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สําหรับยุทธศาสตร�ความยั่งยืนในอนาคต BAFS ยังคงมุ�งมั่น
การเป�นต�นแบบที่ดีของการเป�นผู�นําด�านการบริการพลังงาน
ที่ดําเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน...
As for the future sustainability strategy, BAFS is
committed to being the role model for the energy
service business, conducting business within the 
framework and principle of sustainability.
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BAFS ดําเนินธุรกิจครบรอบ 36 ป ในป 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
BAFS ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลักบรรษัทภิบาล มีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
อันเปนพ้ืนฐานสําคัญ รวมกับการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) และเสริมสรางนวัตกรรม ควบคูกับการดูแลผูมีสวนได
สวนเสียโดยมุงหวังการเติบโตทางธุรกิจบนหลกัความสมดลุในมติเิศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูความย่ังยืนตามเปาหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และเปนสวนสําคัญท่ีนําพา BAFS สูการเปนผูกําหนดทิศทางธุรกิจบริการ
พลังงานอยางย่ังยืน

ในปจจุบัน ปญหาและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมไดสรางความ
เส่ียงใหมๆ ใหแกภาคธุรกิจ ตั้งแตความเส่ียงดานปฏิบัติการไปจนถึงความ
เสีย่งเชงิกลยทุธซึง่อาจกลายเปนความเสีย่งขององคกรได ดงัน้ัน การดาํเนิน
ธุรกิจของ BAFS ไดคํานึงถึงการยอมรับจากสังคม (License to Operate) 
ที่เปรียบเสมือนใบอนุญาตในการทําธุรกิจยุคใหมที่ไมเพียงแตไดรับการ
อนุญาตใหประกอบกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับเทาน้ัน แตหมายรวมถึง
การเปนท่ียอมรับจากชุมชน สังคม และโลก เพ่ือสรางคุณคาใหกับสังคม
อยางย่ังยืน BAFS ตระหนักถึงการสรางคุณคาและผลลัพธเชิงบวกทางสังคม 
(Positive Social Impact) โดยโครงการท่ีบรษิทัไดดาํเนินการท้ังปจจบุนัและ
อนาคต จะสามารถยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ไดทั้งทางตรงและทางออม 

ในมิติเศรษฐกิจ บริษัทประสบความสําเร็จและมีผลประกอบการท่ีดีในการ
ดําเนินธุรกิจใหบริการน้ํามันอากาศยาน เชนเดียวกันกับความกาวหนาใน
โครงการตางๆ ผานบริษทัยอยในกลุมบรษิทั ไดแก โครงการขยายระบบการ
ขนสงนํา้มนัทางทอภาคพืน้ดนิไปยงัภาคเหนือของ บรษิทั ขนสงนํา้มนัทางทอ 
จาํกัด (FPT) จากคลงันํา้มนับางปะอินไปยงัคลังนํา้มนัจงัหวัดพิจติร (ระยะท่ี 1) 
ซึ่งเปดใหบริการเรียบรอยแลว และคลังน้ํามันจังหวัดลําปาง (ระยะท่ี 2) 
ที่จะเปดใหบริการไดในป 2563 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ 

สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ�
Message from the President

BAFS reached its 36th anniversary in 2019. Over the past years, BAFS 
has adhered to running business on principles of good corporate 
governance, reflecting in efficient management, integrity, fidelity 
and transparency. This together with its knowledge management 
(KM) and promotion of innovation development, BAFS has been 
delivering values to all stakeholders with the aim of growing business 
by balancing economic, social and environmental dimensions, to 
attain the Sustainable Development Goals (SDGs). These are vital 
factors that shall enable BAFS to be in the forefront of sustainable 
energy service business.
Nowadays, social and environmental problem issues have caused 
emerging risks to businesses, ranging from operational risks to 
strategic risks. Therefore, BAFS has placed special emphasis on 
maintaining the “license to operate”, a permission not only to operate 
business in accordance with laws and regulations, but also to be an 
organization that delivers sustainable values for stakeholders, being 
accepted by communities, societies and the world at large.  BAFS 
places emphasis on creating positive impact, thus, BAFS’ present 
and future projects are meant to elevate the quality of economic, 
social and environmental aspects both in process and after process.
For the economic dimension, BAFS has been successful in aviation 
refueling business, as our core business. At the same time, through 
BAFS’ subsidiaries, a wide range of projects have been ongoing. 
These projects include the Northern multi-product pipeline network 
expansion of Fuel Pipeline Transportation Ltd. (FPT) from Bang Pa-in 
Depot to Phichit Depot (phase 1) which has already been opened 
for commercial services, while Lampang Depot (phase 2) will be 
opened in 2020. On innovation development, innovation research 
and development of BAFS Innovation Development Co., Ltd. (BID) 
as well as design, production and assembly of aircraft refuelling 
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vehicle and aviation ground service equipment projects of BAFS 
INTECH Co., Ltd. (BAFS INTECH) are in progress. 
Meanwhile, according to our growth strategy, BAFS plans to invest 
in new businesses to accommodate rapid changes in the business 
environment that includes an expansion of core business to other 
potential airports, both domestically and internationally; investment 
in related and new businesses such as renewable energy and IT 
solution and software development. In addition to an increase in 
revenue from new businesses, BAFS shall maintain our longstanding 
principle of promoting sustainable growth of Thailand’s economy.
Regarding the social dimension, BAFS has initiated a social innovation 
project to drive the community development process in an integrated 
manner for strong, stable and sustainable community. Another major 
social and environmental positive impact and contribution is FPT’s 
Northern multi-product pipeline network project, this oil product 
pipeline transport is a closed system, designed to prevent escape 
of oil vapors, achieve high safety standards, reduce accident rates 
and road surface damages caused by truck transportation as well 
as raise quality of life of people in Northern Region. 
For the environmental dimension, FPT’s Northern multi-product 
pipeline network project reduces emissions of carbon dioxide and 
particulate matter 2.5 micrometers (PM 2.5) which is the country’s 
environmental crisis. Therefore, this project is a part of advancing 
the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 13: 
Climate Action which is the Paris Agreement’s key goal, urging for 
action to combat climate change. In addition, BAFS will be certified 
as Carbon Neutral Company in 2020.
As for the future sustainability strategy, BAFS is committed to being 
the role model for the energy service business, conducting business 
within the framework and principle of sustainability, delivering value, 
positive social impact and being recognized by all stakeholders in 
terms of shared value to economy, society and environment. All of 
these are regarded as a truly sustainable business operation and 
a prototype from which other organizations can learn and apply to 
create sustainability in broad senses.  

บรษิทั บาฟส อนิโนเวช่ัน ดเิวลลอปเมนท จาํกัด (BID) และโครงการออกแบบ 
ผลิต ประกอบรถเติมนํ้ามันอากาศยานและอุปกรณใหบริการภาคพ้ืน
อากาศยานของ บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด (BAFS INTECH) 

บรษิทัวางแผนการขยายธุรกจิใหมตามแผนกลยทุธเพ่ือการเติบโต (Growth 
Strategy) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
โดยมีแผนการขยายธุรกิจหลักไปยังสนามบินท่ีมีศักยภาพท้ังในและ
ตางประเทศ ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และธุรกิจใหมๆ ทั้งธุรกิจพลังงานทดแทน
และการพัฒนาธุรกิจดจิทิลัและซอฟตแวรตางๆ เพ่ิมสดัสวนของรายไดจาก
ธุรกิจใหม และสามารถสานตออดุมการณทางธุรกิจในการสงเสรมิการเติบโต
อยางย่ังยืนของเศรษฐกิจประเทศไทย

ในมิติสังคม โครงการนวัตกรรมทางสังคม โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ
การพัฒนาชุมชนในเชิงบูรณาการรวมกัน โดยมีเปาหมายหลักคือการสราง
กลไกในการขับเคลื่อนชุมชนไปขางหนาอยางเขมแข็ง มั่นคง ย่ังยืน และ
โครงการขยายระบบทอขนสงน้ํามันสายเหนือของ บริษัท ขนสงน้ํามัน
ทางทอ จํากัด (FPT) ที่เปนระบบปด ปองกันไอระเหย มีความปลอดภัยสูง 
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการชํารุดของพ้ืนผิวถนนจากการขนสงทาง
รถบรรทุก ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ีนองชาวภาคเหนือ 
ในมิติสิ่งแวดลอม โครงการขยายระบบทอขนสงนํ้ามันสายเหนือดังกลาว
จะลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ทีเ่ปนวิกฤตของประเทศ ซึง่เปนสวนหน่ึงในการผลักดันเปาหมายการพัฒนา
อยางย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) โดยเฉพาะเปาหมาย SDG 13 Climate Action อันเปนเปาหมาย
สําคัญในความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพ่ือดําเนินการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ BAFS จะเปนบริษัทท่ีมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสทุธิเปนศูนย (CARBON NEUTRAL COMPANY) 
ในป 2563 นี้ 

สาํหรับยุทธศาสตรความย่ังยืนในอนาคต BAFS ยังคงมุงมัน่การเปนตนแบบ
ที่ดีของการเปนผูนําดานการบริการพลังงานท่ีดําเนินธุรกิจตามกรอบความ
ย่ังยืนที่สงมอบคุณคา ผลสะทอนเชิงบวกทางสังคม และการยอมรับจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนการดําเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนอยางแทจริง รวม
ถึงการเปนแบบอยางใหองคกรอื่นๆ สามารถเรียนรู และนําไปประยุกตใช
ใหเกิดความย่ังยืนในวงกวางตอไป

ประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผูอํานวยการใหญ

Prakobkiat Ninnad
                                                                          President
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(Disclosure 102-1)
Name (Disclosure 102-1)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 
BAFS 
BAFS 

 

(Disclosure 102-2 , 102-6) 

(Disclosure 102-2 , 102-6) 
Provide aviation fuel storage and refuelling services at the airports 
including Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui, Sukhothai and Trat.

(Disclosure 102-4)

(Disclosure 102-4)

Bangkok, Thailand 

 
(Disclosure 102-3)

(Disclosure 102-3)

Don Mueang, Don Mueang, 

www.bafsthai.com

Chapter 1 :
รู�จักธุรกิจของบาฟส�
About BAFS
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ข�อมูลองค�กร/ General Information (Disclosure 102-5)

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�

President

นายประกอบเกียรติ นินนาท

Mr. Prakobkiat Ninnad

ทุนจดทะเบียน 

Registered Capital

637,496,657 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 637,496,657 บาท

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

ทุนที่ชําระแล�ว 

Paid-up Capital

637,496,153 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 637,496,153 บาท

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

ข�อกําหนด แนวปฏิบัติ หรือแนวทาง
ในการดําเนินการด�านสิ่งแวดล�อม
(Disclosure 102-11)

Regulations, Practice Guidelines or 
Procedures for Environmental Operation 
(Disclosure 102-11)

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคาร พ.ศ. 2552 และ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ 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)

ข�อกําหนด มาตรฐานท่ีบริษัทยึดถือเป�น
แนวทางปฏิบัติครอบคลุม 3 มิติ
(Disclosure 102-11)

(Disclosure 102-12)

BAFS employs external frameworks, 
guidelines and standards 

(Disclosure 102-11)

(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 

 ระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301:2012 

 มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก 
 Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเปนมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
 นํ้ามันอากาศยาน การปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จาย นํ้ามันอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกัน
 ทั่วโลก 
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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

การเป�นสมาชิกองค�กร

(Disclosure 102-13)

Membership of Associations 

(Disclosure 102-13)

 สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตตามโครงการ
 แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private
 Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

 เขารวมโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย   
 (T-VER)  

 เขารวมภาคีเครือขายการทําแผนแมบทงานบริการวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา
 เพ่ือสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขนอย องคกร
 ความรวมมือทั้ง 10 องคกร

 เขารวมเครือขายธุรกิจที่เอ้ือตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG-Friendly
 Biz) ของสถาบันไทยพัฒน

 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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3,872.4
Million Baht

3,754.3
Million Baht

3,581.3
Million Baht

83.7
Million Baht

52.3
Million Baht

58.9
Million Baht

2562
2019

2561
2018

2560
2017

Service Income Other Income

3,956.1
Million Baht

3,806.6
Million Baht

3,640.2
Million Baht

Total Income

รายได�ของบริษัท / Revenue
(Disclosure 102-7)
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2562
2019

2562
2019

422

92

2561
2018

2561
2018

2560
2017

2560
2017

514
505
414

91

494
411

83

5,612.7

5,458.4 

5,207.1 

307,184

303,520

287,701 

Volume of Jet A-1 
Aviation Refuelling

Number of 
Flights Serviced

ปริมาณน้ํามันและปริมาณเท่ียวบิน ที่ให�บริการ / Volume of Fuel and Number of Flights Serviced 
(Disclosure 102-7)

จํานวนพนักงานทั้งหมด / Total Number of Employees 
(Disclosure 102-7)
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม / BAFS Group and Associate Company
(Disclosure 102-45)

ชนิดของหุ�น
Type of 
Share

ทนุจดทะเบยีน
ชาํระแล�ว
(ล�านบาท)

Paid-up Capital 
(Million Baht)

สดัส�วนการ
ถอืหุ�น

(ร�อยละ)
Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด
เลขท่ี 99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10570 
โทรศัพท 0 2134 4021-6 โทรสาร 0 2134 0420 
Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO)
99 Moo 10, Srisa Jorakhanoi, Bang Saothong, 
Samut Prakarn 10570
Tel : 0 2134 4021-6 Fax : 0 2134 0420
(Disclosure 102-4)

ใหบริการระบบสงน้ํามัน
อากาศยานผานระบบทอ
แรงดันสูง ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
Provide aviation fuel 
transportation through 
underground hydrant 
pipeline network at 
Suvarnabhumi Airport.

สามัญ
Ordinary

530.00 90.00

บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด 
เลขท่ี 424 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 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)

ใหบริการเก็บรักษาและขนสง
นํ้ามันเช้ือเพลิง ทางระบบ
ทอสงน้ํามันใตดิน 
Provide fuel storage and 
fuel transportation through 
underground pipeline 
system.

สามัญและ
บุริมสิทธ์ิ
Ordinary 

and 
Preferred

3,660.67 75.00

บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด
เลขท่ี 171/2 ถนนกําแพงเพชร 6 
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 0 2834 8982-3  โทรสาร 0 2834 8999 
Intoplane Services Co., Ltd. (IPS)
171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Mueang, 
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel : 0 2834 8982-3 Fax : 0 2834 8999
(Disclosure 102-4)

เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงใหแก 
อากาศยาน ซึ่งเปนผูรับเหมา
เฉพาะแรงงาน โดยปจจุบัน
ใหบริการ ณ ทาอากาศยาน
สมุย ทาอากาศยานสุโขทัย 
และทาอากาศยานตราด
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

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บาฟส อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท จํากัด
เลขท่ี 99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10570 
โทรศัพท 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)

ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา 
ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การใหสิทธิและใหบริการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Provide research, 
development, design and 
improvement of innovative 
products including licensing 
and services of  innovation 
and technology.

สามัญ
Ordinary 5.00 100.00

บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด
เลขท่ี 777/5-8 หมู 9 โครงการทิพย 6 ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 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
รถเติมนํ้ามันอากาศยาน
และระบบใหบริการน้ํามัน
อากาศยาน 
Design, produce, assemble 
refuellers and run aviation 
refuelling system.

สามัญ
Ordinary 60.00 90.00

บริษัท บีพีทีจี จํากัด
เลขท่ี 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ ชั้นท่ี 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
BPTG Co., Ltd. (BPTG) 
90 CW TOWER A (33rd Floor), Ratchadaphisek Road, 
Huay Kwang, Bangkok, 10310
(Disclosure 102-4, 102-10)

สถานีบริการน้ํามัน บริเวณ
ดานหนาคลังน้ํามันพิจิตร
คลังน้ํามันนครลําปาง และ
สถานีเพ่ิมแรงดันกําแพงเพชร 
ของบริษัทขนสงน้ํามันทางทอ 
จํากัด
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 100.00 40.00

SUSTAINABILITY REPORT 2019
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Airline Companies

Oil Companies

Retail Investors

Institutional Investors

Airport of Thailand Public 
Company Limited

32.08%

30.57%

23.49%
8.92%

4.94%

1. โครงสร�างผู�ถือหุ�น Shareholding Structure (Disclosure 102-5)

สัดสวนผูถือหุน  ณ  วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) มีดังน้ี
Shareholding proportion as of August 22, 2019 (the latest register book closing date) is as follows:

โครงสร�างการถือหุ�น/โครงสร�างองค�กร
Shareholding Structure/Organization Chart

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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90% 83.3% 75.0% 100.0% 90.0% 40.0%

• ใหบริการสงน้ํามัน
 อากาศยานผาน
 ระบบทอแรงดันสูง 
 ณ ทาอากาศยาน
 สุวรรณภูมิ
 Provide aviation
  fuel transporta-  
 tion through
 under ground
 hydrant pipeline
 network at
 Suvarnabhumi
 Airport.

• สนับสนุนแรงงาน
 ใหระบบจัดเก็บ
 และเติมนํ้ามัน
 อากาศยาน ณ 
 ทาอากาศยาน
 สมุย สุโขทัย
 และตราด
 Labour
 contracting
 service for aircraft 
 refuelling only
 which currently
 operates at
  Samui Airport,
 Sukhothai Airport
 and Trat Airport.

• เก็บรักษาและ
 ขนสงน้ํามันรวม
 ทุกผลิตภัณฑทาง  
 ระบบทอสงน้ํามัน
 ใตพ้ืนดิน
 Fuel storage and
 fuel transportation 
 through under
 ground pipeline
 system.

• ศึกษาวิเคราะห
 วิจัย พัฒนา   
 ปรับปรุง ออกแบบ
  ผลติและจดัจาํหนาย
 ผลิตภัณฑรวมทั้ง
 การใหสิทธ์ิและ
 ใหบริการดาน
 นวัตกรรมและ
 เทคโนโลยี
 Research,
 develop-   
 ment, design
  and  improve
 ment of  inno  
 vative  products   
 including licensing  
 and services  
 of  technology
 and  innovation.

• ประกอบ ออกแบบ
 พัฒนา ผลิตและ
 ใหบริการปรึกษา
 เก่ียวกับรถและ
 อุปกรณตลอดจน
 นวัตกรรมและ
 เทคโนโลยีที่
 เก่ียวของ ที่ใชใน
 กิจการของ
 ทาอากาศยาน
 Design and
 assembly aviation
 refuelling vehicle
 and aviation
 ground service
 equipment

• สถานีบริการน้ํามัน
 บริเวณดานหนา
 คลังน้ํามันพิจิตร
 คลังน้ํามัน
 นครลําปาง และ
 สถานีเพ่ิมแรงดัน
 กําแพงเพชร ของ
 บริษัท ขนสงน้ํามัน
 ทางทอ จํากัด
 Petrol stations    
 located in the
   front area of 
  Pichit Depot,
 Lampang Depot,
 and Kampang
 Petch Booster
  Pump Station of
  Fuel Pipeline
  Transportation
  Co., Ltd.

ให�บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ํามันอากาศยาน ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด
Provide aviation fuel storage and refuelling services at the airports including
Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui, Sukhothai and Trat.

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแล�ว
Paid-up capital of (Disclosure 102-45)

637,496,153

การถือหุ�นในกลุ�มบริษัทและบริษัทร�วม Shareholding structure of BAFS GROUP and Associate company

บาท
Baht
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คณะกรรมการบรษัิท
Board of Directors

คณะกรรมการบรหิาร
Executive Committee

ประธานกรรมการบรหิาร
Executive Chairman

กรรมการผูอํานวยการใหญ
President

ทีป่รกึษาประธานกรรมการบริหาร
Consultant to Executive Chairman

คณะอนุกรรมการกิจการเช้ือเพลิง
Fuelling Operations Committee

รองกรรมการผูอาํนวยการใหญ
Vice President

ผูชวยผูอาํนวยการสํานักพัฒนาอยางย่ังยืน
และสือ่สารองคกร

Assistant Director-Sustainable Development
and Corporate Communication Office

ผูอาํนวยการประจําสํานักประธาน
กรรมการบรหิาร

Director Attached to Executive 
Chairman Office

ผูชวยผูอาํนวยการสํานักเลขานุการบริษทั
Assistant Director-

Corporate Secretary Office

ผูอาํนวยการ
สาํนักตรวจสอบภายใน

Director-Internal 
Audit Office

ผูอาํนวยการ
ฝายการเงินและบัญชี

Director-Finance & Accounting 

ผูอาํนวยการฝาย
ทรพัยากรบุคคลและธุรการ

Director-Human 
Resources & Administration

ผูอาํนวยการฝาย
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

Director-Business
Development & Marketing

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
Nominating and Corporate

Governance Committee

คณะกรรมการความย่ังยืน
Corporate Sustainability Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

2.  โครงสร�างองค�กร (Disclosure 102-18)

 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 Organization Chart of BAFS 

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ผูชวยผูอาํนวยการ
ประธานกรรมการบริหาร

Assistant Director-Executive
Chairman Office

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชวีอนามัยและส่ิงแวดลอมในการทํางาน

Safety, Occupational Health and Environment

ผูแทนฝายบริหารดานระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ

Quality, Occupational Health, Safety and Business Continuity
Management Representative (QMR, OH&SMR and BCMR)

ผูชวยผูอาํนวยการสํานักบรหิารความเส่ียง
และแผนกลยุทธองคกร

Assistant Director-Corporate Risk &
Strategic Management Office

ผูชวยผูอาํนวยการ
สาํนักกรรมการผูอาํนวยการใหญ

Assistant Director-
President Office

ผูอาํนวยการสํานักบริหารระบบ
คณุภาพ ความปลอดภัย

อาชวีอนามัยและส่ิงแวดลอม
Director-Quality Safety Health

and Environment Office

ผูอาํนวยการฝายเทคนิค
Director-Technical

ผูอาํนวยการฝายสถานี
บรกิารจัดเก็บนํา้มนั

สวุรรณภูมิ
Director-Suvarnabhumi 

Airport Depot

ผูอาํนวยการฝายบริการ
นํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูมิ

Director-Suvarnabhumi 
Aviation Refuelling

ผูอาํนวยการฝายสถานีบรกิาร
ดอนเมอืงและภูมภิาค
Director-Donmueang &

Regional Airport

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
Risk Management Committee

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
Remuneration Committee

หมายถึง สายการบังคับบัญชา
Line of Command

หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
Reporting Lines

SUSTAINABILITY REPORT 2019
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13
3 

13
3

205

205

BAFS

3,956.1
Total Revenue  

3,956.1 Million Baht

944.9

944.9 Million Baht

514
422
92

Number of Employee 514 persons
Male: 422 persons
Female: 92 persons

6,122.1 2

6,122.1

8 96
8

96

Receive Storage

Please scan the QR Code
for BAFS Value chain

ห�วงโซ�คุณค�า
Value Chain
(Disclosure 102-9)

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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675

675 Million Baht

4.56
Community Development 

4.56 Million Baht

6

6

    FPT IPS BAFS Intech

TARCO BID BAFS Training Center

6,669
23.6

4,236

4,236

5,612.7
307,184

5,612.7
307,184

Refuelling
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Chapter 2 :
บาฟส�กับความยั่งยืน
BAFS towards Sustainability

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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บริษัทมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับแนวทางของ
ความยัง่ยืน โดยเปาหมายสงูสดุขององคกรไมใชเพียงการแสวงหาผลกาํไร 
แตรวมถึงการสงมอบคุณคาใหแกสังคมผานการดําเนินธุรกิจที่ไมไดสราง
ผลกระทบตอชุมชนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการดําเนินงานท่ีเปน
ระบบปดตลอดสายหวงโซอุปทาน

บริษัทใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสากล โดย
นํามาพิจารณาอยูในกระบวนการการทํากลยุทธ ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ
ความย่ังยืน (Corporate Sustainability Strategy) เปนหน่ึงในกลยุทธหลกั
เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจไปสูการเปนธุรกิจเติมนํา้มันอากาศยานในระดบัสากล
อยางย่ังยืนตามวิสัยทัศนที่กําหนดไววา “บริการธุรกิจพลังงานอยางย่ังยืน 
โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม”

โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการความย่ังยืน  (Disclosure 102-18) ดังน้ี

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)’s 
business ideology is in alignment with sustainability guidelines. 
Its ultimate goal is not only pursuit of profit, but includes delivering 
value to society through BAFS’s business operations with a 
closed-loop supply chain that do not cause community impacts
and are environmentally friendly.

BAFS has placed importance on Sustainable Development Goals
(SDGs) by taking them into consideration during its strategic 
planning process. BAFS’s corporate sustainability strategy is 
one among key strategies set to drive its business towards 
being international and sustainable aviation fuel service provider 
in accordance with its vision: “Sustainability in Energy Services 
with Awareness of Quality Safety and Environment”

BAFS’s sustainability management structure is as shown in below 
figure (Disclosure 102-18):
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(Board of Director : BOD)

(Corporate Sustainability Committee : CSC)

(Sustainability Working Group : SWG)

Corporate
Governance

Corporate strategy Finance and
Accounting

Operation and Customer
Support along

the Supply Chain

Energy and
Environment Labor and Human

Rights

Corporate Governance Risk Management Tax Management Resource Management Employment

Code of Conduct Business Continuity
Management

Labor Practice

Anti Corruption Human Rights

Service Obligation
Environmental 
Management

Procurement

Occupational Health
and Safety in Working

Conditions

Community
Engagement

Hazardous Waste,
Waste, Wastewater

Climate Change

Report operating results

Report operating results

Set up a policy and supervise

Develop an operational framework
for BAFS GROUP level

Supply Chain
Management

โครงสร�างการบริหารจัดการความยั่งยืน (Disclosure 102-18)

Sustainability Management Structure
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คณะกรรมการบริษัท
Board Level (Disclosure 102-26)

กําหนดนโยบาย เปาหมายขององคกร และกําหนดกลยุทธความย่ังยืน
ขององคกร รวมไปถึงการทบทวนผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

To set up policies, corporate goals and sustainability strategy as 
well as conduct reviews on stakeholders.

คณะกรรมการความยั่งยืน
Corporate Sustainability Committee (CSC)
ในระดับธุรกิจ : มีการแตงตั้งคณะกรรมการความอยางย่ังยืน (CSC) 
โดยมีประธานบริหาร เปนประธานคณะกรรมการ และมีผูบริหารสูงสุด
ของบริษัทในกลุมบริษัทเปนกรรมการ มีหนาท่ีกําหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานดานความย่ังยืน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังกลุมบริษัท

Business Level: A Corporate Sustainability Committee (CSC) has 
been established and chaired by the Executive Chairman while 
BAFS Group’s top executives take roles as directors and are 
responsible for setting up a sustainability framework to ensure that 
the corporate sustainability is implemented in the same direction 
within BAFS Group. 

คณะทํางานความยั่งยืน
Sustainability Working Group (SWG)
ในระดับบริษัท : มีการแตงต้ังคณะทํางานความย่ังยืน (Sustainability 
Working Group) โดยมีกรรมการผู อํานวยการใหญเปนประธาน
คณะทํางาน และรองผูอํานวยการฝายหรือผูแทนของฝายเปนกรรมการ
ซึ่งเปนคณะทํางานระดับปฏิบัติการแตละดานท่ีเก่ียวของตามประเด็น
ดานความย่ังยืน เพ่ือเชื่อมโยงถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงาน

Corporate Level: A Sustainability Working Group (SWG) has been 
established and chaired by the President while Deputy Directors or 
representatives take roles as directors. SWG is an operating group 
undertaking each aspect relating to sustainability materiality in 
order to connect to relevant units according to their responsibilities.

บทบาท/ความรับผิดชอบ
Roles and Responsibilities
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กลยุทธ�ความยั่งยืน และการตอบสนองต�อเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ  

Sustainability Strategy to Support Sustainable Development Goals (SDGs)
(Disclosure 102-11, 102-16)

ตามปรัชญาการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ งมั่นการเปนตนแบบที่ดีของ
การเปนผูนําดานการบริการพลังงานท่ีดําเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน 
และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 
อันจะสงเสริมใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงการ
เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีย่ังยืนดวยการสงมอบคุณคาแกกิจการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ในทิศทางท่ีเอื้อตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ตามกรอบเวลาที่โลก
ไดกําหนดรวมกันในป 2573 

บริษัทจึงกําหนด “นโยบายความย่ังยืน” โดยมีวัตถุประสงคเปาหมาย
หลักและกลยุทธดานความย่ังยืนในกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดถือ
การดําเนินงานท่ีเปนเลิศเนนคุณภาพการบริการท่ีดี ดวยมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสงมอบคุณคาตาม
ความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสียไดอยางสมดุลในมติเิศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดลอม 

นอกจากมีนโยบายความยั่งยืนแลว บริษัทยังมีนโยบายอื่นที่สอดคลอง
ตามบริบทความย่ังยืนท่ีจําแนกเป น  3 มิติ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
และส่ิงแวดลอม รวมถึงมเีคร่ืองมอืการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ มมีาตรฐาน 
ทั้งมาตรฐานในระดับสากล และมาตรฐานในระดับประเทศ มาประกอบ
การดําเนินธุรกิจเพ่ือใชเปนแนวทางไปสูความย่ังยืน ตามรายละเอียด ดงัน้ี

According to its business philosophy, BAFS is committed to being 
a good role model as an energy service leader operating the 
business in alignment with the sustainability framework covering three 
dimensions as well as striving to be recognized by stakeholders, 
all of which promote the public and the country. BAFS has been 
in partnership for sustainable development by delivering value 
to business and stakeholders in the direction contributing to 
achieving Sustainable Development Goals (SDGs) within a global 
sustainable development framework for by 2030.

BAFS set up the “Sustainability Policy” which stipulates key 
sustainability objectives, goals and strategies within the framework of 
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 in a balanced manner, encompassing the economic, 
social and environmental dimensions.

In addition to the Sustainability Policy, BAFS has imposed other 
policies which are consistent with sustainability context categorized 
into 3 dimensions including economy, social and environment. 
BAFS has also adopted standardized and systematic management 
tools that meet national and international standards to operate its 
business in order to achieve sustainability, as follows:
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นโยบายความย่ังยนื Sustainability Policy

มิตเิศรษฐกิจ
Economic Dimension

นโยบายบรหิารกจิการทีดี่
และต�อต�านคอร�รปัชัน่

Good Corporate Governance 
and Anti-Corruption Policy

นโยบายบรหิารระบบคณุภาพ
Quality Management

System Policy

นโยบายบรหิาร
ความต�อเน่ืองทางธรุกจิ
Business Continuity

Policy

นโยบายการบรหิารความเส่ียง
Risk Management Policy

นโยบายภาษี
Tax Policy

นโยบายการตลาด
Marketing Policy

นโยบายการจายเงินปนผล
Dividend Policy

นโยบายจัดซื้อจัดจางเพื่อ
ความย่ังยืน

Procurement for Sustainability Policy

มิตสิงัคม
Social Dimension

นโยบายอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน

Occupational Health and Safety in Working 
Conditions Policy

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
Employee Development Policy

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social Responsibility Policy

นโยบายคานิยมองคการ
Corporate Value Policy

มิตสิิง่แวดล�อม
Environmental Dimension

นโยบายการอนุรักษพลังงาน
Energy Conservation Policy

นโยบายส่ิงแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Environment and Climate Change 

Policy

นโยบายการใชภาชนะบรรจุอาหาร
และบรรจุภัณฑอาหาร

Food Container and Food
Packaging Policy
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(ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดทีร่ายงานความย่ังยืนประจําป 2561 หนา 22, รายงานประจําป 2560  

หนา 45, 109,167 และ รายงานความย่ังยืนประจําป 2560 หนา 54 - 55, 66 - 69, 74 - 75, 

100 - 101 หรือ www.bafsthai.com)

การดําเนินการเพ่ือใหองคกรมีกรอบความย่ังยืนท่ีชัดเจนจากท่ีบริษัท
ไดระบุประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญของการดําเนินกิจการในมิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม ตามกระบวนการพิจารณาปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกรวมกับการวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจทั้งทางบวกและ
ลบ ประกอบกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตลอดสาย
หวงโซอปุทานของกจิการ และจดัทาํเปนกรอบความยัง่ยืน (Sustainability 

มาตรฐานระดบัสากล
International Standards

มาตรฐานระดบัประเทศ
National Standards

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 OHSAS 18001:2007
- ระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301:2012
- มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating 
 Standards จาก Joint Inspection Group (JIG): ซึ่งเปนมาตรฐาน
 เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพน้ํามันอากาศยาน การปฏิบัติการ
 รับ-จัดเก็บ-จาย นํ้ามันอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกันท่ัวโลก

-  Quality Management Systems : ISO 9001:2015 

-  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.

- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- มาตรฐานการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกองคกร
- องคการลดกาซเรือนกระจกของภาคเอกชนไทย
- มาตรฐานแรงงาน และมาตรฐานตามกฎหมาย ที่บริษัทมีความ
 เก่ียวของ

-  Internal Audit Standards

-  Audit Standards of External Organizations

-  The Thailand Greenhouse Gas Management Organisation
 (Public Organization)

-  Labour standards and standards required by law, to which
 BAFS is related.

(More details can be found in the Sustainability Report 2018 on page 22, the Annual 

Report 2017 on page 45, 109 and 167 and the Sustainability Report 2017 on page 

54-55, 66-69, 74-75, 100-101, or www.bafsthai.com).

To obtain an explicit sustainability framework according to the 
material topics identified as significant topics for operating business 
in terms of economic, social and environmental dimensions, BAFS 
considered internal and external factors as well as analysed both 
positive and negative business impacts, including stakeholder 
expectations, in order to set up the Sustainability Framework 
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Framework) นําไปสูการกําหนดเปนกลยุทธขององคกร ซึ่งแสดงใหเห็น
แนวทางของบริษัทท่ีไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป 2558 และกําหนด
เปนแผนกลยุทธดานความยั่งยืน (2559 - 2563) และถายทอดลงมาสู 
8 แผนปฏิบัติการดานความย่ังยืน ดังน้ี

“มุงเนนการพัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพ่ือสงมอบ

คุณคาทางเศรษฐกิจ ที่สมดุล 
และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝาย”
“Focus on developing and improving 

operational efficiency to deliver 
balanced economic value and gain 
acceptance from all stakeholders”

“ดําเนินกิจการตลอดหวงโซอุปทาน ที่ครอบคลุม
และรับผิดชอบตอ สังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพ 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย”
“Exercise social and environmental 
responsibility and ensure quality, 

safety and occupational health across 
the supply chain”

“สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการใชทรัพยากร
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

ลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและเปนองคกรท่ีปลอย
กาซเรือนกระจกเปนศูนย”

“Create economic growth by ensuring 
resource efficiency, reducing environmental 

impacts and achieving net zero 
greenhouse gas emissions”

1. แผนการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
2. แผนการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ
 และสังคม

1. Supply chain management plan
2. Business and social innovation  
 creation plan

3. แผนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
4. แผนกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพ่ือความ
 ย่ังยืน
5. แผนการวัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน
6. แผนการมีสวนรวมของชุมชน
3. Stakeholder engagement plan
4. Sustainable procurement plan
5. Employee satisfaction and commitment  
 toward the organization plan
6. Community engagement plan

7. แผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการ
 บรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. แผนการจัดสรรและลดการใชทรัพยากรอยางมี
 ประสิทธิภาพและย่ังยืน
7. Reduction of greenhouse gas emissions  
 and mitigation of climate change problems 
 plan
8. Efficiency and sustainability in resource  
 allocation plan

กลยุทธ�มิติสังคม
Social Dimension Strategy

กลยุทธ�มิติเศรษฐกิจ
Economic Dimension Strategy

กลยุทธ�มิติส่ิงแวดล�อม
Environmental Dimension Strategy

แผนงานตามกลยุทธ�ความยั่งยืน
Action Plans According to BAFS’ Sustainability Strategies

which leads to determination of corporate strategies. This process 
indicates BAFS’s approaches, all of which have been implemented 
since 2015, thus enabling BAFS to set up its sustainability strategic 
plans (2016-2020) which are developed to be 8 sustainability action 
plans, as follows:
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จากการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในดานตางๆ แลวน้ัน บริษัทยังเห็นถึง
ความสําคัญของการกําหนดเปาหมายของแตละแผนงานท่ีสอดคลองและ
ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ดวยการดําเนินการ
เปนลาํดบัตัง้แตชวงป 2559 - 2560 บรษิทัระบ ุขอบเขต/ผูเก่ียวของในสาย
หวงโซอุปทานของบริษัท ประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ และเร่ิมดําเนินการ
ตาม 8 แผนปฏิบัติการดานความย่ังยืน ซึ่งในระหวางการดําเนินการตาม
แผนงาน ชวงป 2561 - 2562 บริษัทกําหนดเน้ือหาของการดําเนินการ
สานสัมพันธกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเพ่ือสรางใหเกิดคุณคารวม 
ผนวกกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการจัดการความรูขององคกรสู
นวัตกรรม และส้ินสดุแผนกลยุทธฉบบันีใ้นป 2563  ซึง่นําไปสูแผนกลยุทธ
เพ่ือการเติบโต (Growth Strategy) ทีส่รางใหเกิดผลลพัธเชงิบวกทางสังคม 
ซึง่จะสงผลใหเกิดการยอมรับและการอนุญาตใหประกอบกิจการจากสังคม 
(Social License to Operate) 

2015

 

2020

2030

In addition to setting the action plans in various aspects, BAFS 
recognized the importance of determining goals for each plan, which 
should be consistent and respond to the Sustainable Development 
Goals (SDGs). During 2016 - 2017, BAFS had identified boundary/ 
relevant persons in its supply chain and material topics and had 
implemented its 8 sustainability action plans. During 2018 - 2019, 
BAFS set up details for building relationships with all stakeholder 
groups to create core value while implementing good corporate 
governance and knowledge management to corporate innovation. 
This strategic plan implementation shall be completed within 2020 
and shall lead to BAFS’s growth strategy which creates a positive 
social impact resulting in a social license to operate.
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ตารางความเชื่อมโยงตัวชี้วัดด�านความยั่งยืนของบริษัทกับเป�าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
A Table Showing Linkage between BAFS's Sustainability Performance Indicators and the 

Sustainable Development Goals (SDGs)

แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

1. การบริหารจัดการหวงโซ
 อุปทาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 หวงโซอุปทาน ดวยการจัดการ
 ความเส่ียงตามหวงโซอุปทาน
 ที่ครอบคลุม 3 มิติ
- พัฒนาระบบการเติมนํ้ามัน
 อากาศยานใหอยูในระดับ 
 มาตรฐานอยางตอเน่ือง

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

- ดําเนินงานตลอดหวงโซอุปทาน
 โดยใสใจในมติสิงัคม สิง่แวดลอม 
 คุณภาพ ความปลอดภัย และ
 อาชีวอนามัย
- การเปนผูนําดานการเติมนํ้ามัน  
 อากาศยาน
- ไมเกิดอุบัติเหตุตออากาศยาน
- ไมเกิดการคอรรัปชั่นภายใน
 หวงโซอุปทาน

- 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  

- ลดตนทุน
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน
 ธุรกิจ โดยมีคุณภาพและ
 ความปลอดภัย
- ลดความเส่ียงดานคอรรัปชั่น
- ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง
 ทางอากาศของประเทศไทย
- สงเสริมการทองเท่ียวของ
 ประเทศไทยดวยการบริการ
 นํา้มนัอากาศยานท่ีมปีระสิทธิภาพ 
 และตรงตอเวลา 

- Reduce costs
- Increase business efficiency  
 based on quality and safety
- Reduce corruption risks
- Reduce environmental impacts
- Increase efficiency in  
 Thailand’s air transportation 
- Promote tourism of Thailand 
 with efficient and punctual 
 aviation fuel services 

- จํานวนอุบัติเหตุจากการ
 ใหบริการเปนศูนย
- รอยละ 100 ของการเติมนํ้ามัน
 อากาศยานท่ีตรงตอเวลา 
 ทั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 และทาอากาศยานดอนเมือง
- ไมมีความผิดพลาดของระบบ
 รับ เก็บ จายน้ํามัน
- ความสําเร็จในการทวนสอบ
 ระบบคุณภาพ (ทุก 6 เดือน)
 surveillance โดย BVC-ISO 
 9001:2015
 surveillance โดย BVC-OHSAS 
 18001:2007
- ไมมีคอรรัปชั่น
- 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
- Surveillance audit success 
 for quality management 
 system (on a 6-month basis): 
 BVC-ISO 9001:2015 and 
 BVC-OHSAS 18001:2007 
 surveillance audits
- No corruption
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SDG ขอท่ี 3 Good Health and Well-Being for People ขอยอย 3.9
บริษัทตอบสนองตามขอ 3.9 โดยการดําเนินกิจการดวยระบบปดและไมมีความผิดพลาดของระบบรับเก็บจายน้ํามันท่ีสงผลตอชีวิต
หรือทรัพยสิน รวมถึงสิ่งแวดลอม และมีมาตรการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการลดการปนเปอนสารเคมี ดวยระบบท่ีไดรับการรับรอง
จาก ISO 9001:2015, OHSAS 18001-2007 และมาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint 
Inspection Group (JIG)
BAFS fulfils 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 ขอท่ี 8 Decent Work and Economic Growth ขอยอย 8.8
บริษัทตอบสนองตามขอ 8.8 ดวยการปกปองสิทธิแรงงานและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและม่ันคงสําหรับผูทํางาน
ทกุคนดวยระบบท่ีไดรับการรับรองจาก OHSAS 18001-2007
BAFS fulfils Sub-item 8.8 by protecting labour rights and promoting safe and secure work environment for all workers with 
the systems certified by OHSAS 18001-2007.

SDG ขอท่ี 12 Responsible Consumption and Production ขอยอย 12.5
บริษัทตอบสนองตามขอ 12.5 ดวยการมีนโยบายส่ิงแวดลอมและนโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือความย่ังยืนท่ีควบคุมและลดการผลิต
ของเสีย และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการลดการใชนํ้าประปา ซึ่งเปนแผนงานความย่ังยืนเร่ืองการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
BAFS fulfils Sub-item 12.5 through the Environment Policy and Sustainable Procurement Policy that control and reduce 
waste production and use resources efficiently such as the potable water consumption reduction project which is 
a sustainability plan for resource efficiency.

SDG ขอท่ี 16 Peace, Justice and Strong Institutions ขอยอย 16.5
บริษัทตอบสนองตามขอ 16.5 ไมมีการทุจริตและการรับสินบน ดวยการจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชั่น และนโยบายจัดซื้อจัดจาง
เพ่ือความย่ังยืน ครอบคลุมพนักงาน คูคา รวมถึงจรรยาบรรณคูคาท่ีมุงเนนเร่ืองการยุติการคอรรัปชั่น และการติดสินบน รวมถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน
BAFS fulfils 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.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

2. การสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ
 และสังคม
- จัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือทําวิจัยผลิต 
 นวัตกรรมในกลุมบริษัท เชน BID
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
 ความรูและศูนยฝกอบรม
 เพ่ือพัฒนาองคความรูของ
 พนักงานนําไปสูนวัตกรรมใน
 องคกร
- มีพ้ืนท่ีใหพนักงานมีการ
 แลกเปลี่ยนเร่ืองนวัตกรรม
- รวมมืองานวิจัยทางสังคมนําไปสู
 นวัตกรรมทางสังคม รวมกับ
 มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
- รายไดจากการจัดอบรมหรือ
 ใหบริการสถานท่ีฝกอบรม
 เก่ียวกับ Fuel Facility 
 งานตรวจสอบใหลูกคา
 สายการบิน และงานท่ีปรึกษา
  Fuel Facility โดยนํา Cost
 Avoidance มารวมดว

- สราง/ตอยอด/วัดประโยชน และ
 เผยแพรนวัตกรรมทั้งนวัตกรรม
 ในกระบวนการ นวัตกรรมทาง
 ธุรกิจ และนวัตกรรมทางสังคม
- ตอบสนองตอการสรางรายได
 จากธุรกิจใหม 
- Create / upgrade / measure 
 benefits and disseminate 
 innovations in both business 
 and social innovation 
 processes
- Generate revenue from new 
 businesses

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน
 ธุรกิจ
- เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
- ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เกิด
 จากการคิดคน พัฒนา 
 จากพนักงานภายในบริษัท
- รายไดจากธุรกิจใหม หรือ
 โครงการท่ีเกิดจากการจัดการ
 ความรู เชน รายไดจาก
 ศูนยฝกอบรมบาฟส BAFS
 Training Center 
- ลดคาใชจายจากการอบรม
 ภายนอก โดยมาใชศูนยฝกอบรม
 บาฟส (BAFS Training Center) 
 แทน
- สงเสริมงานวิจัยและพัฒนางาน
 วิจัยทางดานสังคม เพ่ือพัฒนา
 ชุมชน สังคมในระดับทองถ่ิน 
 และตอยอดไปสูนวัตกรรมทาง
 สังคม
- Increase business efficiency
- Create an innovation culture
- Innovative products 
 researched and developed 
 by BAFS’s employees

- รายไดจากธุรกิจการจัดอบรม
 หรือใหบริการสถานท่ีฝกอบรม
 เก่ียวกับ Fuel Facility 
 งานตรวจสอบใหลูกคา
 สายการบิน และงานท่ีปรึกษา 
 Fuel Facility โดยนํา Cost 
 avoidance มารวมดวย
- Revenue from training or 
 fuel facility services, 
 inspection tasks for airline 
 customers and fuel facility 
 counselling including cost 
 avoidance
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

2. Business and social innovation 
 creation
- Establish a subsidiary to conduct 
 research and produce 
 innovations in BAFS Group 
 such as BID
- Establish a Knowledge 
 Management Committee and 
 Training Centre to enhance 
 employee knowledge, thus 
 leading to corporate innovations
- Provide space for employees to 
 exchange innovation matters
- Collaborate with universities 
 in the areas to conduct social 
 research, thus leading to social 
 innovations

- Revenue from new 
 businesses or projects arising 
 from knowledge management 
 such as BAFS Training 
 Centre
- Reduce expenses on external 
 trainings by using BAFS 
 Training Centre instead 
- Promote and develop social 
 research for local-level 
 community and society 
 development and upgrade to 
 social innovations

 

SDG ขอ 9 Industry, Innovation, and Infrastructure ขอยอย 9.4, 9.5
บริษัทตอบสนองตอขอ 9.4 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน และขอ 9.5 เพ่ิมงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและสงเสริมนวัตกรรม ซึ่งบริษัทไดจัดตั้งบริษัท BID 
เพ่ือพัฒนา วิจัยนวัตกรรมในกลุมบริษัท รวมถึงการท่ีบริษัทมีการจัดการองคความรู ที่สามารถพัฒนาตอยอดไปสูนวัตกรรมที่จะชวย
เสริมสรางพัฒนาใหสังคม และประเทศกาวสูการเปนสังคมแหงนวัตกรรม
SDG Item 9: Industry, Innovation, and Infrastructure Sub-items 9.4, 9.5 
BAFS fulfils 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.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

3. การจัดการมีสวนรวมของ
 ผูมีสวนไดสวนเสีย
-  บรษิทัมีกระบวนการมีสวนรวมกับ
 ทกุกลุมผูมสีวนไดสวนเสียเพ่ือนาํ
 ประเด็นท่ีผูมีสวนไดสวนเสียมีตอ
 บริษัท นํามาปรับปรุงพัฒนา
 เพ่ือบรรลุขีดความสามารถ
 การเปนองคกรระดับสากลดวย
 ความใสใจและการสงมอบคณุคา
 ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุก
 ภาคสวนอยางสมดุลครอบคลุม
 ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
 สิ่งแวดลอม
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. 

