 

including its stakeholders’ concerns and expectations. Through 

engagement processes, BAFS’ screening methods for materiality 

were aligned with the GRI Standards. A materiality matrix was applied 

for assessing material issues with two distinctive considerations; 

Significance of Economic, Environmental and Social impact on BAFS 

(x-axis) and Influence on Stakeholder Assessments and Decisions on 

BAFS (y-axis). To obtain material topics. BAFS also checked content 

completeness to ensure consistency and coverage of all operational 

aspects against the material topics in sustainability context that 

included Economic, Social and Environmental dimensions. Then, 

assessment results on material topics summarized by the Corporate 

Sustainable Development and Communication office presented to 

the Management for approval (Disclosure 102-40).

Materiality Process

1. Material Topics and Stakeholder Engagement Identifications

 BAFS identifies a group of stakeholders who involve in the BAFS  

 supply chain. In addition, identifying stakeholders explicitly  

 enables the Corporate on setting roles and responsibilities of  

 work units or personnel relevant to the material issues together  

 with effective and appropriate stakeholder engagement planning.  

 Nonetheless, the material issues and stakeholder engagement  

 identifications shall be in alignment with the Corporate’s  

 stakeholder engagement policies. Key sustainability issues,  

 which have potential impacts on sustainability, are compiled  

 and reconciled from both internal and external factors that may  

ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน	(Disclosure	102-46) Material	Topic	(Disclosure	102-46)
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  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และโอกาสของธุรกิจ ที่ครอบคลุม 

 ประเด็นในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงความต้องการ 

 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การล�าดับประเด็นส�าคัญ (Prioritization)

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาถึงความส�าคัญของประเด็นและจัดล�าดับ 

 ความส�าคัญ โดยใช้แนวทางในการพิจารณาประเด็นที่เป็นความส�าคัญ 

 ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

 ตลอดห่วงโซ่อปุทาน โดยมข้ัีนตอนการจัดประเดน็ส�าคัญโดยใช้ Materiality 

  Matrix ที่พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นส�าคัญแต่ละประเด็นใน  

 2  ด้าน คอื ประเดน็ส�ำคญัอนัเกดิจำกกำรด�ำเนินงำนขององค์กร (แกนนอน)  

 และประเด็นที่ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แกนตั้ง) ซึ่งในปี 2561  

 มีการทบทวนประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญขององค์กรทั้งหมด 38 ประเด็น  

 และกไ็ด้รวบรวมประเดน็ทีส่อดคล้องกนั จนได้เป็นประเดน็หลกั มาทัง้หมด  

 9 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นเดิมที่ได้มีการทบทวนทุกปี

3. การทวนสอบประเด็น (Validation)

 เมือ่ได้ประเด็นทีเ่ป็นสาระส�าคญัขององค์กรทัง้ 9 ประเดน็ทีผ่่านการพจิารณา 

 จากกรรมการผูจั้ดการ คณะท�างานความยัง่ยนื และเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

 ความย่ังยืนแล้วนั้น (Disclosure 102-32) บริษัทจึงปรับเนื้อหาของ 

 แผนงานความยัง่ยนืทัง้ 8 แผนงานให้สอดคล้องตามประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั  

 รวมถงึก�าหนดแนวทางการตอบสนองต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในประเดน็ต่างๆ  

 อย่างเหมาะสม

 impact on the corporate sustainability in the areas of economy,  

 environment and society. Including its stakeholders’ concerns  

 and expectations are further identified. 

2.  Prioritization

 BAFS considers and prioritizes the material topics, particularly  

 on the issues that matter to the stakeholders, including potential 

 supply chain risks. The prioritization is implemented by using the  

 materiality matrix to consider assessment results on the  

 Materiality Matrix with two distinctive considerations; Significance  

 of Economic, Environmental and Social impact on BAFS (x-axis)  

 and Influence on Stakeholder Assessments and Decisions on  

 BAFS (y-axis). A total of 38 topics were categorized into 9 topics  

 which are the same topics being reviewed every year. 

3. Validation

 After having obtained 9 materiality topics that were considered  

 by the Managing Director and the Sustainability working group  

 and approved by the Corporate Sustainability Committee  

 (Disclosure 102-32), BAFS then adjusts and aligns its 8  

 sustainability plans with such material topics including setting  

 up appropriate stakeholder response guidelines on each topic.
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ผลกำรทบทวนเพื่อระบุประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร 
Results of Material Topics (Disclosure 102-47)

มิติเศรษฐกิจ Economic Dimension

1. การบริการจดัการระบบให้บรกิารน�า้มนัอากาศยาน และการกระจายมลูค่า 
 ทางเศรษฐกิจ 
 Into-plane service management and economic value 
 distribution

มิติสังคม Social Dimension

2. การพัฒนาบุคลากร 
 Human resource development

3. สุขภาวะในการท�างาน 
 Happy workplace

4. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 Community engagement and development

5. ความมั่นคงปลอดภัยและแผนการตอบสนองชุมชน 
 Community security and response plan

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 Law compliance

7. การต่อต้านทุจริต 
 Anti-corruption

มิติสิ่งแวดล้อม Environmental Dimension

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 Mitigation of impact and Environmental development

9. ประสิทธิภาพพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Energy efficiency and climate change

ประเด็นส�ำคัญอันเกิดจำกกำรด�ำเนินงำนขององค์กร 
Significance of Economic, Environmental and Social 

impact on BAFS
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CHAPTER 3

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
Corporate Governance
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การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจำป 2561

(Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies - CGR) โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และติดตอกันเปนปที่ 10
BAFS was ranked “Excellent” for
Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies(CGR) 2018 by the Thai Institute of 
Directors (IOD) for 10 consecutive years.

100% of the total number of executives and 
employees taking the Code of Conduct test
achieved the average score of 94.3%

ของผูบริหารและพนักงานที่รวมทำแบบทดสอบ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดคะแนนการทำแบบ
ทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจเฉลี่ย

ไมมีจำนวนเหตุการณ
ที่เกิดจากการทุจริต
No corruption
incidents  (Disclosure 205-3)

“ในระดับดีเลิศ (Excellent)” 

ร�อยละ 100 

ร�อยละ 94.3

กรณี
case 0 

การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
Good Corporate Governance

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Disclosure 102-16 
103-1, 103-2)

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิ คณะกรรมการ

บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ โดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการ

ก�ากบัดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) การก�ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธรุกจิ โดยเช่ือมัน่ว่า 

จะสามารถน�าพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้าง 

ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย 

บรษิทัมกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2549 

และ ปี 2555 ตลอดจนได้ปรบัปรงุให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (CG CODE) ของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา 

และทบทวนการน�าหลกัปฏบิตัติาม CG Code ไปปรบัใช้ตามบริบททางธรุกจิของ

Good Corporate Governance Practice (Disclosure 102-16, 
103-1, 103-2)

Good corporate governance is the critical foundation for business 
operations. The Board of Directors therefore strictly adheres to The 
Board of Directors of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited (BAFS) operates its business with strict adherence to the 
Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 
of the Stock Exchange of Thailand (SET) as well as its corporate 
governance and Code of Conduct. BAFS strongly believes that 
its goals and sustainable growth can be achieved to enhance 
confidence of all shareholders and stakeholders. 

BAFS observed the Principles of Good Corporate Governance for 
Listed Companies 2006 and 2012 as well as made improvements 
in the implementation of Corporate Governance Code for Listed 
Companies (CG Code) 2017 of The Securities and Exchange 
Commission (SEC), which were considered and reviewed by the  
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บรษิทัแล้ว ซึง่มีหวัข้อทีบ่รษิทัเหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมกบับรบิทของบรษิทั กล่าวคอื  

การก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

ไว้ไม่เกนิ 9 ปี เนือ่งจากบริษทัประกอบธรุกจิทีม่คีวามเฉพาะด้าน การด�าเนนิการของ 

บริษัทจ�าเป็นต้องอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ของกรรมการทีม่คีวามต่อเนือ่ง 

ดงันัน้ บรษิทัจงึเหน็ว่าการไม่ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีของกรรมการอสิระ 

มคีวามเหมาะสมแล้ว นอกจากนีใ้นกรณทีีบ่รษิทัเหน็ว่ามกีารปฏบิตัอิืน่ทีเ่หมาะสม

กบับรบิททางธรุกจิของบรษัิทมากกว่าและได้น�ามาใช้ บรษัิทได้มกีารบันทกึเหตุผล

หรอืการปฏบิตัอิืน่ไว้ด้วย 

ทัง้นี ้ บรษิทัได้มอบหมายให้นางปานดาว สขุยางค์ ท�าหน้าท่ีหวัหน้างานก�ากบัดแูล

การปฏิบตังิาน โดยเป็นศนูย์กลางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั นโยบาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 (Disclosure 
102-16,	103-1,	103-2)

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อักษรตั้งแต่ปี 2545 ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนโยบายบริหารกิจการที่ดีและ 

ต่อต้านคอร์รปัชัน่ และได้มกีารปรบัปรงุเนือ้หาของนโยบายให้มคีวามเหมาะสมอย่าง

ต่อเนือ่ง ซึง่คณะกรรมการสรรหาและบรรษทัภบิาลจะเป็นผูพ้จิารณา ทบทวน และ

ปรับปรงุนโยบายดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้นโยบาย 

ของบริษทัทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิติตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

ทีท่�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  

ท�าหน้าทีก่�ากบั ดแูล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและฝ่ายบรหิารของบรษิทั 

ในการปฏบิตัหิน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตามนโยบายบรหิารกจิการทีดี่และต่อต้าน

คอร์รปัชัน่ เพือ่ให้การท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลของกรรมการ และการบรหิารจดัการงาน

ของฝ่ายบรหิารเป็นไปด้วยด ีมผีลในทางปฏบิตั ิและมคีวามต่อเนือ่งอย่างเหมาะสม 

เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี นอกจากนีย้งัท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูล การปฏบิตังิานของคณะท�างานบรรษัทภบิาล ซึง่คณะท�างานชดุดงักล่าว 

Board of Directors based on its business context. BAFS has 
complied with the Principles of Good Corporate Governance for 
Listed Companies 2017, However, BAFS considers that the policy 
which limits the tenure of independent directors to nine years is 
still not suitable for its business context. Given that BAFS operates 
a particular business which requires continued knowledge and 
experience of directors, BAFS has therefore found it appropriate to 
adhere to its existing policy. Moreover, in case that BAFS deems 
that other practices are more appropriate for its business context 
and has later implemented them, BAFS shall record the reasons 
of those practices accordingly.

BAFS appoints Mrs. Parndao Sukhyanga to take the role of Head of 
Compliance, serving as a center of business operating supervision. 
Her duties are to ensure compliance with laws, rules, regulations, 
policies including provisions of relevant government agencies such 
as SEC and SET.

Good	Corporate	Governance	and	Anti-Corruption	Policy	 
(Disclosure	102-16	103-1,	103-2)

The Board of Directors defined in writing the Corporate Governance 
Policy in year 2002 which was changed to the Good Corporate 
Governance and Anti-Corruption Policy. The details of the policy 
have been improved continually to ensure appropriateness. The 
Nominating and Corporate Governance Committee shall regularly 
consider, review and improve such policy at least once (1) a year 
to ensure that it is up-to-date and consistent with international 
standards, laws, rules and regulations and recommendations of 
corporate governance regulatory agencies.

To ensure proper oversight pursued by directors and pragmatic 
management with appropriate continuity to meet expectations 
of shareholders and stakeholders, the Board of Directors sets up 
the Nominating and Corporate Governance Committee. Its roles 
are to oversee, monitor and provide advice 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 Working Group that is partly responsible 
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มหีน้าท่ีส่วนหนึง่ในการตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ และจดัให้มี 

ระบบการประเมนิผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ รวมทัง้การปรบัปรงุจรรยาบรรณ 

ธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็น 

ประจ�าทกุปี (Disclosure 102-17)

กำรด�ำเนินงำน 
Operation 
(Disclosure 103-1)

กำรน�ำไปปฏิบัติ 
Implementation 
(Disclosure 103-2)

กำรสร้ำงคุณคำ่ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Creation of Shared Value 
with Stakeholders

• ในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินการทบทวนและ 
 ปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและ 
 ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจ นโยบายและหลักเกณฑ์อื่นๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินการของบริษัท 
 สอดคล้องกับ CG CODE  และเป็นปัจจุบัน

• บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ 
 ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับ 
 การพิจารณาและด�าเนินการอย่างรอบคอบ 
 บริษัทได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 และประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน 
 การด�าเนินธุรกิจแก่บริษัทและบริษัทย่อย 
 ซึ่งรวมถึงกรรมการ พนักงาน

• In 2018, BAFS reviewed and 
 improved its Good Corporate 
 Governance and Anti-Corruption 
 Policy as well as its Code of 
 Conduct and other relevant policies 
 and criteria to ensure that they were 
 consistent with the CG Code and 
 up-to-date.

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะน�าเอาหลักปฏิบัติ
ของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE)  
มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนาม 
รับทราบนโยบายบริหารกิจการที่ดีและ 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และ
รับรองการไม่กระท�าการอันเป็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

• บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่นไปยังบริษัทร่วมด้วย รวมทั้งได้จัด 
 ให้มีคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
 ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน

• บริษัทจัดให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมท�า 
 แบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจร้อยละ 100 
 โดยได้คะแนนการท�าแบบทดสอบ 
 จรรยาบรรณธุรกิจปี 2561 ได้ร้อยละ 94.3

To show their commitments to 

implementing practices of the CG Code 

2017, 

• บริษัทจัดสัมมนาคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ 
 ปี 2559 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนิน 
 กิจการโดยยึดหลักปฏิบัติของหลักการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
 จดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทได้มีการ 
 เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมการรับรองโครงการ 
 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
 ต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในงานสัมมนา 
 ดังกล่าว 

• บริษัทจัดกิจกรรม CG Day เพื่อให้พนักงาน 
 ได้รับทราบทิศทางของบริษัท รวมไปถึง 
 แนวคิดพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความ 
 ยั่งยืน ก็คือการก�ากับกิจการที่ดี

• BAFS held an annual seminar for 

 trade partners since 2016 to show its 

 intent to operate business by adhering  

 to the Principles of Good Corporate 

 Governance for Listed Companies.  

 BAFS also encouraged its trade 

 partners to apply for certification of 

 Thailand’s Private Sector Collective 

 Action Coalition against Corruption 

 (CAC) in the seminar.

for compliance monitoring in the Code of Conduct, preparing Code 
of Conduct compliance assessment and improving such assessment 
on a yearly basis to ensure its ongoing appropriateness. (Disclosure 
102-17)
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กำรด�ำเนินงำน 
Operation 
(Disclosure 103-1)

กำรน�ำไปปฏิบัติ 
Implementation 
(Disclosure 103-2)

กำรสร้ำงคุณคำ่ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Creation of Shared Value 
with Stakeholders

• BAFS is fully committed to 
 preventing and countering all 
 kinds of corruption. Hence, to 
 ensure that corruption risks are 
 cautiously considered and managed, 
 BAFS has therefore imposed the 
 Anti-Corruption Policy which is used 
 as clear operational guidelines for 
 BAFS and subsidiaries as well as their 
 directors and employees.

 The Board of Directors, executives and 
 employees signed an acknowledgement 
 of Good Corporate Governance and 
 Anti-Corruption Policy and Code of 
 Conduct and certification of no 
 conflict of interest with BAFS on 
 a yearly basis.

• BAFS communicated the Anti-Corruption 
 Policy to the associates as well as 
 developed a manual on anti-corruption 
 measures as practice guidelines for its 
 executives and employees. 

• BAFS had 100% of the total number 
 of its executives and employees took 
 a Code of Conduct test. The average 
 score of Code of Conduct test in 2018 
 was 94.3%.  

• BAFS held the CG Day to inform 
 its employees of business directions 
 as well as the basic concept leading 
 to sustainability - good corporate 
 governance. 

บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชั่น โดยในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

BAFS is committed to operating its business with transparency and countering bribery and 
corruption. Since 2014 and up to the present, BAFS has been certified as a member of Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)
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เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการประเมินผลใน 2 ลักษณะ ดังนี้

To ensure its corporate governance efficiency, the Board of Directors shall conduct assessments at least once a year. 

There are 2 types of assessments as follows:

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาใน 

รายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ

คณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้  

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ และเพื่อให้การ

ท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธาน

กรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

อนึ่ง บริษัทได้มีการก�าหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังแสดงตามแผนผังโดยรายช่ือและรายละเอียดของ 

คณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจ�าปี 2561

The Board of Directors set up different committees to assist 
in studying in detail and screening tasks in order to enhance 
efficiency and transparency in performing its duties. In addition, 
all Subcommittee Chairmen are independent directors. To ensure 
subcommittees’ independence, the Chairman of the Board of 
Directors shall not be appointed to be the Chairman or member 
of any subcommittees. BAFS clearly defines composition, duties 
and responsibilities of the subcommittees as shown below. More 
details can be found in the 2018 Annual Report.

คณะกรรมกำรบริษัท 
Board of Directors

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ

Audit 
Committee

คณะกรรมกำรสรรหำ
และบรรษัทภิบำล

Nominating and 
Corporate  

Governance 
Committee

1. กำรประเมินผลรำยบุคคลมีคะแนนเฉลี่ย 
 ในระดับดีมำกถึงดีเยี่ยม หรือคิดเป็นร้อยละ

 Individual Assessment 
 A very good to excellent 
 average score or 

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

Risk Management 
Committee

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

Remuneration  
Committee

คณะกรรมกำรบริหำร

Executive 
Committee

2. กำรประเมินผลทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ย 
  ในระดับดีมำกถึงดีเยี่ยม หรือคิดเป็นร้อยละ
 Collective Assessment 
 A very good to 
 excellent average score or

คณะกรรมกำรควำม
ยั่งยืน

Corporate 
Sustainability 
Committee

99%97%

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ (Disclosure 102-18)  Corporate	Governance	Structure	(Disclosure 102-18)  

53
SUSTAINABILITY REPORT 2018 
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท และบรษัิทย่อยทกุคน 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอื่น เช่น 

• ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และส่งเสรมิให้พนกังานใช้สทิธเิลอืกตัง้ตาม 
 รัฐธรรมนูญ 

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานบนพืน้ฐานของศักดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ และให้ความ 
 เคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
 ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะ 
 ทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา 
 ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด

• สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแล 
 มิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งของ 
 บริษัท และคู่ค้า เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor)  
 ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น 

• เข้าร่วมแสดงเจตจ�านงสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็น 
 มิตรกับเด็ก” 

• ส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวงัการปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านสทิธมินุษยชนภายใน 
 บรษิทั และกระตุน้ให้มีการปฏบัิตติามหลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐาน 
 สากล 

• ไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการคกุคามทางเพศต่อพนักงานอืน่ โดยการกระท�า 
 ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร�าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างานที่บั่นทอนก�าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึง 
 การรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรม 
 ดังกล่าวครอบคลุมถึง การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการ 
 ล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

บรษิทัได้ก�าหนดช่องทางให้พนกังานแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรยีนในกรณีทีส่งสัย
ว่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

Respect	for	Human	Rights	
BAFS imposes a policy and practice guidelines for not involving in 
human rights violations by requiring all directors, executives and 
employees of BAFS and subsidiaries to comply with the Code of 
Conduct on human rights and treatment to other employees for 
example: 

• Uphold democracy and encourage its employees to exercise  
 their voting rights granted under the constitution 

• Ensure that employees are treated equally and with dignity and  
 respect, regardless of physical or mental similarities or  
 differences, race, nationality, religion, sex, age, education,  
 political opinions or any other matters 

• Support and respect human rights protection by regularly  
 monitoring and ensuring that BAFS will not involve in human  
 rights violations of both BAFS and trade partners, for example,  
 no support of forced labor as well as no abuse of child rights  
 and child labor

• Show an intent to support the “Child-friendly Business  
 Promotion Project”

• Monitor compliance with regulations on human rights within  
 BAFS and encourage compliance with the human rights  
 principles according to international standards 

• not performing any acts that sexually harass other employees,  
 thus causing trouble and annoyance or leading to the offensive  
 work environment that ruins employee morale and disturbs  
 other employees without reasons. Such behaviors include  
 sexual assault, obscenity, flirtation or abuse, whether verbally  
 or physically. 

BAFS provides channels for whistleblowing or complaint in case of 
any act suspicious of non-compliance with BAFS’s Code of Conduct. 

BAFS has not only placed the importance on human rights in 
conducting business with its trade partners or business partners, 
but also stipulated such matter in its Supplier Code of Conduct. 
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นอกจากบริษัทจะให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแล้ว ในการ 
ด�าเนินธุรกิจกับคู ่ค ้าหรือคู ่ธุรกิจ บริษัทยังได้ก�าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน 
จรรยาบรรณส�าหรับคู่ธุรกิจด้วย

โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Disclosure 103-3)

การต่อต้านการติดสินบน	และการคอร์รัปช่ัน (Disclosure 103-2) 

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งได้รับการ 
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บรษัิทและบรษิทัย่อยทกุคนยดึถอืเป็นแนวปฏบัิตทิีช่ดัเจน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
 ทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน 
 และต่อคนรู้จัก 

• การด�าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตาม 
 ทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิทและระเบียบ รวมทัง้ คู่มือปฏบิตังิาน 
 ของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิืน่ใดทีบ่รษัิทจะก�าหนดขึน้ 
 ในอนาคต 

• พนกังานไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เม่ือพบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รปัช่ัน 
 ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ต้องแจ้งและให้ความร่วมมอื ในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
 ต่างๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืต่อบุคคลทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั

• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ง หรือให้ความ 
 ร่วมมือในการรายงานเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

• การคอร์รัปชั่นเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้อง 
 ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�าหนดไว้ นอกจากนี้  
 อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย 

• บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง 
 ความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 
 บริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ใน
รายงานประจ�าปี 2561 หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com

In the previous years, BAFS has never received any reports or 
complaints on human right violations.

Anti-Bribery	and	Corruption	(Disclosure	103-2)
BAFS imposed the Anti-Corruption Policy approved by the Board 
of Directors. Directors,executives and employees of BAFS and 
subsidiaries are required to comply with the policy which includes 
details as follows:

• Directors,employees of BAFS and subsidiaries shall comply  
 with the Anti-Corruption Policy and shall not involve in any  
 form of corruption, either directly or indirectly, for the benefits  
 of BAFS and themselves including their families, colleagues  
 and other acquaintances.

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

• The employees shall not disregard or overlook in case of witness  
 of any act, which could be a corruption matter related to BAFS.  
 The employees shall report such matter to the supervisor or  
 person who is mentioned in BAFS’s Code of Conduct.

• BAFS shall provide fairness and protect its employees who  
 report the corruption matter related to BAFS

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

• BAFS recognizes the importance of communication and public  
 relations that are taken to provide knowledge and enhance  
 understanding of the Anti-Corruption Policy compliance to its  
 directors, employees and related persons.

More details can be found in the section of Good Corporate 
Governance in the 2018 Annual Report or BAFS’s website: 
www.bafsthai.com.

55
SUSTAINABILITY REPORT 2018 
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



การบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนการด�าเนินงานในอนาคต 
Risk Management and Action Plans for the Future (Disclosure 102-15)
การด�าเนนิธรุกจิปัจจุบนัให้ประสบความส�าเรจ็และสามารถด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนื

เป็นเร่ืองท้าทายเนื่องจากธุรกิจจ�าเป็นต้องมีแผนรองรับและปรับกระบวนการ

ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น กระแสด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อ และธุรกิจ

บรกิารผ่านส่ือออนไลน์ เป็นต้น  รวมทัง้กระแสสงัคมเกีย่วกับสทิธมินษุยชน และ 

กระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีในปัจจุบันส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป  

การเปลีย่นแปลงข้างต้นถอืเป็นความเสีย่งที ่บมจ. บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ 

(บริษัท) ตระหนักถึงผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิง่แวดล้อม ในขณะเดยีวกนักไ็ด้เลง็เหน็ถึงความเสีย่งทีเ่ป็นโอกาสในการพฒันา

นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยคุณภาพและความปลอดภัย

สูงสุด ควบคู่ กับการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

ในการนีบ้รษิทัได้ปรบัปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกับกรอบ

การบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017: The Committee  

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise  

Risk Management 2017 (Disclosure 102-12) ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการ 

บรหิารความเสีย่งเข้ากบัการวางแผนกลยทุธ์ให้เป็นกระบวนการเดยีวกนั มาใช้เป็น 

มาตรฐานอ้างอิงร่วมกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2560)  

เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน น�ามาซ่ึงแนวทางการบรหิารความเส่ียง 

ดังนี้

The challenge facing today’s businesses is achieving sustainable 
success. They need to develop plans and revise processes to 
accommodate changes in a rapidly changing business environment 
such as technology and innovation trends among financial business, 
media business and online business groups as well as social trends 
in human rights and trends in environmental conservation for 
the betterment of current quality of life passed on to the next 
generation. Those changes are risks that need to be addressed by 
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) as 
they can have economic, social and environmental impacts on its 
business operations. Meanwhile, BAFS has seen risks as opportunities 
for innovation development to increase its operational efficiency 
through the highest service quality and safety together with 
continuous and substantial environmental operations. In this regard, 
BAFS has improved risk management processes in accordance with 
the COSO ERM 2017: The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management 2017 
Framework, (Disclosure 102-12) which integrates risk management 
with strategic planning and CG Code 2017, as reference standards 
for creating its sustainable value, thus leading to the following 
corporate risk management approaches:
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	Risk	Management	Structure

บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ระดับ  
BAFS has 2 levels of risk management

(1)  ระดับองค์กำร 
 (Corporate Level)

ควบคมุและตดิตามผลการด�าเนนิงาน โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Committee: RMC) ที่ได้รับการแต่งต้ังจาก 
คณะกรรมการบริษัท (Board Committee) ในการนี้ RMC ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย และสอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงบริษัทและ 
บริษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) สอบทาน
ระบบการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส 
Corporate level risk is monitored by the Risk Management 
Committee (RMC) appointed by the Board Committee. The 
RMC is responsible for setting up a policy and overseeing risk 
management of BAFS and subsidiaries (BAFS GROUP), while 
the Audit Committee reviews the risk management system  
on a quarterly basis.

(2)  ระดับกระบวนกำร 
 (Functional Level)

ด�าเนนิการโดยผู้บรหิารแต่ละฝ่าย ทัง้นีก้�าหนดให้มแีผนลดระดับความเสีย่ง 
ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับระดับองค์การ รวมทั้งรายงานความคืบหน้า 
การบรหิารความเสีย่งทัง้ 2 ระดบั ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรายไตรมาส  
โดยมสี�านกับรหิารความเสีย่งและกลยทุธ์องค์กรตรวจสอบและจดัท�ารายงาน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงทั้งองค์กรที่มีความต่อเนื่องและมีหลักฐาน
อ้างอิงได้
Functional level risk is managed by executives of each 
department. Risk mitigation plans in support of and in accordance 
with the corporate level risks are required. Also, the progress 
of two levels of risk management is reported on a quarterly 
basis through information technology systems. The Corporate 
Risk and Strategic Management Office is responsible for verifying 
and preparing reports to be stored in a corporate risk database 
which allows for future reference.
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บริษัทมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยการส่ือสาร เพื่อ

สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ในประโยชน์ของการบริหารความ

เส่ียงทีส่่งผลให้บรรลวุตัถปุระสงค์สอดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร ในการนีจ้งึก�าหนด

ความส�าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่งเป็นตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของบคุลากร 

ทุกระดับ รวมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ�านวยความสะดวกใน

การรายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงผ่าน Electronic Form 

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อบุคลากรด�าเนินการประเมินความเสี่ยงและรายงาน 

แผนบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�า ท�าให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิการ

ตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง

ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

จากการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งตามกรอบการบรหิารความเส่ียง COSO 

ERM 2017 ท�าให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการอยู่ในระดับความ

เสีย่งทีย่อมรับได้ ส่งผลให้บริษัทมผีลประกอบการทีด่ ีสามารถจ่ายเงนิปันผลให้ 

ผู้ถือหุ้นตามนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัย 

ความเสีย่งทีบ่รษิทัติดตาม รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งใหม่ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพแวดล้อมในปี 2561 ดังนี้

BAFS focuses on cultivating a risk management culture by 
communicating and raising awareness of benefits of risk 
management that contribute to the achievement of objectives 
among its employees at all levels. BAFS has therefore identified risk 
management success as a key performance indicator of employees 
at all levels as well as developed information technology systems 
to facilitate continuous progress reporting on risk management 
plans by using electronic forms. Once the employees regularly 
carry out risk assessments and report risk management plans, they 
can develop a better understanding of the implementation of risk 
management processes that are aligned with the risk management 
policies, thus further creating a risk management culture throughout 
the organization.  

Based on continuous risk management within the COSO ERM 2017 
Framework, different risk factors can be managed to be within the 
risk appetite. As a result, BAFS has achieved high returns and is 
able to pay dividends to its shareholders according to the dividend 
payment policy on a regular basis. However, focus is still placed on 
risk factors as well as emerging risk factors arising from environmental 
changes in 2018 as follows: 

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ

1.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรบินในประเทศไทย

 บรษัิทประกอบธรุกจิหลกัคอืการให้บริการจัดเก็บและเตมิน�า้มันอากาศยาน 

 โดยมีลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกันดังนี้ 

 -  เป็นผู้ให้บริการหลักทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง ในขณะทีท่่าอากาศยาน 

  สุวรรณภูมิ มีผู้ให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานนอกเหนือจากบริษัท  

  1 ราย

 -  เป็นผู้ให้บริการหลักที่ท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย 

  ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด

Risk	Factors	
1. Business Risks 

1.1 Risk associated with the growth of Thai aviation industry

 BAFS’s core business is to provide aviation refuelling services  
 and fuel storage which can be classified as below:

 -  At Don Mueang International Airport, BAFS is the primary  
  aircraft refuelling service provider. However, at Suvarnabhumi  
  Airport, there is another aircraft refuelling service provider  
  other than BAFS.

 -  BAFS is also the primary aircraft refuelling service provider  
  at 3 regional airports, namely Samui Airport, Sukhothai  
  Airport and Trat Airport.

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง Risk	Management	Culture	
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ดงันัน้แหล่งรายได้หลกัจงึมาจากค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็ตามปรมิาณการเตมิน�า้มนั 

อากาศยานทีท่่าอากาศยานดงักล่าว ซึง่ท่าอากาศยานดอนเมอืงและท่าอากาศยาน 

สวุรรณภมูเิป็นส่วนส�าคญัทีส่ร้างรายได้ให้แก่บรษิทั โดยมกีลุม่ลกูค้า 7 ราย ทีเ่ป็น 

ทัง้ลกูค้าและผูถ้อืหุน้ ประกอบด้วยบรษิทัน�า้มนัและ บมจ.การบนิไทย ท้ังนีส้ดัส่วน 

ของรายได้ประมาณร้อยละ 93 มาจากลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วย 

ลูกค้า 4 ราย มสีดัส่วนรายได้ทีใ่กล้เคยีงกนั ส่วนลกูค้าอกี 1 ราย มสีดัส่วนรายได้ 

เกินร้อยละ 30 ประกอบกบัลกูค้าดงักล่าวเป็นรฐัวสิาหกจิขนาดใหญ่ของประเทศไทย 

ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย บริษัทจึงมีความเสี่ยงต�่าในประเด็นการสูญเสีย

ลูกค้าหรือหนี้เสียจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว 

จากลกัษณะการประกอบธรุกิจข้างต้นจงึเหน็ได้ว่าการเตบิโตของรายได้หลักของ 

บริษัทขึ้นอยู่กับการเติบโตของท่าอากาศยานที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ ดังนั้น

ปัจจยัเสีย่งทีผ่่านมา เช่น เหตกุารณ์วุ่นวายทางการเมอืง โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 

การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ การปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตต่อธุรกิจการบิน

เป็นต้น เป็นสาเหตุท�าให้จ�านวนเที่ยวบินลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัท

ตามสัดส่วนจ�านวนเที่ยวบินที่ลดลง ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากสภาวะ

แวดล้อมภายนอกทีบ่รษิทัไม่สามารถควบคมุได้ อย่างไรกต็ามบริษทัมกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อรายได้อย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดดัชนี 

ชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) 

ด้านการเงิน ประกอบด้วย กระแสเงินสด ค่าใช้จ่ายรวม และ EBITDA เพื่อเป็น

สญัญาณเตอืนภัยล่วงหน้า กรณผีลการด�าเนนิงานด้านการเงนิมแีนวโน้มทีอ่าจจะ 

ต�า่กว่าประมาณการงบก�าไรขาดทนุรายเดอืน (เป้าหมาย) ดงันัน้บรษิทัจงึสามารถ 

บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดรับ 

กับรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้ยังคงมีผลการด�าเนินงานด้านการเงินตามเป้าหมาย 

รวมทั้งยังคงความสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

1.2 ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรลงทุน

 บริษัทมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างของบริษัทและลงทุนขยายธุรกิจ 

 ผ่านบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงแต่ละโครงการมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 

 ตามประเภทของการลงทนุ อย่างไรกต็าม บรษิทัก�าหนดแนวทางการบรหิาร 

 ความเสี่ยงโครงการดังนี้

Therefore, BAFS’s revenue mainly relies on service fees of aviation 
refuelling volume, especially at Suvarnbhumi Airport (BKK) and Don 
Mueng International Airport (DMK). There are 7 main customers who 
are also the shareholders, including oil companies and Thai Airways 
International Plc. Approximately 93% of revenue comes from 5 major 
customers, 4 of which have generated revenue in the proximate 
proportion while the other 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.

From the above-mentioned nature of business, it is evident that 
core revenue growth relies on growth of airports in which BAFS 
operates its business. Therefore, previous risks, such as political 
unrest, epidemic, natural disaster, zero-dollar tour crackdown and 
increase of aviation-related excise taxes, contributed to a decrease 
in aircraft movements which affected revenues for a pro-rata 
number of flights decreased. Those risks originated from external 
circumstances that were certainly uncontrollable. However, BAFS 
had managed risks affecting revenues systematically by determining 
key risk indicators and trigger points for finance, consisting of cash 
flow, total expenditure and EBITDA, as early warnings in case that 
financial performance had potential to fall below monthly income 
statements (targets). Accordingly, BAFS was able to manage risks 
by establishing cost-reduction measures in response to decreased 
revenues. This enabled BAFS’s financial performance to still meet 
its targets as well as be able to pay dividends to the shareholders 
every year.

1.2 Risk from investment projects 

 BAFS has invested in its construction projects and expanded its  
 business through subsidiaries. Each project is exposed to  
 different risks based on types of investments. However, BAFS  
 set approaches to project risk management as follows: 
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 1.2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุนของบริษัท

   ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดท�าแผนบริหาร 
   ความเสีย่งส�าหรบัโครงการลงทนุทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 30 ล้านบาท ข้ึนไป 
   ท�าให้มกีารรายงานความคบืหน้าของแผนบรหิารความเสีย่งอย่าง 
   ต่อเนื่องจนกว่าโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในการนี้มีการจัดต้ัง 
   คณะกรรมการโครงการเพ่ือควบคมุงานก่อสร้างและคณะกรรมการ 
   ตรวจรับงานเพื่อสอบทานและยืนยันความส�าเร็จของโครงการ

 1.2.2  กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุนในบริษัทย่อย

   บริษัทมีการลงทุนโดยเข้าไปถือหุ้นในอัตรามากกว่าร้อยละ 70  
   ในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนิน 
   ธรุกจิ ทัง้นีไ้ด้มกีารแต่งตัง้บุคลากรระดบับรหิารทีม่ากด้วยความรู ้
   ความสามารถไปด�ารงต�าแหน่ง ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในแต่ละบรษิทั 
   โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 
   บริหาร (Executive Committee) ทุกเดือนและที่ประชุม 
   คณะกรรมการบริษัท (Board Committee) ทุก 6 เดือน รวมทั้ง  
   นโยบายการบริหารความเสี่ยงก�าหนดให้คณะกรรมการบริหาร 
   ความเสี่ยงมีอ�านาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยง 
   องค์การ (Corporate Risk Management) ของบริษัทและ 
   บริษัทย่อย ดังนั้นจึงมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงของ 
   โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น โครงการก่อสร้างระบบส่ง 
   น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ภายใต้สัญญา 
   สัมปทานกับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รองรับแผนพัฒนา 
   ขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ของ  
   บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด (TARCO) และโครงการขยาย 
   ระบบท่อขนส่งน�า้มันแบบ Multi Product ไปยังภาคเหนือ ของ 
   บรษิทั ขนส่งน�า้มนัทางท่อ จ�ากดั (FPT) ต่อคณะกรรมการบริหาร 
   ความเสีย่ง เพือ่สอดส่องดแูลและให้ความเหน็ รวมทัง้มกีารน�าเสนอ 
   คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายไตรมาส

2. ควำมเสี่ยงที่มีโอกำสเกิดใหม่ 

เป็นความเสีย่งทีย่งัไม่ได้ปรากฏชดัเจนในปัจจบุนัแต่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจส่งผลกระทบในอนาคตต่อภาคอตุสาหกรรมทีบ่รษิทัด�าเนนิธุรกิจ ในการนี้ 

 1.2.1  BAFS’s risk management in investment projects

   A risk assessment and risk management plan is required  
   for a project with investment of over Baht 30 million bath.  
   The progress of risk management plan is continuously  
   reported until the project is completed. In this regard,  
   a project steering committee to control construction  
   works and an inspection and acceptance committee  
   to inspect and affirm project success.

 1.2.2 Risk management in investment projects in subsidiaries

   BAFS has invested in shares held over 70% in subsidiaries  
   to strengthen its business operation. It has therefore  
   appointed executive-level persons who are  
   knowledgeable and competent to assume the position 
   of top executive in each company and report the  
   performance to the Executive Committee every month 
   and the Board Committee every 6 months. The risk  
   management policy stipulates that the RMC is  
   responsible for overseeing BAFS GROUP corporate risk  
   management. Therefore, risk management in high-value,  
   large-scale projects such as the project of hydrant  
   pipeline network expansion under concession  
   contract with Airports of Thailand Plc. (AOT) to  
   accommodate the Suvarnabhumi Airport capacity  
   expansion plan phase 2 of Thai Aviation Refuelling 
   Co., Ltd. (TARCO) and the Northern multi-product 
   pipeline network expansion project of Fuel Pipeline  
   Transportation Ltd. (FPT), have been reported to the  
   RMC for oversight and comments and proposed to the  
   Audit Committee for quarterly reviews. 

