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Core Value (Disclosure 102-16)
Belief 
in Teamwork

Awareness
of Safety,
Quality and
Environment

Following 
Best Practice

Service 
with Our Heart

To conduct business
to attain sustainable
wealth and positive 
returns to shareholders 
consistently.

To deliver customer 
satisfactions by 
focusing on quality 
and utmost safety,
in accordance to 
international 
standards.

To develop the 
employees to reach
their highest 
potential, 
professionalism and 
ethics, and to adhere 
to the Corporate 
Governance Codes.

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

 

To abide by the laws,
regulations and other
rules relevant to the
business conduct, 
with accountability, 
virtue, and
transparency.
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Belief

To adhere to the 
Corporate Governance
Codes, guidelines of
the Collective Action 
Coalition against
Corruption, and to
strictly comply with
the contracts and
conditions as agreed.
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and Environment

Customers

Mission (Disclosure 102-16)
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To conduct business
fairly in accordance
with international
practices, under the
rules and regulations
relating to trade.



“ผมเช่ื อมั่ นว  าแนวทางการ ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ
ของบริษัทภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดีและ
การดําเนินการในเร่ืองย่ังยืน รวมท้ังการเตรียมการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมรุนใหมและ
โลกยุคใหมตามกลยุทธเติบโตของบริษัทจะกอให
เกิดผลอันพึงประสงคตอผูถือหุนและผูมีสวนได
สวนเสยี และสรางผลลพัธเชงิบวกตอประเทศชาติ 
ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่สะทอน
ความสามารถในการปรับตัวและดําเนินธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนอยางแทจริง”

“I am confident that BAFS’s business 
operations based on the good governance 
principles and sustainability will definitely
lead to achievements and benefits of
shareholders, stakeholders, and the 
country in terms of economic, social, and 
environmental dimensions, which will 
be critical to BAFS’s role in determining
the directions of sustainable energy service 
business.”
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สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ�
Message from the President

ในป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวและธุรกิจ
การบินของโลกและของไทยอยางรุนแรง รัฐบาลนานาประเทศไดมีมาตรการ
จาํกดัการเดินทางระหวางประเทศอยางเขมงวด สงผลใหการบริการเติมนํา้มนั
เครือ่งบนิของบรษิทัลดลงกวา 60% และรายไดรวมของกลุมบรษิทัลดลง 52% 
ดวยเหตุดังกลาวบริษัทจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงิน โดยมีนโยบายรักษาสภาพคลองและกระแสเงินสด
ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทภายใตสถานการณในขณะนั้น 
บริษัทจึงไดดําเนินมาตรการลดคาใชจายอยางเขมงวด และชะลอการลงทุน
ในบางโครงการรวมถงึการกนัเงนิสดสาํรองทีไ่ดจากกาํไรสะสม การออกหุนกู
และการกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดและเพ่ือลงทุนในโครงการท่ีจําเปนที่จะกอใหเกิดรายไดใน
ระยะสั้น รวมทั้งไดกําหนดมาตรการปองกันการติดเชื้อและแพรระบาดอยาง
เปนระบบโดยการเฝาระวังและติดตามสถานการณอยางใกลชดิ เพ่ือใหมัน่ใจ
ไดวาบริษัทยังคงพรอมสําหรับการดําเนินธุรกจิและเติบโตตอไป
แมวาบริษัทจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดข้ึน
สงผลใหบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนเปนปแรกนับตั้งแตกอต้ังบริษัท
แตดวยพื้นฐานที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ที่นําไปสู
การสรางนวตักรรม และการดาํเนนิการในเรือ่งยัง่ยนื (Sustainability) ทาํให
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทยังสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนกลยุทธ
เพ่ือการเติบโต (Growth Strategy) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน
แกกลุมบรษิทัภายใตการดาํเนนิงานของบรษิทัยอย ทัง้การเตรยีมความพรอม
สาํหรับการลงทุนในระบบบรกิารเติมนํา้มนัทีส่นามบินแหงใหม การประกอบ 
จัดจําหนาย และสงออกรถเติมนํ้ามันอากาศยานไปยังประเทศในภูมิภาค 
ของบริษัท บาฟส อินเทค จํากัด การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ Digital 
Solution ของบริษัท บาฟส อินโนเวช่ัน ดิเวลลอปเมนท จํากัด และลาสุด
การลงทนุในโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยของบรษิทั บาฟส คลนี เอนเนอรยี่
คอรเปอเรชัน่ จาํกดั ซึง่โรงไฟฟาไดเปดดาํเนนิการเชิงพาณิชยแลวทาํใหบรษิทั
สามารถรับรูรายไดทันทีในป 2564 นี้

In 2020, the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) brought the
tourism and aviation industries of the world and Thailand to
a standstill. Various governments put strict measures on
international travel restrictions, resulting in a decline of more than 
60 percent in the aviation fuel volume, and a 52 percent decline 
in total revenue of BAFS GROUP. As a result, it is necessary for 
BAFS to focus on the fi nancial risk management by imposing
a policy to maintain cash liquidity and an adequate cash fl ow for 
BAFS GROUP’s operations amid the situation at that time. Strict 
cost reduction measures, postponing investments in some
projects, managing cash reserves from retained earnings and 
debentures, securing loans from fi nancial institutions are some 
of the measures taken to reduce the impacts caused by
volatility of cash fl ow and to generate suffi cient fund for
investment in requisite projects that would readily generate
incomes. In addition, BAFS has systematically set the measures 
to prevent infection and epidemic of COVID-19 among its
employees and monitoring the situation closely to ensure the 
readiness for operations and business continuity.
The severe impacts of COVID-19 outbreak had caused BAFS’ 
negative fi nancial result for the fi rst time. Notwithstanding this
and based on the good governance principles, effi cient risk
management, knowledge management towards innovation and 
sustainability management; BAFS could successfully execute the 
Growth Strategy in 2020 to strengthen BAFS GROUP’s fi nancial 
stability through the operations of its subsidiaries, namely;
preparation for the investment in the new airport refuelling system; 
assembly, distribution and export of aircraft refuelling vehicles in 
the region by BAFS Intech Company Limited; innovation
development and digital solution business by BAFS Innovation 
Development Company Limited; and the latest, the investment 
in solar power plants by BAFS Clean Energy Corporation
Company Limited which enabling BAFS to realize earning of
revenues from power plants which are already in full commercial 
operation.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ประกอบเกียรติ นินนาท
กรรมการผูอํานวยการใหญ