- จัดการมีสวนรวมกับผูมีสวนได
 สวนเสียทุกกลุมในประเด็นดาน
 ความย่ังยืนและมีการทบทวน
 อยางตอเน่ือง
- จัดทําแผนงานเพ่ือตอบสนองตอ
 ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
- สรางความไววางใจใหกับลูกคา
 และผูมีสวนไดสวนเสีย
- 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

- เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
 โดยเปนองคกรธุรกิจที่ไม
 เพียงแตแสวงหาผลกําไร 
 แตยังสงมอบคุณคาอื่นๆ ใหตอ
 สังคมและสิ่งแวดลอม
- เกิดความสัมพนัธอนัดีงามระหวาง
 บริษัทกับผูมีสวนไดสวนเสีย
 ทุกกลุมอันจะทําใหเกิดประโยชน
 ตอการดําเนินงานในระยะยาว
- บริษัทไดรับการรับรองจาก
 มาตรฐานระดับสากลอยาง
 มาตรฐาน JIG วาเปนบริษัทท่ีมี
 การดําเนินงานระดับดีเย่ียม
- 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 

- ความพึงพอใจลูกคามากกวา
 รอยละ 86 
- ไดรับประกาศรายช่ือหุนย่ังยืน
- การประเมินผลการกํากับดูแล
 กิจการท่ีดี หรือ CGR อยูใน
 ระดับดีมาก
- Above 86% customer 
 satisfaction 
- Be recognized as Thailand 
 Sustainability Investment 
- Excellent level of CGR 
 assessment
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SDG ขอ 17 Partnerships for the Goals ขอยอยท่ี 17.16
บริษัทตอบสนองตามขอ 17.16 สรางความเขมแข็งในภาคธุรกิจเพ่ือใหเกิดความรวมมือในระดับสากล ซึ่งบริษัทมีแผนงานการมีสวนรวม
กับผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือความย่ังยืนท่ีจะมีสวนชวยใหเกิดการรวมกันพัฒนาเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนกับบริษัท
อื่นๆ ที่อยูในหวงโซอุปทานเดียวกัน

SDG Item 17: Partnerships for the Goals, Sub-item 17.16

BAFS fulfils 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.

แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

- 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.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

4. กระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อ
 ความย่ังยืน
- จัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือ
 ความย่ังยืน และจรรยาบรรณ
 สําหรับคูธุรกิจ เพ่ือเปนหลัก
 ในการดําเนินงาน
- แผนงานการมีสวนรวมกับคูคา 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปพรอมกนั 
 ซึ่งบริษัทไดเขาไปมีสวนรวมกับ
 คูคา ดวยการแนะนําใหคูคา
 เขารวมการดําเนินงานภายใน
 ดวยแนวทางแหงการพัฒนา
 เพ่ือความย่ังยืน

4. Sustainable Procurement

- Develop a sustainable 
 procurement policy and 
 a Supplier code of conduct 
 as principles of operations 

- Supplier engagement plan 
 for simultaneous 
 development. BAFS has 
 engaged with Supplier by 
 advising them to apply the 
 sustainable operations

- ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
 โดยคํานึงถึงประเด็นทางสังคม 
 สิ่งแวดลอม และการไมละเมิด
 สิทธิมนุษยชนทั้งตอพนักงาน
 หรือคูคา
- สงเสริม พัฒนาคูคา ใหมีการ
 ดําเนินงานเร่ืองความย่ังยืน 
 อันจะทําใหลดความเส่ียงท่ี
 เกิดจากคูคาตอการดําเนินงาน
 ระหวางกันได

- Carry out the procurement 
 by considering social and 
 environmental issues and 
 ensuring no human rights 
 violations against employees 
 or Supplier 

- Promote and develop 
 supplier to ensure 
 sustainable operations which 
 can reduce risks arising 
 from supplier

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนิน
 ธุรกิจ
- ลดความเส่ียงในประเด็นดาน
 สังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิ
 มนุษยชนในคูคา
- เพ่ิมเครือขายการดําเนินงานดาน
 ความย่ังยืน อันจะเปนจุดแข็ง
 ของบริษัทท่ีจะสามารถพัฒนา
 ขีดความสามารถใหกาวสูระดับ
 สากลได
- สงเสริมใหสังคมมีการคาขาย
 อยางเปนธรรมมากข้ึนเพ่ือให 
 เกิดความย่ังยืนไปพรอมกัน
- ลดของเสียจากการดําเนินงาน
 ที่ผิดกฎหมาย ทําใหสิ่งแวดลอม
 นาอยู และไมสูญเสียระบบนิเวศ
 ในระยะยาว

- Increase business efficiency 

- Reduce risks concerning 
 the society, environment and 
 human rights of supplier

- ความสําเร็จในการทวนสอบ 
 (6 เดือน)
 surveillance โดย BVC- 
 ISO9001:2015
 surveillance โดย BVC- OHSAS 
 18001:2007
- มีจํานวนคูคาท่ีเขารวมเปนหน่ึง
 ในภาคีเครือขาย โครงการ
 แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
 ไทยในการตอตานการทุจริต
 (CAC) มากข้ึน 

- Surveillance audit success 
 (6 months) for BVC-ISO 
 9001:2015 and BVC-OHSAS 
 18001:2007 

- A higher number of suppliers 
 joining the CAC membership

 

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

page
33



SDG ขอ 8 Decent Work and Economic Growth ขอยอย 8.8 
บริษัทตอบสนองตามขอ 8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและม่ันคงสําหรับผูทํางานทุกคน

SDG Item 8: Decent Work and Economic Growth, Sub-item 8.8 
BAFS fulfils Sub-item 8.8: Protection of Labour Rights and Promotion of Safe and Secure Work Environment for all Workers.

แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

- 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

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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SDG ขอท่ี 10 Reduce Inequality ขอยอย 10.4 
บริษัทตอบสนองตามขอ 10.4  ลดความไมเสมอภาคและการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน ดวยการจัดทํานโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือความ
ย่ังยืน ครอบคลุมพนักงาน คูคา รวมถึงจรรยาบรรณคูคาท่ีมีประเด็นการดําเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ ดวยการ
ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คูคา หรือบุคคลที่เขามารวมดําเนินการภายในบริษัท

BAFS fulfils Sub-item 10.4: 
Reduction of Inequality and Non- Violation of Human Rights, by developing a sustainable procurement policy 
encompassing employees and suppliers as well as a supplier code of conduct ethics focusing on human right principles 
by not violating human rights of employees, supplier or individuals involving in internal operations.

SDG ขอท่ี 12 Responsible Consumption and Production ขอยอย 12.7
บริษัทตอบสนองตามขอ 12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางเพ่ือความย่ังยืน ดวยการทําแผนจัดซื้อจัดจางรวมกับคูคา 
เพ่ือสงเสริมใหคูคามีแนวทางการดําเนินงานดานความย่ังยืน

SDG Item 12: Responsible Consumption and Production, Sub-item 12.7 
BAFS fulfils Sub-item 12.7: Promotion of Sustainable Procurement Practice Guidelines, by developing procurement plans 
with supplier to encourage them to have approaches to sustainable operations.

SDG ขอท่ี 16 Peace, Justice and Strong Institutions ขอยอย 16.2, 16.5
บริษัทตอบสนองตามขอ 16.2 ไมมีการใชประโยชนไมถูกตอง เชน คามนุษย และขอ 16.5 ไมมีการทุจริตและการรับสินบน ซึ่งบริษัท
มนีโยบายชัดเจนท่ีจะไมสนับสนุนคูคาท่ีใชประโยชนจากแรงงานเด็ก หรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย โดยบริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งไดระบุในจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณคูธุรกิจ ไวอยางชัดเจน

SDG Item 16: Peace, Justice and Strong Institutions, Sub-items 16.2, 16.5 
BAFS fulfils 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 suppliers with child labour abuses or 
illegal labours. BAFS adheres to human rights principles which are clearly prescribed in the codes of conduct for suppliers 
and employees.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

5. การวัดระดับความพึงพอใจ  
 ของพนักงาน
- จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
 ในการทํางานของพนักงาน
- สื่อสารและสรางความเขาใจเรื่อง
 ระบบการประเมินผลการทํางาน 
 และเสนทางความกาวหนา
 ในสายอาชีพใหแกพนักงาน
 ภายในบริษัท
- แลกเปลี่ยน รับฟงความคิดเห็น
 จากพนักงาน และนํามาพัฒนา
 ปรับปรุงงานดานการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลของบรษิัท

5. Employee Satisfaction 
 Survey

- Create an employee 
 satisfaction survey 

- Communicate and enhance 
 an understanding of work 
 performance evaluation 
 system and career paths 
 for employees 

- วัดผลความพึงพอใจของ
 พนักงานและความผูกพันตอ
 องคกร และมีแผนตอบสนอง
 ตอผลความพึงพอใจของ
 พนักงานอยางเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปน
 มืออาชีพมีจริยธรรม อยูบนหลัก
 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
 หลักสิทธิมนุษยชน 

- Measure employee 
 satisfaction results and 
 develop an appropriate 
 response plan to the 
 employee satisfaction 

- Enhance human resource 
 capacity to ensure 
 professionalism, ethical 
 behaviours under the 
 principles of good corporate 
 governance and human 
 rights principles

- เพ่ิมประสิทธิภาพในงานบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล
- นาํผลความพึงพอใจของพนักงาน
 พรอมขอเสนอแนะมาปรับปรุง
 การดําเนินงานดานบุคลากรของ
 บริษัท
- เกิดความผูกพันท่ีดีระหวาง
 พนักงานและองคกร
- บุคลากรไดรับการพัฒนา ทําให
 องคกรมีโอกาสในการพัฒนา
 มากข้ึนจากตัวบุคลากรท่ีเขมแข็ง
- เกิดความเทาเทียมกัน ในการ
 จางงาน

- Increase efficiency in human 
 resource management 

- Use the employee 
 satisfaction survey results 
 and suggestions for 
 improvements on human 
 resource management

- ไมเกิดอุบัติเหตุตอพนักงาน และ
 พนักงานตองไมมีโรคที่เกิดจาก
 การทํางาน
- ไมมีขอรองเรียนดานการละเมิด
 สิทธิมนุษยชนหรือแรงงาน
- ความพึงพอใจในการทํางาน
 และความผูกพันธตอองคกร
 ของพนักงานมากกวารอยละ 75 
 (ประเมินปเวนป)
- รอยละ100 ของความสําเร็จ
 ตามแผน Knowledge 
 Management Master Plan
- รอยละ 80 ของผลการติดตาม 
 Competency บุคลากรท่ีไดรับ
 การพัฒนาตามแผน

- No record of employee 
 accident and occupational 
 disease

- No record of complaint on 
 infringement of human rights 
 or labour rights

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

- Exchange and listen to 
 opinions from employees 
 which will be used for 
 improvement of the 
 Company’s 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

- Above 75% employee 
 satisfaction and commitment 
 (A survey is conducted every 
 other year)

- 100% success of the 
 Knowledge Management 
 Master Plan 

- 80% of follow-up results of 
 employee competency 
 according to the 
 development plan

SDG ขอท่ี 8 Decent Work and Economic Growth ขอยอย 8.5, 8.8
บริษัทตอบสนองตามขอ 8.5 และ ขอ 8.8 การบรรลุการจางงานเต็มที่และมีการสรางงานท่ีเหมาะสมทุกเพศอยางเทาเทียม ซึ่งบริษัทให
ความสําคัญกับการจางงานอยางเทาเทียม โดยมจีรรยาบรรณพนักงาน นโยบายพนักงาน และคูมอืพนักงานท่ีเปนการกํากับดแูลภายใน 
รวมถึงการปกปองสิทธิแรงงานและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและม่ันคงสําหรับผูทํางานทุกคน

SDG Item 8: Decent Work and Economic Growth, Sub-items 8.5, 8.8 
BAFS fulfils 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 labour right protection and promotion of safe and secure work 
environment for all workers. 
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

6. การมีสวนรวมกับชุมชน
- มีแผนแมบทงานดานชุมชน
 ของพ้ืนท่ีดอนเมืองและพ้ืนท่ี 
 สุวรรณภูมิ โดยมุงหวังการมี
 สวนรวมในการพัฒนา สนับสนุน 
 และสงเสริม คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 ของชุมชน สังคม รวมไปถึง
 การดูแลสิ่งแวดลอม
- จัดตรวจสุขภาพชุมชนประจําป 
 เพ่ือใหชุมชนไดเขาถึงการบริการ
 และการรักษาท่ีมีคุณภาพ

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 

- สรางการมีสวนรวมกับชุมชน  
 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
 ใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
 ไดอยางย่ังยืน
- เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
 ชุมชนโดยรอบกับบริษัท
- สนับสนุนใหชุมชนไดมีโอกาส
 เขาถึงทรัพยากรมากข้ึน เชน 
 ทุนการศึกษาเด็กในพ้ืนท่ี และ
 การไดรับการตรวจสุขภาพ
 อยางท่ัวถึง

- Enhance community 
 engagement to promote 
 community’s sustainable 
 self-reliance 

- Build good relationships 
 with the communities 
 surrounding the company 

- บรษิทัไดรบัความรวมมอืกับชมุชน
 โดยรอบเปนอยางดี
- ชุมชนเกิดความเช่ือถือตอการ
 ดําเนินงานของบริษัท
- สรางเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
- สนับสนุนใหชุมชนไดมีโอกาส
 เขาถึงทรัพยากรมากข้ึน เชน 
 ทุนการศึกษาเด็กในพ้ืนท่ี และ 
 การไดรับการตรวจสุขภาพ
 อยางท่ัวถึง

- BAFS receives good 
 cooperation from the 
 surrounding communities. 

- Boost communities’ trust in 
 the Company’s operations 

- Build public networks for 
 community development 

- ความพึงพอใจของชมุชนมากกวา
 รอยละ 80 (ประเมินทุก 2 ป)
- ไมมีการรองเรียนอยางเปน
 ทางการ

- Above 80% community 
 satisfaction (A survey is 
 conducted every two years) 

- No official complaint

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

- Arrange annual health 
 check-ups for the 
 communities to ensure their 
 access to quality medical 
 treatment

- Support the communities 
 to gain more access to 
 resources such as 
 scholarships to children in 
 the areas and health 
 check-ups to all people

- Support the communities to 
 gain more access to 
 resources such as 
 scholarships to children in 
 the areas and health 
 check-ups to all people

SDG ขอท่ี 3 Good Health and Well-Being for People ขอยอย 3.7
บรษิทัตอบสนองตามขอ 3.7 การเขาถึงการบริการสาธารณสุขจาํเปนท่ีมคีณุภาพและเขาถึงได ดวยโครงการตรวจสุขภาพชุมชนประจาํป
ของบริษัท และโครงการตอเน่ืองท่ีเก่ียวกับสุขภาวะท่ีดีของชุมชน

SDG Item 3: Good Health and Well-Being for People, Sub-item 3.7 
BAFS fulfils Sub-item 3.7 by promoting access to necessary and quality public health services through the annual community 
health check-up project and the continued project on happy community.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

7. การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกและบรรเทาปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- มีนโยบายการดําเนินงานเร่ือง
 ดังกลาวอยางชัดเจน 
- มีมาตรการลดการปลอยกาซ
 เรือนกระจก ในทุกการดําเนินงาน 
 โดยเร่ิมจากการจัดทําบัญชีการ
 ปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสามารถ
 ตรวจสอบได
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

- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
 เปนศูนย
- พนักงานมีจิตสํานึกการรักษา
 สิ่งแวดลอม
- Reach zero net greenhouse 
 gas emissions 
- Employees’ awareness of 
 environmental conservation

 - บริษัทมีคารบอนเครดิต
- บริษัทสามารถลดการปลอยกาซ
 เรือนกระจก ซึ่งทําใหสิ่งแวดลอม
 ดีขึ้น
- BAFS earns carbon credits. 
- BAFS’s reduction of 
 greenhouse gas emissions 
 results in better environment

- รอยละ 100 ความสําเร็จของ
 แผนลดภาวะโลกรอน
- การเปนองคกรท่ีลดการปลอย
 กาซเรือนกระจกเปนศูนย
- 100% success of Global 
 Warming Reduction Plan 
- Become a Carbon Neutral   
 Company

SDG ขอท่ี 13 Climate Action ขอยอย 13.2
บริษัทตอบสนองตามขอ 13.2 บูรณาการมาตรการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ซึ่งบริษัทตระหนักถึงเร่ืองนี้
จึงมีนโยบายส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDG Item 13: Climate Action, Sub-item 13.2 
BAFS fulfils 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.
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แผนความยั่งยืน
Sustainability Plans

เป�าหมายของแผนงาน
Goals

ประโยชน�ที่เกิดขึ้นต�อบริษัท
และสังคม ส่ิงแวดล�อม

Benefits to the Company, 
Society and Environment

ตัวชี้วัดของแผนงาน
Key Performance Indicator 

(KPI)

8. การจัดสรรลดใชทรัพยากร
 อยางมีประสิทธิภาพและ
 ย่ังยืน
- มแีผนงานการลดการใชนํา้ประปา
 ในองคกร 
8. Efficiency and Sustainability 
 in Resource Allocation
- A water consumption reduction 
 plan within the organization 

- ลดการใชทรัพยากรส้ินเปลือง
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พนักงานมีจติสาํนึกในการอนุรกัษ
 ทรัพยากรในองคกร
- Reduce wasteful use of 
 resources efficiently 
- Employees have awareness 
 of environmental 
 conservation

- บริษัทลดการใชนํ้าประปา
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- บริษัทลดคาใชจายได
- พนักงานมีจิตสํานึกของการ
 อนุรักษทรัพยากรและ
 สิ่งแวดลอม
- BAFS can reduce potable 
 water consumption efficiently. 
- BAFS can cut expenses. 
- Employees have awareness 
 of resource and 
 environmental conservation

- การลดการใชนํ้าภายในองคกร 
 จํานวนรอยละ 5 จากคาเฉล่ีย
 ปริมาณการใชนํ้าของปที่ผานมา
- A 5% reduction in water 
 consumption within the 
 organization from the 
 average water consumption 
 volume of the previous year

 
SDG ขอท่ี 6 Clean Water and Sanitation ขอยอย 6.3
บริษัทตอบสนองตามขอ 6.3 ลดมลพิษ ลดการปลอยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดสวนน้ําเสียท่ีไมผานกระบวนการ และนําน้ํา
กลับมาใชใหมเพ่ิมขึ้น

SDG Item 6: Clean Water and Sanitation, Sub-Items 6.3
BAFS fulfils Sub-item 6.3 by reducing pollution, minimizing releases of chemicals and hazardous materials and the propor-
tion of unprocessed wastewater, and increasing water reuse. 

SDGs ขอท่ี 12 Responsible Consumption and Production ขอยอย 12.2, 12.5
บริษัทตอบสนองตามขอ 12.2 บรรลุการจัดการท่ีย่ังยืนและการใชทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และ ขอ 12.5 ลดการผลิต
ของเสียโดยปองกัน การลด การแปรรูป การใชซํ้านํากลับมาใชใหม ซึ่งแผนเร่ืองนํ้าท่ีบริษทัดําเนินการอยูนั้น อาจจะพัฒนาไปจนถึงการ
จัดทํา Water Footprint เพ่ือแสดงใหเห็นวาบริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานเร่ืองการจัดการน้ําอยางจริงจัง ถึงแมวาทรัพยากรน้ํา 
ไมใชทรัพยากรหลักของการดําเนินงานภายในบริษัทก็ตาม

SDG Item 12: Responsible Consumption and Production, Sub-items 12.2, 12.5 
BAFS fulfils 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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การดําเนินงานกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และประเด็นสําคัญด�าน
ความยั่งยืน

บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากกระบวนการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ ดวยการดําเนินการใหบรษิทัมกีรอบการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีชดัเจน
โดยกําหนดประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนของกิจการ (Material Topics) 
จากการพิจารณาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ประกอบกับความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทานของธุรกิจ ดังน้ันการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของบาฟส จึงมิไดมองเพียงในระดับกระบวนการและการ
สงมอบบริการเทาน้ัน แตยังตองพิจารณาการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

และในป 2562 (Disclosure 102-40, 102-42) บริษัทดําเนินการทบทวน
ผูมีสวนไดสวนเสีย จัดลําดับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมระบุความ
ตองการ ความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสีย ตลอดจนการสรางแผนการ
ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งในป 2562 บริษัทมีการทบทวนกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผลการทบทวนยังคงเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมเดิม จํานวน 7 กลุม (Disclosure 102-40) ไดแก 1. ผูถือหุน 2. ลูกคา 
3. พันธมิตรทางธุรกิจ 4. พนักงาน 5. สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
6. ผูกํากับดูแล และ 7. คูแขง โดยมีแผนการมีสวนรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย ดังรายละเอียดท่ีแสดงในตาราง

Stakeholder Engagement and Material Aspects

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 consisted of holisticbusiness operations across the 
supply chain.

In 2019, (Disclosure 102-40, 102-42) BAFS reviewed stakeholder, 
categorized stakeholder groups and identified needs, concerns 
and expectations of stakeholders as well as set response plans 
to stakeholders. To summarize, BAFS is having 7 stakeholder 
groups (Disclosure 102-40), which are 1) Shareholders; 2) Customers; 
3) Regulators; 4) Employees; 5) Business Partners; 6) Society, 
Community and Environment; and 7) Competitors. BAFS’ stakeholder 
engagement plans are as shown in the table below: 
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

1. ผู�ถือหุ�น
 Share
 holders 

• ความโปรงใสดานการกํากับ
 ดูแลกิจการ
• ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี
 และตอเน่ือง
• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
• ประเด็นทางกฎหมาย
 และผลกระทบตอธุรกิจ
• การเปดตลาดใหมหรือขยาย
 ขอบเขตการใหบริการ
• แผนธุรกิจที่มีการเติบโต
 อยางย่ังยืน
• ธุรกิจไมหยุดชะงัก
• Transparency in corporate
 governance 
• High and sustainable
 return on investment 
• 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
 ย่ังยืนจากมาตรฐานภายใน
 (หนา 22-24)
• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 ขององคกร
• จัดการมีสวนรวมกับผูมี
 สวนไดสวนเสียโดยตรง เชน
 การประชุม การสัมมนา 
 การสานเสวนา เปนตน
 เพ่ือสงเสริมการแลกเปล่ียน
 ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
 สานสัมพันธกับผูมีสวนได
 สวนเสียกลุมนี้ไดอยางมี
 ประสิทธิภาพ
• บริษัทมีแผนการรองรับใน
 การดําเนินธุรกิจอยาง 
 ตอเน่ือง
• Detail as shown in   
 Sustainability Standards 
 (page 22-24) 
• Corporate Governance
• Engage with direct
 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

• หนวยงานท่ี
 เก่ียวของ 
 รายงาน
 ผลตอผูบังคับ
 บัญชารายเดือน
 และคณะ
 กรรมการ
 ความย่ังยืน
 รายไตรมาส
• Relevant work
 units  submit
 results  reports
 to superiors   
 on a monthly  
 basis and 
 to the
 Corporate 
 Sustainability
 Committee on
 a quarterly
 basis

• การประชุมผูถือหุน
• รายงานประจําป
• การแถลงผลการดําเนินงาน
 รายไตรมาส
• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Shareholders' meeting 
• Annual report 
• Quarterly  performance
  reports 
• Investor relations 
 activities 
• Complaints or 
 suggestions
 made via channels 
 provided

ตารางแผนการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย Stakeholders Engagement Plans
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Setting up business
 continuity plans 

2. ลูกค�า
 Customers

• การบริการท่ีมีคุณภาพและ
 ตอบสนองตอความตองการ
• การสงมอบบรกิารท่ีปลอดภยั
 ไดมาตรฐานและตรงเวลา
• ความสามารถในการ
 ตอบสนองตอลูกคาท่ี
 เหมาะสม
• Quality services that meet
 requirements 
• Deliveries of safe,
 standard
 and punctual services 
• Appropriate customer
 response capability

• การบริหารหวงโซอุปทาน
 อยางสมดุล
• ขอมูลเพ่ิมเติม ตาม
 รายละเอียด
 ในหัวขอ ความรับผิดชอบ
 ตอลูกคาและผูรับบริการ  
 (หนา 120-123)
• Balanced supply chain
 management 
• Additional information is
 shown in Responsibilities
 to Customer
 (page 120-123)

• หนวยงานท่ี
 เก่ียวของ 
 รายงาน
 ผลตอผูบังคับ
 บัญชารายเดือน
 รายไตรมาส
 และรายป
• Relevant work
 units submit
 reports to  
 superiors on
 a quarterly
 and a yearly
 basis

• กิจกรรมลูกคาสัมพันธ
• การเขาพบลูกคาตาม
 แผนงาน
• การสํารวจความพึงพอใจ
 ลูกคาประจําป
• เอกสารขอมูล จดหมายขาว
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Customer relations
 activities 
• Customer visits as planed 
• Annual customer
 satisfaction survey
• Communicating
 regularly via
 documents and new
 releases
• Complaints or
 suggestions
 made via channels
 provided
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

3. พันธมิตร
 ทางธุรกิจ
 Business
 Partners

• กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
 ที่โปรงใส
• การใหผลตอบแทน
 ที่เหมาะสมตรงเวลา
• การเปนพันธมิตรเพ่ือเพ่ิม
 คุณคาตอกันอยางย่ังยืน
• การจายคาตอบแทน
 ที่เปนธรรม
• ความโปรงใสดานการกํากับ
 ดูแลกิจการ
• ความเครงครัดในการปฏิบัติ
 ตามเง่ือนไขตางๆ ที่ไดตกลง
 กันไว
• ประเด็นทางกฎหมายและ
 ผลกระทบตอธุรกิจ
• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ
 กติกาของการแขงขันท่ีดี
  และไมทําลายช่ือเสียงของ
 คูแขง

• รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไข

 ที่มีตอเจาหน้ีโดยเครงครัด

• การดําเนินการโดยท่ีกิจการ

 ไมมีการหยุดชะงัก 

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
• การบริหารหวงโซอุปทาน
 อยางสมดุล
• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนีท้ราบถึงสิง่ทีผู่มสีวนได
 สวนเสียใหความสนใจผาน
 สื่อตางๆ
• Good corporate 
 governance 
• Balanced supply  chain
 management
• Communicate issues
 being interested by
 this group of  stakeholder
 via a  communication  
 media provided

• หนวยงานท่ี
 เก่ียวของ 
 รายงาน
 ผลตอผูบังคับ
 บัญชารายเดือน
 รายไตรมาส  
 และรายป
• Relevant work
  units  submit  
 results  reports 
 to superiors
 on  a monthly,
 a quarterly  
 and a  yearly
  basis

• ประชุมรวมกันตามวาระ
• ติดตอสื่อสารผานอีเมลและ
 โทรศัพทอยางสมํ่าเสมอ
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Having meetings as 
 appropriate 
• Communicating  regularly
  via e-mail  and telephone 
• Complaints or 
 suggestions
 made  via channels 
 provided
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Transparent  procurement
 process 
• Appropriate and  punctual
  payment 
• 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 Continuity

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

4. พนักงาน
 Employees

• คาตอบแทนสิทธิประโยชน
 ความมั่นคงในอาชีพ
• การเติบโตในสายงานความ
 กาวหนาทางสายอาชีพ
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 ในการทํางาน
• การส่ือสารเก่ียวกับทิศทาง
 ธุรกิจและผลประกอบการ
 ของบริษัท
• การเสริมสรางแรงงาน
 สัมพันธที่ดี
• การสงเสริมองคความรู
• 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 

• รายละเอียดตามบทความ
 ย่ังยืนดานบุคลากร
 (หนา 124-139)
• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนี้ ทราบถึงสิ่งท่ีผูมี
 สวนไดสวนเสียจะไดรบั
 ประโยชนจาก
 สื่อประชาสัมพันธขององคกร
 และกิจกรรมของพนักงาน
 ตลอดจนการเปดเวทีประชุม
 เพ่ือพูดคุยในเร่ืองของ
 สวัสดิการและสิทธิประโยชน
 ที่พึงไดรับ
• การสํารวจความพึงพอใจ
 และความผูกพันของ
 พนักงาน 
• กิจกรรม HR สัญจร
• Detail as shown in 
 Sustainable human 
 resource (page 124-139)

• หนวยงานท่ี
 เก่ียวของ 
 รายงาน
 ผลตอผูบังคับ
 บัญชาปละคร้ัง
• Relevant work
 units  submit
  results  reports
 to superiors 
 on a yearly
  basis

• การประชุมพนักงาน
 เพ่ือชี้แจงผลการดําเนินงาน
 ประจําป
• วารสารพนักงานประจําเดือน
• การสํารวจความพึงพอใจ
 และความผูกพันของ
 พนักงาน 
• กิจกรรม HR สัญจร
• กิจกรรมพนักงานสัมพันธ
• การส่ือสารขอมูลขาวสาร
 ผาน
 ชองทางส่ือสารภายใน
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Employee meeting for
  annual performance 
 presentation 
• Monthly employee  journal 
• Employee Satisfaction
 Survey and Commitment
• HR Outing Activities
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Developing the
 knowledge of employees

• 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 
• Employee Satisfaction
 Survey and Commitment 
• HR Outing Activities

• Employee relations 
 activities 
• Information and   news
 release via internal
 communication  channels 
• Complaints or 
 suggestions made via
 channels

5. สังคม
 ชุมชน และ
 ส่ิงแวดล�อม
 Society,
  Community
 and
 Environment

• ความผูกพันของชุมชนตอ
 องคกร
• การไมเกิดผลกระทบจากการ
 ดําเนินงานตอสังคมชุมชน
 และสิ่งแวดลอม
• การพัฒนาของชุมชนเพ่ือการ
 พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน
• การดูแล สังคม สิ่งแวดลอม
 และสุขภาพของคนในชุมชน
 รอบพื้นท่ีประกอบการ
• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี

• รายละเอียดตามบทความ
 ย่ังยืนดานสังคมและชุมชน
 (หนา 140-149)
• รายละเอียดตามบทความ
 ย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม
 (หนา 150-171)
• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนี้ ทราบถึงสิ่งท่ีผูมีสวน
 ไดสวนเสียใหความสนใจ
 ผานส่ือประชาสัมพันธชุมชน
 หรือบอกผานผูนําชุมชน
 รวมไปถึงหนวยงานสวน
 ทองถ่ิน 

• หนวยงานท่ี
 เก่ียวของ 
 รายงาน
 ผลตอผูบังคับ
 บัญชารายเดือน
 รายไตรมาส
 รายป รวมไปถึง
 รายงานผาน
 คณะทํางาน
 ความย่ังยืน 

• การเย่ียมเยือนพบปะตาม
 แผนงานชุมชน
• โครงการและกิจกรรมเพ่ือ
 สังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม
• การประชุมรวมกับชุมชน
 และองคกรสวนทองถ่ิน
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Community visits 
 as planed 
• Social, community  and
 environmental  projects
 andactivities

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
48



กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• 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

• หนวยประสานงานกลางของ
 บริษัท สามารถติดตอไดงาย
• ไดขอสรุปที่สามารถปฏิบัติ
 ไดรวมกัน
• Detail as shown in Social
 and Community
 Sustainability
  (page 140-149)
• Detail as shown in
 Environmental Friendly
 (page 150-171) 
• 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

• Having meetings with
  communities and local
  organizations
• Complaints or 
 suggestions made via 
 channels provided
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

6. ผู�กํากับดูแล
 Regulators

• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
 ของแตละหนวยงาน
 ที่เก่ียวของ
• ความพรอมของเอกสารเพ่ือ
 การตรวจสอบเอกสาร
• มาตรฐานความปลอดภัย
 ของบริษัท ทาอากาศ
 ยานไทยจํากัด (มหาชน) 
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 ในการทํางาน
• ปองกันผลกระทบดาน
 สิ่งแวดลอม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย
 กฎระเบียบ ขอกําหนด
 ขอบังคับที่เก่ียวของกับ
 การดําเนินธุรกิจ ดวยความ
 รับผิดชอบถูกตอง
 และโปรงใส
• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
• ความโปรงใสดานการกํากับ
 ดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและ
 ผลกระทบตอธุรกิจ
• Compliance with rules of
 related agencies 
• Document readiness for
 verification 

• การทําตามหลักเกณฑ และ
 คําสั่ง ตลอดจนนโยบายของ
 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ
 องคกร 
• บุคลากรมีความปลอดภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
• ติดตามการตรวจวัด
 ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
 ตอการดําเนินกิจกรรมของ
 บริษัท
• 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

• การประชุม
 รวมกัน
• การรวมซอม
 แผนฉุกเฉินและ
 แผนความ
 ตอเน่ือง
 ทางธุรกิจ
• การส่ือสาร 
 ขอมูล
 ขาวสารผาน
 ชองทางการ 
 สื่อสารภายใน
• การรองเรียน
 ผานชองทางรับ
 เร่ือง
 รองเรียน
• Mutual
 meeting 
• Joint
 rehearsals
 of emergency
  plans and
 business
 continuity
  plans 

• จัดทํารายงานประจําปพรอม
 สงเอกสารประกอบ
• การทําหนังสือแจง/
 การขออนุญาต
• สื่อสารผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
 ผานชองทางรับเร่ืองรองเรียน
• Submitting annual report
 and supporting 
 documents
• Issuing notification letter/
 permit application 
• Communicating via
 electronic media 
• Complaints or
 suggestions made via
 channelsprovided
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กลุ�มผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of 
Stakeholder 

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็น
ที่ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�

ความสําคัญ(Disclosure 102-44) 

Stakeholders’ Concerns 
and Expectations 

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองต�อ
ความคาดหวังและประเด็นของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 (Disclosure 102-43) 

Response Approaches 
toward Stakeholders’ 

Concerns and Expectations 
(Disclosure 102-43) 

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
ช�องทางการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

Engagement Methods / 
Communication Channels 

(Disclosure 102-43)

• Airports of Thailand PLC’s
 safety standards 
• Security management
 system
• 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

• Information 
 and news
  release via
 internal
 communi
 cation
 channels 
• Complaints
  made via
  channels
 provided

7. คู�แข�ง
 Competitors

• การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
• Fair Operating Practices

• การตอตานทุจริตและ
 คอรรัปชั่น
• ความโปรงใสในการดําเนิน
 ธุรกิจ
• Anti-corruption 
• Business transparency

• หนวยงาน
 ที่เก่ียวของ
 คอยติดตาม
• To be followed  
 up by related
 agencies

• ติดตามและจัดชองทาง
 สื่อสาร เพ่ือเขาถึงขอมูล
• Following up and 
 arranging communication
  channels to access  to
 information
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ประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืน (Disclosure 102-46)

บริษัทดําเนินการคัดเลือกเน้ือหา และระบุประเด็นสําคัญ (Materiality 
Topics) โดยพิจารณาจากความเส่ียงภายในองคกร ความเส่ียงภายนอก
องคกร ความเสีย่งท่ีมผีลกระทบตอธรุกจิ และโอกาสของธรุกจิ ทีค่รอบคลมุ
ประเด็นในมิตเิศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอม รวมไปถึงความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยกระบวนการคัดเลือกประเด็น
ที่เปนสาระสําคัญ (Materiality) ตามมาตรฐานของ GRI Standards
ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวม โดยในขัน้ตอนการจดัประเดน็สาํคญั
ดานความยั่งยืนจะใช Materiality Matrix พิจารณาจากผลการทดสอบ
ประเด็นสําคัญแตละประเด็นใน 2 ดาน คือ ประเด็นสําคัญอันเกิดจาก
การดําเนินงานขององคกร (แกนนอน) และ ประเด็นท่ีสําคัญตอผูมี
สวนไดสวนเสีย (แกนต้ัง) จนไดเปนประเด็นความย่ังยืนท่ีมีสาระสําคัญ 
โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและความสมบูรณ
ของเน้ือหา (Completeness) สอดคลองและความครอบคลุมทุกดานของ
การดําเนินธุรกิจ ตอประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนท่ีสอดคลองในบริบท
ดานความย่ังยืน (Sustainability Context) ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานสํานักพัฒนาอยางย่ังยืนและส่ือสารองคกร
สรุปผลการทบทวนเพ่ือเสนอฝายบริหารพิจารณารับรองประเด็นสําคัญ
ดานความย่ังยืน (Disclosure 102-40)

Material Topic (Disclosure 102-46)

BAFS identified material topics by considering its internal 
and external risks as well as business risks and opportuni-
ties, all of which covered economic, social and environmental 
dimensions, including i ts stakeholders’  concerns and 
expectat ions. Through engagement processes, BAFS’ 
screening methods for materiality were aligned with the 
GRI Standards. To obtain material topics, a materiality 
matrix was applied for assessing material issues with two 
distinctive considerations, namely, Signif icance Issues 
Caused by BAFS’s Operations (x-axis) and Significance 
Issues Concerned by Stakeholder (y-axis). 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 were presented to the Management 
for approval (Disclosure 102-40).
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หลักการคัดเลือกประเด็นสําคัญ (Materiality)

1. การระบุประเด็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
 (Identification)

หนวยงานท่ีเก่ียวของในบริษัทรวบรวมขอมูลประเด็นความสําคัญดาน
ความย่ังยืนท้ังปจจัยภายใน (ทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงานใน
อนาคตขององคกร) และภายนอกองคกร (ประเด็นความตองการและ
ความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสีย ตลอดจนทิศทางความย่ังยืนของโลก
ซึ่งประเด็นท่ีมาจากปจจัยภายในน้ัน มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผูบริหารและพนักงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือระบุประเด็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียและทิศทางขององคกร ประเด็นท่ีมาจากปจจัย
ภายนอกน้ัน มาจากการท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีความรับผิดชอบ
ตามแผนการมีสวนรวมกับผู มีสวนไดสวนเสียโดยตรง เขาไปพบปะ
ประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเพ่ือ
ระบุประเด็นท่ีผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญ รวมถึงการนําทิศทาง
ของธุรกิจในระดับสากลมาพิจารณาประเด็นรวมดวย

Materiality Process
1. Material Topics and Stakeholder Engagement 
 Identifications

BAFS’s internal and relevant units shall collect material top-
ics including internal factors (corporate direction, goals 
and operational plans in the future) and external factors 
(stakeholders’ needs, concerns and expectations, including 
global sustainability direction). The material topics from 
the internal factors were derived from relevant executives 
and employees who at tended workshops to  ident i fy 
stakeholders’ issues and corporate direction. The material topics 
from the external factors were derived from relevant units directly 
taking responsibility in accordance with BAFS’ stakeholder 
engagement plans. These relevant units shall visit and participate 
in meetings to exchange opinions with all stakeholder groups to 
identify material topics being concerned by stakeholders while 
taking into account the business directions to international level 
as well.  
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2. การลําดับประเด็นสําคัญ (Prioritization)

หนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาถึงความสําคัญของประเด็นและจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยใชแนวทางในการพิจารณาประเด็นท่ีเปนความสําคัญ
ของผูมสีวนไดสวนเสียประกอบดวย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอด
หวงโซอุปทาน โดยมีขั้นตอนการจัดประเด็นสําคัญโดยใช Materiality 
Matrix ที่พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นสําคัญแตละประเด็นใน 
2 ดาน คือ ประเด็นสําคัญอันเกิดจากการดําเนินงานขององคกร
(แกนนอน) และ ประเด็นท่ีสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย (แกนต้ัง) 
ซึ่งในป 2562 มีการทบทวนประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญขององคกร
จนไดเปนประเด็นมาท้ังหมด 9 ประเด็น 

3. การทวนสอบประเด็น (Validation)

เมื่อไดประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญขององคกรท้ัง 9 ประเด็นท่ีผานการ
พิจารณาจากกรรมการผูอํานวยการใหญ คณะทํางานความย่ังยืน และ
เห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืนแลวน้ัน (Disclosure 102-32) บริษัท
จึงปรับเน้ือหาของแผนงานความย่ังยืนท้ัง 8 แผนงาน ใหสอดคลองตาม
ประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ รวมถึงกําหนดแนวทางการตอบสนองตอผูมี
สวนไดสวนเสียในประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม

2.  Material Topics Prioritization

BAFS’s relevant units shall consider and prioritize the material 
topics, particularly on the issues that matter to the stakeholders, 
including impacts across the supply chain. The material topics 
prioritization is implemented by using the materiality matrix to 
consider assessment results on two distinctive considerations, 
namely, Significance to Organization (x-axis) and Significance 
to Stakeholders (y-axis). In 2019, BAFS’s material topics were 
reviewed and categorized into 9 topics. 

3.  Material Topics Validation

After having obtained 9 materiality topics that were considered 
by the President 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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มิติเศรษฐกิจ / Economic Dimension
1. การบริการจัดการระบบใหบริการน้ํามันอากาศยาน 
 และการกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจ

 Into-plane service management and economic 
 value  distribution

มิติสังคม / Social Dimension
2. การพัฒนาบุคลากร 
 Human resource development
3. สุขภาวะในการทํางาน
 Happy workplace
4. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
 Community engagement and development
5.  ความมั่นคงปลอดภัยและแผนการตอบสนองชุมชน
 Security and community response plan
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance
7. การตอตานทุจริต
 Anti-corruption

มิติสิ่งแวดล�อม / Environmental Dimension
8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
 Mitigation of impact and Environmental 
 development
9. ประสิทธิภาพพลังงาน และการเปล่ียนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change

ผลการทบทวนเพื่อระบุประเด็นที่เป�นสาระสําคัญด�านความยั่งยืนขององค�กร (Disclosure 102-47)

List of Corporate Material Sustainability Topics (Disclosure 102-47)

ประเด็นสําคัญอันเกิดจากการดําเนินงานขององค�กร
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Chapter 3 :
บาฟส�กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance
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Case

 (Disclosure 205-3)

No corruption incident

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR)

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) 2019 by Thai Institute of Directors (IOD) “Excellent”

100% of the total number of 
executives and employees taking
the Code of Conduct test achieved
the average score of 93.7%

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

การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป นรากฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ 
โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) 
และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นวาจะสามารถนําพาบริษัทใหบรรลุ
เปาหมาย และเติบโตอยางย่ังยืน รวมทั้งสรางความมั่นใจตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

บรษิทัมีการปฏิบตัติามหลักการกํากับดแูลกิจการสําหรับบรษิทัจดทะเบียน
ป 2549 และ ป 2555 ตลอดจนไดปรับปรุงใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) 

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 has recognized the importance 
of conducting business in conformity with the Principles of Good 
Corporate Governance for Listed Companies issued by the Stock 
Exchange of Thailand (SET) as well as its corporate governance 
and Code of Conduct. Accordingly, BAFS strongly believes that it 
will be able to achieve goals and sustainable growth, including 
enhancing confidence of all shareholders and stakeholders.

BAFS had observed the Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2006 and 2012 and had made improvements 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance
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ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สาํนักงาน ก.ล.ต.) 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม 
CG Code ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว ซึ่งมีหัวขอ
ที่บริษัทเห็นวายังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัทกลาวคือ การกําหนด
นโยบายจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 
9 ป เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มีความเฉพาะดาน การดําเนินการ
ของบรษิทัจาํเปนตองอาศยัความรูและประสบการณของกรรมการทีม่คีวาม
ตอเน่ือง ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นวาการไมกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปของ
กรรมการอิสระมีความเหมาะสมแลว นอกจากน้ีในกรณีที่บริษัทเห็นวา
มีการปฏิบัติอื่นท่ีเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกวาและได
นํามาใช บริษัทไดมีการบันทึกเหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไวดวย 

ทั้งน้ี บริษัทไดมอบหมายให นางปานดาว สุขยางค ทําหนาท่ีหัวหนางาน
กํากับดแูลการปฏิบตังิาน โดยเปนศูนยกลางการกํากับดแูลการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอ
กําหนดของหนวยงานทางการท่ีเก่ียวของ เชน สาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต�อต�านคอร�รัปช่ัน
(Disclosure 102-16, 103-2)

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่เปน
ลายลักษณอักษรต้ังแตป 2545 ซึ่งตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนนโยบาย
บริหารกิจการท่ีดีและตอตานคอรรัปชั่น และไดมีการปรับปรุงเน้ือหาของ
นโยบายใหมีความเหมาะสมอยางตอเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาลจะเปนผูพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละหน่ึงครัง้ เพ่ือใหนโยบายของบริษทัทันสมยั
และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และขอเสนอแนะของหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการ

in the implementation of Corporate Governance Code for Listed 
Companies (CG Code) 2017 issued by the Securities and Exchange 
Commission (SEC), which were considered and reviewed by the 
Board of Directors based on its business context. 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 BAFS 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, 103-2

The Board of Directors defined in writing the Corporate Governance 
Policy in year 2002 which was changed to be 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.
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การสร�างคณุค�าร�วมกับผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย
Creation of Shared Value with

Stakeholders

การนาํไปปฏิบัติ
Implementation (Disclosure 103-2)

การดาํเนินงาน
Operation (Disclosure 103-1)

คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และใหคําแนะนําแกกรรมการและฝายบริหารของ
บรษิทัในการปฏบิตัหินาท่ีและความรบัผดิชอบ ตามนโยบายบรหิารกิจการ
ทีด่แีละตอตานคอรรปัชัน่ เพ่ือใหการทําหนาท่ีกํากับดแูลของกรรมการ และ
การบรหิารจดัการงานของฝายบริหารเปนไปดวยดี มผีลในทางปฏบิตั ิและ
มคีวามตอเนือ่งอยางเหมาะสม เปนไปตามความคาดหวงัของผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากน้ียังทําหนาท่ีกํากับดูแล การปฏิบัติงานของ
คณะทํางานบรรษทัภิบาล ซึง่คณะทํางานชุดดงักลาว มหีนาท่ีเปนสวนหน่ึง
ในการติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดใหมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังการปรับปรุง
จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกลาวใหมีความเหมาะสม
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป (Disclosure 102-17)

ในป 2562 บริษัทไดดําเนินการทบทวนและ
 ปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการท่ีดีและตอตาน
 คอรรปัชัน่ รวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
 และหลักเกณฑอื่นๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
 ดําเนินการของบริษัทสอดคลองกับ
 CG CODE และเปนปจจุบัน

บริษัทมุงมั่นในการปองกันและตอตาน
 คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดังน้ันเพ่ือใหความเส่ียง
 ดานการคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและ
 ดําเนินการอยางรอบคอบ บริษัทไดจัดทํา
 นโยบายตอตานคอรรัปชั่นและประกาศ
 เพ่ือใชเปนแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนิน
 ธุรกิจแกบริษัทและบริษัทยอยซึ่งรวมถึง
 กรรมการ พนักงาน

เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นท่ีจะนําเอาหลัก
 ปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560
 (CG CODE) มาใชในการดําเนินธุรกิจบริษัท
 ไดกําหนดใหกรรมการทุกคนลงนามรายงาน
 การรับทราบนโยบายบริหารกิจการท่ีดี
 และตอตานคอรรัปชั่น นโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจและรับรอง
 การไมกระทําการอันเปนความขัดแยงทาง
 ผลประโยชนกับบริษัทและไดกําหนดให
 พนักงานทุกคนลงนามรายงานการรับทราบ
 นโยบายบริหารกิจการท่ีดีและตอตาน
 คอรรัปชั่น นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณธุรกิจจรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจ 
 คูมือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการตอตาน
 คอรรัปชั่นและรับรองการไมกระทําการอันเปน
 ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
 เปนประจําทุกป

บริษัทจัดสัมมนาคูคาเปนประจําทุกปตั้งแต
 ป 2559 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการดําเนิน
 กิจการโดยยึดหลักปฏิบัติของหลักการ
 กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
 จดทะเบียน นอกจากน้ีบริษัทไดมีการเชิญชวน
 ใหคูคาเขารวมการรับรองโครงการแนวรวม 
 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
 การทุจริต (CAC)
 ภายในงานสัมมนาดังกลาว 

บริษัทจัดกิจกรรม CG Day เพ่ือใหพนักงาน
 ไดรับทราบทิศทางของบริษัทรวมไปถึง
 แนวคิดพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูความย่ังยืน 
 ก็คือการกํากับกิจการท่ีดี

The Board of Directors has assigned the Nominating and 
Corporate Governance Committee to supervise and provide advices 
to the Company’s directors and the management regarding their 
duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate 
Governance and Anti-Corruption Policy, to ensure proper oversight 
pursued by directors and pragmatic management with appropriate 
continuity to meet expectations of shareholders and stakeholders. 
In addition, the Nominating and Corporate Governance Committee
also oversees the Corporate Governance Working Group that 
is partly responsible 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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• In 2019, 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.
• 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.