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. In this regard, BAFS has considered 

60
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในอีก 3 - 5 ปี 

ข้างหน้าดังนี้

2.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)  
 (Disclosure 102-15, 201-2)

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเริ่ม 
 ชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการบินซึ่ง 
 เกีย่วข้องกบัธรุกจิหลกับรษัิทในอนาคต เช่น การเกบ็ภาษีคาร์บอนในธรุกิจ 
 การบิน รวมทั้ง ประเทศไทยได้เข้าร่วม Global Market Base Measure: 
 GMBM in Pilot Phase 2021 - 2023 ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในประเด็น 
 ของกฎระเบยีบภาคบงัคับให้ธรุกิจการบินควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 ต้ังแต่ปี 2563 (Risk driven by change in regulation: GMBM  
 in CORSIA)

 เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงและลดระดับความเส่ียงในเรื่อง 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้างต้น บริษัทจึงมีการจัดตั้งคณะท�างาน 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งรวมผู้แทนจากบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
 ร่วมกนัศกึษาหาแนวทางการพฒันาพลังงานทางเลอืกและพลังงานทดแทน 
 รวมทั้งด�าเนินการขึ้นทะเบียนโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อ 
 สร้างคาร์บอนเครดิตและผลักดันให้กลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่มีการปล่อย 
 ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) ในการนี้  
 บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล 
 (Carbon Disclosure Project: CDP) รวมทั้งมีการก�าหนดแผนลดการ 
 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2561 จนถึง 
 ปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มองเห็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
 ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ในโครงการขยายท่อ 
 ขนส่งน�้ามันแบบ Multi Product ไปภาคเหนือของ FPT ซึ่งเป็นโครงการ 
 ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน

3.1 ควำมเสี่ยงจำกคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร

 การด�าเนินธุรกิจให้บริการจัดเก็บและเติมน�้ามันอากาศยานเป็นธุรกิจที่ให ้
 ความส�าคัญสูงสุดในเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัยและการตรงต่อเวลา  
 จึงต้องมีความพร้อมทั้งด้านระบบ อุปกรณ์และบุคลากรที่ตระหนักถึงการ 
 ปฏบัิตติามขัน้ตอนการให้บรกิารอย่างเคร่งครดั ดังนัน้บรษัิทจงึมกีารบรหิาร 

risk issues which may have effects on the company in the next 
3 - 5 years as follows:

2.1 Climate change (Disclosure 102-15, 201-2)

 The effects of climate change have become clearer and it 
 tends to seriously affect the aviation industry which relates to  
 the BAFS’s core business in the future. For example, carbon tax  
 collection in the aviation industry as well as Thailand’s  
 participation in the Global Market Base Measure : GMBM in  
 Pilot Phase 2021-2023 have exposed BAFS to risks driven  
 by change in regulation : GMBM in CORSIA.

 To accommodate changes and mitigate levels of risks related  
 to climate change, BAFS has then established a Greenhouse  
 Gas Emission Reduction Committee, a gathering of representatives  
 from subsidiaries, to jointly conduct studies and seek ways  
 to develop alternative energy and renewable energy and register 
 the projects which can reduce greenhouse gas to receive carbon 
 credits and drive BAFS GROUP towards becoming carbon neutral  
 companies. In this regard, BAFS has participated in the Carbon 
 Disclosure Project (CDP) as well as determined a greenhouse  
 gas reduction plan in the sustainability strategy since 2018 
 until the present. Concurrently, BAFS has seen an opportunity  
 to achieve environmental sustainability in its business through  
 subsidiaries, especially in the Northern multi-product pipeline  
 network expansion project of FPT which will significantly reduce  
 greenhouse gas emissions in the future.

3. Operational Risks 

3.1 Risk from service quality and efficiency

 The fuel storage and into-plane refuelling business places 
 high priority on quality, safety and punctuality. Systems,  
 equipment and staff who strictly adhere to service delivery  
 methods must be readily available. BAFS has therefore managed  
 such risk intensively by announcing its intention to promote strict  
 compliance with service delivery methods among all employees  
 and setting zero tolerance for aircraft accidents. However, risk 
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 ความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ให้ 
 พนกังานทกุคนตระหนกัถึงการปฏบัิตติามข้ันตอนให้บรกิารอย่างเคร่งครดั  
 และ ก�าหนด ZERO Tolerance ของการให้บริการโดยไม่เกิดอุบัติเหต ุ
 ต่ออากาศยาน ในขณะที่ยังคงมีการบริหารความเสี่ยงในส่วนอื่นๆ ดังนี้

 • จัดตั้งคณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (Fuelling Operations  

  Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทและผู้แทนจากบริษัท 

  น�้ามันที่มีประสบการณ์ด้านน�้ามันอากาศยาน ประชุมรายไตรมาส 

  เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในการปรบัปรงุกระบวนการบรกิารน�า้มนั 

  อากาศยานให้มีประสทิธภิาพดยีิง่ข้ึน รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบ 

  ระบบปฏิบัติการให้บริการน�้ามันอากาศยาน โดยกลุ่มผู้ตรวจสอบของ 

  บริษัทน�า้มัน (Joint Inspection Group - JIG) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มี 

  ความมัน่ใจได้ว่าระบบปฏบัิตกิารของบรษัิทเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 • มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ควบคุมการ 

  ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ

 • มีกลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์  

  จ�ากดั คดิค้นนวตักรรมเพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ์และพฒันาเทคโนโลย ี

  การให้บริการน�้ามันอากาศยาน และ บริษัท บาฟส์ อินเทค จ�ากัด 

  เป็นผู้ประกอบรถเติมน�้ามันอากาศยานตามความต้องการของบริษัท 

  ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด 

3.2  ควำมเส่ียงจำกกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถองค์กรไม่ทันต่อกำรด�ำเนิน 

 ธุรกิจที่มีควำมท้ำทำยเพิ่มขึ้น

 ความท้าทายของธุรกิจบริการพลังงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช ่น  

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบดิจิทัล การแข่งขันที่เปิดกว้างใน 

 อตุสาหกรรมการบนิ เป็นต้น ในขณะทีบุ่คลากรระดบับรหิารหรอืในต�าแหน่ง 

 งานหลักที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เริ่มเกษียณอายุงาน บริษัทจึงมี 

 ความเสี่ยงใน 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาขีดความสามารถ 

 บคุลากรเพือ่ทดแทนบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ไม่ทนัการณ์ และ  

 การขาดองค์ความรูท้ีเ่ป็นระบบเพ่ือให้บคุลากรสามารถท�างานทดแทนกนัได้ 

 บริษัทจึงมีการจัดท�าแผนพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่งงานด้วยหลักสูตร 

 ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร (Management Trainee)  

 management actions have also been taken in different aspects  
 as follows: 

 • Established a Fuelling Operations Committee, consisting of 
  BAFS’s executives and representatives from oil companies  
  having experience in aircraft fuelling, to hold a quarterly  
  meeting for an exchange of opinions about improvement  
  of aircraft fuelling services for more efficiency. Also, the  
  aircraft fuelling systems shall be inspected by the Joint  
  Inspection Group (JIG) once a year to ensure conformity to  
  international standards. 

 • Applied ISO9001:2015 and OHSAS 18001:2007 to control 
  operations tasks

 • Set up subsidiaries, namely BAFS Innovation Development  
  Co., Ltd., for the development of innovations, improvement  
  of equipment effectiveness and development of aircraft  
  fuelling service technologies and BAFS INTECH Co., Ltd., the  
  operator of refuellers that places priority on quality and  
  highest safety

3.2  Risk from the lacking of organizational capability 
 enhancement in response to increasingly challenging  
 business environment

 A range of challenges facing the energy service business include  
 digital disruption, open competition in the aviation industry, etc.  
 Meanwhile, management-level employees or in the major 
 positions with over 30 years of experience are retiring. BAFS  
 is then exposed to risks in 2 major issues, including delayed  
 capacity enhancement of employees in replacement of those  
 with knowledge and experience and lacking of systematic  
 knowledge that allows for substitution of employees. 

 BAFS has therefore implemented succession planning by  
 developing a management trainee program and improving  
 recruitment and selection processes to obtain knowledgeable  

(Disclosure 102-15)
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 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการคัดสรรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความ 

 สามารถในทุกต�าแหน่งงานหลักรองรับการด�าเนินธุรกิจในอนาคต และ  

 มกีารจดัการความรู ้(Knowledge Management) เพือ่รวบรวมองค์ความรู้ 

 ให้เป็นระบบ มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจด้านฝึกอบรมการให้ 

 บริการน�้ามันอากาศยานในระดับ World Class Excellent Operation

3.3 ควำมเสี่ยงจำกภัยอันตรำยท่ีอำจเกิดจำกอัคคีภัย ภัยธรรมชำติ หรือ 

 กำรก่อกำรรำ้ย

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทจ�าเป็นต้องมีการส�ารองน�้ามันอากาศยานไว ้

 ในถังเก็บน�้ามันอากาศยานท่ีสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันในบริเวณใกล้เคียง 

 กับท่าอากาศยานที่บริษัทให้บริการ ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย  

 รวมท้ังภยัธรรมชาต ิภยัจากการก่อการร้าย ภยัอนัตรายอืน่ๆ ทีย่ากต่อการ 

 คาดการณ์ได้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อบุคคล  

 ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม และอาจท�าให้การด�าเนินงานของบริษทัหยดุชะงกัได้

 เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการจัดท�า 

 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational  

 Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007) และ 

 ก�าหนดนโยบายอาชวีอนามยัความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 ก�ากับให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการ 

 ศูนย์การบริหารวิกฤต (Crisis Management Center: CMC) รองรับ 

 หากเกดิเหตกุารณ์วกิฤต นอกจากนี ้บรษัิทได้มกีารจดัท�าแผนการให้บริการ 

 อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขอใบรับรองตามแนวทางระบบ ISO 22301:2012  

 ซึง่เป็นการส่งเสริมการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity 

 Management: BCM) และลดความเสี่ยงเรื่องธุรกิจหยุดชะงัก (Business  

 Interruption) รวมทัง้ได้ถ่ายโอนความเสีย่งส่วนหนึง่โดยท�าประกนัภยัไว้กับ 

  บมจ. ทิพยประกันภัยร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

4. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) มีการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนขยายธุรกิจ ทั้งนี้ 

ความเสีย่งด้านการเงินจงึขึน้อยูก่บัสภาพคล่องและภาระการปฏบิตัติามเงือ่นไข 

สัญญาเงินกู ้ของแต่ละบริษัทสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงาน 

ประจ�าปี 2561

 and capable persons who can fit into all major positions to  
 accommodate future business growth. Knowledge management 
 has also been executed to integrate knowledge into the system,  
 thus leading to the development of aircraft refuelling training  
 business at World Class Excellent Operation level. 

3.3 Risks from conflagration, natural disaster and terrorism

 Since BAFS’s business relies on aviation fuel storage tanks  
 located at fuel storage stations nearby the airports where its 
 service is operated, potential risks like fire, natural disaster,  
 terrorism and other unpredictable hazards can significantly cause  
 damage to individuals, assets and environment and may halt  
 its business operation. 

 To mitigate those risk opportunities and impacts, BAFS has 
 applied Occupational Health and Safety Assessment Series: 
 OHSAS 18001:2007, developed an occupational health and 
 safety in working conditions policy and overseen strict  
 compliance of employees at all levels. A Crisis Management  
 Center (CMC) has been set up to handle critical incidents. 
 Moreover, BAFS has continuously developed service delivery 
 plans without requesting for ISO 22301:2012 certification,  
 thereby promoting Business Continuity Management (BCM) and  
 mitigating business interruption risks. Also, BAFS has implemented  
 a partial risk transfer by insuring with Dhipaya Insurance Plc. 
 and Bangkok Insurance Plc. 

4. Financial Risks 

BAFS GROUP applied for loans to support its business expansion. 
Therefore, financial risks depend on liquidity and loan obligations 
of each company. 

(Disclosure 102-15)
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แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษทัด�าเนนิธรุกจิโดยมุง่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื เพือ่ส่งมอบคุณค่า

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุล ครอบคลุมในมิติ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

มาเป็นรากฐานในการบรหิารจดัการธรุกจิ เพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมเเละต่อเนื่อง  

เพ่ือให้บุคลากรสามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความ 

ต้องการของธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเเละธุรกิจใหม่ๆ 

ในอนาคต ซึ่งในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีแผนการด�าเนินในอนาคต ดังนี้

ด้ำนเศรษฐกิจ บริษัทได้มีแผนกลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) ซึ่งอาศัย 

รากฐานความแขง็แกร่งขององค์กร ประสบการณ์ในการท�าธุรกจิ ตลอดจนความ 

เป็นผู้น�าระดับสากลในการบริการเติมน�้ามันอากาศยานตลอดระยะเวลากว่า 

35 ปีท่ีผ่านมา เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบักจิการอย่างยัง่ยนื ทัง้ในธรุกจิหลกัและ 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริษัทก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุน เพื่อเป็น 

ผู้ให้บริการเติมน�้ามันอากาศยานในสนามบินอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งสนามบินภูมิภาค  

และสนามบินนานาชาต ิซ่ึงรวมถึงท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที ่3 ตามแผนพฒันา 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศ 

Action	Plans	for	the	Future	

BAFS has strived towards becoming the sustainable organization 

that delivers balanced value, covering economic, social and 

environmental dimensions, to stakeholders along the supply chain. 

The principles of good corporate governance serve as a foundation 

for BAFS’s business management to ensure its accuracy and 

transparency. Also, BAFS has substantially implemented knowledge 

management in a continuous manner to enable its employees to 

apply knowledge to their tasks appropriately and in response to 

business needs as well as transform knowledge into innovations  

and new businesses in the future. In 2019, BAFS GROUP has 

developed future action plans as follows:

Economic Aspect BAFS has implemented its growth strategy which 

depends on organizational strengths, business experience as well 

as global leadership in aircraft fuelling services for over 35 years 

to add value to its core business and other related businesses in a 

sustainable manner. BAFS is in the process of conducting a study on 

additional investments in other regional and international airports 

as well as the third major commercial airport under the Eastern 

Economic Corridor (EEC) scheme. 

With respect to the expansion of related businesses in the 

supply chain, BAFS invested in subsidiaries and associates such 

as BAFS INTECH Co., Ltd. (Disclosure 102-10) to provide design, 

manufacturing, assembly, repair and maintenance services of 

aircraft refuelling vehicles as well as develop innovations and 

technologies in response to BAFS’s need for developing aircraft 

refuelling vehicles and equipment with cutting-edge innovations 

that meet international standards and increasing opportunities for 

generating BAFS Group’s additional revenue incurred from the sales 
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ทั้งนี้ ส�าหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานนั้น บริษัทได้ม ี

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจัดตั้งบริษัท บาฟส์อินเทค จ�ากัด  

เพื่อด�าเนินธุรกิจบริการ ออกแบบ ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และบ�ารุงรักษา 

รถเติมน�้ามันอากาศยาน ตลอดจนพัฒนางานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของบริษัทในการพัฒนารถเติมน�้ามันอากาศยาน 

และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่กลุ่มบริษัทจาก 

การขายรถเติมน�า้มันอากาศยานให้แก่ลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี ้

บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท พีทีจี จ�ากัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัท บีพีทีจี  

จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถานีบริการน�้ามัน บริเวณคลังน�้ามันของ 

เอฟพีที ซึ่งจะเป็นการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่นเพื่อเสริมศักยภาพของ 

กลุ่มบริษัท และเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้มีการใช ้

สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะต่อยอดการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือใช้เป็น 

ฐานในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) อย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 

ด้านการจัดการความรู ้ และด้านการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับมุมมองการ 

เรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ 

โดยมุง่เน้นการพัฒนาสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู ้ การรวบรวมแบ่งปันและรบัความรู้ 

สู่การบริหารจัดการความรู้ การเช่ือมโยงและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย 

กลุ่มนักปฏิบัติ และพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม โดยการจัดการความรู้ดังกล่าว 

จะเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการขยายธุรกิจของบริษัทสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรม  

(training center) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรการสอนด้านการบริการเช้ือเพลิงการบิน  

ความปลอดภัย และระบบการจัดการต่างๆ รวมถึงเพื่อการน�าระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่บริษัทเป็นผู้คิดค้นขึ้น ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ต่อไปเพื่อ 

รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในเอเชียแปซิฟิก

ด้ำนสังคม บริษัทได้ด�าเนินการด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณค่าอย่าง 

ยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกระบวนการท�างาน (In process)  

และการช่วยเหลือสังคม (After process) บริษัทมุ่งเน้นการน�าเป้าหมายด้าน 

ความยั่งยืนขององค์กรสู่แผนการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงาน 

of aircraft refuelling vehicles to both domestic and international 

customers. BAFS also invested in PTG Energy Plc. to establish BPTG  

Co., Ltd. (Disclosure 102-10) which operates petrol stations located 

in the areas of FPT fuel depots. Such expansions of other types 

of businesses were to enhance capacity of BAFS GROUP and  

maximize subsidiaries’ asset utilization. 

In addition, BAFS has planned to upgrade its knowledge management 

(KM) to serve as the foundation for creating systematic innovation, 

covering knowledge management and culture creation that 

embraces new perspectives and creativities that link to and support 

each other systematically. Emphasis is placed on the development 

of learning organization, knowledge gathering and sharing and receipt 

of knowledge for integrating knowledge management, linkage and 

hands-on practices of Community of Practice, and innovation 

development. Such knowledge management will serve as a crucial 

basis of BAFS’s business expansion of a Training Center which 

offers programs on aviation fuel services, safety and management 
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ของทุกฝ่ายและมีการทบทวนแผนการปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกปี พร้อมกันนี ้

บริษทัได้น�าแนวคดิการสร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนืมาเป็นหลกัในการด�าเนินกิจกรรม  

อาท ิกจิกรรมเสรมิสร้างสุขภาวะชมุชนเพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุให้ชมุชนมีคุณภาพ 

ชวีติทีด่ขีึน้เพือ่ให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื กิจกรรมอบรมดบัเพลงิ 

ขั้นพ้ืนฐานให้กับทางชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบของบริษัทเพื่อให้ชุมชน 

สามารถบรรเทาภัยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้ด้วยตนเองในเบ้ืองต้นและ 

สร้างจิตส�านึกในด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ในด้านการช่วยเหลือสังคม 

(After process) บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อบ�ารุงขวัญเติมใจให้ทหารหาญ 

ที่ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมุ่งหวังให้ 

ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ สามารถประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคม 

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจ�าปีของมูลนิธิช่วยเหลือ 

เด็กก�าพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

เพ่ือสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา 

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทย โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) 

กองทัพภาคที่ 3 เพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู ้ตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียน 

สบปราบพิทยาคม อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง ที่เน้นการพัฒนาครูและ 

systems as well as applications of information technology systems 

invented by BAFS to create other business opportunities in order to 

accommodate an expansion of the aviation industry in Asia-Pacific. 

Social Aspect BAFS has continuously managed its sustainable value  

creation, both in the in-process and after-process activities. BAFS 

focuses on converting sustainability goals into tangible action plans 

to agencies of all parties and regularly reviewing action plans on 

a yearly basis while applying the concept of sustainable value 

creation as a basis for activity implementation such as the health 

promotion activity to promote community wellbeing and ensure 

their sustainable self-reliance, and the basic firefighting training 

activity for the surrounding communities to enable them to initially 

mitigate incidents occurring in households by themselves and raise 

their awareness of safety. BAFS has also conducted after-process 

activities such as the activity to provide encouragement and 

consolation to soldiers injured amid unrest in 3 southernborder 

provinces to restore their mental health so that they can continue 

earning a living and return home with pride; the annual scholarship 

activity of the Thai Muslim Women Foundation of Thailand for the 

Welfare of Orphans under the Royal Patronage to support equal 

education for children of all religions; the activity to provide financial 

assistance to the victims via the Thai Red Cross Society to relieve 

difficulties of Thai people; the Following Father’s Path project 

(Organic Agriculture) at the 3rd Army Area to support and enhance 

learning of sufficiency economy philosophy; and the student 

wellbeing promotion project for students of Sobprab Pittayakom 

School, Sobprab District, Lampang Province, focusing on improving 

capacity of teachers and students in remote areas to ensure true 

achievement of sustainable value creation in the society. 
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นักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลให้มีศักยภาพเพื่อให้มีการด�าเนินการเหล่านี้เป็นความ 

ส�าเร็จในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกับสังคมอย่างแท้จริง

ด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยใส่ใจส่ิงแวดล้อมรวมถึง 

ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทได้ด�าเนินการลงทุนในโครงการ 

ขยายระบบท่อส่งน�้ามันไปภาคเหนือของบริษัทขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 

ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลพิษจากการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ที่เกิดจากการขนส่งน�้ามันด้วยรถบรรทุกน�้ามัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการน�า 

รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในองค์กรเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกกบัรถยนต์ธรรมดา โครงการตดิตัง้แผงโซลาเซลล์เพือ่ลดการใช้ 

พลังงาน การบนัทกึปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กร (Corporate  

Carbon Footprint) เป็นปีที ่5 ตดิต่อกัน การเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction หรือ T-VER)  

และได้รับคาร์บอนเครดิตองค์กร โดยบริษัทมีเป้าหมายให้การด�าเนินการ 

ของกลุ่มบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทเป็นศูนย์ 

(Carbon Neutral Company) ภายในปี 2563 

Environmental Aspect BAFS is committed to operating its business 

by placing high priority on the environment and greenhouse gas 

emission problems. BAFS has invested in the expansion of the 

Northern Multi-Product Fuel Pipeline project of Fuel Pipeline 

Transportation Limited, which will help reduce particulate matter 

emissions, carbon pollution, accidents and economic losses incurred 

from fuel transport trucks. BAFS has also utilized electric cars 

within the organization to conduct a study to compare volumes 

of greenhouse gas emissions from normal cars, conducted the 

solar panel installation project to reduce energy consumption, 

registered its corporate carbon footprint for 5 consecutive years, 

joined Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER), 

and earned carbon credits. BAFS has set a target of becoming the 

carbon neutral company by 2020. 
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CHAPTER 4

สร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 
Economic Growth
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สร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ Economic Performance (Disclosure	103-1,	103-2,	103-3,	201-1)

รายได้รวม
ในปี 2561 ปริมาณน�้ามันอากาศยานในสองท่าอากาศยานหลัก คือ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ที่กลุ่ม
บริษัทให้บริการผ่านระบบเติมน�้ามันอากาศยานมีอัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 
4.5 โดยมีจ�านวน 6,003 ล้านลิตร และจ�านวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการเติม
น�้ามันเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.5 หรือมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 303,520 เที่ยวบิน 
ในขณะที่จ�านวนผู้ใช้บริการในท่าอากาศยานทั้งสองแห่งนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งได้รับ
ปัจจัยบวกจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมการบนิของโลกซึง่เป็นอุตสาหกรรม
ภาคบริการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการเปิดกว้าง
ขึ้นของนโยบายการค้าเสรี การขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก�าลัง
พัฒนา และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต�่าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภูมิภาคเอเชีย 
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2561 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3,806.6 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 166.4 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีผ่าน
มาที่ โดยมีรายได้ค่าบริการจ�านวน 3,754.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.0 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 4.8 ตามการเติบโตของปริมาณน�้ามันรวมที่กลุ่มบริษัทให้บริการ 
(Disclosure 103-2)
*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2561 
ได้ที่รายงานประจ�าปี 2561 หรือเว็บไซต์ www.bafsthai.com

Total	Revenue
In 2018, the amount of aviation fuel services volume at BKK and 
DMK totaling up to 6,003 million liters, which have the growth rate 
of 4.5% (y-o-y) and the total flights increased by 5.5 % (y-o-y) to 
303,520 flights. While the number of passengers in both airports, 
BKK and DMK are growing steadily according to the expansion of 
the Thai tourism industry. As well as from the supporting of the 
expansion of the aviation industry in the world, which is a large 
service sector that has continuously increased in value which as 
a result of the direction for the openness of the free trade policy 
Economic expansion in the developing countries and the continued 
growth of low-cost airlines, especially in Asia.
Total revenue in 2018 of the Group was Bt3,806.6 million increased 
by Bt166.4 million or 4.6% (y-o-y). While the services income was 
Bt3,754.3 million increased by Bt173.0 million or 4.8% (y-o-y). 
(Disclosure 103-2) 
*Further details of Performance Summary of Year 2018 are shown 
in the 2018 Annual Report or on the website www.bafsthai.com

รำยละเอียดทำงเศรษฐกิจ Economic Profile (Disclosure 201-1) จ�ำนวน (ล้ำนบำท) Value (Million Baht)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายได้ (Revenues) 3,806.6

การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

ต้นทุนการด�าเนินงาน (Operating costs) 1,658.9

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits) 829.7

มูลค่ำเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

3,806.6 ล้านบาท
Million Baht

Million Baht
Million Baht

3,754.3 ล้านบาท 52.3 ล้านบาท

รำยได้บริษัทโดยรวม Total revenue รำยได้จำกธุรกิจหลัก Services Income รำยได้อื่นๆ Other income
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การด�าเนินงานด้านภาษี
ในปี 2561 นี้ บริษัทได้ประกาศใช้ นโยบายภาษี เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบาย
และกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่มีเจตนารมณ์ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการติดตาม 
การเปลีย่นแปลงอตัราภาษอีย่างต่อเนือ่ง โดยสามารถดนูโยบายภาษีได้ทีเ่วบ็ไซต์
บริษัท www.bafsthai.com

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน เพ่ิมข้ึน
จากปี 2560 ถึง 52 ล้านบาท จากจ�านวนพนักงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับ 
ค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ตามอายุงานของพนกังาน โดยบรษัิทมพีนกังานท่ีมอีายเุฉล่ีย
เป็นล�าดับช่วงอายุ ดังนี้

Tax	operations
In 2018, in alignment with the Sustainability Policy and Strategy, 
BAFS announced the Tax Policy with intention to conduct fair 
and transparent business as well as strictly comply with rules and 
regulations, including follow up changes in tax rates continually. 
BAFS’ Tax Policy is disclosed at www.bafsthai.com.

Expenses
BAFS’ expenses on employee compensations and welfare increased 
from 2017 for 52 million baht due to higher number of employees 
and seniority-based pay. BAFS’ average age of employee is divided 
into age ranges as follows: 

รำยละเอียดทำงเศรษฐกิจ Economic Profile (Disclosure 201-1) จ�ำนวน (ล้ำนบำท) Value (Million Baht)

การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

เงนิท่ีช�าระแก่เจ้าของเงนิทนุ (Payments to providers of capital) *รวมเงนิปันผล กบั ดอกเบีย้ 
ทีช่�าระให้แก่เจ้าหนี ้Inclusive of dividends and interests paid to creditors

1,007.4

เงินที่ช�าระแก่รัฐ (Payments to government) *บริษัทรายงานเฉพาะค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคล BAFS reported corporate income tax expenses only.

279.2

การลงทุนในชุมชน (Community investments) *บริษัทรายงานเฉพาะงบที่ลงทุนในการ
พัฒนาชุมชนของบริษัทเท่านั้น BAFS reported capital budgeting for its community 
development only.

5.961

มูลค่ำเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 25.44

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี
The number of employees younger than 30 years old

คิดเป็นร้อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด
26% of the total number of employees.

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 31 - 40 ปี
The number of employees whose ages are 31 - 40 years old 

คิดเป็นร้อยละ 32 ของพนักงานทั้งหมด
32% of the total number of employees.

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 41 - 50 ปี
The number of employees whose ages are 41 - 50 years old 

คิดเป็นร้อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด
26% of the total number of employees.

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป
The number of employees whose ages are 51 years old and upward 

คิดเป็นร้อยละ 16 ของพนักงานทั้งหมด
16 % of the total number of employees.
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ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม งานชุมชนสัมพันธ์ และงานเพื่อการกุศลต่างๆ  

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 5,961.267.05 ล้านบาท โดยแบ่งค่าใช้จ่ายไว้ด้วยกนั 2 ส่วน ดงันี้

Other non-business expenses such as costs of corporate social 
responsibility, community relations expenses and charitable 
expenses totalled 5,961,267.05 million baht which included  
2 parts as follows:

หน่วย : ล้านบาท/ Unit : Million Baht

ข้อมูลผลตอบแทนพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย
BAFS’ employee compensations include: ปี 2561/2018 ปี 2560/2017

1. เงินเดือน และค่าท�างานกะ Salary and shift pay 298.55 282.65

2. โบนัส Bonus 131.18 102.97

3. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน Retirement benefit 47.82 39.07

4. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ Provident fund 34.06 32.02

5. อื่นๆ Others 78.52 81.43

 รวมทั้งสิ้น Total 590.13 538.14

ค่าใช้จ่ายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีบริษัทจัดโครงการหรือกิจกรรมขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมต่อ 
ชุมชน สงัคม รวมถงึการพฒันาคุณภาพชวิีตของคนในชมุชน ด้วยกรอบการพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาและพึง่พา 
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายชุมชนสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน 
ชุมชนโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�า้มันอากาศยานทั้ง 2 พื้นที่ ดอนเมืองและ
สุวรรณภูมิเป็นหลัก ตามที่ชุมชนขอความอนุเคราะห์ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน 
ตลอดจนหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น
Costs of corporate social responsibility
BAFS has organized projects or activities within the sustainability 
framework to engage with communities and society as well as to 
improve quality of life of community members. The corporate 
social responsibility goals comprise enhancing community health, 
wellbeing, wisdom and sustainable self-reliance. Meanwhile, the 
community relations expenses occur from the arrangement of 
activities as requested by the communities, temples, schools and 
local agencies such as Sub-district Administrative Organization, 
etc. to mainly support the communities surrounding Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station.

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาค และงานการกุศลต่างๆ
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนองค์กร หรือหน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ ที่ด�าเนินงาน 
เพื่อฟื้นฟู เยียวยากลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาล 
พระมงกุฎ เป็นต้น
Donations and charitable expenses
are provided to support organizations or foundations undertaking 
rehabilitation and therapy for groups of people, for example,  
the Thai Red Cross Society and Phramongkutklao Hospital 
Foundation, etc.

โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น The total expense was 
1,166,432.02 บาท/baht

โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น The total expense was 
4,794,835.03 บาท/baht
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การบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัท  

Supply Chain Management (Disclosure	103-1,	103-2,	103-3)

คู่ค้าของบริษัทร้อยละ100 
ที่รับทราบนโยบายบริหารกิจการ 
ที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น

100% of Suppliers 
acknowledged the Good 
Corporate Governance and 
Anti-Corruption Policy.

คู่ค้าในกลุ่มเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
กับการให้บริการของบริษัท เข้าร่วม 
การสัมมนาจรรยาบรรณคู่ค้าและ 
เชิญชวนคู่ค้าที่มีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต

The Suppliers, who fell into 
a risk group that may affect 
BAFS’s service delivery, 
attended a supplier code of 
conduct seminar. Suppliers, 
who were ready to participate 
in the Thailand’s Private 
Sector Collective Action 
Coalition (CAC) Project, were 
also invited.

คู่ค้ารายส�าคัญของบริษัท ประจ�าปี 
2561 ร่วมตอบแบบประเมินคู่ค้าใน
ประเด็นด้านความยั่งยืน ร้อยละ 60 
เปรียบเทียบจากปริมาณการ 
ซื้อขายและความถี่ในการซื้อขายที่มี
ระหว่างกัน

60% of critical supplier 
in 2018 answered the 
questionnaire about 
sustainable procurement, 
(criteria analysis is the 
transaction and the purchase 
frequency.)

คู่ค้า 5 ราย เข้าร่วมตามแผน
สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าเพื่อความ
ยั่งยืน ที่จะด�าเนินการในปี 2562

5 suppliers participated in the 
sustainable supply chain plan, 
which will be implemented 
in 2019.

(Disclosure 103-1,103 - 2,103-3) บริษัทมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and 

Operating Standards จาก JIG ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการน�้ามัน

อากาศยานทั่วโลก แต่ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืนจึงมุ ่ง

เน้นการพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง/โอกาส ที่อาจเกิดขึ้น

ตลอดสายของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จากการบริหารจัดการในระบบ  

Enterprise Risk Management (ERM), ISO & OHSAS, Business  Continuity  

Management System (BCMS) ซ่ึงในกระบวนการนี้บริษัทมีการทบทวน 

ความเสี่ยง/โอกาส ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสม�่าเสมอ เช่น กลุ่มลูกค้า  

มีการส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ การพบปะลูกค้า 

ตามแผนงาน เป็นต้น

(Disclosure 103-1,103 - 2,103-3) BAFS has implemented supply chain 
management in accordance with the Aviation Fuel Quality Control 
and Operating Standards by JIG, which are global standards for 
into-plane fuelling services. However, to ensure consistency with 
the context of sustainability, BAFS has considered and analyzed risk 
issues and opportunities that may arise along the supply chain by 
applying the management tools such as Enterprise Risk Management 
(ERM), ISO Management, OHSAS Management and Business 
Continuity Management System (BCMS). The process has been 
included a defining to risks impact and opportunities from BAFS’s 
stakeholders, by stakeholder engagement, customer satisfaction 
survey, customer relations activity and customer meeting etc.
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และในป 2561 จากความเสี่ยงของการดําเนินงานของคู ค า ในมุมมอง

กระบวนการจัดการภายใน เพื่อความเปนเลิศดานกระบวนการดวยความ

รับผิดชอบตอ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมตามกรอบการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ประกอบดวย มิติเศรษฐกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสงของลาชา และ

คูคาอาจทําผิดนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

มติสิงัคม ความเสีย่งการใหของขวญัแกเจาหนาทีข่องหนวยงานในชมุชน อาจกอ

ใหเกิดการคอรรัปชั่น และประเด็นความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชนในแรงงานของ

คูคา ตองไมมีแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานเด็กหรือเปนแรงงานที่เสี่ยงตอ

การคามนษุย มิตส่ิิงแวดลอม ความเสีย่งเกีย่วกบัการรัว่ไหลของสารเคมแีละนํา้มนั

และการสงมอบผลิตภัณฑของคูคา ตลอดทั้งกระบวนการที่ตองเปนมิตรตอ

สิง่แวดลอม นาํมาสูแผนงานการจดัการความเสีย่งในปจจุบัน และมีการติดตามผล

การดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัไดเลง็เหน็ความสาํคัญของประเด็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวของในประเด็นดานสังคม 

สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในคูคาของบริษัท จึงไดดําเนินการ

จัดทําแบบประเมินคู ค าในประเด็นดังกลาวโดยเริ่มจากกําหนดเกณฑ

การประเมินคู ค  าที่ สํ าคัญต อธุรกิจ จากมูลค าการซื้อขายมากกว า 

In 2018, based on supplier’ operational risks, the internal process 
perspectives for economic, social and environmental responsibility 
excellence within the sustainable development framework consisted 
of Economic dimension: risks of delayed delivery and supplier’ 
breach of BAFS’s Anti-Corruption Policy and Code of Conduct; Social 
dimension: corruption risks from gift giving to officials of agencies 
in the community and supplier’ illegal labor and human rights 
risks including child labor or labor trafficking; and Environmental 
dimension: risks of oil and chemical spills, product delivery and 
environmentally-friendly processes of supplier. This led to current 
risk management plans and continuous monitoring of operating 
results. Moreover, recognizing the importance of risk issues that 
may arise from supplier’ procurement processes involving social, 
human rights and environmental issues, BAFS therefore conducted 
a supplier assessment on those issues by starting from determining 
important supplier assessment criteria based on purchase value of 
more than 1 million Baht and purchase history in last three years. 

Enterprise Risk
Management

(ERM)

ISO & OHSAS
Business Continuity

Management System
(BCMS)

S u p p l y  C h a i n  R i s k  M a n a g e m e n t  P r o c e s s  
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Pipeline
TransportationO

il 
C

o
m

p
an

y
O

il 
C

o
m

p
an

y
O

il 
C

o
m

p
an

y

73
SUSTAINABILITY REPORT 2018
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



1 ล้านบาท (Disclosure 103-2) มีประวัติการซื้อขายกับบริษัทภายใน  

3 ปีย้อนหลัง และเป็นคู ่ค้าท่ีอาจส่งผลกระทบกับการให้บริการในแต่ละ 

ห่วงโซ่ของการบริการน�้ามันอากาศยาน จ�านวน 80 ราย และได้รับการประเมิน 

48 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 (Disclosure 308-1, 414-1)

และน�ามาจัดกลุ่มจากผลการตอบแบบประเมินของคู่ค้า เพื่อท�าแผนสนับสนุน

และส่งเสริมคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการในปี 2562 - 2563 

ตามรายละเอียดที่แสดงตามแผนภาพข้างล่างนี้

The Sustainable Supply Chain Plan will be implemented in 
2019 - 2020 as detailed below:

ประเมินคู่ค้าที่ส�าคัญต่อธุรกิจ 
ในห่วงโซ่อุปทาน
Critical supplier assessment 
along the supply chain

แผนการตอบสนองต่อคู่ค้ายังไม่ได้
เริ่มด�าเนินการความยั่งยืน
A response plan for the 
supplier who have not been 
carried out in sustainable 
procurement process.

แผนการตอบสนองต่อคู่ค้า 
ที่ก�าลังเริ่มด�าเนินการด้านความ
ยั่งยืน
A response plan for the 
supplier who is being carried 
out in sustainable 
procurement process

แผนการตอบสนองต่อคู่ค้าที่
ด�าเนินการแล้ว
A response plan for the 
supplier who has been 
carried out in sustainable 
procurement process.