Prakobkiat Ninnad
President

สาํหรับโครงการขยายระบบทอขนสงนํา้มนัสายเหนอืของบรษิทั ขนสงนํา้มนั
ทางทอ จํากัด ไดมีการดําเนินการกอสรางระบบขนสงนํ้ามันทางทอขยาย
ไปยังภาคเหนือและคลังนํ้ามันพิจิตรแลวเสร็จและเปดใหบริการเชิงพาณิชย
ไดตั้งแตเดือนมิถุนายนของป 2562 สําหรับคลังนํ้ามันนครลําปาง คาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการไดในไตรมาส 3 ของป 2564 โครงการ
ขนสงนํ้ามันทางทอนี้เปนการขนสงนํ้ามันระบบปดที่ปองกันไอระเหย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และฝุนละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 
นอกจากนี้การขนสงนํ้ามันทางทอมีความปลอดภัยสูง ทั้งชวยลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ และการชํารุดของพื้นผิวถนนจากการขนสงทางรถบรรทุก
ที่สําคัญยังชวยสนับสนุนการจางงานในชุมชนพรอมกับการพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนที่ใหเกิดความยั่งยืนรวมกัน
พรอมกันนี้บริษัทไดรับการรับรองใหเปนบริษัทที่มีการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดสทุธิเปนศูนย หรอื Carbon Neutral Company ตามเจตนารมณ
ในการดําเนนิธรุกจิทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม และเปนแนวทางการดาํเนนิธรุกจิ
ของกลุมบริษัทตอไป 
ที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาบริษัทไดวางรากฐานไวอยางมั่นคงในการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสในอนาคตพรอมกับเสริมสรางความย่ังยืนใหแกผูมี
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม บริษัทยังคงมุงม่ันในการเปนตนแบบท่ีดีของการเปนผูนําดาน
การบรกิารพลงังานทีด่าํเนนิธรุกจิตามกรอบความยัง่ยนื สามารถสรางผลลพัธ
เชิงบวกหรือ Positive Impact เพื่อใหไดมาซึ่ง License to Operate คือ
การยอมรับจากสังคมและผูมสีวนไดสวนเสีย ทัง้นี ้ผลลัพธดงักลาวสอดคลอง
และตอบสนองตอเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนืของสหประชาชาติ ทีเ่รยีกวา 
Sustainable Development Goals (SDGs) ที่กําหนดการบรรลุเปาหมาย
รวมกันของโลกในป 2573 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณ
ผูมสีวนไดสวนเสียทกุภาคสวนท่ีใหความไววางใจและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัท ผมเชื่อมั่นวาแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใตหลัก
การบรหิารจดัการทีด่ ีและการดาํเนนิการในเรือ่งยัง่ยนืรวมทัง้การเตรยีมการ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสูสังคมรุนใหม และโลกยุคใหมตามกลยุทธ
เติบโตของบริษัทจะกอใหเกิดผลอันพึงประสงคตอผูถือหุนและผูมีสวนได
สวนเสีย และสรางผลลัพธเชิงบวกตอประเทศชาติ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม สะทอนความสามารถในการปรับตัวและดําเนินธุรกิจเพ่ือ
ความยั่งยืนอยางแทจริง

For the northern fuel pipeline transportation project (NFPT),
Fuel Pipeline Transportation Limited has completed the
construction and operated for commercial service at Phichit 
depot since June 2019. Whereas its Lampang depot is expected 
to be completed and commercial operation will commence in 
the third quarter of 2021. NFPT is a mode of fuel transportation 
which is a closed system. It prevents leaks of oil vapors, reduce 
CO

2
 emissions and PM2.5 pollution. In addition, the fuel pipeline 

transportation is the safest mode of fuel transport and helps 
reduce accident rates, minimize road surface damages caused
by fuel trucks, and more importantly, support community
employment to achieve mutual sustainability.
At the same time, BAFS is certifi ed as Carbon Neutral Company 
in alignment with its policy to carry environmental friendly
business, underlining business approaches of BAFS GROUP.
Essentially, BAFS has laid a strong foundation for future business 
growth and enhanced sustainability for all its stakeholders,
covering economic, social and environmental dimensions. BAFS 
is committed to being a role model as an energy service leader, 
operating business within the sustainability framework and
creating positive impacts to give value for and to obtain the
so-called license to operate from all its stakeholders. BAFS’ 
business approach is consistent with and responsive to the
United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs),
On behalf of the Board of Directors, Management and employees 
of BAFS, I would like to extend our thanks to all stakeholders for 
the trust and supports given to BAFS’ operations. I am confi dent 
that BAFS’ business model based on good governance and
sustainability principles and its growth strategy have made BAFS 
ready for the future world in transformation and a new generation 
of society. This will bring desirable results to all stakeholders and 
create positive impact for the business and for the country at 
large in term of economic, social and environmental dimensions. 
This, I believe, truly refl ects the resilience and sustainability of 
our BAFS GROUP.
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 (Disclosure 102-2, 102-6) 

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

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

Name (Disclosure 102-1)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 
 : BAFS 

Stock Symbol : BAFS  

Registration Date

Registration Number

Suvarnabhumi Airport Depot (BKK Depot) 

 (Disclosure 102-4)

Bangkok, Thailand 

 

Don Mueang Airport Depot 

(DMK Depot)
(Disclosure 102-3)

Don Mueang, Don Mueang, 

Corporate Website: www.bafsthai.com

รู�จักธุรกิจของบาฟส�
About BAFS

Chapter 1:
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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

ทุนท่ีชําระแล�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
หรือแนวทางในการดําเนินการ
ด�านส่ิงแวดล�อม
Regulations, Practice

Guidelines or Procedures for 

Environmental Operation
(Disclosure 102-11)

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคาร พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
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 มาตรฐานท่ีบริษัทยึดถือ
เป�นแนวทางปฏิบัติ ครอบคลุม 3 มิติ
External regulations and

Standards that BAFS

Has Adopted as Practice 

Guidelines Covering

3 Dimensions
(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 ISO 45001:2018

- ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012

- มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards จาก Joint  
 Inspection Group (JIG) ซึ่งเปนมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพนํ้ามันอากาศยาน
 การปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จาย นํ้ามันอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกันทั่วโลก

ข�อมูลองค�กร ⁄General Information (Disclosure 102-5)
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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 : ISO 45001:2018 

-  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
Membership of Associations 

(Disclosure 102-13)

- สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตตามโครงการแนวรวม
 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector   
 Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

- เขารวมโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

- เขารวมภาคีเครือขายการทําแผนแมบทงานบริการวิชาการการวิจัย และการพัฒนา
 เพื่อสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลศีรษะจรเขนอย 
 องคกรความรวมมือทั้ง 10 องคกร

- เขารวมเครือขายธุรกิจที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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 Network of Partners Arranging Master Plan for Academic
 Service Research and Development to Promote Well-being of Elderly and
 People in the Srisa Jorakhanoi area which consists of 10 organizations 

-  Participation in the SDG-Friendly Biz Network of Thaipat Institute

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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2561

2018

2562

2019

2563

2020

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Service Income Other Income Total Income

รายได�ของบริษัท ⁄ Revenue (Disclosure 102-7)
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2561

2018

2562

2019

2563

2020

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Service Income Other Income Total Income

2561

2018

2561

2018

2562

2019

2563

2020

2562

2019

2563

2020

Million Liters

414414

Flights

Million Liters Flights

Million Liters Flights

Volume of Jet A-1 
Aviation Refuelling

Number of 
Flights Serviced

Persons
9191
Persons

422422
Persons 9292

Persons

410410
Persons 9191

Persons

PersonsTotal PersonsTotal PersonsTotal

ปริมาณน้ํามันและจํานวนเท่ียวบินท่ีให�บริการ ⁄ Volume of Fuel and Number of Flights Serviced (Disclosure 102-7)

จํานวนพนักงานท้ังหมด ⁄ Total Number of Employees (Disclosure 102-7)

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม /
BAFS Group and Associate Company 

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของหุ�น
Type of 

Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วนการ
ถือหุ�น

(ร�อยละ)
Shareholding 
Percentage 

(%)

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

ใหบริการระบบสงนํ้ามันเชื้อเพลิง
อากาศยานผานทอแบบ Hydrant 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Aviation fuel service through 
hydrant pipeline network at 
Suvarnabhumi Airport.

สามัญ
Ordinary

530.00 90.00

บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด 
424 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท : 0 2574 6180-3 
โทรสาร : 0 2574 6101
Fuel Pipeline Transportation Ltd.
424 Kamphaeng Phet 6 Road., Don Mueang,
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel : 0 2574 6180-3
Fax : 0 2574 6101
(Disclosure 102-4)

เก็บรักษา และดําเนินการ
ขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง ทางระบบ
ทอสงนํ้ามันใตดิน
Fuel storage and fuel
transportation through
underground pipeline system.

สามัญ
Ordinary

3,660.67 75.00
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บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด 
171/2 ถนนกําแพงเพชร 6 
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท : 0 2834 8982-3 
โทรสาร : 0 2834 8999

Intoplane Services Co., Ltd.
171/2 Kamphaeng Phet 6 Road., Don Mueang,
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel : 0 2834 8982-3
Fax : 0 2834 8999
(Disclosure 102-4)

เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแก 
อากาศยาน ซึ่งเปนการรับเหมา 
เฉพาะแรงงาน โดยปจจุบัน
ใหบริการ ณ ทาอากาศยานสมุย 
ทาอากาศยานสุโขทัย และ
ทาอากาศยานตราด
Labor contracting service for
aircraft refuelling only which
currently operates at Samui
Airport, Sukhothai Airport and
Trat Airport.