บริษัทไดมีการส่ือสารนโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่นไปยังบริษัทรวมดวย รวมทั้ง
 ไดจัดใหมีคูมือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการ
 ตอตานคอรรัปชั่นเพ่ือเปนแนวทางใน
 การปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน
บริษัทจัดใหผูบริหารและพนักงานทําแบบ
 ทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจรอยละ100 
 โดยไดคะแนนเฉล่ีย ป 2562 ที่รอยละ 93.7
• To demonstrate its commitment on
 operating business according to the
  Principle of Good Corporate
 Governance for Listed Companies
  2017 (CG CODE), BAFS requires all
  directors to sign for acknowledge ment 
 of the Good Corporate Governance and
  Anti-Corruption Policy, Anti-Corruption
 Policy and Code of Conduct as well as
 ensure no actions that may cause conflict
 of interest. BAFS also requires all
  employees to sign on a yearly basis for 
 acknowledgement of the Good Corporate 
 Governance and Anti-Corruption Policy,
  Anti-Corruption Policy, Code of Conduct,
  and Anti-Corruption Practical Guidelines
  as well as ensure no actions that may
  cause conflict of interest.  
• BAFS communicated the Anti-Corrup
 tion Policy to the associates as well as
  developed practical measures against
 corruption manual as practice
 guidelines for its executives and
 employees.
• BAFS had 100% of its executives and
  employees took a Code of Conduct test. 
 The average score of Code of Conduct
  test in 2019 was 93.7%.

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

การสร�างคณุค�าร�วมกับผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย
Creation of Shared Value with

Stakeholders

การนาํไปปฏิบัติ
Implementation (Disclosure 103-2)

การดาํเนินงาน
Operation (Disclosure 103-1)
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บริษัทมุ�งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส ต�อต�านการติดสินบน และการคอร�รัปชั่น โดยในป� 2557 บริษัทได�
รับการรับรอง เป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) และต�อเน่ืองมาจนถึงป�จจุบัน
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).

โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการ (Disclosure 102-18) 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยศึกษา
ในรายละเอียดและกล่ันกรองงาน อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพ่ือความโปรงใสในการปฏิบัติ
หนาท่ี นอกจากน้ี ประธานคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมดเปนกรรมการ
อสิระและเพือ่ใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการชดุยอยมคีวามเปนอสิระ
อยางแทจริง ประธานกรรมการบริษัท ไมไดเปนประธานหรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ อนึง่ บรษิทัไดมกีารกําหนดองคประกอบ และ
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ ไวอยางชัดเจน รายช่ือและรายละเอียด
ของคณะกรรมการสามารถดูเพ่ิมเติมไดที่ รายงานประจําป 2562 หรือ
แบบฟอรม 56-1 

CorporateGovernance Structure (Disclosure 102-18)

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 
Committee Chairmen are independent directors. To ensure 
committees’ independence, the Chairman of the Board of 
Directors shall not be appointed to be the Chairman or member of 
any committees. BAFS clearly defines compositions, duties and 
responsibilities of the committees as shown in a chart below. Names 
and details relating to the committees are disclosed in the 2019 
Annual Report or Form 56-1. 
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เพือ่ใหการกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการบรษัิทเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษัิทจึงกําหนดใหมีการประเมนิผล
การปฏิบัติงานอยางนอยปละครั้ง โดยมีการประเมินผลใน 2 ลักษณะ ดังน้ี
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:

คณะกรรมการบรษิทั
Board of Directors

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit
Committee

คณะกรรมการ
สรรหาและ
บรรษทัภบิาล

Nominating and 
Corporate 

Governance
Committee

1. การประเมินผลรายบุคคล
 มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ
 ดีมากถึงดีเยี่ยม หรือคิดเปน
 รอยละ
 Individual Assessment 
 A very good to excellent 
 average score or

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

Risk
Management
Committee

คณะกรรมการ
กาํหนดค�าตอบแทน

Remuneration  
Committee

คณะกรรมการ
บรหิาร

Executive
Committee

2. การประเมินผลท้ังคณะ
 มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีมาก
 ถึงดีเยี่ยม หรือคิดเปนรอยละ
 Collective Assessment  
 A very good to  excellent
 average score or

คณะกรรมการ
ความยัง่ยนื
Corporate 

Sustainability 
Committee

97.4%95.7%
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบริษทัทุกคน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเร่ืองการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน เชน 

• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิ 
 เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 

• ปฏิบัติตอพนักงานบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 และใหความเคารพตอสิทธิหนาท่ีสวนบุคคลอยางเทาเทียมกันโดย

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
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 ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เน่ืองจากความเหมือนหรือ
 ความแตกตาง ไมวาจะทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
 เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรอืเรือ่งอืน่ใด

• สนับสนนุและเคารพในการปกปองสทิธิมนษุยชน โดยหม่ันตรวจตรา
 ดแูลมใิหบรษิทัเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 ทัง้ของบรษิทัและคูคา เชน ไมสนบัสนนุการบังคบัใชแรงงาน (forced 
 labor) ตลอดจนไมละเมิดสิทธิเด็กและการใชแรงงานเด็ก (child 
 labor) เปนตน 

• เขารวมแสดงเจตจํานงสนับสนุน “โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
 ที่เปนมิตรกับเด็ก” 

• สงเสรมิใหมกีารเฝาระวังการปฏบิตัติามขอกาํหนดดานสทิธิมนษุยชน
 ภายในบริษทั และกระตุนใหมกีารปฏิบตัติามหลักการสิทธิมนษุยชน
 ตามมาตรฐานสากล 

• ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอ่ืน โดย
 การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ หรือกอใหเกิด
 สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีบั่นทอนกําลังใจ เปนปฏิปกษ 
 หรือกาวราว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืน
 โดยไมมีเหตุผล พฤติกรรมดังกลาวครอบคลุมถึงการลวนลาม 
 อนาจาร การเก้ียวพาราสี หรอืการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะดวยวาจา
 หรือรางกายก็ตาม

บรษิทัไดกําหนดชองทางใหพนักงานแจงเบาะแส หรอืขอรองเรยีนในกรณี
ที่สงสัยวาจะมีการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทํา
ผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สอถึงการทุจริตและการปฏิบัติอยางไม
เทาเทียมกัน

นอกจากบริษัทจะใหความสําคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของบริษัทแลว 
ในการดําเนินธุรกิจกบัคูคาหรือคูธุรกิจ บรษิทัยังไดกําหนดเร่ืองดงักลาวไว
ในจรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจดวย

โดยท่ีผานมาบริษทัไมเคยมีการรายงานหรือการรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝน
ในเร่ืองสทิธิมนุษยชน (Disclosure 103-3)

 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;

• The employees must not perform 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.

In addition to prioritizing human rights, in conducting business with 
its trade partners or business partners, BAFS also stipulated such 
matter in its Supplier Code of Conduct.

In the previous years, BAFS has never received any reports or 
complaints on human right violations. (Disclosure 103-3)
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การต�อต�านการติดสินบนและการคอร�รัปช่ัน (Disclosure 103-2) 

บริษัทไดมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งไดรับ
การอนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหกรรมการ ผูบรหิารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

- กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบาย
 ตอตานคอรรัปชั่น โดยไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปชั่น ไมวา
 โดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือประโยชนทั้งตอบริษัท ตอตนเอง 
 ตอครอบครัว ตอเพ่ือน และตอคนรูจัก 

- การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติ
 ตามที่ กําหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและระเบียบ 
 รวมทัง้คูมอืปฏบิตังิานของบรษิทัท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัิ
 อื่นใดท่ีบริษัทจะกําหนดข้ึนในอนาคต 

- พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขาย
 คอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับบริษัท ตองแจงและใหความรวมมือ ในการ
 ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ตอผูบังคับบัญชา หรือตอบุคคลที่กําหนด
 ไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุ มครองพนักงานท่ีแจง หรือ
 ใหความรวมมือในการรายงานเร่ืองคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

- การคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัท 
 กําหนดไว นอกจากน้ี อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการ
 กระทําน้ันผิดกฎหมาย 

- บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการส่ือสารและประชาสัมพันธ 
 เพ่ือสรางความรูและความเขาใจแกกรรมการบริษัท พนักงาน และ
 ผูที่เก่ียวของกับบริษัท ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
 ตอตานคอรรัปชั่น 

ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ไดในรายงานประจําป 2562 หรือแบบฟอรม 56-1 หรือเว็บไซตของบริษัท 
www.bafsthai.com

Anti-Bribery and Corruption (Disclosure 103-2) 

BAFS imposed the Anti-Corruption Policy approved by the Board 
of Directors. All directors, executives and employees of BAFS and 
subsidiaries are required to comply with the policy which includes 
details as follows: 

- Directors and 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 2019 Annual Report or 56-1 Form or BAFS’s 
website: www.bafsthai.com.
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การบริหารความเสี่ยงองค�กร และ
แผนการดําเนินงานในอนาคต
บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง
ของปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบทั้งด านลบและบวก
ซึ่งถือเป นความเสี่ยงต อการดําเนินธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม 
และส่ิงแวดล อม  ดัง น้ันบริษัทจึงให ความสําคัญในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความ
เส่ียงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017: The Committee
of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission - 
Enterprise Risk Management 2017 ซึ่งมุงเนนการบูรณาการ บริหาร
ความเสี่ยงเขากับการจัดการเชิงกลยุทธใหเปนกระบวนการเดียวกัน
และนํามาเปนมาตรฐานอางอิงร วมกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG Code 2560) เพ่ือสรางคุณคาใหธุรกิจอยางย่ังยืน 

โครงสร�างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีโครงสรางการบริหารความเส่ียง 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับ
องคการ (Corporate Level) ดําเนินการผานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ที่ไดรับการ
แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) ทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย และสอดสองดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัท
และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
บริษัท (Board Committee) รับทราบรายงานการบริหารความเส่ียง
รายไตรมาส (2) ระดับกระบวนการ (Functional Level) ดําเนินการโดย
ผูบริหารแตละฝาย ทั้งน้ีกําหนดใหมีแผนลดระดับความเส่ียงท่ีสนับสนุน
และสอดคลองกับระดับองคการรวมทั้งรายงานความคืบหนาการบริหาร
ความเส่ียงท้ัง 2 ระดับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรายไตรมาส โดยมี
สํานักบริหารความเส่ียงและกลยุทธองคกรตรวจสอบและจัดทํารายงาน
เพ่ือเปนฐานขอมูลความเสี่ยงท้ังองคกรท่ีมีความตอเน่ืองและมีหลักฐาน
อางอิงได

Risk Management and Action Plans 
for the Future
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)
recognizes changes of internal and external factors having both 
positive and negative impacts, all of which are regarded as business 
risks in terms of economy, social and environment. Thus, BAFS
places importance on an improvement of risk management
processes to ensure that such processes are in alignment with 
risk management framework according to COSO ERM 2017: The
Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way
Commission – Enterprise Risk Management 2017, which integrates 
risk management with strategic planning and CG Code 2017,
as reference standards for creating its sustainable business value. 

Risk Management Structure

BAFS has 2 levels of risk management including (1) a corporate 
level which is monitored by the Risk Management Committee 
(RMC), being appointed by the Board Committee to determine 
policies and oversee risk managements of BAFS and subsidiaries 
(BAFS Group), whereas the Audit Committee shall verify the risk 
management systems and the Board Committee shall be reported 
and acknowledge the risk management reports on a quarterly basis, 
and (2) a functional level which is managed by executives of each 
department. Risk mitigation plans in support of and in accordance 
with the corporate level risks are required. The progresses of two 
levels of risk management are also 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 to
ensure continuity and referred evidence.
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Risk Management Culture

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. Moreover, BAFS has developed 
its information technology to support continued risk management 
progress reporting through electronic form, it results in 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, different risk factors
can be managed to be within the risk appetite. As a result, BAF
 has achieved high returns and is able to pay dividends to its
shareholders according to the dividend payment policy on
a regular basis. However, BAFS remains focus on risk factors
as well as emerging risks which may affect BAFS, as follows: 

Risk Factors

1. Business Risks (Further details of risk management are shown 
 in Annual Report 2019)

2.  Operational Risks

2.1 Risk from service quality and efficiency

 Since fuel storage and into-plane refuelling services business 
 needs to give high priority on quality, safety and punctuality, 
 then, systems, equipment and staff who strictly adhere to 
 service delivery procedures must be readily available. BAFS 
 therefore announced its intention to promote zero aircraft 
 accident to build stakeholder trust as well as set up meetings 
 and deployed verifications to continue risk management 
 monitoring, with detail as follows: 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุงเนนการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงดวยการส่ือสาร
สรางความตระหนักรูแกบุคลากรทุกระดับในประโยชนของการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีสงผลใหทุกฝายในองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่สอดคลองกัน
รวมท้ังได นําความสําเ ร็จของการบริหารความเ ส่ียงเป นตัวชี้ วัด
ผลการดําเนินงานของบุคลากรทุกระดับ ผนวกกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมีการรายงานความคืบหนาของแผนบริหาร
ความเส่ียงผาน Electronic Form อยางตอเน่ือง สงผลใหบคุลากรเกิดความรู
ความเขาใจในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง
ที่สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 

ความสาํเร็จของการบรหิารความเส่ียงอยางตอเน่ืองทาํใหปจจยัเส่ียงตางๆ 
ไดรับการบริหารจัดการในระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดสงผลใหบริษัทมี
ผลประกอบการท่ีด ีสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนตามนโยบายจายเงิน
ปนผลอยางสมํา่เสมอ อยางไรกต็ามยังคงมปีจจยัเส่ียงท่ีบรษิทัเฝาติดตาม
รวมทั้งปจจัยเส่ียงใหม(Emerging Risk) ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
บริษัท ดังน้ี

ป�จจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม
 ไดท่ีรายงานประจําป 2562

2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการ

 การดําเนินธุรกิจใหบริการรับ เก็บ จายน้ํามันอากาศยานใหความ
 สําคัญสูงสุดในเรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัยและการตรงตอเวลา 
 จงึตองมคีวามพรอมทัง้ดานระบบ อปุกรณและบคุลากรทีต่ระหนักถึง
 การปฏิบตัติามขัน้ตอนการใหบรกิารอยางเครงครดั จงึมกีารประกาศ
 เจตนารมณการเปน ZERO Aircraft Accident เพ่ือสรางความ
 ไววางใจแกผูมสีวนไดสวนเสียรวมท้ังมกีารประชุมหรอืการทวนสอบ
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 • 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) on a yearly basis.

 • Applies ISO9001:2015 and OHSAS 18001:2007 and COSO 
  ERM 2017 to manage risks.

 • 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.  

2.2   Risk from the lack of organizational capability enhancement 
 in response to increasingly challenging business environment

 An organizational capability is a significant factor to operating 
 business amid rapid changes of digital system and borderless 
 competition. Thus, personnel and work process are major 
 elements of capability to propel the business toward corporate 
 goals. Therefore, risks that may occur include an inability 
 to develop employees' capabilities and work processes to 
 keep up with changes, which cause the company to lose 
 business opportunity. 

 BAFS then improved BAFS Group’s organizational structures 
 to ensure their consistencies, including selecting and 
 developing top talent to accommodate its business growth. 
 Knowledge management has also been executed to integrate 
 knowledge into its information technology system in order to 
 have it further developed to become innovations, thus
 leading to the development of aircraft refuelling training 
 and consultant business at world class excellent operation 
 level.

 เพ่ือติดตามการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ดังน้ี

 • คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง (Fuelling Operations 
  Committee) ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทและผูแทนจาก
  บริษัทน้ํามันท่ีมีประสบการณดานน้ํามันอากาศยาน ประชุม
  รายไตรมาสเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับปรุง
  กระบวนการบริการนํ้ามันอากาศยานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น
  และกําหนดใหมีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการใหบริการน้ํามัน
  อากาศยานตามขอกําหนดของกลุมผู ตรวจสอบบริษัทน้ํามัน 
  (Joint Inspection Group - JIG) ปละ 1 ครั้ง

 • มีการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ 
  OHSAS 18001:2007 และ COSO ERM 2017

 • มีบริษัทยอยประกอบดวย บริษัท บาฟส อินโนเวชั่น ดีเวลลอป
  เมนท จํากัด คิดคนนวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณและ
  พัฒนาเทคโนโลยีการใหบรกิารน้ํามนัอากาศยาน และ บรษิทั บาฟส 
  อินเทค จํากัด เปนผู ประกอบรถเติมนํ้ามันอากาศยานตาม
  ความตองการของบริษัทท่ีมุงเนนการใหบริการดวยคุณภาพและ 
  ความปลอดภัยสูงสุด 

2.2 ความเส่ียงจากการพัฒนาขีดความสามารถองคกรไมทัน
 ตอการดําเนินธุรกิจท่ีมีความทาทายเพิ่มขึ้น

 ความสามารถขององคกรเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนิน
 ธุรกิจทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของระบบดิจิทัล
 การแขงขันท่ีเปดกวางในโลกไรพรมแดน ดังน้ัน บุคลากรและ
 กระบวนการดําเนินงานเปนสวนประกอบหลักของขีดความสามารถ
 ทีจ่ะนาํความสําเร็จไปสูเปาหมายขององคกร ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
 คือ การไมสามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและ
 กระบวนการทํางานไดทันตอการเปล่ียนแปลง ทําใหบริษัทสูญเสีย
 โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ 

 บริษัทจึงมีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกันท้ังกลุมบริษัท 
 รวมท้ังคัดสรรและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Top Talent) 
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2.3 Risks from conflagration, natural disaster and terrorism

 Since BAFS’s business needs to have reserved aviation fuel  
 to be stored in fuel storage tanks located at fuel storage 
 stations nearby the airports where its services are operated, 
 potential risks such as fire, natural disaster, terrorism and other 
 unpredictable hazards can significantly cause damage to 
 individuals, assets and environment and may halt its business 
 operation.  

 BAFS therefore focuses on managing risks according to 
 occupational safety, health and environment management 
 system and determines that all employees shall strictly comply 
 with the Occupational Health and Safety in Working Conditions 
 Policy. The Crisis Management Center (CMC) has been set up 
 to handle critical incidents. Moreover, BAFS has prepared 
 continued service delivery plans according to requirements 
 of ISO 22301:2012 which supports business continuity 
 management (BCM) and mitigating business interruption risks. 
 BAFS has also implemented a partial risk transfer by insuring 
 with Dhipaya Insurance Plc. and Bangkok Insurance Plc.

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

 The effects of climate change, for instance, PM2.5 situation 
 and global warming caused by greenhouse gas, have become 
 clearer. The global warming is regarded as significant issue 
 being tangibly recognized worldwide while there are activities 
 striving for reduction of greenhouse gas emissions. Thailand’s 
 participation in the Global Market Base Measure: GMBM in 
 Pilot Phase 2021 - 2023 has exposed BAFS to risks driven 
 by change in regulation: GMBM in CORSIA, in term of carbon 
 tax collection in aviation industry.

 To mitigate levels of risks related to climate change, BAFS has 
 then established a Greenhouse Gas Emission Reduction 
 Committee, a gathering of representatives from subsidiaries, 

 เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งกลุ มบริษัท นอกจากน้ันมี
 การจัดทําฐานขอมูลการจัดการความรูทั้งหมด (Knowledge 
 Management) ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอยอด
 เปนนวัตกรรมและมุ งสู การพัฒนาองคความรูขยายธุรกิจดาน
 ฝกอบรมและที่ปรึกษาการใหบริการน้ํามันอากาศยานในระดับ 
 World Class Excellent Operation

2.3 ความเสี่ยงจากภัยอันตรายท่ีอาจเกิดจากอัคคีภัยภัยธรรมชาติ 
 หรือการกอการราย

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทจํา เป นต องมีการสํารองน้ํามัน
 อากาศยานไวในถังเก็บน้ํามันอากาศยานท่ีสถานีบริการจัดเก็บ
 นํ้ามันในบริเวณใกลเคียงกับทาอากาศยานท่ีบริษัทใหบริการ 
 ทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอัคคีภัยรวมท้ังภัยธรรมชาติภัยจาก
 การกอการราย ภัยอันตรายอ่ืนๆ ที่ยากตอการคาดการณได 
 อันจะก อให  เ กิดความเสียหายอย างมีนัยสําคัญต อบุคคล 
 ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม และอาจทําใหการดําเนินงานของบริษัท
 หยุดชะงักได 

 บริษัทจึงมุ งเนนการบริหารความเส่ียงตามระบบบริหารจัดการ
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งกําหนดใหบุคลากร
 ปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพ
 แวดลอมในการทํางานอยางเครงครัด มีคณะกรรมการศูนยการ
 บริหารวิกฤต (Crisis Management Center: CMC) รองรับ
 หากเกิดเหตุการณวิกฤต รวมท้ัง มีการจัดทําแผนการใหบริการ
 อยางตอเน่ืองตามแนวทางระบบISO 22301:2012 ซึ่งเปน
 การสงเสริมการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
 Continuity Management: BCM) และลดความเส่ียงเร่ือง
 ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) รวมท้ังไดถายโอน
 ความเส่ียงสวนหน่ึงโดยทําประกันภัยไวกับ บมจ. ทิพยประกันภัย 
 รวมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

2.4 ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Disclosure 

 102-15, 201-2)
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 to jointly conduct studies and find out methods to develop 
 alternative energy and renewable energy, including registering 
 the projects that can reduce greenhouse gas to receive 
 carbon credits and drive BAFS Group towards becoming 
 carbon neutral company in 2020. In this regard, BAFS has 
 participated in the Carbon Disclosure Project (CDP) and 
 determined a greenhouse gas reduction plan in its key 
 sustainability strategy since 2018 up to the present. In the 
 meantime, BAFS has seen an opportunity to sell carbon
 credits when the Northern multi-product pipeline network
 expansion project of FPT is completely opened for service
 in 2020, which will enable BAFS Group to take part in 
 mitigating the effects of climate change substantially.

3. Emerging Risks (Disclosure 102-15)

3.1 Risk from technological advances

 Presently, technological advances and alternative energy are 
 playing important roles. In the meantime, the public sector’s 
 policies related to environment also focus on reduction of green
 house gas emissions according to the Paris Agreement 
 regarding climate change and promotion of renewable energy 
 and alternative energy. A proportion of renewable energy 
 used is targeted to be 30% of final energy consumption in 
 forms of electric power, thermal energy and biofuel in 2036. 
 Subsequently, fuel requirements may continuously decline, 
 which results in impacts on power business in the long term. 
 However, such risk is an opportunity in expanding businesses 
 relating to renewable energy and environment, including 
 changing aviation refuelling equipment and ground support 
 equipment that consume fuel oil to be equipment that use 
 battery power. Accordingly, BAFS set up a working group to 
 undertake tasks relating to such business expansion which 
 shall be initiated in 2020 to enable BAFS Group to achieve 
 goal of being low-carbon business.

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ชัดเจนข้ึน เชน ภาวะฝุน PM2.5 ภาวะโลกรอนจากกาซเรือนกระจก 
 เปนตน ถือเปนประเด็นท่ีทั่วโลกใหความสําคัญและพยายาม
 ผลักดันใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม 
 รวมทัง้การท่ีประเทศไทยไดเขารวม Global Market Base Measure: 
 GMBM in Pilot Phase 2021-2023 ทําใหบริษัทมีความเส่ียง
 ในประเด็นของกฎระเบียบภาคบังคับใหธุรกิจการบินควบคุม
 การปลอยกาซเรือนกระจกต้ังแตป 2563 (Risk driven by 
 change in regulation: GMBM in CORSIA) ดวยการเก็บภาษี
 คาร บอนในธุรกิจการบินเ พ่ือลดระดับความเ ส่ียงจากการ
 เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงมีการจัดต้ังคณะทํางาน
 ลดการปลอยก าซเรือนกระจกซ่ึงรวมผู แทนจากบริษัทย อย 
 รวมกันศึกษาหาแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงาน
 ทดแทนรวมทั้ งดํา เ นินการ ข้ึนทะเบียนโครงการที่สามารถ
 ลดกาซเรือนกระจกเพ่ือสรางคารบอนเครดิตและต้ังเปาหมาย
 ใหกลุมบริษัทมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย 
 (Carbon Neutral Company)ในป 2563 บริษัทจึงไดเขารวม
 โครงการเปดเผยขอมูลกาซเรือนกระจกในระดับสากล (Carbon 
 Disclosure Project: CDP) รวมทั้งมีการกําหนดแผนลดการปลอย
 กาซเรือนกระจกในกลยุทธหลักดานความย่ังยืนต้ังแตป 2561
 จนถึงปจจุบัน ในขณะเดียวกัน บริษัทไดมองเห็นโอกาสในการ
 ดําเนินธุรกิจ ขายคารบอนเครดิตเมื่อโครงการขยายทอขนสงนํ้ามัน
 แบบ Multi Product ไปภาคเหนือของ FPT เปดดําเนินการอยาง
 สมบูรณในป 2563 ทําใหกลุมบริษัทมีสวนชวยลดความผันผวน
 ของสภาวะอากาศโลกอยางเปนรูปธรรม

3. ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Disclosure 102-15)

3.1 ความเสี่ยงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

 ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเร่ิมมี
 บทบาทมากข้ึน รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐในดานส่ิงแวดลอมที่
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3.2 Risk from changes due to digital transformation

 Currently, digital technology plays an importance role in 
 business operation. Business formats have been changed 
 rapidly and become more efficient due to technology 
 applications such as communication technologies in 
 borderless world, cloud, big data, robotics, machine learning 
 and artificial intelligence (AI), etc. Therefore, if business 
 does not pay attention to such changes, they may result in 
 being high-impact risk such as a case study of Kodak. 
 Therefore, today’s businesses are reforming their operations to 
 maintain business while seeking for new opportunities for 
 expanding businesses. BAFS also considered such changes 
 as opportunities enabling its expansion into digital and
 software business which has already gained incomes from 
 BAFS  Group’s customers since 2019. BAFS has also studies 
 the use of blockchain for increasing fuel business efficiency.

3.3 Cybersecurity risks

 Over-reliance on technology and malware attack (ransomware) 
 may cause computer operating systems or networks to
 be unable to respond to works, resulting in business 
 interruption. Moreover, disclosure of private or confidential 
 information to unreliable environment is regarded as information 
 technology threats. Therefore, BAFS identifies information 
 technology threats as corporate risk, whereas results on such 
 risk management shall be reported to the Risk Management 
 Committee and the Board Committee respectively. In addition, 
 BAFS’s information technology system is audited by external 
 auditor. BAFS has also applied risk management system 
 according to international standard; ISO 9001:2015. 

4. Financial Risks (Further details of financial risk are shown in 
 Annual Report 2019)

 แสดงเจตจํานงในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามขอตกลง
 ปารีสวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสงเสริม
 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกซึ่งไดกําหนดเปาหมาย
 เพ่ิมสดัสวนการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ 30 ของการใชพลังงาน
 ขั้นสุดทายในป 2579 ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟา ความรอนและ
 เชื้อเพลิงชีวภาพ อาจทําใหความตองการใชนํ้ามันลดลงอยาง
 ตอเนื่องซึ่งในระยะยาวยอมมีผลกระทบตอธุรกิจที่ เ ก่ียวกับ
 พลังงาน อยางไรก็ตามความเสี่ยงดังกลาวเปนโอกาสในการ
 ริ เ ร่ิมขยายธุรกิจที่ เ ก่ียวกับพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม 
 รวมทั้ งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ เ ติมน้ํามันอากาศยานและ
 อุปกรณสนับสนุนภาคพ้ืนจากการใชนํ้ามันเปนการใชพลังงาน
 แบตเตอรี่ บริษัทจึงจัดตั้งคณะทํางานรับผิดชอบดําเนินการ
 ขยายธุรกิจดงักลาวและเร่ิมดาํเนินการในป 2563 เพ่ือใหกลุมบรษิทั
 บรรลุถึงเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ใชคารบอนตํ่า

3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการประยุกต
 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

 ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจทําให
 รูปแบบธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลงด วยความรวดเร็วและมี
 ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีตางๆเชน เทคโนโลยี
 การส่ือสารในโลกไรพรมแดน เทคโนโลยี Cloud, Big Data, 
 Robotics, Machine Learning, Artificial intelligence: AI 
 เปนตน ดังน้ันหากธุรกิจเพิกเฉยตอกระแสการเปล่ียนแปลง
 ดังกลาวยอมเปนความเส่ียงท่ีมีผลกระทบมหาศาล เชน กรณีศึกษา 
 บริษัท โกดัก เปนตน ดวยเหตุนี้ ธุรกิจปจจุบันจึงมีการปฏิรูป
 การดําเนินธุรกิจเพ่ือการดํารงธุรกิจอยางย่ังยืนและแสวงหา
 โอกาสใหมๆ ในการขยายธุรกิจดานดิจิทัลซึ่งรวมถึงบริษัทดวย
 ที่มองความเสี่ยง ท่ี เ กิดขึ้นใหม ดั งกล าวเป นโอกาสในการ
 ริเริ่มขยายธุรกิจดานดิจิทัลและซอฟแวรและไดเริ่มสรางรายได
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Action Plans for the Future

Although BAFS’s operating results had achieved success
throughout the past 36 years, significant factors including a wide 
range of changes at a rapid pace today, global economic and
political issues, as well as disasters and epidemics such as spread 
of particulate matter (PM 2.5) and coronavirus disease, all of which 
affect the tourism industry, resulting in uncertainty in aviation fuel 
services which generate core revenue of BAFS Group. According 
to such factors, BAFS has been creating revenue security for BAFS 
Group while reducing reliance on the revenue gained from its core 
business. BAFS therefore has analyzed information including 
internal and environmental factors covering economic, social and 
environmental perspectives to determine corporate income generation 
and growth that reflect a vision of sustainability organization with good 
management. BAFS establishes BAFS Group's growth strategy 
comprising three main guidelines within a 5-year operational 
framework in the first phase from 2020 - 2024 as follows:

1) Core business expansion: BAFS’ skilled expertise in aviation 
 fuel business has been recognized internationally and 
 regarded as a significant strength. Thus, BAFS has high 
 readiness on expanding its aviation fuel services to other 
 airports domestically and internationally. Regarding such 
 investments, BAFS shall consider proceeding by itself 
 or forming a joint venture with other entrepreneurs. BAFS is 
 interested in expanding the businesses to the countries with 
 high growth potentials.  

2) Adjacency business: according to BAFS’ skilled expertise
 and Knowlegdes, including responding more to customer 
 requirements, BAFS shall provide services related to IT 
 technology and software developments, production of 
 aviation support equipment, platform development and services
 that are relevant to aviation and airport businesses through 
 technologies such as blockchain and AI, etc.    

 จากลูกคาในกลุ มบริษัทตั้งแตป  2562 รวมทั้งศึกษาการนํา 
 Blockchain มาใชเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจนํ้ามัน

3.3 ความเสี่ยงดานภัยคุกคามไซเบอร

 การพ่ึงพาเทคโนโลยีทีม่ากขึน้รวมท้ังความพยายามโจมตจีากมลัแวร
 เพ่ือเรียกคาไถ (Ransomware) อาจสงผลใหระบบปฏิบัติการ
 คอมพิวเตอร หรือเครือข ายของบริษัทไมสามารถตอบสนอง
 การทํางานจนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจไดในท่ีสุด รวมท้ัง
 การถูกปล อยข อมูลส วนตัวหรือข อมูลที่ เป นความลับไปสู 
 สภาพแวดลอมที่ไมนาเช่ือถือลวนเปนความเส่ียงดานภัยคุกคาม
 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน บริษัทจึงไดระบุความเส่ียงดาน
 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคการ (Corporate 
 Risk) ซึ่งมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
 บริษัทตามลําดับ นอกจากน้ันยังมีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศโดยผูตรวจสอบภายนอกรวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง
 ในระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

4. ความเสี่ยงทางดานการเงิน สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม
 ไดท่ีรายงานประจําป 2562

แผนการดําเนินงานในอนาคต

แมวาผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมาของบริษัทจะ
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี แตจากกระแสการเปล่ียนแปลงตางๆ 
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน กอปรกับปญหาเศรษฐกิจโลกและ
การเมือง ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติและโรคระบาดตางๆ เชน การ
แพรกระจายของฝุ นขนาดเล็ก (PM 2.5) การแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา เปนปจจัยสําคัญท่ีกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งสงผล
ตอความไมแน นอนในการดําเนินธุรกิจบริการน้ํามันอากาศยาน 
อันเปนรายไดหลักของกลุมบริษัท จากปจจัยตางๆ ดังกลาว บริษัทจึงได
มีการเตรียมการเพ่ือสร างความม่ันคงด านรายได แก กลุ มบริษัท
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3) Non-core business: BAFS shall invest in the businesses 
 promoting sustainability and environmentally friendly. In 
 addition to being the businesses that are in alignment with the 
 principles of sustainable development, they shall generate 
 BAFS’s constant revenues without fluctuation due to economic 
 situations. These businesses include generation and 
 distribution of electricity from renewable energy (solar power, 
 wind power or hydropower) and providing energy management 
 system services to various organizations, etc.

In addition, to ensure that such growth strategy would be 
implemented effectively as well as to encourage BAFS Group's 
personnel on having diversified experiences. BAFS therefore 
established a working group to undertake BAFS Group's 
implementation of growth strategy. 

According to the strategic plans mentioned above, BAFS’s primary 
objectives are to create sustainability and diversify revenue risk 
of BAFS Group by balancing structures of revenues from its core 
business and non-core business to achieve the same proportion 
of 50:50. Such changes in revenue structures are expected to be 
achieved within 2029.  

และลดการพ่ึงพึงรายไดจากธุรกิจหลัก โดยไดวิเคราะหขอมูลจาก
ปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งในมุมมองดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางการสรางรายได
และการเติบโตขององค กรท่ีสะท อนถึงวิสัยทัศน การเป นองค กร
แหงความยั่งยืน มีการบริหารจัดการท่ีดี บริษัทไดจัดทําแผนกลยุทธ
เพ่ือการเติบโตของกลุมบริษัทประกอบดวย 3 แนวทางหลัก ซึ่งมีกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการในระยะแรกไว 5 ปตั้งแตป 2563 - 2567 ดังน้ี

1) การขยายการลงทุนดานการบริการน้ํามันอากาศยานไปใน
 ทาอากาศยานแหงอื่น (Core business expansion) บริษัทเปน
 ผูเช่ียวชาญ มีความถนัดในธุรกิจบริการน้ํามันอากาศยาน เปนท่ี
 ยอมรบัในระดับสากล ซึง่ถือเปนจดุแขง็ท่ีสาํคัญของบรษิทั บรษิทัจงึมี
 ความความพรอมอยางสูงในการขยายธุรกิจดานการบริการน้ํามัน
 อากาศยานไปยังทาอากาศอื่นท้ังในประเทศและในตางประเทศ 
 ในการลงทุนดังกลาวบริษัทอาจจะพิจารณาดําเนินการดวยตนเอง
 หรือพิจารณาเขารวมทุนกับผู ประกอบการรายอ่ืน ทั้งน้ี บริษัท
 มคีวามสนใจท่ีจะขยายธุรกิจไปยงัตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
 ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

2) การขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองกัน (Adjacency 
 business) โดยอาศยัความเชีย่วชาญและองคความรูของบรษิทั และ
 เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหมากขึ้น บริษัทจึง
 จะเปนผูใหบริการเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และซอฟแวรตางๆ การผลิตอุปกรณเคร่ืองมือสนับสนุนอากาศยาน
 ตางๆ การพัฒนาแพลตฟอรมตลอดจนการใหการบริการตางๆ 
 ที่เก่ียวของกับธุรกิจการบินและทาอากาศยานผานเทคโนโลยีตางๆ 
 เชน Bockchain และ AI เปนตน 

3) การขยายลงทุนไปสูธุรกิจใหม (Non-core business) โดยการลงทุน
 ในธุรกิจท่ีชวยสนับสนุนความย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ซึ่งนอกจากจะเปนธุรกิจที่สอดคลองกับหลักการพัฒนาอยาง
 ย่ังยืนแลว ยังสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทอยางคงท่ีโดยไม
 แปรผันตามปจจัยการข้ึนลงของภาวะเศรษฐกิจ เชน การผลิตและ

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
72



 จาํหนายพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนตางๆ 
 (พลังงานแสงอาทติย ลม หรอืนํา้) การใหบรกิารจดัการประสิทธิภาพ
 ดานการใชพลังงานไฟฟาแกองคกรตางๆ ดวยระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (energy management system) เปนตน

นอกจากน้ี  เ พ่ือให กลยุทธ ดังกล าวสามารถขับเคล่ือนได อย างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเปนการสงเสริมใหบุคลากรของกลุมบริษัทมี
ประสบการณการทํางานท่ีหลากหลายมากข้ึน บริษัทจึงไดแตงต้ัง
คณะทํางานดานการเติบโตของกลุมบริษัทเปนผู รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ จากแผนกลยุทธขางตน บริษัทมีเปาหมายหลักเพ่ือสราง
ความย่ังยืนและกระจายความเส่ียงของรายไดกลุมบริษัท ผานการสราง
ความสมดุลของโครงสรางรายไดจากธุรกิจหลัก (Core business) 
และธุรกิจใหมอื่นๆ (Non-Core Business) ในสัดสวนท่ีเท ากัน
ในอัตรา 50:50 ซึ่งคาดวาการเปล่ียนแปลงโครงสรางรายไดดังกลาว
จะบรรลุผลไดภายในป 2572 

ในป 2563 นี้บริษัทมีแผนดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทัมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยจะมีการยายอาคารสถานีใหบรกิารเติม
นํ้ามันอากาศยานท่ีดอนเมือง และกอสรางระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน
แหงใหมแทนพ้ืนท่ีเดิม ซึ่งจะประกอบดวย อาคารสํานักงาน โรงซอม
บํารุงรถเติมนํ้ามัน ถังเก็บนํ้ามันใตดินพรอมปมสูบจายน้ํามัน Jet A-1 
จุดเติมนํ้ามันใหกับรถเติมนํ้ามันประเภท Refueller ระบบน้ําและ
โฟมดับเพลิง รวมท้ัง สถานีทดสอบอุปกรณเติมนํ้ามันอากาศยาน 
ทั้งน้ีเพ่ือสนองตอบแผนแมบทโครงการพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง
ระยะท่ี 3 ของ บมจ. ทาอากาศยานไทย (ทอท.) นอกจากน้ียังมีโครงการ
กอสรางถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุ 15 ลานลิตร 
ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการจัดเก็บนํ้ามันของถังเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน
สําหรับรองรับการขยายการให บริการอาคารเทียบเครื่องบินรอง 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท. โดยจะเร่ิมดําเนินการออกแบบ
และกอสรางในไตรมาส 3 ของป 2563 และคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 
4 ของป 2564 

In 2020, BAFS sets operational plan to support its business and 
ensure more effectiveness. Its Don Mueang Into-plane Refuelling 
Station (DMK Depot) would be relocated which a new aviation 
refuelling system including the into-plane service office building, 
the refueling vehicles maintenance building, underground fuel 
storage tanks equipped with dispenser pumps, fuel dispensing 
spots for refueller vehicles and the Test & Calibration Station 
would be replaced. The project is implemented to respond to Don 
Mueang International Airport Development Master Plan, Phase 
3, which has been conducted by Airports of Thailand Public 
Company Limited (AOT). Moreover, BAFS has a construction
project at Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station (BKK Depot), 
whereas an aircraft fuel tank with capacity of 15 million liters would 
be constructed to increase aviation fuel storage capacity for 
supporting services at AOT’s Midfield Satellite Building 1 at 
Suvarnabhumi Airport. The project design and construction will 
be started by the third quarter of 2020 and it is expected to be 
completed within the forth quarter of 2021.
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Chapter 4 :
สร�างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
Economic Growth
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3,956.1 3,872.4 83.7

Total Revenues Services Income Other Income

Million Baht Million Baht Million Baht

รายได�รวม

ในป 2562 ปริมาณนํ้ามันอากาศยานในสองทาอากาศยานหลัก คือ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 
ที่กลุมบริษัทใหบริการผานระบบเติมนํ้ามันอากาศยานมีอัตราการเติบโต
ที่รอยละ 2.3 โดยมีจํานวน 6,139 ลานลิตร และจํานวนเท่ียวบินท่ีบริษัท
ใหบริการเติมนํ้ามันเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 1.2 หรือมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
307,184 เท่ียวบิน ในขณะท่ีจาํนวนผูใชบรกิารในทาอากาศยานท้ังสองแหง
ในปนี้มีจํานวน 106.7 ลานคน เติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา โดยอัตราการเติบโตของจํานวนผูโดยสารชะลอตัวลงตาม
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยสงคราม
การคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน
เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการทองเท่ียวในประเทศไทย 
สําหรับปริมาณน้ํามันรวมทุกผลิตภัณฑที่ขนสงผานทอสงนํ้ามันของ
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด (FPT) มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กนอย
ที่รอยละ 0.6 โดยมีปริมาณน้ํามันขนสงนํ้ามันผานทอรวมจํานวน 4,569 
ลานลิตร เปนสําคัญ

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

Total Revenue

In 2019, the amount of aviation fuel services volume at BKK and 
DMK totaling up to 6,139 million liters, which have the growth rate 
of 2.3%(y-o-y) while the total flights increased by 1.2%(y-o-y) to 
307,184 flights. While the passengers who traveling through BKK 
and DMK have a total of 106.7million, increasing by 2.5% (y-o-y). 
The passenger growth rate decelerated in accordance with the 
global economic growth which was affected by the trade war
between the United States and China, together with the
appreciation of the Thai Baht as one of the factors sending the
impact on tourism decisions in Thailand. For the total multi-
products fuel transportation volume of FPT was decreased by 0.6% 
(y-o-y) to 4,569 million liters. 
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รายไดรวมของกลุ มบริษัทในป 2562 มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 3,956.1 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 149.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ
รายไดรวมในปที่ผานมา โดยมีรายไดคาบริการจํานวน 3,872.4 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้น 118.1 ลานบาท หรือรอยละ 3.1 ตามการเติบโตของปริมาณ
นํ้ามันรวมท่ีกลุมบริษัทใหบริการ (Disclosure 103-2)

*สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส�วนของการดําเนินงานที่สําคัญในป� 2562 ได�ที่รายงานประจําป� 2562 หรือเว็บไซต� www.bafsthai.com

*Further details of Performance Summary of Year 2019 are shown in the 2019 Annual Report or on website www.bafsthai.com

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ Economic Profile (Disclosure 201-1) จํานวน (ล�านบาท)
Value (Million Baht)

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายไดรวม (Total Revenues) 3,956.1

การกระจายมูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

ตนทุนการดําเนินงาน (Operating costs) 1,829.2

คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits) 675

เงินท่ีชําระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital)

*รวมเงินปนผลใหแกผูถือหุน และดอกเบ้ียท่ีชําระใหแกเจาหน้ี  *Inclusive of dividends and interests paid to creditors.

1,137.2

เงินท่ีชําระแกรัฐ (Payments to government)

*บริษัทรายงานเฉพาะการจายภาษีเงินไดนิติบุคคล  *BAFS reported corporate income tax expenses only.

304.8

การลงทุนในชุมชน (Community investments)

*บริษัทรายงานเฉพาะงบท่ีลงทุนในการพัฒนาชุมชน สังคม ของบริษัทเทาน้ัน 

*BAFS reported capital budgeting for its community development only.

4.56

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 5.34

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

Total revenue of 2019 of the Group was 3,956.1 million baht
increased by 149.5 million baht or 3.9%(y-o-y) and the services
income was of 3,872.4 million baht increased by 118.1 million 
baht or 3.1%(y-o-y) which according to the growth of the total
fuel volume that the Group provides services. (Disclosure 103-2)
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การดําเนินงานด�านภาษี Tax

ตั้งแตป 2561 ถึงปจจุบัน บริษัทไดประกาศใชนโยบายภาษี เพ่ือให
สอดคลองตอนโยบายความย่ังยืนและกลยุทธความย่ังยืน ที่มีเจตนารมณ
ตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตางๆ อยางเครงครัด รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
อยางตอเน่ือง โดยสามารถดูนโยบายภาษีไดที่เว็บไซตบริษัท www.
bafsthai.com

ค�าใช�จ�าย Expenses

คาใชจายท่ีเปนคาจางและคาใชจายท่ีเก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน 
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาถึง 85 ลานบาท จากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ประกอบกับคาตอบแทนทีส่งูขึน้ตามอายุงานของพนักงาน รวมถงึพนักงาน
ที่มีการเกษียณอายุงานในปเดียวกันนี้สูงขึ้น โดยบริษัทมีพนักงานท่ีมี
อายุเฉลี่ยเปนลําดับชวงอายุ ดังน้ี

จํานวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ น�อยกว�า 30 ป�
The number of employees younger than

30 years olds

คิดเป�นร�อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด
was 26% of the total number of employees.

จํานวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ 31 - 40 ป�
The number of employees whose ages are

31 - 40 years old 

คิดเป�นร�อยละ 31 ของพนักงานทั้งหมด
was 31% of the total number of employees.

จํานวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ 41 - 50 ป�
The number of employees whose ages are

41-50 years old 

คิดเป�นร�อยละ 26 ของพนักงานทั้งหมด
was 26% of the total number of employees

จํานวนพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ 51 ป� ขึ้นไป
The number of employees whose ages are

51 years old 

คิดเป�นร�อยละ 17 ของพนักงานทั้งหมด
and upward was 17% of the total number

of employees.

Tax Operations

Since 2018 up to the present, 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’s Tax Policy is disclosed at www.bafsthai.com.

Expenses

BAFS’ expenses on employee compensations and welfare increased 
from the previous year for 85 million baht due to higher number 
of employees and seniority-based pay. BAFS’ average age of 
employee is divided into age ranges as follows: 
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1. เงินเดือน และคาทํางานกะ Salary and shift pay 325.40 298.55 282.65

2. โบนัส  Bonus 120.20 131.18 102.97

3. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
 Retirement benefit 

103.10 47.82 39.07

4. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ Provident fund 37.22 34.06 32.02

5. อื่นๆ Others 89.08 78.52 81.43

รวมท้ังสิ้น
Total

675.00 590.13 538.14

หนวย : ลานบาท
Unit : Million Baht

ข�อมลูผลตอบแทนพนักงานของบรษิทั ประกอบด�วย
BAFS’s employee compensations include: ป� 2562/2019 ป� 2561/2018 ป� 2560/2017

*สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของงบการเงินประจําป 2562 ไดที่รายงานประจําป 2562 หรือเว็บไซต www.bafsthai.com

* Further details of Financial Statements 2019 are shown in the 2019 Annual Report or on website www.bafsthai.com

สวนคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวกับกิจกรรมหลักของบริษัท เชน คาใชจาย
งานดานความรับผิดชอบตอสังคม งานชุมชนสัมพันธ และงานเพ่ือ
การกุศลตางๆ รวมเปนเงินท้ังสิน้ 4,569,961.80 บาท โดยแบงคาใชจาย
ไวดวยกัน 2 สวน ดังน้ี

Other non-business expenses such as costs of corporate social 
responsibility, community relations expenses and charitable 
expenses totalled 4,569,961.80 million baht which included
2 parts as follows:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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ค�าใช�จ�ายในด�านความรบัผดิชอบต�อสังคม
Costs of corporate social responsibility

ค�าใช�จ�ายเพ่ือการบรจิาค และงานการกุศลต�างๆ
Donations and charitable expenses

- คาใชจายในโครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดข้ึน เพ่ือการ
 มีสวนรวมตอชุมชน สังคม ตามความตองการและความ
 คาดหวังท่ีชุมชนไดนําเสนอผานผลสํารวจความพึงพอใจ
 ชมุชน ดวยแนวคดิการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน
 อยางย่ังยืน โดยมีเปาหมายใหชุมชนมีสุขภาพกาย ใจ 
 สติปญญาและพ่ึงพาตัวเองได ตามแผนปฏิบัติการดาน
 ชุมชนของบริษัทท่ีมีรวมกับชุมชนในพื้นท่ี

- คาใชจายในงานชุมชนสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สนับสนุน
 ชุมชนโดยรอบ ตามท่ีชุมชนขอความอนุเคราะห รวมถึงวัด 
 โรงเรียน ตลอดจนหนวยงานสวนทองถ่ิน

-  BAFS has expenses on projects or activities organized
 for engaging with communities and society according 
 to requirements and expectations obtained from
 community satisfactions surveys and proposed to
 BAFS by the communities. According to a concept of 
 sustainable development on quality of life of community 
 members, BAFS’s goals therefore include healthy 
 communities in terms of physical and mental strengths 
 as well as having wisdom and self-reliance in 
 accordance with community action plans that BAFS 
 and the communities have mutually set up.