1. จัดท�านโยบายจัดซื้อจัดจ้าง 
 เพื่อความยั่งยืน 
 To develop a sustainable 
 procurement policy  
2. จดัท�าจรรยาบรรณส�าหรบัคูค้่า 
  To review a Supplier Code  
 of Conduct  
3. ทบทวนคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 
 (ให้สอดคล้องกับ 1, 2
 To review a procurement   
 manual (in accordance 
 with Policy and Supplier 
 Code of Conduct)

ด�าเนินการตามแผนสนับสนุน 
และส่งเสริมคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน 
(ตอบสนองตามผลการประเมิน 
Supplier) 
To implement a Sustainable 
Supply Chain Plan

• สื่อสารนโยบาย ลงนาม 
 รับทราบ จรรณยาบรรณ 
 ส�าหรับคู่ค้า (Supplier code 
  of conduct)
 To communicate a policy 
 and Supplier Code of 
 Conduct 
• ตรวจสอบติดตามผลการ 
 ด�าเนินงาน
 To follow up on plan
• ทบทวนคู่ค้า
 To review a supplier list

คณุค่ำท่ีได้จำกกำรด�ำเนนิงำน คอืกำรลดควำมเสีย่ง ในประเดน็ด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สทิธมินษุยชน และสิง่แวดล้อม 
เพ่ิมโอกำสทำงธุรกจิ จำกภำคเีครอืข่ำยทีเ่กดิขึน้ และเพิม่ประสทิธิภำพ ในกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนขององค์กรอย่ำงย่ังยนื 

The Values :  Mitigate risks in economic dimension, social dimension, human rights and environmental dimensions 
Increase business opportunities for creating new business partnership and Increase efficiency in sustainable supply chain 

management

There were 80 suppliers who may have an impact on service delivery 
in each chain of aircraft refuelling service, 48 of them or 60% were 
assessed. (Disclosure 308-1, 414-1)
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การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน 
Knowledge Management and Innovation for Sustainability 

การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่ส�าคัญในกระบวนการ

บริหารจัดการเพ่ือสร้างความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดเป็นแผน 

งานด้านความยั่งยืนตามกลยุทธ์ ปี 2559 - 2563 และมีการด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ตั้งแต่การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม

อย่างชดัเจนเพือ่เป็นแนวทางในการบรรลเุป้าหมายตามแผนการสร้างนวตักรรม

ในองค์กร รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การ

สร้างความร่วมมือของคนในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม และการ

สร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอือ้ต่อการคดิค้นนวตักรรม รวมถงึโครงสร้างองค์กร

ที่เหมาะสมต่อการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม โดยมีฐานความรู้จากโครงการ

จัดการความรู้ (KM) เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training  

Center) และการเป็นที่ปรึกษาด้าน Fuel Facility เพื่อรับปรึกษาและวาง

ระบบการให้บริการน�้ามันอากาศยานแบบครบวงจร ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

Innovation creation and promotion is crucial for corporate 

sustainability management process. BAFS then embraced it in 

the strategic sustainability plan 2016 - 2020 which has been 

executed continuously since 2016. First, BAFS setting an innovation 

vision and strategies as guidelines for the achievement of goals 

according to the corporate innovation creation plan. Second, BAFS 

established innovation creation processes. Finally, BAFS enhanced 

cooperation among individuals to drive innovation creation and 

build up an environment and infrastructure favorable to innovation 

implementation. This is based on knowledge management (KM) 

that has been further developed into the business of BAFS 

Training center and fuel facility consultant to provide counsel 

on establishment of comprehensive aircrafts refuelling systems 

domestically and internationally. 
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ในส่วนของการจัดตั้ง BAFS Training Center นั้น บริษัทให้ความส�าคัญกับ

การจดัการองค์ความรู้ขององค์กรโดยการจดัท�าระบบบรหิารจัดการความรูข้อง

องค์กรตามกระบวนการรวบรวมความรู้ในองค์กรทีส่ัง่สมจากประสบการณ์การ

เรียนรู้จากการให้บริการน�า้มันอากาศยานตามมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลา 

30 ปี ทัง้จากบริษัทน�า้มนัและจากสายการบินชัน้น�าของโลก น�ามาเป็นองค์ความรู้ 

ที่ส�าคัญต่อยอดไปสู่กระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นผู้ก�าหนดทิศทางและมาตรฐานของธุรกิจการบริการน�้ามันอากาศยานใน

ระดับสากล

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ด�าเนนิการส่งเสรมิวฒันธรรม ก�าหนดนโยบายทีส่นบัสนนุ

ให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการจัดท�าแผนการสร้างนวัตกรรม เพื่อ

ด�าเนินการให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน

การก�าหนดกลยุทธ์ที่ต้องสร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในอนาคต มติด้ิานแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทีต้่องค�านงึถงึความ

ต้องการรวมไปถึงการน�าเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับ

เปลีย่นโครงสร้างองค์กรให้เอือ้ต่อการเตบิโตด้านนวตักรรม และในแต่ละมติต้ิอง 

มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการ

ด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการสร้างนวตักรรมขึน้เป็นล�าดบัตาม

ขั้นตอนที่ก�าหนดไว้เป็นแผนงาน

ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทจะต้องด�าเนินงานด้วยมาตรฐาน ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลให้การสร้างนวัตกรรมมีข้อจ�ากัด 

ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อจ�ากัดและเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ บริษัทจึงจัดต้ัง 

บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (BID) ขึ้นในปี 2560 เพื่อคิดค้น 

วิจัย พัฒนา ผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการด�าเนินการด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง โดยบริษัทถือหุ้นใน BID ร้อยละ 100

ในปี 2561 - 2563 บริษัทก�าหนดแผนงานเพื่อด�าเนินการวัดประโยชน์จาก

นวัตกรรม ต่อยอดนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงานด้านนวัตกรรม ซ่ึงมีผลการ

ด�าเนินงานดังนี้

With respect to the establishment of BAFS Training Center, BAFS 

has placed importance on implementing a corporate knowledge 

management system according to the compilation process of 

knowledge collected from over 30 years of experiences in globally 

standardized aircraft refuelling service of both leading fuel suppliers 

and airlines in the world. This has led to the learning process and 

innovation creation to move towards becoming a direction and 

international standard setter for aircraft refuelling service.

In addition, BAFS has continuously fostered a culture of innovation 

by setting up an innovation creation plan to enable development 

and improvement in all dimensions. Consist of the strategic, which 

differentiate future products or services, the product and service 

development based on consumer’s needs and expectation and the 

modification in organization structure favorable to an innovation 

growth, with systematic linkage and mutual support. In the previous 

year, BAFS promoted and supported innovation creation following 

the steps to the plan.

Due to its business model must strictly comply with standards and 

regulations that may impose constraints on innovation creation, 

therefore BAFS established BAFS Innovation Development Company 

Limited (BID), in which BAFS holds a 100% stake, in 2017 to undergo 

research, development, manufacturing and distribution of products 

as well as innovation and technology service licensing.

During 2018 - 2020, BAFS has set up plans to measure innovation 

benefits, upgrade innovation and disseminate innovation as follows.
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

1. อุปกรณ์  
 KYT Voice 

ด�าเนินการติดตั้งครบ 
100% ตามแผนงาน
จ�านวน 60 คัน 
ทั้งพื้นที่ดอนเมือง 
และสุวรรณภูมิ
Completed 100% 
installation in 
accordance with 
work plans at both 
Don Mueang and 
Suvarnabhumi areas

อยู่ระหว่างการพัฒนา
ปรับปรุงจากผลการวัด
ความพึงพอใจ 
ของพนักงานที่ใช้งาน
อุปกรณ์นี้ เพื่อน�าไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
Based on results of 
employee satisfaction 
survey taken with the 
employees using the 
devices, currently, 
the device is now 
under the process 
of development 
to ensure higher 
efficiency.

บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์
รวมทั้งหมดจ�านวน 
60 คัน ครบถ้วนเป็นไป
ตามแผนงานที่ 
ก�าหนดไว้ ร้อยละ 100
BID installed the 
devices with 60 
vehicles to complete 
100% of the work 
plan.

วัดผลจากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 
 37.50 เมื่อเทียบกับ

ปี 2560
In 2018, there 

were no accidents. 
Therefore, the 

accidents the statistic 
dropped by 37.50% 
compared to the 

previous year

ผ่านขั้นตอนการ 
ตรวจสอบการประดิษฐ์
เบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ 
ในขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

The device already 
passed an initial 
invention examination. 
Currently, it is under 
the process of the 
examination in higher 
level.

2. โครงกำรเพิ่ม 
 แสงสวำ่งให้กับ 
 Fiber Optic  
 Light for Inlet  
 Hose

บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
Fiber Optic Hose Light 
for Inlet Hose เข้ากับ
รถเติมน�า้มันอากาศยาน 
Hydrant Dispenser ใน
พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมือง 
จ�านวนทั้งหมด 50 คัน 
ครบถ้วนตามแผนงาน
BID completely 
installed fiber optic 
hose lights for inlet 
hoses of 50 hydrant 
dispensers used at 
Suvarnabhumi Airport 
and Don Mueang 
international Airport in 
accordance with work 
plan.

อยู่ระหว่างการพัฒนา
ปรับปรุงจากผลการ
วัดความพึงพอใจของ
พนักงานที่ใช้งานอุปกรณ์
นี้ เพื่อน�าไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
Based on results of 
employee satisfaction 
survey taken with 
the employees using 
these equipment, 
they are now 
under the process 
of development 
to ensure higher 
efficiencies.

บริษัทได้ติดตั้งอุปกรณ์
รวมทั้งหมดจ�านวน 50 
คัน ครบถ้วนเป็นไปตาม
แผนงานที่ก�าหนดไว้ ร้อย
ละ 100
BID installed the 
equipment with 50 
hydrant dispensers 
to complete 100% of 
the work plan.

ยื่นค�าขอจดสิทธิบัตรกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 โดยใช้ชื่อ
อุปกรณ์ว่า “ชุดอุปกรณ์
แสดงต�าแหน่งอุปกรณ์
จ่ายน�้ามัน 
เชื้อเพลิงอากาศยาน 
ที่เชื่อมต่อระบบท่อ 
แรงดันสูง”
Already submitted an 
application of patent 
to the Department of 
Intellectual Property 
on December 26, 
2017. The equipment 
is called “Fiber Optic 
Light for Inlet Hose 
Used for Aircraft 
Refuelling by Being 
Connected to Hydrant 
Pipe”.

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนและแผนงำนของ บริษัท บำฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (BID) 
BAFS Innovation Development Co., Ltd. Performanace and Work Plan
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

3. โครงกำรจัดท�ำบันได
เติมน�้ำมันอำกำศยำน 

Ladder for Aircraft 
Refuelling (Magic 
Ladder)

ได้มีการพัฒนาบันไดเติม
น�้ามันอากาศยาน แบบ
ใหม่และถูกต้องตามที่
สมาคมการยศาสตร์ไทย 
ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ซึ่ง
ตัวบันไดเติมน�า้มัน
อากาศยานนี้ จะสามารถ
จัดเก็บหรือน�าออกไปใช้
งาน ได้โดยง่าย ผ่านระบบ 
Hydraulic rail lifter ของ
รถเติมน�า้มันอากาศยาน 
ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วย 
ผ่อนแรงให้กับพนักงาน
เติมน�้ามันอากาศยาน

Developed new and 
proper ladder for 
aircraft refuelling as 
being advised by the 
Ergonomics Society of 
Thailand. This magic 
ladder can be kept 
or used easily with 
existing hydraulic 
rail lifter of aircraft 
refuelling vehicle. It 
helps support aircraft 
refuelling staff on 
labour-saving.

ด�าเนินการน�าต้นแบบ
บันไดเติมน�า้มัน
อากาศยาน มาออกแบบ
ระบบกลไกการจัดเก็บ
และน�าออกไปใช้งาน ให้มี
ความสอดคล้องกันกับตัว
รถเติมน�า้มันอากาศยาน
แบบ Hydrant 
Dispenser 

Designed and added 
storage and release 
mechanism onto 
original aircraft 
refuelling ladder, 
which is compatible 
with hydrant 
dispenser.

ได้ต้นแบบ Magic 
Ladder รุ่นที่ 3 และอยู่
ระหว่างพัฒนาต้นแบบ
ตามหลักการที่ถูกต้อง
ของสมาคมการยศาสตร์
ไทย โดยออกแบบให้มี
ความสอดคล้องกับแบบ
แปลนของรถเติมน�า้มัน
อากาศยาน Hydrant 
Dispenser 
(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

Obtained magic 
ladder prototype, 
version 3, which 
is now under 
the process of 
development in 
accordance with 
principles given 
by the Ergonomics 
Society of Thailand. 
The magic ladder is 
designed to be in 
line with structure 
of hydrant dispenser 
(under the process of 
development).

วัดผลลัพธ์จากสถิติการ
เจ็บป่วยจากการท�างาน 
และผลการวัดความ 
พึงพอใจของพนักงาน

Measured from 
statistics of work 
illnesses and 
employee satisfaction 
survey results.

ผ่านขั้นตอนการ 
ตรวจสอบการประดิษฐ์
เบื้องต้นแล้ว ขณะนี้ 
อยู่ในขั้นตอนการ 
ตรวจสอบขั้นการ 
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

The magic ladder 
already passed an 
initial invention 
examination. 
Currently, it is under 
the process of 
examination in higher 
level.
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

4. โครงกำรพัฒนำ 
Application 
ของระบบ ARMS 
บนโทรศัพท์ 
Smartphone

Development of 
ARMS application 
for being used on 
smartphone

บริษัทได้ติดตั้ง 
Application ให้แก่ 
ผูบ้รหิารทกุท่านเพือ่ใช้งาน 
ทั้งนี้ Application 
ดังกล่าวเป็นการแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการเติมน�า้มัน
อากาศยาน ซึ่งสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ทุกที่
ที่มีอินเทอร์เน็ต และ
สามารถเพิ่มเติมข้อมูล
อื่นที่เป็นประโยชน์ลงใน 
Application ได้

BID installed the 
application for being 
used by all of BAFS 
executives. Such 
application reports 
the information 
regarding into-plane 
service which can 
be retrieved from 
anywhere with 
internet access. Other 
usefule information 
can be added into the 
application as well.

 - Application ของระบบ 
ARMS บนโทรศพัท์ 
Smartphone  
ARMS application 
for being used on 
smartphone

วัดผลลัพธ์จากผลการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้รับบริการ และพนักงาน

Measured from results 
of satisfaction surveys 
taken with customers, 
service users and 
employees.

ได้รับหนังสือรับรองการ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรม
ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2561 แล้ว 

Already received a 
certificate of copyright 
notification from 
the Department of 
Intellectual Property 
on August 10, 2018.
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

5. โครงกำรพัฒนำ 
Application ของระบบ
ตรวจสอบสภำพรถเตมิ
น�ำ้มนัอำกำศยำน 
บนแท็บเล็ต (Tablet) 
(ระยะที่ 1) 

Development of 
application on 
refuelling vehicle 
inspection for being 
used on tablet 
(phase 1)

บริษัทได้พัฒนาโปรแกรม 
Refuelling Vehicle 
Inspection (RVI) ให้ 
BAFS ใช้งาน ทั้งนี้ 
Application 
ดังกล่าว ช่วยลดระยะเวลา
ในการจัดท�ารายงานการ
ตรวจสอบการช�ารุดเสีย
หายของอุปกรณ์เติมน�้ามัน 
รวมถึงช่วยลดปริมาณการ
ใช้กระดาษส�าหรับการจัด
ท�ารายงาน 
อีกทั้งตัวโปรแกรมยัง
สามารถเก็บบันทึก
ข้อมูลและภาพถ่ายไว้ใน
โปรแกรม มีระบบการแจ้ง
เตือนการตอบ 
กลับ การแก้ไข สามารถ 
ดูบันทึกประวัติการตรวจ
สอบย้อนหลังได้ ท�าให้มี
การจัดการข้อมูลที่ดีขึ้น 
ข้อมูลจัดเก็บไว้ในแหล่ง
เดียวกัน และสามารถ
ค้นหาได้ง่าย

 - Application ของระบบ
ตรวจสอบสภาพรถเตมิ
น�า้มนัอากาศยาน 
บนแท็บเล็ต (Tablet) 
“โปรแกรม Refuelling 
Vehicle Inspection 
(RVI)” 
Refuelling vehicle 
inspection application 
for being used on 
tablet Refuelling 
Vehicle Inspection 
(RVI)

วัดผลลัพธ์จากผลการวัด
ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้รับบริการ และพนักงาน

Measured from results 
of satisfaction surveys 
taken with customers, 
service users and 
employees. 

ได้รับหนังสือรับรองการ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
แล้ว

Already received a 
certificate of copyright 
notification from 
the Department of 
Intellectual Property 
on July 26, 2018.

80
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

BID developed 
Refuelling Vehicle 
Inspection (RVI) for 
BAFS. This application 
helps reduce time for 
preparing refuelling 
vehicle inspection 
reports as well 
as papers used 
for reporting. The 
application can record 
data and pictures, 
provides alert sytems 
and vehicle inspection 
records, all of 
which enhance data 
management since it 
has been kept in the 
same source.
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

6. โครงกำรติดตั้งอุปกรณ์
ช่วยตรวจจับพฤติกรรม
กำรขับขี่รถเติมน�้ำมัน
อำกำศยำน (Red Eye 
Fatigue Camera 
Integration)

Installing driving 
behavioral detection 
devices (red eye 
fatigue camera 
integration)

ได้ทดลองติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับพฤติกรรม
การขับขี่รถเติมน�า้มัน
อากาศยาน (Red Eye 
Fatigue Camera 
Integration) จ�านวน 
1 ตวั และติดตั้ง 
กล้องบันทึกภาพถ่าย
ภายในห้องโดยสาร 
อีก จ�านวน 1 ตัว กับรถ
เติมน�้ามัน 
อากาศยานแบบ Hydrant 
Dispenser จ�านวน 1 คัน 
เพื่อทดลองการ 
ใช้งาน ณ พื้นที่สนามบิน
ดอนเมือง

Installed 1 red eye 
fatigue camera 
integration and 
1 camcorder 
in a passenger 
compartment of 
hydrant dispenser 
at Don Mueang 
International Airport 
for testing.

บริษัทมีแผนงานที่จะติด
ตั้งอุปกรณ์ช่วยตรวจจับ
พฤติกรรมการขับขี่รถเติม
น�้ามันอากาศยาน ในปี 
2562 จ�านวน 32 คัน

BID plans to install 
red eye fatigue 
camera integrations 
on 32 hydrant 
dispensers in 2019.

ติดตั้งอุปกรณ์รวมทั้งหมด
จ�านวน 32 คัน  
(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

Installing the devices 
on 32 hydrant 
dispensers (under 
the process of 
development)

วัดผลจากสถิติ 
การเกิดอุบัติเหตุ 
ลดลง ร้อยละ 37.50 เมื่อ
เทียบกับปี 2560

In 2018, there 
were no accidents. 
Therefore, the 
accidents the statistic 
dropped by 37.50% 
compared to the 
previous year

-
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โครงกำร/กิจกรรม 
นวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2561 

Performance 2018

แผนกำรด�ำเนินงำนใน
ปี 2562 

Work Plan 2019
ผลผลิต 
Output

ผลลัพธ์ 
Outcome

กำรขอจดสิทธิบัตร/ อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
Patent/Petty 

Patent/Copyright 
Registration 

7. โครงกำรพัฒนำ
อุปกรณ์ตรวจสอบน�้ำใน
น�้ำมันอำกำศยำน

Development of 
aviation fuel testing 
equipment; water 
detector

บริษัท ได้ลงนามสัญญาให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย กับ
ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการชื่อ การ
พัฒนาเซ็นเซอร์เชิงสี
ส�าหรับการตรวจวัด
ปริมาณน�า้ในน�้ามันเชื้อ
เพลิงอากาศยาน จ�านวน 
300,000 บาท และคณะ
ผู้วิจัยภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนิน
การศึกษาวิจัยและส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว
BID signed an 
agreement on 
providing research 
support fund for 
300,000 baht with 
Chula Unisearch 
of Chulalongkorn 
University under 
the project entitle" 
Development of Color 
Censor for Water 
Detection in Aviation 
Fuel". A reserach team 
from Department 
of Chemistry, 
Faculty of Science, 
Chulalongkorn 
University already 
finished the reserach 
and submitted  
completed project 
report.

การด�าเนนิงานในระยะ 
ที ่2 จะเป็นการออกแบบ 
อุปกรณ์ตรวจสอบน�า้ 
ในน�้ามันอากาศยาน 
ที่สามารถน�ามาใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ชุด
ตรวจสอบปริมาณน�้าใน
น�้ามันอากาศยาน ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Regarding the project 
implementation 
during phase 2, it 
includes the design 
of equipment used 
for detecting water in 
aviation fuel, which 
can be used together 
with the color censor 
for water detection in 
aviation fuel invented 
by Chulalongkorn 
University.

ผลงานวิจัยและรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการ
พัฒนาเซ็นเซอร์เชิงสี
ส�าหรับการตรวจวัด
ปริมาณน�้าในน�้ามัน 
เชื้อเพลิงอากาศยาน

Completed research 
and report of the 
Development of Color 
Censor for Water 
Detection in Aviation 
Fuel Project

น�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อ
น�าไปใช้งานจริงเพื่อวัด
ประสิทธิภาพการใช้งาน
และลดต้นทุน

To be further 
developed for actual 
use in order to test 
its effieciency and 
reduce cost

 -
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โครงกำร/กิจกรรม 
ส่งเสริมนวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 
Performance 2018

ผลผลิต  
Output 

ผลลัพธ์  
Outcome

กิจกรรม  
“กำรสรำ้งนวัตกรรมใน 
กลุ่มบริษัท”

The activity 
entitled 
“Innovation 
Creation in BAFS 
GROUP” 

ได้ผลงานจากการประกวดค้นหาสุดยอดไอเดีย “อุปกรณ์ 
ตรวจสอบน�้าในน�้ามันอากาศยาน”  มีผู้ผ่านการคัดเลือก 5  
ผลงาน โดยได้คัดเลือกเหลือจ�านวน 3 ผลงาน และบริษัทเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระบบประเมินเทคโนโลยีของประเทศไทย 
(Thailand Technology Rating System - TTRS) ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเข้ามาหารือแนวทางการประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการของผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ผลงาน

Obtained pieces of wok from excellent idea 
competition on "Water Dectector in Aviation Fuel". 
There were 3 projects selected out of 5 projects. 
Expert from Thailand Technology Rating System 
(TTRS) which is the agency supporting technology 
and innovation entreprenuers was invited to 
provide consultation on guidelines for assessing the 
feasibility of the 3 selected projects.

ไอเดียเพื่อน�าไปพัฒนา 
“อุปกรณ์ตรวจสอบน�า้ใน
น�้ามันอากาศยาน” ที่ไม่
เหมือนรูปแบบการใช้งาน
แบบเดิม

Obtained the ideas 
which can be 
developed to create 
the water detector in 
aviation fuel with new 
usage patterns

น�าไปพัฒนาต่อยอดมาใช้
งานจรงิเพือ่วดัประสทิธิภาพ
การบริการและลดต้นทุน

To be further 
developed for actual 
use in order to test its 
effieciency and reduce 
cost
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โครงกำร/กิจกรรม 
ส่งเสริมนวัตกรรม 

Innovative Project/
Activity

ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 
Performance 2018

ผลผลิต  
Output 

ผลลัพธ์  
Outcome

กำรสนับสนุน 
ทุนวิจัยโครงกำร

Providing research 
support fund

บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “ต้นแบบหุ่นยนต์เติม
น�า้มันอากาศยาน” ในชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส์ ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ในกรอบวงเงนิงบประมาณ 2,250,500 บาท (คดิเป็นร้อยละ 50  
ของวงเงินงบประมาณวิจัยทั้งหมดของโครงการ)

BID provided research support fund for the program 
entitled “Aircraft Refuelling Robot Prototype” under 
the Aviation Industry and Logistics Project Series 
conducted by the Thailand Reserach Fund (TRF) 
within the budget framwork totaled 2,250,500 baht 
(50% of the total reserch budget of the project).

ผลการวิจัยโครงการ 
“ต้นแบบหุ่นยนต์เติมน�า้มัน
อากาศยาน” 

Research result on 
“Aircraft Refuelling 
Robot Prototype” 
Project

น�าไปพัฒนาต่อยอดใช้งาน
จรงิเพือ่วดัประสทิธภิาพการ
บริการและลดต้นทุน

To be further 
developed for actual 
use in order to test its 
effieciency and reduce 
cost
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แผนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้สู่นวัตกรรม	ปี	2562	-	2563 Innovation-Driven	Knowledge	Enhancement	Plan	 
(2019 - 2020)

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถคงสถานะทาง 

ธุรกิจ และสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนที่ครอบคลุมทั้งด้านการ 

จัดการความรู้เพ่ือสร้างความแตกต่างของรูปแบบธุรกิจ และด้านการสร้าง 

วัฒนธรรมที่เปิดรับมุมมองการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เช่ือมโยงและ 

สนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ 

สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ 

และโอกาสในการเตบิโตอย่างยัง่ยนืนัน้ บรษิทัจงึจดัท�าแผนด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิ 

การสร้างองค์ความรู ้สู ่นวัตกรรมโดยอ้างอิงแนวคิดการเรียนรู ้ “4 Learn 

Conceptual Model” และใช้เป็นรูปแบบการด�าเนินงานตามแผนส่งเสริม 

การสร้างองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในปี 2562 - 2563 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 

2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็น 

 ระบบ 

3. เพื่อเสริมสร้างวิธีการคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการด�าเนินงาน 

 ขององค์กร

4. เพื่อดูแล จัดหา เคร่ืองมือ และส่งเสริมบรรยากาศท่ีดี ในการสนับสนุน 

 การเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม

5. เพื่อบริหารจัดการและสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ภายในองค์กร ขยายผล 

 ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในระดับองค์การ

Amid current economic situation, organizations must adjust 
themselves to maintain their positions and generate growth and 
progress in the rapidly changing context. To enable development 
and improvement in terms of knowledge management in business. 
Moreover, culture creation that is open to new learning perspectives 
and creativities linking and supporting each other systematically 
by focusing on innovation creation as a competitive advantage 
strategy. BAFS has therefore developed action plans to promote 
innovation-driven knowledge creation by referring to “4 Learn 
Conceptual Model” as implementation models according to the 
innovation-driven knowledge enhancement plan 2019-2020. The 
objectives are as follows: 

1. To promote a learning organization

2. To encourage employees to create knowledge management  
 (KM) 

3. To develop innovation creation methods in the operational  
 process 

4. To supervise, supply equipment and develop an environment  
 in support of learning and innovation creation 

5. To manage and set up knowledge base center level that conduce  
 towards to the corporate innovation level
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สร้างและแบ่งปันการเรียนรู้ 

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization: 

LO)

1.ระดับ
Improvement 

2.ระดับ 
Incremental

3.ระดับ 
Breakthrough
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สร้างการเรียนรู้ การแบ่งปัน 

และรับความรู้ สู่การบริหาร

จดัการความรู้ 

(Knowledge 

Management: KM)

สร้างกลุ่มนักปฏิบัติ 

(Community of Practice: 

CoP)

พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม 

(Innovation)
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คุณค่าที่ส่งมอบ (รายได้ การเติบโตของก�าไร การประหยัดค่าใช้จ่าย การประหยัดทรัพยากร การเพิ่มประสิทธิภาพ) 
Delivered value (income, profit growth, cost reduction, resource saving, increased efficiency)

4Learn Conceptual Model

เกณฑ์การวัดผลความส�าเร็จของกลุ่มนักปฏิบัติ Turn Knowledge into Innovation by Community of Practice: CoP

Specific

การระบุหัวข้อที่ชัดเจน

Measurable

สามารถวัดผลได้

Achievable

เป้าที่ท้าทายและสามารถบรรลุ
ผลได้จริง

Relevant

สิ่งที่ท�าต้องเกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่หรือธุรกิจของบริษัท

Time-bound

มีก�าหนดเวลาของเป้าหมาย
ที่ชัดเจน

แนวทางการด�าเนินงานและการวัดผลความส�าเร็จจากกระบวนการด�าเนินงานของกลุ่มนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice : CoP ตามหลัก SMART คือ 
The process and the outcome measurement according to the implementation of Community of Practice (CoP) by applying the SMART
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CHAPTER 5

สู่ความย่ังยืนทางสังคม 
Sustainable Society
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 พนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย  
 และสภาพแวดลอมที่ดีในการทำงานโดยไมเกิดอุบัติเหตุ
 รุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดตอเกินกวา 3 วันทำงานขึ้นไป
 (Disclosure 103-3)
 Employees performed their duties with safety and   
 occupational health in good working environment 
 without lost time accidents of more than 3  workdays.

 คาดการณเปาหมายชั่วโมงความปลอดภัยเพื่อบรรลุ
 ในเดือนสิงหาคม 2562 : 6,000,000 ชั่วโมง-คน
 Safety work hours forecast to achieve in August
 2019 : 6,000,000 man-hours

 พนักงานไมมีโรคจากการทำงานอันมีผลใหพนักงานสูญเสีย
 สมรรถภาพทางรางกายอยางถาวร
 (Disclosure 103-3)
 Employees did not suffer from any
 occupational diseases that caused
 permanent physical impairment.

 ผลการดำเนินการ : ไมมีโรคจากการทำงาน
 OHSAS 18001:2007
 Performance : No Accident OHSAS 18001:2007

สถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

ระดับแพลทินัมเปนปท่ี 12  Platinum Level for 12 Consecutive years
สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ

Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station
ระดับแพลทินัมเปนปท่ี 10  Platinum Level for 10 Consecutive years

สถานีบริการจัดเก็บน้ำอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

ระดับทองเปนปท่ี 8  Gold Level for 8 Consecutive years

 ผลการดำเนินการ : ไมเกิดอุบัติเหตุ
 OHSAS 18001:2007
 Performance : No Accident. OHSAS 18001:2007

Accumulated Safety Work Hours (Sep 9, 13 – Dec 31, 18)



ชั่วโมงความปลอดภัยสะสม (9 ก.ย. 56 - 31 ธ.ค. 61)

รางวัลสถานประกอบการต�นแบบดีเด�นด�านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทำงาน
Outstanding Awards for Being Organizational Prototype on Safety,
Occupational Health and Working Environment 

5,401,359 
ชั่วโมง-คน
Man-Hours

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
Occupational Health and Safety in Working Environment (Disclosure 103-1)

บริษัทให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 

การท�างานมาเป็นอันดับแรกในการด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมบุคลากรภายใน

องค์กร อันประกอบด้วยพนักงานทุกคนในบริษัททั้งพนักงานในเวลาปกติ และ  

พนักงานงานกะ รวมถึงผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาด�าเนินงาน 

ภายในบริษัท 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง 

คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยเป็น

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ความส�าคัญ โดยได้จัดอยู่ในหนึ่ง

ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญขององค์กร และจากความส�าคัญนั้น น�ามาซึ่ง

การปฏิบัติตามระบบการจัดการมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่งบริษัท

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

BAFS gives high priority to Occupational Health and Safety in Working 
Conditions applicable to all employees, consisting of employees 
who work during normal office hours and shift work employees 
as well as contractors or outsourced workers. 

Its vision “Sustainability in Energy Services with Awareness of Quality 
Safety and Environment”, which is one of stakeholders’ concerns, is 
considered as BAFS’s materiality. Therefore, it leads to BAFS’s strict 
compliance with the Occupational Health and Safety Management 
System : OHSAS 18001:2007, development of occupational 
health and safety in working conditions policy, establishment of 
Occupational Health and Safety in Working Conditions Committee 
and safety management structure, occupational health and safety 
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และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัย การบริหารความเส่ียงด้าน 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นย�้าการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัให้เกดิขึน้ในองค์กร ดงัค่านยิมองค์กรของบริษัท (BAFS 

Core Value) ตัว A (Awareness of safety) การตระหนักถึงความปลอดภัย 

อยู่ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ (Disclosure 103-2)

นโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
Occupational	Health	and	Safety	in	Working	Environment	Policy	(Disclosure	103-1,	103-2)

risk management as well as activities focusing on building a safety 
culture within the organization according to BAFS Core Value of 
which the alphabet A stands for Awareness on safety in all work 
procedures of employees at all levels. (Disclosure 103-2)

-  พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
 รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

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

-  ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และทรัพย์สิน 
 ของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

-  To control, improve, prevent and resolve a moderate-to-upper risk level of hazards arising from BAFS’s  
 operations that can affect its employees and properties, thus enabling constant and continuous 
 improvement in occupational health and safety in working conditions

-  ปรับปรุงผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ 
 และต่อเนื่อง 

-  To improve results of implementation of occupational health and safety in working conditions 
 performance regularly and continually

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทในการด�าเนินงานด้าน 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

-  To promote and support employee engagement in the implementation of occupational health and  
 safety in working conditions
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(Disclosure 403-1) นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัยและแผนงานความปลอดภัยประจ�าปี  

เพือ่ให้มผีูร้บัผดิชอบหลกัต่อเรือ่งความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน โดยมีผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ซ่ึงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลพนักงาน

ทุกคน (ร้อยละ 100) ให้มีความปลอดภัยในการท�างาน พร้อมก�าหนดกฎ

ระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานท่ีปลอดภัย จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

(PPE) ให้แก่พนักงาน ตลอดจนเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย และการ

(Disclosure 403-1) BAFS has also set up an Occupational Health 
and Safety in Working Conditions Committee, a structure of 
occupational health and safety in working environments units 
and an annual safety plan to specify responsible persons for 
occupational health and safety in working conditions. The operators 
in all areas are responsible for supervising all employees (100%) 
to ensure occupational safety as well as impose rules and safe 
work procedures, provide personal protective equipment (PPE) to 

ทั้งนี้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่ส�านักงานของบริษัททุกแห่ง ได้แก่ จ�านวนชั่วโมงการท�างานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัย และวันที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุด เพื่อเป็นการแสดงการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยให้พนักงานและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน

ภายในพื้นที่ได้ทราบถึงมาตรการและการให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว (Disclosure 103-2)

BAFS has disclosed accident statistics at every office branch, including the number of work hours without lost time accidents, 
safety work hour target and the latest date of accident, to report and inform the employees and persons working in the areas of 
measures and importance of such matter. (Disclosure 103-2)

 -  พฒันาพนกังานของบรษิทัให้มคีวามรู ้และความตระหนกัในด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
 รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน 

-  To enhance employees’ knowledge and awareness of occupational health and safety in working 
 conditions as well as off-the-job safety 

-  ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการด�าเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  To provide resources for the implementation of occupational health and safety management systems  
 in order to ensure continuous improvement

-  ดแูลและให้การรกัษาความปลอดภยัแก่ชวีติพนกังาน ผู้รบัเหมา และทรพัย์สินในพืน้ทีร่บัผิดชอบของบรษัิท ตลอดจนทบทวน 
 มาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

-  To supervise and provide safety to protect lives of employees, contractors and assets in the areas where  
 BAFS operates as well as review and update security measures regularly and continually
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โครงสร้างหน่วยงานระบบคุณภาพ	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัท 
Structure	of	Quality	Safety	Health	and	Environment	Office

ปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่พบสิ่งที่ท�าให้มีความเสี่ยง และอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อพนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา 

ปฏบิตังิานในพ้ืนที ่รวมถงึการส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมด้านความปลอดภัย

ต่างๆ เช่น กิจกรรมการน�าเสนอ Near Miss Report, กิจกรรมตอบค�าถาม 

ชิงรางวัลให้มีขึ้นภายในบริษัท โดยมีการตรวจสอบติดตามและทบทวนผลการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ (Disclosure 103-2)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรระบบคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

Director, Quality Safety Health and Environment Office

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย  
Safety Operator

หัวหน้ำงำนบริหำรระบบ 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

Safety Management 
System Officer

หัวหน้ำงำนควำมปลอดภัย พื้นที่
สถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำน

สุวรรณภูมิ BKK Depot

Safety Officer

หัวหนำ้งำนควำมปลอดภัย พื้นที่
สถำนีบริกำรเติมน�้ำมันอำกำศยำน

และสถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมัน
อำกำศยำนดอนเมือง  

DMK Depot , DMK Substation

Safety Officer

หัวหน้ำงำนควำมปลอดภัย พื้นที่
สถำนีบริกำรเติมน�้ำมัน 
อำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

BKK Into-plane

Safety Officer

ผู้จัดกำรอำวุโสแผนกควำมปลอดภัย 
Senior Safety Manager

employees, recommend safety measures and make improvements 
in case that risky matters are found and might harm the operators 
and subsequently affect the employees, contractors or outsiders 
working in the areas. In addition, BAFS has promoted and supported 
safety activities such as presentation of Near Miss Report and quiz 
games. The performance has been examined, monitored and 
reviewed regularly and continually. (Disclosure 103-2)
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คณะกรรมการ 
Safety, Occupational Health and Environment 

Committee

สถานีบริการเติมน�า้มัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

BKK Into-plane

สถานีบริการจัดเก็บ
น�า้มันอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
BKK Depot

สถานีบริการเติมน�า้มันอากาศยาน
และสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมือง 
DMK Into-plane and DMK Depot

ผู้แทนนายจ้าง (ประธานคณะกรรมการ)
Representative of Employer (Chairman Committee)

1 1 1

ผู้แทนระดับบังคับบัญชา (กรรมการ)
Representative Supervisors (Committee Members)

4 2 4

ผูแ้ทนลูกจ้าง (กรรมการ) (คดิเป็นร้อยละ 50  
ของคณะกรรมการ โดยมาจากการเลือกตั้ง)
Representatives of Employee (Committee Members)
(50% of the Committee Members coming from the 
election)

5 3 5

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (กรรมการและ
เลขานุการ)
Occupational Health and Safety Officer (Committee 
Member and Secretary)

1 1 1

รวม Total 11 7 11

คณะกรรมการความปลอดภัย	3	พื้นที่	วาระปี	2560	-	2561	ประกอบด้วยกรรมการ	ดังน้ี 
Safety,	Occupational	Health	and	Environment	Committee	for	BAFS’	3	Operating	Sites 

(Term:	2017	-	2018),	comprising	as	follows:

งำนด้ำนระบบกำรจัดกำรและมำตรฐำน 
Management and standard 

system function

งำนด้ำนพัฒนำควำมรู้บุคลำกร 
Employee knowledge 

enhancement function 

งำนด้ำนปฏิบัติกำร 
Operations function

งำนด้ำนกำรฝึกอบรม 
Training function

แผนงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 
Safety,	Occupational	Health	
and	Environment	Plan
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โดยในปี	2562	เป้าหมายด้านความปลอดภัย	ได้แก่ In	2019,	safety	targets	are	as	follows:

1. ไม่มีอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (Lost Time  

 Incident) เกิน 3 วันท�างานขึ้นไป 

2. ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานเป็นผู้กระท�าความผิดของฝ่ายปฏิบัติการ 

 และฝ่ายสนับสนุน

1. No lost time incidents of more than 3 workdays 

2. No accidents caused by the employees as wrongdoers from  

 the Operations Department and Support Department

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของบริษัทมีการอบรมดังนี้ 

Safety Training Course

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม 
Target Group

1. หลักสูตร Intensive course for internal system audit

 Intensive course for internal system audit

ผู้ตรวจสอบระบบภายใน

Internal Auditors

2. หลักสูตรเพิ่มเติมความรู้ด้านความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ

 Course on knowledge enhancement on safety and quality 
 control

พนักงานทั้งหมด

All employees

3. หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพ

 Course on performance review and quality control

ส�าหรับพนักงานฝ่ายงานด้านปฏิบัติการทั้งหมด

Operation employees

4. หลักสูตรการสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 Course on health and sanitation and work environment

พนักงานทั้งหมด

All employees

5. หลักสูตร Coaching for Foreman

 Coaching for Foreman course

ส�าหรับพนักงานในระดับหัวหน้างาน

Foreman

6. หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) ภายในบริษัท

 In-house course on basic fire drill

พนักงานที่ยังไม่ผ่านการอบรม

New employees

7. หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) ให้กับชุมชนโดยรอบ 
 สถานี บริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

 Course on basic fire drill for the communities surrounding 
 DMK Depot and BKK Depot

ประชาชน นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนโดยรอบสถานีบริการ 
จัดเก็บน�า้มันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

Communities surrounding DMK Depot and BKK Depot
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8. หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟประจ�าปีตาม 
 กฎหมาย

 Course on annual fire drill and evacuation according to 
 the laws

พนักงานทั้งหมด

All employees

9. หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
 ตามกฎหมาย

 Course on electrical work safety according to the laws

พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

Employees who working in electrical

10. หลักสูตรการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจ�าปี (Full Scale

 Course on annual full-scale emergency drill

พนักงานทั้งหมด

All employees

11. หลักสูตรบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
 ตามฎหมาย

 Course on roles and duties of Safety Occupational Health  
 and Environment

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

Safety, Occupational Health and Environment Committee

12. หลักสูตรการอบรมสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 Course on health and sanitation and environment

ส�าหรับพนักงานทั้งหมดของบริษัท

All employees

13. หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างานส�าหรับพนักงานใหม่

 Safety Occupational health and Environment course fo 
 new employees

ส�าหรับพนักงานใหม่

New employees

14. หลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความ 
 ปลอดภัย ในการท�างาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับ 
 เทคนิคขั้นสูง

 Course for Safety Occupational health and Environment 
 committee, safety officer at management level, supervisory 
 level and hi-tech level.