สามัญ
Ordinary

0.12 83.33

บริษัท บาฟส อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
โทรศัพท : 0 2326 3800
BAFS Innovation Development Co., Ltd.
99 Moo 10 Srisa jorakhanoi, Bang Saothong,
Samut Prakan 10570
Tel : 0 2326 3800
(Disclosure 102-4)

ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา 
ปรับปรุง ออกแบบ ผลิต และ
จําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งการให
สิทธิและใหบริการดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
Research, development,
design and improvement of
innovative products including
licensing and services of
Innovation and technology.

สามัญ
Ordinary

70.00 100.00

บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด
777/5-8 หมู 9 โครงการทิพย 6 ตําบลบางปลา
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท : 0 2130 5881-3 
โทรสาร: 0 2130 5884
BAFS INTECH Co., Ltd.
777/5-8 Moo 9 Tip 6 Bangpla, Bangplee
Samutprakarn 10540
Tel : 0 2130 5881-3
Fax: 0 2130 5884
(Disclosure 102-4)

ออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติม
นํ้ามันอากาศยานและระบบ
ใหบริการน้ํามันอากาศยาน 
Design and assembly aviation
refuelling vehicle and aviation
ground service equipment.

สามัญ
Ordinary

60.00 90.00

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม /
BAFS Group and Associate Company 

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของหุ�น
Type of 

Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วนการ
ถือหุ�น

(ร�อยละ)
Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอเรชั่น จํากัด
99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
โทรศัพท : 0 2326 3800
BAFS Clean Energy Corporation Co., Ltd.
99 Moo 10 Srisa jorakhanoi, Bang Saothong, 
Samut Prakan 10570
Tel : 0 2326 3800
(Disclosure 102-4, 102-10)

ประกอบธุรกิจลงทุนหรือรวมทุน
ในโครงการพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ 
รวมถึงใหบริการดานการบริหาร 
ใหบริการดานเทคนิค ใหบริการ
ดานการบริหารเงินและใหบริการ
สนับสนุนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจ
พลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม
Invest or joint invest in the
projects relating to renewable
energy and environment for
both domestic and
international. Including
providing administrative
service, technical service,
financial management and
other support services related
to the renewable energy and
environmental business.

สามัญ
Ordinary

500.00 100.00

บริษัท บีพีทีจี จํากัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร เอ 
ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท: 0 2168 3378
โทรสาร: 0 2168 3379
BPTG Co., Ltd.
90 CW TOWER A (33rd Floor), Ratchadaphisek 
Road, Huay Kwang, Bangkok, 10310
Tel : 0 2168 3378
Fax : 0 2168 3379
(Disclosure 102-4)

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
บริเวณดานหนาคลังนํ้ามันพิจิตร 
คลังนํ้ามันนครลําปางและสถานี
สูบถายนํ้ามันกําแพงเพชรของ 
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ 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.

สามัญ
Ordinary

100.00 40.00
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บริษัท พี.เอส. โซลูชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด 
29/9 หมูที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท: 0 2180 8888
โทรสาร: 0 2117 4370 
P.S. Solutions and Consulting Co., Ltd.
29/9 Moo 6 Borommaratchachonnani Road,
Salathammasop, Thaweewattana,
Bangkok 10170
Tel: 0 2180 8888
Fax: 0 2117 4370
(Disclosure 102-4, 102-10) 

ประกอบกิจการ ขายสง ขายปลีก 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอเชื่อม รับเปนที่ปรึกษาและ
ใหคําแนะนําปญหา เก่ียวกับ
ดานระบบคอมพิวเตอรติดต้ัง
โปรแกรม

Wholesale and retail
computer and server
products and computer
systems consulting services 
and solutions.

สามัญ
Ordinary

10.00 30.00

บริษัท เอสดีแอลที จํากัด
3803 อาคารคิส ชั้นที่ 3 หองเลขท่ี เอ 2-303
ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 0 2339 3872 - 3

SDLT Co., Ltd.
3803 Qiss Tower, Floor 3rd, Room No. A2-303
Rama IV Road, Phra Khanong, Khlong Toei,
Bangkok, 10110
Tel: 0 2339 3872 - 3
(Disclosure 102-4, 102-10)

ประกอบกิจการการออกแบบ 
พัฒนา และจัดการใชงาน 
เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกระจายศูนย (Distributed 
Ledger Technology: DLT) 
รวมถึงใหบริการ การจัดทํา
แผนธุรกิจ (Business Case) และ
พัฒนาการสรางมูลคาทางการตลาด 
(Value Creation Model)

Design, development and 
management of Distributed 
Ledger Technology (DLT) 
and business case and value 
creation model development 
services.

สามัญ
Ordinary

40.00 45.00

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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โครงสร�างผู�ถือหุ�น
สดัสวนผูถอืหุน ณ วนัที ่18 ธนัวาคม 2563 (วนัปดสมุดทะเบียนผูถอืหุนลาสดุ)
มีดังนี้

การถือหุ�นในกลุ�มบรษิทัและบริษทัร�วม ⁄Shareholding Structure of BAFS GROUP and Associate 
Company

ใหบริการระบบจัดเก็บและเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด ทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแลว 637,496,153 บาท (Disclosure 102-45)

Provide aviation fuel storage and refuelling services at the airports including Suvarnabhumi, Don Mueang, Samui, 
Sukhothai and Trat. Paid-up capital of 637,496,153 Baht (Disclosure 102-45)

Shareholding Structure (Disclosure 102-5)

Shareholding proportion as of 18 December, 2020 (the latest 
register book closing date) is as follows:

ผู�ถือหุ�น ⁄Shareholder
สัดส�วน (ร�อยละ)

Proportion (%)

กลุมบริษัทสายการบิน/Airline Companies 32.59%

กลุมบริษัทนํ้ามัน/Oil Companies 29.69%

กลุมผูถือหุนรายยอย/Retail Investors 23.49%

กลุมผูถือหุนสถาบัน/Institutional Investors 8.92%

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)/Airport of Thailand Public Company Limited 4.94%

โครงสร�างการถือหุ�นและโครงสร�างองค�กร ⁄Shareholding Structure and Organization Chart

ใหบริการสงนํ้ามันอากาศยานผานระบบทอแรงดันสูง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
Provide aviation fuel transportation through under ground hydrant pipeline network at Suvarnabhumi
Airport.

สนับสนุนแรงงานใหระบบจัดเก็บและเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยาน สมุย สุโขทัย และตราด
Labour contracting service for aircraft refuelling only which currently operates at Samui Airport, Sukhothai 
Airport and Trat Airport.

90.0%

83.3%
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โครงสรางองคกร อางอิงตามรายละเอียดในเวปไซด “BAFSTHAI.COM
Organization Chart (Disclosure 102-18) detail is as shown in the website

เก็บรักษาและขนสงนํ้ามันรวมทุกผลิตภัณฑทางระบบทอสงนํ้ามันใตพื้นดิน
Fuel storage and fuel transportation through under ground pipeline system.

ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑรวมท้ังการใหสิทธ์ิและใหบริการ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Research, development, design and improvement of innovative products including licensing and services of 
innovation and technology.

ประกอบ ออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ใหบริการปรึกษาเกี่ยวกับรถและอุปกรณ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ ที่ใชในกิจการของทาอากาศยาน
Design and assembly aviation refuelling vehicle and aviation ground service equipment.