- BAFS has expenses on community relations events 
 which are activities supporting the communities
 surrounding and requesting by the communities
 including temples, schools and local agencies.

 

- คาใชจายท่ีสนับสนุนองคกร หรือหนวยงาน มูลนิธิตางๆ 
 ที่ดําเนินงานเพ่ือฟนฟู เยียวยากลุมตางๆ ในสังคม เชน 
 สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา เปนตน 

- 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.

โดยมคี�าใช�จ�ายรวมทัง้ส้ิน 1,305,757.80 บาท
The total expense was 1,305,757.80 Baht

โดยมคี�าใช�จ�ายรวมทัง้ส้ิน 3,264,204 บาท
The total expense was 3,264,204 Baht
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การบริหารห�วงโซ�อุปทาน Supply Chain Management
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

บริษัทใหความสําคัญตอการบริหารหวงโซอุปทานโดยระบุเปนแผนงาน
ตามกลยุทธเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ดวยการบริหารจัดการ
หวงโซอุปทานอยางครอบคลุมตอเน่ืองและสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานเพ่ือป องกันและลดความเ ส่ียงท้ังในด านส่ิงแวดล อม 
ดานสังคม และการกํากับดูแลคูคา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ 
มาตรฐานการบริการ และความไววางใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการจัดการตลอดสายหวงโซอุปทานของกระบวนการ
ใหบริการน้ํามันอากาศยานน้ัน แบงขอบเขตตามความรับผิดชอบ ตาม
กระบวนการดําเนินงานเปน 2 ระดับคือ ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตหวงโซกอน
กระบวนการรับและจัดเก็บน้ํามันของบริษัท ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท
เจาของน้ํามันและบริษัทผูดําเนินการขนและจัดสงน้ํามัน ขอบเขตท่ี 2 
ขอบเขตหวงโซในกระบวนการ รับ จัดเก็บ และจายน้ํามันใหสายการบิน
ผานทอสงน้ํามันแรงดันสูงใตสนามบิน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท และ
กลุมบริษัท

Suppliers

OIL
JET A-1

Transport Storage Hydrant

Pipeline
Transportation

Hydrant
System

Refuelling

 Scope 1

Airlines

BAFS places importance on supply chain management by
identifying it as a strategic plan for sustainable business operation. 
BAFS has managed its supply chain comprehensively and 
continuously in accordance with standard criteria to prevent 
and reduce risks relating to environment and society, including 
corporate governance on its suppliers, all of which may affect 
service quality and standard as well as stakeholder trust in BAFS’s 
business operations. According to scope of responsibilities 
throughout operational process, the supply chain management 
across aviation refuelling service process is divided into 2 levels,  
which are, scope 1: the scope of supply chain before BAFS’s fuel 
receipt and storage, which is managed by oil companies and fuel 
pipeline transporting and delivering companies , and scope 2: 
the scope of supply chain in processes of receipt, storage and 
distribution of fuel to airlines through underground hydrant 
pipelines, which are managed by BAFS and BAFS Group.
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เกณฑ�ในการวเิคราะห�
Criteria for Analysis

ประเมินความเสีย่งด�านความยัง่ยนื
กบัคู�ค�ารายสาํคญั

Assessing Sustainability Risk
with Key Supplier

แผนตอบสนองแต�ละกลุ�มคู�ค�า
ทีแ่บ�งตามการประเมนิคู�ค�ารายสาํคญั

Response Plan for Each Stakeholder
Group Which Is Classified According to

Key Supplier Assessment

ประเมนิคูคาสาํคญั
Key Supplier Assessment

ประเมนิความเส่ียง
Risk Assessment

มาตรการลดความเส่ียง
Risk Reduction Measures

กระบวนการวิเคราะห�ความเสี่ยงในห�วงโซ�อุปทาน Analysis Process on Supply Chain Risks

ตามกระบวนการจัดการบริษัทมีการบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพ่ือให
สอดคลองตามบริบทความย่ังยืนโดยการพิจารณาและวิเคราะหประเด็น
ความเส่ียง/โอกาส ที่อาจเกิดข้ึนตลอดสายหวงโซอุปทานของธุรกิจ
จากการบริหารจัดการในระบบ Enterprise Risk Management 
(ERM), ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, Business Continuity 
Management System (BCMS) ซึ่งในกระบวนการน้ีบริษัทมีการทบทวน 
ความเสี่ยง/โอกาส รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมํ่าเสมอ เชน กลุม
ลูกคาท้ังบริษัทน้ํามันและสายการบิน กลุมพันธมิตรทางธุรกิจ/คูคา/
Supplier เปนตน โดยเปนไปตามจรรยาบรรณคูคา (BAFS - Supplier 
Code of Conduct รายละเอียดในเว็บไซตบริษัท www.bafsthai.com) 
ตามกรอบการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

 เปนคูคาสําคัญตามการประเมิน
 ในระบบ Business Continuity
 Management (BCM)

 Being a key supplier according to
 the assessment in Business
 Continuity Management (BCM)
  System.

 การกํากับดูแลกิจการ/การเขารวม
 โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
 ไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

 Corporate governance/ 
 participation in the Thailand’s
 Private Sector
 Collective Action Coalition (CAC)
 Project.

 การเขาพบและเย่ียมชมการดําเนิน
 กิจการของคูคาใหสอดคลองตาม
 จรรยาบรรณคูธุรกิจ (Supplier
 Site visit)

 To conduct a supplier site visit 
 according to Supplier Code of
 Conduct.

BAFS has managed the supply chain in alignment with sustainability 
context by considering and analysing risks/opportunities may 
occur along its supply chain. According to the Enterprise Risk 
Management (ERM), ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, and 
Business Continuity Management System (BCMS), BAFS has 
regularly reviewed risks/opportunities together with stakeholders 
such as customer groups including oil companies and airlines, 
business alliance/business partner/supplier, etc. in conformity to 
Supplier Code of Conduct (BAFS’ Supplier Code of Conduct is as 
shown at www.bafsthai.com) and operational framework covering 
Environmental, social and corporate governance (ESG). 
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เกณฑ�ในการวิเคราะห�
Criteria for Analysis

ประเมินความเสีย่งด�านความยัง่ยนื
กบัคู�ค�ารายสาํคญั

Assessing Sustainability Risk
with Key Supplier

แผนตอบสนองแต�ละกลุ�มคู�ค�า
ทีแ่บ�งตามการประเมนิคู�ค�ารายสาํคญั

Response Plan for Each Stakeholder
Group Which Is Classified According to

Key Supplier Assessment

ประเมนิคูคาสาํคญั
Key Supplier Assessment

ประเมนิความเส่ียง
Risk Assessment

มาตรการลดความเส่ียง
Risk Reduction Measures

 เปนคูคาท่ีมียอดสัญญาซ้ือขาย
 สูงกวา1,000,000 บาทข้ึนไป

 เปนคูคาท่ีมีรายการจําหนาย
 วัตถุดิบ สินคาและบริการท่ีสําคัญ
 กับกระบวนการทางธุรกิจของ
 บริษัทฯ ภายใน 3 ป

 เปนคูคาท่ีมีนอยรายในตลาด
 และบริษัทมีการพ่ึงพาคูคาเหลาน้ี
 เปนสําคัญ

 ซึ่งมีคูคาท่ีสําคัญท้ังสิ้น 64 ราย

 Being a supplier with an amount in
  sale and purchase agreement is
  higher than 1,000,000 Baht.   

 Being a supplier who distributes
 raw material, product and service
 that are important to BAFS’s
 business process within 3-year
 period.

 Being a supplier among a few in
 the market and BAFS has mainly
 relied on such supplier.    

 BAFS has 64 key suppliers.

 การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิ
 มนุษยชน/ความปลอดภัยและ
 อาชีวอนามัย

 การมีสวนรวมกับชุมชน สังคม

 สิ่งแวดลอมและนวัตกรรม

 Labour practices and human rights
 practices/occupational safety and
 health 

 Community and social participation

Environmental and Innovation

 การตรวจสอบคูคาตามประเด็น
 ESG (Supplier Audit)

 แผนการพัฒนา ปรับปรุง 
 สงเสริม (Correction Plan) คูคา
 โดยมีการเขาไปใหความรูในเร่ือง
 ที่คูคาสนใจและตองการพัฒนา
 โดยท่ีผานมามี 3 ประเด็น ที่บริษัท
 ไดเขาไปเพ่ิมเติมใหแกคูคา
 หลังจากเขาไป Site visit ไดแก 
 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การจัดทํา
 Green Procurement และการ
 จัดการความรู

 การตรวจประเมินคูคาประจําป
 (Performance Improvement)

 To audit a supplier in terms of ESG  
 (Supplier Audit)

 To promote correction plan to
  a supplier. BAFS provide
 knowledge in which its supplier is
 interested and wishes to improve.
 During the past, there were 3
 aspects added on BAFS’s to
 supplier’s operation after site visit,
 namely, good corporate
 governance, green procurement
  and knowledge management.

 Supplier annual performance
 improvement.
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จากการท่ีบริษัทไดดําเนินการประเมินคู ค าและมีเปาหมายใหคู ค า
รายสําคัญของบริษัทฯ ผานการประเมินและเขารวมดําเนินการตาม
แผนตอบสนองในแตละกลุมคูคา เพ่ือใหคู คาสามารถนําไปปรับปรุง
บริษัทของตนเองและถือเปนการพัฒนาความสัมพันธกับคูคาและรวมกัน
พัฒนาธุรกจิเพ่ือใหเติบโตไปดวยกันในระยะยาว ซึง่ถือเปนแผนดาํเนินการ
ที่สําคัญดานหน่ึงของบริษัท 

การดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อความยั่งยืน
ที่ผ�านมาถึงป� 2562 

นอกจากน้ีบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของประเด็นความเส่ียงดาน
การกํากับดูแลกิจการ ดานสังคม สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม
ทีอ่าจเกิดขึน้ในคูคาของบริษทัจงึดาํเนินการจัดทําแบบประเมินคูคาโดยให
คูคาประเมินตนเองใน 5 หมวด ไดแก 

1. การดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืน 

2. การกํากับดูแลกิจการ/การเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)

3. การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน/ความปลอดภัยและ
 อาชีวอนามัย

4. การมีสวนรวมกับชุมชน สังคม

5. สิ่งแวดลอมและนวัตกรรม

BAFS has conducted supplier assessment with targets to have 
its key suppliers passed the assessment and participated in 
operations according to response plan of each customer group. 
This shall enable improvements of the suppliers’ companies 
as well as enhance relationships between BAFS and the suppliers, 
resulting in developing businesses towards growth together in the 
long term which is regarded as one among significant operational 
plans of BAFS. 

Detail of Implementation of Procurement Plan for 
Sustainability up to 2019 
BAFS recognizes the importance of risks relating to corporate 
governance, social, human rights and environment, which may 
occur to BAFS’ suppliers. BAFS therefore prepared supplier 
self- assessment covering 5 aspects, as follows: 

1. Business operation for sustainability 

2. Corporate governance/ participation in Thailand’s Private 
 Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC)

3. Labour and human rights practices/safety and occupational 
 health

4. Community and social engagements 

5. Environment and innovation
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• รอยละ 99 ของผูตอบแบบประเมิน มีนโยบายหรือแนวดําเนินการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 99% of respondents have policy or operating guidelines on corporate governance.

• รอยละ 100 ของผูตอบแบบประเมิน มีนโยบายหรือแนวดําเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชน
 100% of respondents have policy or operating guidelines on human rights practice

• รอยละ 76 ของผูตอบแบบประเมิน สนใจการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
 76% of respondents are interested in participation in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against
 Corruption (CAC)  

• รอยละ 79 ของผูตอบแบบประเมิน มีนโยบายหรือแนวดําเนินการในเรื่องสิ่งแวดลอม
 79% of respondents have policy or operating guidelines on environment

• รอยละ 20 ของผูตอบแบบประเมิน มีนโยบายหรือแนวดําเนินการในเรื่องความย่ังยืน
 20% of respondents have policy or operating guidelines on sustainability

• รอยละ 20 ของผูตอบแบบประเมิน มีนโยบายหรือแนวดําเนินการในเรื่องนวัตกรรม
 20% of respondents have policy or operating guidelines on innovation

ทั้งน้ีในป 2562 ตามแผนการจัดซื้อจัดจางเพ่ือความย่ังยืน บริษัทไดมีการ
ดําเนินการดังน้ี

1. ประกาศนโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือความยั่งยืน ของบริษัทและ
 กลุมบริษัท

2. จัดทําและสื่อสาร จรรยาบรรณคูคา (BAFS - Supplier Code of 
 Conduct)

3. ปรับปรุงคูมือจัดซื้อจัดจางเพ่ือความยั่งยืน ใหสอดคลองครอบคลุม
 ประเด็นดานการกํากับดูแลกิจการ สังคม สิทธิมนุษยชน และ
 สิ่งแวดลอม

4. กําหนดเกณฑ การจัดกลุม เพ่ือพิจารณาคูคาและจัดทําแผนงาน
 ตอบสนองตามกลุมคูคา

29 บริษัท ที่ตอบแบบประเมินคู�ค�าจาก 64 บริษัท คิดเป�นร�อยละ 45.3
29 Out of 64 Companies Had Taken Supplier Self-assessment, Accounting 45.3%

In 2019, BAFS had implemented according to the procurement 
plan for sustainability, as follows:

1. Declared BAFS and BAFS Group’s procurement policy for 
 sustainability,  

2. Announced and communicated BAFS - Supplier Code of 
 Conduct,

3. Improved procurement manual for sustainability to be in 
 alignment with and covering corporate governance, social, 
 human rights and environmental aspects,

4. Determined criteria and supplier groups for considering 
 suppliers and preparing response plans according to
 supplier groups,
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1. การปรับกระบวนการทางธุรกิจรวมกันเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน
 Mutual improvement of business process for sustainable growth

2. การปรับและประยุกตใชหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) / จรรยาบรรณธุรกิจ/มาตรการตอตานคอรรัปชั่น
 Adjustment and application of the principle of good corporate governance (CG) / Code of Business Conduct/anti-corruption
 measures

3. การสรางและตอยอดนวัตกรรมรวมกันในอนาคต
 Mutual creation and developemnt of innovations in the future

4. การบริหารแรงงานอยางเปนธรรม สิทธิมนุษยชน (แรงงานเด็ก แรงงานตางดาว คาจาง การใชแรงงานท่ีถูกกฎหมาย)
 Fair labour and human rights managements (child labour, foreign worker, wage and employment of legal labour)

5. การนํา Green Procurement มาใชในการดําเนินธุรกิจ และการลดการใชทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง
 Applying green procurement on business operations and reducing use of resources

5. สัมมนาคูคา คูธุรกิจ เพ่ือชี้แจงนโยบายท่ีเก่ียวของ และเชิญชวน
 เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
 การทุจริต (CAC)

6. ดําเนินการ Supplier site visit กับคูคารายสําคัญ 5 ราย เพ่ือสื่อสาร
 ใหทราบประเด็นท่ีเก่ียวของแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และประเมินการ
 ดําเนินงานตอประเด็นท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ีรวมกัน

5 ประเด็นสําคัญจากการเข�าร�วมสัมมนาประจําป� 2562 ของคู�ค�า และการทํา Supplier Site Visit 5 บริษัท
5 Significant Issues Derived from Supplier Seminar of Year 2019 and 5 Supplier Site Visits

โดยผลจากการดําเนินงานของบริษัทท่ีสงมอบโดยคูคา/คู ธุรกิจที่มี
ความเ ส่ียงและอาจส งผลต อการดําเนินกิจการในประเด็นด าน
เศรษฐกิจ (การสงสินคาลาชา/สงมอบสินคาไมมีคุณภาพ ทําใหธุรกิจ
หยุดชะงัก) ในประเด็นดานสังคม (การถูกชุมชนรองเรียนเน่ืองจาก
ปฏิบัติงานไมถูกตองของคู คา) และในประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

5. Organized seminar for suppliers and business partners in 
 order to clarify related policies and invite suppliers and 
 business partners to participate in Thailand’s Private Sector 
 Collective Action Coalition against Corruption (CAC), and

6. Conducted supplier site visits to meet with 5 key suppliers in 
 order to communicate related issues for acknowledgment, 
 exchange opinions and mutual assess the operations on 
 related issues.

BAFS’s operations delivered by suppliers/business partners 
having risks may affect BAFS’s business operations in terms 
of economic issue (delayed delivery/delivering poor quality
product which causes business disruption), social issue (being 
complained by community due to supplier’s poor operations) 
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(การร่ัวไหลของสารเคมีและน้ํามันและการสรางผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมอื่นๆ) ในป  2562 ที่ผ านมาไม พบการเกิดผลดังกล าว 
(รอยละ 0) และไมมีการยุติการดําเนินงานกับคู ค าในรายท่ีไดรับ
การประเมินความเส่ียงน้ัน (รอยละ 0) (Disclosure 308-1, 308-2, 414-1, 414-2) 
และในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดติดตามตรวจสอบและเย่ียมชมโรงงานของ
บริษัทคูคาตามกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง จํานวน 5 ราย

1. เพ่ือลดความเสีย่งในประเด็น
ด�านเศรษฐกิจ สงัคม 

สทิธมินุษยชน และสิง่แวดล�อม

To reduce economic,
social, human rights and 

environmental risks.

2. เพ่ิมโอกาสทางธรุกจิ 
ในการสร�างภาคเีครอืข�ายกบั

คู�ค�า/คู�ธุรกจิ

To increase business 
opportunities on building 
member networks with 

suppliers/business
partners.

3. เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการบรหิารจัดการห�วงโซ�
อปุทานขององค�กรอย�างยัง่ยนื

To enhance sustainable 
efficiency in BAFS’ supply 

chain management.

การดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อความยั่งยืน
ในป� 2563

โดยแผนในป  2563 หนวยงานท่ีเ ก่ียวข องซึ่งมีแผนกจัดซื้อเป น
แกนหลัก จะติดตามการดําเนินการจาก 5 บริษัทเดิมและขยาย
การดําเนินงาน Supplier Site visit เพ่ือสื่อสารใหทราบประเด็น
ที่เก่ียวของ แลกเปล่ียนขอคิดเห็น และประเมินการดําเนินงานตาม
แผนการจัดซื้อจัดจางเพ่ือความยั่งยืน โดยกําหนดแผนดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองและสนับสนุนคูคาใน 3 กลุมของคูคา/คูธุรกิจ คือ 1. คูคา
รายหลัก (Core) 2. คูคาในกิจกรรมสนับสนุน (Support) และ 3. คูคาอื่น
ที่สนใจ (Others) โดยคาดหวังผลการสรางคุณคารวมกันใน 3 ดานน้ี

and environmental issue (chemical and fuel spills and causing 
other environment impacts). In 2019, there was no record of such
issues (0%) and no termination of business operations of
suppliers being assessed (0%) (Disclosure 308-1, 308-2, 414-1, 

414-2). BAFS visited 5 suppliers and monitored supplier’s sites
according to risk analysis process.

Implementation of Procurement Plan for Sustainability 
in 2020 
In 2020, related units and Procurement Department as a core unit 
shall continue monitor such 5 suppliers’ operations and extend 
supplier site visit to communicate related issues for acknowledgment, 
exchange opinions and assess supplier operations according to the 
procurement plan for sustainability. BAFS set response and support 
plans for 3 supplier/business partner groups, which are 1) core 
supplier, 2) support supplier, and 3) others, with the expectation of 
creating value together with suppliers in 3 areas.
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การจัดการองค�ความรู�และนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน
Knowledge Management and Innovation for
Sustainability 

การดําเนินการเพ่ือสรางเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคกรเปนแผนงาน
สําคัญและมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ืองตามกลยุทธ ป 2559 - 2563 
การสรางบรรยากาศในองคกรใหเอ้ือตอการคิดคนรวมถึงการจัดโครงสราง
องคกรเพ่ือใหเอื้อตอการสรางเสริมนวัตกรรมนั้น มีการดําเนินการเพ่ือให
เกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมในชวงปที่ผานมาใน 3 ระดับ 1.ระดับ
ของกลุมบรษิทั มกีารจดัตัง้บรษิทั บาฟส อนิโนเวชัน่ ดเีวลลอปเมนท จาํกัด 
หรือ BID เพ่ือดําเนินการดานการศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา ปรับปรุง 
ออกแบบ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งการใหสิทธิและใหบริการ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ บริษัท บาฟสอินเทค จํากัด (BAFS 
INTECH Company Limited) เพ่ือประกอบ ออกแบบ พัฒนา ผลติ และให
บริการปรึกษา เก่ียวกับรถและอุปกรณ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เก่ียวของ ที่ใชในกิจการการใหบริการของทาอากาศยาน และดําเนิน
การคูขนานกันเพ่ือสนับสนุนและเสริมศักยภาพดานนวัตกรรมทั้งในธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม ธุรกิจขางเคียง รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีเปนมิตรตอ
สภาพแวดลอม 2.ระดับกลยุทธ บริษัทกําหนดเร่ืองนวัตกรรมดานตางๆ 
ไวเปนหน่ึงในผลลัพธเชิงเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายเชิง
กลยุทธขององคกรอยางมีประสิทธิผล และ 3. ระดับกระบวนการ บริษัท
จัดตั้งคณะทํางานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 2 คณะทํางาน คือคณะทํางาน
ความย่ังยืนและคณะทํางานการจัดการความรู และศูนยฝ กอบรม 
เพ่ือดาํเนินการสงเสรมิ สนบัสนนุ และตดิตามการดาํเนินงานตามแผนการ
สรางเสริมนวัตกรรมจากฐานความรูขององคกร

Knowledge Management and Innovation for 
Sustainability

An implementat ion of innovat ion promotion within the 
organization is a significant plan that has been carried out 
continuously according to the strategic plan 2016 - 2020. Creating 
corporate ambience and establishing organizational structure, 
which contribute to invention and promotion innovations, have 
been driven in 3 levels substantially during the past year. They 
include level 1) BAFS Group level which comprised establishments 
of BAFS Innovation Development Co., Ltd. or BID to conduct 
research, development, design and improvement of innovative 
products including licensing and services of technology and 
innovation, and BAFS INTECH Company Limited to design and 
assembly aviation refuelling vehicle and aviation ground service 
equipment as well as innovations and technologies applied for 
airport service, all of which are operated in parallel to support 
and strengthen innovative potentials of business related to 
exiting business, adjacency business and other business that are 
environmentally friendly, 2) strategic level which BAFS determines 
innovations as one among outcome-oriented goals to efficiently 
support achievement of organizational strategic goals, and 
3) Functional Level of which BAFS established 2 related working 
groups including Sustainability Working Group and Knowledge 
Management and Training Center Working Group to support, 
promote and monitor implementations of innovation promotion 
plan based on  corporate knowledge base.
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โครงสร�างเพื่อสนับสนุนให�เกิดการสร�างเสริมนวัตกรรมขององค�กร
A Structure Supporting Corporate Innovation Promotion

กลยทุธ�หลกัเพ่ือความยัง่ยนืขององค�กร (2559 - 2563)
Core Strategies for Corporate Sustainability (2016 - 2020)

คณะทาํงานการจดัการความรู�และศนูย�ฝ�กอบรม
Knowledge Management and Training

Centre Working Group

คณะทาํงานความยัง่ยนื
Sustainability Working Group

1. ระดับกลุมบริษัท สรางและสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
ในรูปแบบตางๆ ผานกลุมบริษัทซึ่งตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการดาน
นวัตกรรมโดยเฉพาะ

1. BAFS Group level to be established for specifically 
carrying out tasks related to innovations by creating and 
supporting a wide range of innovations through BAFS Group.

2. ระดับกลยุทธ กําหนดใหการดําเนินการ
ดานนวัตกรรม เปนปจจัยสําคัญหน่ึงตอการบรรลุ
เปาหมายตามกลยุทธหลักขององคกร

2. Strategic level implementation of 
innovation is determined as one significant
factor for achieving organizational strategic 
goals.

3. ระดับกระบวนการ กําหนดคณะทํางานความ
ย่ังยืนและคณะทํางานการจัดการความรูและศูนย
ฝกอบรมเพ่ือติดตามและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนนวัตกรรมและแผนงานดาน KM

3. Functional Level Sustainability
Working Group and Knowledge Management 
andTraining Center Working Group are
determined to monitor and support
implementations of innovation promotion plan 
and KM plan.

กลยุทธเติบโต

Growth Strategy

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑและ
บริการดานการ
บริการพลังงาน 

Innovations on 
Energy Products 

and Services

กลยุทธบริหาร
จัดการองคกร
เพื่อประสิทธิผล

สูงสุด

Corporate 
Management 
Strategy for 
Maximum 
Efficiency

การปรับปรุง/
พัฒนาใน

ผลิตภัณฑและ
บริการ/เคร่ืองมือ/
จากกระบวนการ
ทํางานในปจจุบัน

Enhancement/
development/
expansion of 

current products 
and services/

tools/work 
process.

กลยุทธสราง
ธุรกิจเสริม

เพื่อลดการพึ่งพา
รายไดจาก
ธุรกิจหลัก

Establishment 
of Supporting 

Business 
Strategy for 
Reducing 

Reliance on 
Revenue from 
Core Business

การสรางรูปแบบ
ธุรกิจใหม/การ
ควบรวมความ
เชี่ยวชาญจาก
ธุรกิจอื่น

Creation of 
new business 

models/merger 
of expertise from 

other 
businesses.

กลยุทธความ
ย่ังยืน

Sustainability 
Strategy

การสรางความ
รวมมือในการ
สรางเสริม

นวัตกรรมทาง
สังคมและ
สิ่งแวดลอม

Building 
and seeking 

cooperation for 
strengthening 

social and 
environmental 
innovations.

กลยุทธดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information 
Technology 

Strategy

การพัฒนา
โปรแกรมและ 
Application 
จากมาตรฐาน
ความเช่ียวชาญ 
เฉพาะขององคกร

Development of 
program and 
application 
based on 
corporate 
expertise 

standard and 
specific data.
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สรุปผลการดําเนินงานและแผนงานของ บริษัท บาฟส� อินโนเวช่ัน ดีเวลลอปเม�นท� จํากัด (BID)
BAFS Innovation Development Co., Ltd. Performance and Work Plan

สรุปผลการดําเนินงาน 2562 - 2563 การสร�างนวัตกรรมของกลุ�มบริษัท
Performance of BAFS Groups’s Innovation Creation during 2019 - 2020

ในป 2562 - 2563 บริษัทกําหนดแผนงานเพ่ือดําเนินการวัดประโยชน
จากนวัตกรรม/ตอยอดนวัตกรรม และเผยแพรผลงานดานนวัตกรรม ซึ่งมี
ผลการดําเนินงานดังน้ี

For 2019 - 2020, BAFS has determined work plans for measur-
ing benefits derived from innovations/extending innovations and
publicize innovative works, with details as follows:

โครงการ/กิจกรรม 
นวัตกรรม ที่ติดตาม

จากป� 2561

Project/Activity and 
Innovation Having 
Been Developed 

Since 2018

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

1. อุปกรณ
 KYT Voice

อุปกรณสัญญานเสียงรณรงค
การทํา KYT (Kiken Yochi 
Training) “มือชี้ ปากย้ํา” 
เพ่ือเตือนใหพนักงานขับรถให
บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน 
ทํา KYT กอนเคล่ือนรถออก
จากอากาศยาน เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในการให
บริการเติมนํ้ามันอากาศยาน

A voice device reminding 
aviation refuelling vehicle 
driver to take KYT (Kiken 
Yochi Training) activities 
including "pointing and 
calling" before moving the 
vehicle from aircraft, to 
ensure aviation refuelling 
service safety

ผลการวัดความพึงพอใจของ
พนักงานท่ีใชงานอุปกรณนี้ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

Satisfaction survey results 
obtained from employees 
using this device shall be 
used for enhancing and 
developing the device to 
ensure its efficiency.

ดําเนินการติดตั้งครบ
รอยละ 100 ตามแผนงาน

Installation is 100% 
completed according to 
work plan.

ป 2562 ไมมีรายงาน
อุบัติเหตุที่เก่ียวกับการให
บริการโดยตรงตออากาศยาน
และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง รอยละ 95 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา

In 2019, there was no 
record of accident relating 
to direct service provided 
to aircraft and according 
to statistics, number of 
accidents decreased for 
95% compared to the 
previous year.
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โครงการ/กิจกรรม 
นวัตกรรม ที่ติดตาม

จากป� 2561

Project/Activity and 
Innovation Having 
Been Developed 

Since 2018

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

2. โครงการติดต้ัง
 อุปกรณชวยตรวจจับ
 พฤติกรรมการขับขี่
 รถเติมน้ํามัน  
 อากาศยาน
 (Red Eye Fatigue
  Camera Integration)

 Installation of driving
  behavioral detection
 devices (red eye
 fatigue camera
 integration)

อุปกรณสนับสนุนการขับขี่รถ
เติมนํ้ามันอากาศยานอยาง
ปลอดภยัเปนการตรวจจับ
พฤติกรรมของผูขับข่ีที่มี
ความเส่ียง เชน ความเม่ือย
ลาจากการขับขี่ (หลับตา-
หาว), การละสายตาจาก
กลอง, การใชโทรศัพท
ขณะขับข่ี เปนตน

A device supporting safe 
aviation refuelling vehicle 
driving by detecting 
behaviours of risk drivers 
such as driver fatigue 
(shutting eyes - yawning), 
looking away from
camera, and using
telephone while driving,
etc.

อุปกรณชวยตรวจจับ
พฤติกรรมการขับขี่รถ
เติมนํ้ามันอากาศยาน

A device detecting 
behaviours of aviation 
refuelling vehicle drivers.

ติดตั้งอุปกรณชวย
ตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่
รถเติมนํ้ามันอากาศยานในป 
2562 จํานวน 32 คัน

Installed red eye fatigue 
cameras on 32 aviation 
refuelling vehicles in 2019.

ป 2562 ไมมีรายงาน
อุบัติเหตุที่เก่ียวกับการให
บริการโดยตรงตออากาศยาน
และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง รอยละ 95 เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา

In 2019, there was no 
record of accident relating 
to direct service provided 
to aircraft and according 
to statistics, number of 
accidents decreased for 
95% compared to the 
previous year.

3. โครงการจัดทําบันได
 เติมน้ํามันอากาศยาน
 (Magic Ladder)

 Ladder for Aircraft
 Refuelling (Magic
  Ladder)

บันไดที่ออกแบบสําหรับ
งานใหบริการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน

A ladder being designed 
to support aviation
refuelling service

พัฒนาตนแบบตามหลักการ
ที่ถูกตองของสมาคมการ
ยศาสตรไทย โดยออกแบบ
ใหมีความสอดคลองกับ
แบบแปลนของรถเติม
นํ้ามันอากาศยาน Hydrant 
Dispenser

ตนแบบ Magic Ladder 
รุนท่ี 3

The 3rd version of magic 
ladder prototype

วัดผลลัพธจากสถิติการ
เจ็บปวยจากการทํางานของ
พนักงาน รอยละ 100 ไมมี
พนักงานท่ีเจ็บปวยจากการ
ทํางาน และผลการวัดความ
พึงพอใจของพนักงาน 
ไดเทากับรอยละ 77

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
90



โครงการ/กิจกรรม 
นวัตกรรม ที่ติดตาม

จากป� 2561

Project/Activity and 
Innovation Having 
Been Developed 

Since 2018

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

A prototype ladder was 
developed correctly 
according to  the 
Ergonomics Society of 
Thailand's principle. 
The design is consistent 
with hydrant dispenser's 
layout.

According to statistics on 
employee illness, 100% of 
employees did not suffer 
from occupational illness 
and employee satisfaction 
result achieved 77%.

โครงการ/กิจกรรม 
นวัตกรรม ที่ติดตาม

จากป� 2562

Project/Activity and 
Innovation Having 
Been Developed 

Since 2019

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

1. โครงการพัฒนา
 อุปกรณ
 ตรวจสอบนํ้าใน
 น้ํามันอากาศยาน

 Development of device
 used for detecting
  water in aviation fuel

การคิดคนอุปกรณ
ตรวจสอบปริมาณน้ําใน
นํ้ามันอากาศยาน โดย
การปรับปรุงใชวัสดุและ
กระบวนการแบบเดิม
เพ่ือทดแทนของเดิม
ที่ราคาสูง และตองพ่ึงพา
ผูผลิตนอยราย

คณะผูวิจัย ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ไดจัดทําและสงมอบชุด
ตรวจสอบปริมาณน้ําใน
นํ้ามันอากาศยาน ที่ไดจาก
การศึกษาวิจัย ใหกับบริษัท
เรียบรอยแลว และจะดําเนิน
การศึกษารูปแบบในการ
นําไปใชงานตอไป

ชุดตรวจสอบปริมาณน้ําใน
นํ้ามันอากาศยาน ที่ไดจาก
การศึกษาวิจัย

วัดผลลัพธจากคาใชจาย
ที่ลดลงจากการใชอุปกรณ
เดิมเทียบกับอุปกรณที่จะนํา
มาใชทดแทน และมีผลการ
วัดความพึงพอใจของลูกคา
ผูรับบริการสูงขึ้นจากปที่
ผานมา ซึ่งปนี้ไดเทากับ
รอยละ 97.2
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An invention of device 
used for examining
quantity of water in
aviation fuel, which was 
made from improved
material and used
according to its original 
process, in order to 
replace expensive original 
devices provided only by 
a few manufacturers.

A research team from 
Department of Chemistry, 
Faculty of Science, 
Chulalongkorn University 
had prepared and 
delivered the device used 
for examining quantity of 
water in aviation fuel 
obtained from the study 
project to the Company 
and the Company shall 
further study the device in 
order to utilize it 
accordingly.

The device used for 
examining quantity of 
water in aviation fuel 
which obtained from the 
study project  

An expense decreased 
after replacing the original 
device with the new 
invented device. 
Customer satisfaction 
results achieved 97.2% 
and was better when 
compared to the previous 
year.

กิจกรรมให�ความรู�ด�าน
นวัตกรรมในกลุ�มบริษัท
Activities Providing 
Knowledge about 
Innovations within 

BAFS Group

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance 
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

1.  กิจกรรม “การสราง
 นวัตกรรมในกลุม
 บริษัท BAFS”
 ในหัวขอ “คนหา
 สุดยอดไอเดีย
 อุปกรณตรวจสอบนํ้า
 ในน้ํามันอากาศยาน”
 “Innovation Creation 
 in BAFS Group” 
 activity with the topic 
 entitled "Seeking 
 Excellent Idea for 
 Water Detector 
 Development”.

การสงเสริมใหเกิดการ
มีสวนรวมจากพนักงาน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
เคร่ืองมือในการทํางาน
An employee 
participation promotion for 
improvement of work tools

คัดเลือกเหลือจํานวน 
3 ผลงาน และบริษัทเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากศูนยระบบ
ประเมินเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย (Thailand 
Technology Rating System 
- TTRS) ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
ดูแลผูประกอบการทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเขามาหารือแนวทางการ
ประเมินความเปนไปได
ของโครงการของ
ผูเขาประกวดท้ัง 3 ผลงาน

แนวคิด 3 ผลงานจาก
พนักงาน
Concepts of 3 projects 
submitted by employees

นําไปพัฒนาตอยอดเพ่ือ
นํามาใชงานจริงเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการบริการ
และลดตนทุน
Having them further 
developed for actual use 
in order to measure their 
service efficiencies and 
reduce costs.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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กิจกรรมให�ความรู�ด�าน
นวัตกรรมในกลุ�มบริษัท
Activities Providing 
Knowledge about 
Innovations within 

BAFS Group

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance 
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

Selected 3 projects 
submitted by employees 
and invited experts from 
Thailand Technology
Rating System (TTRS), 
which is the agency 
supporting technology 
and innovation 
entrepreneurs, to provide 
consultation about as-
sessment approaches on 
feasibility of such
contestants' 3 projects.

2. โครงการจับมือกัน
 สรางพลังขับเคลื่อน
 ธุรกิจนวัตกรรม
 ในกลุมบริษัท
 Joining Hands to 
 Propel Innovation 
 Business in BAFS 
 Group

การจัดกิจกรรม
นวัตกรรมของพนักงาน
ในกลุมบริษัท BAFS 
ในหัวขอ “นวัตกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกร”
BAFS Group's employee 
innovation activity entitled 
"Innovation Increasing 
Corporate Efficiency".

ประกาศเชิญชาว BAFS 
Group เขารวมโครงการ
ดวยการเสนอแนวคิด
ในหัวขอ "นวัตกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกร" 

- บริษัทมีทุนสนับสนุนและ
 การแบงประโยชนสําหรับ
 โครงการท่ีสามารถทําได
 ผลสัมฤทธ์ิ 

The companies invite 
BAFSGROUP to present 
the innovative idea of 
"organizational 
optimization project"

- The company has
 funds to support and
 will profit or benefit
 from projects that can
 be realized.

บรษิัทอยูในระหวางการ
พิจารณาผลงานแนวคิดท่ี
พนักงานนําเสนอ

Is in the process

- จํานวนผลงานแนวคิด
 ที่พนักงานนําเสนอ

- โครงการท่ีนําไป สราง/
 พัฒนาตอยอด

- Number of Idea from
 employee

- Number of Project that
 can be realized,
 development and
 creation
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กิจกรรมให�ความรู�ด�าน
นวัตกรรมในกลุ�มบริษัท
Activities Providing 
Knowledge about 
Innovations within 

BAFS Group

แนวคิดและแนวทาง
การพัฒนา

Concept and Method 
of Development

การดําเนินงานในป� 
2562 - 2563
Performance 
2019 - 2020

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ�
Outcome

3. โครงการสรางบุคลากรสู
 BAFS Group 2030
 Building People to 
 Onboard BAFS 
 Group 2030

การจัดกิจกรรมนวัตกรรมของ
พนักงานในกลุมบริษัท BAFS 
ในหัวขอ “สรางบุคลากรสู 
BAFS Group 2030”
BAFS Group's employee 
innovation activity 
entitled “Building People 
to Onboard BAFS 
Group 2030"

ประกาศรับสมัครผูสนใจ
ขอรับทุน เพ่ือศึกษาในสาขา
จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร 
พลังงาน สิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล

The company announce 
to employees who want 
to have scholarships in 
the field Microbiology 
science, Energy, 
Environmental and 
Technology

บริษัทอยูในระหวางการ
พิจารณารายช่ือพนักงานท่ี
ไดรับทุนสนับสนุน ในแตละ
สาขา ตามคุณสมบัติและ
เง่ือนไขที่บริษัทกําหนด

The company is in the 
process of considering 
the list of employees for 
being funded

- จํานวนพนักงานท่ีจบใน 
 แตละสาขา และนํามา
 สรางผลิตภัณฑ/เคร่ืองมือ 
 กระบวนการ/ธุรกิจใหม 
 เชิงนวัตกรรม

- Number of employee
 who is graduation in
 those faculty and they
 can be improvement
 themselves that they
 will be creating a new
 way to get more
 benefits of the
 company

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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การขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
Patent, Petty Patent and Copyright Registrations

 รายการที่อยู�ระหว�างขอสิทธิบัตรในข้ันตอนการตรวจสอบการประดิษฐ�โดยรายละเอียด เพ่ือจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ�ต�อไป
Item under patent application process which includes checking detail of an invention for registration and issuance of patent

1. ชุดอุปกรณย้ําเตือนผูขับขี่สําหรับ
 ยานพาหนะท่ีใชระบบเพลาอํานวยกําลัง
 (KYT Voice)
 A voice device (KYT Voice) reminding 
 a driver driving vehicle with power 
 take-off system

2. ชุดอุปกรณแสดงตําแหนงอุปกรณ
 จายน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยาน
 ที่เชื่อมตอระบบทอแรงดันสูง
 (Fiber Optic) 
 Fiber Optic Light for Inlet Hose Used 
 for Aircraft Refuelling by Being 
 Connected to Hydrant Pipe 
 (Fiber Optic)

3. ชุดอุปกรณชวยยกอุปกรณจายน้ํามัน
 เชื้อเพลิงอากาศยานสําหรับบันได
 ชนิดเคล่ือนยายได (Magic Ladder)
 A tool lifting aviation refuelling 
 equipment, for being used with 
 a magic ladder

รายการที่อยู�ระหว�างขออนุสิทธิบัตร
Item under petty patent application process

1. ระบบวิเคราะหภาพถายทางอากาศ (Drone) : ขณะน้ีอยูในขั้นตอนการตรวจสอบ
Aerial Photography Analytic System (Drone): under checking process

รายการที่ยื่นจดและได�รับลิขสิทธิ์
Item Being Applied and Registered

1. งานโปรแกรมวิเคราะหภาพถาย
 ทางอากาศจากโดรน
 Analytic program on aerial 
 photographs taken by drone

2. งาน Refueling Vehicle Inspection
 System

3. งาน BAFS Mobile Executive
 Report System
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From KM to Innovations 

BAFS has taken its steps of becoming a learning organization by 
managing corporate knowledge which derived from knowledge 
base created by its personnel. BAFS has collected and screened 
knowledge sets within the organization and has sought for external 
knowledge, all of which are analyzed and utilized integratedly. BAFS 
sets a goal of becoming the learning organization and creating 
innovations based on its management of explicit knowledge which 
can be further developed to be innovations according to the 
strategies defined by the organization, resulting in expanding 
opportunity for creating the organization’s economic value added 
and delivering values to society and environment.

แผนการจัดการความรู� (KM) สู�นวัตกรรม

BAFS กาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยการดําเนินการจดัการความรู
ขององคกร จากพ้ืนฐานความรูที่บุคลากรสรางข้ึน การรวบรวมกล่ันกรอง
ชุดความรูจากภายในองคกร และคนหาความรูจากภายนอกมาวิเคราะห
และปรับประยุกตใชแบบบูรณาการ และกําหนดเปาหมายในการเปน
องคกรแหงการเรียนรูและเสริมสรางนวัตกรรมโดยใชการจัดการความรู 
(Knowledge Management) เปนรากฐานจากการจัดการความรูที่ชัดเจน
และสามารถนํามาพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมใหเกิดขึ้นไดตามกลยุทธ
ที่องคกรกําหนดไว กอใหเกิดการขยายโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจใหแกองคกร และสงมอบคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอม

นําองค�ความรู�ทีส่ร�างขึน้
มาใช�ในการดาํเนินธุรกจิ
อย�างจรงิจงัและเกดิ

ผลลพัธ�อย�างเป�นรูปธรรม
To earnestly apply 
knowledge which 

have been created on 
business operations 

to obtain tangible 
outcomes.

ใช�องค�ความรู�เป�นข�อมูล
ในการพัฒนาให�เป�น
หลกัสตูรฝ�กอบรม

To apply knowledge 
as information for 
development of

training programs.

พัฒนาศกัยภาพ
บคุลากร

ทีมี่ความรู�ความเชีย่วชาญ 
เพ่ือเป�นวิทยากรมอือาชพี

To develop 
capabilities of 

employees who are 
knowledgeable and 
skillful in order that 
they can become 

professional 
speakers.

จดัตัง้ศนูย�ฝ�กอบรม 
BAFS Training Center
To establish BAFS 
Training Center.

 คณุค�าต�อองค�กรและพนกังานทัง้ในกระบวนการของธรุกจิเดิม และการเพิม่โอกาสทางธรุกจิใหม�
Values for the Corporate and Employees on Existing Businesses and an Increase of New Business Opportunities
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จากการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตามแผนงานของ
คณะทํางานการจัดการความรูและศูนยฝกอบรม สามารถสรุปจํานวน
ชุดความรู ไดจํานวน 205 ชุดความรู เชน ดานคลังน้ํามัน การบริการเติม
นํ้ามัน Maintenance Stand Plan Spare part การเงินและงบประมาณ 
ดานพัฒนาบุคลากร การจัดการความย่ังยืน กฎหมาย งานเลขานุการ
การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนตน โดยท้ังน้ีในป 2562 ตอเน่ืองป 2563 
มีการพิจารณาชุดความรูเพ่ิมเติม โดยผูแทนของแตละฝายงานนําเสนอ

กลุมนักปฏิบัติ: กระบวนการจัดการความรูสูนวัตกรรม

กลุมนักปฏิบัติ หรือกลุมแหงการเรียนรูที่รวบรวมกลุมคนที่มีความรูความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน มารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเร่ืองนั้นๆ 
รวมกัน เพ่ือไดมาซึ่ง Knowledge Assets: KA หรือ ขุมความรู สําหรับ
คนในกลุม เพ่ือไปทดลองใช แลวนําผลท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิก อันสงผลใหความรู ถูกยกระดับขึ้นผานการปฏิบัติ ประยุกต และ
ปรับใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณที่หลากหลาย อันทําให
งานบรรลุผลดีขึ้นเร่ือยๆ

A systematic and continued implementation according to the 
Knowledge Management and Training Center Working Group’s 
work plans resulted in 205 sets of knowledge relating to oil depot, 
refuelling service, maintenance stand plan, spare part, finance and 
budget, human resource development, sustainability management, 
law, secretarial tasks and financial analysis, etc. From 2019 - 2020, 
additional sets of knowledge presented by representatives of each 
department have been considered as well.

Community of Practice: From KM to Innovations 

Community of Practice or a learning group comprising people who 
are interested in the same matter and getting together to exchange, 
share and learn about such matter to obtain knowledge assets 
(KA) for trials, and then, exchange and learn about gained results 
among the group members. As a result, such knowledge shall be 
gradually enhanced through practices, applications and adaptations 
according to environmental conditions and a wide range of 
situations, all of which contribute to a better achievement.
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Level 1 -
Initiate

Recognize Level 2 -
Develop

Invent Level 3 –
Standardize

Developize Level 4 –
Optimize

Implement Level 5 –
Innovate

Defuse

1. พัฒนา
องคความรูของ
พนักงาน
(เกิดองคความรู)
To develop 
employees of 
knowledge 
(to obtain bodies 
of knowledge).

2. พัฒนา
องคความรูของ
องคกร (เกิดการ
พัฒนาตอยอด/
นวัตกรรม)
To develop the 
organization 
of knowledge 
(incremental /
innovation)

3. สรางเปน
ผลิตภัณฑใหมหรือ
ธุรกิจใหม (New 
Product &
Business)
To create new 
product & 
business)

ขัน้ของการสร�างนวตักรรมจากฐานการจัดการความรู�ในองค�กร และขัน้ของการวดัผลลพัธ�
Procedures for creation of innovation from knowledge base management within the organization 

and outcome measurement levels.

โดยกําหนดข้ันของการสรางนวัตกรรมจากฐานการจัดการความรูในองคกร 
ตามข้ันของการจัดการความรูขององคกร (KM) 3 ขัน้ และข้ันของนวัตกรรม 
5 ขั้น โดยวัดผลลัพธใน 3 ระดับ การพัฒนาและปรับปรุงในขั้นแรก 
การพัฒนาตอยอดในขัน้ที ่2 และไดเปนนวัตกรรมในระดบัท่ีองคกรสามารถ
นํามาสรางมูลคาเชิงพาณิชยไดในขั้นท่ี 3

BAFS KM

พัฒนาเป�นนวัตกรรม
Breakthrough

พัฒนาต�อยอด
Incremental

พัฒนาและปรับปรุง
Improvement







Five steps for creation of innovation from knowledge base 
management within the organization can be compared to 3 
steps of knowledge management (KM) as shown in the diagram, 
whereas outcomes can be measured in 3 levels, namely, 
1) improvement, 2) incremental and 3 breakthrough innovations.
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ตวัอย�างโครงงานในป� 2562 ทีเ่สนอผ�านการทาํประชมุเชิงปฏบิตักิารหรอื Innovation Workshop
ร�วมกนัของพนักงานทัง้บรษิทั (ร�อยละ 100) และความเป�นไปได�ในการพัฒนาต�อยอด

Samples of Projects in 2019 Being Presented through Employee Innovation Workshop (100%) 
and Possibility for Further Development

ชื่อผลงาน
Project Name

ป�ญหา
Difficulty

ฝ�ายงาน
Work Segment

สถานะการดําเนินการ
Implementation Status

1. เคร่ืองตรวจ
 ประเมินผูรับเหมา
 แบบระบบดิจิทัล
1. Digital monitoring 
 device applied 
 with contractors

1. เสียเวลาจากการทํา Work permit 
 มากเกินไป
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือ
 การอนุมัติมากเกินไป 
1. Spending too much time on work 
 permit application.
2. Work procedure or approval 
 procedure is too complicated.