 พนักงานระดับบริหาร และหัวหน้างาน

Management and Foreman
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ชั่วโมงการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท 
BAFS’s occupational health and safety training hours

ชั่วโมงฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 8,754 ชั่วโมง 
จาก 20,004 ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน
ทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43.76 ของชั่วโมงการ
ฝึกอบรมทั้งหมด

8,754 safety training hours out of 20,004 
training hours of the total number of 
employees, accounting for 43.76% of the 
total number of training hours

14 หลักสูตร (รวมหลักสูตร In house และ 
หลักสูตร public ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย) 
14 courses (including in-house courses 
and public courses on safety)

ในปี 2561 บริษัท จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งบริษัท รวมชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 8,754 ชั่วโมง จ�าแนกเป็น 14 หลักสูตร 
In 2018, BAFS organized safety trainings for all employees, representing the total number of 8,754 training hours divided into 14 courses.

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
(Disclosure 103-2)

Fire	Drill	Project (Disclosure 103-2)

ในปี 2561 บริษัท จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 505 คน ร้อยละร้อยของพนักงานทั้งหมด เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและเตรียมพร้อมของพนักงานเพื่อรับมือ
กรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ชุมชนโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยาน 
ทั้ง 2 พ้ืนที่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ได้มีโอกาสเรียนรู้การฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ชุมชนสามารถเตรียมพร้อมต่ออุบัติเหตุต่างๆ 
ที่อาจเกิดข้ึน และอาจท�าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยใน 
ปี 2561 นี้ มีชุมชนที่เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 2 พื้นที่ จ�านวน 106 คน  
ซึง่ประกอบไปด้วยชุมชนโดยรอบสถานบีรกิารจดัเก็บน�า้มนัอากาศยานดอนเมือง 
จ�านวน 2 ชุมชน รวม 36 คน และพื้นที่สุวรรณภูมิ จ�านวน 3 ชุมชน รวม 70 คน

In 2018, BAFS organized a fire drill for a total of 505 employees, 
representing 100% of the total number of employees, to raise their 
awareness of safety and develop their preparedness for potential 
emergencies.  

Moreover, BAFS offered communities surrounding Don Mueang  
Aviation Fuel Storage Station (DMK Depot) and Suvarnabhumi  
Aviation Fuel Storage Station (BKK Depot), to enhance their knowledge of  
fire drill in preparedness for the accidents that might cause damage 
and loss of life and assets. In 2018, there were 106 participants 
from the communities in both areas, consisting of 36 people from 
2 communities surrounding DMK Depot and 70 people from 3 
communities surrounding BKK Depot. 
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สถิติด้านความปลอดภัย	ในปี	2561 Safety	Statistics	in	2018 (Disclosure 403-2)

สถิติและแผนงานด้านความปลอดภัย ในปี 2561 Safety Statistics in 2018 Case

พนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท�างานในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท และอัตราการ 
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมด (Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR)
Employee and contractor fatalities occur in the areas where BAFS operates and 
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) 

0

อัตราความถี่ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมด  
Lost Time Injury Severity Rate (LTISR) 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน Injury rate (IR) 0

อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน Occupational disease rate (ODR) 0

อัตราการสูญเสียวันท�างาน Lost day rate (LDR) 0

จ�านวนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต Work-related fatalities (WF) 0

อัตราการบาดเจ็บ	 โรคจากการท�างาน	 จ�านวนวันสูญเสีย	 และ
การขาดงาน	 และจ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติงาน	
จ�าแนกตามภูมิภาคและเพศ	(Disclosure 103-2)

Rates	 of	 Injury,	 Occupational	 Diseases,	 Lost	 Days	
and	Absenteeism,	and	Total	Number	of	Work-Related	
Fatalities,	by	Region	and	by	Gender	(Disclosure 103-2)

บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหัวใจส�าคัญในการปฏิบัติงาน จึงปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ได้แก่ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) และมาตรฐานอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (JIG HSSEMS) การด�าเนินงาน

ตามระบบการจดัการและมาตรฐานทีม่ปีระสทิธภิาพดงักล่าวควบคูก่บัการสร้าง

จิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาผ่านโครงการและ

กิจกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย (SHE Day) ตลอดจน การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2559 

- 2563) ทีมุ่ง่เน้นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และสิง่แวดล้อม รวมถงึการติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งตลอดจนการ

ตรวจพืน้ทีป่ฏบิตังิานโดยผูบ้รหิาร ท�าให้บริษัทมผีลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน ดงันี้

BAFS places priority on safety at workplace as a core of its operations; 
therefore, BAFS has complied with international safety standards 
including Occupational Health 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 
activities such as SHE Day. In addition, BAFS has implemented its 
5-year strategic plan (2016 - 2020) that focuses on occupational 
health and safety in working conditions. BAFS’ executives have 
also followed up operating results and monitor operating sites. 
Accordingly, BAFS achieved the following targets:
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1. พนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุ 

 ถึงขั้นหยุดงานเกินกว่า 3 วันท�างาน 

 ขึ้นไประหว่างปี 2558 - 2561

 No lost time accidents of more  

 than 3 workdays occurred to  

 employees and contractors during  

 2015 - 2018. (Disclosure 103-3)

2. พนักงานและผู ้รับเหมาไม่มีโรคจาก 

 การท�างานอนัมผีลให้สูญเสียสมรรถภาพ 

 ทางร่างกายอย่างถาวรระหว่างปี 2558 -  

 2561

 No occupational diseases that  

 caused permanent physical  

 impairment to employees and  

 contractors during 2015 - 2018.  

 (Disclosure 103-3)

แผนงานท่ีมีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว	ชุมชน	ทั้งการให ้
ความรู้	 การฝึกอบรม	 การให้ค�าปรึกษา	 การป้องกัน	 และการ 
ควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ (Disclosure 403-3)

Plans	to	Support	Workers,	Families	and	Communities	
by	 Proving	 Knowledge,	 Training	 and	 Advice	 and	
Preventing	and	Controlling	Risks	of	Severe	Diseases	
(Disclosure 403-3)

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจท�าให้ประเด็นเรื่องสุขภาพของพนักงานมีความ 

ส�าคัญเป็นอย่างสูง บริษัทจึงจัดให้มีการส�ารวจปัจจัยเส่ียงในการท�างานโดย 

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นประจ�าทุกปีๆ ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ครอบคลุม 

ในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงอันตรายและโอกาสเสี่ยง 

ต่อโรคจากการท�างาน และเตรยีมการป้องกนัในระดบัทีเ่หมาะสม ตลอดจนประเมนิ 

ความเสีย่งด้านการยศาสตร์ส�าหรบัพนกังานทีท่�างานในส�านกังาน การอบรมให้ 

ความรูด้้านสขุภาพอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การตรวจประเมนิ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และมาตรการควบคมุเชงิป้องกนัเฝ้าระวงัผ่านการ 

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าปีๆ ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้แก่  

แสงสว่าง เสยีง ความร้อน และสารเคม ีนอกเหนอืไปจากการตรวจสขุภาพประจ�าปี 

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Due to its nature of business, BAFS’s employee health becomes a 

crucial issue. Thus, BAFS conducts a survey on risk factors of every 

operating activities and sites conducted by occupational medicine 

specialists for at least once a year to acknowledge dangers and 

chances of occupational diseases. BAFS also prepares appropriate 

preventive measures to withstand such issues. In addition to 

the annual medical checkup conducted by a team of specialist 

doctors, BAFS provides an ergonomics risk assessment for new 

office employees and arranges health and workplace environment 

training programs, workplace assessment and preventive and control 

measures for annual workplace monitoring in terms of light, noise, 

heat and chemicals at least once a year.
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การด�าเนินงานเพื่อป้องกันและรักษา Corrective and Preventive Actions (Disclosure 403-3)

กลุ่มพนักงำน 
Employee Group

โรคที่มีควำมเสี่ยง 
Risk of Diseases

กำรด�ำเนินงำนเพื่อป้องกัน 
และรักษำ 

Corrective and Preventive 
Actions

ผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำน 
Outcome

1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
 Airside หรือพนักงานในพื้นที่  
 ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อระดับ 
 เสียงดัง 

 Employees working in the 
 airside areas or the areas 
 exposed to loud noise

- กลุ่มโรคทางการได้ยิน

- Hearing disorders

- โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

- การตรวจสุขภาพประจ�าปี

- Hearing conservation   
 program

- Hearing test

- Annual check-up

- พนักงานไม่มีโรคที่เสี่ยงจาก 
 การท�างาน

- พนักงานมีสุขภาพที่ดี

- มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

- No employee was exposed 
 to occupational diseases

- Healthy Employees 

- Good work environment
2. พนักงานทั่วไป ที่ท�างานใน 
 ส�านักงาน

 General office employees

- กลุ่มโรค Office Syndrome

- Office Syndrome

- ประเมินความเสี่ยงด้าน 
 การยศาสตร์ส�าหรับพนักงาน 
 ที่ท�างานในส�านักงาน

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
 การยศาสตร์

- การตรวจสุขภาพประจ�าปี

- Ergonomics risk assessment 
 for office 

- Training on ergonomics 

- Annual check-up
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นอกจากนีบ้รษิทัจดัให้มกีารฝึกอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ต้น ให้แก่ประชาชนใน

ชมุชนโดยรอบบรษิทั เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละสามารถท�าการดบัเพลงิเบือ้งต้น ซึง่จะ

ช่วยสนบัสนนุบรษิทัในการระงับเหตอุกีทางหนึง่ รวมถึงจดัให้มกีารตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนมีการให้ค�าปรึกษา

และการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ชุมชน ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม

BAFS also organized a basis firefighting training course for people 
living in the surrounding communities to enhance their basic 
firefighting knowledge and skills, thus supporting the Company’s 
accident prevention. Also, BAFS provided an annual check-up for 
the people living in the surrounding communities as well as give 
advice and support them in various aspects.

หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีปรากฏในข้อตกลงอย่าง
เป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน (Disclosure 403-4)

Topics	 of	 Health	 and	 Safety	 Appeared	 in	 Formal	
Agreements	with	Trade	Unions	(Disclosure 403-3)

หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่บริษัทด�าเนินการส�าเร็จในปี 2561 ที่

ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมาร้อยละ 100 มีดังนี้

1. พนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกินกว่า 3 วันท�างาน 

 ขึ้นไป ระหว่างปี 2558 - 2561

2.  พนักงานและผู ้รับเหมาไม ่มีโรคจากการท�างานอันมีผลให้สูญเสีย  

 สมรรถภาพทางร่างกายอย่างถาวร ระหว่างปี 2558 - 2561 

3. บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อม 

 อพยพหนไีฟตามกฎหมายจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง 

 แรงงาน ในปี 2560

4.  บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นหน่วยฝึกอบรมตามกฎกระทรวง คุณสมบัติ 

 และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.  

 2558 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2560 

5. บริษัทจัดการอบรมหลักสูตร สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

 ท�างานให้พนักงานครบทุกคน ระหว่างปี 2558 - 2561

6.  บรษิทัด�าเนนิการพัฒนาโปรแกรมส�าเรจ็รปู (Software) ส�าหรบัให้พนกังาน 

 จัดท�ารายงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ Accident Report, Near Miss 

 Report, Unsafe Act, Unsafe Condition, Risk Assessment เป็นต้น  

 และจัดอบรมให้กับพนักงานแล้วเสร็จในปี 2561 จ�านวนเหตุการณ์ด้าน 

 ความปลอดภัยจ�าแนกตามการด�าเนินงานทางธุรกิจ 

บริษทัมกีารก�าหนดเป้าหมายในการควบคมุอบุตัเิหตเุป็นจ�านวนครัง้ โดยค�านวณ 

จากจ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการน�้ามันแก่อากาศยาน ตลอดจนมีการก�าหนด 

In 2018, the health and safety topics fulfilled by BAFS included 
employees and supplier (100%) following:

1. During 2015 - 2018, no lost time accidents of more than 3  
 workdays occurred to employees and contractors.

2. During 2015 - 2018, no occupational diseases that caused  
 permanent physical impairment occurred to employees and  
 contractors.

3.  In 2017, BAFS was granted a license to establish a Basic  
 Firefighting and Fire Evacuation Training Center from the  
 Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of  
 Labour.

4.  In 2017, pursuant to the Ministerial Regulation on Qualifications  
 and Training Workers about Oil Control, B.E. 2558 (2015), 
 BAFS was granted a license to establish a Training Center from 
 Department of Energy Business, Ministry of Energy.

5. During 2015 - 2018, BAFS organized occupational health and  
 working environment trainings attended by all employees.

6.  BAFS developed software for its employees to prepare safety  
 reports including Accident Report, Near Miss Report, Unsafe Act,  
 Unsafe Condition, Risk Assessment, etc. and organized trainings  
 for them in 2018. Number of safety incidents categorized by  
 functions
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เป้าหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการท�างานไว้ที่ 6,000,000 ชั่วโมง-คน  

(คาดการณ์จะบรรลุเป้าหมายในเดือนสิงหาคม 2562) ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก 

การที่บริษัทน�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 

18001:2007) มาบริหารจัดการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่

1. กระบวนการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง  

2. การสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงป้องกัน 

3. รายงานอบุตัเิหตทุีมุ่่งเน้นหาสาเหตอุย่างแท้จรงิ (Root Cause) เพ่ือป้องกนั 

 ไม่ให้อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดซ�้า (Recurrence) 

4. ทั้งนี้บริษัทมีการน�ากิจกรรมการเตือนหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) มาใช้กับการ 

 ปฏิบัติงานด้านการให้บริการน�้ามันอากาศยาน 

5. ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเขียนรายงานเหตุการณ์ 

 ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss Report) อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 

ซึ่งสามารถช่วยลดและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้

จากจ�านวนอบัุตเิหตทุีล่ดลงอย่างต่อเนือ่งในแต่ละปีเป็นส�าคัญ นอกจากนีก้ารที่

บริษทัด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์การประกวดสถานประกอบการดเีด่นด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดบัประเทศ ถอืว่ามี

ความส�าคญัเป็นอย่างมากต่อการสนับสนนุการด�าเนนิมาตรการป้องกนัแก้ไขและ

ควบคมุอบุตัเิหตไุม่ให้เกดิขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเหน็ได้

จากบริษัทมีจ�านวนอุบัติเหตุในปี 2560 เท่ากับ 8 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปี 2559 ซึ่ง

เกิดขึ้นเท่ากับ 14 ครั้ง และในปี 2561 บริษัทก�าหนดเป้าหมายควบคมอุบัติเหตุ

ต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) จึงไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

BAFS set a target of accident control by number of times, calculated 

by the number of flights receiving aircraft refuelling service as well 

as a target of safety work hours at 6,000,000 man-hours (expected 

to achieve the target in August 2019). This result was from the 

fact that BAFS applied the OHSAS 18001:2007) to its management, 

ranging from:

1. Hazard identification and risk assessment 

2. Analytical investigation of the causes 

3. Accident report that focuses on finding the root cause to 

 prevent recurrence of accidents 

4. BAFS introduced Kiken Yochi Training (KYT) to its aircraft  

 refuelling service operation 

5. A communication campaign was also created to encourage  

 employees to prepare a near miss report continuously 

Which can really reduce and control accidents according to a significant  

decrease in the number of accidents each year. Moreover, BAFS’s 

compliance with the national-level contest criteria for the company 

with outstanding occupational health and safety in working 

conditions was of paramount importance to the support of efficiency 

and effectiveness of corrective and preventive accident measures. 

It can be seen that BAFS recorded 8 accidents in 2017, a decrease 

from 2016 which accounted for 14 accidents. As BAFS set a target 

of zero accident in 2018, no accident then occurred.
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ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมา	(Disclosure 103-2) Safety	for	Supplier	(Disclosure 103-2)

บริษัท ก�าหนดนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษัท ที่ตระหนักถึงความส�าคัญ
ซ่ึงต้องดแูลความปลอดภยัในการท�างานของผูรั้บเหมาเช่นเดยีวกบัพนกังานของ
บริษัท และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้รับเหมา จึงก�าหนดแนวทางดูแล
ความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา ดังนี้

1. ผู้รับเหมาจะต้องด�าเนินการผ่านกระบวนการจัดซื้อ และต้องขึ้นทะเบียน 
 ผู้รับเหมากับแผนกจัดซื้อ 

2. การปฏิบตังิานของผูร้บัเหมาต้องได้รบัการดแูลความปลอดภยั โดยผู้ควบคุม 
 งานซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท 

3. ผู้รับเหมาต้องผ่านการอบรมความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่าน 
 การอบรมกับแผนกความปลอดภัย จึงจะสามารถปฏิบัติงานในบริษัทได้ 

4.  ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่งก�าหนดอยู่ใน 
 คู ่มือความปลอดภัย รวมถึง Procedure และ Work Instruction 
 การขออนุญาตเข้าท�างาน (Work Permit) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

5.  ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานผู ้รับเหมาต้องด�าเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความ 
 ปลอดภัย (JSA) และการประเมินความเสี่ยงของงาน (Risk Assessment)  
 รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
 ให้มีความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้   

6.  ส�าหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ผูรั้บเหมาจะต้องผ่านการอบรม  
 และมีใบอนญุาตฯ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด พร้อมท้ังผ่านการตรวจความพร้อม 
 ด้านสุขภาพโดยแพทย์ก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้  

7.  ระหว่างที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ผู้อนุญาตของบริษัท (Area Manager)  
 ผู้ควบคุมงานของบริษัท และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ 
 วชิาชพีของบรษิทั จะตรวจสอบการปฏบัิตงิานของผู้รบัเหมา ตลอดระยะเวลา 
 การปฏิบัติงานว่าท้ังผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
 รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่  
 หากไม่ปลอดภัยก็จะสั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน (Stop Work) ทันที

ทัง้นี ้จงึเชือ่มัน่ได้จากแนวทางปฏบัิตทิัง้ 7 ข้อดงักล่าวทีบ่รษัิทก�าหนดไว้ จะท�าให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับเหมาระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท การเตรียม
ความพร้อมรบัภาวะฉกุเฉนิ บรษิทั มกีารเตรียมความพร้อมรบัภาวะฉกุเฉนิ ดงันี้

BAFS imposed its safety policy, which recognized the importance of 
the contractors’ safety as much as the employee’s safety. BAFS then 
determined 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 the controller,  
 who is the Company’s employee, to ensure the contractor’s  
 safety 

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

4.  The contractor shall 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 shall conduct a job safety  
 analysis (JSA) and risk assessment and ensure readiness of  
 workers and safety equipment.   

6.  With regard to working in confined space, the contractor shall  
 pass training programs as required by laws including medical  
 check-up by the 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. BAFS 
has conducted emergency preparedness with detail as follows:
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แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Procedure และ Work Instruction) ในข้อ 1 ถึง 3 มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 
(CMC Procedure) รวมถึงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ของบริษัท 
Emergency procedure and work Instructions in No.1 - No.3 are linked to each other and in line with crisis management center procedure (CMC Procedure) as well as the 
Company’s business continuity management system (BCMS).

มี Procedure การเตรียมความพร้อมและตอบสนองสภาวะ 
ฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)

Prepare emergency preparedness and response 
procedures 

มี Work Instruction ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับของเสีย
อันตราย (Dangerous Waste Disposal Protocol)

Prepare work instructions for dangerous waste disposal 
protocol

มี Work Instruction รองรับแผนฉุกเฉินครอบคลุมกรณีต่างๆ 
จ�านวน 17 แผน และมีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

Prepare work instructions to support 17 emergency 
plans covering various kinds of emergency case and 
ensure linkage to the business continuity plan (BCP)

มีการหมุนเวียนฝึกซ้อมตาม Work Instruction ในข้อ 3  
เดือนละ 1 ครั้ง ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท

Rehearsal rotation in accordance with work instructions 
in no.3 for once a month at every operate site 

มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale) 
ปีละ 1 ครั้ง และมีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ (BCP)

Full scale rehearsal on emergency plan for once a year 
and linkage to the business continuity plan (BCP)

มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Procedure และ Work Instruction) ในข้อ 1 ถึง 3 อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีข้อปรับปรุงแก้ไขจากการฝึกซ้อม 
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินต่างๆ
Review and improve emergency procedure and work 
instructions in No.1- No.3 for at least once a year and 
whenever there is a request for improvements derived 
from the emergency plan rehearsals  

มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency Duty Personnel) รวมถึงข้อมูล Smart 
Messaging (SMS) ให้เป็นปัจจุบันตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ

Review duties and responsibilities of emergency duty 
personnel including smart messaging (SMS) in 
accordance with work plans regularly and continuously

มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) 
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Preparedness and Response) ตามแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ
Review compliance with Occupational Health and 
Safety Assessment Series (OHSAS 18001:2007) in 
terms of emergency preparedness and response in 
accordance with work plans regularly and continuously

จัดตั้งทีมดับเพลิงและกู้ภัยประจ�าทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ก�าหนดให้มีการฝึกซ้อม ประชุมและอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
เป็นประจ�าทุกเดือน ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ

Set up firefighting and rescue teams at every operating 
site as well as monthly rehearsal, meeting and 
training in accordance with work plans regularly and 
continuously

จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิงและกู้ภัยไปอบรม 
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการดับเพลิง 
และกู้ภัย รวมถึงการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน เป็นประจ�าทุกปี (Emergency  
Preparedness and Response) ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
Send employees who are members of firefighting and rescue 
teams to attend external training programs on a yearly basis to 
enhance their knowledge and skills in firefighting, rescuing, and 
emergency preparedness and response in accordance with work 
plans regularly and continuously
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การบริหารความปลอดภัยในอนาคต	(Disclosure 103-2) Safety	Management	in	the	Future	(Disclosure 103-2)

การด�าเนินงานความปลอดภัยในปี 2561 มีเป้าหมายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 

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

ซึ่งมีเป้าหมายในการบริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง คุณภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล ้อม ตอบรับกับหลักเกณฑ์การประกวด 

สถานประกอบการดีเด่นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานระดับประเทศ ซึ่งก�าหนดให้มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสร้างวินัย 

และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจน สอดรับกับนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายความยั่งยืน 

ของบรษิทั โดยหลกัการทีเ่ป็นรปูธรรมแล้ว เมือ่องค์กรมคีวามมัน่คงในการด�าเนนิ

ธุรกิจก็ควรตอบแทนให้กับสังคม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัทในทุก 

รปูแบบอย่างเตม็ที ่เตม็ก�าลงัความสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืได้ ตวัอย่างเช่น การให้

ความรูเ้กีย่วกบัการฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น การจัดหาเครือ่งดบัเพลงิให้กับชมุชน 

การตรวจวัดสภาพอากาศในบริเวณชุมชน จิตอาสาด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

ซึ่งนโยบายต่างๆ ข้างต้นนอกจากจะส่งผลดีกับบริษัทแล้ว ยังส่งผลดีต่อชุมชน

รอบบริษัทก่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วย

BAFS’ safety target 2018 is set to achieve zero accident, which is 
in line with its 5-year strategic plan (2016 - 2020), to accomplish 
sustainability 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 
of safety culture. The safety target is also consistent with BAFS’ 
Environment and Climate Change Policy and Sustainability Policy. 
Based on concrete principles, once the organization’s business 
becomes stable, such organization shall repay all types of social 
returns, especially to the communities surrounding the Company, 
at full capacity. Examples are enhancement of basic firefighting 
knowledge, supply of fire extinguishers for the communities, air  
quality monitoring in the community areas, safety volunteer club.  
The abovementioned policies not only yield positive effects  
on the Company, but also the surrounding communities, thus 
enabling a pleasant and supportive society.
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 ไมมีรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการใหบริการโดยตรง
 ตออากาศยาน (Disclosure 103-3)
 No accidents involving aircraft refuelling
 service 

 การใหบริการที่ตรงเวลา
รอยละ  ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
รอยละ  ณ ทาอากาศยานดอนเมือง

การใหบริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ตรงตอเวลา
เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวบินที่ใหบริการทั้งหมดตอป
Punctual aviation refuelling services: 100% at 
Suvarnabhumi Airport and 99.96% at Don Mueang 
International Airport, compared to the number of flights 
serviced for the whole year

1 aviation fuel spillage of a total of 303,520 flights 
serviced for the whole year

มีรายงานน้ำมันรั่วไหลจากระบบการใหบริการน้ำมัน
อากาศยานจำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนการใหบริการ
เติมน้ำมันอากาศยานรวมทั้งสิ้น 303,520 
เที่ยวบิน ตลอดทั้งป

 100 
 99.96

 ไมมี
 ขอรองเรียนจากลูกคาอยางเปนทางการ
 No official complaints from customers

ระดับความพ�งพอใจของลูกค�าประจำป� 2561 ได�คะแนนรวมเฉลี่ย 6.76 

เท�ากับร�อยละ 96.6 จัดอยู�ในเกณฑ�ระดับ “ดีเยี่ยม”

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค�ด�านคุณภาพระดับองค�กรประจำป� 2561

“อยู�ในเป�าหมายที่กำหนดไว�”

บร�ษัทรับรางวัล JIG Sustained Performance Award (SPA) โดยการพ�จารณาข�อมูลจาก JIG Inspection Tracking System 3 ป� (2015-2017) ซึ่งบร�ษัท

เป�น 1 ใน 2 ราย ของ Far East and Asia ที่ได�รับการประกาศให�รับรางวัลนี้ และมีการตรวจติดตามเพ�่อประเมินการดำเนินงานของบร�ษัทอย�างต�อเนื่องทุกป�

The company has won JIG sustained performance award (SPA) By considering the information from JIG inspection tracking system previous 

3 years (2015-2017) Which the company is the 1 in 2 party from Far East and Asia to receive this announcement and monitored to assess the 

performance of the company steadily each year

Customer satisfaction survey 2018 showed an average score of 6.76 or 96.6%,

ranked as “Excellent”

BAFS’s performance results according to the corporate quality objectives for the year 2018

 “met predetermined goals”

มาตรฐานการให้บริการน�้ามันอากาศยาน (Disclosure 103-2)

บริษัทมุ่งมั่นให้บริการน�้ามันอากาศยานด้วยมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัย โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality 

Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG) 

ซึ่งเป็นมาตรฐานนี้ถูกจัดท�าข้ึนโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนจากบริษัทน�้ามันชั้นน�า

ของโลก และได้รบัการรบัรองจาก International Air Transport Association 

(IATA) บริษทัได้รับการตรวจสอบการปฏิบัตงิานจาก JIG Inspector ครอบคลมุ

ถึงด้านข้อก�าหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรฐานของ

อุปกรณ์ระบบเติมน�้ามันอากาศยาน การควบคุมคุณภาพน�้ามัน กระบวนการ

ในการเติมน�้ามันอากาศยาน ระบบการบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

Aviation	Fuel	Service	Standards (Disclosure 103-2)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) has 
committed to providing aviation fuel services in a safe and efficient 
manner and in accordance with Aviation Fuel Quality Control and 
Operating Standards of the Joint Inspection Group (JIG) which were 
issued by the representatives of leading oil companies worldwide 
and endorsed by the International Air Transport Association (ITA). 
These standards are recognized and endorsed by all parties which 
have a stake in the industry. BAFS’s performance inspections, 
carried out by the JIG Inspector, cover the areas of rules and 
regulations concerning aircraft fuelling equipment standards, fuel 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้รับบริการ 
Responsibilities to Customers (Disclosure 103-3)
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(HSSE Management System) การตอบโต้ต่อสภาวะเหตุฉุกเฉิน และ

กระบวนการในการฝึกอบรม และในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินของ

การให้บริการน�า้มนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละท่าอากาศยาน

ดอนเมือง อยู่ในระดับดี (Good Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการประเมิน

โดยผู้ตรวจสอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล JIG Sustained 

Performance Award (SPA) ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ราย ของ Far East and Asia

ดงันัน้จงึมัน่ใจได้ว่าบริษัทมกีารให้บรกิารน�า้มนัอากาศยาน โดยมุง่เน้นและรกัษา 

ไว้ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ JIG 

เพ่ือส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอย่างสมดุลในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

และครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการบริการที่ตรงต่อเวลา

ทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่มีการร้องเรียน

จากลูกค้าอย่างเป็นทางการ และไม่มีรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการให้บริการ

โดยตรงต่ออากาศยาน

การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า	(Disclosure	103-1,	103-3)

ฝ่ายพัฒนาธรุกจิและการตลาด ได้จัดท�าการส�ารวจความพงึพอใจลกูค้าประจ�าปี 

2561 โดยเลง็เหน็ความส�าคญัในการน�าผลความพงึพอใจมาพฒันาและปรบัปรงุ

การบริการ และกระบวนการด�าเนินงานเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างดีเลิศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของ

การประเมินผลงานประจ�าปีของบริษัท (Corporate KPI) ซึ่งมีเป้าหมายระดับ 

ความพงึพอใจทีไ่ม่ต�า่กว่าร้อยละ 86 โดยแบ่งกลุม่ลกูค้า ออกเป็นบรษิทัน�า้มนั และ 

สายการบิน 

ในปีนี้การส�ารวจความพึงพอใจ จากรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่ทุกฝ่ายต้องการให้

ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ โดยเป็นสายการบินที่ใช้บริการของบริษัท 

เท่านั้น จ�านวน 87 ราย และบริษัทน�้ามันจ�านวน 17 ราย รวมเป็นจ�านวน 

ทั้งสิ้น 104 ราย 

โดยผลส�ารวจในปีนี้ พบว่า จากจ�านวนลูกค้าที่ท�าแบบสอบถามทั้ง 104 ราย  

มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Respondent Rate) ทั้งสิ้น 92 ราย คิดเป็น  

ร้อยละ 88.5 แบ่งเป็นบรษิทัสายการบินจ�านวน 75 ราย และบรษิทัผูค้้าน�า้มนั จ�านวน 

 17 ราย โดยภาพรวมของคะแนนระดบัความพงึพอใจของลกูค้าประจ�าปี 2561 

quality control, aircraft fuelling processes, HSSE management 
system, emergency response and training processes. In 2018, BAFS’s 
aviation refueling service inspection at Suvarnabhumi Airport and 
Don Mueang International Airport were assessed at a good level, 
which was the highest level of each inspection performed by the 
inspector. Moreover, BAFS was one of the two winners from Far East 
and Asia that received the JIG Sustained Performance Award (SPA). 

It is therefore certain that BAFS has provided aviation fuel services 
with high priority placed on quality and safety in accordance with the 
JIG Standards. This aims to deliver value which meet the customer 
needs in balancing the three dimensions of quality, safety and 
environment. BAFS can appropriately respond customers’ needs 
and create the ultimate satisfaction with punctual services at both  
Don Mueang International Airport and Suvarnabhumi Airport.  
Neither official customer complaints nor accidents involving  
aircraft refueling service were reported. 

Customer	Satisfaction	Survey	(Disclosure	103-1,	103-3)
The Business Development and Marketing Department conducted 
a customer satisfaction survey 2018 by classifying target customers 
into oil companies and airlines. 

The survey results were used in developing and improving services 
and operational processes to respond the needs and expectations 
of customers and service users in an excellent manner. Also, they 
became a part of the Corporate KPI assessment with customer 
satisfaction target of not less than 86%.

The customer satisfaction survey 2018 was conducted with a total 
of 104 respondents of BAFS customers, including 87 airlines and 
17 oil companies.

Among 104 respondents, the respondent rate was 88.5% or 92 
respondents, divided into 75 airlines and 17 oil companies. According 
to BAFS’s balanced scorecard, the overall customer satisfaction 
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 ได้คะแนนรวมเฉลีย่ 6.76 เท่ำกบัร้อยละ 96.6 จดัอยูใ่นเกณฑ์ระดบั “ดเีย่ียม” ตาม 

ระบบการประเมนิผลงานของบรษัิท (Balanced scorecard) (Disclosure 103-1)

มีรายละเอียดสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้  
Summary of Customer Satisfaction Survey (Disclosure 103-3)

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร Related Departments ระดับผลประเมิน 
Satisfaction Level

คะแนนเฉลี่ย 
Average Score

1. ฝ่ายพฒันาธรุกจิและการตลาด จากการสอบถามลกูค้าทัง้บรษิทัน�า้มนัและสายการบนิรวมจ�านวน 70 ราย
 Business Development and Marketing Department: 70 respondents including oil   
 companies and airlines  

ดีเยี่ยม 
Excellent 97.6%

2.  ฝ่ายการเงินและการบัญชี จากการสอบถามลูกค้าบริษัทน�้ามัน จ�านวนรวม 7 ราย
 Finance and Account Department: 7 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม 
Excellent 95.6%

3.  ฝ่ายคลงัน�า้มนั สนามบนิสวุรรณภมู ิจากการสอบถามลกูค้าบรษิทัน�า้มนั จ�านวนรวม 7 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Department: 7 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม 
Excellent 97.6%

4. ฝ่ายบริการน�้ามันอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกค้าทั้งบริษัทน�า้มัน 
 และสายการบิน รวมจ�านวน 60 ราย
 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Department: 60 respondents including oil 
 companies and airlines

ดีเยี่ยม 
Excellent 96.3%

5. ฝ่ายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จากการสอบถามลูกค้าทั้งบริษัทน�้ามันและ 
 สายการบิน รวมจ�านวน 26 ราย
 Don Mueang and Regional Into-plane Refuelling Department: 26 respondents 
 including oil companies and airlines

ดีเยี่ยม 
Excellent 96.3%

 ภำพรวมกำรประเมิน Overall Assessment ดีเยี่ยม  
Excellent 96.6%

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Disclosure 103-3)

ภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปี 2561 ได้คะแนน
รวมเฉลี่ย 6.76 เทำ่กับร้อยละ 96.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 6.67  
เท่ากบัร้อยละ 95.3 หรอืเพ่ิมขึน้ 0.09 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1.3 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ 
ระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงานของบริษัท (Balanced  
scorecard)

Summary	of	Customer	Satisfaction	Survey	Results	(Disclosure 103-3)

The customer satisfaction survey 2018 showed an average score of 6.76 or 96.6%, an increase of 0.09 or 1.3% compared to the customer 
satisfaction survey 2017, which recorded an average score of 6.67 or 95.3%. According to BAFS’ balanced scorecard, it still ranked as 
“Excellent”.

survey 2018 showed an average score of 6.67 or 96.6% and  
ranked as “Excellent”. (Disclosure 103-1)

107
SUSTAINABILITY REPORT 2018 
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



High Level

พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานกับองคกรอยูใน

ความพ�งพอใจของพนักงานต�อองค�กร

Employees had a 
Employee Satisfaction 

ระดับสูง

ชั่วโมงฝ�กอบรมพนักงานป� 2561

Employee Training Hours in 2018

อัตราการจ�างงาน
พนักงานใหม� ป� 2561
New Employment
Rate in 2018 
(Disclosure 401-1)

อัตราการลาออก
จากองค�กร ป� 2561
Turnover Rate in 2018
(Disclosure 401-1)

ชั่วโมง

Hours20,004
คิดเปน 39.61 ชั่วโมง/คน
39.61 Man-Hours

6.5%

4.4%77%

คิดเป�น

of job
satisfaction,
equaling to

ความย่ังยืนด้านบุคลากร 
Human Resource Sustainability (Disclosure 103-3)

ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน	(Disclosure	102-7,	102-8,	103-3) General	Employee	Information 
(Disclosure	102-7,	102-8,	103-3)

พนกังานบริษทัแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนกังานทีท่�างานในเวลาปกติ 

และพนกังานทีท่�างานกะ เนือ่งจากการให้การบรกิารของบรษัิทเป็นการให้บรกิาร 

เติมน�า้มันอากาศยาน จึงต้องมีพนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ�านวนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

BAFS’s employees can be categorized into 2 types: employees 

working during normal office hours and employees working shifts 

to provide 24-hour aircraft refuelling services. As of December 31, 

2018, BAFS had a total number of 505 employees, dividing into 147 

employees working during normal office hours and 358 employees 

working on shifts. Details are as follows:
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62 คน

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

85 คน

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

พนักงาน
ทำงานในเวลาปกติ
working during
normal office hours

414 คน

พนักงานชาย
male employees

91 คน

พนักงานหญิง
female employees

352 คน

พนักงานกะ
employees working
on shifts

พนักงานกะ
employees working
on shifts

6 คน

33 คน

62 คน

175 คน

พนักงานชาย
male employees

65 คน

พนักงานหญิง
female employees

142 คน

3 คน

29 คน

23 คน

239 คน

พนักงานหญิง
emale employees

26 คน

พนักงานหญิง
female employees

210 คน

3 คน

265
คน

240
คน

พ�้นที่สำนักงานใหญ� สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง มีพนักงานรวมทั้งสิ�น
Headquarters area: Don Mueang Aviation Fuel Storage Station, consisting of 240 employees in total: 

พ�้นที่สาขาสุวรรณภูมิ สถานีบร�การจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพนักงานรวมทั้งสิ�น
Suvarnabhumi area: Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station, consisting of 265 employees in total: 

พนักงานกะ
employees working
on shifts

พนักงานกะ
employees working
on shifts

พนักงานกะ
employees working
on shifts

พนักงานกะ
employees working
on shifts

person person person

person person person

person

person

person person person

person person person

person person person

person person person

บริษัทมีพนักงานทั้งส้ิน	505	คน	แบ่งเป็นพนักงานท�างานในเวลาปกติ	147	คน	พนักงานกะ	358	คน
BAFS	had	a	total	number	of	505	employees,	dividing	into	147	employees	working	during	normal	office 

hours	and	358	employees	working	on	shifts.	(Disclosure	102-8)

หมายเหตุ ข้อมูลจ�ำนวนพนักงำนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

Remark Number of employees as of December 31, 2018
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ความพงึพอใจในการท�างานของพนักงาน	(Disclosure	103-1,	103-3) Employee	Satisfaction	(Disclosure	103-1,	103-3)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยได้มีการจัดท�า 
การส�ารวจความพงึพอใจในการท�างานของพนกังานในปี 2561 ซึง่ผลการส�ารวจ
ความพงึพอใจในการท�างานในปีดังกล่าวพบว่า พนักงานมคีวามพึงพอใจในการ 
ท�างานกบัองค์กรอยูใ่นระดับสงู อย่างไรกต็ามเพ่ือเป็นการส่งเสรมิความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างบริษัทกับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความรู ้
ความเข้าใจระหว่างกนัเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล บรษิทัจะจัดโครงการ 
HR สัญจรขึ้นในปี 2562 เพื่อสื่อสารผลการส�ารวจความพึงพอใจในการท�างาน
ของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานรับรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบริษัท โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าใน 
การท�างาน รวมทั้งระบบเงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน  
ซึง่บริษทัจะด�าเนนิโครงการ HR สัญจร ไปยงัทกุหน่วยงานผ่านช่องทางการประชมุ 
ตลอดทั้งปี 2562 

การด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจในงานด้าน 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการส่ือสารและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับบริษัท อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร และพนักงานเกิดความพึง
พอใจต่อองค์กร ซึ่งท�าให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งตัว
พนักงานและองค์กร

BAFS has a commitment to fostering employee engagement in the 

workplace and enhancing good relationship among employees. 