ประกอบธุรกิจลงทุนหรือรวมทุนในโครงการพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอมทั้งในและตางประเทศ รวมถึงใหบริการ
ดานการบริหาร ใหบริการดานเทคนิค ใหบริการดานการบริหารเงินและใหบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
พลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม
Investing or joint-investing in the projects relating to renewable energy and environment for both domestic
and international, including providing services relating to management, technical, financial management and 
other supporting services in connection with renewable energy and environmental business.

สถานีบริการนํ้ามันบริเวณดานหนาคลังนํ้ามันพิจิตร คลังนํ้ามันนครลําปาง และสถานีเพิ่มแรงดันกําแพงเพชร ของ
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ 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.

ประกอบกิจการ ขายสง ขายปลีก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอเชื่อม รับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปญหา
เกี่ยวกับดานระบบคอมพิวเตอรติดต้ังโปรแกรม
Computers & connecting devices wholesaler and retailer, providing consultancy services computer systems 
and program installation.

ประกอบกิจการการออกแบบ พัฒนา และจัดการใชงานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย (Distributed Ledger
Technology: DLT) รวมถึงใหบริการการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Case) และพัฒนาการสรางมูลคาทางการตลาด
(Value Creation Model)
Design, develop and manage distributed ledger technology (DLT), and provide business case services
as well as develop value creation model.

100.0%

90.0%90 0%

100.0%

40.0%

45.0%

75.0%

30.0%

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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2,321.15 2

In 2020, BAFS has 8 fuel storage tanks of Jet A-1, 

total contain of 96 million litres in both Don Mueang 

and Suvarnabhumi Airport Depot

1,882.45
Total Revenue  

1,882.45 Million Baht

501
410
91

Volume of fuel transferred through hydrant pipelines 

for storing at BAFS’s Aviation Fuel Storages in 2020 is 

2,321.15 million liters. There are 2 hydrant pipelines as:

 FPT Fuel pipeline

 THAPPLINE Fuel pipeline

8 96

276
Number of Knowledge Management:  
276 Knowledge sets

 Core Business in Aviation Fuel 

 Storage and Refuelling Service 

Please scan the QR Code

for BAFS Value chain

Number of Employee 501 persons
Male: 410 persons
Female: 91 persons

 Receive  Storage

There is an alternative energy
action plan.

10
5

Number of Innovations Studied: 10 Outcomes 
Number of Innovations Disseminated: 5 Outcomes

ttttttttttttttttttttttttttt

ห�วงโซ�คุณค�า
Value Chain (Disclosure 102-9)
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473.26

473.26 Million Baht

2.19
Community Development 

2.19 Million Baht

1,603 2,123

137,736Volume of fuel Provided through Hydrant

pipeline in 2020 : 1,603 million liters.

Volume of fuel distributed in 2020

: 2,123 million liters 

Number of flights serviced in 2020

: 137,736 flights.

7
7
1. Hydrant Dispenser

2. Refueller 

3. Hydrant Cart

4. Battery Electric Vehicle : BEV

5. Into-Plane Service Providers 

6. After sales service and maintenance

7. Authorized Dealer of “GENEBRE”

 (Valves and Accessories for fluid

 control and high quality taps)

1,851
4,923

Number of Flights serviced and Volume of Jet A-1 at Regional Airports in 2020

 Number of Flights: 1,851  Flights 

 Volume of Jet A-1: 4,923 million liters

 Fuel Transportation through

 Underground Pipeline

 System Business
 Labor Support Business at 

 Regional Airports
Aviation Refuelling Vehicle Design 

and Assembly
Hydrant Pipeline

System Business

 Innovation Development

 Business

  Investing or the joint-investing
  in the projects relating to renewable energy  
  and environment for both domestic and  
  international

Other Businesses

 Refuelling

17

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



Chapter 2:

บาฟส�กับความย่ังยืน
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บริษทัมอีดุมการณในการดําเนินธรุกจิทีส่อดคลองกับแนวทางของความย่ังยนื 
โดยเปาหมายสูงสุดขององคกรไมใชเพียงการแสวงหาผลกําไร แตหมายรวม
ถึงการสงมอบคุณคาตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกลุมผานการดําเนินธุรกิจที่เปน
มิตรตอสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม

บรษิทัใหความสาํคญักบัเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนืของสากล โดยนาํมา
พิจารณาอยูในกระบวนการการทํากลยุทธ ซึ่งบริษัทมีกลยุทธความยั่งยืน 
เปนหนึ่งในกลยุทธหลัก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสูการเปนธุรกิจเติมนํ้ามัน
อากาศยานในระดับสากลอยางยั่งยืนตามวิสัยทัศนที่กําหนดไววา “บริการ
ธุรกิจพลังงานอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม”

โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)’s 
business ideology is in alignment with sustainability guidelines. 
Its ultimate goal is not only the pursuit of profi t but includes 
delivering value with respect to community, society and
environment.

BAFS has placed importance on international sustainable
development goals by considering them during its strategic
planning process. BAFS’ corporate sustainability strategy is one 
among key strategies set to drive its business towards being
an international and sustainable aviation fuel service provider
following its vision: “Sustainability in Energy Services with
Awareness of Quality Safety and Environment”

BAFS’ sustainability management structure is as shown below 
diagram (Disclosure 102-18):

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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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
Supply Chain
Management

Report operating results

Report operating results

Set up a policy and supervise

Develop an operational framework

for BAFS GROUP level

โครงสร�างความย่ังยืนขององค�กร Corporate Sustainability Structure (Disclosure 102-18) 
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คณะกรรมการบริษัท
Board Level (Disclosure 102-26)

กําหนดนโยบาย เปาหมายขององคกร และกําหนดกลยุทธความยั่งยืนขององคกร รวมไปถึง
การทบทวนผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

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

บทบาท/ความรบัผิดชอบ  Roles and Responsibilities

คณะกรรมการความย่ังยืน
Corporate Sustainability Committee (CSC)

ในระดับธุรกิจ: มีการแตงต้ังคณะกรรมการความอยางย่ังยืน (Corporate Sustainability 
Committee : CSC) โดยมีประธานบริหารเปนประธานคณะกรรมการและมีผูบริหารสูงสุด
ของบริษัทในกลุมบริษัทเปนกรรมการมีหนาท่ีกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานดาน
ความย่ังยืน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุมบริษัท

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. 

คณะทํางานความย่ังยืน
Sustainability Working Group (SWG)

ในระดับบริษัท: มีการแตงตั้งคณะทํางานความยั่งยืน (Sustainability Working Group :
SWG) โดยมีกรรมการผูอํานวยการใหญเปนประธานคณะทํางาน และรองผูอํานวยการฝาย
หรือผูแทนของฝายเปนกรรมการซึ่งเปนคณะทํางานระดับปฏิบัติการแตละดานที่เกี่ยวของ
ตามประเด็นดานความยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงถึงหนวยงานที่เก่ียวของตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน

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 tosustainability materiality in order to connect to relevant units
according to their responsibilities.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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กลยุทธ�ความยั่งยืน และการตอบสนองต�อเป�าหมาย
การพัฒนาอย�างย่ังยืนของสหประชาชาติ

ตามปรัชญาการประกอบธุรกิจ บริษัทมุงมั่นการเปนตนแบบท่ีดีของการเปน
ผูนําดานการบริการพลังงานที่ดําเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืน และไดรับ
การยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อันจะสงเสริม
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงการเปนหุนสวนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดยสงมอบคุณคากับผูมีสวนไดสวนเสีย ในทิศทางท่ีเอ้ือตอ
การบรรลเุปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals 
หรือ SDGs) ตามกรอบเวลาที่โลกไดกําหนดรวมกันในป 2573 

บริษัทไดกําหนด “นโยบายความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคเปาหมายหลัก
และกลยุทธดานความย่ังยืนตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดถือการ
ดาํเนนิงานท่ีเปนเลศิเนนคณุภาพการบริการท่ีด ีดวยมาตรฐานความปลอดภัย
สูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสงมอบคุณคาตามความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

นอกจากมีนโยบายความย่ังยนืแลว บรษิทัยงัมนีโยบายท่ีมแีนวทางสอดคลอง
ตามบริบทความย่ังยนืท่ีจาํแนกเปน 3 มติ ิทัง้เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม 
รวมถึงมีเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ มีมาตรฐานในระดับสากล 
และมาตรฐานในระดับประเทศ มาประกอบการดําเนินธุรกิจเพื่อใชเปน
แนวทางไปสูความยั่งยืน 

สามารถดูรายละเอียดนโยบายความย่ังยืนและนโยบายท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมไดในรายงาน

ความยั่งยืนประจําป 2562 หนา 23 หรือ https://www.bafsthai.com/en/sustainability/

sustainability-management/policy

Sustainability Strategy to Support Sustainable

Development Goals (SDGs)

(Disclosure 102-11, 102-16)

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 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 the 
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.