งานดานความปลอดภัย 
และจัดซื้อ

Safety and 
procurement

เปนแนวคิดนําเสนอเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการ
Being a concept proposed for 
work process improvement

2. อุปกรณสั่งจาย/
 หยุดการเติมน้ํามัน 
 บนรถเติมน้ํามัน
 อากาศยานแบบ
 ไรสาย
2. Refuelling vehicle’s 
 wireless device 
 used for instructing 
 start/stop aircraft 
 refuelling

1. สายขาดบอย ความยาวของ
 สายไมเทากันอาจมีผลตอ
 สุขภาพของพนักงานดวยทาทาง
 ที่ไมถูกตอง 
2. การเดินตรวจการเติมนํ้ามันอากาศยาน  
 ไมสะดวก
1. Wire is often wear out and lengths 
 of wires are unequal, which may 
 cause impact on employee health 
 due to incorrect posture 
2. Monitoring refuelling by foot patrol is 
 not convenient.

งานดานบริการน้ํามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
และงานดานเทคนิค
Suvarnabhumi’s 

aircraft refuelling and 
technique

มีสิ่งประดิษฐที่เปนชุดทดลองใชงาน
จริงนําเสนอโดยฝายเทคนิค
Being an invention presented by 
Department of Technique for trial 
on actual work

3. Composite
sampling 3 Level

1. การตักตัวอยางน้ํามันในถัง
 ไมตรงระดับที่ตองการ
2.  มีหลายข้ันตอน และมีอุปกรณ
 ที่มากมายท่ีเส่ียงตอความ
 ไมปลอดภัยของพนักงาน
1. Taking fuel sample from fuel cannot 
 meet sample requirements.
2. Having complicated procedures 
 and equipment which cause safety 
 hazards

มีการดําเนินการใน KM และ
เปนแนวคิดนําเสนอเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการจาก KM ที่มีอยู
The implementation is taken in 
KM process and it is a concept 
presented for improving existing 
process available in KM.

การดาํเนินการของกลุ�มนักปฏบิตัใินป� 2562 - 2563
Implementations of Community of Practice in 2019 - 2020
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ชื่อผลงาน
Project Name

ป�ญหา
Difficulty

ฝ�ายงาน
Work Segment

สถานะการดําเนินการ
Implementation Status

3. ไมปลอดภัยในการทํางานใน
 ที่สูงจากการตองถืออุปกรณ
 ขึ้นไปปฏิบัติงานหลายอยาง
3. Causing workplace hazards due to 
 working in high places while carrying 
 too much equipment.

ชื่อผลงาน
Project Name

ป�ญหา
Difficulty

รายละเอียด
Detail

ฝ�ายงาน
Work Segment

สถานะการดําเนินการ
Implementation Status

1. การปรับปรุง
 อุปกรณเพ่ือใช
 ทดสอบการร่ัวไหล
 ของนํ้ามัน (DBB)

1. Improve of test
 equipment for
  Leak Check
  Double Block   
 and Bleed Valve  
 (DBB)

ของเดิมใชคนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานส้ินเปลืองเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ
Existing equipment 
requires too much 
workforce and time for 
operation and may cause 
accidental risk.

การปรับปรุงแกไข ใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น ซึ่งเปน
อุปกรณตัวใหมที่สามารถลด
ขั้นตอน และลดอุบัติเหตุได
To enhance efficiency 
by using new equipment 
which is able to shorten 
procedures and reduce 
accidents.

ฝายคลัง
นํ้ามัน
อากาศยาน
สุวรรณภูมิ
Suvarna-
bhumi’s 
aviation 
fuel depot

KM Process และมีการ
ดําเนินการใชจริงเพ่ือทดแทน
ของเดิม และผานการอนุมัติ
ใชงานแลว
Being under KM process 
and being used actually to 
replace former equipment 
as well as being approved 
for being used.

2. ปรับปรุงอุปกรณ
 Stem Slug Valve
2. Improvement of 
 Stem Slug Valve

อุปกรณเดิมมีความเส่ียง
ที่จะทําใหเกิดการร่ัวไหลของ
นํ้ามันได
Former equipment has 
potential risk on causing 
fuel leakage

การปรับปรุงแกไขอุปกรณให
มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น จาก
ความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ
งานจริง
To enhance efficiency of 
equipment be deploying 
knowledge obtained from 
actual work

KM Process และมีการ
ดําเนินการใชจริงเพ่ือทดแทน
ของเดิม และผานการอนุมัติ
ใชงานแลว
Being under KM process 
and being used actually to 
replace former equipment 
as well as being approved 
for being used.

ตวัอย�าง KM ในป� 2562 ทีเ่สนอผ�านคณะทาํงาน KM และความเป�นไปได�ในการพัฒนาต�อยอด
Samples of KM in 2019 Being Presented to KM Working Group and Possibility for Further Development
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ชื่อผลงาน
Project Name

ป�ญหา
Difficulty

รายละเอียด
Detail

ฝ�ายงาน
Work Segment

สถานะการดําเนินการ
Implementation Status

1. Standplan 
 แผนผังตําแหนง
 ในการจอดรถ
 เติมน้ํามันเพ่ือให
 บริการอากาศยาน
 ในสนามบิน
1. Standplan 
 showing 
 refuelling vehicle 
 parking position 
 for providing 
 aviation refuelling 
 service in airport.

แผนผังตําแหนงในการจอด
รถเติมนํ้ามันในแตละหลุม
จอดอาจทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการเติมนํ้ามัน
Refuelling vehicle parking 
layout for providing 
aviation refuelling service 
at each aircraft parking 
pit may cause hazards.

การต้ังทีมงาน เพ่ือรวบรวม
ขอมูลจริง นําขอมูลที่ได
มาสรางเปนแบบผังใหมใน
การปฏิบัติงานจริง และนํา
ไปสูการสรางเปน Digital 
Platform
To establish work team 
for collecting information 
and use such information 
for creating new operating 
diagram and develop it to 
become a digital platform.

งานดาน
บริการน้ํามัน
อากาศยาน
สุวรรณภูมิ
Suvarna-
bhumi’s 
aviation 
fuel service

พัฒนาอยูในขั้น Improve-
ment และมีขอมูลรวบรวมอยู
ใน KM ขององคกร
Being under improvement 
process, whereas related 
information is collected 
and maintained within KM 
of the organization.

2. HR Digi
 Application

กระบวนการทํางานเดิมของ
งานพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปน
รูปแบบเดิม ที่อาจไม
ตอบสนองตอพฤติกรรม
การรับและเขาถึงขอมูล
ของพนักงานในยุคปจจุบัน
Human Resource 
Development’s former 
format may not respond 
to today’s employee 
behaviours on information 
acknowledgement and 
access

ปรับกระบวนการงานดาน
พัฒนาบุคลากร เขามาสู 
Digital Platform
To improve human 
resource development 
process towards digital 
platform

งานดาน
การพัฒนา
บุคลากร
Human 
Resource 
Develop-
ment

KM Process และเปน
แนวคิดนําเสนอเพ่ือปรับปรุง
เคร่ืองมือในการทํางาน
Being under KM process 
and being a concept 
presented for 
improvement of work tools.

ตวัอย�างโครงงานในป� 2562 ทีเ่สนอผ�านกลุ�มนักปฏบิตั ิและความเป�นไปได�ในการพัฒนาต�อยอด
Samples of Projects in 2019 Being Presented through Community of Practice and Possibility for Further Development
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Chapter 5 :
สู�ความยั่งยืนทางสังคม
Sustainable Society

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
102



(Disclosure 103-3)

Employees did not suffer from any occupational
diseases that caused permanent physical impairment.

Performance: No occupational diseases,
achieved target OHSAS 18001:2007

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

Suvarnabhumi Airport Depot

9
Diamond Level for 9 Consecutive Years

(Disclosure 103-3)

Employees performed their duties with safety and
occupational health in good environment without lost
time accidents of more than 3 workdays.

Performance: No accident,
achieved target OHSAS 18001:2007

Accumulated Safety Work Hours
(Sep 9, 13 – Dec 31, 19)

6,441,651 Man-Hours

Man-Hours

Don Mueang Airport Depot

Suvarnabhumi Aviation Refuelling

13 
Platinum Level for 13 Consecutive Years

11
Platinum Level for 11 Consecutive Years

7,000,000 
Safety work hours forecast to achieve
in July 2020:

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน
Safety, Occupational Health and Environment (Disclosure 103-1)

บรษิทัใหความสําคัญกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานมาเปนอันดับแรกในการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมบุคลากร
ภายในองคกร อันประกอบดวยพนักงานทุกคนในบริษัทท้ังพนักงาน
ในเวลาปกติและพนักงานงานกะ รวมถึงผูรับเหมา หรือบุคคลภายนอก
ที่เขามาดําเนินงานภายในบริษัท 

BAFS gives high priority to safety, occupational health and 
environment, all of which are applicable to all employees, consisting 
of employees who work during normal office hours and shift work 
employees as well as contractors or outsourced workers.   
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และจากวิสยัทัศนของบรษิทั “บรกิารธุรกิจพลงังานอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม” ซึ่งประเด็นดังกลาว เปนหน่ึง
ในประเด็นท่ีผู มีสวนไดสวนเสียของบริษัทใหความสําคัญ โดยไดจัด
อยูในหนึ่งประเด็นที่เปนสาระสําคัญขององคกร และจากความสําคัญน้ัน 
นํ ามา ซ่ึ งการปฏิบัติตามระบบการ จัดการมาตรฐาน  OHSAS
18001:2007 ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามอยางเครงครัด การกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล อมในการทํางาน 
การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รวมถึงโครงสรางการบริหาร
จัดการความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เนนย้ําการสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร ดังคานิยมองคกรของบริษัท (BAFS 
Core Value) ตวั A (Awareness of safety) การตระหนักถึงความปลอดภยั 
อยูในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ (Disclosure 103-2)

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน (Disclosure 103-1, 103-2) 

  พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 ใหสอดคลองตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท 
 To develop safety, occupational health and environment management systems in compliance 
 with laws, international standards and other relevant regulations.

  ควบคุม ปรับปรุง และปองกันแกไขอันตรายจากการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ
 ตอพนักงาน และทรัพยสินของบริษัทท่ีมีระดับความเส่ียงต้ังแตปานกลางข้ึนไป เพ่ือใหเกิด
 การพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

 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 safety, occupational health and environment.

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 safety, occupational 
health and environment policy, establishment of Occupational 
Health, Safety and Environment Management Committee and safety 
management structure, management of risks relating to occupational 
health and safety, including activities focusing on building a safety 
culture within the organization according to BAFS Core Value of 
which the alphabet A stands for: “Awareness of safety”, in all work 
procedures of employees at all levels. (Disclosure 103-2)

Occupational Health, Safety and Working 
Environment Policy (Disclosure 103-1, 103-2)
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   ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการ

 ทํางานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
 To improve results of implementations of safety, occupational health and environment 
 regularly and continually

  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
 บริษัทในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 To promote and support employee engagement in the implementations of safety, 
 occupational health and environment.

   พัฒนาพนักงานของบริษัทใหมีความรู และความตระหนักในดานความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน 
 To enhance employees’ knowledge and awareness on safety, occupational health and 
 environment as well as off-the-job safety.

  ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 To provide resources for the implementations of safety, occupational health and environment 
 management systems in order to ensure continuous improvement.

  ดูแลและใหการรักษาความปลอดภัยแกชีวิตพนักงาน ผูรับเหมา และทรัพยสินในพ้ืนท่ี
 รับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยใหมีความทันสมัย
 ตอสถานการณปจจุบัน อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 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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ทั้งนี้ บริษัทมีการเปดเผยขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไวที่สํานักงาน
ของบริษัททุกแหง ไดแก จํานวนช่ัวโมงการทํางานท่ีไมเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน เปาหมายชั่วโมงความปลอดภัย และวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ
ล าสุด  เ พ่ือเป นการแสดงการรายงานขอมูลด านความปลอดภัย
ใหพนักงานและผูที่เขามาปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ไดทราบถึงมาตรการ
และการใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาว (Disclosure 103-2)

(Disclosure 403-1) นอกจากน้ี บริษัทยังมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
โครงสร างหนวยงานความปลอดภัยและแผนงานความปลอดภัย
ประจําป เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบหลักตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน โดยมผีูปฏบิตังิานในทุกพ้ืนท่ี ซึง่ทาํหนาท่ี
กํากับดแูลพนักงานทุกคน (รอยละ 100) ใหมคีวามปลอดภยัในการทํางาน 
พรอมกําหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย จัดหาอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหแกพนักงาน ตลอดจนเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัย และการปรับปรุงแกไขในกรณีที่พบส่ิงท่ีทําให
มคีวามเส่ียง และอาจกอใหเกิดอนัตรายตอผูปฏิบตังิาน ทีส่งผลตอพนักงาน 
ผูรับเหมา หรือบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงการ
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยตางๆ เชน กิจกรรม
การนําเสนอ Near Miss Report, กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหมีขึ้น
ภายในบริษัท โดยมีการตรวจสอบติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ (Disclosure 103-2)

โครงสรางหนวยงานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษทัสามารถดูรายละเอียดไดทีร่ายงาน
ความย่ังยืนประจําป 2561 หนาท่ี 92 หรือ เว็บไซตของบริษัท www.
bafsthai.com

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)

(Disclosure 403-1) BAFS has also set up the Safety, Occupational 
Health and Environment Management Committee, a structure of 
Safety, Occupational Health and Environment Management Unit 
and an annual safety plan to specify responsible persons for 
safety, occupational health and environment. 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 
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)  

BAFS’s structure of Quality, Safety, Occupational Health and 
Environment Office can be found in BAFS’ Sustainability Report 
2018, page 92, or website: www.bafsthai.com.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
106



สถานบีรกิารจดั
เก็บนํา้มนัอากาศยาน

สวุรรณภมิู
BKK Depot

สถานบีรกิารเตมิน้ํามนั
อากาศยานและสถานบีรกิาร

จดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมือง
DMK Into-plane 
and DMK Depot

สถานบีรกิารเตมิ
น้ํามนัอากาศยาน
สวุรรณภมิู

BKK Into-plane

 คณะกรรมการ
 Safety, Occupational Health and 
 Environment Management Committee

โครงสร�างคณะกรรมการความปลอดภัย 3 พ้ืนที่ วาระป�
2562 - 2563 ประกอบด�วยกรรมการ ดังนี้ 

โดยมีแผนงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล�อมในการทํางาน ดังนี้ 

1. งานดานระบบการจัดการและมาตรฐาน 

2. งานดานปฏิบัติการ 

3. งานดานพัฒนาความรูบุคลากร 

4. งานดานการฝกอบรม 

ผูแทนนายจาง (ประธานคณะกรรมการ)
Representative of Employer (Chairman Committee) 1 1 1

ผูแทนระดับบังคับบัญชา (กรรมการ)
Representative Supervisors (Committee Members) 4 2 4

ผูแทนลูกจาง (กรรมการ) (คิดเปนรอยละ 50 
ของคณะกรรมการ โดยมาจากการเลือกต้ัง)
Representatives of Employee (Committee Members) 
(50% of the Committee Members coming from 
the election)

5 3 5

เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
(กรรมการและเลขานุการ)
Occupational Health and Safety Officer 
(Committee Member and Secretary)

1 1 1

รวม Total 11 7 11

Safety, Occupational Health and Environment Management 
Committee for BAFS’ 3 Operating Sites (Term: 2019 - 2020), 
comprising as follows:

Safety, Occupational Health and Environment Plans 
include the following: 

1. Management and standard systems function.

2. Operations function.

3. Employee knowledge development function. 

4. Training function.
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กลุ�มเป�าหมายทีเ่ข�าอบรม
Target Group

หลักสูตรการฝ�กอบรมด�านความปลอดภัย
 Safety Training Course

โดยในป� 2562 เป�าหมายด�านความปลอดภัย ได�แก�

1. ไมมีอุบัติเหตุที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
 (Lost Time Incident) เกิน 3 วันทํางานข้ึนไป 

2. ไมมีอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานเปนผูกระทําความผิดของ
 ฝายปฏิบัติการและฝายสนับสนุน

การฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยของบริษัท มีการอบรมดังนี้ 

1. หลักสูตร Intensive course for internal system audit
 Intensive course for internal system audit

ผูตรวจสอบระบบภายใน
Internal Auditors

2.  หลักสูตรเพ่ิมเติมความรูดานความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ
 Course on knowledge enhancement on safety and quality
 control

พนักงานท้ังหมด
All employees

3. หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพ
 Course on performance review and quality control

สําหรับพนักงานฝายงานดานปฏิบัติการท้ังหมด
Operation employees

4.  หลักสูตรการสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
 Course on health and sanitation and work environment

พนักงานท้ังหมด
All employees

5.  หลักสูตร Coaching for Foreman
 Coaching for Foreman course

สําหรับพนักงานในระดับหัวหนางาน
Foreman

6.  หลักสูตรการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน (Fire Drill) ภายในบริษัท
 In-house course on basic fire drill

พนักงานใหมและพนักงานท่ียังไมผานการอบรม
New employees

7.  หลักสูตรการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน (Fire Drill) ใหกับชุมชน
 โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองและ
 สุวรรณภูมิ
 Course on basic fire drill for the communities surrounding
 DMK Depot and BKK Depot

ประชาชน นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนโดยรอบสถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

Communities surrounding DMK Depot and BKK Depot

In 2019, safety targets are as follows: 

1.  No lost time incidents of more than 3 workday 

2. No accidents caused by the employees as wrongdoers from 
 Operations Department and Support Department.

BAFS’ safety training courses are as follows:
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8.  หลักสูตรการฝกซอมดับเพลิง และการฝกซอมหนีไฟประจําป
 ตามกฎหมาย
 Course on annual fire drill and evacuation according to
 the laws

พนักงานท้ังหมด
All employees

 9.  หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา
 ตามกฎหมาย
 Course on electrical work safety according to the laws

พนักงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับไฟฟา
Employees who working in electrical

10.  หลักสูตรการฝกซอมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจําป
 (Full Scale)
 Course on annual full-scale emergency drill

พนักงานท้ังหมด
All employees

11. หลักสูตรบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 ตามฎหมาย
 Course on roles and duties of Safety Occupational Health
 and Environment

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
Safety, Occupational Health and Environment Committee

12. หลักสูตรการอบรมสุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม
 ในการทํางาน
 Course on health and sanitation and environment

สําหรับพนักงานท้ังหมดของบริษัท
All employees

13. หลักสูตรฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
 สภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับพนักงานใหม
 Safety Occupational health and Environment course 
 for new employees

สําหรับพนักงานใหม
New employees

14. หลักสูตรฝกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เจาหนาท่ีความ
 ปลอดภัย ในการทํางาน ระดับบริหาร ระดับหัวหนางาน และ  
 ระดับเทคนิคขั้นสูง
 Course for Safety Occupational health and Environment
 Committee, safety officer at management level, 
 supervisory level and hi-tech level.

พนักงานระดับบริหาร และหัวหนางาน
Management and Foreman
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ในป� 2562 บรษิทั จดัฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยให�แก�พนกังานทัง้บรษิทัรวมชัว่โมงฝ�กอบรมทัง้ส้ิน 
6,669 ชัว่โมง จาํแนกเป�น 14 หลักสูตร

In 2019, BAFS organized safety trainings for all employees, representing the total number of 
6,669 training hours, which divided into 14 courses.

ชัว่โมงการฝ�กอบรมด�านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของบรษิทั
BAFS’s occupational health and safety training hours

โครงการฝ�กซ�อมดับเพลิงและการฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟ
(Disclosure 103-2)

ในป 2562 บริษัท จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพ
หนีไฟ ใหแกพนักงาน รวมทั้งสิ้น 514 คน รอยละรอยของพนักงานท้ังหมด 
เพ่ือสรางความตระหนักรูดานความปลอดภยัและเตรยีมพรอมของพนกังาน
เพ่ือรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น

นอกจากน้ีบาฟสยังใหชมุชนโดยรอบสถานบีรกิารจัดเก็บนํา้มนัอากาศยาน
ทัง้ 2 พ้ืนท่ี ดอนเมอืง และสวุรรณภมู ิไดมโีอกาสเรยีนรูการฝกซอมดบัเพลงิ
และฝกซอมอพยพหนีไฟ เพ่ือใหชุมชนสามารถเตรียมพรอมตออุบัติเหตุ
ตางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และอาจทาํใหเกิดความสญูเสียตอชวิีตและทรพัยสนิได 
โดยในป 2562 นี้ มีชุมชนที่เขารวมรับการอบรมทั้งสิ้น จํานวน 106 คน 

ชั่วโมงฝกอบรมดานความปลอดภัย
6,669 ชั่วโมง จาก 24,960 ชั่วโมงการฝกอบรมของพนักงาน

ท้ังหมด ซึ่งคิดเปนรอยละ 26.71 
ของชั่วโมงการฝกอบรมท้ังหมด

6,669 safety training hours out of 24,960 training hours 
of the total number of employees, accounting for 26.71% 

of the total number of training hours.

14 หลักสูตร
(รวมหลักสูตร In house และหลักสูตร public 

ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย)
14 courses 

(including in-house courses 
and public courses on safety)

Fire Drill Project 
(Disclosure 103-2)

In 2019, BAFS organized a fire drill for a total of 514 employees, 
representing 100% of the total number of employees, to raise their 
safety awareness and develop their preparedness for potential 
emergencies. 

Moreover, BAFS offered communities surrounding Don Mueang 
Airport Depot (DMK Depot) and Suvarnabhumi Airport Depot (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 2019, there were 106 participants from the communities 
surrounding DMK Depot and BKK Depot.
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Caseสถิตแิละแผนงานด�านความปลอดภัย ในป� 2562 Safety Statistics in 2019

สถิติด�านความปลอดภัย ในป� 2562 Safety Statistics in 2019 
(Disclosure 403-2)

พนักงานและผูรับเหมาเสียชีวิตจากการทํางานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของบริษัท 
และอัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานของพนักงานท้ังหมด
(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

อัตราความถ่ีความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทํางานถึงข้ันหยุดงานของ
พนักงานท้ังหมด 
Lost Time Injury Severity Rate (LTISR)

0

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน Injury rate (IR) 0

อัตราการเกิดโรคจากการทํางาน Occupational disease rate (ODR) 0

อัตราการสูญเสียวันทํางาน Lost day rate (LDR) 0

จํานวนกรณีอุบัติเหตุรายแรงถึงข้ันเสียชีวิต Work-related fatalities (WF) 0

Safety Statistics in 2019 
(Disclosure 403-2)
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อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสีย และ
การขาดงาน และจํานวนผู�ที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติงาน 
จําแนกตามภูมิภาค และเพศ (Disclosure 103-2)

1. พนักงานและผู�รับเหมาไม�เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 เกินกว�า 3 วันทํางานขึ้นไประหว�างป� 2558 - 2562 (Disclosure 103-3) 

บรษิทัคาํนึงถึงความปลอดภยัเปนหัวใจสาํคัญในการปฏิบตังิาน จงึปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ไดแก ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) และมาตรฐาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 
(JIG HSSEMS) การดําเนินงานตามระบบการจัดการและมาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพดังกลาวควบคูกับการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย
ใหกับพนักงาน และผูรับเหมาผานโครงการและกิจกรรมความปลอดภัย
อยางตอเน่ือง เชน การจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมความปลอดภัย (SHE 
Day) ตลอดจน การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 5 ป (ป 2559 - 2563) 
ที่มุงเนนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน 
และสิ่งแวดลอม รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ตลอดจนการตรวจพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยผูบริหาร ทําใหบริษัทมีผลสําเร็จ
ในการดําเนินงาน ดังน้ี

2. พนักงานและผู�รับเหมาไม�มีโรคจากการทํางานอันมี
 ผลให�สูญเสียสมรรถภาพทางร�างกายอย�างถาวร
 ระหว�างป� 2558 - 2562 (Disclosure 103-3) 

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

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 safety, occupational health, working conditions and environment. 
BAFS’ executives have also followed up operating results and 
monitor operating sites. Accordingly, BAFS achieved the following 
targets, as follows:

 No lost time accidents of more than 3 workdays 
 occurred to employees and contractors during 
 2015 - 2019.

 No occupational diseases that caused permanent 
 physical impairment to employees and contractors 
 during 2015 - 2019.
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ผลลัพธ�การดาํเนินงาน
Outcome

กลุ�มพนกังาน
Employee Group

โรคทีม่คีวามเส่ียง
Risk of Diseases

การดาํเนินงานเพ่ือป�องกนัและรักษา
Corrective and Preventive Actions

แผนงานที่มีไว�ช�วยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน ทั้งการ
ให�ความรู� การฝ�กอบรม การให�คําปรึกษา การป�องกัน และการ
ควบคุมความเสี่ยงต�อโรคร�ายแรงต�างๆ (Disclosure 403-3)

เน่ืองจากลักษณะของธุรกิจทําใหประเด็นเร่ืองสุขภาพของพนักงาน
มีความสําคัญเปนอยางสูง บริษัทจึงจัดใหมีการสํารวจปจจัยเส่ียงใน
การทํางานโดย แพทยอาชีวเวชศาสตรเปนประจําทุกปๆ ละอยางนอย 
1 ครั้ง ครอบคลุมในทุกกิจกรรมและทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบถึง
อันตรายและโอกาสเสี่ยงตอโรคจากการทํางาน และเตรียมการปองกัน
ในระดับท่ีเหมาะสม ตลอดจนประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตร
สําหรับพนักงานท่ีทํางานในสํานักงาน  การอบรมใหความรู ด าน
สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมในการทํางาน  และมาตรการควบคุมเชิงป องกัน
เฝาระวงัผานการตรวจวดัสภาพแวดลอมในการทาํงานประจาํปๆ  ละอยาง
นอย 1 ครัง้ ไดแก แสงสวาง เสยีง ความรอน และสารเคมนีอกเหนือไปจาก
การตรวจสุขภาพประจําปโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ 

การดําเนินงานเพ่ือป�องกันและรักษา (Disclosure 403-3)

1. พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 Airside หรือพนักงานในพ้ืนท่ี
 ปฏบิตังิานท่ีมคีวามเส่ียงตอระดับเสยีงดัง 
 Employees working in the airside 
 areas or the areas exposed to 
 loud noise

กลุมโรคทาง
การไดยิน
Hearing 
disorders

- โครงการอนุรักษการไดยิน
- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน
- การตรวจสุขภาพประจําป
- Hearing conservation program
- Hearing test
- Annual check-up

- พนักงานไมมีโรคที่
 เส่ียงจากการทํางาน
- พนักงานมีสุขภาพท่ีดี
- มีสภาพแวดลอมใน
 การทํางานท่ีดี 
- No employee was 
 exposed to 
 occupational 
 diseases 
- Healthy Employees 
- Good work 
 environment

2. พนักงานท่ัวไป ที่ทํางานในสํานักงาน
 General office employees

กลุมโรค 
Office 
Syndrome

- ประเมินความเส่ียงดานการยศาสตรสําหรับ 
 พนักงานท่ีทํางานในสํานักงาน
- จัดอบรมใหความรูเร่ืองการยศาสตร
- การตรวจสุขภาพประจําป
- Ergonomics risk assessment for office 
 employees
- Training on ergonomics 
- Annual check-up

Plans for Supporting Workers, Families and 
Communities by Proving Knowledge, Training, 
Giving Advice, and Preventing and Controlling 
Risks of Severe Diseases (Disclosure 403-3) 
Due to its nature of business, BAFS’s employee health becomes 
a crucial issue. Thus, BAFS organizes a survey on risk factors of 
every operating activities and sites. The survey is 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 assess-
ment and preventive and control measures for annual workplace 
monitoring in terms of light, noise, heat and chemicals at least 
once a year.

Corrective and Preventive Actions (Disclosure 403-3)
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นอกจากน้ีบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรดับเพลิงข้ันตน ใหแก
ประชาชนในชุมชนโดยรอบบริษัท  เ พ่ือให มีความรู และสามารถ
ทําการดับเพลิงเบ้ืองตน ซึ่งจะชวยสนับสนุนบริษัทในการระงับเหตุ
อีกทางหน่ึง รวมถึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับประชาชน
ในชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจนมีการใหคําปรึกษาและการสนับสนุน
ดานตางๆ แกชุมชน ในการประกอบอาชีพอยางเหมาะสม 

หัวข�อด�านสุขภาพและความปลอดภัยที่ปรากฏในข�อตกลง
อย�างเป�นทางการกับสมาพันธ�แรงงาน  (Disclosure 403-4) 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 พนกังานและผูรบัเหมาไมเกดิอุบตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเกินกวา 3 วนัทาํงานข้ึนไป ระหวางป 2558 - 2562
 During 2015 - 2019, there was no lost time accidents of more than 3 workdays occurred to employees and contractors.

 บรษิทัไดรบัใบอนุญาตใหเปนหนวยฝกอบรมดับเพลงิขัน้ตน และฝกซอมอพยพหนีไฟตามกฎหมายจากกรมสวัสดกิารและ
 คุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ในป 2560
 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.

 บรษิทัจดัการอบรมหลักสตูร สขุภาพอนามัย และสภาพแวดลอม ในการทาํงานใหพนักงานครบทุกคน ระหวางป 2558 - 2562
 During 2015 - 2019, BAFS had organized occupational health and working environment trainings attended by all employees.

 พนกังานและผูรบัเหมาไมมโีรคจากการทํางานอันมผีลใหสญูเสยีสมรรถภาพทางรางกายอยางถาวร ระหวางป 2558 - 2562 
 During 2015 - 2019, there was no occupational disease that caused permanent physical impairment occurred to    
 employees and contractors.

 บรษิทัไดรบัใบอนุญาตใหเปนหนวยฝกอบรมตามกฎกระทรวง คณุสมบตัแิละการฝกอบรมผูปฏบิตังิานเก่ียวกบัการควบคุมน้ํามนั
 เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 จากกรมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในป 2560
 In 2017, in 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. 

 บรษิทัดาํเนนิการพฒันาโปรแกรมสําเรจ็รปู (Software) สาํหรบัใหพนักงานจดัทาํรายงานดานความปลอดภัย ไดแก Accident
  Report, Near Miss Report, Unsafe Act, Unsafe Condition, Risk Assessment เปนตน และจดัอบรมใหกบัพนกังาน
 แลวเสรจ็ในป 2562 จาํนวนเหตุการณดานความปลอดภัยจาํแนกตามการดําเนินงานทางธุรกจิ (G4-OG13)
 BAFS had developed software for its employees to prepare safety reports including Accident Report, 
 Near Miss Report, Unsafe Act, Unsafe Condition, Risk Assessment, etc., and had organized trainings 
 for employees in 2019. Number of safety incidents was categorized by functions. (G4-OG13) 

BAFS organizes 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. Additionally, BAFS provides an annual check-up for the 
people living in the surrounding communities as well as gives them 
advice and supports in various aspects. 

Topics of Health and Safety Appeared in Formal 
Agreements with Trade Unions (Disclosure 403-4)
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บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการควบคุมอุบัติเหตุตองเปนศูนย ตลอด
จนมีการกําหนดเปาหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานไวที่ 
7,000,000 ชั่วโมง-คน (คาดการณจะบรรลุเปาหมายในเดือนกรกฎาคม 
2563) ทั้งน้ี 

เปนผลมาจากการท่ีบริษัทนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) มาบริหารจัดการ โดยเร่ิมตนต้ังแต

1. กระบวนการช้ีบงอนัตรายและประเมินความเส่ียง

2. การสอบสวนวิเคราะหหาสาเหตุเชิงปองกนั 

3. รายงานอุบตัเิหตทุีมุ่งเนนหาสาเหตุอยางแทจรงิ (Root Cause) 

 เพือ่ปองกนัไมใหอบุตัเิหตทุีเ่คยเกดิขึน้แลวเกดิซํา้ (Recurrence) 

4. ทัง้น้ีบริษทัมกีารนาํกจิกรรมการเตอืนหยัง่รูระวงัภยั (KYT) 

 มาใชกบัการปฏิบตังิานดานการใหบรกิารนํา้มนัอากาศยาน 

5. ตลอดจนมีการรณรงคประชาสัมพนัธใหพนกังานเขยีน

 รายงานเหตุการณทีเ่กอืบเกิดอบุตัเิหต ุ(Near miss   

 Report) อยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ 

ซึ่งสามารถชวยลดและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดเปนอยางมาก 

โดยจะเห็นไดจากจํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงอยางตอเนื่องในแตละป

เปนสาํคญั นอกจากนีก้ารทีบ่รษิทัดาํเนนิการตามหลกัเกณฑการประกวด

สถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ ถือวามีความสําคัญเปน

อยางมากตอการสนบัสนนุการดาํเนนิมาตรการปองกนัแกไขและควบคมุ

อบุตัเิหตไุมใหเกิดขึน้อยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยจะเหน็

ไดจากบริษทัมจีาํนวนอุบตัเิหตใุนป 2562 เทากบั 1 ครัง้ ซึง่ลดลงจากป 

2561 ซึง่เกดิขึน้เทากบั 5 ครัง้ 

BAFS set a target of zero 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 7,000,000 
man-hours (expected to achieve the target in July 2020). 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 and preventive 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; and 

5. A communication campaign was also organized to 

 encourage employees on preparing near miss report 

 consistently. 

The activities mentioned above can truly 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 safety, occupational health and environment 

was of paramount importance to the support of 

efficiency and effectiveness of corrective and 

preventive accident measures. It can be seen 

that BAFS recorded 1 accident in 2019, 

a decrease from 2018 which accounted for 

5 accidents.
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ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผู�รับเหมา (Disclosure 103-2) 

บริษัท กําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษัท ที่ตระหนักถึงความ
สําคัญซึ่งตองดูแลความปลอดภัยในการทํางานของผูรับเหมาเชนเดียว
กับพนักงานของบริษัท และเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุตอผูรับเหมา จึง
กําหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา ดังน้ี

1. ผู รับเหมาจะตองดําเนินการผานกระบวนการจัดซื้อ และตอง
 ขึ้นทะเบียนผูรับเหมากับแผนกจัดซื้อ 

2. การปฏิบัติงานของผูรับเหมาตองไดรับการดูแลความปลอดภัย โดย 
 ผูควบคุมงานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัท 

3. ผู รับเหมาตองผานการอบรมความปลอดภัย และข้ึนทะเบียน
 เปนผูผานการอบรมกับแผนกความปลอดภัย จึงจะสามารถปฏิบัติ
 งานในบริษทัได 

4.  ผูรบัเหมาตองปฏิบตัติามกฎระเบียบดานความปลอดภัย ซึง่กําหนด
 อยู ในคู มือความปลอดภัย รวมถึง Procedure และ Work 
 Instruction การขออนุญาตเขาทํางาน (Work Permit) ของบริษัท
 อยางเครงครัด 

5.  กอนเร่ิมปฏิบัติงานผูรับเหมาตองดําเนินการวิเคราะหงานเพ่ือ
 ความปลอดภัย (JSA) และการประเมินความเส่ียงของงาน (Risk 
 Assessment) รวมถึงตองเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงาน
 และเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ใหมีความปลอดภัยกอน จึงจะสามารถ
 ปฏิบัติงานได 

6. สําหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ผู รับเหมาจะตอง
 ผานการอบรม  และมีใบอนุญาตฯ  ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 พรอมทั้งผานการตรวจความพรอมดานสุขภาพโดยแพทยกอน
  จึงจะสามารถปฏิบัติงานได 

 Safety for Contractor (Disclosure 103-2) 

BAFS imposed its safety policy which recognized the importance 
of the contractor safety as much as the employee 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 
 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 starting to work, the contractor shall conduct a job 
 safety analysis (JSA) and risk assessment, including ensuring 
 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 starting to work. 
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7. ระหวางท่ีผูรบัเหมาปฏิบตังิาน ผูอนญุาตของบริษทั (Area Manager) 
 ผู ควบคุมงานของบริษัท  และเจ าหน า ท่ีความปลอดภัยใน
 การทํางานระดับวิชาชีพของบริษัท จะตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 ของผูรับเหมา ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานวาท้ังผูปฏิบัติงาน 
 เคร่ืองมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดลอม
 ในการปฏิบัติงานอยูในสภาพท่ีปลอดภัยหรือไม หากไมปลอดภัย
 ก็จะส่ังใหหยุดการปฏิบัติงาน (Stop Work) ทันที

ทั้งน้ี จึงเช่ือมั่นไดจากแนวทางปฏิบัติทั้ง 7 ขอดังกลาวท่ีบริษัทกําหนดไว 
จะทําใหเกิดความปลอดภัยตอผู รับเหมาระหวางท่ีปฏิบัติงานอยูใน
บริษัท การเตรียมความพรอมรับภาวะฉุกเฉิน บริษัทมีการเตรียมความ
พรอมรับภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี 

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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การเตรียมความพร�อมรับภาวะฉุกเฉิน

Emergency preparedness and response
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แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Procedure และ Work Instruction) 
ในขอ 1 ถึง 3 มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤต (CMC Procedure) รวมถึงระบบการบริหารความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCMS) ของบริษัท 

การบริหารความปลอดภัยในอนาคต (Disclosure 103-2) 

การดําเนินงานความปลอดภัยในป  2563 มีเป าหมายอุบัติ เหตุ
ตองเปนศูนย (Zero Accident) สอดคลองกับแผนกลยุทธ 5 ป 
(ป  2559 - 2563) ของบริษัทซึ่งมีเป าหมายในการบริการธุรกิจ
พลังงานอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล อม  ตอบรับกับหลักเกณฑการประกวดสถานประกอบ
กิจการดี เด นความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานระดับประเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งชมรมจิตอาสา
สรางวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจน 
สอดรับกับนโยบายสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และนโยบายความย่ังยืนของบริษัท โดยหลักการท่ีเปนรูปธรรมแลว 
เม่ือองคกรมีความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจก็ควรตอบแทนใหกับสังคม
โดยเฉพาะชุมชนที่อยูโดยรอบบริษัทในทุกรูปแบบอยางเต็มที่ เต็มกําลัง
ความสามารถท่ีจะชวยเหลือได ตัวอยางเชน การใหความรูเก่ียวกับการ
ฝกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน การจัดหาเคร่ืองดบัเพลิงใหกับชมุชน การตรวจวัด
สภาพอากาศในบริเวณชุมชน จิตอาสาดานความปลอดภัย เปนตน 
ซึ่งนโยบายตางๆ ขางตนนอกจากจะสงผลดีกับบริษัทแลว ยังสงผลดีตอ
ชุมชนรอบบริษัทกอใหเกิดสังคมที่นาอยูและชวยเหลือเก้ือกูลกันดวย

Safety Management in the Future (Disclosure 103-2) 

BAFS’ safety target 2020 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. Some 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.

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).
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average score of 6.80 or 97.2%, “Excellent”

“met predetermined goals”

(Disclosure 103-3) 

(Disclosure 103-3) 

99.96%
fl

100%

fl

ความรับผิดชอบต�อลูกค�าและผู�รับบริการ
Responsibilities to Customers (Disclosure 103-3)

มาตรฐานการให�บริการน้ํามันอากาศยาน (Disclosure 103-2)

บริษัทมุ งมั่นให บริการน้ํามันอากาศยานดวยมาตรฐานสากลท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยดําเนินการตามมาตรฐาน Aviation 
Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint Inspection 
Group (JIG) ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกจัดทําข้ึนโดยองคกรท่ีเปนตัวแทนจาก
บริษัทน้ํามันชั้นนําของโลก และไดรับการรับรองจาก International 

Aviation Fuel Service Standards (Disclosure 103-2)

Bangkok Aviation Fuel Services PCL. (BAFS) has committed to 
provide efficiently and safely aviation fuel service by international 
standards that comply with “Aviation Fuel Quality Control and 
Operating Standards by the Joint Inspection Group (JIG)”, which 
concern with fuel quality control, aviation fuel handling procedures 
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Air Transport Association (IATA) บริษัทไดรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจาก JIG Inspector ครอบคลุมถึงดานขอกําหนดและระเบียบ
ปฏิบัติที่เก่ียวของในเรื่องของมาตรฐานของอุปกรณระบบเติมนํ้ามัน
อากาศยาน การควบคุมคุณภาพน้ํามัน กระบวนการในการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน ระบบการบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (HSSE 
Management System) การตอบโตตอสภาวะเหตุฉกุเฉิน และกระบวนการ
ในการฝกอบรม และในป 2562 บริษัทไดรับผลการประเมินของการให
บริการน้ํามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยาน
ดอนเมอืง อยูในระดับด ี(Good Level) ซึง่เปนระดับสงูสดุ จากการประเมิน
โดยผูตรวจสอบแตละคร้ัง 

ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาบริษัทมีการใหบริการน้ํามันอากาศยาน โดยมุงเนน
และรักษาไวซึ่งคุณภาพและความปลอดภัย ภายใตการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ JIG เพ่ือสงมอบคุณคาท่ีลูกคาตองการอยางสมดุลในดาน
คณุภาพ ความปลอดภยัและครอบคลมุถงึสิง่แวดลอม ซึง่เปนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม และสรางความพึงพอใจสูงสุด 
ดวยการบริการท่ีตรงตอเวลาท้ังทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และไมมีรายงานอุบัติเหตุที่เก่ียวกับการใหบริการโดยตรงตอ
อากาศยาน 

การสํารวจความพึงพอใจลูกค�า (Disclosure 103-1, 103-3)

ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไดจัดทําการสํารวจความพึงพอใจลูกคา
ประจําป 2562 โดยเล็งเห็นความสําคัญในการนําผลความพึงพอใจ
มาพัฒนาและปรับปรุงการบริการ และกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให
ตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการ
ไดอยางดีเลิศ รวมถึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงานประจําป
ของบริษัท (Corporate KPI) ซึ่งมีเปาหมายระดับความพึงพอใจท่ีไม
ตํ่ากวา 86% โดยแบงกลุมลูกคา ออกเปนบริษัทน้ํามัน และสายการบิน 

for refueling services, aviation fuel specification and safe refueling 
operations. These standards are recognized and endorsed by all 
parties which have a stake in the industry.  

BAFS has been audited by JIG Inspector and the overall 
assessment at Suvarnabhumi Airport and Don Mueang Airport
are “Good level” which is the highest level that JIG Inspector
granting for the inspected locations. The evaluation show that
BAFS’s performance remains continuously “Good level”. There 
are no open/overdue recommendations from the previous 
international inspection reports that are within the control of the
facility management and there is evidence of good HSSE 
performance for the inspection period. Therefore, we can ensure 
that BAFS is providing aviation fuel services for customers’ 
satisfaction with the highest safe and reliable operations including 
the well balanced delivery of the required value to our customers.

Customer Satisfaction Survey (Disclosure 103-1, 103-3)

The Business Development and Marketing Department
conducted a customer satisfaction survey 2019 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%. 
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ในปนีก้ารสาํรวจความพึงพอใจ จากรายชือ่ลกูคาท้ังหมดทีท่กุฝายตองการ
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยเปนสายการบินท่ีใชบริการของ
บริษัท จํานวน 79 ราย และบริษัทน้ํามันอีก 18 ราย รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 
97 ราย 

โดยผลสํารวจในปนี้ พบวา จากจํานวนลูกคาท่ีแจกแบบสอบถามออกไป 
97 ราย มีผูที่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Respondent Rate) ทั้งสิ้น 
85 ราย คิดเปน 87.6% แบงเปนบริษัทสายการบินจํานวน 67 ราย และ
บริษัทผูคาน้ํามัน จํานวน 18 ราย โดยภาพรวมของคะแนนระดับความ
พึงพอใจของลูกคาประจําป 2562 ไดคะแนนรวมเฉล่ีย 6.80 เทากับ 
97.2% จัดอยูในเกณฑระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงาน
ของบริษัท (Balance scorecard) (Disclosure 103-1) มีรายละเอียดสรุป
ไดโดยสังเขป ดังน้ี

1. ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จากการสอบถามลูกคาท้ังบริษัทน้ํามันและ
 สายการบิน จํานวนรวม 81 ราย
 Business Development and Marketing Department: 81 respondents including 
 oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

97.4%

2.  ฝายการเงินและการบัญชี จากการสอบถามลูกคาบริษัทน้ํามัน จํานวนรวม 7 ราย
 Finance and Account Department: 7 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม
Excellent

98.0%

3. ฝายสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคาบริษัทน้ํามัน
 จํานวนรวม 7 ราย
 Suvarnabhumi Airport Depot Department: 7 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม
Excellent

96.7%

หน�วยงานที่เก่ียวข�องกับการให�บริการ
Related Departments 

ระดับผลประเมิน
Satisfaction Level

คะแนนเฉล่ีย
Average Score

The customer satisfaction survey 2019 was conducted with 97 
respondents of BAFS customers, including 79 airlines and 18 oil 
companies. 

Among 97 respondents, the respondent rate was 87.6% or 85 
respondents, divided into 67 airlines and 18 oil companies. 
According to BAFS’s balanced scorecard, the overall customer 
satisfaction survey 2019 showed an average score of 6.80 or 97.2% 
and ranked as “Excellent”. (Disclosure 103-1)
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค�า

ภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2562 
ไดคะแนนรวมเฉล่ีย 6.80 เทากับรอยละ 97.2 เพ่ิมขึ้นจากป 2561 
ที่ไดคะแนน 6.76 เทากับรอยละ 96.6 หรือเพ่ิมขึ้น 0.04 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 0.6 ซึ่งอยูในเกณฑระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมิน
ผลงานของบริษัท (Balance scorecard)

4. ฝายบริการน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคา ทั้งบริษัทน้ํามันและ
 สายการบิน จํานวนรวม 60 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Department: 60 respondents including 
 oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

97.0%

5. ฝายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จากการสอบถามลูกคาท้ังบริษัทน้ํามัน
 และสายการบิน จํานวนรวม 27 ราย
 Donmueang and Regional Airport Department: 27 respondents  including 
 oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

97.2%

ภาพรวมการประเมิน Overall Assessment ดีเยี่ยม
Excellent

97.2%

Summary of Customer Satisfaction Survey Results
The customer satisfaction survey 2019 showed an average score 
of 6.80 or 97.2%, an increase of 0.04 or 0.6% compared to the 
customer satisfaction survey 2018, which recorded an average 
score of 6.76 or 96.6%. According to BAFS’ balanced scorecard, 
it still ranked as “Excellent”.
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77%
48.56E

 (Disclosure 401-1)

(Disclosure 401-1)

24,960

2.92%

ความยั่งยืนด�านบุคลากร Human Resource Sustainability

ข�อมูลทั่วไปของพนักงาน (Disclosure 102-7, 102-8, 103-3)

พนักงานบริษัทแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแกพนักงานท่ีทํางานใน
เวลาปกติและพนักงานท่ีทํางานกะ เน่ืองจากการใหการบริการของบริษัท
เปนการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน จึงตองมีพนักงานกะปฏิบัติงาน
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจํานวนของพนักงาน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

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

BAFS’s employees can be categorized into 2 types: employees 
working during normal office hours and employees working 
on shifts to provide 24-hour aircraft refuelling services. As of 
December 31, 2019, BAFS had a total number of 514 employees, 
dividing into 153 employees working during normal office hours 
and 361 employees working on shifts. Details are as follows:
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ทั้งน้ี สัดสวนของพนักงานชายของบริษัทมีมากกวาพนักงานหญิงเพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะงาน

หมายเหตุ ขอมูลจํานวนพนักงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
Number of male employees is higher than number of female employees due to nature of works.