The employee satisfaction survey was then conducted in 2018, 

of which the results showed that employees had a high level of 

job satisfaction. However, to enhance good relationship between 

BAFS and employees and to develop an understanding of human 

resource management, BAFS will undertake the mobile HR meeting 

in 2019 via department meetings to communicate the employee 

satisfaction survey results, develop an understanding of human 

resource management procedures among employees which will 

focus on career path, salary, benefits and other compensation.   

The implementation of such project is to enhance an understanding 

of human resource management and development as well as to 

provide communication channels for exchange of opinions between 

BAFS and employees, thus improving human resource management 

and development. Ultimately, employees will be satisfied and 

perform effectively.

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนปี 2559 
Employee Satisfaction Results in 2016

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนปี 2561 
Employee Satisfaction Results in 2018

ควำมพึงพอใจ “ระดับสูง” คิดเป็น 
a “High Level” of employee 
satisfaction, equaling to

ควำมพึงพอใจ “ระดับสูง” คิดเป็น 
a “High Level” of employee 
satisfaction, equaling to77.6% 77%

ผลส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานเปรียบเทียบ 2 ปี อยู่ใน “ระดับสูง” ทั้ง 2 ปี พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กรทั้งผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมไปถึง 

ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังด�าเนินการสร้างความผูกพันกับพนักงานทุกระดับอย่างสม�่าเสมอ ผ่านแผนงาน กิจกรรม โอกาสทาง 

สายอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ และผลตอบแทนต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับ

หมายเหตุ บริษัทก�ำหนดให้ท�ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนปีเว้นปี Remark BAFS’s employee satisfaction survey is conducted every other year. 
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The comparison of employee satisfaction survey results between the two years was at the “high level”. In both years, employees were 
satisfied with the organization, in terms of compensation, benefits and career path. However, BAFS still implemented employee engagement 
for all employees at all levels regularly through plans, activities, career opportunities, capacity enhancement and compensation.

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน	(Disclosure	103-1,103-2,	404-2) Human	Resource	Development	Policy	(Disclosure 103-
1,103-2,	404-2)

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจบริการน�้ามันอากาศยาน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีพนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช�านาญเฉพาะด้าน 

ตลอดจนทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้ได ้

รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน ด้วยเหตผุลดังกล่าว บรษัิทจงึต้องคดัเลือก 

บุคลากรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยในการ

พิจารณาคัดเลือกรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการทดสอบทั้งข้อเขียน 

สัมภาษณ์และการทดสอบจิตวิทยาในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อรับพนักงานเข้า

ท�างานแล้ว บรษิทัให้ความส�าคัญในการพฒันาพนักงานเป็นอย่างยิง่ จงึได้จดัให้ 

พนกังานเข้ารับการปฐมนเิทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธรุกจิ ค่านยิมองค์การ  

ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น 

ต้องใช้ในงาน (On the job training) 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีคู ่มือ 

ความสามารถ (Competency Model) ทีน่�ามาใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผน

พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประเมินความสามารถและศักยภาพ

ของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบ 

เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

(Individual Development Plan) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Development Plan) แผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

และแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Successor Development Plan) 

เป็นต้น โดยแผนกพัฒนาบุคลากรได้ปรับปรุง พัฒนาแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆ โดยการจัดส่ง 

ให้ไปฝึกอบรมและดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้พนักงาน

น�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้และถ่ายทอดให้เป็นประโยชน ์

ต่อผู้อื่น ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ในอนาคตต่อไป (Disclosure 404-3)

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 recruits employees who have 

appropriate qualifications that are consistent with its nature of 

business. In the employee selection process, BAFS arranges written 

tests, interviews and psychological tests on various situations. Once 

the employees are recruited, BAFS prepares employee orientation 

programs and training courses on the Code of Conduct, core values, 

safety and quality systems as well as basic knowledge to ensure 

new employees’ capabilities before taking on the job-training.

BAFS has in place a systematic human resource development policy 

by using a competency model as a standard for human resource 

development planning in different forms such as competency and 

potential assessment, training roadmap, individual development 

plan, career development plan, etc. The Human Resource 

Development Department has continuously improves and develops 

plans and support employees to obtain new knowledge by having 

them regularly attend both domestic and international training 

programs and study visits. The employees, therefore, can apply their 

additional knowledge and experiences and pass them on to others. 

BAFS also targets to become a learning organization in the future.
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ในการด�าเนนิงานด้านบคุลากรของบรษัิทมนีโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอพนกังาน

ซึง่ถอืเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัต่อความส�าเรจ็ของธรุกิจรวมทัง้ส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของพนักงาน ไว้ดังนี้

1. มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของ 

 พนักงาน 

2. มีการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผล 

 การปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคล้องกับผลการ 

 ด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว ได้แก่ ด้านการเงิน  

 ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการจัดการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

3. มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน  

 เงินรางวัลประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง การท�าประกันชีวิต  

 อุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน 

4. การปฐมนเิทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่  

 ค่านิยมองค์การ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู ้

 เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ (On the job 

  training)

5. นโยบายส่งเสริมการพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมคู่ีมอืความสามารถ  

 (Competency Model) ที่น�ามาใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท�าแผนพัฒนา 

 บุคลากรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การประเมินความสามารถและศักยภาพ 

 ของพนักงาน (Competency and Potential Assessment) แผนระบบ 

 เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) แผนพฒันาพนกังานรายบคุคล 

 (Individual Development Plan) แผนพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพี  

 (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียนและโอนย้าย 

 ต�าแหน่งงาน (Job Rotation and Job Transfer) แผนสบืทอดต�าแหน่งงาน 

 (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor 

 Development Plan) เป็นต้น

การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน 
(Disclosure	103-2	,	404-2)

Employee	Capability	and	Preparedness	
Enhancement	(Disclosure	103-2,	404-2)
BAFS imposes a policy and practice guidelines on treatment of 
employees regarded as stakeholders who are crucial to its business 
success as well as promotes employee participation with details 
as follows:

1. Stipulate regulations concerning employee compensation and  
 benefits  

2. Clearly determine an employee compensation policy and  
 apply the Balanced Scorecard approach to short and 
 long-term assessments in terms of finance, customer, process, 
 internal management and learning and development  

3. Provide appropriate remuneration and benefits including  
 salary, annual bonus, provident fund, and life, accident and  
 health insurance to employees 

4. Prepare employee orientation programs and training courses 
 on Code of Conduct, anti-corruption policy, core values, safety 
 and quality systems as well as basic knowledge to ensure new  
 employees.

5. Ensure a systematic human resource management policy and  
 apply a competency model as a standard for human resource  
 development plans in various forms such as competency and  
 potential assessment, training roadmap, individual development  
 plan, career development plan, job rotation and job transfer,  
 succession plan and successor development plan, etc. 

6. Arrange education promotion projects such as scholarships  
 provided to employees, domestic and overseas training 
 programs and study visits, etc.
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6. จดัให้มโีครงการส่งเสรมิด้านการศกึษา เช่น การให้ทนุการศกึษาแก่พนกังาน  

 การอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

7. การส่งเสริมด้านจริยธรรม โดยจัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ  

 “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น” และจัดให้พนักงานทุกคนท�าแบบทดสอบ 

 จรรยาบรรณธุรกิจร้อยละ 100 ซึ่งในปี 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

 ร้อยละ 94.30 ทัง้นี ้เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมจีรรยาบรรณในการปฏิบติังาน  

 รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง 

 ประเทศไทย และเพิม่เตมิให้มหีลากหลายหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัจรยิธรรม 

 ตามความเหมาะสม

8. การส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมองค์การ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  

 ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กิจกรรม 

 สนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดให้พนักงานทุกคนท�าแบบทดสอบ 

 ค่านิยมองค์การร้อยละ 100 ซึ่งในปี 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

 ร้อยละ 94.37 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมตระหนักถึงความส�าคัญ 

 และน�าแนวทางพฤตกิรรมทีด่ขีองค่านยิมองค์การไปปฏบิติัในทศิทางเดยีวกนั  

 ซึ่งช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	(Succession	Plan) 
(Disclosure	103-2,	404-2)

บริษัทตระหนักดีว่า การบริหารจัดการองค์กรให้มีการเจริญเติบโตได้อย่าง 

ต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ เป็นเรือ่งทีอ่งค์กรให้ความส�าคญัอย่างยิง่ และปัจจยัของการ 

เจริญเติบโตที่ส�าคัญที่ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (Human 

Resource) โดยเฉพาะอย่างยิง่ทรพัยากรบุคคลในระดบับรหิารขององค์กร จึงได้

ส่งเสรมิให้มนีโยบาย การเตรยีมความพร้อมผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน (Successor) 

เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่ 

องค์กรมทีรพัยากรบคุคลระดบับรหิารทีม่ศัีกยภาพ จะช่วยสร้างความเจรญิเติบโต 

แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้ก�าหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก 

ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทมีแนวทางการสรรหา

และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารและบริหารระดับสูง 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งงานหลัก ไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจ

7. Promote ethical behaviors by arranging an “anti-corruption  
 measure” training program for employees and having them take  
 a Code of Conduct test for a 100% score, of which the average 
 score was 94.30%. BAFS also encourages its employees to  
 practice Dharma at the Young Buddhists Association of Thailand 
 and arranges various training programs regarding ethical 
 behaviors as deemed appropriate.

8. Arrange 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 has 100% of its employees take a core value test to raise  
 their awareness of the importance of core values and implement  
 good behavior guidelines underlying the core values in the  
 same direction. 

Succession	Plan (Disclosure	103-2,	404-2)

BAFS places great emphasis on its continuous and sustainable growth. 
One of the key factors of growth is human resource, especially at 
management level. Therefore, BAFS has developed a succession 
planning policy to have successors manage the organization 
systematically. In addition, as competent human resources at 
management level can greatly contribute to organizational growth, 
BAFS has then defined recruitment and selection processes based 
on explicit, tangible and transparent criteria, which are consistent 
with corporate governance principles and the Code of Conduct, to 
fill in key positions at management and top management levels 
in advance in a proper and transparent manner. In this regard, to 
ensure the morality, competence and all aspects of preparedness of 
employees, BAFS has set up criteria for the selection of successors 
as follows:
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ได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีคุณธรรม มีศักยภาพ และมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เติบโตอย่าง 

ต่อเนือ่งและยัง่ยนื บรษิทัจงึก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้บืทอด

ต�าแหน่งงาน ดังนี้

1. กรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัทจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โดยคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการทดสอบตามกระบวนการ โดยพิจารณาจากภาวะ

ผู้น�า วิสยัทศัน์ ความรู ้ความสามารถในเชงิบรหิารทีส่อดคล้องกับค่านยิมองค์การ 

รวมถึงทักษะความรู้ที่จ�าเป็นตามลักษณะธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

2. รอง/ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ย

เมือ่ต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการและผูอ้�านวยการฝ่ายใกล้หมดวาระ บรษิทัจะสรรหา 

และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพจากบุคลากร ภายในองค์กรในระดับผู้จัดการแผนก 

โดยวางแผนและก�าหนดขั้นตอนดังนี้

2.1  ประเมินศักยภาพของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรับการทดสอบ

2.2  เข้าแข่งขนัรบัการทดสอบ ด้านต่างๆ เช่น ทกัษะภาษาอังกฤษ ความสามารถ 

 และความถนัด แนวคิดในเชิงบริหาร น�าเสนอผลงานแสดงวิสัยทัศน์และ 

 การสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

2.3  ก�าหนดแผนการพฒันาผูบ้รหิารท่ีได้รับการคัดเลือก เพ่ือเตรียมความพร้อม 

 ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง

2.4 เมื่อด�ารงต�าแหน่งแล้ว ก�าหนดระยะเวลาทดลองงานและประเมินผล 

 ภายหลงัครบก�าหนด โดยใช้การประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบ KPI อย่างเป็น 

 ระบบการวางแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นแนวทาง 

 ทีจ่ะช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญๆ เพราะบรษิทัจะท�าการ 

 ประเมนิสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มกีารสรรหา พฒันา  

 และจัดเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนอยู ่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็น 

 องค์ประกอบหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

1. Managing Director

BAFS shall recruit and select both internal and external candidates 
with capabilities. The Board of Directors and the Executive Chairman 
shall consider the list of potential candidates who shall take tests in 
terms of leadership, vision, knowledge and management capability, 
which are consistent with the core values and other skills necessary 
for the Company’s business nature.

2. Deputy Director/Assistant Director and Director 

When deputy director and director positions are going to be vacant, 
the Company shall recruit and select competent employees 
at department manager level by implementing the following 
procedures:

2.1 Evaluate competence of qualified candidates

2.2 Arrange professional tests including English proficiency, 
 ability and aptitude, managerial thinking, work presentation 
 and vision communication, and interviews conducted by  
 the candidate screening committee which comprises high-level  
 executives

2.3 Set up an executive development plan for the chosen  
 executives to ensure their preparedness for the vacant positions

2.4 Define probation periods after the positions are taken and  
 systematically conduct performance evaluations by means of 
 the KPIs upon the completion of probation periods Given that  
 succession planning, as one of the key elements of sustainable  
 good corporate governance, offers a solution to a shortage of  
 employees in key positions, therefore, BAFS has periodically 
 assessed the situations and conducted forecasts as well as  
 consistently recruited, developed and prepared replacement 
 employees.
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จำนวนพนักงานของบร�ษัท
employees

พนักงานหญิง female employees

คน
persons

ชั่วโมง
hours

ชั่วโมง
hours

ชั่วโมง
hours

ชั่วโมง
hours

ชั่วโมง
hours

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรม
training hours

ชั่วโมง/คน
man/hours

ชั่วโมง/คน
man/hours

ชั่วโมง/คน
man/hours

ชั่วโมง/คน
man/hours

ชั่วโมง/คน
man/hours

จำนวนชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ยต�อคน
average of

 คน
persons

 คน
persons

 คน
persons

 คน
persons

พนักงานชาย male employees

พนักงานด�านปฏิบัติการ operation employees

พนักงานด�านสนับสนุน support employees

47.65 

37.85 

35.25 

54.10 

และแบงตาม
ประเภทของ
การปฏิบัติงาน

ไดดังนี้
The employees,

divided into types
of operations,

were as follows:

4,336
15,668
13,675
6,329

91
414 

388
117

505 20,004 39.61

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานปี	2561
Employee	Training	Hours	in	2018	(Disclosure 404-1)

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร	(Disclosure	103-3,	404-2) Employee	Development	Programs (Disclosure 103-3 404-2)

บริษัทมีคู่มือความสามารถ (Competency Model) ที่น�ามาใช้เป็นมาตรฐาน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาบคุลากรในรปูแบบต่างๆ รวมถึงข้ันตอนการปฏบิตังิาน 

หรือ Procedure เรือ่งการส�ารวจ วางแผน และการฝึกอบรมพนกังาน เพือ่ก�าหนด 

แผนการฝึกอบรมประจ�าปีของพนกังาน ส�าหรับพนกังานทกุกลุม่ให้มกีารพฒันา 

ทกัษะและความสามารถให้เป็นมอือาชพีอย่างต่อเนือ่ง และรองรบัต่อการเปลีย่นแปลง 

ที่อาจเกิดในอนาคตได้อย่างทันท่วงที โดยมีกรอบการพัฒนาตามหลักสูตร ดังนี้

หลักสตูรกำรฝึกอบรมส�ำหรบัแผนทบทวนกำรปฏบิตังิำนด้ำนปฏบิตักิำรและ

กำรขบัขีย่ำนพำหนะในสนำมบนิ ได้แก่ การทบทวนความรูด้้านความปลอดภยั

และควบคณุภาพน�า้มนัอากาศยาน การทบทวนการปฏบัิตงิานด้านบรกิารจดัเก็บ

น�้ามันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงานด้านบริการเติมน�า้มันอากาศยาน 

BAFS has in place a competency model as a standard for the 

development of various types of human resource management 

plans as well as procedures for research, planning and employee 

training to determine an annual employee training plan for all 

employee groups so that their professional skills and capabilities 

are continuously developed and can promptly accommodate 

changes that may occur in the future. The employee development 

framework is as follows:

Training programs for performance review plans for operations 

and airside driving such as reviews of safety and aviation fuel 
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การทบทวนการปฏิบตังิานด้านซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์เตมิน�า้มนัอากาศยาน และการ

ขับขี่รถอย่างปลอดภัย (Smart Driving)

หลักสูตรกำรอบรมที่พิจำรณำจำกแผนกลยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ การบริหาร

ความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการรณรงค์และให้ความรูเ้กีย่วกับค่านยิมองค์การ และการทดสอบพนกังาน

เรื่องค่านิยมองค์การ 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมจำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถ (COMPETENCY)  

ของพนักงำน ได้แก่ ทักษะการเป็นโค้ชส�าหรับหัวหน้างาน (Coaching for 

Foreman) โดยเน้นฝึกทักษะความเป็นโค้ชทางด้านความปลอดภัยของ 

หวัหน้างานด้านปฏบิตักิารทกุคน นอกจากนี ้ยงัมหีลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่การ 

สื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปิดช่องว่างความสามารถของพนักงานในแต่ละ

ระดบั การบรหิารความขดัแย้งและการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยนื โครงการ

รณรงค์และให้ความรูเ้ก่ียวกับค่านยิมองค์การ และการทดสอบพนกังานเรือ่งค่า

นิยมองค์การประจ�าปี รวมทั้งกิจกรรมวันค่านิยมองค์การ (Core Value Day)

หลักสูตรกำรอบรมดำ้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้แก่ จรรยาบรรณส�าหรับ

คู่ธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับกรรมการบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจส�าหรับ

พนักงาน และการทดสอบพนักงานเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจประจ�าปี รวมทั้ง

กิจกรรมวันบรรษัทภิบาล (CG Day)

หลักสูตรกำรอบรมจำกฝำ่ยบริหำรของบริษัท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเป็น 

ผูต้รวจตดิตามภายในระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 22301, OHSAS 

18001 เป็นต้น

หลักสูตรกำรฝึกอบรมตำมกฎหมำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ 

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ การส่งเสริมสุข

ภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน การอบรมดับเพลิงข้ันต้น (Fire 

Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกอบรมความปลอดภัยใน

การท�างานเกีย่วกบัไฟฟ้า การฝึกซ้อมตามแผนปฏบัิตกิารฉกุเฉนิประจ�าปี (Full 

Scale) และการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย เป็นต้น

quality control knowledge, aviation fuel storage operations, aircraft 

refuelling operations, aircraft refuelling equipment maintenance 

and smart driving

Training programs based on BAFS’s strategic plans such as conflict 

management and sustainable stakeholder engagement, energy 

conservation, core value campaign and employees’ core value test

Training programs based on employee competency assessment 

results such as coaching for foreman in terms of safety coaching skills 

of all operations foremen, English for business communication to fill 

capability gaps of employees at each level, conflict management 

and sustainable stakeholder enegagement, core value campaign, 

employees’ annual core value test and Core Value Day

Training programs on good corporate governance such as Business 

Partner Code of Conduct, Director Code of Conduct, Employee Code 

of Conduct, employees’ annual Code of Conduct test and CG day 

Training programs on BAFS’s management system such as internal 

auditor’s knowledge of quality management systems including 

ISO 9001, ISO 22301 and OHSAS 18001

Training programs stipulated by the law on occupational 

safety, health and environment such as occupational health and 

environment promotion, fire drill, fire evacuation drill, electrical 

safety-related work practices, full-scale emergency exercise 

and provision of knowledge of Safety Committee’s duties and 

responsibilities. 
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ผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร Follow-up	Results	of	Human	Resource	Management

ตวัอย่ำงหลกัสูตร 
Examples of Training Programs

วัตถุประสงค์ 
Objectives

ผลลัพธ์จำกกำรอบรม 
Training Outcomes

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
Benefits

หลักสูตร
Safety Coaching

เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการ
เป็นโค้ชด้านความปลอดภัย ให้แก่
พนักงานระดับปฏิบัติการ
To enhance supervisors’skills in 
safety coaching for operational 
level employees

ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 
81.88%
81.88% of attendants  
upgraded their skills.

ปี 2561 ไม่มีรำยงำนอุบัติเหตุ 
ที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
โดยตรงต่ออำกำศยำน 

และมีสถิติกำรเกิด 
อุบัติเหตุลดลง 

37.50%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

In 2018, there were no 
accidents arising from 

direct services to aircrafts 
and the accident statistics 

dropped by 37.50% 
compared to the previous 

year.

หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงาน 
ด้านปฏิบัติการ การขับขี่ยานพาหนะ
ในสนามบินอย่างปลอดภัย
Performance reviews on 
operational performance of 
safe airport vehicle driving

เพื่อให้พนักงานทราบและเข้าใจ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
ตามกฎระเบยีบของบริษทัและระเบยีบ 
ของการท่าอากาศยาน รวมทั้ง
ตระหนักถึงความปลอดภัย 
ในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
To develop employees’ 
understanding of work 
procedures in a correct 
manner and in accordance 
with the Company’s rules 
and regulations and AOT’s 
regulations as well as to raise 
their awareness of safety at all 
times when being on duty

ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้ 
ความเข้าใจโดยเฉลี่ย 91.90%
On average, 91.90% of 
attendants enhanced their 
knowledge and understanding.

ในแผนฝึกอบรมภายในประจ�าปีส�าหรับพนักงาน บรษิัทเน้นกำรพฒันำควำมรู้

และทักษะงำนด้ำน Operation และด้ำนควำมปลอดภัย

The development of knowledge and skills in operations and 
safety is a priority in BAFS’s annual employee training plans.

การพัฒนาบุคลากรอื่นๆ Other	Human	Resource	Management	Practices

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน นอกจากหลักสูตร

ต่างๆ ทีมุ่ง่เน้นในการพัฒนาทกัษะความรูข้องบุคลากร บรษัิทยงัให้ความส�าคญั 

กับการให้พนกังานได้ปฏบิตังิานจรงิ จากการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 

กบัผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในแต่ละต่างประเทศผ่านการศึกษาดงูาน เช่น โครงการแลกเปลีย่น 

เรียนรู้การปฏิบัติงานกับบริษัทบริการน�า้มันอากาศยานของประเทศญี่ปุ่น เช่น 

SAN-AI OIL CO., LTD.

BAFS places importance on developing employees according to 
the nature of the job. Other than training programs focusing on 
the development of employee knowledge and skills, BAFS also 
emphasizes hands-on learning from knowledge and experience 
exchange with both domestic and international experts through 
study visits such as the knowledge exchange project with the  
into-plane service companies in Japan such as SAN-AI OIL CO., LTD.
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การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน	(Disclosure 
103-2,	404-2)

บรษิทัก้าวสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละสร้างนวตักรรม โดยใช้องค์ความรู้ 
ที่บุคลากรสร้างขึ้นมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรู้จากภายในองค์กร
และค้นหาความรู้จากภายนอก มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้งานแบบบูรณาการ 
บริษัทด�าเนินการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ปัจจุบันมีองค์ความรู้
ทั้งในส่วนของงานด้านปฏิบัติการและด้านสนับสนุน ทั้งหมด 182 ชุดควำมรู้  
ซึ่งได้น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเกิด 
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง KM เรื่อง STAND PLAN For 
Into-plane Fueling Services เป็นผงัการก�าหนดจดุให้บรกิารของรถเติมน�า้มนั 
อากาศยานที่พนักงานใช้ในการให้บริการน�้ามันอากาศยานทุกสายการบิน 
อย่างถูกต้องปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการท่าอากาศยาน 
ทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งบริษัทมี KM  
ทีใ่ช้ประโยชน์ในการท�างานโดยตรงอกีหลายองค์ความรู ้เช่น KM เรือ่งการบรหิาร
ข้อมูลการบิน การวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับแผนการรับและควบคุม
ปริมาณน�า้มัน การค�านวณค่า Norm Loss/(Gain) ของน�้ามัน Jet A-1 เป็นต้น

ปัจจุบนับรษิทัได้น�าองค์ความรูด้้านปฏบิตักิารทีส่ร้างขึน้มาใช้ประโยชน์โดยการ
ต่อยอดเป็นหลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในองค์กร และตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าภายนอกด้วยรากฐานจากการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 
ได้แก่ หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพน�้ามันอากาศยาน การควบคุมคุณภาพ
น�้ามันอากาศยาน การดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center) 
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. สร้างการบรหิารจดัการความรูเ้พือ่พฒันาหลกัสตูรด้านการบรกิารพลังงาน

2. น�าเสนอเพื่อส่งมอบความรู้และคุณค่าของมาตรฐาน คุณภาพและความ 
 ปลอดภัย

3. จัดท�าหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ

4. เป็นศูนย์พัฒนาทักษะของผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อความเป็นมืออาชีพ 
 ในระดับสากล

5. บริหารจัดการความรู้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ้ให้เป็นนวัตกรรม 
 เพื่อความยั่งยืน

Innovative	Knowledge	Management	for 
Sustainability	(Disclosure	103-2,	404-2)	
BAFS has become the innovative learning organization by gathering 
the knowledge base, which has been scrutinized and further 
explored by employees. All knowledge obtained is analyzed, 
integrated and applied to BAFS’ operations. BAFS created its 
knowledge base during 2016 - 2018. Presently, BAFS can create  
a total of 182 knowledge in the aspects of operations and support 
units which have been seriously applied to all related units and 
yielded tangible outcomes. Knowledge management in terms 
of STAND PLAN for Into-plane Fueling Services, in particular, is a 
plan for determining locations of refuelling service stations for the 
employees to provide refuelling services to all airlines in a safe and 
proper manner and gain acceptance from the AOT, the operator 
of Don Mueang and Suvarnabhumi Airports. BAFS has also used 
knowledge management to directly create a variety of knowledge 
series such as aviation information management, data analysis and 
processing to adjust plans for receipt and control of fuel volume, 
calculation of Norm Loss/(Gain) of Jet A-1 fuel, etc. 

At present, BAFS has applied operational knowledge to further 
develop programs for its employees and respond to the needs of 
external customers with clear knowledge management foundations. 
Examples of programs include aircraft fuel quality inspection, aircraft 
fuel quality control, basic firefighting, firefighting and fire evacuation, 
etc. In addition, BAFS has clearly defined missions of BAFS Training 
Center as follows:  

1. Implement knowledge management to develop energy service  
 programs  

2. Deliver knowledge and value of quality and safety standards

3. Develop programs in response to the needs of service users 

4. Be a skill development center for energy service providers to  
 enhance their professionalism at the international level 

5. Manage knowledge and develop learning programs for 
 sustainability innovations  

6. Be a center for delivering knowledge of into-plane services with 
 its sustainable development framework  
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6. เป็นศูนย์กลางการส่งมอบความรู ้ด ้านการบริการน�้ามันอากาศยาน 
 ด้วยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. เป็นศูนย์ประสานงานและให้ค�าปรึกษาด้านการบริการน�้ามันอากาศยาน 
 ครบวงจร

8. พัฒนาต่อยอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อก�าหนดทิศทางการบริการเติม 
 น�้ามันอากาศยานของโลก

ด้วยจุดแข็งดังกล่าว ท�าให้องค์กรมีศูนย์รวมองค์ความรู้ (Knowledge Base 
Center) ท่ีสามารถน�ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 
ได้อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ท่ีองค์กรก�าหนดไว้ ก่อให้เกิดการขยายโอกาสการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร เพิ่มคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อก�าหนด
ทศิทางการบรกิารเตมิน�า้มนัอากาศยานในระดับสากล ซ่ึงนบัว่าเป็นความยัง่ยนื
ด้านบุคลากรขององค์กรอย่างแท้จริง 

หมายเหตุ ค่ำตอบแทนพนักงำนดังกล่ำว ไม่ได้รวมค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ทั้งนี้สำมำรถดูข้อมูลดังกล่ำว ได้ที่รำยงำนประจ�ำปี 2561 ในหัวข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร”
Remark  The employee compensation is not inclusive of the compensation of the Board of Directors and high-level executives. Such information can be found in the 2018 annual 
report under the section of “Compensation of Board of Directors and High-level Executives”

หมายเหตุ สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม (BAFS Training Center)

ได้ที่เว็บไซต์ www.bafsthai.com

Remark More details of BAFS Training Center can be found at the website: www.bafsthai.com

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ Compensation	and	Benefits	Management	
บรษิทัมกี�าหนดระเบยีบปฏิบัตเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน

ที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อ 

เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหาร 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

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.

	คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง 
 Employee’s Representatives 

	คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง 
 Employer’s Representatives 

สัดส่วนคณะกรรมกำรสวัสดิกำรบริษัท 
Proportion of the Welfare Committee 

Members

60% 40%

ผลตอบแทนพนักงำนของบริษัทปี 2561 
Total Employee Compensation in 2018

รวม Total 

ล้านบาท  
Million Baht

ร้อยละ 
%

1. เงนิเดอืน และค่าท�างานกะ Monthly Salary + Shift Allowance 298.55 50.59

2. โบนัส Bonus 131.18 22.23

3. โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
 Retirement benefit 

47.82 8.10

4. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ Provident Fund Contributions 34.06 5.77

5. อื่นๆ Other Benefits 78.52 13.31

รวมทั้งสิ้น Total 590.13

7. Be a comprehensive center for coordination and advice on  
 into-plane services  

8. Further develop knowledge and innovations to determine the  
 world’s into-plane service directions 

With its strength in knowledge management, BAFS then has 
a knowledge base center where learning innovations can be 
consistently developed in accordance with the predetermined 
strategies. Subsequently, learning innovations enlarge opportunities 
for economic value added, increase value to the society and 
environment continuously and drive the Company toward becoming 
the innovative organization to determine into-plane service 
directions at the international level. This is truly the Company’s 
human resource sustainability.

119
SUSTAINABILITY REPORT 2018 
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 



บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
เงนิรางวลัประจ�าปี (โบนสั) ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา การท�าประกนัชวีติ อบุตัเิหตุ 
และสุขภาพ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยบริษัท 
ได้จัดตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท ได้มีการน�าเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ 
สวัสดิการและแลกเปลี่ยนกับพนักงานทุกระดับเพื่อขอความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่อสวัสดกิารต่างๆ ซึง่ทีผ่่านมาพนักงานได้มีการเสนอให้ปรบัปรงุใน
เรือ่งเครือ่งแบบพนกังาน คณะกรรมการฯ ได้น�าข้อคดิเหน็จากพนกังานน�าเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องแบบพนักงาน ดังนี้ 

1. กรณขีอเปลีย่นแปลงลกัษณะชดุช่างซ่อมบ�ารงุ ของพนกังานฝ่ายคลังน�า้มนั 
 สุวรรณภูมิ จากเดิมพนักงานได้รับเป็นชุดช่างซ่อมบ�ารุง 2 ชิ้น ต่อ 1 ชุด  
 เปลีย่นแปลงเป็น 1 ชิน้ ต่อ 1 ชดุ ในลกัษณะท่ีเป็นชดุสวมชดุเดยีว หรอืชดุหมี  
 และเปลี่ยนสีของเครื่องแบบเป็นสีกรมท่า เพื่อความสะดวกสบายต่อ 
 การด�าเนินงาน 

2. กรณีการขอเพิ่มชุดสูทพิธีการของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยให ้
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสื้อกันลมให้เป็นเสื้อสูทพิธีการแทน 

หลงัจากได้รบัการอนมุตั ิคณะกรรมการฯ ด�าเนนิการเปลีย่นเครือ่งแบบพนกังาน 
ร้อยละ 100 ทีไ่ด้รบัประโยชน์ ตามท่ีเสนอ (Disclosure 102-41)

นอกจากนี้บริษัทยังเล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างหลักประกันทางการเงิน
ส�าหรับพนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ระดับหนึ่ง จึงได้จัดให้มี
สวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของพนักงาน ซ่ึงการสมทบ
มาจากเงินของพนักงานที่จ่ายสะสม รวมกับเงินของบริษัทที่สมทบตามอายุ
การท�างานของพนักงาน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว โดยบริษัท
สนับสนุนการบริหารกองทุนอย่างมีส่วนร่วม เรียกว่า Employee Choice 
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน 
ได้ปีละ 1 ครั้ง

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 insurance as well as 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. 

In 2018, the Welfare Committee proposed the matter relating to 
benefits and exchanged opinions and suggestions with the employees 
at all levels. The employees had requested for improvement of 
employee uniforms and the Committee submitted employees’ 
opinions to the management. Such matter was approved by the 
management with details as follows: 

1. In case of the request for a change in characteristics of  
 maintenance uniforms of employees based at Suvarnabhumi  
 Fuel Depot Department: The employees had previously received  
 2 maintenance uniform pieces/per 1 set which were later  
 changed to 1 piece per 1 set in the form of a coverall or a  
 jumpsuit. The uniform color was also changed to navy blue for  
 convenient working 

2. In case of the request for an addition of ceremonial suits for  
 operational level employees: The windbreakers were replaced  
 by ceremonial suits. 

Once the approval had been granted, the Board of Directors  
changed the uniforms as proposed by the employees (100%). 
(Disclosure 102-41) 

Moreover, to ensure financial security of employees upon their 
resignation or retirement and to promote their long-term self-
reliance, BAFS has set up a provident fund whereby the employees 
shall voluntarily pay for their accumulated contributions and 
BAFS shall pay its contributions to the employees calculated 
based on their duration of employment. Amounts of payments 
for the provident fund from both sides will be accumulated 
while distributing benefits to the employees as well. BAFS also 
promotes employees’ participation in fund management called as 
the “Employee Choice”, which allows the employees to choose 
an investment policy for their provident fund by themselves and 
they are able to change the investment policy for once a year.
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ช่วงอำยุงำน 
Duration of Employment

อัตรำที่บริษัทสมทบ (ร้อยละ) 
Percentage contributed by the Company (%)

พนักงำน (ร้อยละ) 
Employees (%)

0 - 5/0 - 5 years 10.00 26.79%

ตั้งแต่ 5 - 10/5 - 10 years 12.00 20.10%

ตั้งแต่ 10 - 15/10 - 15 years 13.00 18.90%

ตั้งแต่ 15 - 20/15 - 20 years 14.00 4.07%

ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป/From 20 years onwards 15.00 30.14%

พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบ มคีวามโปร่งใส และยุตธิรรม โดยบรษัิทจดัให้แต่ละงานมงีานรายบคุคล 
ซึ่งได้ก�าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ในแต่ละด้าน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงปลายปี เนื่องจาก 
ผลการประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับเงินเดือนของพนักงานส�าหรับ 
ต้นปีถัดไป

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันตามระดับของพนักงานและลักษณะงาน โดยส�าหรับพนักงานใน
ระดับบรหิาร จะมีการให้น�า้หนกัความส�าคญัในตวัชีว้ดัทีผ่กูกบัตวัชีว้ดัของบรษัิท  
(Corporate KPIs) มากกว่าพนกังานระดบัปฏบัิตกิาร ส่วนพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จะมีการให้น�้าหนักความส�าคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะต�าแหน่งงาน และพฤติกรรม

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 the 

factors affecting their performance assessments. The employee 

performance assessment is arranged during the end of each year 

because its results will affect the 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 job  

levels and characteristics. For the employees at management 

level, t importance weights are assigned to the key performance 

indicators which are tied to the Corporate KPIs. For the employees 

at operational level, importance weights are assigned to the key 

performance indicators of specific positions and behaviors.

ร้อยละ 100 ของพนักงำนทั้งหมดของบริษัทได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล (Disclosure 404-3) 
100% of the total number of employees were individually assessed.
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จากผลการสำรวจความพ�งพอใจของชุมชนโดยรอบพ�้นที่ดำเนินกิจการ ต�อกิจกรรมที่บร�ษัทดำเนินงานด�านชุมชน ร�อยละ 84.09
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ข�อมูลจากป� 2559 โดยบร�ษัท จัดทำการสำรวจฯ 2 ป�/ครั้ง)
According to results of community satisfaction survey on the corporate social responsibility (CSR) activity, which the average score is 84.09 out of 100
(based on the results of the survey taken in 2016 since BAFS regularly conducts the survey once every 2 years)

จากผลการสำรวจฯ นำสู�แผนแม�บทงานด�านชุมชน

The survey results have led to the
community master plan

ในพื้นที่โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
for areas surrounding Don Mueang and
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations

Areas that obtain benefits from corporate social 
responsibility 4 communities in Suvarnabhumi area 
and 2 communities in Don Mueang area

4 หมู� ของพ�้นที่สุวรรณภูมิ

และ 2 ชุมชนของพ�้นที่ดอนเมือง

พื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการดำเนินงาน
ดานชุมชนของบริษัท

เข�าร�วมภาคีเคร�อข�าย องค�กรความร�วมมือ 

10 องค�กร ในพ�้นที่ตำบลศีรษะจรเข�น�อย

Joining Community Development Network
which comprises 10 organizations;

BAFS is responsible for 4 projects on community
engagement

BAFS supports schools locating around its operating sites 4 school in 2 areas are supported continuouslyon their 
formal and non-formal educations; total number of students assessing supports in 2 areas is over 100 of them.