Details of the Sustainability Policy and related policies are shown in the 

Sustainability Report 2019, page 23 or https://www.bafsthai.com/en/

sustainability/sustainability-management/policy
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มาตรฐานระดับสากล
International Standards

มาตรฐานระดับประเทศ
National Standards

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ISO 45001:2018
- ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012
- มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and
 Operating Standards จาก Joint Inspection Group
  (JIG) ซึ่งเปนมาตรฐานเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ
 นํ้ามันอากาศยาน การปฏิบัติการ รับ-จัดเก็บ-จาย
 นํ้ามันอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกันทั่วโลก
-  Quality Management Systems : ISO 9001:2015 
-  Occupational Health and Safety Assessment :
  ISO 45001:2018 
-  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 ที่บริษัท
 มีความเก่ียวของ
-  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.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่รายงานความยั่งยืนประจําป 2561 หนา 22, รายงานประจําป 2560 หนา 45, 109, 167 และรายงานความย่ังยืนประจําป 2560
หนา 54-55, 66-69, 74-75, 100-101 หรือ www.bafsthai.com)

(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). 

การดําเนินการเพ่ือใหองคกรมีกรอบความย่ังยืนที่ชัดเจนจากท่ีบริษัท
ไดระบุประเด็นที่เปนสาระสําคัญของการดําเนินกิจการในมิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม ตามกระบวนการพิจารณาปจจยัภายในและปจจัย
ภายนอกรวมกบัการวเิคราะหผลกระทบตอธรุกจิทัง้ทางบวกและลบ ประกอบกับ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมตลอดสายหวงโซอุปทานของ
กิจการ และจัดทําเปนกรอบความย่ังยืน (Sustainability Framework)
นาํไปสูการกําหนดเปนกลยุทธขององคกร ซึง่แสดงใหเห็นแนวทางของบริษทั
ที่ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป 2558 และกําหนดเปนแผนกลยุทธดานความ
ยัง่ยนื (2559 - 2563) และถายทอดลงมาสู 8 แผนปฏิบตักิารดานความย่ังยนื ดงันี้

To obtain an explicit sustainability framework according to the 
material topics identifi ed as signifi cant 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
expectations of all stakeholder groups throughout the supply 
chain, in order to set up the Sustainability Framework which leads 
to the determination of corporate strategies. This process indicates 
BAFS’ 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:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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กลยุทธ�มิติเศรษฐกิจ
Economic Dimension Strategy

กลยุทธ�มิติสังคม
Social Dimension Strategy

กลยุทธ�มิติส่ิงแวดล�อม
Environmental Dimension Strategy

“มุงเนนการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน เพื่อสงมอบคุณคาทาง
เศรษฐกิจที่สมดุล และไดรับการยอมรับ

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย”
“Focus on developing and improving

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

“ดําเนินกิจการตลอดหวงโซอุปทาน
ที่ครอบคลุมและรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม คุณภาพ ความปลอดภัย

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

safety and occupational health across 
the supply chain”

“สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการ
ใชทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจอยางมี

ประสิทธิภาพลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
และเปนองคกรที่ปลอยกาซเรือนกระจก

เปนศูนย”
“Create economic growth by ensuring

resource efficiency, reducing
environmentalimpacts and achieving 
net-zero greenhouse gas emissions”

การเชื่อมโยงตัวชี้วัดด�านความย่ังยืนของบริษัทกับเป�าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 เป�าหมาย
The linkage between BAFS' Sustainability Performance Indicators and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainability
Plans Goals

รายละเอียดความเช่ือมโยงตัวชี้วัดของแผนงานดานความย่ังยืนของบริษัทกับเปาหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) แสดงขอมลูตามเนือ้หาใน Website “SR2020 BAFSmicrosite”
หรอื Scan QR Code ทีแ่นบมาดวยนี้

Detail of the linkage between BAFS' Sustainability Performance
Indicators and the Sustainable Development Goals (SDGs)
is presented on the website “SR2020 BAFSmicrosite”
or scan this QR Code. https://qrgo.page.link/b1ur9
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แผนงานตามกลยุทธ�ความยั่งยืน ⁄Action Plans According to BAFS’ Sustainability Strategies

1. แผนการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
 Supply chain management plan

3. แผนการจัดการมีสวนรวมของ
 ผูมีสวนไดสวนเสีย
 Stakeholder
 engagement plan

7. แผนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
 และการบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
 Reduction of greenhouse gas   
 emissions and mitigation of climate  
 change plan

4. แผนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
 เพื่อความยั่งยืน
 Sustainable
 procurement
 plan

2. แผนการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ
 และสังคม
 Business and social innovation 
 creation plan

5. แผนการวัดระดับความพึงพอใจของ
 พนักงาน
 Employee engagement plan

8. แผนการจัดสรรและลดการใชทรัพยากร
 อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 Effi ciency and sustainability in
 the resource allocation plan

6. แผนการมีสวนรวมของชุมชน
 Community engagement plan
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การดําเนินงานกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

บริษทัมีการดําเนนิธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูมสีวนไดสวนเสียทกุกลุม
ที่ตอบสนองทั้งในเชิงบวกและลบ จากกระบวนการดําเนินธุรกิจ ดวยการ
ดาํเนนิการใหบรษิทัมกีรอบการพัฒนาอยางยัง่ยนืทีช่ดัเจนโดยกาํหนดประเดน็
สาํคญัดานความย่ังยนืของกิจการ (Material Topics) จากการพิจารณาปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ประกอบกับความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสีย
ตลอดหวงโซอุปทานของธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนของบาฟส จึงมิได
มองเพียงในระดับกระบวนการและการสงมอบบริการเทาน้ัน แตยังตองพิจารณา
การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

ในป 2563 น้ัน (Disclosure 102-40, 102-42) บริษัทดําเนินการทบทวนผูมีสวนได
สวนเสีย การจัดลาํดบักลุมผูมสีวนไดสวนเสีย พรอมท้ังการระบุความตองการ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการสรางแผนการตอบสนอง
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผลการทบทวนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียยังคงเปน
กลุมเดิม จํานวน 7 กลุม (Disclosure 102-40) ไดแก 1. ผูถือหุน 2. ลูกคา 
3. พันธมิตรทางธุรกิจ 4. พนักงาน 5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
6. ผูกาํกบัดแูล และ 7. คูแขง โดยกระบวนการดําเนินงานเปนไปตามแผนการ
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และเนื่องจากสถานการณการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทไดเพิ่มประเด็นการเชื่อมโยงที่มี
ความเก่ียวของตอประเด็นดังกลาวเพ่ือสื่อสารไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง

Stakeholders Engagement 

BAFS has conducted business in a responsible toward all
stakeholders being affected positively and negatively by its
business process. BAFS has set up an 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 holistic business operations 
across the supply chain.