Remark: Number of employees as of December 31, 2019.
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ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน (Disclosure 103-1, 103-3)

บริษัทมีความมุงมั่นในการเสริมสรางใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 
และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในองคกร โดยได
ทําการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในป 2561 ซึ่ง
กําหนดระยะเวลาสํารวจปเวนป ในป 2562 บริษัทไดจัดทําโครงการ HR 
สัญจร เพ่ือสือ่สารผลการสาํรวจความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังาน 
เพ่ือใหพนักงานรับรูและเขาใจแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บริษัท โดยมุงเนนการใหความรูความเขาใจเรื่องความกาวหนาในการ
ทํางาน รวมท้ังระบบเงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทนตางๆ  ภายหลังการ
สญัจร บรษิทัไดตดิตามผลจากพนักงาน พบวา พนกังานยังตองการขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม เพื่อใหเขาใจ
มากย่ิงขึ้น

ดังนั้น ในป 2563 บริษัทจึงจัดทําแผนการสื่อสารในรูปแบบกิจกรรมผาน
ชองทางตางๆ อาทิเชน HR Morning Talk, HR Open House  เปนตน 
กิจกรรมดังกลาวเปนการสรางความรูความเขาใจในงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองคกร รวมทั้งเปนการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางพนักงานกับบริษัท อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานท่ัวท้ังองคกร พรอมกันน้ี บริษัท
มีแผนงานท่ีจะสํารวจความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยางตอเน่ือง 
เพ่ือประเมินระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน และ
เพ่ือใหทราบถึงประเด็นท่ีเปนจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคกร
ในมุมมองของพนักงาน ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมของพนักงานและการ
เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดีขึ้น รวมทั้งการทํางานรวมกันอยาง
มีความสุข

Employee Satisfaction (Disclosure 103-1, 103-3)

BAFS is committed to fostering employee engagement in the 
workplace and enhancing good relationship among employees. 
The employee satisfaction survey taken every other year was 
conducted in 2019. Moreover, BAFS organized mobile HR 
meeting to communicate the employee satisfaction survey 
results and develop an understanding of human resource 
management procedures among employees. BAFS placed 
emphasis on providing knowledge and understanding on career 
path, salary, benefits and other compensation. After the mobile 
HR meeting, BAFS had monitored on results and found that 
employees still required for additional information regarding human 
resource management procedures to ensure their understanding.     
In 2020, BAFS therefore set up communication plans in forms 
of activities taken through a wide range of channels such as HR 
Morning Talk and HR Open House, etc. Such activities are taken 
to provide knowledge and understanding on human resource 
management and corporate management, including exchanging 
opinions between employees and BAFS, resulting in development 
of work efficiencies of employees throughout the organization. 
Concurrently, BAFS set a plan to continuously conduct employee 
commitment surveys to evaluate levels of employee commitment 
and satisfaction as well as to acknowledge employee views on 
issues that are regarded as prominent points and opportunities 
for corporate development, all of which shall enhance employee 
participation, positive work environment and ambience of 
happiness and togetherness.
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน (Disclosure 103-1, 103-2, 404-2)

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจบริการน้ํามันอากาศยาน จึงจําเปน
อย าง ย่ิงที่พนักงานจะต องมีความรู   ความสามารถ  ทักษะและ
ความชํานาญเฉพาะดาน ตลอดจนทันตอเหตุการณและขาวสารท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ทํางาน  ดวยเหตุผลดังกล าว  บริษัทจึงต องคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกรบัพนักงานใหม บรษิทัจะจดัใหมกีารทดสอบท้ังขอเขียน 
สัมภาษณ และการทดสอบจิตวิทยาในสถานการณตางๆ เมื่อรับพนักงาน
เขาทํางานแลว บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเปนอยาง
ย่ิง จึงไดจัดใหพนักงานเขารับการปฐมนิเทศ การอบรมดานจรรยาบรรณ
ธุรกิจ คานิยมองคการ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู
เบื้องตนดานตางๆ ที่จําเปนตองใชในงาน กอนเขาไปเรียนรู งาน
ฝายท่ีพนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)  สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดทีร่ายงานความย่ังยืนประจาํป 2561 หนา 111 หรอื
เว็บไซต www.bafsthai.com

การเสรมิสร�างศกัยภาพและความพร�อมของพนักงาน (Disclosure 

103-2, 404-2)

ในการดําเนินงานดานบุคลากรของบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติตอ
พนักงานซ่ึงถือเปนผูมสีวนไดสวนเสียท่ีสาํคัญตอความสาํเร็จของธรุกิจรวม
ทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ไวดังน้ี

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

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. Additional information is as shown in 
the Sustainability Report 2018, page 111, or at www.bafsthai.com.

Employee Capability and Preparedness 
Enhancement (Disclosure 103-2, 404-2)

BAFS imposes the 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:
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1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
 ของพนักงาน 

2. มกีารกําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานท่ีชดัเจน โดยมีการวัดผล
 การปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคลองกับ
 ผลการดําเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ไดแก 
 ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการจัดการภายใน และดาน
 การเรียนรูและพัฒนา 

3.  มีการใหผลตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม ไดแก เงินเดือน 
 เงินรางวัลประจําป กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมท้ัง การทําประกันชวิีต 
 อุบัติเหตุ และสุขภาพ ใหแกพนักงาน 

4.  การปฐมนิเทศ การอบรมดานจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตาน
 คอรรัปช่ัน คานิยมองคการ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ 
 ตลอดจนความรูเบื้องตนดานตางๆ ที่จําเปนตองใชในงานใหแก
 พนักงานใหม กอนเขาไปเรียนรูงานฝายท่ีพนักงานสังกัดในขณะ
 ปฏิบัติงาน (On the job training)

5.  นโยบายสงเสริมการพัฒนาพนักงานอยางเปนระบบ ซึ่งมีคู มือ
 ความสามารถ (Competency Model) ที่นํามาใชเปนมาตรฐาน
 ในการจดัทําแผนพัฒนาบคุลากรในรปูแบบตางๆ ไดแกการประเมนิ
 ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and 
 Potential Assessment) แผนระบบเสนทางการฝกอบรม (Training 
 Roadmap) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล  ( Indiv idual 
 Development Plan) แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 
 (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียนและโอนยาย
 ตําแหนงงาน (Job Rotation and Job Transfer) แผนสืบทอด
 ตาํแหนงงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูสบืทอดตําแหนง 
 (Successor Development Plan) เปนตน

6.  จัดใหมีโครงการสงเสริมดานการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษา
 แกพนักงาน การอบรมดูงานท้ังในและตางประเทศเปนตน

7.  การสงเสริมดานจริยธรรม โดยจัดใหพนักงานเขาร วมอบรม
 ในหัวขอ “มาตรการตอตานคอรรัปชั่น” และจัดใหพนักงาน

1. To stipulate regulations concerning employee compensation 
 and benefits,  

2.  To 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.  To provide appropriate remuneration and benefits 
 including salary, annual bonus, provident fund, and life, 

 accident and health insurance to employees,  

4.  To 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.  To 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.  To arrange education promotion projects such as 
 scholarships provided to employees, domestic and 
 overseas training programs and study visits, etc.

7.  To 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 of 2019 was 
 93.70%. BAFS also encourages i ts employees to 
 practice Dharma at the Young Buddhists Association 
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 ทุกคนทําแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจร อยละ 100 ซึ่งใน
 ป 2562 มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับรอยละ 93.70 ทั้งน้ี เพ่ือสงเสริม
 ใหพนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง สนับสนุน
 ใหพนักงานเขาปฏิบัติธรรมท่ียุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ และเพ่ิมเติมใหมีหลากหลายหลักสูตร
 ที่เก่ียวของกับจริยธรรมตามความเหมาะสม

8.  การสงเสริมการรณรงคและปลูกฝงคานิยมองคการ โดยจัด
 กิจกรรมต างๆ  ภายในองค กร  เช น  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ 
 ระหวางพนักงาน กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย รวมถึง
 จัดใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบคานิยมองคการ รอยละ 
 100 ซึ่งในป 2562 มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับรอยละ 95.91 ทั้งน้ี 
 เ พ่ือให พนักงานมีส วนร วมตระหนักถึงความสําคัญและนํา
 แนวทางพฤติกรรมที่ดีของคานิยมองคการไปปฏิบัติในทิศทาง
 เดียวกัน ซึ่งชวยสนับสนุนในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

แผนสืบทอดตําแหน�งงาน (Succession Plan) (Disclosure 103-2, 

404-2)

บริษัทตระหนักดีวา การบริหารจัดการองคกรใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืนน้ัน เป นเร่ืองที่องคกรใหความสําคัญ
อยางย่ิง และปจจัยของการเจริญเติบโตที่สําคัญท่ีประการหน่ึง คือ 
ทรัพยากรบุคคลขององคกร (Human Resource) โดยเฉพาะอยางย่ิง
ทรัพยากรบุคคลในระดับบริหารขององค กร  จึงได ส ง เสริมให มี
นโยบาย การเตรียมความพรอมผูสืบทอดตําแหนงงาน (Successor) เพ่ือ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรอยางเปนระบบ ซึ่งการท่ี
องคกรมทีรพัยากรบุคคลระดบับรหิารท่ีมศีกัยภาพ จะชวยสรางความเจรญิ
เติบโตแกองคกรไดเปนอยางดี

ดังน้ัน จึงไดกําหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือก ดวยหลักเกณฑที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และสอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ 
บรษิทัจงึกําหนดหลกัเกณฑในการพิจารณาคดัเลอืกผูสบืทอดตาํแหนงงาน 
สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิไดทีร่ายงานความย่ังยืนประจาํป 2561 หนา 
113 - 114 หรือเว็บไซต www.bafsthai.com

 of Thailand and arranges various training programs 
 regarding ethical behaviors as deemed appropriate.

8.  To 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, of which the 
 average score of 2019 was 95.91% 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 i ts  cont inuous 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, BAFS has set up criteria for the selection of 
successors. Additional information is as shown in the Sustainability 
Report 2018, page 113 - 114, or at www.bafsthai.com. 
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จํานวนช่ัวโมงฝ�กอบรมของพนักงานป� 2562 (Disclosure 404-1) 

Employee Training Hours in 2019 (Disclosure 404-1)

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (Disclosure 103-3, 404-2)

บริษัทมีคู มือความสามารถ (Competency Model) ที่นํามาใชเปน
มาตรฐานในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ รวมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Procedure เร่ืองการสํารวจ วางแผน 
และการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือกําหนดแผนการฝกอบรมประจําป
ของพนักงาน สําหรับพนักงานทุกกลุ มใหมีการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถใหเป นมืออาชีพอยางต อเนื่อง และรองรับตอการ
เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดในอนาคตได อย างทันท วงที  โดยมีกรอบ
การพัฒนาตามหลักสูตร ดังน้ี

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

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:
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• หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับแผนทบทวนการปฏิบัติงานดานปฏิบัติการและการขับขี่ยานพาหนะ
 ในสนามบิน ไดแก การทบทวนความรูดานความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพน้ํามันอากาศยาน การทบทวน
 การปฏิบัติงานดานบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงานดานบริการเติมนํ้ามัน
 อากาศยาน การทบทวนการปฏิบตังิานดานซอมบาํรงุอปุกรณเติมนํา้มนัอากาศยาน และการขับขีร่ถอยางปลอดภัย 
 (Smart Driving)

• Training programs on performance review plans for operations and airside driving such as reviews of 
 safety and aviation fuel quality control knowledge, aviation fuel storage operations, aircraft refuelling 
 operations, aircraft refuelling equipment maintenance and smart driving

• หลักสูตรการอบรมท่ีพิจารณาจากแผนกลยุทธของบริษัท ไดแก การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการจัดการ
 ความรูเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรมสูความย่ังยืน การอนุรักษพลังงาน โครงการรณรงคและใหความรูเก่ียวกับคานิยม 
 องคการ และการทดสอบพนักงานเร่ืองคานิยมองคการ 

• 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 

• หลกัสตูรการฝกอบรมจากผลการประเมินความสามารถ (COMPETENCY) ของพนักงาน ไดแก การพัฒนาขีด
 ความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (Core Competency) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
 ทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเติมเต็มชองวางความสามารถของพนักงานในแตละระดับ 

• Training programs based on employee competency assessment results such as core competency 
 development and English for communication, which were arranged to fulfill competency gaps of 
 employees of each level.
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• หลักสูตรการฝกอบรมตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก การสงเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน หลักการยศาสตร
 เพ่ือการทํางานอยางปลอดภัย การอบรมดับเพลิงขั้นตน (Fire Drill) การฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
 การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา ความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง ความปลอดภัย
 ในการทํางานกับปนจั่น การฝกซอมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจําป (Full Scale) และการใหความรูเก่ียวกับ
 บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย เปนตน

• 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.

• หลักสูตรการอบรมสําหรับระบบการจัดการของบริษัท ไดแก ความรูเก่ียวกับการเปนผูตรวจติดตามภายใน
 ระบบคุณภาพตางๆ เชน ISO 9001, ISO 22301, OHSAS 18001 เปนตน

• 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

• หลกัสูตรการอบรมดานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแก จรรยาบรรณธุรกิจสาํหรับกรรมการบริษทั จรรยาบรรณ
 สําหรับคูธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจสําหรับพนักงาน และการทดสอบพนักงานเร่ือง จรรยาบรรณธุรกิจประจําป 
 รวมทั้งกิจกรรมวันบรรษัทภิบาล (CG 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
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การพัฒนาบุคลากรด�านอ่ืนๆ 

บริษั ท ให  ความ สํา คัญกับการ พัฒนาคนให  เหมาะสม กับงาน 
นอกจากหลักสูตรตางๆ ที่มุ งเนนในการพัฒนาทักษะ ความรู ของ
บุคลากร บริษัทยังใหความสําคัญกับการใหพนักงานไดปฏิบัติงาน
จริง จากการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณกับผู  เชี่ยวชาญ
ในตางประเทศผานการศึกษาดูงาน เชน โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการ
ปฏบิตังิานกับบรษิทับรกิารน้ํามันอากาศยานของประเทศญ่ีปุน เชน SAN-
AI OIL CO., LTD. โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
แถบภูมิภาคอาเซียน เปนตน

Other Human Resource Management Practices  

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 projects with the 
into-plane service company in Japan such as SAN-AI OIL Co., 
Ltd. and technology and innovation projects in ASEAN, etc.

ผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

ในแผนฝกอบรมภายในประจําปสําหรับพนักงาน บริษัทเนนการพัฒนา
ความรูและทักษะงานดาน Operation และดานความปลอดภัย

Human Resource Management Results monitoring 

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

หลักสูตร Smart Drive 
เพ่ือการขับขีย่านพาหนะ
ในสนามบินอยาง
ปลอดภัย
Smart drive for safe 
airport vehicle driving

เพ่ือใหพนักงานมีทักษะในการขับข่ีรถบริการ
นํ้ามันอากาศยานอยางปลอดภัย
To develop employees’ skills on driving 
aviation refuelling vehicles to ensure 
safety.

ผูเขาอบรมมีทักษะเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย 
96.44%
On average, 96.44% of attendants 
upgraded their skills.

ป 2562 ไมมี
รายงานอุบัติเหตุ
ท่ีเก่ียวกับการให
บริการโดยตรงตอ
อากาศยาน
และมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 
95% เมื่อเทียบ
กับปท่ีผานมา

In 2019, there 
was no record of 
accident arising 
from direct services 
provided to aircrafts 
and the accident 
statistics dropped by 
95% compared to 
the previous year.

หลักสูตรทบทวนการ
ปฏิบัติงานดาน
ปฏิบัติการ 
Review on operational 
performance

เพ่ือใหพนักงานทราบและเขาใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎระเบียบของ
บริษัทและระเบียบของการทาอากาศยาน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา
To develop employees’ understanding 
of work procedures in a correct manner 
and in accordance with BAFS’s rules 
and regulations and AOT’s regulations 
as well as to raise their awareness of 
safety at all times when being on duty.

ผูเขาอบรมมีคะแนนความรูความเขาใจ
โดยเฉล่ีย 96.02%
On average, 96.02% of attendants 
enhanced their knowledge and under-
standing.

ตัวอย�างหลักสูตร
Examples of Training Programs

วัตถุประสงค�
Objectives

ผลลัพธ�จากการอบรม
Training Outcomes

ประโยชน�ที่เกิดขึ้น
Benefits
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การจัดการความรู�สู�นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Disclosure 103-3, 

404-2)

บริษัทกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม โดยใช
องคความรูที่บุคลากรสรางขึ้นมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรู
จากภายในองคกรและคนหาความรูจากภายนอก มาวิเคราะหและ
ประยุกตใชงานแบบบูรณาการ บริษัทดําเนินการสรางองคความรู 
ตั้งแตป 2559 - 2562 ปจจุบัน มีองคความรูทั้งในสวนของงานดาน
ปฏิบัติการและดานสนับสนุน ทั้งหมด 205 ชุดความรู ซึ่งไดนําไปใชใน
การปฏิบัติงานของทุกสวนงานท่ีเก่ียวของอยางจริงจังและเกิดผลลัพธ
อยางเปนรูปธรรม โดยในป 2562 ไดจัดทํา KM เพ่ิมเติมจากปที่ผานมา 
จํานวน 23 ชุดความรู และสามารถนํามาใชประโยชนทั้งในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และนําไปศึกษาความเปนไปไดในการตอยอดเปนนวัตกรรม 
ซึ่งไดแก 

1. KM เร่ืองการปรับปรุง Stem Slug Valve เปนการแกไขปญหาน้ํามัน
 รั่วซึมของ Flow Control Valve ขณะท่ีมีการสูบจายน้ํามัน โดย
 พัฒนาอุปกรณเพ่ือชวยลดการสึกหรอของ Valve และปองกัน
 การร่ัวซึมของนํ้ามัน ซึ่งสงผลใหบริษัทลดคาใชจาย รวมทั้งปองกัน
 การปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอม

2. KM เร่ือง การจัดทําอุปกรณทดสอบ Leak Check Double Block 
 and Bleed Valve (DBB) เปนอุปกรณที่เพ่ิมขีดความสามารถ
 ในการทดสอบการร่ัวไหลของน้ํามันสําหรับ Valve ทุกจุดปฏิบัติงาน 
 โดย Monitor การทํางาน เพียงจดุเดยีว ซึง่ชวยใหบรษิทัลดคาใชจาย
 ในการติดตั้งอุปกรณทดสอบแตละจุด ประหยัดเวลา ลดกําลังคน
 ในการปฏิบัติงานและลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจาก
 การทํางานบนท่ีสงู เพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน

3. KM เร่ือง การจัดทําอุปกรณ Air Start Generator เปนอุปกรณ

 ที่ช วยในการขับเคร่ืองยนตของ Generator และอุปกรณการ
 ทาํงานในคลังน้ํามัน  ซึง่นํามาใชสาํรองกรณีเกิดไฟฟาขัดของ ชวยให

Innovative Knowledge Management for Sustainability 
(Disclosure 103-3, 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 205 sets of knowledge which have 
been actually applied to all related units and yielded tangible 
outcomes. In 2020, BAFS has prepared additional KM for 23 sets 
of knowledge, all of which can be utilized in operational processes 
and are taken for feasibility studies in order to further develop to 
become innovations, as follows:    

1. KM regarding Stem Slug Valve; to solve problem about fuel 
 leakage at flow control valve while pumping fuel. BAFS 
 creates method for adjusting slug valve core to reduce 
 valve friction and prevent fuel leakage, resulting in reduction 
 of BAFS’s expenses and prevention on releases of pollutants 
 to the environment.

2. KM regarding Leak Check Double Block and Bleed Valve 
 (DBB); an equipment enhancing capability on fuel leakage 
 testing at valves installed at every operational station while 
 monitoring works at one station control only, resulting in 
 reductions of BAFS’s expenses on installing equipment at 
 each point, time, workforce and risks from working in high 
 places as well as an increase of workplace safety.

3. KM regarding Air Start Generator; an equipment supporting 
 operations of generator and work equipment in fuel depot, 
 whereas pneumatic system is reserved for being used during 
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 การทํางานของระบบปฏบิตักิารคลงัน้ํามนัไมหยุดชะงกั สงผลใหธุรกจิ
 บริการน้ํามันอากาศยานเปนไปอยางตอเน่ืองและราบรื่น 

นอกจากน้ี บรษิทัยังมกีารจดัทาํในรปูแบบหลกัสตูรฝกอบรม การวิเคราะห
ทางการเงิน (Financial Analysis) ภาวะผูนํา (Leadership) การจัดการ
แกไขปญหา (Problem Management) และหลักสูตรการจัดการความรู
สู การพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ทั้งน้ี เพ่ือนํามาถายทอดเปนความรู
ใหพนักงานในองคกรและบุคคลภายนอก เปนการเพ่ิมมูลคาโดยสราง
รายไดจากการบริการฝกอบรมใหแกองคกร เพ่ิมเติมจากหลักสูตร 
การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันอากาศยาน การควบคุมคุณภาพน้ํามัน
อากาศยาน การบริการน้ํามันอากาศยาน การดับเพลิงขั้นตน การดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ การสร างจิตสํานึกความปลอดภัยดวยกิจกรรม 
KYT ที่ BAFS Training Center ใหบริการอยูในปจจุบัน 

ดวยศักยภาพดานการจัดการความรู ดังกล าว  องคกรจึงกําหนด
วัตถุประสงค ในการต อยอดเป นผู  กําหนดทิศทางการให บริการ
นํ้ามันอากาศยานในระดับสากล  โดยการบริหารจัดการความรู 
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานการบริการพลังงานเพ่ือสงมอบ
ความรู และคุณคาของมาตรฐาน  คุณภาพ  และความปลอดภัย
ใหแกผู ใหบริการดานพลังงานดวยความเปนมืออาชีพ รวมท้ังเปน
ศูนยประสานงานและใหคําปรึกษาดานการบริการน้ํามันอากาศยาน
ครบวงจรดวยกรอบการพัฒนาอยางย่ังยืน ซึ่งกําหนดแผนดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคพรอมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยจะเริ่มวัดผลลัพธใน
ป 2563 เปนตนไป

หมายเหตุ สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับศูนยฝกอบรม (BAFS Training Center) ไดที่

เว็บไซต www.bafsthai.com

Remark: Additional information related to BAFS Training Center is available at 

www.bafsthai.com.

 power failure instead of electrical system, which supports 
 continuation of fuel depot’s operational system and results 
 in continued and smooth operations of aviation fuel service 
 business. 

In addition, BAFS has prepared training programs including 
Financial Analysis, Leadership, Problem Management, and 
Knowledge Management for Sustainable Organizat ion 
Development. BAFS aims at transferring knowledge to its 
employees and external parties and adding organizational 
values by generating revenue from providing training services on 
additional programs apart from Aviation Fuel Quality Examination, 
Aviation Fuel Quality Control, Aviation Fuel Service, Basic Fire 
Drill, Firefighting and Evacuation and Raising Safety Awareness 
by KYT Activities, all of which are available at BAFS Training 
Center at the present. 

According to its potentiality on knowledge management, 
BAFS therefore set its objective of becoming a determiner 
of direction for international aviation fuel service. BAFS shall 
manage its knowledge and develop learning programs on energy 
management in order to professionally deliver knowledge and 
values of standards, quality and safety to energy service providers, 
including being a cooperation center and consultant on aviation 
fuel service according to sustainable development framework 
which determines operational plans in alignment with objectives 
together with explicit performance indicators. BAFS shall begin 
to measure outcomes from 2020 onwards.   
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การบริหารค�าตอบแทนและสวัสดิการ (Disclosure 102-35) 

บริษัทมีกําหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานท่ีชัดเจน โดยมีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะ
สม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน อาจกลาวได
วาการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานบริษัทอยูใน
ระดับดีถึงดีมาก

Compensation and Benefits Management (Disclosure 102-35) 

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

หมายเหตุ คาตอบแทนพนักงานดังกลาว ไมไดรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูง 

Remark: The employee compensation is not inclusive of the compensation of the 

Board of Directors

1.  เงินเดือน และคาทํางานกะ
 Monthly Salary and Shift 
 Allowance

325.40 48.20

2. โบนัส Bonus 120.20 17.81

3. โครงการผลประโยชนเมื่อออก 
 จากงาน
 Retirement benefit

103.10 15.28

4. เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 Provident Fund Contribution

37.22 5.51

5. สวัสดิการอ่ืนๆ Other Benefits 89.08 13.20

รวมทั้งส้ิน Total 675 ล�านบาท Million Baht

ผลตอบแทนโดยรวมของ
พนักงาน ป� 2562

Total Employee Compensation 
in 2019 

รวม 675 ล�านบาท
Total  675 Million Baht

ล�านบาท
Million Baht

ร�อยละ
Percentage

คณะกรรมการฝายนายจาง
Employer’s Representatives

คณะกรรมการฝายลูกจาง
Employee’s Representatives

สัดส�วนคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท
Proportion of the Welfare Committee 
Members
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ทั้งน้ีสามารถดูขอมูลดังกลาว ไดที่รายงานประจําป 2562 ในหัวขอ “คา
ตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบของ
เงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) คาครองชีพ คาล วงเวลา 
การทําประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ ใหแกพนักงาน รวมทั้ง
สวัสดิการดานอ่ืนๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินกูฉุกเฉิน เงินชวยเหลือ
ดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย เปนตน โดยบริษัทไดจัดตั้ง คณะกรรมการ
สวัสดิการบริษัทข้ึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งประกอบไปดวย ฝายนายจางและลูกจาง เพ่ือพิจารณาเร่ือง
สวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

โดยในป 2562 คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท ไดมีการนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HRM ในเร่ือง
ที่เก่ียวกับสวัสดิการและแลกเปล่ียนกับพนักงานทุกระดับเพ่ือขอความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตอสวัสดิการตางๆ ซึ่งที่ผานมาพนักงานมีการ
เสนอขอเปลีย่นแปลงแบบรองเทาเพ่ือความปลอดภยั หรอื รองเทา Safety 
ของพนกังานระดับปฏบิตักิาร โดยคณะกรรมการสวัสดกิารบริษทัไดจดัหา
ขอมูลรองเทา Safety แบบใหม ซึ่งมีนํ้าหนักเบา สวมใสสบายโดยไม
ปวดเทา ทนตอนํา้มนั สารเคม ีกันลืน่ สามารถทนความรอนไดด ีและมอีายุ
การใชงานยาวนาน ทั้งน้ี ดวยเหตุผลในเรื่องของคุณภาพรองเทาจึงสงผล
ใหราคารองเทาสูงขึ้นจากเดิม

คณะกรรมการสวัสดกิารบรษิทัไดทาํการสํารวจความคดิเห็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในการเปล่ียนแบบรองเทา Safety  ไดผลสรุปวา ใหลดจํานวน
รองเทาลงจากเดิม ที่บริษัทแจกรองเทาใหพนักงานจํานวน 2 คู/ป เปลี่ยน
เปน 1 คู/ป เพ่ือใหอยูในงบประมาณที่บริษัทกําหนด และไดรองเทาท่ีมี
คุณภาพมากข้ึนกวาเดิม

เปนผลใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HRM
มีมติใหเปลี่ยนแปลงแบบรองเทา Safety ใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้น และลด
จาํนวนการแจกรองเทาใหแกพนักงานเพียง 1 คู ตามทีเ่สนอ  พรอมทาํการ
ประสานกับบริษัทผูจัดจําหนายรองเทา Safety เพ่ือขอตัวอยางรองเทา

Directors and high-level executives. Such information can be found 
in the 2019 Annual Report under the section of “Compensation of 
Board of Directors and High-level Executives”. 

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.  
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ใหพนักงานกลุมตัวอยางทําการทดลองใสปฏิบัติงานกอนทําการส่ังซื้อ
ตอไป (Disclosure 102-41)

นอกจากน้ีบริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของการสรางหลักประกัน
ทางการเงินสําหรับพนักงานเม่ือตองออกจากงานหรือเกษียณอายุ
ซึ่ ง ถือเป นการส ง เสริมให พนักงานพ่ึงพาตนเองด านการเ งินใน
ระยะยาวไดระดับหน่ึง จึงไดจัดใหมีสวัสดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
โดยความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งมาจากเงินของพนักงานท่ีจายสะสม
รวมกับเงินสมทบของบริษัทท่ีสมทบตามอายุการทํางานของพนักงาน 
และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว โดยบริษัทสนับสนุนการ
บริหารกองทุนอยางมีสวนรวม เรียกวา Employee Choice ที่เปดโอกาส
ใหพนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดตามความตองการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได
ปละ 1 ครั้ง  ดังน้ี 

0 - 5
0-5 years 10.00 29.05

ตั้งแต 5 - 10
5-10 years 12.00 21.85

ตั้งแต 10 - 15
10-15 years 13.00 15.32

ตั้งแต 15 - 20
15-20 years 14.00 6.08

ตั้งแต 20 ขึ้นไป
From 20 years 
onwards

15.00 27.70

ช�วงอายุงาน (ป�)
Duration of Employment

ร�อยละท่ีบริษัทสมทบ
% contributed by the Company

ร�อยละของพนักงานแบ�งตามอายุงาน
Percentage of employees by duration

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, as follows: 
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พนักงานของบริษัททุกคนไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
อยางเปนระบบ มีความโปรงใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดใหแตละงาน
มีงานรายบุคคล ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: 
KPIs) ในแตละด านเป นการล วงหนา  เ พ่ือให พนักงานทราบถึง
ป จจัยท่ีมีผลต อการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และจัดให มีการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานในชวงปลายป เน่ืองจากผลการประเมินดังกลาว
จะมีผลตอการปรับเงินเดือนของพนักงานสําหรับตนปถัดไป

ตัวชี้ วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานแตละคน
จะมคีวามแตกตางกันตามระดับของพนักงาน และลักษณะงาน โดยสําหรับ
พนักงานในระดับบรหิาร จะมกีารใหนํา้หนักความสาํคญัในตวัชีวั้ดทีผ่กูกับ
ตัวชี้วัดของบริษัท (Corporate KPIs) มากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ 
สวนพนักงานระดับปฏิบัติการจะมีการใหนํ้าหนักความสําคัญกับตัวชี้วัด
เฉพาะตําแหนงงาน และพฤติกรรม

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 applied for 
each employee performance assessment are different in 
terms of job levels and characteristics. For the employees at 
management level, 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 perfomance indicators of specific 
positions and behaviors.

การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล Individual Performance Assessment

รอยละ 100 ของพนักงานท้ังหมดของบริษัทไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
100% of the total number of employees were individually 

assessed. (Disclosure 404-3)
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According to results of community satisfaction survey on the corporate social
responsibility (CSR) 2019, the average score is 85.44 out of 100.

The survey results have led to the community
master plan for 2 areas

 Don Mueang Airport Depot Department

 Suvarnabhumi Airport Depot
 Department

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

Agency providing cooperation on community 
development in areas including temples, schools, 
sub-district hospitals, sub- district administration 
organizations, universities, public health volunteers 
and elderly club and BAFS

2 projects creating values together with community in 
2 areas according to requirements and expectations of 
communities obtained from community satisfaction 
surveys under the definition as:

“Security, Safety and Sustainable society”
    
 Community Prototype Fire Drill for Sustainable
 Development Project. 

 

BAFS supports 4 schools in 2 areas, which locate around its 
operating sites continuously on their formal and non-formal 
educations; total number of students assessing supports is 
over 100 students

การมสี�วนร�วมและพฒันาชมุชน สงัคม Community Engagement (Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)
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การประเมินการรับรู�ข�าวสาร ความรู�และความเข�าใจ ทัศนคติ
ต�อการดําเนินกิจการของบริษัท (Disclosure 103-1, 103-2)

-  บริษัทมีการสํารวจความตองการ และความคาดหวังของชุมชน
 พ้ืน ท่ี โดยรอบที่ ตั้ งของบริษัท ท้ังดอนเมืองและสุวรรณภูมิ 
 ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทุกๆ 2 ปโดยในระหวางปบริษัทมี
 แผนงานทีจ่ะดาํเนินเพ่ือสรางการมสีวนของชมุชนกบัธรุกจิโดยตลอด

-  กลุมเปาหมายของการดําเนินการตามแผนเพ่ือสรางการมีสวนรวม
 ของชุมชนกับธุรกิจ กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีโดยรอบสถานที่ประกอบ
 ธุรกจิของแตละพ้ืนท่ีในระยะ 2 กิโลเมตร โดยพิจารณาปจจยัประกอบ 
 เชน การมีสวนรวมเพ่ือสรางประโยชนรวมกัน การรับผลกระทบ
 เชิงบวกและลบท่ีชัดเจนจากการดําเนินกิจการของสถานประกอบ
 กิจการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนท่ีไดมีสวนรวมตาม
 แผนงานดานชุมชนของบริษัทท้ังสองพ้ืนท่ี มากกวา100 ครัวเรือน

Assessments on Perceptions of Information,
Knowledge and Understanding and Attitudes toward 
BAFS’s Business Operation (Disclosure 103-1, 103-2)

-  BAFS has conducted surveys on a 2-year basis to acknowledge 
 requirements and expectations of communities surrounding 
 both of its establishments at Don Mueang and Suvarnabhumi.
 During each year, BAFS shall set action plans to create
 continued community engagement.

-  BAFS’s target groups on implementations of community 
 engagement plans are situated within 2 kilometers around 
 its establishments in each area. BAFS shall consider factors 
 such as participation for mutual benefit creation and being 
 impacted positively and negatively by BAFS’s operations in the 
 areas. There are over than 100 households participating in 
 BAFS’s community engagement plans which are implemented 
 at both areas.
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ความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน

บริษัทใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ทั้งรอบบริเวณ
สถานประกอบการและชุมชน สังคม ที่บริษัทหรือกลุมบริษัทเขาไป
มีสวนเก่ียวของ ผานนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยดําเนินงานภายใต
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคูกับการดูแลรับผิดชอบตอสังคม
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
เพ่ือรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืน โดยบริษัท
ยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหธุรกิจ
สามารถเติบโตรวมกับชุมชนไดอยางย่ังยืน

พ้ืนที่ชุมชน สังคม ที่อยู�ภายใต�การดูแลของบริษัท
(Disclosure 103-1, 103-2)

บริษัทมีการดําเนินงานรวมกับชุมชนโดยแบงระดับชุมชน สังคม 2 ระดับ
พ้ืนท่ี ดังน้ี 

1.  ชุมชนพื้นท่ีหลักในการสนับสนุนโดยตรง คือ ชุมชนที่อยู 
 โดยรอบสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศายานดอนเมืองและ
 สุวรรณภูมิ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีหลักโดยรอบการใหบริการของบริษัท

 - ชุมชนดอนเมือง :  ชุมชนร มไทรงามพัฒนา  และชุมชน
  ประชากร 3

 -  ชุมชนสุวรรณภูมิ: ชุมชนหมูที่ 2 หมูที่ 9 และหมูที่ 10 ตําบล
 ศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ

2.  การมีสวนรวมกับชุมชนสังคม ในระดับวงกวาง คือ ชุมชนท่ีอยู
 รอบกิจการของกลุมบรษัิท ไดแก ชมุชนอาํเภอสบปราบ จงัหวัดลาํปาง 

 ที่เปนบริเวณท่ีตั้งของคลังน้ํามันนครลําปาง ของบริษัท ขนสงน้ํามัน
 ทางทอ จํากัด ซึ่งเปนหน่ึงในกลุมบริษัท รวมถึงโรงพยาบาล
 พระมงกุฏเกลา ซึ่งเปนโรงพยาบาลท่ีบริษัทใหการสนับสนุน 

Corporate Social Responsibility

BAFS places priority on society and community responsibilities to 
sustain areas surrounding its operating sites as well as communities 
and societies with which BAFS has involved, through its Corporate 
Social Responsibility Policy (CSR Policy), BAFS has operated its 
business in accordance with the principles of good corporate 
governance and taking social care internally and externally, 
including conserving environment continuously to maintain 
equilibrium-stage operations in terms of economy, social and 
environment, all of which shall lead to sustainable business 
operations. BAFS has also adhered to guidelines on corporate social 
responsibility according to its CSR Policy, and enable business to 
grow together with society towards sustainability.

Community Areas under BAFS’s Responsibility 

(Disclosure 103-1, 103-2)

BAFS’s engagement with communities are classified into 2 level 
include: 

1. Major areas for direct supports are the communities 
 surrounding Don Mueang Airport Depot Department 
 (DMK Depot) and Suvarnabhumi Airport Depot Department 
 (BKK depot) which are major areas surrounding BAFS’s service 
 operations, namely: 

 -  Don Mueang area: Rom Sai Ngam Pattana Community and 
  Prachakorn 3 Community.

 -  Suvarnabhumi area: Communities including Moo 2, 
  Moo 9 and Moo 10 of Sisa Chorakhe Noi Sub-district,
  Samut Prakan.
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 และมีกิจกรรมรวมกันมาเปนเวลา 12 ป และหนวยงานองคกร
 สาธารณประโยชนต างๆ ที่บริษัท ได ให การสนับสนุน เช น 
 สภากาชาดไทย สมาคมสตรีมุสลิม และมูลนิธิตางๆ เปนตน

นอกจากน้ี บริษัทยังใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศาสนาดวยการ
เขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงการสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาใหแกโรงเรียนในเครือขายท่ีอยูโดยรอบบริษัท

2. Engagement with communities in wide-scale level includes 
 the communities surrounding BAFS Group’s establishments,
 namely, Sop Prap District at Lampang Province which is a 
 location of Lampang Depot of Fuel Pipeline Transportation 
 Limited; one of BAFSGROUP, and Phramongkutklao Hospital 
 which has been supported by and has conducted activities 
 mutually with BAFS for 12 years, including other public benefit 
 organizations such as Thai Red Cross Society, Thai Muslim 
 Women Foundation and other foundations, etc.      

In addition, BAFS places importance on religion preservation by 
participating in Buddhism activities at temples surrounding BAFS’s 
areas. BAFS also provides academic supports and developments 
for schools locating around its operating sites.
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กลยุทธการมีสวน
รวมกับชุมชน โดยมี
โครงการหรือกิจกรรม
ที่ตอบสนองตอความ
ตองการและความ
คาดหวังของชุมชน

Community 
development 
strategy: 
to implement 
projects or activities 
that meet 
community 
requirements and 
expectations.

เปาหมายของการมีสวนรวมคือ 
1. ชุมชนในพื้นท่ีสามารถสรางเครือขายใน
 การพัฒนาชุมชนดวยชุมชนเอง อยางนอย
 1 พ้ืนท่ี
Community development objectives 
include:
 The communities in the areas are 
 able to create community development
 networks by themselves for at least 
 1 area.

2. ไมมีเร่ืองรองเรียนจากชุมชนในวงกวาง
 Free of complaint from communities in
 wide area.

3.  ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
 ชุมชนตอการดําเนินงานของบริษัทมากกวา
 รอยละ 80

 Assessment result on community 
 satisfaction on BAFS’s operation in
 overview is higher than 80%.

4. ผลประเมินความพึงพอใจตอโครงการ
 มากกวารอยละ 80

 Assessment results on the projects are
 higher than 80%.

ผลลัพธท่ีคาดหวังวาจะเกิดขึ้น คือ 

1.  ชุมชนพ้ืนท่ีดอนเมือง มีผูแทนชุมชนดานการผจญเพลิง และการ
 ปองกันอัคคีภัย ภายในป 2563

Expected outcomes include:
 Don Mueang area: to have community representatives on
 firefighting and fire prevention within 2020.

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชน ไมเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานของ
บริษัทไดรอยละรอย

To enhance community safety, to prevent accidents and 
achieve 100% safety at BAFS’s aviation fuel storages.

2. ชุมชนพ้ืนท่ีสุวรรณภูมิ มีเครือขายชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ
 ภายใตโครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน ภายในป 2562 และ
 เปาหมายป 2563 เครือขายดังกลาวสามารถตอยอดพัฒนา
 เครือขายในดานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได 
 Suvarnabhumi area: to have community networks being
 responsible for elderly care under community wellbeing
 promotion project within 2019 and such networks shall be   
 able to further develop to become community economic
 development networks within 2020.

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใหสามารถเขาถึง
สิทธิและบริการดานสุขภาพไดอยางทั่วถึง รวมถึงสงเสริม
ใหชุมชนมีรายไดจากผลิตภัณฑชุมชน
To enhance community members’ quality of life by being able 
to comprehensively access to rights and services on health, 
including promoting community incomes generated from 
community products.

กลยุทธ�และเป�าหมายของการมีส�วนร�วมกับชุมชน 
Community Engagement Strategies and Goals (Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)
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ในป 2562 บริษัทมีแผนการดําเนินงานการมีสวนรวมกับชุมชนที่เขาถึง
ชุมชนในพื้นท่ีรอยละ 100 ตามแผนแมบทงานดานชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ
สถานีบรกิารจดัเก็บนํา้มนัอากาศยานดอนเมืองและสวุรรณภูม ิ(Disclosure 

413-1) 

รายละเอียดโครงการท้ัง 2 พ้ืนท่ี ดังน้ี

พื้นท่ีดอนเมือง : โครงการดับเพลิงชุมชนตนแบบเพื่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน เปนโครงการท่ีบริษัทใหการสนับสนุนความรูและจัดหาอุปกรณ
สําหรับปองกันสาธารณภัย เพ่ือยกระดับความปลอดภัยใหกับชุมชน
และบริษัท ตามความตองการและความคาดหวังของชุมชน อางอิง
จากผลสํารวจความพึงพอใจชุมชน ดวยแผนงานท่ีแบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

In 2019, BAFS had implemented community engagement plans 
for 100% to the communities at the areas around Don Mueang and 
Suvarnabhumi Airport Depot Department (Disclosure 413-1).

Details of the projects being implemented at both areas include:

Don Mueang area:  Community Prototype Fire Drill for Sustainable 
Development Project; BAFS has provided knowledge and 
equipment for public hazard prevention in order to raise safety for 
communities and BAFS according to the community requirements 
and expectations based on the community satisfaction survey 
results. BAFS’s action plans are divided into 3 phases as follow:

ระยะที่ 2   Train of the Trainer: Safety & Security

บริษัทจัดตั้งทีมงานผจญเพลิง และปองกันสาธารณภัยของชุมชน
ตอยอดองคความรูที่ไดรับ นําไปสื่อสารตอในชุมชนใกลเคียง และ
สามารถดูแลชุมชน เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินได โดยมีตัวช้ีวัด รอยละรอยของ
ผูเขารวมเปนผูแทนชุมชนสามารถนําความรูไปถายทอดตอได
Phase 2 Train of the trainer: Safety & Security
BAFS set up a team for firefighting and community hazard 
protection, of which members are able to further develop 
obtained knowledge to communicate to nearby communities as 
well as look after the communities. BAFS also set indicator which 
is 100% of participants are able to further transfer knowledge 
accordingly.

ระยะที่ 1 Community Training

ถายทอดความรูดานความปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณ
ฉุกเฉินไดอยางทันการณ ดวยการจัดอบรมดับเพลิงชุมชน โดยศูนยฝก
อบรมของบริษัท โดยเฉล่ียมีผูเขารวมอบรมรวม 2 พ้ืนท่ี เฉลี่ยปละ
100 คน
Phase 1 Community Training
BAFS’s Training Center has organized community fire drill 
trainings to transfer knowledge regarding safety and prompt 
emergency response. An average number of participants of both 
areas is 100 persons per year.

ระยะที่ 3 Community Safety model 

ทีมงานผจญเพลิงชุมชน ถายทอดการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการปองกันสาธารณภัยใหกับชุมชนอื่นได และสามารถเปนทีมวิทยากรชุมชนดาน
ความปลอดภัยได โดยมีตัวชี้วัด รอยละรอยของชุมชนที่ทีมงานผจญเพลิงชุมชนไดเขาไปถายทอดความรู ไมเกิดอุบัติเหตุรายแรง และสามารถปองกัน
สาธารณภัยไดดวยชุมชนเอง
Phase 3 Community Safety Model
The community firefighting team transfers knowledge on emergency response and community hazard protection to other communities 
and the team members are able to be community speakers on safety issues. BAFS set indicator that 100% of communities receiving 
knowledge from the community firefighting team shall not have severe accidents and are able to prevent community hazards by 
themselves.
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น: ยกระดับความปลอดภัยในชุมชน ไมเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยโดยรอบใหกับสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานของบริษัทไดรอยละรอย อันจะนําไปสูการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ รวมไปถึงตอบสนองตอ Licenses to operate 
การไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ

Outcomes: to enhance community safety, prevent accidents and ensure safety around BAFS’s aviation fuel storages for 100%, resulting in 
acceptance among other stakeholder groups and response to licenses to operate.

พื้นท่ีสุวรรณภูมิ: โครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน หมู 2, 9, 10  
ตามแผนแมบทงานดานชุมชนของบริษทั ซึง่เปนแผนงานสงเสริมสขุภาวะ 
4 ดาน (ดานกาย ดานใจ ดานสังคม และดานภูมปิญญา) จากผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและความตองการของชุมชนในพื้นท่ีสถานีบริการจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ และผลการตรวจสุขภาพประจําปของชุมชน
ที่บริษัทดําเนินการอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด

Suvarnabhumi area: Community Wellbeing Project at Moo 2, 9, 
and 10; BAFS has implemented the project in alignment with its 
community engagement master plan which promotes wellbeing 
in 4 aspects (physical, mind, social and wisdom) according to the 
community requirements and expectations based on the results of 
community satisfaction surveys taken at the communities around 
Suvarnabhumi Airport Depot Department (BKK depot) and the 
results of annual medical checkups held continuously.

* ซึ่งขณะน้ีบริษัทกําลังดําเนินงานอยูที่ระยะท่ี 2 ของโครงการ

*Presently, BAFS has implemented the project in phase 2.

“บาฟสคือความสุขและความปลอดภัยของชุมชน”
“BAFS is Happiness and Safety of Communities.”
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ผลการดําเนินงานในป 2562 มีโครงการท่ีไดดําเนินการผานเครือขาย
คณะทํางานและผานฐานขอมูลชุมชน รวมถึงชุดความรูตางๆ บริษัทและ
คณะกรรมการโครงการฯ ไดเห็นถึงความสําคัญขององคความรูดานการ
ดแูลสขุภาพใหแกผูสงูอายุของ อสม. หรอื อาสาสมัครหมูบาน เปนอยางมาก 
จึงเปนเหตุใหบริษัท โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) และ
คณะกรรมการโครงการฯ รวมมือกันจัดอบรมภายใต

โดยมีที่มาจากการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของชุมชนใน
พ้ืนท่ีที่ตองการใหบริษัทดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังเร่ืองสุขภาพ
ของชุมชนโดยรอบ ทั้งในมิติการปองกัน การดูแลทั้งสุขภาพกาย ใจ และ
สังคม 

ดังน้ัน บริษัทจึงตระหนักถึงสิ่งท่ีชุมชนใหความสําคัญเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของคนในชุมชน ในการดูแลชุมชนผานโครงการ
ดานสุขภาพตางๆ เพ่ือใหพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง
โรคไมติดตอเร้ือรัง การดูแลประชากรกลุมเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ 
มีคณุภาพและมาตรฐานในระดับชมุชนหมูบาน โดยประสานความรวมมอื
ระหวางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคีเครือขายสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
มีสวนรวมผสมผสานวิธี หรือกระบวนการตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีภาวะ

“โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นท่ีใหบริการของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด มหาชน (BAFS) ป 2562”

“Development of Holistic Healthcare Promotion and System in BAFS’ Service Areas of the Year 2019”.

According to performance 2019, the projects had been 
implemented through working group networks by applying 
community database and various sets of knowledge. Moreover, 
BAFS and the project committees had recognized the importance 
in the community health and wellbeing to set up a community 
project as below  of providing of knowledge on health-care of elderly 
to sub-district hospitals or public health volunteers, therefore, 
BAFS, sub-district hospitals and the project committees
mutually organized the training under the project entitled: 

The project was based on the results of community satisfaction 
surveys and the communities in the areas that require BAFS to 
monitor on community health issues covering protection and care 
of physical health, mental health and society. 

Recognizing community concerns, BAFS therefore, respond to 
requirements of community members by providing health benefits to 
the communities through healthcare projects, including developing 
health promotion system, monitoring non-communicable diseases 
and looking after people in risk groups to ensure efficiency, quality 
and standards in community level. In cooperation with sub-district 
hospitals, local administrative organizations, healthcare networks 
and public health volunteers having parts in integrating methods 
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ระยะที่ 2 สรางเครือขาย คณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน 
สรางเครือขายผูแทนชุมชน หรือจิตอาสาผูดูแลชุมชน โดยมี อสม. และผูนําชุมชนเปนแกนนํา
ในการขับเคลื่อน โดยปจจุบันมีจํานวนแกนนําในการขับเคลื่อนจากโครงการน้ีจํานวน 13 คน 
ที่มีความรูและทักษะท่ีพรอมในการดูแลชุมชน
Phase 2 Establishment of Network Including Community Wellbeing Promotion 
Committee   
BAFS established the network including community representatives or volunteers to 
look after the community, whereas public health volunteers and community leaders 
are core persons driving the project. Presently, there are 13 core persons who have 
knowledge and skills and are ready to look after the community.