4 โรงเร�ยน จาก 2 พ�้นที่

สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ดำเนิน
กิจการของบริษัท

ทั้งสนับสนุนการศึกษาตามรูปแบบ และการศึกษานอกสถานที่ 
จำนวนนักเรียนที่เขาถึงการสนับสนุน 

เป�นจำนวนประมาณ100 คน จาก 2 พ�้นที่

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน สังคม 
Community Development (Disclosure	103-1,	103-2,	103-3)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

Corporate	social	responsibility

บริษัทให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งที่อยู่โดยรอบ

พ้ืนทีใ่ห้บริการ และในภาพรวม ด้วยหลกัการพฒันาชมุชนให้พึง่พาตนเองได้อย่าง 

ยัง่ยนื ผนวกกบัการสร้างความเชือ่มัน่ต่อการด�าเนนิกิจการทีไ่ม่กระทบต่อชมุชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษทั ได้ระบชุมุชนทีอ่ยูใ่นขอบเขตความรบัผดิชอบไว้เป็น 2 พืน้ที ่หลกัๆ ได้แก่

BAFS places priority on society and community responsibilities 
to sustain areas surrounding its operating sites. BAFS adheres to 
principles of community development that enable sustainable 
self-reliance while building trust on its operations that cause  
non-impact on community, society and environment.

BAFS classifies areas of responsibility to be 2 major areas, namely:

1. พื้นที่ดอนเมือง 
ประกอบด้วยชุมชนประชากร 3 

และชุมชนร่มไทรงามพัฒนา
1. Don Mueang area which comprises 
Prachakorn 3 Community and Rom Sai 

Ngam Pattana Community

2. พื้นที่สุวรรณภูมิ 
ประกอบด้วย ชุมชนหมู่ 2 หมู่ 9 และ 

หมู่ 10 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 
จังหวัดสมุทรปราการ

2. Suvarnabhumi area which comprises 
Community moo 2, moo 9 and 
moo 10 of Sisa Chorakhe Noi 

Sub-district, Samut Prakan
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นอกจากพื้นที่ชุมชน บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการท�านุบ�ารุงศาสนา ด้วย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับวัดโดยรอบบริษัท รวมไปถึงการส่ง

เสริม และพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรยีนในเครอืข่ายทีอ่ยูโ่ดยรอบบรษิทั จ�านวน 

4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวคู้ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนปากคลอง

มอญ และ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

จากการด�าเนนิงานในปี  2561 บรษัิทด�าเนนิงานตามแผนการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน 

โดยสามารถเข้าถึงชุมชนแต่ละพื้นที่ได้ครบตามที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทด้าน

ชุมชน คิดเป็นร้อยละ100 ของจ�านวนชุมชนโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บน�้ามัน

อากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ (Disclosure 413-1) ดังนี้

1. กำรสนบัสนนุชมุชนโดยรอบ (Community Relation) (Disclosure  

 103-1, 103-2)

1.1. ด้ำนสุขภำพอนำมัย บริษัทจัดการตรวจสุขภาพคนในชุมชน ภายใต ้

 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน หมู่ 2-9-10 ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 

 รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในภาคีเครือข่ายความร่วมกันระหว่าง ชุมชน  

 องค์กร และหน่วยงานส่วนท้องถ่ินเพื่อด�าเนินงานตามแผนโครงการ 

 สร้างเสรมิสขุภาวะชมุชน ในพืน้ทีต่�าบลศรีษะจรเข้น้อย จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.2. ด้ำนครอบครัวและผู้สูงอำยุ บริษัทสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ผู้สูงวัย ให้ร่วมกัน 

 ดูแลครอบครัวและชุมชนได้ เพื่อพร้อมรับต่อสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

1.3. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม ในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนิน 

 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน  

 โดยรอบสถานีบรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิเข้าชมพพิธิภณัฑ์ 

 ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี, การสนับสนุนทุนการศึกษา 

 โรงเรียนโดยรอบและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน 

 วันส�าคัญต่างๆ 

1.4. ด้ำนพฒันำคณุภำพชวีติ บรษัิท ให้การสนบัสนุนโครงการบ�ารงุขวญัเติมใจ 

 ให้เหล่าทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามสามจังหวัดชายแดน 

 ภาคใต้ และมาพักรักษาตัวที่ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า มากว่า 10 ปี โดย 

 ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ 

 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือมุง่หวังให้ผูป่้วยได้รบัการฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ จนสามารถ 

In addition, BAFS also places importance on religion preservation 
by participating in Buddhism activities at temples surrounding areas. 
BAFS also provides academic supports and developments for 4 
schools locating around its operating sites, which include Wathuaku 
School, Watsriwareenoi School, Pakklongmon School and Donmuang 
Chaturachinda School.

In 2018, BAFS had implemented community engagement plan to the 
community at the areas around Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station (DMK Depot) and Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station 
(BKK Depot) (100%) (Disclosure 413-1) as follows:

1. Community Relations (Disclosure 103-1, 103-2)

1.1. Health BAFS has implemented community wellbeing project  
 at Community moo 2, moo 9 and moo 10 of Sisa Chorakhe Noi  
 Sub-district. BAFS has also joined the collaborative network,  
 which consists of local communities, organizations and local  
 authorities to implement the community wellbeing project at  
 the areas in Sisa Chorakhe Noi Sub-district, Samut Prakan  
 Province.

1.2. Families and Elders BAFS has supported a participatory action  
 research for development and promotion of potentials of village  
 health volunteers (VHV) in order that senior volunteers would  
 be able to look after their families and communities. 

1.3. Education, Religion and Art & Culture In 2018, BAFS organized  
 education activities for children, youth and representatives from  
 communities around Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage  
 Station. The activities included a trip to Golden Jubilee National  
 Geological Museum at Pathum Thani Province, Grants  
 scholarships and Joining Buddhism activities.

1.4. Quality of Life In collaboration with the Royal Thai Army  
 Medical Development, Phramongkutklao Hospital Foundation  
 and Physical Medicine and Rehabilitation for over 10 years,  
 BAFS has supported the project taken to encourage injured  
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 กลับไปรับใช้ชาติหรือได้รับการปลดประจ�าการเพ่ือประกอบอาชีพ 

 ตลอดจนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

1.5. ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและโครงสร้ำง 

 พื้นฐำนของชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในชีวิตและทรัพย์สินของ 

 คนในชุมชน จึงจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับชุมชน 

 และโรงเรียนโดยรอบพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 และสุวรรณภูมิขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชน น�าไปเป็นแนวทางการ 

 แก้ไข ป้องกัน ระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

2. กำรมีส่วนร่วมกับชุมชน ในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน (Community  

 Development)

บริษัทให้ความส�าคัญของการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการ

พฒันาชุมชน โดยผนวกแนวคิดการพฒันาชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม ภายใต้แนวทาง 

CSR โดยเน้นเร่ืองการส่งเสรมิความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนให้สามารถพึง่พาตนเอง

ได้โดยบริษัทได้เข้าร่วมเครือข่าย “กำรท�ำแผนแม่บทงำนบริกำรวิชำกำร กำร

วิจัย และกำรพัฒนำ เพื่อส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุ และประชำชนในพื้นที่

ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย องค์กรควำมร่วมมือทั้ง 10 องค์กร หรือ MOU 10 

องค์กร” โดยได้ร่วมลงนามบันทึก MOU ฉบับใหม่ หลังจากบันทึก MOU 

ฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ฉบับใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนิน

งานร่วมกันกับชุมชน 

 soldiers from battlefields at the three southern border provinces,  
 who are having medical treatments at Phramongkutklao  
 Hospital. The aim of the project is to have the patients recovered  
 from mental illness in order that they will be able to continue  
 serving the country or to be demobilized and start working as  
 well as proudly return to society.

1.5 Life and Asset Safety, Community Environment and  
 Infrastructure BAFS recognizes the importance of people’s  
 lives and assets in communities including their good environment.  
 BAFS arranged basic fire-fighting training programs to educate  
 the communities and schools around Don Mueang and 
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations. Thus,  
 community members can apply their knowledge to  
 solve, prevent and control emergencies that may occur and  
 affect their livelihoods and environment. 

2. Community Development

BAFS places importance on being participant of community 
development networks. In accordance with CSR approaches, 
BAFS includes the role of the private sector that focuses on 
community empowerment to ensure community self-reliance. 
BAFS participated in “A Master Planning for Academic Service, 
Research and Development to Promote Wellbeing of Elderly 
and People Living in Sisa Chorakhe Noi Sub-district by 10 
Cooperation Organizations or MOU among 10 Organizations”. 
Since the previous MOU expired in March 2018, BAFS has signed 
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โดยบรษัิทม ี2 แผนหลกั ทีบ่ริษัทรบัผดิชอบ ประกอบด้วย 4 โครงการ รายละเอยีดดงันี้

แผนที่ 1 แผนงำนเพื่อน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนและกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน

โครงกำรที่ 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนหมู่ 1, 2, 9, 10 ตามแผน 

แม่บทงานด้านชุมชนของบริษัท ซึง่เป็นแผนงานส่งเสรมิสขุภาวะ 4 ด้าน (ด้านกาย 

ด้านใจ ด้านสังคม และด้านภูมิปัญญา) จากผลการส�ารวจความพึงพอใจและ

ความต้องการของชมุชนในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสุวรรณภมิู 

และผลการตรวจสุขภาพประจ�าปีของชุมชนที่บริษัทด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

มาโดยตลอด ในปี 2561 มีผู้เข้ารับการตรวจเพิ่มขึ้นจ�านวน 115 คน

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน พ้ืนที่ หมู่ 2, 9, 

10 รวมวัดหัวคู้ (หมู่1) ในพื้นที่ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

จัดท�าฐานข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่ดี 

ของชมุชน เพ่ือส่งเสรมิให้ชมุชนตระหนกัและสร้างสขุภาวะทีด่ขีองชมุชนได้ด้วย

ตนเอง 

new MOU on July 17, 2018 to ensure continuity of cooperation in 
the communities. 

BAFS has 2 major plans which comprise 4 projects as follows:

Plan 1. Sustainable Community 

1. Promoting community wellbeing at community moo 1, moo 2, 
moo 9 and moo 10 project in accordance with BAFS’ community 
master plan. The project includes the promotion of wellbeing 
on 4 aspects (body, mind, social and wisdom). According to the 
survey results on satisfaction and requirements of the communities 
surrounding Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station and the 
results on annual community health check-ups held continuously, 
the number of people received the health check-ups in 2018 was 
115 which slightly increased when compared to 2017. 

Additionally, BAFS has operated the community wellbeing project 
including community moo 2, moo 9, moo 10 and Wathuakoo 
(located in moo 1) of Sisa Chorakhe Noi Sub-district. The objectives 
comprise preparing community database, creating a process to 
promote community health and wellbeing and fostering community 
awareness on wellbeing and self-care. 

According to performance 2018, a network for long-term planning 
was built up and in-depth information on health of the community 
members was collected through the community database process. 
A series of knowledge was also created from community based 
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ผลการด�าเนนิงานในปี 2561 โครงการได้ด�าเนนิการในการสร้างเครอืข่ายการจดั

ท�าแผนงานระยะยาว รวมถงึการรวบรวมข้อมลูทางด้านสุขภาพของคนในชมุชน

เชงิลกึจากการท�าฐานข้อมลูชมุชน และการจดัท�าชดุความรูต่้างๆ จากการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่ใช้ชุมชนเป็นแกนหลัก โดยอาศัยความร่วมมือ และการ

มีส่วนร่วมในเวทีต่างๆ ท�าให้สมาชิกในชุมชน ผู้สูงอายุ อสม. รพสต. ในพื้นที่

ได้องค์ความรู้ และเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานชุมชน โดยมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเป็นหน่วยสนับสนุน และให้ค�าปรึกษา ซึ่งรวมถึงบริษัท ใน

ฐานะหน่วยงานเอกชนในท้องถิ่นที่ได้เข้าไปมีส่วนในการผลักดันและเป็นแกน

หลกัในการสนบัสนนุ ทัง้งบประมาณและองค์ความรู ้เพือ่การบรรลเุป้าหมายการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นการ

สร้างนวัตกรรมทางสังคม ในการแก้ไข และพัฒนาชุมชน สังคม โดยรอบ เช่น

• การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครของชุมชนในการดูแลผู้สูงอาย ุ

 ให้เข้ามามีบทบาทในชุมชน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ปัจจุบัน 

 ชุมชนมี อสม. ที่เข้มแข็งและมีชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมร่วมกัน 

 ทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน

• การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการ 

 ด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยชุมชนร่วมกันคิดและพัฒนา 

 ด้วยชุมชนเอง เพื่อน�าองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นรากฐานการบริหาร 

 จัดการกลุ่ม ชุมชน น�าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป

• Building community volunteer networks for taking care of 
 elders living in the communities, which at present the  
 potential village health volunteers have supported this task  
 and also having an elderly club who arrange activities 
 mutually on the 27th of every month.

• Developing equipment, devices or products to facilitate  
 elders. The communities shall jointly start and develop  
 such objects by themselves in order to use their knowledge  
 as solid foundations of community management toward  
 powerful and sustainable community.

cooperative networking. The collaboration and participation in 
various activities could support community members, elders, village 
health volunteers (VHV) and health promoting hospitals (HPH) to 
gain knowledge and they become key persons propelling their 
community operations. They are given supports and advices by 
relevant local organizations including BAFS which is a local private 
company taking part in community promotion and being core 
supporter who provides budget and knowledge in order that the 
communities could achieve sustainable self-reliance. 

The projects that can be further advanced to be a social innovations 
for solving and developing communities surrounding BAFS’ operating 
sites include:
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ปริมำณขยะที่ธนำคำรรับฝำกตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560 - ธันวำคม 2561 
Quantity of Waste Deposited at the Bank from June 2017 – December 2018

จ�านวน (กิโลกรัม) 
Quantity  (kilogram)

74,110.26 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 74 ตัน 
74,110.26 kilograms or 74 tons

โดยที่ผ่านมาชมรมผู้สูงอายุได้ด�าเนินการจัดท�าอุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกายให้กับผู้สูงอาย ุ

ในชุมชนจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายภายในบ้าน

The elder club had produced an exercise equipment from natural materials for the 
elders living in the communities in order that they can exercise within their houses.

จากการจัดตั้งโครงการ ท�าให้คนในชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะในชุมชน

มากข้ึน เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การน�าขยะที่สามารถใช้ประโยชน์

ได้น�ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อมภายในชุมชนอีกด้วย

โครงกำรที่ 3 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลชุมชน เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากการ

ด�าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนหมู่ 1, 2, 9, 10 ได้มีการจัดเก็บฐาน

ข้อมูลของชุมชนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมชุมชน และเป็นฐานข้อมูลความรู้สุข

ภาวะชุมชนส่วนกลางให้แก่หน่วยงานในชุนชนที่จะเข้ามาด�าเนินโครงการที่

เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยภายในชุมชนแบบ

ต่อเนื่องจากฐานข้อมูลที่มี เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ตลอด

จนการเข้ารักษาตนเองของผู้ป่วยได้อย่างทันเวลา

The project implementation has caused people in the communities 
to become more aware of community waste management, for 
example, household waste segregation, reuse of waste, and 
educating children and youth on community environmental 
conservation.

3. Community database arrangement project is the project 
further developed from the community wellbeing project taken at 
community moo 1, moo 2, moo 9 and moo 10. The community 
database is collected to create community innovations and to be 
used as central community health information by local authorities 
that will implement relevant projects. The database is also used 
for continuing care of patients in the communities to ensure the 
community members’ sustainable wellbeing and timely medical 
treatment.

โครงกำรที่ 2 โครงการการจัดการขยะ เป็นโครงการที่จัดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหา

การก�าจัดขยะทีถู่กต้อง การสร้างรายได้ของชมุชนจากการจดัการขยะ ซึง่ขณะนี้

ชมุชนได้จัดตัง้โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ข้ึน ตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ซึง่ม ีอบต. เป็นแกนหลักส�าคัญของการขับเคลือ่นโครงการดงักล่าว และปัจจบัุน

มีผู้ที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 173 คน 

2. Waste management project has been implemented for proper 
disposal of waste as well as generating income from waste. The 
community waste bank driven mainly by Sub-district Administrative 
Organization was established in 2017. At present, there are 173 
members.
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แผนที่ 2 แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพัฒนำทักษะด้ำนงำนชุมชน

สัมพันธ์ของพนักงำน

โครงกำรที ่4 โครงการการอบรมการบรหิารความขัดแย้งและการมส่ีวนร่วมกบั

ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทักษะ กระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ของพนกังานชมุชนสมัพนัธ์ให้ทราบปัญหาทีแ่ท้จรงิ และสามารถด�าเนนิกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งมีจ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมการ

อบรมทั้งสิ้น จ�านวน 17 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยหน่วย

งานทีท่�างานกบัชมุชน หรอืมคีวามเกีย่วข้องกบังานชมุชนทัง้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

แผนกความรับผิดชอบต่อสังคม, แผนกสื่อสารองค์กร, งานชุมชนสัมพันธ์ฝ่าย

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ และ งานชุมชนสัมพันธ์ฝ่าย

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดย

รอบสถานีบริการทั่วทุกพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอ

เพียง จึงมีการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัทย่อย ภาย

ใต้กรอบด�าเนินงาน CSR BAFS GROUP ซึ่งมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับได้มีจิต

อาสาด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตามแนวทางแห่งความยัง่ยนื

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 

ได้ที่เว็บไซต์ www.bafsthai.com (Disclosure 102-51) 

The 2017 Electronic Suatainability Report can be 

downloaded at www.bafsthai.com

Plan 2. Human Resource Development and Employee’s 
Community Relations Skills Improvement

4. Conflict management and sustainability of community 
engagement training project was organized to improve community 
relations specialists’ skills, communication processes and community 
engagement as well as to identify route cause and set up an activity 
that respond to the community requirements. The program was 
held on July 10, 2018 which 17 employees from 4 divisions, who 
are related to the communities, had attended. They consists of 
Corporate Social Responsibility Division, Corporate Communication 
Division, Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station’s Community 
Relations Department and Don Mueang Aviation Fuel Storage 
Station’s Community Relations Department.

In addition, BAFS places importance on the development of quality 
of life for people living in the communities surrounding its operating 
sites. To improve the communities’ strength in accordance with 
self-sufficient living, BAFS therefore has jointly driven social activities 
with its subsidiaries under the framework of CSR BAFS GROUP, BAFS 
aims that its employees at all levels would volunteer for social 
and environmental responsibility and such mindset would become 
corporate culture in accordance with sustainability principle.    
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CHAPTER 6

ควบคู่ ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
Environmental Friendly
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เพื่อการดำเนินการภายในองคกรในพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานดอนเมือง
for the corporate operations within the areas
of Suvarnabhumi Airport and Don Mueang
International Airport

โดยคำนวณปริมาณการใชไฟฟาของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการ
เติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิตอปริมาณน้ำมันที่ใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Calculated from volumes of electricity consumed at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station and 
Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station per volume of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

ปร�มาณการใช�ไฟฟ�าป� 2561(Disclosure 302-1) 

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน
Energy Efficiency Indicator
(Disclosure 302-3)

ดัชนีชี้วัดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
Greenhouse Gas Emissions
Indicator (Disclosure 305-4)

5,879,617 กิโลวัตต�-ชั่วโมง

ในพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ,สถานีบริการจัดเก็บ
น้ำมันอากาศยานดอนเมือง, สถานีบริการน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ,
สถานีบริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
in the areas of  Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station, 
Don Mueang Aviation Fuel Storage Station, Suvarnabhumi Into-plane 
Refuelling Station and Don Mueang Into-plane Refuelling Station

โดยคำนวณปริมาณการใชไฟฟาของพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอปริมาณน้ำมัน
ที่ใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Calculated from volumes of electricity consumed at Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Into-plane Refuelling 
Station per volume of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

5,336 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
tons carbon dioxide equivalent

0.758 กิโลวัตต�-ชั่วโมงต�อกิโลลิตร ซึ่งอยู�

ภายใต�เป�าหมายที่กำหนดไว�ที่ 1.046 กิโลวัตต�-ชั่วโมงต�อกิโลลิตร
kilowatt-hour per kiloliter which was below
target determined at 1.046 kilowatt-hours per kiloliter.

0.471ตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�าต�อล�านลิตร

tons carbon dioxide equivalent
per million liters

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกป� 2560
Volume of greenhouse gas emissions in 2017
(Disclosure 305-1)

Volume of electricity consumed in 2018

kilowatt-hours

การบริหารจัดการด้านพลังงานและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
Energy Management and Resource Efficiency (Disclosure 103-1)

บรษิทัปฏบิตัติามกฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัการ

พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดการ

พลังงานในอาคารควบคุม จัดท�านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผน 

การอนุรักษ์พลังงาน และมีการแต่งตั้งคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน 

ทีก่�าหนดโครงสร้างและความรบัผดิชอบและเผยแพร่ให้พนกังานภายในองค์กร

ทราบอย่างต่อเนื่อง (Disclosure 103-2)

ทัง้น้ี บรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า พร้อมทัง้มกีารส่งเสรมิ 

และสนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนด 

คณะท�างาน นโยบาย กลยทุธ์ แนวทางการจดัการ และแผนงานทีมุ่ง่ไปสูก่ารเป็น 

องค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

BAFS has complied with Ministerial Regulation Prescribing Standard, 
Criteria, and Energy Management Procedures in Designated 
Factories and Buildings 2009. BAFS conducts energy management  
in controlled buildings, stipulates the Energy Conservation Policy 
and founds the Green Committee in order to enhance the 
effectiveness of energy management and continually publish the 
energy information within the organization. (Disclosure 103-2)

BAFS concerns on energy efficiency and promotes the use of 
green energy by establishing the Green Committee as well as  
setting policy, strategies, management approaches and plans  
toward being an environmental organization. 
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นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	(Disclosure 103-2)

1. บริษัทจะด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  

 โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของ 

 บริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของ 

 องค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทาง 

 การปฏิบัติงานที่ดี

3. บรษิทัจะก�าหนดแผนและเป้าหมายการอนรัุกษ์พลงังานตามความเหมาะสม 

 ในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

 ทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ที่ก�าหนด ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการท�างาน 

 การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน 

 ด้านพลังงาน

6. ผู้บรหิารและคณะท�างานด้านการจดัการพลงังาน (คณะท�างานลดโลกร้อน)  

 จะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน 

 ด้านพลังงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 ทุกปี

การใช้พลังงานภายในองค์กร	(Disclosure 302-1)  

ในการด�าเนินงานทางธุรกิจ บริษัทมีความจ�าเป็นต้องใช้พลังงานเพ่ือสนับสนุน

การให้บริการน�้ามันอากาศยานในพื้นที่ท่าอากาศยาน สามารถแบ่งประเภท 

การใช้พลังงานตามกิจกรรมการด�าเนินงานทางธุรกิจ ได้ดังต่อไปนี้

1. การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร

2. การใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์

3. การใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่อง 

 สูบน�้าดับเพลิง 

The	Energy	Conservation	Policy (Disclosure 103-2)

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, technology and to follow the  
 best practice 

3. To set the company’s annual plan and goal for the energy  
 conservation and communicate to all employees for accurate  
 understanding and compliance

4. The company regards that energy conservation is responsibility  
 for 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 employees for suggest their opinion on  
 energy development

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

Energy	 consumption	 within	 the	 organization 
(Disclosure 302-1) 

To operating the businesses, BAFS uses energy for supporting the 
fuel services at the operation areas which classified by the following 
activities

1. The electricity consumption within the organization

2. The Fuel consumption for the mobile combustion

3. Diesel fuel for generators and firefighting water pumps 
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• กำรใช้ไฟฟำ้ภำยในองค์กร

ในปี 2561 บรษิทัมปีรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเพือ่การด�าเนนิการภายในองค์กร

ในพืน้ทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละท่าอากาศยานดอนเมอืง รวมปริมาณเท่ากับ  

5,879,617 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ 21,166,621 เมกะจูล โดยสามารถแยก 

รายละเอียดการใช้พลังงานในแต่ละสถานที่ ได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: 

1. ค่ำกำรแปลงหน่วย อ้ำงอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนของประเทศไทย 2561 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน หนำ้ 362 ข้อ 5 

2. ไม่รวมปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำส�ำหรับกำรให้บริกำรเติมน�้ำมันอำกำศยำนในท่ำอำกำศยำนภูมิภำคอื่นๆ

Remarks:

 1.  The conversion values are referred in the Energy Statistics of Thailand 2018, Ministry  of Energy, page 362, clause 5. 

2. Figures as shown exclude volume of electricity consumption at other regional airports.

ปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ภำยในองค์กรประจ�ำปี 2561 
The electricity consumption within the organization in 2018 (Disclosure 103-2, 302-1)

สถำนที่ Operating Site

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
Electricity Consumption

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
(Kilowatt-hour)

เมกะจูล 
(Mega joule)

1.  สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

 3,188,000  11,476,800 

2.  สถานีบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station

 664,617  2,392,621 

3.  สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

 1,700,000  6,120,000 

4. สถานีบริการน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 

 Don Mueang Into-plane Refuelling Station

 327,000  1,177,200 

รวมปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ทั้งหมด Total of electricity consumption  5,879,617  21,166,621

• Electricity consumption within the organization

In 2018, the total of electricity consumption at Suvarnabhumi 
Airport and Don Mueang International Airport was 5,879,617 kilowatt-
hours or 21,166,621 mega joules. Detail of electricity consumed by 
operating site is as following:
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หมายเหตุ: 

1. ค่ำกำรแปลงหน่วย อ้ำงอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนของประเทศไทย 2561 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน หนำ้ 362 ข้อ 4.5

2. ไม่รวมปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ในท่ำอำกำศยำนภูมิภำคอื่นๆ

Remarks:

1. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2018, Ministry of Energy, page 362, clause 4.5. 

2. Figures as shown exclude fuel consumption at other regional airports.

• กำรใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์

ในปี 2561 บรษิทัมปีรมิาณการใช้เช้ือเพลงิส�าหรบัรถยนต์ในพืน้ทีท่่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

• The Fuel consumption for the mobile combustion

In 2018, quantities of fuels used for mobile combustion at 
Suvarnabhumi Airport and Don Mueang International Airport 
included:

• กำรใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมันดีเซลส�ำหรับเคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำ 

 และเครื่องสูบน�้ำดับเพลิง 

นอกเหนอืจากการใช้เชือ้เพลงิส�าหรบัรถให้บรกิารน�า้มันอากาศยานแล้ว บรษิทั

ยังมีการส�ารองเช้ือเพลิงประเภทน�้ามันดีเซลส�าหรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ  

อันได้แก่ ส�าหรับขับเคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ 

น�า้มนัอากาศยานต่อไปได้แม้กรณีไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ส�าหรบัเครือ่งสบูน�า้ดบัเพลงิ 

เพือ่การฝึกซ้อมดบัเพลงิในพืน้ทีต่่างๆ โดยมปีรมิาณการใช้เชือ้เพลงิประเภทดงักล่าว 

ในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

• Diesel fuel for generators and firefighting water pumps 

In addition to fuels used for refuelling trucks, BAFS reserves diesel  

fuel for other objectives such as propelling power generators 

to ensure continuation of services in case of power failure and 

fire-fighting pumps during fire drills taken at various areas. Detail of 

diesel consumption is as follows:

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ ประจ�ำปี 2561
The fuel consumption for the mobile combustion in 2018 (Disclosure 103-2, 302-1)

ประเภทเชื้อเพลิง 
ที่ใช้กับยำนพำหนะ 
Types of fuel

จ�ำนวนยำนพำหนะ (คัน) 
Number of Vehicles

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (ลิตร) 
Quantity of Fuels (Liter)

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง (เมกะจูล) 
Quantity of Fuels (Mega 

joule)

น�้ามันดีเซล 
Diesel

 94  575,503  20,959,815 

น�้ามันเบนซิน 
Benzene

 15  29,659  933,658 

รวมกำรใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับรถบริกำรน�้ำมันอำกำศยำน (เมกะจูล) 
Total quantity of fuel for the mobile combustion (megajoule)  21,893,473
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ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ้และเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงประจ�ำปี 2561 (Disclosure 302-1) 
Diesel fuel for power generators and firefighting water pumps in 2018

สถำนที่ Operating Site

ปริมำณกำรใช้น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ 
และเครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง 

Quantity of diesel fuel for power generators and  
firefighting water pumps

ลิตร (Liter) เมกะจูล (Mega joule)

1.  สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station  16,016  583,303 

2.  สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station  2,000  72,840 

3.  สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station  -    -   

4. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 Don Mueang Into-plane Refuelling Station  170  6,191

หมายเหตุ: 

1. ค่ำกำรแปลงหน่วย อ้ำงอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนรำยปี 2561 กระทรวงพลังงำน หน้ำ 362 ข้อ 4.5 
2. ไม่รวมปริมำณกำรใช้น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงในสถำนีภูมิภำคอื่นๆ

Remarks:

1. The conversion values are referred to the Energy Statistics of  
 Thailand 2018, Ministry of Energy, page 362, clause 4.5. 

2. Figures as shown exclude diesel fuel for power generators and  
 firefighting water pumps at other regional airports.

หมายเหตุ:  
1. ค่ำกำรแปลงหน่วย อ้ำงอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนรำยปี 2561 กระทรวงพลังงำน หน้ำ 362 ข้อ 4.2 
2. ไม่รวมปริมำณกำรใช้น�้ำมันเบนซินส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงในสถำนีภูมิภำคอื่นๆ

Remarks:
1. The conversion values are referred in the Energy Statistics of Thailand 2018,  
 Ministry of Energy, page 362, clause 4.2. 
2. Figures as shown exclude benzene fuel for power generators and firefighting  
 water pumps at other regional airports.

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมันเบนซินส�ำหรับเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงประจ�ำปี 2561
Benzene fuel for firefighting water pumps in 2018 (Disclosure 302-1)

สถำนที่ Operating Site

ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเบนซินส�ำหรับเครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง 
Quantity of diesel fuel for high-pressure washers

ลิตร (Liter) เมกะจูล (Mega joule)

1. สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
  Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station

 19  598

gasoline

Diesel

gasoline

Diesel
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หมายเหตุ
1. ไม่รวมปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงในสถำนีภูมิภำคอื่นๆ

Remark:
1. Figures as shown exclude fuels for power generators and firefighting water pumps at   
 other regional airports.

หมายเหตุ
1. ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มำจำกปริมำณกำรผลิตไฟฟำ้จำกโครงกำรผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ซึ่งมำจำกกำรบันทึกข้อมูลจำกระบบ
2. ค่ำกำรแปลงหน่วยอ้ำงอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนของประเทศไทย 2561 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนกระทรวงพลังงำน หน้ำ 362 ข้อ 5

Remarks:
1. Quantities of the electricity consumption, which generated from solar energy,  derived from information recorded in the system.   
2. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2018,  Ministry of Energy, page 362, clause 5. 

สรุปปริมำณเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ้และเครื่องสูบดับเพลิงโดยแยกตำมประเภท ประจ�ำปี 2561 
Fuel consumption by type for generators and firefighting water pumps in 2018 (Disclosure 302-1)

ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงประเภทน�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงประจ�ำปี 2561 
Quantity of fuel by type for power generators and firefighting water pumps in 2018

ดีเซล (เมกะจูล) 
Diesel (Mega joule)

เบนซิน (เมกะจูล) 
Benzene (Mega joule)

รวม (เมกะจูล) 
Total (Mega joule)

662,334 598 662,932

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทยังสนับสนุน
การใช้พลังงานหมุนเวียนโดยได้ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังอาคารจอดรถ 
อาคารอเนกประสงค์ และหลังคาอาคาร Electric Sub 1 ในพื้นที่สถานีบริการ
จัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 138.38 kWp 
นอกจากนี ้บริษทั ยงัได้ตดิตัง้โซล่าร์เซลล์บนหลงัคาอาคาร Electric Sub สถานี
บริการจดัเก็บน�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง โดยมกี�าลงัการผลติท้ังสิน้ 5.04 kWp 
สามารถสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประจ�าปี 2561 ได้ดังนี้

Apart from non-renewable energy, BAFS promoted the use of 
renewable energy by installed solar cells over the top of car park 
and on the roofs of Canteen Building and Electric Sub 1 Building at 
Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. The total of generator 
capacity at 138.38 kWp. Furthermore, BAFS also installed solar 
cells on the roof of Electric Sub Building at Don Mueang Aviation 
Fuel Storage Station with generator capacity at 5.04 kWp. The 
consumption of the electricity generated from the renewable  
energy in 2018 could summarized as follows:  

ปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้จำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ประจ�ำปี 2561 (Disclosure 302-1) 
The consumption of the electricity generated from solar energy in 2018 (Disclosure 302-1)

สถำนที่ Operating Site

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
Electricity Consumption

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
(Kilowatt-hour)

เมกะจูล 
(Mega joule)

1. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

130,084.50  468,304.20

2.  สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

7,154.00  25,754.40

รวมปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ทั้งหมด Total of electricity consumption  137,238.50  494,058.60
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การสนับสนุนค่าไฟฟ้าในพื้นท่ีนอกเหนือการให้บริการ	เช่น	
ค่าไฟฟ้าป้อมต�ารวจ	ค่าไฟฟ้าเสารายทาง

บริษัทไม่มีการใช้พลังงานจากภายนอกองค์กร อย่างไรก็ดี บริษัทได้สนับสนุน 

ค่าไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าบนถนนปุ่นมีกิจ ซึ่งเป็นถนนมุ่งเข้าสู่สถานีบริการจัดเก็บ

น�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบคลัง 

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและให้คนสัญจรไปมาได้เดินทางอย่างปลอดภัยมากขึ้น 

โดยในปี 2561 บรษิทัได้สนบัสนนุค่าไฟฟ้าส�าหรบัถนนปุ่นมกีจิ ซ่ึงมปีรมิาณการใช้ 

ไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 10,167 กิโลวตัต์-ชัว่โมง หรอืเท่ากับ 36,601 เมกะจลู นอกจากนี ้

บริษัทยังสนับสนุนค่าไฟฟ้าของป้อมต�ารวจบริเวณหน้าสถานีบริการจัดเก็บ 

น�า้มนัอากาศยานดอนเมือง เป็นประจ�าทกุเดอืนเพือ่เป็นการส่งเสรมิสมัพันธภาพ 

อันดีกับหน่วยงานราชการและชุมชน

Electricity	 expense	 supports	 for	 areas	outside	of	 the	
organization	such	as	police	booth	and	street	light	poles
To enhance quality of life of people living in the communities around 
its aviation fuel storage station, BAFS has supported on monthly 
electricity expense for street light along Poonmeekit Road, which 
leads to Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station. In 2018, BAFS 
support on the expense occurred from the electricity consumption 
at Poonmeekit Road totaled 10,167 kilowatt-hours or 36,601 mega 
joules. Moreover, BAFS has regularly supported for the monthly 
electricity expense of the police booth located in front of Don 
Mueang Aviation Fuel Storage Station to promote good relationships 
with the government agencies and the communities.

สรุปปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงภำยในองค์กร ประจ�ำปี 2561 
Summarization on the energy consumption within the organization (Disclosure 103-3, 302-1)

รำยละเอียด Detail  เมกะจูล Mega joule

A

ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

Non-Renewable Fuel Consumed
 22,556,404.75

1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส�าหรับรถบริการน�้ามันอากาศยานประจ�าปี 2561 

The fuel consumption for the mobile combustion in 2018

 21,893,472.51 

2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทน�า้มันดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้าดับเพลิงประจ�าปี 2561 

Diesel fuel for power generators and firefighting water pumps in 2018

 662,932.24

ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

Renewable Fuel Consumed
 494,058.60

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

Electricity Consumption
21,166,621.20

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้อน ความเย็นและไอน�้าที่ไม่ได้ใช้

Electricity, Heating, Colling and Steam for external selling.
-
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รำยละเอียด Detail  เมกะจูล Mega joule

B
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ความร้อน ความเย็นและไอน�้าที่จ�าหน่ายแก่ภายนอก

Electricity, Heating, Colling and Steam for external selling.
-

A-B
รวมปริมำณกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กรทั้งหมด

Total Energy Consumption Within the Organization
 44,217,084.55

หมายเหตุ
ค่ำกำรแปลงหน่วยอำ้งอิงจำก รำยงำนสถิติพลังงำนของประเทศไทย 2561 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำนกระทรวงพลังงำน

Remark:
The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2018, Ministry of 
Energy

หมายเหตุ: ไม่น�ำกำรใช้น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องสูบน�้ำดับเพลิงมำวิเครำะห์ Remark: Diesel fuel for generators and firefighting water pumps are excluded

ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน	Energy	Intensity	(Disclosure	103-3,	302-1,	302-3)

• ค่ำกำรใช้พลังงำนต่อตำรำงเมตร

บรษิทัมกีารรายงานค่าการใช้พลงังานต่อหน่วยพืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจรงิ (Specific  

Energy Consumption: SEC) ในรายงานการจัดการพลังงานประจ�าปีอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการคิดค�านวณดังต่อไปนี้

• Energy consumption per square meter
BAFS reported its specific energy consumption (SEC) in Annual 
Energy Management Reports continuously by using the calculating 
method as follows:

ค่าเฉลี่ยทั้งพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิคือ 256  

เมกะจลู/ตารางเมตร และ ค่าเฉลีย่ทัง้พืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยาน

ดอนเมืองคือ 83.65 เมกะจูล/ตารางเมตร

• อัตรำส่วนพลังงำนของปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม

บริษัทมีการรายงานอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม 

(Energy Intensity: EI) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้ากับ

ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่บริการ โดยมีแนวทางการคิดค�านวณดังต่อไปนี้

The average of energy consumption at Suvarnabhumi Aviation  
Fuel Storage Station is 256 mega joules/square meter while the 
average value at Don Mueang Aviation Fuel Storage Station is  
83.65 mega joules/square meter.

• Energy Intensity 

BAFS has reported about its energy intensity (EI) which shows ratio 
of quantity of electricity consumption per volume of fuel served. 
BAFS uses calculating method as follows:

ค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
   

   พื้นที่ใช้สอยจริง (ตารางเมตร) Actual space (square meter)

Specific energyconsumption  Energy consumption (kilowatt-hour) x 3.6 (mega joule/ kilowatt-hour) 

(SEC) 
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หมายเหตุ:
1. ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในองค์กรใช้เฉพำะพื้นที่สถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิและสถำนีบริกำรเติมน�้ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยไม่นับรวมปริมำณไฟฟำ้ที่ใช้กับบริษัท ขนส่งน�้ำทำงท่อ จ�ำกัด 
 และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด 
2. ปริมำณกำรให้บริกำรน�้ำมันอำกำศยำนค�ำนวณจำกปริมำณน�้ำมันที่ให้บริกำรที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

Remarks: 
1. The electricity Consumption within the organization includes only at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Into-plane Refuelling    
 Station and excludes the electricity used by Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd. 
2.   The quantity of aviation fuel served includes the fuel served at Suvarnabhumi Airport only.    