In 2020, (Disclosure 102-40, 102-42) BAFS had reviewed its 
stakeholders, categorised stakeholder groups and identifi ed 
requirements, concerns and expectations of stakeholders
as well as set response plans to stakeholders. According to
stakeholder review result, BAFS is having the same 7 stakeholder 
groups (Disclosure 102-40), which are 1) Shareholders 2) Customers 
3) Business Partners 4) Employees 5) Society, Community and 
Environment 6) Regulators; and 7) Competitors. Implementation 
progresses are in accordance with the stakeholder engagement 
plans. In addition, due to the outbreak of coronavirus disease 
(COVID-19), BAFS has added issues linking to such situation in 
order to engage to stakeholders. The details are shown in the 
table below.
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

1.ผูถือหุน
ในสถานการณปกติ

Shareholders
in normal situation

• ความโปรงใสดานการกํากับ
 ดูแลกิจการ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
 และตอเนื่อง

• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ

• ประเด็นทางกฎหมายและ
 ผลกระทบตอธุรกิจ

• การเปดตลาดใหมหรือขยาย
 ขอบเขตการใหบริการ

• แผนธุรกิจที่มีการเติบโตอยาง
 ยั่งยืน

• ธุรกิจไมหยุดชะงัก
• Transparency in corporate
 governance 
• 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

• รายละเอียดบทท่ี 4 บาฟส
 กับการกํากับดูแลกิจการ
 (หนา 70 - 87)

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี

• จัดการมีสวนรวมกับผูมี
 สวนไดสวนเสียโดยตรง เชน
 การประชุม การสัมมนา 
 การสานเสวนา เปนตน
 เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียน
 ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
 สานสัมพันธกับผูมีสวนได
 สวนเสียกลุมนี้ไดอยางมี
 ประสิทธิภาพ

• บริษัทมีแผนการรองรับในการ
 ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

• Detail as shown in Chapter 4:
 Corporate Governance
 (page 70 - 87)

• Good corporate
 governance

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รายเดือน และ
 คณะกรรมการ
 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

• การแถลงผล
 การดําเนินงาน
 รายไตรมาส

• กิจกรรมนักลงทุน
 สัมพันธ

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเรื่อง
 รองเรียน

• Shareholders'
 meeting 

• Annual report 

• Quarterly
 performance
 reports 

• Investor relations
 activities

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided

ตารางแผนการมีส�วนร�วมกบัผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี ⁄Stakeholders Engagement Plans
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

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

• Setting up business
 continuity plans

ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

During the outbreak
of coronavirus 
disease (COVID-19)

• มาตรการในการรับมือ
 กับสถานการณการแพร
 ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ของบริษัท

• การบริหารจัดการภายในท่ีดี
 ตอปจจัยที่อาจสงผลกระทบ
 ตอการดําเนินธุรกิจ

• BAFS’ measures for
 with standing the outbreak
 of coronavirus disease
 (COVID-19).

• Good internal management
 on factors that may affect
 the business operation.

• รายละเอียดตามหัวขอความ
 ตอเนื่องทางธุรกิจและ
 มาตรการตอบสนองตอ
 สถานการณการแพรระบาด
 ของเชื้อไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) (หนา54 - 61)

• บริษัทประกาศใชมาตรการ
 ที่เขมงวดตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19) ทั้งตอ
 พนักงาน และบุคคลภายนอก
 ที่เก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนได
 สวนเสียอื่นๆ

• บริษัทมีการบริหารจัดการ
 ตามแผนในระบบการบริหาร
 ความตอเนื่องทางธุรกิจ
 (BCMS)

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 และคณะกรรมการ
 ความย่ังยืน
• Relevant work
 units submit
 results reports
 to superiors
 and to the
 Corporate
 Sustainability
 Committee

• การแถลงผล
 การดําเนินงาน
 รายไตรมาส

• เผยแพรขอมูลผาน
 เว็บไซตของบริษัท

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน

• Quarterly
 performance
 reports 

• Information
 Disclosed via
 BAFS’ website
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Detail as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to
 the Outbreak of Coronavirus
 Disease (COVID-19)
 (page 54 - 61).

• BAFS has promulgated
 strict measures against the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19) which
 apply to employees and
 related third parties,
 including other stakeholders.

• BAFS has managed
 according to the plans set
 in the Business Continuity
 Management System
 (BCMS). 

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided

2. ลูกคา
ในสถานการณปกติ

Customers
in normal situation

• การบริการที่มีคุณภาพและ
 ตอบสนองตอความตองการ

• การสงมอบบริการที่ปลอดภัย
 ไดมาตรฐานและตรงเวลา

• ความสามารถในการตอบสนอง
 ตอลูกคาที่เหมาะสม

• Quality services that meet
 requirements

• Deliveries of safe, standard
 and punctual services

• รายละเอียดบทท่ี 6 
 สูความย่ังยืนทางสังคม ในหัวขอ
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 และความรับผิดชอบตอลูกคา
 และผูรบับรกิาร (หนา 103 - 114)

• การบริหารหวงโซอุปทาน
 อยางมีประสิทธิภาพ

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รายเดือน
 รายไตรมาส 
 และรายป

• กิจกรรมลูกคา
 สัมพันธ

• การเขาพบลูกคา
 ตามแผนงาน

• การสํารวจความ
 พึงพอใจลูกคา
 ประจําป

• เอกสารขอมูล
 จดหมายขาว
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Appropriate customer
 response capability

• Details as shown in
 Chapter 6: Sustainable
 Society; Topics: Safety,
 Occupational Health
 and Environment, and
 Responsibilities to 
 Customers (page 103 - 114)

• Effective supply chain
 management

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors on
 a monthly,
 a quarterly and
 a yearly basis

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน

• 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

ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

During the outbreak
of coronavirus 
disease (COVID-19)

• การบริหารนํ้ามันที่จัดเก็บอยาง
 มีประสิทธิภาพในสภาวการณ
 ที่ไมปกติ

• Effective management of
 stored fuel in the unusual
 circumstance

• รายละเอียดตามหัวขอความ
 ตอเนื่องทางธุรกิจและมาตรการ
 ตอบสนองตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19)
 (หนา 54 - 61)

• บริษัทเปนผูประสานงานกลาง
 ในเรื่องการบริหารจัดการน้ํามัน
 ในคลังรวมกัน นอกจากน้ีบริษัท
 ไดสื่อสารใหกําลังใจไปยังลูกคา
 ทุกกลุมเพื่อผานวิกฤตน้ี
 ไปดวยกัน

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา

• การเขาพบลูกคา
 ตามแผนงาน

• เอกสารขอมูล
 จดหมายขาว

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• แผนงานที่เขมงวดขึ้นในการ
 ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบ
 คุณภาพนํ้ามันอยางเปนประจํา

• บริษัทตรวจสอบแหลงที่มาของ 
 Key Supply Chain ที่อาจ
 อยูในแหลงระบาดของเช้ือไวรัส
 และจัดการ Spare Part ที่จะมี
 ผลตอกระบวนการรับ จัดเก็บ
 และจายนํ้ามัน

• Details as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to the
 Outbreak of Coronavirus
 Disease (COVID-19)
 (page 54 - 61).

• BAFS is a central
 coordinator on joint fuel
 management at the fuel
 storage. Also, BAFS has
 communicated to
 encourage all customer
 groups to overcome the
 crisis together.

• Strict operating plan on
 fuel quality monitoring
 regularly.

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors

• Customer visits as
 planed 

• Communicating
 regularly via
 documents and
 new releases

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS examines a source of
 a key supply chain that
 may be in a virus
 transmission area and
 manages spare part that
 may affect fuel storage and
 distribution processes.