ระยะที่ 1 การตรวจสุขภาพชุมชน 
ตรวจสุขภาพชุมชนเพ่ือติดตามผลทุกป
Phase 1 Medical Checkups
BAFS has conducted medical checkups for 
monitoring every year.

โดยแบงเปน 3 ระยะในการดําเนินโครงการดังกลาวบริษัทดําเนินการ
ในระยะท่ี 1 และ 2 ตอเน่ืองมาตั้งแตป 2558 และอยูในชวงเตรียมการ
ดําเนินการระยะท่ี 3 ตอไป

สุขภาพท่ีดี ขณะเดียวกันผูอยูในภาวะเจ็บปวยก็สามารถท่ีจะมีชีวิตและ
ความเปนอยูอยางมีความสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดถามีการดูแลตนเอง
ที่เหมาะสมและถูกตอง

and processes, BAFS had organized this project to ensure people’s 
wellbeing while sick people can be able to live happily with high 
quality of life because of proper and accurate self-care.

The project implementation is divided into 3 phases. BAFS has 
implemented the project in phase 1 and phase 2 continuously 
since 2015. BAFS is now preparing the project implementation in 
phase 3 accordingly.
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ระยะที่ 3 Community Wellbeing Model 
ขยายขอบเขตชุมชนตนแบบในการดูแลรักษาสุขภาพกาย ใจ และภูมิปญญา ของคนในชุมชนดวยชุมชนเองไปยังพ้ืนท่ีหมูอื่นๆ ในตําบลศีรษะจรเขนอย 
โดยใหคณะกรรมการฯ และผูนําชุมชน รวมถึง อสม. ชุมชนเปนพ่ีเล้ียงหลักใหกับชุมชนอื่นในการขยายผลในอนาคต ประกอบไปดวยรายละเอียดดังน้ี
Phase 3 Community Wellbeing Model
To extend scope of prototype community on self-care practices for healthy body, mind and wisdom to other communities in Sisa Chorakhe 
Noi Sub-district, whereas members of the Community Committee, community leaders and public health volunteers shall be major mentors 
for other communities in order to extend results in the future, with detail is as follows.

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น: เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของชุมชนในพื้นท่ีดวยชุมชนเอง ท้ังในเชิงปองกัน และรักษา เยียวยา  ไมใหเกิดโรคภัย 
ไขเจ็บ หรือโรคติดตอ และไมติดตอตางๆ ซึ่งเปนส่ิงท่ีชุมชนตองการในการดํารงชีวิตในปจจัยข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ี
การท่ีบริษัทพยายามตอบสนองโครงการตามท่ีชุมชนเสนอมาน้ัน อันจะทําใหบริษัทไดรับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนได
สวนเสียหลักของบริษัท จะนําไปสูการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ ตามมาอีกดวย รวมไปถึงตอบสนองตอ Licenses to operate 
การไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ

Outcomes: to enhance health care of the community by the community itself in terms of prevention and remedy to prevent illness or  
communicable disease and non-communicable disease, all of which are required by the communities in order to live their lives with 
basic factors and to develop their communities. In addition, since BAFS has put its effort into implementing the projects proposed by 
the communities which are BAFS’s major stakeholder, resulting in community acceptance which shall lead to acceptance among other 
stakeholder groups and response to licenses to operate.    

“คุณคาท่ีบาฟสสงมอบคือ ชุมชนม่ันคง ปลอดภัย และสังคมย่ังยืน”
“Values Delivered by BAFS are Safe and Stable Community and Sustainable Society.”

2. การพัฒนาอุปกรณ เคร่ืองมือ หรือผลิตภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการ
 ดํารงชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน ดวยชุมชนรวมกันคิดและพัฒนา
 ดวยชุมชนเอง เพ่ือนําองคความรูตางๆ มาเปนรากฐานการบริหาร
 จัดการกลุมชุมชน อยางแข็งแรง นําไปสูการเปนชุมชนเขมแข็งย่ังยืน
 สืบไป โดยท่ีผานมาชมรมผูสูงอายุไดดําเนินการจัดทําอุปกรณสําหรับ
 ออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุในชุมชนจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือให
 ผูสูงอายุไดออกกําลังกายภายในบาน
 BAFS has implemented the development of equipment, tools 
 or products for community self-supporting on senior living
 in order that the community can apply obtained knowledge
 as a foundation for managing itself actively towards strong
 and sustainable community. During the past, the elderly club  
 had prepared exercise tools from natural materials for the
  elders living in the community to enable them on at-home
 exercises.

1. การสรางเครือขายกลุมอาสาสมัครของชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ
 ใหเขามามีบทบาทในชุมชน เพ่ือการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ปจจุบัน
 ชุมชนมี อสม. ที่เขมแข็ง และมีชมรมผูสูงอายุที่จัดกิจกรรมรวมกัน
 ทุกวันท่ี 27 ของทุกเดือน
 BAFS established community volunteer network to take an 
 active role on elderly care in the community. Presently, the
 community has active public health volunteers and elderly
 club, whereas mutual activity is organized on the 27th of every
 month.
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Chapter 6 :
ควบคู�ไปกับการดูแลสิ่งแวดล�อม
Caring for the Environment
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 (Disclosure 302-1 )

Volume of Electricity Consumed in 2019 Volume of Greenhouse Gas Emissions in 2019
(Disclosure 305-1 )

for the corporate operations
within the areas of
Suvarnabhumi Airport and 
Don Mueang International Airport.

0.768 kilowatt-hour per kiloliter which was determined under
target at 1.046 kilowatt-hours per kiloliter. Calculated from 
volumes of electricity consumed at Suvarnabhumi Airport 
Depot and Suvarnabhumi Aviation Refuelling per volume 
of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

0.474

kilowatt-hours
tons carbon dioxide equivalent

5,448 tons carbon dioxide equivalent in the areas of 
Suvarnabhumi Airport Depot, Don Mueang Airport Depot,
Suvarnabhumi Aviation Refuelling and Don Mueang 
Aviation Refuelling. 

0.474 tons carbon dioxide equivalent per million liters
Calculated from volumes of electricity consumed at
Suvarnabhumi Airport Depot and Suvarnabhumi Aviation
Refuelling per volume of aviation fuel provided at
Suvarnabhumi Airport.

Greenhouse Gas Emissions Indicator

 

(Disclosure 302-3 )

Energy Efficiency Indicator
(Disclosure 305-4 )

การบริหารจัดการด�านพลังงานและประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร (Disclosure 103-1)

Energy Management and Resource Efficiency

บริษัทไดรับการประเมินและจัดอันดับใหอยูในระดับ Disclosure ภายใต Carbon Disclosure Project 
บริษัท ไดเขารวมการเปดเผยขอมูล Carbon Disclosure Project ในระดับสากล รวมถึงไดรับการจัดอันดับในระดับ 
Disclosure  

BAFS joined Carbon Disclosure Project (CDP) at international level and the company has been rated at 
disclosure by CDP
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การบริหารจัดการด�านพลังงาน (Disclosure 103-1, 302-1)

บริษัทปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมี
การจัดการพลังงานในอาคารควบคุม จัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน
เปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงาน มีการแตงตั้งคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานท่ีกําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ และเผยแพร
ใหพนักงานภายในองคกรทราบอยางตอเน่ือง 

ทัง้น้ี บรษิทัใหความสาํคัญเร่ืองการใชพลังงานอยางรูคณุคา พรอมทัง้มกีาร
สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการ
กําหนดคณะทํางาน นโยบาย กลยุทธ แนวทางการจัดการ และแผนงาน
ที่มุงไปสูการเปนองคกรท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง  

นโยบายอนุรักษพลังงาน สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความย่ังยืน
ประจําป 2561 หนา 131 หรือ www.bafsthai.com 

Energy Management  (Disclosure 103-1, 302-1)

BAFS has complied with the 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. 

Detail of the Energy Conservation Policy is as shown in the 
Sustainability Report 2018, page 131, or at www.bafsthai.com. 

• การใช�ไฟฟ�าภายในองค�กร   

ในป 2562 บรษิทัมปีรมิาณการใชพลงังานไฟฟาเพ่ือการดาํเนินการภายใน
องคกรในพ้ืนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
รวมปรมิาณเทากับ 6,024,421 กิโลวตัต-ชัว่โมง หรอื 21,687,916 เมกะจูล 
โดยสามารถแยกรายละเอียดการใชพลงังานในแตละสถานท่ี ไดดงัตอไปนี้

• The electricity consumption within the 

 organization    

In 2019, the total of electricity consumption at Suvarnabhumi Airport 
and Don Mueang International Airport was 6,024,421 kilowatt-hours 
or 21,687,916 mega joules. Detail of electricity consumed by 
operating site is as follows: 

การใช�พลังงานภายในองค�กร (Disclosure 302-1)  

ในการดําเนินงานทางธุรกิจ บริษัทมีความจําเปนตองใชพลังงานเพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการน้ํามันอากาศยานในพ้ืนท่ีทาอากาศยาน สามารถ
แบงประเภทการใชพลังงานตามกิจกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจ ไดดัง
ตอไปนี้

1. การใชไฟฟาภายในองคกร

2. การใชเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต

3. การใชเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและ
 เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

Electricity consumption within the organization
(Disclosure 302-1)  

To operate its businesses, BAFS has used energy for supporting 
its aviation fuel services at airport areas, which is classified by the 
following business activities:

1. The electricity consumption within the organization,

2. The Fuel consumption for the mobile combustion, and

3. Diesel fuel for power generators and firefighting water 
 pumps. 
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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. 

ปริมาณการใช�ไฟฟ�าภายในองค�กร ประจําป� 2562 (Disclosure 103-2, 302-1) 
The electricity consumption within the organization in 2019 (Disclosure 103-2, 302-1) 

สถานท่ี
Operating Site

ปริมาณการใช�ไฟฟ�า
Volume of Electricity Consumption

กิโลวัตต�-ชั่วโมง
Kilowatt-hour

เมกะจูล
Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Airport Depot 3,191,000 11,487,600

2. สถานีบริการน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling 688,421 2,478,316

3. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Airport Depot 1,811,000 6,519,600

4. สถานีบริการน้ํามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Refuelling 334,000 1,202,400

รวมปริมาณการใช�ไฟฟ�าทั้งหมด
Total of electricity consumption 6,024,421 21,687,916

หมายเหตุ: 

1. คาการแปลงหนวย อางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 สํานักงาน
 นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หนา 362 ขอ 5

2. ไมรวมปริมาณการใชไฟฟาสําหรับการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานในทาอากาศยาน
 ภูมิภาคอ่ืนๆ

• การใช�เช้ือเพลิงสําหรับรถยนต�   

ในป 2562 บริษัทมีปริมาณการใชเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตในพ้ืนท่ี
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง ดังตอไปนี้

• The Fuel consumption for the mobile 

 combustion   

In 2019, quantities of fuels used for mobile combustion at 

Suvarnabhumi Airport and Don Mueang International Airport
included:
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ปริมาณการใช�เช้ือเพลิงสําหรับรถยนต� ประจําป� 2562 (Disclosure 103-2, 302-1) 

The fuel consumption for the mobile combustion in 2019  (Disclosure 103-2, 302-1) 

หมายเหตุ: 

1. คาการแปลงหนวย อางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 สํานักงาน

 นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หนา 362 ขอ 4.5

2. ไมรวมปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตในทาอากาศยานภูมิภาคอ่ืนๆ

ประเภทเช้ือเพลิงที่ใช�กับยานพาหนะ
Type of fuel

จํานวนยาน
พาหนะ (คัน)
Number of 
Vehicles

ปริมาณการใช�เช้ือเพลิง (ลิตร)
Quantity of Fuels (Liter)

ปริมาณการใช�เช้ือเพลิง (เมกะจูล)
Quantity of Fuels (Mega joule)

นํ้ามันดีเซล Diesel 91 604,715 22,023,720

นํ้ามันเบนซิน Benzene 17 26,393 830,852

รวมการใช�เช้ือเพลิงสําหรับรถบริการนํ้ามันอากาศยาน (เมกะจูล)
Total quantity of fuel for the mobile combustion (mega joule) 22,854,572

• การใช�เช้ือเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟ�าและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

นอกเหนือจากการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถใหบริการน้ํามันอากาศยานแลว 
บริษัทยังมีการสํารองเ ช้ือเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับใช ใน
วัตถุประสงคอืน่ๆ ไดแก สาํหรับขบัเคล่ือนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพ่ือใหบรษิทั
สามารถใหบริการน้ํามันอากาศยานตอไปไดแมกรณีไฟฟาขัดของ และใช
สําหรับเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงเพ่ือการฝกซอมดับเพลิงในพ้ืนท่ีตางๆ โดยมี
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทดังกลาวดังตอไปนี้

• Diesel fuel for generators and firefighting water 
pumps

In addition to fuels used for refuelling vehicles, 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:

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.
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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.

ปริมาณการใช�เช้ือเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ประจําป� 2562 (Disclosure 302-1)

Diesel fuel for power generators and firefighting water pumps in 2019 (Disclosure 302-1)

ปริมาณการใช�เช้ือเพลิงประเภทนํ้ามันเบนซินสําหรับเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ประจําป� 2562 (Disclosure 302-1)

Benzene fuel for firefighting water pumps in 2019 (Disclosure 302-1)

หมายเหตุ: 
1. คาการแปลงหนวย อางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานรายป 2561 กระทรวงพลังงาน 
 หนา 362 ขอ 4.5
2. ไมรวมปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
 ในสถานีภูมิภาคอ่ืนๆ

หมายเหตุ:  
1. คาการแปลงหนวย อางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานรายป 2561 กระทรวงพลังงาน 
 หนา 362 ขอ 4.2
2. ไมรวมปริมาณการใชนํ้ามันเบนซินสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง
 ในสถานีภูมิภาคอ่ืนๆ

สถานท่ี
Operating Site

ปรมิาณการใช�นํา้มนัดีเซลสําหรบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ�าและเคร่ืองฉดีน้ําแรงดันสูง
Quantity of diesel fuel for power generators and  firefighting water pumps

ลิตร Liter เมกะจูล Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport Depot

5,000 182,100

2. สถานีบริการน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Aviation Refuelling

1,800 65,556

3. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
Suvarnabhumi Airport Depot

600 21,852

4. สถานีบริการน้ํามันอากาศยานดอนเมือง
Suvarnabhumi Aviation Refuelling

80 2,914

สถานท่ี
Operating Site

ปริมาณการใช�นํ้ามันเบนซินสําหรับเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
Quantity of diesel fuel for high-pressure washers

ลิตร Liter เมกะจูล Mega joule

1. สถานีบริการเติมน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Aviation Refuelling

19 598

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.
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สรุปปริมาณเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงโดยแยกตามประเภท ประจําป� 2562 (Disclosure  302-1)

Fuel consumption by types for generator and firefighting water pumps in 2019 (Disclosure  302-1)

ปริมาณการผลิตไฟฟ�าจากโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� ประจําป� 2562 (Disclosure  302-1)

The consumption of the electricity generated from solar energy in 2019

ปริมาณการใช�เช้ือเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง
Quantity of fuel by types of power generators and firefighting water pumps

ดีเซล (เมกะจูล) Diesel (Mega joule) เบนซิน (เมกะจูล) Benzene (Mega joule) รวม (เมกะจูล) Total (Mega joule)

272,422 598 273,020

หมายเหตุ
1. ไมรวมปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง
 ในสถานีภูมิภาคอ่ืนๆ

หมายเหตุ
1. ปริมาณการผลิตไฟฟาจากโครงการฯ ชวงเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 
 ธันวาคม 2562 
2. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 สํานักงาน
 นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หนา 362 ขอ 5

นอกเหนือจากการใชเชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแลว บริษัทยัง
สนบัสนนุการใชพลังงานหมุนเวียน โดยไดตดิตัง้โซลารเซลลบนหลงัอาคาร
จอดรถ อาคารอเนกประสงค และหลังคาอาคาร Electric Sub 1 ในพ้ืนท่ี
สถานีบรกิารจัดเก็บน้ํามนัอากาศยานสุวรรณภูม ิ รวมกําลังการผลิตท้ังสิน้
138.38 kWp นอกจากน้ี บริษัทยังไดติดตั้งโซลารเซลลบนหลังคาอาคาร
Electric Sub สถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานดอนเมือง โดยมี
กําลังการผลิตท้ังสิน้ 5.04 kWp โดยสรปุปรมิาณการใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนประจําป 2562 ไดดังน้ี

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 Airport Depot. The total of generator capacity is 
138.38 kWp. Furthermore, BAFS also installed solar cells on the roof 
of Electric Sub Building at Don Mueang Airport Depot with generator 
capacity at 5.04 kWp. The consumption of the electricity generated 
from the renewable energy in 2019 could be summarized as follows:

สถานท่ี
Operating Site

กําลังการผลิตของโครงการ
Project Capacity

ปริมาณการใช�ไฟฟ�า
Electricity Consumption

กิโลวัตต�-พีค
Kilowatt-peak

กิโลวัตต�-ชั่วโมง
Kilowatt-hour

เมกะจูล
Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport Depot

138.38 186,183.70 670,261.32

2. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Depot

5.04 5,916.10 21,297.96

รวมปริมาณการใช�ไฟฟ�าทั้งหมด Total of electricity consumption 192,099.80 691,559.28

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

Remarks: 
1. Quantities of the electricity generated by the projects were from January 1 - 
 December 31, 2019.   
2. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2018, 
 Ministry of Energy, page 362, clause 5. 
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สรุปปริมาณการใช�เช้ือเพลิงภายในองค�กร ประจําป� 2562 (Disclosure 103-3, 302-1)

หมายเหตุ
คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิตพิลังงานของประเทศไทย 2561 สาํนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การสนับสนุนค�าไฟฟ�าในพ้ืนที่นอกเหนือการให�บริการ เช�น
ค�าไฟฟ�าป�อมตํารวจ ค�าไฟฟ�าเสารายทาง

บริษัทไมมีการใชพลังงานจากภายนอกองคกร อยางไรก็ดี บริษัทมี
สนบัสนนุคาไฟฟาของเสาไฟฟาบนถนนปุนมกิีจซึง่เปนถนนมุงเขาสูสถานี
บริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือสงเสริมใหคุณภาพชีวิต
ของชุมชนรอบคลังมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและใหคนสัญจรไปมาไดเดินทาง
อยางปลอดภยัมากขึน้ ในป 2562 บรษิทัไดสนบัสนนุคาไฟฟาสาํหรับถนน
ปุนมีกิจ ซึ่งมีปริมาณการใชไฟฟารวมท้ังสิ้น 8,220 กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือ 
เทากับ 29,592 เมกะจูล นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนคาไฟฟาของ
ปอมตํารวจบริเวณหนาสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง 
เปนประจาํทุกเดือนเพ่ือเปนสงเสรมิสมัพนัธภาพอันดกัีบหนวยงานราชการ
และชุมชน

Electricity expense supports for areas outside of the 
operating sites such as police booth and street light 
poles 

To enhance quality of life of local communities around its airport 
depot, BAFS has supported on monthly electricity expense for 
street light along Poonmeekit Road, which leads to Suvarnabhumi 
Airport Depot. 

In 2019, BAFS provided support on the expense occurred from 
the electricity consumption at Poonmeekit Road totaled 8,220 
kilowatt-hours or 29,592 mega joules. Moreover, BAFS has regularly 
supported for the monthly electricity expense of the police booth 
located in front of Don Mueang Airport Depot to promote good 
relationships with the government agencies and the communities.

รายละเอียด 
Detail

 เมกะจูล
Mega joule 

A

ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลือง Non-Renewable Fuel Consumed 23,127,591.66

1)  ปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถบริการน้ํามันอากาศยานประจําป 2562
 The fuel consumption for the mobile combustion in 2019 22,854,571.94

2)  ปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงประจําป 2562
 Diesel fuel for power generators and fire fighting water pumps in 2019 273,019.72

ปริมาณการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน Renewable Fuel Consumed 691,559.28

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 
Electricity Purchased for Consumption 21,687,915.60

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา ความรอน ความเย็นและไอนํ้าท่ีไมไดใช 
Self-Generated Electricity Heating Colling and Steam which are not consumed -

B ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา ความรอน ความเย็นและไอนํ้าท่ีจําหนายแกภายนอก 
Electricity, Heating, Colling and Steam Sold -

A-B
รวมปริมาณการใช�พลังงานภายในองค�กรทั้งหมด 
Total Energy Consumption Within the Organization

45,507,066.54

Remark: 
The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2018, Ministry 
of Energy.
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ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน Energy Intensity (Disclosure 

103-3, 302-1, 302-3)  

• คาการใชพลังงานตอตารางเมตร

บริษัทมีการรายงานคาการใชพลังงานตอหนวยพ้ืนท่ีใชสอยที่ใชงานจริง 
(Specific Energy Consumption: SEC) ในรายงานการจัดการพลังงาน
ประจําปอยางตอเน่ือง โดยมีแนวทางการคิดคํานวณดังตอไปนี้

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

• Energy consumption per square meter

BAFS reported its specific energy consumption (SEC) in Annual 
Energy Management Reports continuously by applying the calcu-
lating method as follows:

คาเฉลี่ยท้ังพ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ 
242.51 เมกะจูล/ตารางเมตร และคาเฉล่ียท้ังพ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานดอนเมืองคือ 93.69 เมกะจูล/ตารางเมตร

•  อัตราสวนพลงังานของปรมิาณพลงังานไฟฟาทีใ่ชตอผลของกิจกรรม

บรษิทัมกีารรายงานอตัราสวนของปรมิาณพลังงานท่ีใชตอผลของกจิกรรม 
(Energy Index: EI) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กับปรมิาณน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีบรกิาร โดยมีแนวทางการคิดคาํนวณดังตอไปนี้

The average of energy consumption at Suvarnabhumi Airport Depot 
is 242.21 mega joules / square meter while the average value at 
Don Mueang Airport Depot is 93.69 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 applies calculating method as follows:

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง)
 Specific energy consumption         Energy consumption (kilowatt-hour) x 3.6 (mega joule/ kilowatt-hour)

  พื้นท่ีใชสอยจริง (ตารางเมตร)
  Actual space (square meter)

Energy Intensity (EI) = ปริมาณการใชไฟฟาในองคกรในป 2562 (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
  Electricity consumption within the organization (kilowatt-hour)

  ปริมาณการใหบริการน้ํามันอากาศยานในป 2562 (กิโลลิตร)
  Quantity of aviation fuel served in 2019 (kiloliter)

หมายเหตุ: ไมรวมการใชนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง 

หมายเหตุ:
1. ปริมาณการใชไฟฟาในองคกรใชเฉพาะพ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
 สวุรรณภูมแิละสถานีบรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยไมนบัรวมปรมิาณไฟฟา
 ที่ใชกับบริษัท ขนสงน้ําทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
2. ปริมาณการใหบริการน้ํามันอากาศยานคํานวณจากปริมาณน้ํามันท่ีใหบริการท่ีทา
 อากาศยานสุวรรณภูมิ

Remark: Diesel fuel for generators and firefighting water pumps are excluded.

Remarks: 
1. The electricity consumption within the organization includes only at Suvar
 nabhumi Airport Depot  and Suvarnabhumi Aviation Refuelling  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.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงหลอดไฟฟ�าก�อนเปล่ียน (Fluorescent) และหลอดไฟฟ�า (LED) หลังเปลี่ยน บริเวณ Pumping 1 และ 2
A Table showing detail of changes of lighting accessories from fluorescent lamps to be 

LED light bulbs at Pumping 1 and 2

มาตรการลดการใช�พลังงาน (Disclosure 103-2, 302-3, 302-4)

บรษิทัมกีารดาํเนินมาตรการลดการใชพลงังานทุกๆ ป โดยเนนการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาและการติดตั้งอุปกรณไฟฟาท่ีใชพลังงาน
ทดแทนในพื้นท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง สถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนพ้ืนที่ของบริษัทเอง 
สวนในพ้ืนท่ีสถานีบรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานดอนเมืองและสถานีบรกิาร
เติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิเปนพ้ืนท่ีของ บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จาํกัด (มหาชน) ในป 2562 บรษิทัมกีารดําเนินมาตรการดานไฟฟา ดงัตอไปนี้

1.  มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟา LED พื้นท่ีสถานีบริการจัดเก็บ
น้ํามันอากาศยานดอนเมือง

บริษัทดําเนินมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา LED บริเวณ Pumping 1 และ 
Pumping 2  สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง โดยเปล่ียน
หลอด Fluorescent จํานวน 123 หลอด เปน หลอด LED จํานวน 28 หลอด 
การใชพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปลี่ยนอุปกรณ มีจํานวนท้ังสิ้น 
47,654.4 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป เมื่อเปลี่ยนเปนหลอดไฟฟาประเภท LED 
จะใชพลังงานไฟฟาท้ังสิ้น 14,716.8 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป สามารถลดการ
ใชพลังงานไดจํานวน  32,937.6 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป โดยแสดงปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีลดไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา ไดดังน้ี

Measures on Reduction of Energy Consumption

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

BAFS has implemented measures on reduction of energy 
consumption every year by improving and installing electric 
efficiency equipment at Don Mueang and Suvarnabhumi Airport 
Depot, where their areas belong to BAFS. However, Don Mueang 
and Suvarnabhumi Aviation Refuelling areas belong to the Airports 
of Thailand PLC. In 2019, BAFS’s measures on reduction of energy 
consumption include detail as follows:

1. Don Mueang Airport Depot Department Replacing LED light 
bulbs at Pumping 1 and Pumping 2

BAFS had 123 fluorescent lamps replaced with 28 LED light 
bulbs at Pumping 1 and Pumping 2 areas of Don Mueang Airport 
Depot. The volume of electricity consumption before changing 
such lighting accessories was 47,654.4 kilowatt-hours per year. 
After changing the lighting accessories, the volume of electricity 
consumption was 14,716.8 kilowatt-hours per year in total, 
resulting in reduction of electricity consumption for 32,937.6 
kilowatt-hours per year. Detail is as follows:    

ในป 2562 คา Energy Index ของบริษัทอยูที่ 0.768 กิโลวัตต-ชั่วโมง
ตอกิโลลิตร ซึ่งอยูภายใตเปาหมายท่ีกําหนดไว ที่ 1.046 กิโลวัตต-ชั่วโมง
ตอกิโลลิตร 

In 2019, BAFS’ energy intensity value was 0.768 kilowatt-hour 
per kiloliter, which was lower than predetermined target at 1.046 
kilowatt-hour per kiloliter.

หลอดไฟฟ�า 
Fluorescent (วัตต�)
Fluorescent lamp 

(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าเดิม
Former volume 

of electricity 
consumption

หลอดไฟฟ�า LED 
(วัตต�)

LED light bulb (watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of electricity 
consumption by new light 

bulbs

200 40 8,000 120 20 2,400

180 16 2,880 120 8 960
ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด Fluorescent (วัตต�)

Volume of electricity consumption 
by fluorescent lamp (watt)

10,880 ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด LED (วัตต�)
Volume of electricity consumption 

by LED light bulb (watt)
3,360
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สรุปปริมาณไฟฟ�าที่ลดลงได�จากมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ 
พ้ืนที่ สถานีบริการ จัดเ ก็บ น้ํามันอากาศยานดอนเ มือง
คือ 7,520 วัตต หรือ 7.5 กิโลวัตต หากเปดหลอดไฟฟา จํานวน 12 ชั่วโมง
ตอวัน จะสามารถลดปริมาณไฟฟาไดเทากับ 32,937 กิโลวัตตตอป 

2. พื้นท่ีสถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิมาตรการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟา LED อาคาร Operation Building

บรษิทัดําเนินมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา LED อาคาร Operation building
สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปล่ียนหลอดไฟฟา
ประเภท Fluorescent จาํนวน 161 หลอด เปน หลอด LED จาํนวน 149 โคม 
การใชพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปลี่ยนอุปกรณ มีจํานวนท้ังสิ้น
46,585.68 กิโลวตัต-ชัว่โมงตอป เมือ่เปลีย่นเปนหลอดไฟฟาประเภท LED 
จะใชพลังงานไฟฟาท้ังสิน้ 22,513.20 กิโลวัตต-ชัว่โมงตอป สามารถลดการ
ใชพลังงานไดจํานวน 24,072.48 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป โดยแสดงปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีลดไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา ไดดังน้ี

To summarize, volume of electricity consumption
was reduced after changing the lighting accessories 
at Don Mueang Airport Depot for 7,520 watts or 7.5 kilowatts. 
Therefore, in case turning on the light bulbs for 12 hours a day, the 
volume of electricity reduction equaled 32,937 kilowatts per year.

2. Suvarnabhumi Airport Depot Replacing LED light bulbs at 
Operation Building

BAFS had 161 fluorescent lamps replaced with 149 LED light 
bulbs at Operation building of Suvarnabhumi Airport Depot. The 
volume of electricity consumption before changing such lighting 
accessories was 46,585.68 kilowatt-hours per year. After changing 
the lighting accessories, the volume of electricity consumption was 
22,513.20 kilowatt-hours per year in total, resulting in reduction of 
electricity consumption for 24,072.48 kilowatt-hours per year. As 
following below:  

สรุปปริมาณไฟฟ�าที่ลดลงได�จากมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ 
พ้ืนท่ีสถานบีรกิารจัดเก็บน้ํามนัอากาศยานสุวรรณภูมิ คอื 5,496 
วัตต หรือ 5.5 กิโลวัตต หากเปดหลอดไฟฟา จํานวน 12 ชั่วโมงตอวัน
จะสามารถลดปริมาณไฟฟาไดเทากับ 24,072 กิโลวัตตตอป 

To summarize, volume of electricity consumption was 
reduced after changing the lighting accessories at 
Suvarnabhumi Airport Depot  is 5,496 watt or 5.5 kilowatts. 
Therefore, in case turning on the light bulbs for 12 hours a day, the 
volume of electricity reduction equaled 24,072 kilowatts per year.

หลอดไฟฟ�า 
Fluorescent  (วัตต�)

Fluorescent lamp 
(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าเดิม
Former volume of 

electricity consumption

หลอดไฟฟ�า LED 
(วัตต�)

LED light bulb (watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of electricity 
consumption by new 

light bulbs

92 45 4,140 50 28 1,400

56 66 3,696 40 71 2,840

56 50 2,800 18 50 900

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด LED (วัตต�)
Volume of electricity consumption 

by fluorescent lamp (watt)

10,636 ปรมิาณไฟฟ�าสาํหรบัหลอด Fluorescent (วตัต�)
Volume of electricity consumption 

by LED light bulb (watt)

5,140

ตารางแสดงอุปกรณ�ไฟฟ�าในโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ�า LED อาคาร Operation Building
A Table showing detail of changes of lighting accessories from fluorescent lamps to be LED light bulbs at Operation Building

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกองค�กร (Disclosure 103-1, 103-2, 

103-3, 305-1, 305-2, 305-3) 

บริษทัใสใจปญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ และมีการเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับกฎระเบียบใหมๆ ดานส่ิงแวดลอมที่อาจสง
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษทัหรือผูมสีวนรวมตางๆ ไดแก บรษิทั
นํ้ามัน ทาอากาศยานและสายการบิน ซึ่งเปนกลุมที่มีความใกลชิดตอการ
ดําเนินงานขององคกร โดยเฉพาะมาตรการ CORSIA (Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for International Aviation) ที่ประเทศไทยได
ตอบตกลงเขารวมในมาตรการดังกลาวอันเปนผลใหสายการบินตางๆ 
จาํเปนตองสงรายงานท่ีเก่ียวของ ดงัน้ัน แมวาบริษทัจะยังไมไดรบัผลกระทบ
โดยตรง แตเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว บริษัทจึงไดมี
การจัดทํารายงานการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรอยางตอเน่ือง
ทุกป

บริษัทไดมอบหมายใหคณะทํางานลดโลกรอนหรือคณะทํางานอนุรักษ
พลังงานของบรษิทัเปนผูจดัทาํรายงานปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจก
ภายในองคกร คณะทํางานดังกลาวมีผูบริหารระดับสูงขององคกรเปน
ประธานเพ่ือชี้แนะแนวทางและสามารถตัดสินใจดาํเนินมาตรการอนุรักษ
พลังงานท่ีสําคัญไดอยางรวดเร็ว 

รายงานดังกลาวเปนการติดตามปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสาํคัญ
ที่เกิดจากการดําเนินงานภายในองคกร อันไดแก คารบอนไดออกไซด 
(CO

2
) มเีทน (CH

4
) ไนตรสัออกไซด (N

2
O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

เพอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF
6
) และไนโตร

เจนไตรฟลูออไรด (NF
3
)

ขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกประจําป 2562 เปนการรายงาน
ตาม “แนวทางทางการประเมินคารบอนฟุตพร้ินทขององคกร
โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ฉบับปรับปรุงท่ี 4 ธันวาคม 2561” บริษัทเลือกการรายงานขอมูล
จากกิจกรรมภายในองคกรโดยใชแนวทางควบคุมการดําเนินงาน 
(Operational Control Approach) จงึไมนบัรวมการปลอยกาซเรือนกระจก
ของกลุมบริษัทในเครือ 

Corporate Greenhouse Gas Emissions  (Disclosure 103-1, 

103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3) 

BAFS concerns on 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 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 continuously to ensure its 
readiness accordingly. 

BAFS assigned the Green Committee or the Energy Conservation 
Committee to prepare BAFS’s corporate greenhouse gas emis-
sions. Such Committee’s Chairman is a high-ranking executive who 
can provide guidelines and make a quick decision on execution 
of significant energy conservation measure.      

The reports present monitoring details on greenhouse gas emis-
sions occurred from the Corporate’s internal operations, which 
include carbon dioxide (CO

2
), methane (CH

4
), nitrous oxide (N

2
O), 

hydro chlorofluorocarbons (HFCs), perfuorocarbons (PFCs),
sulfur hexafluoride (SF

6
) and nitrogen trifluoride (NF

3
).  

The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2019 was followed 
“Organization Carbon Footprint Assessment Approaches by the 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization), Revised Edition, December 4, 2018”. 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. 
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นอกจากน้ี บริษัทกําหนดใหนับรวมเฉพาะการดําเนินงานของบริษัท
ในภูมิภาคเทาน้ัน ระยะเวลาติดตามผลการดําเนินงาน 1 ป ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีระดับการรับรอง
แบบจํากัด (Limited Assurance) และระดับความมีสาระสําคัญเทากับ
รอยละ 5 (Disclosure 103-3)

 ขอมลูดงักลาวตรวจสอบโดย  ศนูยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศ
เศรษฐกจิ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ซึง่เปนหนวยงาน
ที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติการเปนผูตรวจประเมินรายงานฯ 

บริษัทไดรับประกาศนียบัตรคารบอนฟุตพริ้นทจาก นายนพดล พลเสน
ผูชวยรัฐมนตรปีระจาํกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ในงาน 
“รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” จัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2562 

สําหรับขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรประจํา
ป 2562 สามารถแสดงรายละเอียดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายในองคกร ดังน้ี

ขอบเขตที่ 1
Scope 

การปล�อยและดูดกลับก�าซเรือนกระจกทางตรง (Scope I )
Direct energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope I)

การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซล Diesel fuel combustion 1,659.70

การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงเบนซิน Benzene fuel combustion 60.08

การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงเบนซินจากการใชเรือ Benzene fuel combustion from boat engine 0.05

การใชกาซหุงตมสําหรับกิจกรรมซอมดับเพลิง Liquid propane gas used for fire fighting drills 0.06

การใชถังดับเพลิงสําหรับกิจกรรมซอมดับเพลิง Fire extinguisher used for fire fighting drills 0.01

การประกอบอาหารภายในองคกร Cooking inside the organization 4.48

การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา Diesel fuel combustion from electric generators 20.26

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกภายในองค�กร ประจําป� 2562  (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)
The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2019 (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)

Furthermore, the report is included details on greenhouse gas 
emissions of regional companies within 1-year operation period 
from January 1, 2019 to December 31, 2019 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.

BAFS was awarded a Corporate Carbon Footprint Certificate 
from Mr. Noppadon Polsen, Vice 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, 2019. 

Detail on the Corporate Greenhouse Gas Emissions 2019 is as 
follows:
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การเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิงเบนซินสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา Benzene fuel combustion from electric generators 0.04

การบําบัดน้ําเสียภายในองคกร Wastewater treatment inside the organization 56.01

การร่ัวซึมของสารทําความเย็นในเคร่ืองปรับอากาศ R-134a Leakage of R-134a refrigerant in air conditioners 92.95

รวมปริมาณการเผาไหม�เช้ือเพลิงขอบเขตที่ 1 Total greenhouse gas emissions in Scope 1 1,894

ขอบเขตที่ 2
Scope 

การปล�อยและดูดกลับก�าซเรือนกระจกทางอ�อมจากการใช�ไฟฟ�า (Scope II )
Indirect energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope II)

การใชไฟฟาภายในองคกร The electricity consumption within the organization 3,512

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 Total greenhouse gas emissions in Scope 2 3,512

ขอบเขตที่ 3
Scope

การปล�อยและดูดกลับก�าซเรือนกระจกทางอ�อมอื่นๆ (Scope III )
Other indirect energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope III )

การเดินทางโดยเคร่ืองบิน Travelling by plane 34

การใชกระดาษ Using paper 9

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 Total greenhouse gas emissions in Scope 3 43

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทั้งสามขอบเขต Total greenhouse gas emissions in the three scopes 5,448

Greenhouse Gas Emission Intensity (Disclosure 305-4)

บริษัทมีการรายงานดัชนีการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรตอการ
ใหบริการน้ํามันอากาศยาน (Greenhouse Gas Emissions Intensity) 
ซึ่งเปนการเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกร
กับปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ โดยมีแนวทางการคิดคํานวณ
ดังตอไปนี้

Greenhouse Gas Emission Intensity (Disclosure 305-4)

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:

หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
Unit: Ton of carbon dioxide equivalent
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หมายเหตุ 

1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรป 2562 นับรวมเฉพาะปริมาณการใช

 ไฟฟาในองคกรใชเฉพาะพ้ืนท่ีสถานีบรกิารจดัเก็บนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูมแิละสถานี

 บรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยไมนบัรวมปรมิาณไฟฟาท่ีใชกับ บรษิทั ขนสง

 นํ้าทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 

2. ปริมาณการใหบริการน้ํามันอากาศยานคํานวณจากปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการท่ี

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Remark: 

1.  The corporate greenhouse gas emissions in 2019 includes only the electricity 

 used  at Suvarnabhumi Airport Depot and Suvarnabhumi Aviation Refuelling 

 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 (GHG) Intensity   = ปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกภายในองคกรป 2562 (ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา) 
  the corporate greenhouse gas emissions in 2019 (ton of carbon dioxide equivalent)  
    ปรมิาณการใหบรกิารน้ํามนัอากาศยานในป 2562 (ลานลติร)
    the quantity of aviation fuel served in 2019 (million liter)

 =  2,258.21 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา tons of carbon dioxide equivalents
    4,762 ลานลติร million liters

    = 0.474 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา tons of carbon dioxide equivalent

ในป 2562 บริษัทมีดัชนีการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรจาก
ปริมาณการใชไฟฟาเฉพาะพ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิตอการให
บริการน้ํามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เทากับ 0.474 ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอลานลิตร

In 2019, the corporate greenhouse gas emissions occurred from 
the electricity consumption at Suvarnabhumi Airport Depot and 
Suvarnabhumi Aviation Refuelling per one million liters of aviation 
fuel served at Suvarnabhumi Airport was 0.474 tons of carbon 
dioxide equivalents. 

กิจกรรมส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน

กิจกรรมรณรงคปดไฟเมื่อไมใชในวัน Earth Hour 

กิจกรรม Earth Hour ของบริษทั เปนกิจกรรมรณรงคอนรุกัษพลังงานท่ีเปด
โอกาสใหพนักงานในองคกรรวมปดอุปกรณไฟฟาเปนระยะเวลา 60 นาที 
ตั้งแตเวลา 12.00 - 13.00 น. ในวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562 ผลจากการ
จัดกิจกรรม บริษัทสามารถลดการใชพลังงานไดจํานวน 147.4 กิโลวัตต-
ชัว่โมง แบงตามพ้ืนท่ีไดดังตอไปนี้

Energy Conservation Promotion Measures

Turning off Non-essential Electric Lights during Earth Hour 

BAFS’s Earth Hour activity was organized to promote energy 
efficiency and raise awareness of employees by turn off electrical 
equipment for 60 minutes from 12.00 - 13.00 hrs. on Friday, March 
29, 2019. As a result, BAFS was able to reduce power consumption 
for 147.4 kilowatt-hours, which was classified by area as follows:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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อบรมการสร�างจิตสํานึกอนุรักษ�พลังงาน

บริษัทสงเสริมการปลูกฝงใหพนักงานเล็งเห็นถึงคุณคาการใชพลังงาน
อยางรูคุณคา จึงไดจัดการอบรมการสรางจิตสํานึกอนุรักษพลังงานใหแก
พนักงาน โดยไดรับเกียรติจากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน กระทรวงพลังงาน บรรยาย
เร่ืองการอนุรักษพลังงานพรอมเยี่ยมชมอาคารและบานตัวอยางลดการ
ใชพลังงาน ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 เมื่อวันท่ี 
21 มิถุนายน 2562

กจิกรรมการลดการใช�ทรพัยากรน้ําภายในองค�กร (Disclosure 303-1)

บริษัทมีการต้ังเปาหมายในการลดการใชนํ้าภายในองคกร จํานวนรอยละ
5 จากคาเฉล่ียปริมาณการใชนํ้าประปาของปกอนหนา ในการปลูกจิต
สํานึกใหแกพนักงานเพ่ือลดการใชทรัพยากรน้ํา แมวาบริษัทไมไดมีการ
ใชทรัพยากรน้ําเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการธุรกิจขององคกร แต
บริษัทเล็งเห็นถึงคุณประโยชนของการใชทรัพยากรน้ําอยางรูคุณคา และ
เปดโอกาสใหแตละฝายภายในองคกรรวมรณรงคลดการใชนํ้าประปา
ตามแนวทางปฏิบัติของแตละฝายรวมถึงมาตรการการใชนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการควบคุมผูรับเหมากอสรางปฏิบัติตามมาตรการ
ลดการใชนํ้าในพ้ืนท่ีแตไมสงผลกระทบตอการดําเนินการกอสราง โดย
มีการประชุมรวมกันทุกเดือนเพ่ือนําผลการใชนํ้าของผูรับเหมากอสราง
มารายงานตอทีป่ระชมุ โดยผลการรวมใจลดการใชนํา้ภายในองคกรทําให
บริษัทสามารถลดการใชน้ําลงจํานวน 154 ลูกบาศกเมตร หรือลดลง
รอยละ 7.85 เม่ือเทียบกับปกอนหนา

Energy Conservation Awareness Training Program

BAFS had encouraged its employees on using energy sparingly 
or appreciating the value of energy. BAFS therefore organized 
the Energy Conservation Awareness Training and was honoured 
by Bureau of Energy Human Resource Development, Department 
of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of 
Energy, which give lecture and visit prototype building and house 
on energy saving at Energy Conservation Building in Honour of 
His Majesty the King, on June 21, 2019.     

Reduction of Use of Water within the Organization 
(Disclosure 303-1)

To foster employee’s consciousness on reduction of use of water, 
BAFS set a target on reducing the use of water within the orga-
nization for 5% from average volume of water used in the previ-
ous year. Although water resource is not a key factor to BAFS’s 
business operation, BAFS recognizes benefits of using water 
resource sparingly or appreciating the value of water resource. 
BAFS provides its internal departments with opportunities to par-
ticipate in reduction of use of water campaign according to each 
department’s approaches, including measures on efficient use 
of water. BAFS has also controlled its contractors on compliance 
with the use of water measures without affecting constructions, 
whereas information related to contractors’ uses of water shall 
be reported in a monthly meeting. According to mutual reduction 
of water used within the organization, BAFS was able to reduce 
use of water for 154 cubic meters or 7.85% when comparing to 
the previous year.  

1.  สถานีบริการนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Aviation Refuelling จํานวน
Quantity

 18.58 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  kilowatt-hours

2.  สถานีบริการนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง Don Mueang Aviation Refuelling จํานวน
Quantity

 8.69   กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  kilowatt-hours

3.  สถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport Depot จํานวน
Quantity

 32.83   กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  kilowatt-hours

4.  สถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานดอนเมือง Don Mueang Airport Depot จํานวน
Quantity

 87.30  กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  kilowatt-hours
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สรุปภาพรวมการรณรงค�เพ่ือลดการใช�นํ้าของบริษัท โดยมีผลดําเนินการดังนี้
An overview on BAFS’s reduction of water use campaign of the year

คา Base Value ป 2562 (จากการใชนํ้าเฉล่ียภายในองคกร 3 ป ลาสุด (ป 2559 - ป 2561)  
Base Value of 2019 (average volume of water use within the organization for 3 year from 2016 - 2018)   

2,352 
ลูกบาศก�เมตร/เดือน

cubic meters/
month

คาเปาหมายการลดใชนํ้าของบริษัทรอยละ 5 (Target Value)  
BAFS’s 5% target value                     

2,234 
ลูกบาศก�เมตร/เดือน

cubic meters/
month

ผลการรณรงคการใชนํ้า ในป 2562 บริษัทมีปริมาณการใชนํ้า
BAFS’s reduction of use of water campaign result 2019                

1,806 
ลูกบาศก�เมตร/เดือน

cubic meters/
month

เมื่อเปรียบเทียบกับ คาเปาหมาย (Target Value) การลดใชนํ้าบริษัทสามารถลดไดตํ่ากวาคาเปาหมาย
Comparing decreased volume of water to the target value, BAFS could reduce use of water to 
be lower than the target value.

19.16% 

การอบรมด�านสิ่งแวดล�อมและการอนุรักษ�พลังงานกับ
องค�กรอื่นๆ

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานเขารวมการอบรมดานสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษพลังงานเพ่ือนําความรูที่ไดมาพัฒนาองคกร และชวยสนับสนุน
งานดานส่ิงแวดลอมและอนุรกัษพลังงาน ไดแก 1) หลักสูตรมาตรฐานการ
ตดิตัง้ทางไฟฟาสาํหรบัประเทศไทย จดัโดย คณะกรรมการสาขาวศิวกรรม
ไฟฟา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2562 2) หลักสูตรการอนุรักษพลังงานใน
อุตสาหกรรมไทย จัดโดย Energy Conservation Laboratory เมื่อวันท่ี
6 มถุินายน 2562 3) หลกัสูตร CORSIA Verification Course การตรวจสอบ
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน จัดโดย ICAO 
ระหวางวันท่ี 19 - 21 กันยายน 2562 และ 4) การดูงานการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบทุนลอยน้ํา ณ บรษิทั ราชสีมา กรีน เอ็นเนอรย่ี 
จาํกัด จงัหวัดนครราชสีมา เมือ่วันท่ี 18 ตลุาคม 2562 รวมถึงการอบรมอ่ืนๆ

นอกจากน้ี บรษิทัยังสงพนักงานเขารวมการดงูานตางประเทศในงานศึกษา
ดูงานเคร่ืองจักรและอุปกรณในงาน International Airport South East 
Asia 2019 ณ ประเทศสิงคโปร เพ่ือเปนการสงเสริมความรูความสามารถ
ของพนักงานและนําความรูดานเทคโนโลยีใหมๆ  มาพัฒนาบริษทัสืบตอไป 

Participation in Trainings on Environment and
Energy Conservation Organized by Other
Organizations

BAFS has supported its employees on participation in trainings on 
environment and energy conservation in order to apply their acquired 
knowledge on corporate development and support related works 
on environment and energy conservation. The trainings included: 
1) Thailand Electrical Installation Standard by Electrical Engineering 
Committee on February 17, 2019, 2) Energy Conservation in Thai 
Industries by Energy Conservation Laboratory on June 6, 2019, 3) 
CORSIA Verification Course by ICAO on September 19-21, 2019, 
and 4) Visiting Hydro-Floating Solar Hybrid Project at Ratchasima 
Green Energy Co., Ltd., Nakhon Ratchasima, on October 18, 2019, 
including other trainings.