Energy Intensity (EI) =  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรในปี 2561 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

 Electricity consumption within the organization (kilowatt-hour)

   ปริมาณการให้บริการน�า้มันอากาศยานในปี 2561 (กิโลลิตร) 

  Quantity of aviation fuel served in 2018 (kilolitre)

ในปี 2561 ค่า Energy Intensity ของบริษัทอยู่ที่ 0.758 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ

กโิลลติร ซึง่อยูภ่ายใต้เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ที ่1.046 กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อกิโลลิตร 

In 2018, BAFS’ energy intensity value was 0.758 kilowatt-hour 
per kiloliter, which was lower than predetermined target at 1.046 
kilowatt-hour per kiloliter. 

มาตรการลดการใช้พลังงาน	(Disclosure	103-2,	302-3,	302-4)

บริษัทมีการด�าเนินมาตรการลดการใช้พลังงานทุกๆ ปี โดยเน้นการปรับปรุง

ประสิทธภิาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานทดแทนใน

พ้ืนทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง สถานบีรกิารจัดเกบ็น�า้มนั

อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเอง ส่วนในพื้นที่สถานีบริการเติม

น�้ามันอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นพื้นที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2561 บริษัทมี

การด�าเนินมาตรการด้านไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่สถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนดอนเมือง 

 มำตรกำรติดตั้งโซลำ่ร์เซลล์ ขนำด 5.04 kW แบบ On Grid 

บรษัิทมกีารตัง้เป้าหมายเชงิปรมิาณส�าหรบัการด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์พลงังาน

ในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเก็บน�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง จ�านวน 6,844 กิโลวตัต์ 

บริษัทจึงได้ด�าเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร Electric Substation 

1 ขนาด 5.04 kWp หลังการติดตั้งแล้ว ในรอบปี 2561 โครงการสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้จ�านวน 7,154 กิโลวัตต์ ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส�าหรับการติดตั้ง

มาตรการดังกล่าว

Reduction	of	energy	consumption	(Disclosure	103-2,	302-3,	302-4)
BAFS has implemented of energy consumption reduction measures 
every year by improving and installing electric efficiency equipment 
at Don Mueang and Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Stations, 
where their areas belong to BAFS. However, Don Mueang and 
Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Stations areas belong to the 
Airports of Thailand PLC. In 2018, Energy consumption reduction 
measures includes detail as follows:

1. Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

 Installing on grid solar system with the capacity at 5.04 kW 

BAFS’ quantitative goal on energy conservation measures at Don 
Mueang Aviation Fuel Storage Station is 6,844 kilowatt. After installing 
the solar system on the rooftop of Electric Substation 1 with the 
capacity at 5.04 kWp, BAFS could achieve such goal since the system 
could generate the electricity for 7,154 kilowatts in 2018.
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2. พื้นที่สถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

 กำรติดตั้งแผงพลังงำนแสงอำทิตย์บนเครื่องตีน�้ำ

บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยโดยมีการส�ารองน�้า

ส�าหรับใช้ซ้อมระงับเหตุอัคคีภัย ณ พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�า้มันอากาศยาน

สุวรรณภูมิ บ่อส�ารองน�า้ (Firewater Storage Pond) มีขนาดกว้าง 40 เมตร 

ยาว 40 เมตร ลึก 5 เมตร เพื่อให้น�า้ในบ่อ ใสและสะอาดอยู่เสมอ บริษัทจึงได้

ติดต้ังกงัหนัตนี�า้ทีใ่ช้ไฟฟ้าเพือ่เพิม่ปรมิาณอ๊อกซเิจนในบ่อ โดยกงัหนัจะป่ันฟอง

อากาศขนาดเล็กให้กับน�้าในบ่อ

อย่างไรกต็าม ในปี 2561 บรษัิทได้ตดิตัง้กงัหันตนี�า้ซ่ึงตดิตัง้พลงังานแสงอาทติย์

แทน จากการเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ดงักล่าว เพือ่เป็นการลดการใช้ปรมิาณไฟฟ้า

จากระบบสายส่ง ท�าให้บรษิทัสามารถลดการใช้ปรมิาณไฟฟ้าได้จ�านวน 28,032 

กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี โดยมีรายละเอียดการค�านวณ ตามตารางนี้

รำยกำร Detail (Disclosure 302-4) สัญลักษณ ์
Symbol

สูตร 
Formula

ค่ำ 
Value

หน่วย 
Unit

ระบบเดมิ Old system (submersible pump) 

ก�าลงัไฟฟ้า ของ PUMP ขนาด 0.8 kW จ�านวน 12 ตัว 
Electric power consumed by 12 pumps with capacity 
at 0.8 kW of each

Pp ก�าลงัไฟฟ้า * 12 
Electric power

6.40 กโิลวัตต์/ 
kilowatt

ชัว่โมงการท�างาน (ผลติไฟฟ้า) 
Work hours (generating electricity) H

 
12.00 ชัว่โมง/วนั 

hour/day

วนัท�างาน (ผลติไฟฟ้า) 
Work days (generating electricity) D

 
365.00 วนั/ปี 

day/year

ค่าไฟฟ้าเฉลีย่ (ปี 2561) 
Average electricity expense (2018) CE

 
3.561 บาท/หน่วย 

baht/umit

พลงังานทีใ่ช้ของระบบ PUMP 
Power consumed by pump system Ep Pp * H * D 28,032.00 kWh/Year

คดิเป็นเงนิค่าพลงังานไฟฟ้า Total electricity expense Mp
Mp CE * Ep 99,811.21 บาท/ปี 

baht/year

2. Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

 Installing solar powered paddle wheel aerators

Since BAFS has given priority to security operations, the company 
reserves water for fire drill at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station. To keep water in a firewater storage pond with 40 meters 
wide, 40 meters long and 5 meters deep clear and clean, BAFS 
had paddle wheel aerators installed to produce small bubbles  
and transfer oxygen to water in the pond.

However, BAFS replaced this old system with the solar powered 
paddle wheel aerators in 2018. Such equipment change reduced 
the consumption of electricity transmitted through power lines for 
28,032 kilowatts-hours per year. The calculating method is shown 
in the table below:
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รำยกำร Detail (Disclosure 302-4) สัญลักษณ ์
Symbol

สูตร 
Formula

ค่ำ 
Value

หน่วย 
Unit

ระบบใหม่ (กังหันตีน�้ำ New system (solar powered paddle wheel aerator)

ก�าลังไฟฟ้า ของกังหันตีน�้า จ�านวน 8 ตัว 
Electric power consumed by 8 solar powered paddle 
wheel aerators

Psol ก�าลังไฟฟ้า * 8 
Electric power

0.00 กิโลวัตต์ 
kilowatt

พลังงานที่ใช้ของระบบ PUMP 
Power consumed by pump system Esol Psol * H * D 0.00 kWh/ปี 

kWh/ year

คิดเป็นเงินค่าพลังงานไฟฟ้า 
Total electricity expense Msol CE * Esol 0.00 บาท/ปี 

baht/year

ผลประหยัด Outcomes

ก�าลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
Electricity save Esave Ep - Eae 6.40 กิโลวัตต์ 

kilowatt

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
Power saved Psave Pp - Pae 28,032.00 kWh/ปี 

kWh/ year

เงินที่ประหยัดได้ 
Money saved Msave Mp - Mae 99,811.21 บาท/ปี 

baht/year

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
Climate Change
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร 
(Disclosure	103-1,	103-2,	305-1,305-2,305-3)

บริษัทได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

(Disclosure 103-1) บริษัทใส่ใจปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับกฎระเบียบใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทหรือผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ได้แก่  
บรษิทัน�า้มนั ท่าอากาศยานและสายการบิน ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวามใกล้ชดิต่อการ 

Corporate	Greenhouse	Gas	Emissions 
(Disclosure	103-1,	103-2,	305-1,305-2,305-3)

BAFS was awarded a Corporate Carbon Footprint Certificate from 
General Surasak Karnjanarat, the Minister of Natural Resources 
and Environment on Global Warming Mitigation Day, which was 
organized by Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization) on September 19, 2018.   

BAFS concerns on of climate change and prepares to cope with 
new rules and regulations on environment that may affect its 
business operations and participants, namely oil companies, airports 
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ด�าเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะมาตรการ CORSIA (Carbon Offsetting  
and Reduction Scheme for International Aviation) ที่ประเทศไทยได้ 
ตอบตกลงเข้าร ่วมในมาตรการดังกล่าวอันเป็นผลให้สายการบินต่างๆ  
จ�าเป็นต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้รับผลกระทบ 
โดยตรงแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงได้ม ี
การจัดท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษทัได้มอบหมายให้คณะท�างานลดโลกร้อนหรอืคณะท�างานอนรุกัษ์พลงังาน
ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัท�ารายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กร 
คณะท�างานดังกล่าวมีผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นประธานเพื่อชี้แนะ
แนวทางและสามารถตัดสินใจด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่ส�าคัญ
ได้อย่างรวดเร็ว

รายงานดังกล่าวเป็นการติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ
ที่เกิดจากการด�าเนินงานภายในองค์กร อันได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และไนโตรเจน
ไตรฟลูออไรด์ (NF3)

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจ�าปี 2560 เป็นการรายงาน
ตาม “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยองค์การบริหาร 
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงที่ 3 ตุลาคม 2559” 
บริษทัเลอืกการรายงานข้อมลูจากกิจกรรมภายในองค์กรโดยใช้แนวทางควบคุม
การด�าเนนิงาน (Operational Control Approach) จึงไม่นบัรวมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของกลุ่มบริษัทในเครือ นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้นับรวมเฉพาะ
การด�าเนนิงานของบริษทัในภมูภิาคเท่านัน้ ระยะเวลาติดตามผลการด�าเนนิงาน 
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีระดับการรับรอง
แบบจ�ากัด (Limited Assurance) และระดับความมีสาระส�าคัญเท่ากับ 5% 
(5% Materiality) (Disclosure 103-3)

ข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ตรวจประเมินรายงานฯ

ส�าหรับข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรประจ�าปี 2560 
สามารถแสดงรายละเอยีดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กร ดังนี้ 
(Disclosure (103-1, 103-2, 103-3, 305-1,305-2,305-3)

and airlines, all of which involve closely with BAFS’ operations. In 
particular, since Thailand agreed to implement CORSIA (Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), the 
airlines then have to submit relevant reports. Although BAFS is not 
directly affected, BAFS has prepared the annual reports on corporate 
greenhouse gas emissions (Disclosure 103-1) continuously to ensure 
its readiness accordingly.    

The reports present monitoring details on greenhouse gas 
emissions occurred from the Corporate’s internal operations, which 
include carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), 
hydrochlorofluorocarbons (HFCs), perfuorocarbons (PFCs), sulfur 
hexafluoride (SF6) and nitrogen trifluoride (NF3).

The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2017 was followed 
“Organization Carbon Footprint Assessment Approaches by the 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization), Revised Edition, October 3, 2016”. BAFS has chosen 
to make the report on its operations under the operational 
control approach, therefore, the report is excluded its subsidiaries’ 
greenhouse gas emissions. Furthermore, the report is included 
details on greenhouse gas emissions of regional companies within 
1-year operation period from January 1, 2017 to December 31, 2017 
only. BAFS has undertaken a limited assurance engagement with 
5% materiality. (Disclosure 103-3)

Content in the report was assessed by the Excellence Center of 
Eco-Energy, Faculty of Engineering, Thammasat University, which is 
an organization being accredited as an assessor.
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ขอบเขตที่ 1 
Scope 1

กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (Scope I ) 
Direct energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope I ) (Disclosure 305-1)

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล Diesel fuel combustion 1,536

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน Benzene fuel combustion 65

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินจากการใช้เรือ Benzene fuel combustion from boat engine 0.13

การใช้ก๊าซหุงต้มส�าหรับกิจกรรมซ้อมดับเพลิง Liquid propane gas used for firefighting drills 0.09

การประกอบอาหารภายในองค์กร Cooking inside the organization 4.33

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า Diesel fuel combustion from electric generators 47

การบ�าบัดน�้าเสียภายในองค์กร Wastewater treatment inside the organization 54

การรั่วซึมของสารท�าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ R-134a Leakage of R-134a refrigerant in air conditioners 126

รวมปริมาณการเผาไหม้เชื้อเพลิงขอบเขตที่ 1 Total greenhouse gas emissions in Scope 1 1,831

ขอบเขตที่ 2 
Scope 2

กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใช้ไฟฟ้ำ (Scope II ) 
Indirect energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope II ) (Disclosure 305-2)

การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร The electricity consumption within the organization 3,465

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 Total greenhouse gas emissions in Scope 2 3,465

ขอบเขตที่ 3 
Scope 3

กำรปล่อยและดูดกลับก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมอื่นๆ (Scope III ) 
Other indirect energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope III ) (Disclosure 305-3)

การเดินทางโดยเครื่องบิน Travelling by plane 31

การใช้กระดาษ Using paper 9

รวมปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 Total greenhouse gas emissions in Scope 3 40

รวมปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท้ังสำมขอบเขต Total greenhouse gas emissions in the three scopes (Disclosure 103-3) 5,336

หน่วย: ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

หมายเหตุ: ข้อมูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยในองค์กรประจ�ำปี 2561 อยู่ในขั้นตอนกำร

ทวนสอบควำมถูกต้อง โดยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนพลังงำนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตำมแนวทำงของ GHG Protocol Corporate Standard และใช้ Global 

Warming Potential ตำม IPCC Assessment Report หรือตำมองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 

(องค์กำรมหำชน) ทั้งนี้ กำรทวนสอบคำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนเมษำยน 2562

Unit: Ton of carbon dioxide equivalent 

Remark: In accordance with GHG Protocol Corporate Standard and global warming 

potential in compliance with reporting approaches of IPCC Assessment Report or Thailand 

Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), the information 

regarding the corporate greenhouse gas emissions 2018 is in the verification process taken 

by the Excellence Center of Eco-Energy, Faculty of Engineering, Thammasat University. 

The verification shall be completed in April 2019.
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หมายเหตุ 
1. ปริมำณกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกภำยในองค์กรปี 2561 นับรวมเฉพำะปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำใน 
 องค์กรใช้เฉพำะพื้นที่สถำนีบริกำรจัดเก็บน�้ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิและสถำนีบริกำรเติมน�้ำมัน 
 อำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยไม่นับรวมปริมำณไฟฟ้ำที่ใช้กับบริษัท ขนส่งน�้ำทำงท่อ จ�ำกัดและ 
 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด 
2. ปริมำณกำรให้บริกำรน�้ำมันอำกำศยำนค�ำนวณจำกปริมำณน�้ำมันที่ให้บริกำรที่ท่ำอำกำศยำน 
 สุวรรณภูมิ

Remark: 
1. The corporate greenhouse gas emissions in 2018 includes only the electricity used 
 at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi Into-plane  
 Refuelling Station and excludes the electricity used by Fuel Pipeline Transportation  
 Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.   
2. The quantity of aviation fuel served includes the fuel served at Suvarnabhumi Airport only.

Greenhouse	Gas	Emission	Intensity	(Disclosure 305-4)

บริษัทมีการรายงานดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรต่อการให้

บริการน�้ามันอากาศยาน (Greenhouse Gas Emissions Intensity) ซึ่งเป็น 

การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรกับปริมาณ

น�้ามันเชื้อเพลิงที่ให้บริการ โดยมีแนวทางการคิดค�านวณดังต่อไปนี้

BAFS has reported on its greenhouse gas emission intensity which 
is a comparison between the corporate greenhouse gas emissions 
and the quantity of aviation fuel served. The company applies 
calculation method as follows:

Greenhouse Gas (GHG) Intensity = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรปี 2561 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)  
 the corporate greenhouse gas emissions in 2018 (ton of carbon dioxide equivalent)

   ปริมาณการให้บริการน�า้มันอากาศยานในปี 2561 (ล้านลิตร) 
   the quantity of aviation fuel served in 2018 (million litre)

 =  2,242.61 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
   /tons of carbon dioxide equivalents

   4,762 ล้านลิตร/million liters

 =  0.471 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
   /tons of carbon dioxide equivalents

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมกำรลดกำรใช้น�้ำประปำภำยในองค์กร (Disclosure 303-1)

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น�้าภายในองค์กร จ�านวนร้อยละ 5 

จากค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น�้าประปาของปีก่อนหน้า ในการปลูกจิตส�านึกให้แก่

พนักงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรน�้าและแสดงให้เห็นถึง

ความส�าคัญของบริษัทที่จะเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องความยั่งยืนให้แก่พนักงาน

ในการน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

Energy	Conservation	Promotion	Measures
Reduction of Tap Water Consumption within the Organization

BAFS sets a target value on the reduction of tap water consumption 
within the organization for 5% from the average volume of tap water 
consumption of the previous year. BAFS has fostered employee 
awareness on reducing resource consumption, particularly water, to 
show good examples on sustainability which the employees shall 
adopt into their daily routines.

ในปี 2561 บริษัทมีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรจากปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าเฉพาะพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิและ

สถานบีรกิารเติมน�า้มนัอากาศยานสวุรรณภมูต่ิอการให้บรกิารน�า้มนัอากาศยาน

ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่ากับ 0.471 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ

ล้านลิตร

In 2018, the corporate greenhouse gas emissions occurred from 
the electricity consumption at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station and Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station per one 
million liters of aviation fuel served at Suvarnabhumi Airport was 
0.471 ton of carbon dioxide equivalent.
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สรุปภำพรวมกำรรณรงค์เพื่อลดกำรใช้น�้ำของบริษัท 
Overview of performance on reduction of tap water consumption in the fourth quarter

ค่า Base Value ปี 2561 จากการใช้น�า้เฉลี่ยภายในองค์กร 3 ปี ล่าสุด(ปี 2558 & ปี 2560) 
Base value of 2018 (average volume of water consumption within the organization during the past 
3 years: 2015 - 2017)

2,482 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
cubic meters/month

ค่าเป้าหมายการลดใช้น�้าของบริษัทร้อยละ 5 (Target Value) 
5% target value

2,358 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
cubic meters/month

ผลการรณรงค์การใช้น�้า ในปี 2561 บริษัทมีปริมาณการใช้น�้า 
Result of water reduction campaign in 2018

1,960 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
cubic meters/month

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (Target Value) การลดใช้น�้าบริษัทสามารถลดได้ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย 
Comparing to the target value, the water consumption is lower the target.

21.04 %

ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้มีการใช้น�้าประปาเป็นกระบวนหลักในการด�าเนินธุรกิจ  

แต่บริษัทถือว่าทรัพยากรน�้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ส�าคัญของโลก ซึ่งควรค่า

แก่การรักษา หรือท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีแผนการด�าเนินงาน 

ดังกล่าว และตัง้เป้าหมายการลดการใช้น�า้ประปาตัง้แต่ปี 2559 ถงึปัจจบุนั และ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานภายในองค์กรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

การลดใช้น�้าประปาทั่วท้ังองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของ

น�้าและการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการ

ก่อสร้างอาคารภายในพ้ืนที ่เป็นเหตใุห้ต้องใช้น�า้ประปาในการก่อสร้าง ซึง่บรษิทั

ก็มีมาตรการการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ โดยมีการประชมุร่วมกนัทกุเดอืนเพือ่น�าผลการใช้น�า้ของผูร้บัเหมา 

ก่อสร้างมารายงานต่อที่ประชุม

กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ในวัน Earth Hour

กิจกรรม Earth Hour ของบริษัท เป็นกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์พลังงานที่เปิด

โอกาสให้พนกังานในองค์กรร่วมปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 60 นาท ีตัง้แต่

เวลา 12.00 - 13.00 น. ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ผลจากการจัดกิจกรรม

บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้จ�านวน 427 กิโลวัตต์-ชั่วโมง แบ่งตามพื้นที่

ได้ดังต่อไปนี้

Although water is not mainly used in the business operation, BAFS 
considers water is one among the world’s crucial resources which 
is worth conserving or maximizing efficiency. BAFS therefore set up 
plans and targets on reducing tap water consumption since 2016 
up to the present. In 2018, every internal department publicized 
the reduction of tap water consumption campaign throughout the 
Corporate to foster employee awareness on the importance of 
water and water-use efficiency. Moreover, over the past year, there 
were building constructions in the Corporate’s areas, which required 
the use of tap water. BAFS therefore defined water-use efficiency 
measures with which the contractors must comply as well as the 
monthly meetings where the details on the contractors’ water 
usage were reported.

Turn off Non-essential Electric Lights during the Earth Hour 

BAFS’ Earth Hour activity included energy conservation campaign 
which provided opportunities to the employees to turn off the 
electrical appliances for 60 minutes from 12.00 - 13.00 hrs. on Friday, 
March 23, 2018. As a result, BAFS could reduce energy consumption 
for 427 kilowatt-hours. The detail on energy reduction by each 
operating site is as follows:
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อบรมหลักสูตรเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ

ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าแก่พนักงานภายในองค์กรที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจพ้ืนฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้ที่จะ

ดูแล บ�ารุงรักษา ยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงสามารถน�า

ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สถานีบริการจัดเก็บ

น�า้มันอากาศยานดอนเมือง

วันวัฒนธรรมควำมปลอดภัยสู่ควำมยั่งยืน

บรษิทัได้มกีารจดังานวฒันธรรมความปลอดภยัโดยให้คณะท�างานต่างๆ เข้าร่วม 

แสดงนิทรรศการการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะท�างานลดโลกร้อน 

ซึ่งเป็นคณะท�างานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ

การด�าเนินงานด้านพลังงานของบริษัทตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา กิจกรรมให้ความรู้

ดงักล่าวช่วยให้พนกังานรบัรู้ความส�าคญัของการใช้พลงังานทีเ่กีย่วข้องกับองค์กร 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Electric Vehicle Technology Training Program

Smart Mobility Research Center, Department of Mechanical 
Engineering, Chulalongkorn University provided a training to BAFS’ 
employees interested in electric vehicle technology. The training 
aimed to improve the relevant employees’ skills and understanding 
on basic electric vehicle technology which included accurate and 
safe maintenance. The employees could further develop the 
knowledge gained from the training to enhance efficiency of electric 
vehicles. The training was taken on June 15, 2018 at Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station.

Safety Health and Environment Day (SHE Day)

BAFS organized the Safety Health and Environment Day (SHE Day) 
which allowed BAFS’ work groups to present their performances.  
In the past year, the Global Warming Mitigation Work Group 
undertaking energy conservation arranged the activity to provide 
knowledge regarding BAFS’ energy management in the past up to the 
present to enhance the employees’ knowledge on the importance 
of energy consumption. The activity was organized on November 
30, 2018 at the Centra by Centara Government Complex Hotel & 
Convention Centre Chaeng Watthana.

1. สถานีบริการบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi into-plane Refuelling Station

 จ�านวน 
78.74 

 กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
 Quantity  kilowatt-hours

2. สถานีบริการบริการน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 Don Mueang Into-plane Refuelling Station

 จ�านวน 
78.74

 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 Quantity  kilowatt-hours

3. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station

 จ�านวน 
53.64

 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 Quantity  kilowatt-hours

4. สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง 
 Don Mueang Aviation Fuel Storage Station

 จ�านวน 
215.91

 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 Quantity  kilowatt-hours
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รับโล่เกียรติยศและประกำศนียบัตรจำกกระทรวงทรัพยำกรฯ

BAFS GROUP ได้แก่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด และบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  

รับโล่เกยีรตยิศและประกาศเกยีรตคุิณจาก พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ

ลดโลกร้อนประจ�าปี 2561” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)

คุณอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ ผู้อ�านวยการประจ�าส�านักประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน 

คณะท�างานลดโลกร้อน เข้ารบัมอบโล่เกยีรตยิศจากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ภาคสมัครใจ T-VER โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light 

Emitting Diode ระยะ 3 ซึ่งคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้จ�านวน 26 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า พร้อมกนันี ้บรษิทัยงัได้รบัประกาศเกยีรตคิณุจาก

การด�าเนนิการรายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในองค์กร ประจ�า

ปี 2560 ซ่ึงบรษิทัมปีรมิาณการปล่อยฯ รวมทัง้สิน้ 5,336 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ส�าหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือ T-VER นั้น บริษัทได้

ด�าเนนิการเปลีย่นหลอดไฟส่องสว่างนอกอาคารแบบ High Pressure Sodium 

ขนาด 1,000 วัตต์, 400 วัตต์ และ 250 วัตต์ เป็น หลอด LED Flood Light 

ขนาด 300 วัตต์, 240 วัตต์และ 150 วัตต์ ตามล�าดับ

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

BAFS GROUP comprising Bangkok Aviation Fuel Services PLC., 
Intoplane Services Co., Ltd. and Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. 
received the honour plaque and certification from General Surasak 
Karnjanarat, the Minister of Natural Resources and Environment on 
Global Warming Mitigation Day, September 19, 2018, which was 
organized by Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization).

On behalf of a Chairman of the Global Warming Mitigation Work 
Group, Mr. Aniruth Boonyateerana, Director Attached to Executive 
Chairman of Bangkok Aviation Fuel Services PLC., received the 
honour plaque given to member of Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program (T-VER). BAFS has conducted a light bulb 
replacement project phase 3 by using light emitting diodes which 
is estimated to reduce greenhouse gas emissions for 26 tons of 
carbon dioxide equivalent. BAFS also received certification for its 
implementation report on the corporate greenhouse gas emissions 
2017 whereas BAFS’ total greenhouse gas emissions was 5,336 tons 
of carbon dioxide equivalent.

With regard to Thailand Voluntary Emission Reduction Program 
(T-VER), BAFS has replaced outdoor light bulbs from high pressure 
sodium lamps with capacities at 1,000 watts, 400 watts and 250 
watts to be LED flood lights with capacities at 300 watts, 240 watts 
and 150 watts respectively.
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
Environmental Management (Disclosure	306)
ปริมาณน�้าท้ิง	(จ�าแนกตามคุณภาพน�้าและปลายทางท่ีทิ้งน�้า)

บริษัท ก�าหนดเป็นนโยบายในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีการ 

ติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน�า้ทิง้อย่างใกล้ชดิตามแผนงานทีก่�าหนด 

ไว้ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งด�าเนินการโดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน 

ห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทมีการ 

ด�าเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่

1)  พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ น�้าท้ิงจะถูกบ�าบัด 

 ด้วยระบบบ�าบดัน�า้ทิง้ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คุณภาพ 

 น�้าทิ้งที่ผ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู่คลองหนองงูเห่าได้ ซึ่งผล 

 การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งในพื้นที่ของบริษัท รวมถึงที่ปล่อยลงสู่คลอง 

 หนองงเูห่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีร่าชการก�าหนดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 - 2561  

 โดยในปี 2559-2561 ได้มกีารตรวจ วเิคราะห์ คณุภาพดนิ และน�า้ใต้ดนิในพืน้ที่ 

 สถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานสวุรรณภูม ิพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 ที่ราชการก�าหนด

2)  พื้นที่สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ น�้าทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วย 

 ระบบบ�าบัดน�้าที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คุณภาพน�้าทิ้ง 

 ที่ผ่านระบบบ�าบัด สามารถปล่อยลงสู่บ่อพักน�้าทิ้งก่อนเข้าระบบบ�าบัด 

 น�้าเสียรวมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ 

 น�้าทิ้งในพื้นที่ของบริษัท ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการก�าหนดตั้งแต่ปี  

 พ.ศ. 2549 - 2561

3)  พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการ 

 เติมน�้ามันอากาศยาน ดอนเมือง น�า้ทิ้งจะถูกบ�าบัดด้วยระบบบ�าบัดน�้าทิ้ง 

 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท�าให้คุณภาพน�า้ทิง้ทีผ่่านระบบบ�าบดั  

 สามารถปล่อยลงสู่คลองเปรมประชากรได้ ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพน�้า 

 ในพืน้ทีข่องบรษัิทผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีร่าชการก�าหนดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 -  

 2561 โดยในปี 2559 - 2561 ได้มกีารตรวจวเิคราะห์คณุภาพดนิ และน�า้ใต้ดนิ 

 ในพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง พบว่าผ่านเกณฑ์ 

 มาตรฐานที่ราชการก�าหนดด้วย

Effluent	quantity	(categorized	by	effluent	quality	and	
destination	of	the	effluent)
BAFS has imposed an environmental conservation and maintenance 
policy; BAFS therefore closely monitors and controls its effluent 
quality in accordance with the operating plan. Effluent quality 
measurement is conducted by private laboratory registered with 
the Department of Industrial Works. Details on water treatment at 
BAFS’s 3 operating sites are as follows:

1) At Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station, effluent is  
 treated with effective effluent treatment system that meets  
 standards. Thus, after being treated, it can be discharged to  
 Nong Ngu Hao canal. According to quality assessment results  
 on effluent quality in BAFS’ area and effluent discharged to Nong  
 Ngu Hao canal from 2006 - 2018, it had met government standard.  
 Moreover, during 2016 - 2018, qualities of soil and underground  
 water in the area of Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station  
 were examined and they had met government standards as  
 well.

2)  At Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station, effluent is  
 treated with effective effluent treatment system that meets  
 standards. Thus, after being treated, it can be discharged to  
 clarifier pond before being transferred to Suvarnabhumi  
 Airport’s central wastewater treatment system. According to  
 quality assessment results on effluent quality in BAFS’ area  
 from 2006 - 2018, it had met government standard.

3)  At Don Mueang Aviation Fuel Storage Station and Don Mueang  
 Into-plane Refuelling Station, effluent is treated with effective  
 effluent treatment system that meets standards. Thus, after  
 being treated, it can be discharged to Prem Prachakoen canal.  
 According to quality assessment results on effluent quality in  
 BAFS’ area from 1994 - 2018, it had met government standard 
 Moreover, during 2016 - 2018, qualities of soil and underground  
 water in the area of Don Mueang Aviation Fuel Storage Station’s  
 area were examined and they had met government standards  
 as well.
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น�้าหนักรวมของส่ิงปฏิกูลหรือของเสีย	(ระบุชนิดและ 
วิธีการก�าจัด)

บริษัท บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันที่แหล่งก�าเนิด และมีการ

รณรงค์และเสริมสร้างจิตส�านึกทางด้านสิ่งแวดล้อม (3Rs: Reuse Reduce 

Recycle) แก่พนักงานและผู้รับเหมาท่ีเห็นเด่นชัด ได้แก่การแบ่งประเภทของ

ภาชนะรองรับขยะเป็นสีต่างๆ รวมถึงด�าเนินการจัดเก็บในสถานที่เฉพาะและ

ปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

- ขยะปฏิกูลทั่วไป ที่มาจากอาคารส�านักงาน

- ขยะปนเป้ือนน�า้มนั เช่น ผ้าซบัน�า้มนั ท่อทางและอปุกรณ์ทีม่กีารซ่อมบ�ารงุ 

 รักษา เป็นต้น

- น�้ามันหล่อลื่นที่มาจากการบ�ารุงรักษา เครื่องจักรและรถบริการน�้ามัน 

 อากาศยาน

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมขีัน้ตอนปฏบัิตใินการจดัการกบัของเสยีอนัตราย (Dangerous 

Waste Disposal Protocol) ที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ของบริษัท ทั้งนี้สิ่งปฏิกูลหรือของเสียดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีการก�าหนด 

ปริมาณการจัดเก็บ และควบคุมดูแลอย่างสม�่าเสมอโดยผู้รับผิดชอบ และการ 

ด�าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ 

บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญ จึงมอบหมายให้ 

ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารในระดบัผู้อ�านวยการฝ่ายเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว  

โดยก�าหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาและควบคุมให้ม ี

การจ�าแนกของเสยีและก�าหนดวธิใีนการก�าจัดของเสยีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ราชการก�าหนดและถกูต้องตามหลักวชิาการ ซ่ึงในปัจจุบันยงัไม่มปีระเด็นปัญหา

หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบบริษัท ถึงขั้นน�าไปสู่ข้อร้องเรียน

จ�านวนคร้ังและปริมาตรรวมของการหกร่ัวไหลที่มีนัยส�าคัญ	
(Disclosure	306-3)

ตัง้แต่ปี 2549 - 2561 บริษทัไม่มเีหตกุารณ์รัว่ไหลของน�า้มนั โดยข้อมลูดงักล่าว 

ได้มีการรายงานและตรวจสอบความถูกต้องจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด 

ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลในด้านการป้องกัน 

Total	weight	of	waste	(type	and	disposal	method)
BAFS has managed environment by taking preventive action at a 
root cause. BAFS also arranges campaigns and fosters environmental 
awareness (3Rs: Reuse, Reduce and Recycle) in its employees and 
contractors, for example, BAFS prepares waste disposal containers 
with different colors for different kinds of waste, all of which are 
placed in specific areas to ensure safety. Types of waste include:

-  General waste from office buildings.

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

-  Lubricants from machine and aviation refuelling vehicle  
 maintenances.

Moreover, BAFS has explicit dangerous waste disposal protocol 
which encompasses all operating procedures. With regard to all 
types of waste mentioned above, BAFS defines their quantity to 
be stored and sets responsible officers to control and handle 
waste regularly. BAFS’ waste management is under supervision 
of the Unused Material Management Committee. Since BAFS has 
placed importance on this issue, its management representative 
who is departmental director is assigned to be a Chairman of the 
Committee. Moreover, the Unused Material Management Committee 
meeting is held on a 3-month basis to consider and control waste 
classification as well as to specify waste disposal methods to meet 
government requirements and principles. At present, there is no 
issue or environmental impact on the communities surrounding 
that leads to complaint.

Total	 Number	 and	 Volume	 of	 Significant	 Spills 
(Disclosure	306-3)

During 2006 - 2018, BAFS had not experienced fuel spills. Since 
this information was reported to and already verified by Airports 
of Thailand PLC., it reveals that BAFS has been able to operate 
effectively and continually in accordance with its policy and goals 
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การรั่วไหลของน�้ามัน อย่างไรก็ดี บริษัทมีการด�าเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์ 

น�้ามันรั่วไหล ดังนี้

1. มกีารควบคมุและตรวจสอบระบบป้องกนัการรัว่ไหลของน�า้มนัอากาศยาน 

 ตามแผนบ�ารุงรักษา (Preventive Maintenance Plan) อย่างต่อเนื่อง 

 สม�่าเสมอ

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลที่ชัดเจน ครอบคลุมใน 

 ทุกขั้นตอนการด�าเนินงานของบริษัท

3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

 Procedure) เพื่อรองรับเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. มีการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของบริษัทในทุกพื้นที่ๆ ละ 1 ครั้ง 

 ต่อเดือน โดยเฉพาะความพร้อมรองรับเหตุการณ์น�้ามันอากาศยานรั่วไหล

5. มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน  

 (Emergency Duty Personnel) โดยเฉพาะความพร้อมรองรับเหตุการณ์ 

 น�้ามันอากาศยานรั่วไหล ตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

6. มีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 

 ความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) ในเรื่องการเตรียมความพร้อม 

 ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)

7. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมดูแลคุณภาพน�้าทิ้งอย่างใกล้ชิด 

 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน�้ามัน หากเกิดเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหล

8. จัดตั้งทีมดับเพลิงและกู้ภัยประจ�าทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งก�าหนดให้มี 

 การฝึกซ้อมเป็นประจ�าทุกเดือน

9. จัดส่งพนักงานที่เป็นสมาชิกของทีมดับเพลิงและกู้ภัยไปอบรมกับสถาบัน 

 ภายนอก เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

 เป็นประจ�าทุกปี

10. บริษัทมีการประกาศนโยบายคุณภาพในด้านการให้บริการโดยค�านึงถึง 

 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมการเกิดน�้ามันร่ัวไหลจากระบบ 

 การให้บริการน�า้มันอากาศยาน

set in alignment with the international standards on fuel spill 
prevention. Nonetheless, BAFS has set fuel spills prevention and 
control measures with detail as follows:

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

2. Having explicit operating procedure in case of fuel spill that  
 encompasses the whole operating processes.

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

4. Conducting rehearsals as specified in Emergency Procedure at  
 every operating site for once a month, especially on aviation  
 fuel spill preparedness.

5. Reviewing consistently on roles and responsibilities of  
 Emergency Duty Personnel as specified in work plan, especially  
 on aviation fuel spill preparedness.

6. Reviewing on emergency response preparedness as specified  
 in occupational health and safety management system (OHSAS  
 18001:2007).

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

8. Setting up fire-fighting teams and rescuer teams for all operating  
 sites including conducting rehearsal on a monthly basis.

9. Assigning members of fire-fighting teams and rescuer teams to  
 attend training courses arranged by external organizations  
 on a yearly basis to improve their knowledge and skills regarding  
 emergency response preparedness.

10. BAFS imposes service quality policy by concerning to  
 environmental impact and controls fuel leakage from aviation  
 fuel service system.
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การจัดการของเสียอันตราย (Disclosure	103-1,103-2,	306-4)

บริษัทตระหนักถึงอันตรายจากของเสียปนเปื้อนสารเคมี ภาชนะบรรจุสารเคมี

ที่ฤทธิ์กัดกร่อนได้หรือสารไวไฟที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงได้ด�าเนินการคัดแยกของเสียปนเปื้อนและว่าจ้างผู้ขนส่ง

ของเสียอนัตรายเพ่ือขนส่งขยะไปก�าจดัอย่างถกูวธิ ีโดยได้ว่าจ้างโรงงานประกอบ

กิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและมีคุณสมบัติตามที ่

ก�าหนดไว้ (ประเภทโรงงานที่ 105) และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน�า

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ

หรอืผลติภณัฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวธิกีารผลติทางอตุสาหกรรม (ประเภทโรงงาน

ที่ 106) เป็นผู้ให้บริการก�าจัดของเสียของบริษัท (Disclosure 306-2)

ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ ไส้กรองน�้ามัน 

ถุงมือปนเปื้อนน�้ามัน และภาชนะปนเปื้อนน�้ามัน เป็นต้น จะน�าไปเก็บรวบรวม

ในโรงเก็บของเสียอันตรายโดยบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้จ�านวน 

สองพื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการน�า้มันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการจัด

เก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินธุรกิจในพื้นที่ท่าอากาศยาน

ดอนเมืองและสถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานดอนเมือง จะน�าไปเก็บ

รวบรวมทีโ่รงเก็บขยะปนเป้ือนทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง 

ส่วนของเสียปนเปื้อนที่เกิดจากพื้นที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ

และสถานบีริการจัดเกบ็น�า้มันอากาศยานสวุรรณภมูกิจ็ะน�าไปเกบ็รวมทีโ่รงเกบ็

ของเสียปนเปื้อนที่สถานีบริการน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งสองพื้นที่มีการ

ก�าหนดระยะเวลาในการขนย้ายของเสียไปก�าจัดทุกๆ 60 วัน บริษัทมีปริมาณ

การขนส่งขยะอันตรายดังนี้ (Disclosure 306-4)

Hazardous	Waste	Management	(Disclosure	103-1,103-2,	306-4)
BAFS recognizes that chemical waste, corrosive chemical containers 
or flammable substances may cause harmful to people or may have 
an impact to the environment. Therefore, company processing on 
sorting contaminated wastes and hiring contractor to transport the 
hazardous waste. Thus, the right method of disposal hazardous 
waste was being used according to the national legislation on 
hazardous waste. Additionally, the contractor required to has a 
license on sorting/landfills of wastes according to factory type 105 
and recycle of industrial wastes or being utilized in production 
process to produce raw material or new product refer to factory 
type 106. (Disclosure 306-2).