3. พันธมิตรทางธุรกิจ
ในสถานการณปกติ

Business Partners
in normal situation

• กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
 ที่โปรงใส

• การใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
 ตรงเวลา

• การเปนพันธมิตรเพื่อเพิ่มคุณคา
 ตอกันอยางยั่งยืน

• การจายคาตอบแทนที่เปนธรรม

• ความโปรงใสดานการกํากับดูแล
 กิจการ

• ความเครงครัดในการปฏิบัติตาม
 เง่ือนไขตางๆ ที่ไดตกลงกันไว

• ประเด็นทางกฎหมายและ
 ผลกระทบตอธุรกิจ

• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา
 ของการแขงขันที่ดี และไม  
 ทําลายชื่อเสียงของคูแขง

• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มี
 ตอเจาหนี้โดยเครงครัด

• การดําเนินการโดยที่กิจการไมมี
 การหยุดชะงัก

• รายละเอียดบทท่ี 4 บาฟสกับ
 การกํากับดูแลกิจการ และ
 บทที่ 5 สรางความย่ังยืนทาง
 เศรษฐกิจ ในหัวขอการบริหาร
 หวงโซอุปทาน (หนา 88 - 101)

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี

• การบริหารหวงโซอุปทาน
 อยางสมดุล

• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนี้ทราบถึงสิ่งที่ผูมีสวนได  
 สวนเสียใหความสนใจผานส่ือ
 ตางๆ

• Details as shown in Chapter 4: 
 Corporate Governance,
 and Chapter 5: Economic
 Sustainability; Topic: Supply
 Chain Management
 (page 88 - 101)

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รายเดือน
 รายไตรมาส
 และรายป

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors on
 a monthly,
 a quarterly and
 a yearly basis

• ประชุมรวมกัน
 ตามวาระ

• ติดตอสื่อสาร
 ผานอีเมลและ
 โทรศัพทอยาง
 สมํ่าเสมอ

• การเขาไปเยี่ยมชม
 บริษัทของคูคา

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน

• Having meetings
 as appropriate 

• Communicating
 regularly via
 e-mail and
 telephone 
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Transparent procurement
 process 

• Appropriate and punctual
 payment 

• Being alliances to add
 sustainable values to one
 another 

• Fair payment 

• Transparency in corporate
 governance 

• Strict compliance with
 contractual obligations

• Legal issues and impacts
 on business 

• Compliance with the rules
 of fair competition and
 refrain from defaming
 business competitors
 through slander 

• Stringent compliance with
 conditions given to
 creditors 

• Business uninterrupted

• Good corporate
 governance

• Balanced supply chain
 management

• Communicating issues
 being interested in this
 group of stakeholder via
 a communication media
 provided 

• Visiting business
 partners’
 establishments

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

During the outbreak
of coronavirus 
disease (COVID-19)

• มาตรการในการรับมือกับ
 สถานการณการแพรระบาด
 ของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ของบริษัท

• การบริหารจัดการภายในท่ีดี
 ตอปจจัยที่อาจสงผลกระทบ
 ตอการดําเนินธุรกิจการบริหาร
 จัดการหวงโซอุปทานไดอยางมี
 ประสิทธิภาพในภาวะฉุกเฉิน

• BAFS’ measures for
 withstanding the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19)

• Good internal management
 on factors that may affect
 the business operation and
 effective supply chain
 management in an
 emergency.

• รายละเอียดตามหัวขอ
 ความตอเนื่องทางธุรกิจและ
 มาตรการตอบสนองตอ
 สถานการณการแพรระบาด
 ของเชื้อไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) (หนา 54 - 61)

• บริษัทประกาศใชมาตรการ
 ที่เขมงวดตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19) ทั้งตอ
 พนักงาน และบุคคลภายนอก
 ที่เก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนได
 สวนเสียอื่นๆ

• บริษัทมีการบริหารจัดการ
 ตามแผนในระบบการบริหาร
 ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
 ประสานงานกับพันธมิตร
 ทางธุรกิจ ในกรณีฉุกเฉิน
 วาสามารถใหบริการ และ
 สงสินคาใหบริษัทไดในเวลา
 ที่กําหนดหรือไม ตามแผน
 (Business Continuity Plan :
 BCP) ของแผนกจัดซื้อจัดจาง

• บรษิัทตรวจสอบแหลงที่มาของ
 Key Supply Chain ที่อาจ
 อยูในแหลงระบาดของเช้ือไวรัส
 และจัดการ Spare Part ที่จะมี
 ผลตอกระบวนการรับ จัดเก็บ
 และจายนํ้ามัน

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors

• ติดตอสื่อสารผาน
 อีเมลและโทรศัพท
 อยางสมํ่าเสมอ

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน

• จัดการเสวนา
 ในประเด็นการ
 ตอบสนองตอ
 การแพรระบาด
 ของเชื้อไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ในการ
 สัมมนาจรรยาบรรณ
 สําหรับคูคา คูธุรกิจ

• Communicating
 regularly via
 e-mail and
 telephone 

• Complaints or
 suggestions
 made via
 channels
 provided
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• จัดการเสวนาในประเด็น
 การตอบสนองตอการแพร
 ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ในการสัมมนา
 จรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจ

• Details as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to
 the Outbreak of
 Coronavirus Disease
 (COVID-19) (page 54 - 61)

• BAFS has promulgated
 strict measures against the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19) which
 apply to employees and
 related third parties,
 including other stakeholders.

• BAFS has managed according
 to the plans set inthe
 Business Continuity
 Management System
 (BCMS) and coordinates in
 case of emergency to
 inquire whether business
 partners can provide
 services or deliver products
 to BAFS on schedules or
 not following the business
 continuity plan (BCP) of the
 Procurement Department.

• Organising a
 discussion panel
 on issues
 responding to
 the outbreak of
 coronavirus
 disease
 (COVID-19) at the
 seminar on Code
 of Conduct for
 Business Partners.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS examines a source of
 a key supply chain that
 may be in a virus
 transmission area and
 manages spare parts that
 may affect fuel storage and
 distribution processes.

• Organising a discussion
 panel on issues responding
 to the outbreak of
 coronavirus disease
 (COVID-19) at the seminar
 on Code of Conduct
 for Business Partners

4. พนักงาน

ในสถานการณปกติ

Employees
(in normal situation)

• คาตอบแทนสิทธิประโยชน
 ความมั่นคงในอาชีพ

• การเติบโตในสายงาน
 ความกาวหนาทางสายอาชีพ

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 ในการทํางาน

• การสื่อสารเก่ียวกับทิศทางธุรกิจ
 และผลประกอบการของบริษัท

• การเสริมสรางแรงงาน
 สัมพันธที่ดี

• การสงเสริมองคความรู

• Compensation, benefits,
 and career security

• รายละเอียดบทท่ี 6 
 สูความย่ังยืนทางสังคมในหัวขอ
 ความย่ังยืนดานบุคลากร
 (หนา 116 - 129)

• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนี้ ทราบถึงสิ่งที่ผูมีสวนได
 สวนเสียจะไดรับประโยชน  
 จากส่ือประชาสัมพันธของ
 องคกร และกิจกรรมของ
 พนักงาน ตลอดจนการเปด
 เวทีประชุมเพื่อพูดคุยในเรื่อง
 ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน
 ที่พึงไดรับ

• การสํารวจความพึงพอใจ
 และความผูกพันของพนักงาน

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors

• การประชุมพนักงาน
 เพื่อชี้แจงผล
 การดําเนินงาน
 ประจําป

• วารสารพนักงาน
 ประจําเดือน

• การสํารวจความ
 พึงพอใจและความ
 ผูกพันของพนักงาน

• กิจกรรม HR สัญจร

• กิจกรรมพนักงาน  
 สัมพันธ

• การส่ือสารขอมูล
 ขาวสารผานชองทาง
 สื่อสารภายใน
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Career path and
 progression 
• Occupational health and
 safety in working conditions 
• Communicating the
 Company’s business
 direction and performance 
• Strengthening good
 employee relations 
• Promoting bodies of
 knowledge

• กิจกรรม HR สัญจร
• Detail as shown in Chapter 6:
 Sustainable Society;
 Topic: Human Resource
 Sustainability
 (page 116 - 129)
• Communicating benefits
 given to this group of
 stakeholders via corporate
 media and employee
 activities including
 arranging employee
 meetings for discussion
 on welfare and benefits
 that they shall obtain.
• Employee Satisfaction
 Survey and Commitment
• Mobile HR meeting