In addition, BAFS sent its employees to overseas for observing and 
studying on machinery and equipment at the International Airport 
South East Asia 2019, Singapore, to promote employee knowledge 
and capabilities and to have them further apply their knowledge on 
new technologies on corporate development.
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
166



รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม

นายนพดล พลเสน ผูชวยรัฐมนตรปีระจาํกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม ประกาศเกียรติคณุแกบรษิทั ภายในงาน “รอยดวงใจ รวมใจลด
โลกรอน” จดัโดยองคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน)  
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562  ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล 
กรุงเทพฯ เน่ืองในโอกาสท่ีบริษัทจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ

บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายในองคกรประจําป 2561 โดยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายในองคกรรวมท้ังสิน้  5,239  ตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  นอกจากน้ี 
บริษัทไดจดัทํารายงานการติดตามผล (Monitoring Report) ของโครงการ
ติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟาโซลารเซลล (BAFS Solar Cell Project) 
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program 
หรือ T-VER ) โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สนับสนุนใหภาคเอกชนรวมกันลด
กาซเรือนกระจกโดยผานกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได และสามารถ
นําปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลงไดมาขึ้นทะเบียนเปนคารบอนเครดติ

ทัง้น้ี บรษิทัดําเนินโครงการติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากโซลารเซลล 
เปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย) เพ่ือทดแทน
การใชพลังงานพลังงานจากระบบสายสง (On-Grid Renewable Electricity 
Generation) โครงการติดตั้งท่ีพ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
สวุรรณภมูแิละสถานีบรกิารจดัเก็บนํา้มนัอากาศยานดอนเมือง มกํีาลงัผลติ
ติดตั้งรวมท่ี 143.42 kWp. ในระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โครงการดังกลาวสามารถลดการใช
พลังงานไดจํานวน 147,109 กิโลวัตต-ชั่วโมง และสามารถลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกไดจํานวน 84 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

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

As BAFS has prepared its greenhouse gas emissions accounting 
by following acceptable standard, BAFS received an honor plaque 
and certificate from Mr. Noppadon Polsen, Vice Minister of Natural 
Resources and Environment at the event entitled “Jointly Mitigating 
Global Warming’s Day held by Thailand Greenhouse Gas Manage-
ment Organization (Public Organization) on September 19, 2019, 
at the Berkeley Hotel, Bangkok. 

BAFS prepared its report on the corporate greenhouse gas emis-
sions 2018, whereas BAFS’ total greenhouse gas emissions was 
5,239 tons of carbon dioxide equivalent. Additionally, BAFS prepared 
monitoring report on BAFS Solar Cell Project which has been regis-
tered with Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER). 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Or-
ganization) has encouraged the private sector to mutually reduce 
greenhouse gas emissions through processes which are able to 
be verified while amounts of greenhouse gas emissions that were 
decreased can be registered as carbon credits 

BAFS has implemented On-Grid Renewable Electricity Generation 
Project which is a solar power system installed for generating 
electricity to replace electricity delivered through transmission 
lines. The project has been implemented at Suvarnabhumi Airport 
Depot and Don Mueang Airport Depot with total installed capacity 
of 143.42 kWp. Within 9-month period from August 1, 2018 to May 
31, 2019, such project enables reduction of power use for 147,109 
kilowatt-hours and reduction of greenhouse gas emissions for 84 
carbon dioxide equivalents.
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Effluent Quantity (categorized by effluent quality and 
destination of the effluent) 

BAFS has imposed an environmental conservation and maintenance 
policy; In order to closely monitors and controls its effluent quality 
in accordance with the operating plan. Therefore, 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 Airport Depot, 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 - 2019, it 
had met the government standard. Moreover, during 2016 - 2019, 
qualities of soil and underground water in Suvarnabhumi Airport 
Depot’s area were examined and they had met the government 
standards as well.

2)  At Suvarnabhumi Aviation Refuelling, effluent is treated with 
effective effluent treatment system that meets standards. Thus, after 
being treated, it can be discharged to a 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 - 2019, it had met the government standard.

3)  At Don Mueang Airport Depot and Don Mueang Aviation Refu-
elling, 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 - 2019, it had met the 
government standard. Moreover, during 2016 - 2019, qualities of soil 
and underground water in Don Mueang Airport Depot’s area were 
examined and they had met the government standards as well.

การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม Environmental Management (Disclosure 306)

ปริมาณน้ําทิ้ง (จําแนกตามคุณภาพน้ําและปลายทางที่ทิ้งนํ้า) 

บริษัท กําหนดเปนนโยบายในการดูแลและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
จึงมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงอยางใกลชิดตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว ซึง่การตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงดําเนินการโดยหนวยงาน
ทีข่ึน้ทะเบียนหองวิเคราะหคณุภาพเอกชนกับกรมโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้นี้
บริษัทมีการดําเนินการใน 3 พ้ืนท่ี ไดแก 

 1)  พ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ นํ้าท้ิงจะถูก
บําบัดดวยระบบบําบัดน้ําท้ิงท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําให
คุณภาพน้ําท้ิงท่ีผานระบบบําบัด สามารถปลอยลงสูคลองหนองงูเหาได 
ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงในพ้ืนท่ีของบริษัท รวมถึงท่ีปลอยลงสู
คลองหนองงเูหาผานเกณฑมาตรฐานทีร่าชการกาํหนดตัง้แตป พ.ศ. 2549 
- 2562 โดยในป 2559 - 2562 ไดมีการตรวจวัดคุณภาพดิน และน้ําใตดิน
ในพ้ืนท่ีสถานีบรกิารจัดเก็บน้ํามนัอากาศยานสุวรรณภูม ิพบวาผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีราชการกําหนดดวย

2)  พ้ืนท่ีสถานีบรกิารเติมน้ํามนัอากาศยานสุวรรณภูม ินํา้ท้ิงจะถูกบําบดั
ดวยระบบบําบัดนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหคุณภาพ
นํ้าท้ิงที่ผานระบบบําบัด สามารถปลอยลงสูบอพักน้ําท้ิงกอนเขาระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิได ซึ่งผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ําท้ิงในพ้ืนที่ของบริษัท ผานเกณฑมาตรฐานท่ีราชการกําหนด
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2562

3)  พ้ืนท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง และสถานี
บรกิารเติมน้ํามนัอากาศยานดอนเมือง นํา้ท้ิงจะถูกบําบัดดวยระบบบําบัด
นํ้าท้ิงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหคุณภาพน้ําท้ิงที่ผาน
ระบบบาํบดั สามารถปลอยลงสูคลองเปรมประชากรได ซึง่ผลการตรวจวดั
คณุภาพน้ําในพ้ืนท่ีของบริษทัผานเกณฑมาตรฐานท่ีราชการกําหนดต้ังแต
ป พ.ศ. 2537 - 2562 โดยในป 2559 - 2562 ไดมีการตรวจวัดคุณภาพดิน 
และน้ําใตดนิในพ้ืนท่ีสถานีบรกิารจัดเก็บนํา้มนัอากาศยานดอนเมือง พบวา
ผานเกณฑมาตรฐานท่ีราชการกําหนดดวย
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Total Number and Volume of Significant Spills 
(Disclosure 306-3) 

During 2006 - 2019, 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 set 
in alignment with the international standards on fuel spill prevention. 
Detail is as shown in the Sustainability Report 2018; pages 148-149 
or www.bafsthai.com 

Hazardous Waste Management (Disclosure 103-1, 103-2, 306-4)

BAFS recognizes that chemical waste, corrosive chemical containers 
or flammable substances may be harmful for people or may have 
an impact to the environment. Therefore, BAFS has been sorting 
contaminated wastes and hiring reliable contractor to transport the 
hazardous waste. Thus, the right method of disposal hazardous 
waste was being applied according to the national legislation on 
hazardous waste. Additionally, the contractor required to have 
licenses on sorting/landfills of wastes according to factory type 105 
and recycle or utilization of industrial wastes in production process 
to produce raw material or new product according to factory type 
106. (Disclosure 306-2).

The hazardous waste derived from business operations include 
cartridge filter, contaminated remnant and gloves and contaminated 
container. BAFS provide hazardous waste storages at two operat-
ing sites including Don Mueang Airport Depot and Suvarnabhumi 
Airport Depot.

The hazardous wastes from Don Mueang Airport and Don Mueang 
Airport Depot are gathered and kept at the hazardous wastes 
storage at Don Mueang Airport Depot while the hazardous wastes 
from Suvarnabhumi Aviation Refuelling and Suvarnabhumi Airport 
Depot are kept at the hazardous wastes storage at Suvarnabhumi 
Airport Depot. The hazardous wastes from both storage facilities are 
scheduled to be disposed on a 60-day basis. Quantity of hazardous 
wastes transported is shown in the table below (Disclosure 306-4).

จํานวนครั้งและปริมาตรรวมของการหกรั่วไหลที่มีนัยสําคัญ 
(Disclosure 306-3) 
ตั้งแตป 2549 - 2562 บริษัทไมมีเหตุการณรั่วไหลของนํ้ามัน โดยขอมูล
ดังกลาวไดมีการรายงานและตรวจสอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถ
ปฏิบัติไดตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอเน่ืองตามมาตรฐานสากลในดานการปองกันการร่ัวไหลของนํ้ามัน 
บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือปองกันเหตุการณนํ้ามันรั่วไหล ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดไดที่รายงานความย่ังยืนประจําป 2561 หนา 148 - 149 หรือ 
เว็บไซต www.bafsthai.com

การจัดการของเสียอันตราย (Disclosure 103-1, 103-2, 306-4)

บริษัทตระหนักถึงอันตรายจากของเสียปนเปอนสารเคมี ภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่มีฤทธ์ิกัดกรอนไดหรือสารไวไฟท่ีกอใหเกิดอันตรายตอบุคคล
หรอืสรางผลกระทบตอสิง่แวดลอม บรษิทัจงึไดดาํเนินการคดัแยกของเสยี
ปนเปอนและวาจางผูขนสงของเสียอันตรายเพ่ือขนสงขยะไปกําจัดอยาง
ถูกวิธี โดยไดวาจางโรงงานประกอบกิจการคัดแยกและฝงกลบส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว (ประเภทโรงงานที่ 
105 ) และโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่
ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม
โดยผานกรรมวธีิการผลติทางอตุสาหกรรม (ประเภทโรงงานที ่106) เปนผูให
บริการกําจัดของเสียของบริษัท (Disclosure 306-2)

ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจขององคกร ไดแก ไสกรอง
นํ้ามัน ถุงมือปนเปอนน้ํามัน และภาชนะปนเปอนน้ํามัน เปนตน จะถูกนํา
ไปเก็บรวบรวมในโรงเก็บของเสียอันตรายโดยบริษัทไดจัดเตรียมสถานท่ี
รองรับไวจํานวนสองพ้ืนท่ี ไดแก สถานีบริการน้ํามันอากาศยานดอนเมือง 
และสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันสุวรรณภูมิ

ของเสียอันตรายท่ีเ กิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเ นินธุรกิจในพื้น ท่ี
ทาอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
ดอนเมอืง จะถูกนําไปเกบ็รวบรวมทีโ่รงเก็บของเสยีอนัตรายท่ีสถานีบรกิาร
จัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง สวนของเสียปนเปอนที่เกิดจากพ้ืนท่ี
สถานีบริการน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานสุวรรณภูมจิะถูกนําไปเก็บรวมท่ีโรงเก็บของเสียอันตรายท่ีสถานี
บริการน้ํามันอากาศยานสุวรรรภูมิ ทั้งสองพ้ืนท่ีมีการกําหนดระยะเวลา
ในการขนยายของเสียไปกําจัดทุกๆ 60 วัน บริษัทมีปริมาณการขนสงขยะ
อันตรายดังน้ี (Disclosure 306-4)
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น้ําหนักของเสียอันตรายท่ีนําเขาสูบริษัทจากหนวยงานภายนอก
Total weight of hazardous waste into the organization

น้ําหนักของเสียอันตรายท่ีนําเขาสูบริษัทจากหนวยงานภายนอก
Weight of imported hazardous waste to the organization

by external sources/suppliers (Does not owned by the organization)

น้ําหนักของเสียอันตรายท่ีถูกขนสงจากบริษัทถึงหนวยงานภายนอก
Weight of exported hazardous waste to external sources/ suppliers

(Does not owned by the organization)

น้ําหนักจากของเสียอันตรายท่ีถูกขนสงระหวางพื้นท่ีของบริษัทท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
Weight of hazardous waste transported between/amongst theorganization locations 

both domestically and internationally(owned, leased or managed by the organization)

หนวย: กิโลกรัม Unit: kilogram

=

+

+

6,080

0

6,080

0

สาํหรับนํา้หนักของเสียอันตรายท่ีถูกนําไปกําจดันอกบริษทัท้ังหมดในรอบ
ป 2562 คอื 6,080 กิโลกรมั บรษิทัไมมกีารรับของเสยีอนัตรายจากแหลงอืน่
เขามาในบริษทัและไมมกีารขนสงไปพ้ืนท่ีอืน่ๆ ของบรษิทัท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ ดังน้ัน ปริมาณการขนสงขยะอันตรายท้ังหมดจึงเทากับ 
6,080 กิโลกรัม (Disclosure 306-4)

หากจําแนกของเสียอันตรายตามประเภทวิธีการจัดการของเสีย สามารถ
แยกไดตามรหสัของชนดิและประเภทของส่ิงปฏกูิล ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้ําหนักขยะอันตรายท่ีขนส�ง ประจําป� 2562
Table 1: Total weight of hazardous waste 2019 (Disclosure 103-3, 306-4)

Total weight of hazardous waste that were transported to dispose 
outside of BAFS’s areas in 2019 was 6,080 kilograms. BAFS has 
never transported hazardous wastes from external sources into its 
areas and has zero percent of hazardous waste being transported 
both nationally and internationally. Therefore, Quantity of hazardous 
wastes transported was 6,080 kilograms (Disclosure 306-4).

According to methods of waste management, waste can be classified 
into codes and types of waste according to the Notification of the 
Ministry of Industry on Disposal of Wastes or Unusable Materials 
B.E. 2548 (2005), as follows:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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ลําดับ
No.

ประเภทของเสียอันตราย
Type of Hazardous Waste

วิธีการจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Disposal Method

รหัส
Code

 ปริมาณของ
เสียอันตราย 
(กิโลกรัม)
Quantity of 

Hazardous Waste

ร�อยละ
Percent-

age

1 ไสกรองน้ํามัน Cartridge filter นําไปทําเช้ือเพลิงผสม Fuel Blending

042
1,315

492 เศษผาถุงมือปนเปอน  Contaminated 
remnant and glove 1,651

3 สาย Hose ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวท่ีไมเปนอันตราย
Sanitary landfill of non-hazardous waste or 
unusable material only

071 2,657 44

4 แบตเตอรี่ Battery ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อปรับเสถียรหรือทําเปน
กอนแข็งแลว Secure Landfill of Stabilized and/
or Solidified Waste 073

129

85 หลอดไฟ Light bulb 138

6 ภาชนะปนเปอน Contaminated container 190

รวมปริมาณของเสียอันตราย (กิโลกรัม) Total weight (kilogram) 6,080 100

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณของเสียอันตรายแยกตามวิธีการกําจัด ประจําป� 2562 (Disclosure 103-3 306-2, 306-4)

Table 2: List of Hazardous Wastes by Disposal Methods in Year 2019

หมายเหตุ
1. หนวยเปนกิโลกรัม
2. รหัสเลข 3 หลักแบงตามประเภทการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว อางอิงจาก 
 ภาคผนวกท่ี 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
 ไมใชแลว พ.ศ. 2548
3. ปริมาณของเสียท่ีแสดงในตารางไมรวมปริมาณน้ําเสีย 

ไสกรองน้ํามันและเศษผาถุงมอืปนเปอนถือเปนของเสียอันตรายซ่ึงมาจาก
กระบวนการซอมบํารุงรถใหบริการน้ํามันอากาศยาน ของเสียสวนน้ีจะใช
วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลประเภท 042 คือ มีการนํากลับมาใชประโยชนอีก
(Recycle) โดยจะนําไปผานกระบวนการผสมเพื่อใหเปนเชื้อเพลิง
สังเคราะห และนําไปผลิตเปนเช้ือเพลิงผสมตอไป 

ของเสียประเภทสาย Hose จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 071 คือ 
การฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 

สวนของเสียอันตรายประเภทแบตเตอรร่ี หลอดไฟ กระปองสเปรย และ
ภาชนะปนเปอน จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 073 กลาวคือ มีการปรับ
เสถียรเพ่ือทําลายฤทธ์ิและใหอยู ในรูปท่ีคงตัวแลวไปฝงกลบในหลุม
ฝงกลบแบบ Secure Landfill 

Cartridge filters and contaminated remnants and gloves are 
hazardous wastes derived from aviation refueling vehicle main-
tenance. These wastes are disposed by the disposal method of 
waste in type 042, which being recycled by blending process 
to make synthetic fuel for fuel blending. 

Hoses are disposed by the disposal method of waste in type 
071, which is the sanitary landfill. 

Batteries, light bulbs, spray cans and contaminated containers 
are disposed by the disposal method of waste in type 073, which 
is stabilizing the effects and solidifying before being used for 
secure landfill.

Remarks:
1. Unit of measurement is kilogram. 
2. The 3-digit codes used for categorizing types of waste or unusable materials are 
 prescribed in an Annex 4 of the Notification of the Ministry of Industry on Disposal 
 of Waste or Unusable Materials B.E. 2548 (2005).
3. Figures in the table above exclude wastewater. 
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Chapter 7 :
สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืน
Sustainability Performance

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืน 3 มิติ
Sustainability Performance in 3 Dimensions
สรุปผลการดําเนินงานมิติเศรษฐกิจ Economic Performance 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
Key Financial Status and Performance

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

รายไดคาบริการ Services Income 3,872.4 3,754.3 3,581.3 3,564.7 3,327.9

รายไดอื่น Other Income 83.7 52.3 58.9 146.8 31.8

รายไดรวม Total Revenue 3,956.1 3,806.6 3,640.2 3,711.5 3,359.7

ตนทุนการใหบริการ Cost of Services 1,829.2 1,658.9 1,606.0 1,546.3 1,449.2

คาใชจายในการบริหาร Administrative Expenses 701.4 611.8 583.8 578.6 564.9

คาใชจายรวม Total Expenses 2,530.6 2,270.7 2,189.8 2,124.9 2,014.1

กําไรขั้นตน Gross Profit 2,043.2 2,095.4 1,975.3 2,018.4 1,878.7

คาใชจายทางการเงิน Finance Costs 196.3 139.4 160.3 131.2 83.2

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท
Profit (Loss) attributable to equity holders of the parent

939.9 1,050.6 970.6 1,097.1 957.7

 หนวย : ลานบาท (Million Baht)

ฐานะทางการเงินในคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผูมีสวนได
สวนเสีย
Financial Status on Expenses Related to Stakeholders

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

คาใชจายในการพัฒนาชุมชน สังคม
Expenses on community and society developments

4.56 5.96 N/A N/A N/A

เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุน Cost of capital 796.8 873.4 796.9 956.2 701.2

เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุน (บาท/หุน) 
Dividend per share (Baht)

1.25 1.37 1.25 1.50 1.10

คาจางและสวัสดิการพนักงาน  Employee wages and benefits 675 590.13 538.14 534.06 517.74

 หนวย : ลานบาท (Million Baht)
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 หนวย : ลานบาท (Million Baht)

สรุปผลการดําเนินงานมิติสังคม Social Performance  (Disclosure 102-8)

ดานบุคลากร
Human Resource 

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

จํานวนพนักงานท้ังหมด
Total number of employee

คน
Person

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

422 92 414 91 411 83 358 120 367 82

514 505 494 478 449

จํานวนพนักงานเขากะ และ
พนักงานทํางานเวลาปกติ
Numbers of employee for 
shift work and normal office 
hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal 
Office 
Hours

361 153 358 147 356 138 338 140 312 137

จํานวนพนักงานประจํา และ
พนักงานช่ัวคราว
Numbers of permanent 
employee and contemporary 
employee

ประจํา
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจํา
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจํา
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจํา
Regular

ชั่วคราว
Temporary

ประจํา
Regular

ชั่วคราว
Temporary

462 52 444 61 423 71 406 72 N/A N/A

จํานวนพนักงานแบงตามชวง
อายุ นอยกวา 30 ป
Numbers of employee by age; 
younger than 30 years old

133 131 127 122 N/A

จํานวนพนักงานแบงตามชวง
อายุ 31 - 40 ป
Numbers of employee by age; 
31 - 40 years old

159 161 172

288

N/A

จํานวนพนักงานแบงตามชวง
อายุ 41 - 50 ป 
Numbers of employee by age; 
41 - 50 years old

136 132 124 N/A

จํานวนพนักงานแบงตามชวง
อายุ 51 ป ขึ้นไป
Numbers of employee by age ; 
older than 51 years old

86 81 71 68 N/A

อัตราการออกจากองคกร
Employee turnover rate
(Disclosure 401-1) รอยละ

Percentage

2.92 4.4 5.67 5.65 N/A

อัตราการจางพนักงานใหม
Recruitment rate 
(Disclosure 401-1)

4.28 6.5 7.89 11.09 N/A
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ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Safety and Occupation Health
(Disclosure 403-2)

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

ชั่วโมงความปลอดภัยรวมของพนักงาน
9 กันยายน 2556  ถึง 31 ธันวาคม 2562
Total number of employees’ safety hours from 
September 9, 2013 to December 31, 2019

ชั่วโมง-
คน

Man-Hours 6,441,651 5,401,359 4,379,729 3,333,000 2,255,185

เหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
Near miss

กรณี
Case 67 365 180 55 89

พนักงานและผูรับเหมาเสียชีวิตจากการทํางาน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของบริษัท และอัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงานท้ังหมด 
Lost Time Injury Frequency Rate - LTIFR

Case 
per 

million 
work 
hours

0 0 0 0 0

อัตราความถ่ีความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
การทํางานถึงขั้นหยุดงานของพนักงานท้ังหมด
Lost Time Injury Severity
Rate - LTISR 0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน 
Injury rate - IR 0 0 0 0 0

อัตราการเกิดโรคจากการทํางาน
Occupational disease rate - ODR 0 0 0 0 0

อัตราการสูญเสียวันทํางาน 
Lost day rate - LDR 0 0 0 0 0

จํานวนกรณีอุบัติเหตุรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
Work-related fatalities - WF 0 0 0 0 0
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ด�านลูกค�าและผู�รับบริการ 
Customer Responsibility

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

ความพึงพอใจของลูกคา 
Customer satisfaction survey
(Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44)

รอยละ
Percentage 97.2 96.6 95.3 95.6 94.7

ขอรองเรียนจากลูกคาอยางเปนทางการ
Official customer complaints

กรณี
Case 0 0 0 0 0

การละเมิดขอกฎหมายดานการส่ือสารการตลาด
อยางมีนัยสําคัญ 
Significant case of noncompliance in 
marketing communication
(Disclosure 417-3)

กรณี
Case

0 0 0 0 0

สรุปผลการดําเนินงานมิติสิ่งแวดล�อม Environmental Performance (Disclosure 102-8)

ดานการบริหารจัดการดานพลังงาน
Energy Management

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

ปริมาณการใชไฟฟา
Electricity consumption

กิโลวัตต-
ชั่วโมง

Kilowatt-
Hour

6,024,421 5,879,617 5,944,667 6,067,195 5,874,193

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งอยูภายใต
เปาหมายท่ีกําหนดไว ที่ 1.046
Energy efficiency indicator within target 
determined at 1.046

กิโลวัตต-
ชั่วโมงตอ
กิโลลิตร
Kilowatt 
hour to 
kiloliter

0.768 0.758 0.822 0.867 0.881

ด�านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

การปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร
Corporate greenhouse gas (GHG) emission

ตนั
คารบอน
ไดออกไซด
เทียบเทา

Ton 
carbon 
dioxide 

equivalent 

5,448 5,288 5,336 5,406.12 5,012.88

ดัชนีชี้วัดการปลอยกาซเรือนกระจก
Greenhouse gas (GHG) emission indicator

0.474 0.471 0.471 0.609 N/A

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
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อัตราการใช�น้ําประปาภายในองค�กร 
Ratio of Water Used

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

คา Base Value ในแตละป
(ที่มาจากการใชนํ้าเฉล่ียองคกร 3 ป ยอนหลัง)
Base value of each year (the  average of  
corporate water use over the past 3 years)

ลูกบาศก
เมตร/
เดือน
Cubic 
meter/ 
month

2,352 2,482 2,732 2,955 N/A

คาเปาหมายการลดใชนํ้าของบริษัทรอยละ 5
Target value at 5% on reduction of water used
(Target Value)   

2,234 2,358 2,595 2,807 N/A

ปริมาณการใชนํ้า  Quantity of water used 1,806 1,960 1,936 2,367 N/A

เปรียบเทียบกับคา Base Value การใชนํ้าลดลง
Compared to base value, water use decreased

รอยละ
Percentage

19.16 21.04 29.12 19.90 N/A

ประเภท
Type

วิธีการกําจัดของเสียอันตราย
ที่ถูกขนสงไปกําจัดนอกพ้ืนท่ี 
Disposal Methods for 
Hazardous Waste
(Disclosure 306-2)

หนวย
Unit

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2558
2015

- ไสกรองน้ํามัน
  Cartridge filter
- เศษผาถุงมอืปนเปอน
  Contaminated
  remnant and glove

นําไปทําเช้ือเพลิงผสม 
Fuel Blending

กิโลกรัม
Kilogram

2,966 1,167 1,954 N/A N/A

- สาย Hose

- โฟม Foam

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เฉพาะส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดทุีไ่มใชแลวท่ีไมเปนอนัตราย
Sanitary landfill  of non-
hazardous waste or unusable 
material only

2,657 2,639 852 N/A N/A

- แบตเตอรี่ Battery
- หลอดไฟ Light bulb
- กระปองสเปรย
  Spray can
- ภาชนะปนเปอน
  Contaminated
  container

ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อปรับ
เสถียรหรือทําเปนกอนแข็งแลว 
Secure Landfill of Stabilized and/
or Solidified Waste

457 418 249 N/A N/A

รวม / Total 6,080 4,224 3,055 N/A N/A
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บริษัทไดรับการประกาศรายช่ือหุ นย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยประกาศใหเปนรายช่ือของบริษัทจดทะเบียนท่ีดําเนิน
ธุรกิจอยางย่ังยืนโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเปน
อีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผู ลงทุนท่ีต องการลงทุนตามแนวคิดการ

1. บริษัทได�รับการประกาศ
 รายช่ือหุ�นย่ังยืน 
 Thailand Sustainability
 Investment (THSI)

 BAFS received Thailand 
 Sustainability Investment 
 (THSI) Awards 

ลงทุนอยางย่ังยืนท่ีนําปจจัยดาน ESG มาเปนองคประกอบในการ
ลงทุนควบคูไปกับการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัท
ไดรับการประกาศเปนปที่ 5 ติดตอกันตั้งแตป 2558 - 2562 เมื่อวันท่ี 
26 พฤศจิกายน 2562 ในงาน SET Sustainability Awards 2019 
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รางวัลแห�งความสําเร็จขององค�กร
Honorable Awards

BAFS received Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards in the SET Sustainability Awards 2019 held at the Stock Exchange 
of Thailand on November 26, 2019. 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 
5 consecutive years during 2015 - 2019.
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2. บริษัทรับรางวัล 
 “Sustainability Disclosure
 Award” รางวัลเกียรติคุณ
 ประจําป� 2562

 BAFS received
 "Sustainability Disclosure   
 Award" 2019 

บริษัทไดรับรางวัลประเมินขอมูลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ผานรายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) 
ที่นําเสนอขอมูลดานความยั่งยืนไดครบถวนสมบูรณ มีความนาเช่ือถือ 
และเปนไปตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative 
(GRI) โดยสามารถรายงานการดําเนินกิจการท่ีสะทอนถึงบทบาท
การดําเนินงานขององคกรตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนครบทุกมิติทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) นอกเหนือจากขอมูลทางการเงินอันจะเปนประโยชน
ตอกลุมผูมสีวนไดสวนเสียของกิจการ และการพัฒนาองคกรสูความย่ังยืน
ในระยะยาว รวมท้ังการตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
โดยพิธีการมอบรางวัลไดรับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ประธาน
สถาบันไทยพัฒน เปนผูมอบรางวัล ณ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562

BAFS received a Sustainability Disclosure award for its Sustainability 
Report that discloses completed and trusted information regarding 
its sustainability implementation as listed company in accordance 
with Global Reporting Initiative (GRI). BAFS’ Sustainability Report 
reflects its operations towards sustainable development covering 
environmental, social and governance (ESG) dimensions as 
well as its financial information, all of which are beneficial to its 
stakeholders and long-term corporate development toward 
sustainability, including responding to The Sustainable Development 
Goals (SDGs). The award was given by Dr. Pipat Yodprudtikan, the 
President of Thaipat Institute on December 11, 2019 at the Stock 
Exchange of Thailand.
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3. บริษัทรับรางวัล
 สถานประกอบการดีเด�น
 ทั้งสามพื้นที่ประจําป� 2562

 BAFS received Outstanding 
 Organization Awards 2019 
 for its Three Operating Sites

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล
สถานประกอบการดีเด นด านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศประจําป 2562 โดยบริษัท
ไดรับรางวัลทั้งสามพ้ืนท่ี ไดแก สถานีบริการจัดเก็บและเติมนํ้ามัน
อากาศยานดอนเมือง (สํานักงานใหญ) ไดรับรางวัลเปนปที่ 13 
ติดตอกัน สถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับรางวัล
เปนปที ่11 ตดิตอกนั และสถานีบรกิารจดัเก็บนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไดรับรางวัลเปนปที่ 9 ติดตอกัน

BAFS received National Outstanding Organization Awards for 
Safety, Occupational Health and Environment 2019 for its three 
operating sites including Don Mueang Airport Depot (Head Office) 
for 13 consecutive years, Suvarnabhumi Into-plane Refuelling 
Station for 11 consecutive years, and Suvarnabhumi Airport Depot
for 9 consecutive years.
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บริษัทรับโลเกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย นายนพดล พลเสน ผู ชวยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มอบโลเกียรติยศ
แก บริษัทเ น่ืองในโอกาสที่ เข าร วมโครงการลดก าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สําหรับโครงการ
ติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากโซลารเซลลและโครงการเปลี่ยน
หลอดไฟสองสวางเปนแบบ Light Emitting Diode ระยะสาม พรอมทั้ง
ยั ง ได  รั บประกาศนีย บัตรจากการรายงานป ริมาณการปล อย
กาซเรือนกระจกภายในองคกรประจําป 2561 ในงานวันรอยดวงใจ
รวมใจลดโลกรอน ซึ่งจัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562

5. บริษัทรับโล�เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

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

4. บริษัท ได�เข�าร�วมการประเมินและได�รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ  
 “ดีเลิศ” ติดต�อกันเป�นป�ที่ 11

 BAFS has been assessed and received “excellent” assessment  
 results for 11 consecutive years.

บริษัทไดเขารวมการประเมินและไดรับผลการประเมินการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2562 ในระดับ 
“ดีเลิศ” และติดตอกันเปนปที่ 11 โดยการประเมินครั้งนี้ บริษัทไดรับ
94 คะแนน จาก 100 คะแนน

BAFS has participated in the Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies (CGR) 2019. BAFS’ assessment results 
are “excellent” for 11 consecutive years. BAFS’ score for this 
assessment is 94 out of 100.

Mr. Noppadol Ponsen, the Vice 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 2018 on 
Global Warming Mitigation Day, September 19, 2019, which was 
arranged by Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization).
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บริษัทไดรับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” 
จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะองคกรรวมดําเนินงานในความริเร่ิมสากล
ดานการประเมินความย่ังยืน หรือ Global Initiative for Sustainability 
Ratings (GISR) มีการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการความเส่ียงและ
แผนการดําเนินงานในอนาคต มีการนําเสนอขอมูลการบริหารจัดการ
และเปาหมายดานความย่ังยืนท่ีชัดเจน และมีผลการดําเนินงานดาน
ความย่ังยืนในทุกมิติ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงขอมูลเขากับเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ในกลุมหลกัทรัพย ESG100 และไดรบัการคัดเลือก
ใหเขาอยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 ประจําป 2562

6.  บริษัทได�รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” โดยได�รับการคัดเลือกให�เข�าอยู�ใน 
 Universe ของกลุ�มหลักทรัพย� ESG100 ประจําป� 2562

 BAFS received “Certificate of ESG100 Company” for being selected to be in the 2019 
 ESG100 Universe  

บริษัทไดผานการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแตป 
2557 รวมทั้งผานการรับรองการตออายุสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ ในป 2560 ซึ่งใบรับรองฯ มีอายุ 3 ป

7. บริษัทได�รับการต�ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติ
 ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต

 BAFS was recertified for the membership in Thailand’s Private Sector  
 Collective Action Coalition against Corruption (CAC)

BAFS received “Certificate of ESG100 Company” from Thaipat 
Institute as the cooperator of the 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 2019 ESG100 Universe.  

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.
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บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงาน
ความย่ังยืนเปนปที ่6 (Disclosure 102-52) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเปดเผย
ขอมูลสําคัญของการดําเนินงานดานความย่ังยืนของบริษัทตอผูมีสวนได
สวนเสียอยางถูกตองและโปรงใส ครอบคลมุในมติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และ
มิติสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(Disclosure 102-49, 102-50) ตัง้แตป 2561 บรษิทัไดรายงานผลการดาํเนินงาน
ดานความย่ังยืน โดยเปล่ียนจากการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative: GRI) ฉบับ G4 (ที่ไดสิ้นสุดการใชงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2561) สูการรายงานสากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards ซึ่งบริษัท
ไดจัดทํารายงานสากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards ตั้งแตรายงาน
ฉบับป 2561 เปนตนไป 

แนวทางการจัดทํารายงาน

รายงานความย่ังยืนประจาํป 2562 จดัทําใหสอดคลอง (‘In Accordance’) 
กับแนวทางการรายงานขององคกรความรวมมือวาดวยการรายงานสากล
ดานความย่ังยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: GRI 
Standards) รูปแบบหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) นอกจากน้ี 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเปาหมายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
ตามกรอบขององคการสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals: 
SDGs) จึงไดรายงานความสอดคลองตอเปาหมาย SDGs เพ่ือนํามา
เปนแนวทางในการทําแผนกลยุทธ เพ่ือใหบรรลุตอเปาหมายความย่ังยืน
ในระดับสากล และไดแสดงตารางความสัมพันธไวในหนา 27-41 

ขอบเขตของการรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46)

ขอบเขตของรายงานโดยพิจารณา จากการกําหนดประเด็นสําคัญดาน
ความย่ังยืนอางอิงจากประเด็นสําคัญประยุกตใชหลักการกําหนดเน้ือหา
หรือสารัตถภาพ (Materiality) ของบริษทั โดยรวมกันพิจารณาความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมทุกกลุม (Stakeholder Inclusiveness) 
เพ่ือทบทวนการเปล่ียนแปลงประเด็นสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอองคกรและตอผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี

เก่ียวกับรายงานฉบับนี้
About this Report 

This Sustainability Report is the 6th 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, 2019 to December 31, 
2019. 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 Sustainability Report 2019 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 27-41.

Reporting Boundaries (Disclosure 102-45, 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:

1.  Identification and Stakeholder Engagements 

2.  Prioritization

3.  Review

4.  Report Quality Assessment
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1. การระบุประเด็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การลําดับประเด็นสําคัญ

3.  การทวนสอบประเด็น

4.  การรับรองคุณภาพรายงาน

บริษัทดําเนินการคัดเลือกเน้ือหาและระบุประเด็นสําคัญ (Materiality 
Topics) ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวมและยังมกีารทบทวนประเด็น
ตามกลุมของผูมสีวนไดสวนเสีย โดยในข้ันตอนการจัดประเด็นสําคัญดาน
ความย่ังยืน พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นสําคัญแตละประเด็น
ใน 2 ดาน คือ ประเด็นสําคัญอันเกิดจากการดําเนินงานขององคกร และ 
ประเด็นท่ีสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จนไดเปนประเด็นความย่ังยืนท่ีมี
สาระสําคัญ ตามตารางท่ี 1 โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความ
ครบถวนและความสมบูรณของเน้ือหา (Completeness) สอดคลองและ
ความครอบคลมุทกุดานของการดาํเนินธุรกจิ ตอประเดน็สาํคญัดานความ
ย่ังยืนท่ีสอดคลองในบริบทดานความย่ังยืน (Sustainability Context) 
ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานสํานักพัฒนา
อยางย่ังยืนและส่ือสารองคกรสรุปขอมูลผลการทบทวนเพ่ือเสนอฝาย
บริหารพิจารณารับรองประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน (Disclosure 102-45) 

จากความเก่ียวของของธุรกิจและผลกระทบ ซึ่งรายงานฉบับนี้ครอบคลุม
การรายงานของผลกระทบรวมกลุมบรษิทั ไดแก บรษิทั ขนสงน้ํามนัทางทอ 
จํากัด (FPT), บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํากัด (TARCO), บริษัท บริการ
นํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS), บริษัท บาฟส อินโนเวช่ัน ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (BID) และ บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด (BAFS Intech) โดยมีการ
กําหนดขอบเขตของประเดน็ดานความย่ังยืนท่ีสาํคัญ (Topics Boundary) 
พิจารณาจากความเก่ียวของทางธุรกิจ ผลกระทบท่ีเปนไปไดจากการ
ดําเนินงาน และความพรอมของขอมูล ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจสงผลตอ
ภายนอกองคกร รายละเอียดแสดงตามตารางขางลางน้ี

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 including 
significant issues derived from BAFS’ s operations and significant 
issues concerned by  stakeholders 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 
sustainabil i ty accordingly. (Disclosure 102-45) This report 
includes reports on the overal l  impacts derived from 
the activit ies 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:
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1. การบริหารจัดการระบบใหบริการน้ํามัน
 อากาศยาน และกระจายมูลคาเศรษฐกิจ
 Into-plane service system management  
 and economic value distribution 

201:  Economic Performance
204:  Procurement Practices
206:  Anti-competitive Behavior ✓ ✓

ผูถือหุน เจาหน้ี คูคา คูธุรกิจ องคกรภาครัฐ
ที่เก่ียวของ ลูกคา คูแขง
Shareholders, Creditors, Business partners, 
Concerned Government agencies,
Customers and Competitors

2. การพัฒนาบุคลากร
 Human resource development

404:  Training and Education ✓ ลูกคา คูธุรกิจ
Customers, Business partners

3. สุขภาวะในการทํางาน
 Happy workplace

403:  Occupational Health and
  Safety

✓ คูคา ผูรับเหมา
Suppliers, Contractors

4. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
 Community engagement and development

203:  Indirect Economic Impacts
✓

ชุมชน สังคม หนวยงานสวนทองถ่ิน
Communities, Societies and Local
organizations

5. ความม่ันคงปลอดภัยและแผนการ
 ตอบสนองชุมชน
 Security and community response plan

413:  Local Communities
✓

ลูกคา คูคา ผูรับเหมา ชุมชน สังคม
Customers, Business partners, Contractors, 
Suppliers, Communities and Societies

6. ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance

419:  Socioeconomic Compliance
✓

คูคา คูธุรกิจ ผูรับเหมา
Suppliers, Business partners and
Contractors

7. การตอตานการทุจริต
 Anti-corruption 

205:  Anti-corruption

✓ ✓

ผูถือหุน เจาหน้ี ลูกคา คูคา ผูรับเหมา 
หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ
Shareholders, Creditors, Customers, 
Business partners, Suppliers, Contractors 
and Concerned government agencies

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาดาน
 สิ่งแวดลอม
 Mitigation of impact and environmental
 development

306:  Effluents and Waste
307:  Environmental Compliance ✓

คูธุรกิจ ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของ
Business partners, Communities, Societies 
and Concerned government agencies

9. ประสิทธิภาพพลังงานและการ
 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change

302:  Energy
305:  Emissions ✓

คูธุรกิจ ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวของ
Business partners, Communities, Societies 
and Concerned government agencies

** เน่ืองจากการระบุขอบเขตน้ีเปนการรายงานตาม GRI กระบวนการเก็บขอมลูยังไมรวมการเก็บขอมลูของบริษทัยอย และขอมลูภายนอกองคกร รายงาน
 ฉบับนี้จึงเปนการเปดเผยขอมูลเฉพาะของบริษัทเทาน้ัน 
** 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. 

ขอบเขตการรายงาน Reporting Boundaries ประเด็นด�านความย่ังยนืท่ีสาํคญั
(แสดงเน้ือหาเพิม่เติมในหน�าที ่25-41)

Sustainability Materiality
(Additional details in page 25-41)

(Disclosure 102-47)

GRI Standard Number / Title 
Material Topics (GRI Standards)

(Disclosure 102-47)
ภายนอกองค�กร

Outside the Organization

ภายในองค�กร
Within the Organization

BAFS BAFS
GROUP

ขอบเขตการรายงานตามประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืน Sustainability Materiality Boundaries
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และในสวนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการของเสีย การปลอยมลพิษ
ทางอากาศ การจัดสรรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (นํ้าประปา) 
การร่ัวไหลของสารเคม ีการกําจดัของเสีย เปนผลการดําเนินงานเฉพาะพ้ืนที่
การใหบริการของบริษัทเทาน้ัน ประกอบดวย สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บน้ํามันอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และสถานีบริการอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทวนสอบเน้ือหาสําคัญเพ่ือเสนอฝายบริหารพิจารณา
รับรองประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน โดยคณะทํางานความย่ังยืน 
คณะกรรมการความย่ังยืน ที่มีผู บริหารระดับสูงท้ังในบริษัทและกลุม
บริษัท รวมพิจารณารับรองความถูกตอง ความครบถวนของขอมูล
ในรายงานความยั่งยืนฉบับน้ี 

เน้ือหาการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
บริษัท ที่อยูนอกเหนือขอบเขตการรายงาน
สามารถอางอิงไดจากรายงานประจําปของ 
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) หรือ 

Details beyond scope of this report 
regarding BAFS Group’s operations
can be found in the Annual Report of 
Bangkok Aviation Fuel Services Plc. or at
http://bafs-th.listedcompany.com/ar.html

2019 Electronic Sustainability Report or 
this Report can be downloaded at
http://www.bafsthai.com/storage/down-
load/sustainability/report/bafs-sdre-
port2019-TH.pdf

2018 Electronic Sustainability Report 
or Previous Year’s Sustainability Report 
can be downloaded (Disclosure 102-51) at 
https://www.bafsthai.com/th/report/sd-report

http://bafs-th.listedcompany.com/ar.html

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความย่ังยืน
ฉบับอิเล็กทรอนิกส ป 2561 หรือรายงาน
ความย่ังยืนฉบับปที่ผานท่ีไดขึ้นเว็บไซต 

(Disclosure 102-51) ไดที่ 

https://www.bafsthai.com/th/report/sd-report

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความย่ังยืน
ฉบับอิเล็กทรอนิกส ป 2562 หรือรายงาน
ความย่ังยืนฉบับนี้ไดที่

http://www.bafsthai.com/storage/down-
load/sustainability/report/bafs-sdre-
port2019-TH.pdf

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 Airport Depot), Suvarnabhumi Aviation Fuel 
Storage Station (BKK Airport Depot) and Suvarnabhumi Into-plane 
Refuelling Station (BKK Into-plane).

Report Quality Assessment 
This report’s important content was reviewed before being 
presented to the management for approval of materiality topics of 
sustainability. The Sustainability Working Group and the Corporate 
Sustainability Committee comprising of high-ranking executives of 
BAFS GROUP had jointly considered and verified the correctness 
and completeness of information in this sustainability report.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2562
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

page
186



GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102:
General
disclosure 2016

102-1 Name of the organization 5

102-2 Activities, brands, products, and services 5

102-3 Location of headquarters 5

102-4 Location of operations 5, 10-11

102-5 Ownership and legal form 6, 12

102-6 Markets served 5

102-7 Scale of the organization 8-9

102-8 Information on employees and other workers 9, 124-125, 174 SDG 8

102-9 Supply chain 16-17, 80

102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain

11, 72

102-11 Precautionary Principle or approach 6, 22-24

102-12 External initiatives 6, 22-24, 65, 151

102-13 Membership of associations 6-7

102-14 Statement from senior decision-maker 6

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 67-70

102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior

1, 22-24,57-58 SDG 16

GRI Content Index (Disclosure 102-55)
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

102-17 Mechanisms for advice and concerns about 
ethics 59

102-18 Governance structure 14-15, 19-21, 61-62

102-40 List of stakeholder groups 42-51

102-41 Collective bargaining agreements 137-138 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders 42

102-43 Approach to stakeholder engagement 43-51

102-44 Key topics and concerns raised 43-51

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements 10-11, 13, 183-184

102-46 Defining report content and topic boundaries 183-185

102-47 List of material topics 55, 185

102-48 Restatements of information
No any

restatements of 
information

102-49 Changes in reporting 183

102-50 Reporting period 183

102-51 Date of most recent report 186

102-52 Reporting cycle 183

102-53 Contact point for questions regarding the report Back Cover 
Report

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards 183

102-55 GRI content index 187-192

102-56 External assurance No External
Assurance
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 75

103-2 The management approach and its components 75-76

103-3 Evaluation of the management approach 75

GRI 201:
Economic
Performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 75-76
SDG 2, SDG 5, 
SDG 7, SDG 8, 
SDG 9

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57-60

103-2 The management approach and its components 57-60

103-3 Evaluation of the management approach 57

GRI 205:
Anti-Corruption 
2016

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

57 SDG 16

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 151

103-2 The management approach and its components 152-154

103-3 Evaluation of the management approach 157-160

GRI 302:
Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization 151-160 SDG 7, SDG 8, 

SDG 12, SDG 13

302-3 Energy intensity 151, 158-159 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 159-160 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 161, 165, 169

103-2 The management approach and its components 161, 165, 169

103-3 Evaluation of the management approach 161, 165
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

GRI 303:
Water and Effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 165 SDG 6

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 161-162

103-2 The management approach and its components 161-162

103-3 Evaluation of the management approach 161-162

GRI 305:
Emission 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 151, 162-163

SDG 3, SDG 12, 
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 162-163
SDG 3, SDG 12, 
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 162-163
SDG 3, SDG 12, 
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-4 GHG emissions intensity 151, 163-164 SDG 13, SDG 14,
SDG 15

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 169

103-2 The management approach and its components 169

103-3 Evaluation of the management approach 170-171

GRI 306:
Effluents and 
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 171 SDG 3, SDG 6, 
SDG 12

306-4 Transport of hazardous waste 169-171 SDG 3, SDG 12

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 80-82

103-2 The management approach and its components 80-82

103-3 Evaluation of the management approach 80-84
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

GRI 308:
Supplier
Environmental
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using
environmental criteria

81-86
SDG 5, SDG 8, 
SDG 10, SDG 12, 
SDG 16

308-2 Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken

81-86
SDG 5, SDG 8, 
SDG 10, SDG 12, 
SDG 16

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 103-104

103-2 The management approach and its components
104, 106, 110, 
112, 116, 119

103-3 Evaluation of the management approach 103, 112

GRI 403:
Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

106 SDG 8

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

111, 175 SDG 3, SDG 8

403-3 Occupational health services 113 SDG 3, SDG 8

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 126-127

103-2 The management approach and its components 128-130

103-3 Evaluation of the management approach 124, 126, 130, 134

GRI 404:
Training and
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 130 SDG 4, SDG 5, 
SDG 8

404-2 Pograms for upgrading employee skills and
transitio assistance programs

127-134 SDG 8

404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews

133, 139 SDG 5, SDG 8
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GRI Standard Disclosure Page number (s) 
And/Direct Answer Omission Relation to SDGs

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 140-142, 144

103-2 The management approach and its components 140-142, 144

103-3 Evaluation of the management approach 140-142, 144

GRI 413:
Local Communities 
2016

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessment, and development programs

144-149 SDG 3

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 80-81

103-2 The management approach and its components 80-81

103-3 Evaluation of the management approach 80, 82

GRI 414: 
Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New supplier that were screened using social 
criteria 

85-86 SDG 5, SDG 8, 
SDG 16

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken

86 SDG 5, SDG 8, 
SDG 16
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