The hazardous wastes derived from business operations include 
cartridge filter, contaminated remnant and glove, hose, foam, 
battery, light bulb, spray can and contaminated container. BAFS 
provide Hazardous Waste storage at two operating sites are  
Don Mueang Aviation Fuel Storage Station and Suvarnabhumi 
Aviation Fuel Storage Station.

The hazardous waste from Don Mueang Airport and Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station are gathered and kept at the hazardous 
wastes storage at Don Mueang Aviation Fuel Storage Station and the 
hazardous wastes from Suvarnabhumi Into-plane Refueling Station 
and Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station are kept at the 
hazardous wastes storage at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 
Station. The hazardous wastes from both storage facilities are 
scheduled to be disposed in every 60 days. Quantity of hazardous 
wastes transported is shown in the table below (Disclosure 306-4).
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น�้าหนักของเสียอันตรายที่น�าเข้าสู่บริษัทจากหน่วยงานภายนอก 
Total Weight of hazardous waste transported by destination

น�้าหนักของเสียอันตรายที่น�าเข้าสู่บริษัทจากหน่วยงานภายนอก 
Weight of hazardous waste transported to the organization 

by destination from external sources/suppliers not owned by the organization

น�า้หนักของเสียอันตรายที่ถูกขนส่งจากบริษัทถึงหน่วยงานภายนอก 
Weight of hazardous waste transported from the organization 

by destination to external sources/suppliers not owned by the organization

น�า้หนกัจากของเสยีอนัตรายทีถ่กูขนส่งระหว่างพืน้ทีข่องบรษิทัท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
Weight of hazardous waste transported nationally and internationally 

by destination between locations, owned, leased or managed 
by the organization

ตำรำงที่ 1 แสดงปริมำณน�้ำหนักขยะอันตรำยที่ขนส่ง 
Table 1: Weight of Hazardous Waste Transported (Disclosure 103-3, 306-4)

4,224

0

4,224

ส�าหรับน�้าหนักของเสียอันตรายที่ถูกน�าไปก�าจัดนอกบริษัททั้งหมดในรอบปี 

2561 คอื 4,244 กิโลกรัม บริษทัไม่มกีารรบัของเสยีอนัตรายจากแหล่งอืน่เข้ามา 

ในบริษัทและไม่มีการขนส่งไปพ้ืนที่อื่นๆ ของบริษัททั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ  โดยคดิเป็นร้อยละ 0 ดงันัน้ปรมิาณการขนส่งขยะอนัตรายทัง้หมด

จึงเท่ากับ 4,224 กิโลกรัม (Disclosure 306-4)

Total weight of hazardous wastes that were transported to dispose 
outside of BAFS in 2018 was 4,244 kilograms. BAFS has never 
transported hazardous wastes from external sources into its areas. 
BAFS has zero percent of transported hazardous waste for both 
nationally and internationally. Therefore, Quantity of hazardous 
wastes transported was 4,244 kilograms (Disclosure 306-4).

หน่วยเป็นกิโลกรัม Unit: kilogram

0

=

+

+
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทและปริมาณของเสียอันตรายแยกตามวิธีการก�าจัด ประจ�าปี 2561 
Table 1: List of Hazardous Wastes by Disposal Methods in Year 2018 (Disclosure 103-3, 306-2)

ล�ำดับ 
No.

ประเภทของเสียอันตรำย 
Type of hazardous waste

ปรมิำณ 
Quantity

วิธีกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 
Hazardous waste disposal method

รหัส 
Code

 ปริมำณของเสียอันตรำย 
Quantity of  

hazardous waste
ร้อยละ 

Percentage

1 ไส้กรองน�้ามัน Cartridge filter 1,698
น�าไปท�าเชื้อเพลิงผสม 

(Fuel Blending)
042 1,167 62

2 เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน Contaminated 
remnant and glove 941

3 สาย Hose 1,162 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill)เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 
Sanitary landfill of non-hazardous 
waste or unusable material only

071 2,639 284 โฟม Foam
5

5 แบตเตอรี่ Battery 42

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อปรับเสถียรหรือ
ท�าเป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure Landfill of 
Stabilized and/or Solidified Waste)

073 418 10
6 หลอดไฟ Light bulb 260

7 กระป๋องสเปรย์ Spray can 5

8 ภาชนะปนเปื้อน Contaminated container 111

รวมทั้งหมด (กิโลกรัม) Total weight (kilogram) 4,224 100

ไส้กรองน�้ามันและเศษผ้าถุงมือปนเปื้อนถือเป็นของเสียอันตรายซึ่งมาจาก
กระบวนการซ่อมบ�ารงุรถให้บรกิารน�า้มนัอากาศยาน ของเสียส่วนนีจ้ะใช้วธิกีาร
จัดการสิ่งปฏิกูลประเภท 042 คือ มีการน�ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle)
โดยจะน�าไปผ่านกระบวนการผสมเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และน�าไป 
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงผสมต่อไป

ส่วนของเสียประเภทสาย Hose และโฟมซึ่งใช้ส�าหรับรองกันกระแทกส�าหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะน�าไปก�าจัดด้วยวิธีประเภท 071 คือ การฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล 

ส่วนของเสยีอันตรายประเภทแบตเตอรรี ่หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะ
ปนเปื้อน จะน�าไปก�าจัดด้วยวิธีประเภท 073 กล่าวคือ มีการปรับเสถียรเพื่อ
ท�าลายฤทธิ์และให้อยู่ในรูปท่ีคงตัวแล้วไปฝังกลบในหลุมผังกลบแบบ Secure 
Landfill

ทัง้นี ้บรษิทัยงัไม่มกีารน�าวสัดทุีใ่ช้แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ในข้ันตอนการด�าเนนิงาน 
ของบริษัท

Cartridge filters and contaminated remnants and gloves are 
hazardous wastes derived from aviation refueling vehicle 
maintenance. In accordance with the fuel blending method, these 
wastes are recycled by blending process to make synthetic fuel 
for fuel blending. 

Hoses and foams are used for cushioning electronic devices are 
disposed by the sanitary landfill of non-hazardous waste or unusable 
material method which means the sanitary landfill.

Batteries, light bulbs, spray cans and contaminated containers are 
disposed by the secure landfill method of stabilized the effects 
and solidify before being used for secure landfill (Disclosure 306-2).

In addition, BAFS has never reused unusable materials in its operation 
process (Disclosure 301-2).

หมายเหตุ
1. หน่วยเป็นกิโลกรัม
2. รหัสเลข 3 หลักแบ่งตำมประเภทกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อ้ำงอิงจำก ภำคผนวกที่ 4  
 ของประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
3. ปริมำณของเสียที่แสดงในตำรำงไม่รวมน�้ำเสีย 

Remarks
1.  Unit of measurement is kilogram. 
2.  The 3-digit codes used for categorizing types of wastes or unusable 
   Materials are prescribed in an Annex 4 of the Notification of the 
   Ministry of Industry on Disposal of Wastes or Unusable Materials B.E.  2548 (2005).
3.  Figure above excludes wastewater.
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CHAPTER 7

สรุปผลการด�าเนินงานความย่ังยืน 
Sustainability Performance
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 3 มิติ Sustainability Performance in 3 Dimensions
สรุปผลการด�าเนินงานมิติเศรษฐกิจ	Economic	Performance

หน่วย : ล้านบาท (Million Baht)

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ  
Key Financial Status and Performance

2561 
2018

2560 
2017

2559 
2016

2558 
2015

รายได้ค่าบริการ Services Income 3,754.3 3,581.3 3,564.7 3,327.9

รายได้อื่น Other Income 52.3 58.9 146.8 31.8

รายได้รวม Total Revenue 3,806.6 3,640.2 3,711.5 3,359.7

ต้นทุนการให้บริการ Cost of Services 1,658.9 1,606.0 1,546.3 1,449.2

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Administrative Expenses 611.8 583.8 578.6 564.9

ค่าใช้จ่ายรวม Total Expenses 2,270.7 2,189.8 2,124.9 2,014.1

ก�าไรขั้นต้น Gross Profit 2,095.4 1,975.3 2,018.4 1,878.7

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน Finance Costs 139.4 160.3 131.2 83.2

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

1,050.6 970.6 1,097.1 957.7

หน่วย : ล้านบาท (Million Baht)

ฐำนะทำงกำรเงินในคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Financial Status on Expenses Related to Stakeholders

2561 
2018

2560 
2017

2559 
2016

2558 
2015

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน สังคม  
Expenses on community and society developments

5.9 N/A N/A N/A

เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น Cost of capital 873.4 796.9 956.2 701.2

เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) Dividend per share (Baht) 1.37 1.25 1.50 1.10

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน Wages and employee benefits 590.13 538.14 534.06 517.74
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สรุปผลการด�าเนินงานมิติสังคม Social	Performance	(Disclosure 102-8)

ด้ำนบุคลำกร Human Resource หน่วย 
Unit

2561

2018

2560

2017

2559

2016

2558

2015

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

Total number of employee

คน

Person

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

414 91 411 83 358 120 367 82

505 494 478 449

จ�านวนพนักงานเข้ากะ และพนักงานท�างาน
เวลาปกติ
Numbers of employee for shift work 
and normal office hours

เข้ากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เข้ากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เข้ากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เข้ากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

358 147 356 138 338 140 312 137

จ�านวนพนักงานประจ�า และพนักงานชั่วคราว
Numbers of permanent employee and 
contemporary employee

ประจ�า
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจ�า
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจ�า
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจ�า
Regular

ชั่วคราว
Temporary

444 61 423 71 406 72 N/A N/A

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 
น้อยกว่า 30 ปี
Numbers of employee by age; younger 
than 30 years old

131 127 122 N/A

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 31 - 40 ปี
Numbers of employee by age; 31 - 40 
years old

161 172

288

N/A

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 41 - 50 ปี 
Numbers of employee by age; 41 - 50 
years old

132 124 N/A

จ�านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ 51 ปี ขึ้นไป
Numbers of employee by age ; older 
than 51 years old

81 71 68 N/A

อัตราการออกจากองค์กร 
Employee turnover rate

ร้อยละ

Percentage

4.4 5.67 5.65 N/A

อัตราการจ้างพนักงานใหม่ 
Recruitment rate 6.5 7.89 11.09 N/A
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ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
Safety and Occupational Health (Disclosure 103-3, 403-2)

หน่วย
Unit

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

ชั่วโมงการความปลอดภัยรวมของพนักงาน 9 กันยายน 2556 ถึง 
31 ธันวาคม 2561
Total number of employees’ safety hours from September 9, 
2013 to December 31, 2018

ชั่วโมง-
คน

Man-
Hours

5,401,359 4,379,729 3,333,000 2,255,185

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (near miss) กรณี
Case

365 180 55 89

พนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท�างานในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท 
และอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมด (Lost Time 
Injury Frequency Rate - LTIFR)

กรณี ต่อ
หนึ่งล้าน 
ชั่วโมง
ท�างาน

Case 
per 

million 
work 
hours

0 0 0 0

อัตราความถี่ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานทั้งหมด (Lost Time Injury Severity Rate - LTISR) 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (Injury rate - IR) 0 0 0 0

อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน (Occupational disease rate - ODR) 0 0 0 0

อัตราการสูญเสียวันท�างาน (Lost day rate - LDR) 0 0 0 0

จ�านวนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (Work-related fatalities - WF) 0 0 0 0

ด้ำนลูกค้ำและผู้รับบริกำร Customer Responsibility

ความพึงพอใจของลูกค้า (Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44) 

Customer Satisfaction survey
ร้อยละ

Percentage
96.6 95.3 95.6 94.7

ข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นทางการ Customer complaints กรณี
Case

0 0 0 0

การละเมิดข้อกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ 
Significant Case of Noncompliance in marketing communication 
(Disclosure 417-3)

กรณี
Case

0 0 0 0
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
Energy management

หน่วย
Unit

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า Electricity consumption กิโลวัตต์-ชั่วโมง
Kilowatt-Hour

5,879,617 5,944,667 6,067,195 5,874,193

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ก�าหนด 
ไว้ ที่ 1.046 
Energy efficiency indicator within target determined at 
1.046

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ต่อกิโลลิตร

Kilowatt hour to 
kiloliter

0.758 0.822 0.867 0.881

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ Climate change

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

Corporate greenhouse gas (GHG) emission
ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

Ton carbon 
dioxide 

equivalent

สรุปข้อมูล
ปี 2562

Summary 
of  Year 

2019

5,336 5,406.12 5,012.88

ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Greenhouse gas (GHG) emission indicator

สรุปข้อมูล
ปี 2562

Summary 
of  Year 

2019

0.471 0.609 N/A

อัตรำกำรใช้น�้ำประปำภำยในองค์กร Ratio of water used

ค่า Base Value ในแต่ละปี (ที่มาจากการใช้น�้าเฉลี่ยองค์กร 3 ปี 
ย้อนหลัง) Base value of each year (the  average of  
corporate water use over the past 3 years) ลูกบาศก์เมตร/

เดือน

Cubic meter/
month

2,482 2,732 2,955 N/A

ค่าเป้าหมายการลดใช้น�า้ของบริษัทร้อยละ 5 (Target Value) 
Target value at 5% on reduction of water use 2,358 2,595 2,807 N/A

ปริมาณการใช้น�า้ Quantity of water used
1,960 1,936 2,367 N/A

เปรียบเทียบกับค่า Base Value การใช้น�้าลดลง
Compared to base value, water use decreased

ร้อยละ
Percentage

21.04 29.12 19.90 N/A

สรุปผลการด�าเนินงานมิติส่ิงแวดล้อม	Environmental	Performance	 (Disclosure 102-8)
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ประเภท
Type

วิธีกำรก�ำจัดของเสียอันตรำยที่ถูกขนส่งไป
ก�ำจัดนอกพื้นที่ (Disclosure 306-2)

Disposal methods for 
hazardous waste 

(Disclosure 306-2)

หน่วย
Unit

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

- ไส้กรองน�้ามัน
 (Cartridge filter)
- เศษผ้าถุงมือ 
 ปนเปื้อน
 (Contaminated  
 remnant and  
 glove)

น�าไปท�าเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending)

กิโลกรัม

kilogram

1,167 1,954 N/A N/A

- สาย (Hose)
- โฟม (Foam)

ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary  
Landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว 
ที่ไม่เป็นอันตราย
Sanitary landfill of non-hazardous 
waste or unusable material only

2,639 852 N/A N/A

- แบตเตอรี่ 
 (Battery)
- หลอดไฟ
 (Light bulb)
- กระป๋องสเปรย์
 (Spray can)
- ภาชนะปนเปื้อน
 (Contaminated  
 container)

ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อปรับเสถียรหรือ 
ท�าเป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure Landfill of 
Stabilized and/or Solidified Waste)

418 249 N/A N/A

รวม Total 4,224 3,055 N/A N/A
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รางวัลแห่งความส�าเร็จขององค์กร
Honorable Awards

1.	 บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน	ประจ�าปี	2561	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	2018
	 BAFS	received	Thailand	Sustainability	Investment	(THSI)	Awards

บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ

ให้เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนิน

ธรุกจิอย่างยัง่ยนืโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม 

และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 

and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเป็น 

อีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการ

ลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่น�า 

ปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการ 

ลงทนุควบคูไ่ปกบัการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิ 

ของบรษิทั ซึง่บรษัิทได้รับการประกาศเป็นปีที ่4  

ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2558 - 2561 เมื่อวันที่  

31 ตุลาคม 2561 ในงาน SET Sustainability  

Awards 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
BAFS received Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards in the SET 

Sustainability Awards 2018 held at the Stock Exchange of Thailand on October 

31, 2018. 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 4 consecutive 

years during 2015 - 2018.
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2.	 รางวัลรายงานความยั่งยืน	“ประเภทรางวัล	Outstanding”	ประจ�าปี	2561	(Sustainability	Report	Award	2018)
	 BAFS	received	“Outstanding”	Sustainability	Report	Award	2018

บริษัทได้รับรางวัลการจัดท�ารายงานที่เปิดเผย 

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยส�าคัญและสอดคล้อง

กับบริบทการด�าเนินธุรกิจ ในงาน “CSR 

Club Conference 2018” และ “พิธีมอบ 

รางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561” 

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ในวันที่  

7 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

BAFS received Outstanding 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 2018” and 

“Sustainability Report Award 2018” 

arranged by Thai Listed Companies 

Association, Securities and Exchange 

Commission and Thaipat Institute 

on December 7, 2018 at the Stock 

Exchange of Thailand.
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บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศประจ�าปี 2561 โดย ได้รับรางวลัทัง้สามพ้ืนที่ 

ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บและเติมน�้ามันอากาศยานดอนเมือง (ส�านักงานใหญ่)  

ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน สถานีบริการเติมน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ได้รบัรางวลัเป็นปีที ่10 ติดต่อกัน และสถานบีรกิารจดัเก็บน�า้มนัอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

BAFS received National Outstanding Organization Awards for Safety, 

Occupational Health and Environment 2018 for its three operating 

sites including Don Mueang Aviation Fuel Storage Station (Head Office) 

for 12 consecutive years, Suvarnabhumi Into-plane Refuelling Station 

for 10 consecutive years, and Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage 

Station for 8 consecutive years.

3.	 บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่	ประจ�าปี	2561
	 BAFS	received	Outstanding	Organization	Awards	for	its	Three	Operating	Sites
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5.	 บริษัทรับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี	2561
BAFS	received	honour	plaque	and	certificate	from	
Ministry	of	Natural	Resource	and	Environment

บรษิทัได้รบัรบัโล่เกียรติยศและประกาศนยีบตัรจาก กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มอบโล่เกียรติยศแก่บริษัทเน่ืองในโอกาสที่
เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(T-VER) ส�าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และ
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะสาม  
พร้อมทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรจากการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกภายในองค์กรประจ�าปี 2560 ในงานวันร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน 
ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  
19 กันยายน 2561

General Surasak Karnjanarat, the Minister of Natural Resource and Environment, bestowed honour plaque and certificate to 
BAFS for associating 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 3 in order to use light emitting diode 
instead. BAFS also received Corporate Carbon Footprint Certificate 2017 on Global Warming Mitigation Day, September 19, 
2018, which was arranged by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization).

บริษัทได้เข ้าร ่วมการประเมินและได้รับผลการประเมินการก�ากับ 
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2561 ในระดับ  
“ดีเลิศ” และติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยการประเมินครั้งนี้ บริษัทได้รับ  
94 คะแนน จาก 100 คะแนน

BAFS has participated in Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) 2018. BAFS’ assessment results 
are “excellent” for 10 consecutive years. BAFS’ score for 
this assessment is 94 out of 100.

4.	 บริษัท	 ได้เข้าร่วมการประเมินและได้รับผลการประเมิน 
การก�ากับดูแลกิจการในระดับ	 “ดีเลิศ”	 ประจ�าปี	 2561	
ติดต่อกันเป็นปีที่	10

BAFS	has	been	assessed	and	received	“excellent”	
assessment	results	for	10	consecutive	years.
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บริษัทได้รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมด�าเนินงานในความริเริ่มสากลด้าน
การประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR)  มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการ 
ด�าเนินงานในอนาคต มีการน�าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน และมีผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ 
ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe 
ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�าปี 2561
BAFS received “Certificate of ESG100 Company” from Thaipat Institute as the cooperator of Global Initiative for Sustainability 
Ratings (GISR). It disclosed information on risk management and future action plans, clearly presented information on management 
and sustainable goals, achieved all dimensions of sustainability as well as linked information with the sustainable development 
goals (SDGs) among the companies in the ESG100 list and was selected as one of the constituents of 2018 ESG100 Universe.  

6.	 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร	“Certificate	of	ESG100	
Company”	โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน	Universe	 
ของกลุ่มหลักทรัพย์	ESG100	ประจ�าปี	2561	
BAFS	received	“Certificate	of	ESG100	Company”	for	
being	selected	in	the	2018	ESG100	Universe

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เข้ารับ 
ประกาศให้เป็นบรษัิทอยูใ่น TOP 10 ของกลุม่บริษัทจดทะเบยีนไทย
ทีม่มีลูค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ทีผ่่านเกณฑ์การ
พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์ เพื่อชิงรางวัล 
Board of the year 2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีก�าหนดจะ 
ประกาศผลและมอบรางวัลในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

7.	 บริษัทได้เข้ารับประกาศเป็น	TOP	10	ของกลุ่ม 
บริษัทจดทะเบียนไทย	ในงาน	Board	of	the	year,	 
Board	of	the	Future
BAFS	was	ranked	in	the	top	10	Thai	listed	
companies	at	the	Board	of	the	year,	Board	of	
the	Future	event

On January 18, 2019, Mr. Prakobkiat Ninnad, Managing Director, received BAFS’s certificate of top 10 Thai listed  
companies with market cap of less than 30,000 million Baht that had met minimum qualification criteria to get  
listed for the interview phase in order to achieve the Board of the Year Award 2018, arranged by the Thai Institute of 
Directors (IOD). The result announcement and award presentation ceremony is scheduled to take place in June 2019.
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บรษิทัได้ผ่านการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2557 รวมทั้งผ่านการ

รับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในปี 2560 ซ่ึงใบรับรองฯ  

มีอายุ 3 ปี

BAFS had been certified as a member of Thailand's Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 

since 2014 and was recertified for the CAC membership, 

valid for 3 years, in 2017.

8.	 บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

BAFS	 was	 recertified	 for	 the	membership	 in	 
Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	 Action	 
Coalition	against	Corruption	(CAC)
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บรษิทั บรกิารเช้ือเพลงิการบินกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) จัดท�ารายงานความย่ังยนื

เป็นปีท่ี 5 (Disclosure 102-52) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การเปิดเผยข้อมลูส�าคญั

ของการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างถกูต้อง

และโปร่งใส ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ต้ังแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (Disclosure 102-49,  

102-50) ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทได้รายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน 

โดยเปลี่ยนจากการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)  

ฉบับ G4 (ที่ได้สิ้นสุดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561) สู่การรายงาน 

สากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards แทน ซึ่งบริษัทได้จัดท�ารายงานสากล 

ฉบับมาตรฐาน GRI-Standards ตั้งแต่รายงานฉบับนี้เป็นต้นไป 

แนวทางการจัดท�ารายงาน

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 จัดท�าให้สอดคล้อง (‘In Accordance’) 

กับแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้าน

ความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standards) 

รูปแบบหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได้รายงาน

ความสอดคล้องต่อเป้าหมาย SDGs เพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการท�าแผนกลยทุธ์ 

เพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมายความยั่งยืนในระดับสากล และได้แสดงตารางความ

สัมพันธ์ไว้ในหน้า 25-35 

กระบวนการก�าหนดเนื้อหา (Disclosure 102-46)

ขอบเขตของรายงานโดยพิจารณาจากการก�าหนดประเด็นส�าคัญด้าน 

ความยั่งยืนอ้างอิงจากประเด็นส�าคัญประยุกต์ใช้หลักการก�าหนดเนื้อหาหรือ

สารัตถภาพ (Materiality) ของบริษัท โดยร่วมกันพิจารณาความคิดเห็นจาก 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ ่ม (Stakeholder Inclusiveness)  

เพือ่ทบทวนการเปลีย่นแปลงประเดน็ส�าคัญทีเ่กดิข้ึนต่อองค์กรและต่อผู้มส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

This Sustainability Report is the 5th edition prepared by 

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS). 

(Disclosure 102-52)  The objective of this report is to accurately 

and transparently disclose important information concerning 

BAFS’s sustainability approaches to stakeholders, covering all 

economic, social and environmental dimensions, from January 

1, 2018 to December 31, 2018. In 2018 (Disclosure 102-49, 

102-50), BAFS reported its sustainable operations by using the 

GRI-Standards in replacement of the Global Reporting Initiative 

(GRI) G4 Guidelines, which were phased out by July 1, 2018. 

Thus, BAFS has used the GRI-Standards in this sustainability 

report henceforth. 

Reporting Guidelines 

This report has been prepared in accordance with the GRI 

Standards: Core option (Disclosure 102-54). In addition, 

recognizing the importance of Sustainable Development Goals 

(SDGs), BAFS had therefore ensured that its sustainability 

report was consistent with the SDGs which would be used as 

strategic planning guidelines in order to achieve the SDGs at the 

international level. The relationship table is shown in page 25-35 

Process for Defining Contents (Disclosure 102-46)

BAFS carried out a materiality assessment with reference 

to its materiality and opinions from all stakeholder groups 

(Stakeholder Inclusiveness) to review major changes that 

occurred to BAFS and its stakeholders. The processes were as 

follows:

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ About this Report 
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1. การระบุประเด็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การล�าดับประเด็นส�าคัญ

3. การทวนสอบประเด็น

4. การรับรองคุณภาพรายงาน

บริษทัด�าเนนิการคดัเลอืกเนือ้หา และระบปุระเดน็ส�าคญั (Materiality Topics) 

ผ่านกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วม และยงัมกีารทบทวนประเดน็ตามกลุม่ของ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยในขัน้ตอนการจดัประเดน็ส�าคัญด้านความยัง่ยนื พจิารณา 

จากผลการทดสอบประเด็นส�าคัญแต่ละประเด็นใน 2 ด้าน คือ ประเด็นส�าคัญ 

อันเกิดจากการด�าเนินงานขององค์กร และประเด็นที่ส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได ้

ส่วนเสยี จนได้เป็นประเดน็ความยัง่ยนืทีม่สีาระส�าคญั ตามตารางที ่1 โดยบรษิทั 

มีการด�าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเนื้อหา  

(Completeness) สอดคล้องและความครอบคลุมทุกด้านของการด�าเนิน

ธุรกิจ ต่อประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องในบริบทด้านความยั่งยืน 

(Sustainability Context) ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี

หน่วยงานส�านักพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรสรุปข้อมูลผลการทบทวน

เพื่อเสนอฝ่ายบริหารพิจารณารับรองประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

(Disclosure 102-45) จากความเกี่ยวข ้องของธุรกิจและผลกระทบ  

ซึ่งรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการรายงานของผลกระทบรวมกลุ่มบริษัท ได้แก่  

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT), บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ากัด  

(TARCO), บรษิทั บรกิารน�า้มนัอากาศยาน จ�ากดั (IPS), บรษิทั บาฟส์ อนิโนเวชัน่  

ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (BID) และ บริษัท บาฟส์ อินเทค จ�ากัด (BAFS Intech)  

โดยมีการก�าหนดขอบเขตของประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ (Topics  

Boundary) พิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผลกระทบที่เป็นไปได ้

จากการด�าเนินงาน และความพร้อมของข้อมูล ตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผล

ต่อภายนอกองค์กร รายละเอียดแสดงตามตารางข้างล่างนี้

1.  Identification and Stakeholder Engagements 

2.  Prioritization 

3.  Review 

4.  Report Quality Assessment

BAFS selected report content, identified materiality topics 

through stakeholder engagement process and reviewed topics 

based on each group of stakeholders. For the topics prioritization 

process, BAFS considered each topic testing results in 2 areas, 

Significance of economic, environmental, & social impacts 

and Influence on stakeholder assessments & decisions as 

per shown in Table No. 1. BAFS examined the content with 

completeness principle and coverage of all areas of business 

operations to ensure that materiality topics of sustainability 

were consistent in the sustainability contexts principle which 

cover on economic, social and environmental dimensions. 

The Sustainable Development and Corporate Communication 

Bureau was responsible for summarizing information regarding 

the review of results and presenting it to the management for 

approval on key material topics of sustainability accordingly.  

(Disclosure 102-45) This report includes reports on the overall 

impacts derived from the activities of BAFS GROUP including 

Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT), Thai Aviation 

Refuelling Co., Ltd. (TARCO), Intoplane Services Co., Ltd. (IPS), 

BAFS Innovation Development Co., Ltd. (BID) and BAFS INTECH  

Co., Ltd. (BAFS INTECH). Topic boundaries are considered 

based on business involvement, potential impacts arising from 

operations, information readiness and impacts that might affect 

the external environment. Details are shown below:  

(Disclosure 102-46)
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**เนื่องจากการระบุขอบเขตนี้เป็นการรายงานตาม GRI กระบวนการเก็บข้อมูลยังไม่รวมการเก็บข้อมูลของบริษัทย่อย และข้อมูลภายนอกองค์กรรายงานฉบับนี้จึงเป็น 
การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของบริษัทเท่านั้น
** Reporting boundaries are identified in accordance with GRI principles. Due to information collecting process limitation, the information related to 
BAFS’s subsidiaries and external parties are not included. Therefore, this report discloses the information related to BAFS only.

ตำรำงที่ 1 ประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ Table 1 Sustainability Materiality

ประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ  
(แสดงเนื้อหาเพิ่มเติมในหน้าที่ 24-35) 

(Disclosure 102-47)
Sustainability Materiality 

(Additional details in page 24-35)  
(Disclosure 102-47)

GRI Standard Number / Title
Material Topics 
(GRI Standards) 

(Disclosure 102-47)

ขอบเขตกำรรำยงำน Reporting Boundaries

ภำยในองค์กร
With in the 

Organization ภำยนอกองค์กร

Outside the Organization
 BAFS BAFS 

GROUP

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

201: Economic Performance
204: Procurement Practices
206: Anti-competitive Behavior

  ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่ธุรกิจ องค์กรภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า คู่แข่ง
Shareholders, Creditors, Business partners, 
Concerned Government agencies, Customers 
and Competitors

2. การพัฒนาบุคลากร
 Human resource development

404: Training and Education  ลูกค้า คู่ธุรกิจ
Customers, Business partners

3. สุขภาวะในการท�างาน 
 Happy workplace 

403: Occupational Health and 
Safety

 คู่ค้า ผู้รับเหมา
Supplier and Contractors

4. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
 Community engagement and development

203: Indirect Economic Impacts  ชุมชน สังคม หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
Communities, Societies and Local organizations

5. ความมั่นคงปลอดภัยและแผนการตอบสนอง 
 ชุมชน 
 Security and community response plan 

413: Local Communities  ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน สังคม
Customers, Business partners, Contractors, 
Supplier, Communities and Societies

6. ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance

419: Socioeconomic Compliance คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา
Supplier, Business partners and Contractors

7. การต่อต้านการทุจริต
 Anti-corruption 

205: Anti-corruption   ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวข้อง
Shareholders, Creditors, Customers, Business 
partner, Supplier, Contractors and Concerned 
government agencies

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนา 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 Mitigation of impact and environmental  
 development 

306: Effluents and Waste
307: Environmental Compliance

 คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
Business partner, Communities, Societies and 
Concerned government agencies

9. ประสิทธิภาพพลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change

302: Energy
305: Emissions

 คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
Business partner, Communities, Societies and 
Concerned government agencies
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และในส่วนข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทาง

อากาศ การจดัสรรการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ (น�า้ประปา) การรัว่ไหล 

ของสารเคม ีการก�าจัดของเสยี เป็นผลการด�าเนนิงานเฉพาะพืน้ทีก่ารให้บรกิาร

ของบรษิทัเท่านัน้ ประกอบด้วย สถานบีรกิารจดัเกบ็น�า้มนัอากาศยานดอนเมอืง 

สถานีบริการจัดเก็บน�้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีบริการอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนีม้กีารทวนสอบเนือ้หาส�าคัญเพือ่เสนอฝ่ายบรหิารพจิารณารบัรอง

ประเดน็ส�าคัญด้านความยัง่ยนื โดยคณะท�างานความยัง่ยนื คณะกรรมการความ

ยัง่ยนื ทีม่ผีูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ในบรษิทัและกลุม่บรษิทั ร่วมพจิารณารบัรองความ

ถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

The information regarding occurrence of accidents, waste 
management, air pollution emissions, efficient allocation of 
resources (tap water), chemical leakage and waste disposal only 
belongs to BAFS’s operating sites, consisting of Don Mueang 
Aviation Fuel Storage Station (DMK Depot), Suvarnabhumi Aviation 
Fuel Storage Station (BKK Depot) and Suvarnabhumi Into-plane  
Refuelling Station (BKK Into-plane). 

Report Quality Assessment

This report reviews important content before presenting to the 
management for approval of materiality topics of sustainability. 
The Sustainability Working Group and the Corporate Sustainability 
Committee jointly considered and verified the correctness and 
completeness of information in this sustainability report. 

เนื้อหาการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มบริษัท ที่อยู่นอกเหนือขอบเขต

การรายงานสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจ�าปีของ 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Details beyond scope of this report regarding BAFS 

Group’s operations can be found in the Annual Report of 

Bangkok Aviation Fuel Services Plc. 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560 

หรือรายงานความยั่งยืนฉบับปีที่ผ่านที่ได้ขึ้นเว็บไซต์  

(Disclosure 102-51) ได้ที่

2017 Electronic Sustainability Report or 

Previous Year’s Sustainability Report 

can be downloaded at 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561 

หรือรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้ที่ 

2018 Electronic Sustainability Report 

can be downloaded at 

 http://bafs-th.listedcompany.com/ar.html

 http://bafs-th.listedcompany.com/sd_report.html

 http://bafs-th.listedcompany.com/sd_report.html
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For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are 
appropriately mapped against the SDGs. The GRI SDG Mapping Service was performed on the English translated 
part of the report.

GRI Content Index (Disclosure 102-55)

   Page number(s)  
 GRI Standard Disclosure And/Direct  Omission Relation to SDGs
   Answer

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102: 102-1 Name of the organization  5

General  102-2 Activities, brands, products, and services 5

disclosures 2016 102-3 Location of headquarters 6

 102-4 Location of operations 5

 102-5 Ownership and legal form 6, 12

 102-6 Markets served 5

 102-7 Scale of organization 8-9

 102-8 Information on employees and other workers 108, 109, 155

 102-9 Supply chain 16-17

	 102-10	Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain	 65

 102-11 Precautionary principle or approach 22-23

 102-12 External initiatives 7, 56

 102-13 Membership of associations 7

 102-14 Statement from senior decision-maker 3

 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 61-63

 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 1, 22

 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 51

 102-18 Governance structure 19-21

 102-40 List of stakeholder groups 36, 45

 102-41 Collective bargaining agreements 120

 102-42 Identifying and selecting stakeholders 36

 102-43 Approach to stakeholder engagement 37-40

 102-44 Key topics and concerns raised 37-40
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 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 10, 11. 166

 102-46 Defining report content and topic boundaries 165-166

 102-47 List of material topics 47, 167

 102-48 Restatements of information No any 

  restatements 

  of information

 102-49 Changes in reporting 165

 102-50 Reporting period 165

 102-51 Date of most recent report 128, 168

 102-52 Reporting cycle 165

 102-53 Contact point for questions regarding the report Back Cover

 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 165

 102-55 GRI content index 169

 102-56 External assurance No External 

  Assurance

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 69

Management  103-2 The management approach and its components 69

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 69

GRI 201: 201-1 Direct economic value generated and distributed 69-70  SDG 2, SDG 5, 

Economic     SDG 7, SDG 8,  

Performance     SDG 9

2016

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 49-51

Management 103-2 The management approach and its components 49-51 

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 49

GRI 205: 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 49  SDG 16

Anti-corruption 

2016 

  

   Page number(s)  
 GRI Standard Disclosure And/Direct  Omission Relation to SDGs
   Answer
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GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 130

Management  103-2 The management approach and its components 131-133

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 136-137  

GRI 302:  302-1 Energy consumption within the organization 136-137  SDG 7, SDG 8,

Energy 2016    SDG 12, SDG 13

 302-3 Energy intensity 137-138  SDG 7, SDG 8,  

    SDG 12, SDG 13

 302-4 Reduction of energy consumption 138-140     SDG 7, SDG 8, 

    SDG 12, SDG 13

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 140-141

Management  103-2 The management approach and its components 141

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 142

GRI 305:  305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 142  SDG 3, SDG 12,

Emission 2016    SDG 13, SDG 14, 

    SDG 15

 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 142  SDG 3, SDG 12, 

    SDG 13, SDG 14, 

    SDG 15

 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 142  SDG 3, SDG 12, 

    SDG 13, SDG 14, 

    SDG 15

 305-4 GHG emissions intensity 143  SDG 13, SDG 14, 

    SDG 15

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 150

Management  103-2 The management approach and its components 150

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 151-152

GRI 306: 306-2 Waste by type and disposal method 152  SDG 3,  SDG 6, 

Effluents and     SDG 12

Waste 2016 306-4 Transport of hazardous waste 150, 151  SDG 3, SDG 12

   Page number(s)  
 GRI Standard Disclosure And/Direct  Omission Relation to SDGs
   Answer
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GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 89-90

Management  103-2 The management approach and its components 90-92

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 156

GRI 403: 403-1 Workers representation in formal joint management-worker 91  SDG 8

Occupational  health and safety committees

Health and  403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases,  97, 156  SDG 3, SDG 8

Safety 2016 lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities 

 403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related 98-99  SDG 3, SDG 8

 to their occupation

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 110-111

Management 103-2 The management approach and its components 111-113 

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 115

GRI 404: 404-1 Average hours of training per year per employee 115  SDG 4, SDG 5, SDG 8

Training and  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 111-113   SDG 8

Education 2016 assistance programs 

 404-3 Percentage of employees receiving regular performance  121  SDG 5, SDG 8

 and career development reviews 

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 122-123

Management 103-2 The management approach and its components 122-123 

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 122

GRI 413: 413-1 Operations with local community engagement, impact  123

Local assessments, and development programs 

Communities 

2016

GRI 103: 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 72

Management  103-2 The management approach and its components 72-74

Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach 72

GRI 414: 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 74  SDG 5, SDG 8, 

Supplier Social     SDG 16

Assessment 2016 

  

   Page number(s)  
 GRI Standard Disclosure And/Direct  Omission Relation to SDGs
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