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเรื่อง
 รองเรียน
• สายดวน HR
 Hotline
• Employee
 meeting for
 annual
 performance
 presentation 
• Monthly
 employee journal 
• Employee
 Satisfaction
 Survey and
 Commitment 
• mobile HR
 meeting
• Employee
 relations activities 
• Information and
 news release via
 internal
 communication
 channels 
• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided 
• HR Hotline

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

During the outbreak
of coronavirus 
disease (COVID-19)

• มาตรการในการรับมือกับ
 สถานการณการแพรระบาดของ
 เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ของบริษัท

• การบริหารจัดการภายในท่ีดี
 ตอปจจัยที่อาจสงผลกระทบ
 ตอการดําเนินธุรกิจการปรับ
 รูปแบบการทํางานใหสอดคลอง
 กับสถานการณ

• BAFS’ measures for
 withstanding the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19)

• Good internal management
 on factors that may affect
 the business operation and
 adjustment of work formats
 to fit the situation

• รายละเอียดตามหัวขอความ
 ตอเนือ่งทางธรุกจิและมาตรการ
 ตอบสนองตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19)
 (หนา 54  - 61)
• บริษัทประกาศใชมาตรการ
 ที่เขมงวดตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19) ทั้งตอ
 พนักงาน และบุคคลภายนอก
 ที่เก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนได
 สวนเสียอื่นๆ

• บริษัทมีแผนการรองรับใน
 การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
 ทั้งในสถานการณปกติและ
 สถานการณที่ไมปกติ รวมถึง
 ปรับกระบวนการทํางานที่ให
 เอื้อตอการทํางานที่บาน
 และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให
 สนับสนุนพนักงานในการทํางาน
 ไดทุกที่ ทุกเวลา

• บริษัทสื่อสารขอมูลหลัก
 เก่ียวกับสถานการณการระบาด
 ในระดับประเทศ เพื่อสื่อสาร
 ไปยังพนักงาน

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอผูบังคับ
 บัญชารายเดือน และ
 คณะกรรมการ
 ความย่ังยืน
 รายไตรมาส

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors on
 a monthly and
 a quarterly basis

• การประชุมพนักงาน
 เพื่อชี้แจงผล
 การดําเนินงาน
 ประจําป

• วารสารพนักงาน
 ประจําเดือน

• กิจกรรม HR สัญจร

• กิจกรรมพนักงาน
 สัมพันธ

• การส่ือสารขอมูล
 ขาวสารผานชองทาง
 สื่อสารภายใน

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเร่ือง
 รองเรียน

• สายดวน
 HR Hotline

• Employee
 meeting for annual
 performance
 presentation 

• Monthly
 employee journal 

• mobile HR
 meeting

• Employee
 relations activities
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• บริษัทจัดเวทีใหผูบริหารพบปะ
 กับพนักงานระดับปฏิบัติการ
 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
 ในการทํางาน รวมถึงใหขอมูล
 เก่ียวกับการรับมือกับ
 สถานการณดังกลาว เพื่อสราง
 ความเช่ือมั่นใหกับพนักงาน
 ทุกคน โดยการยึดหลักการรักษา
 พนักงานทุกคนท้ังองคกร

• บริษัทจัดทําชองทางการ
 สื่อสารใหม เพื่อเปนชองทาง
 การส่ือสารระหวางพนักงานกับ
 ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 ในชองทาง HR Hotline
 ที่สามารถพูดคุยและถาม
 ขอซักถามในประเด็นตางๆ
 ผานชองทางนี้ไดทุกที่ทุกเวลา

• Details as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to
 the Outbreak of
 Coronavirus Disease
 (COVID-19) (page 54  - 61)

• BAFS has promulgated
 strict measures against the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19) which
 apply to employees and
 related third parties, including
 other stakeholders.

• Information and
 news release via
 internal
 communication
 channels 

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided 

• HR Hotline
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS has set plans to
 support business continuity
 in both normal and
 unusual situations,
 including adjusting work
 processes that are
 conducive for working at
 home and developing
 technologies to support
 employees to work
 anywhere and anytime.

• BAFS has communicated
 essential information about
 the pandemic outbreak
 situation at the national
 level to employees.

• BAFS provides a forum
 for executives to meet with
 operational employees to
 boost employee morale
 and provide information
 regarding how to deal with
 the situation, which has
 built employee confidence,
 by adhering to the principle
 of employee retention.

SUSTAINABILITY REPORT 2020

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
PUBLIC COMPANY LIMITED

WWEWE AAW RE CE CE CCR ARBOBOA N NN NENENEUTRARAALL

40



กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS has provided HR
 Hotline; a new
 communication channel
 between employees and
 Human Resources and
 Administration Department,
 to facilitate discussions and
 queries on issues that can
 communicate through this
 channel anywhere and
 anytime.

5. สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ในสถานการณปกติ

Society, Community,
and Environment
in normal situation

• ความผูกพันของชุมชนตอองคกร

• การไมเกิดผลกระทบจาก
 การดําเนินงานตอสังคมชุมชน
 และสิ่งแวดลอม

• การพัฒนาของชุมชนเพื่อ
 การพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

• การดูแล สังคม สิ่งแวดลอม
 และสุขภาพของคนในชุมชน
 รอบพื้นที่ประกอบการ

• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

• Community commitment 

• Non-operational impact
 on social, community, and
 environment 

• Community development
 for sustainable self-reliance

• รายละเอียดบทท่ี 6 สูความ
 ยั่งยืนทางสังคมในหัวขอ
 การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
 สังคม (หนา 130 - 139) และ
 รายละเอียดบทท่ี 7 ควบคู
 ไปกับการดูแลส่ิงแวดลอม
 (หนา 140 - 165)

• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมนี้ทราบถึงสิ่งที่ผูมีสวนได
 สวนเสียใหความสนใจผาน
 สื่อประชาสัมพันธชุมชน หรือ
 บอกผานผูนําชุมชน รวมไปถึง
 หนวยงานสวนทองถิ่น

• หนวยประสานงานกลาง
 ของบริษัท สามารถติดตอไดงาย

• การจัดทําแผนและทบทวน
 แผนงานประจําปรวมกัน

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รายเดือน
 รายไตรมาส รายป
 รวมไปถึงรายงาน
 ผานคณะทํางาน
 ความย่ังยืน

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors on
 a monthly and
 a quarterly basis,
 including
 submitting reports
 through
 Sustainability
 Working Group.

• การเย่ียมเยือน
 พบปะตามแผนงาน
 ชุมชน

• โครงการและ
 กิจกรรมเพ่ือสังคม
 ชุมชนและ
 สิ่งแวดลอม

• การประชุมรวมกับ
 ชุมชนและองคกร
 สวนทองถิ่น ผาน
 คณะกรรมการ
 สรางเสริมสุขภาวะ
 ชุมชน หมู 2, 9, 10

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเรื่อง
 รองเรียน
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Social and environmental
 responsibility, including
 healthcare for people living
 in communities around the
 operating sites 

• Area economic
 development

• Details as shown in
 Chapter 6: Sustainable
 Society; Topic: Community
 Engagement
 (page 130 - 139) and
 Chapter 7: Caring for the
 Environment
 (page 140 - 165)

• Communicating issues
 being interested in this
 group of stakeholders via
 community relation media
 or community leaders,
 including local agencies.

• Corporate Contact Center
 is easily reached.

• Having conclusions for
 practical co-operations.

• Community visits
 as planed

• Social,
 community and
 environmental
 projects and
 activities

• Having the
 meetings with the
 communities and
 local organisations
 through the
 Community
 Wellbeing
 Promotion
 Committees of
 Moo 2, 9 and 10.

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided.

ในสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

During the outbreak
of coronavirus 
disease (COVID-19)

• มาตรการในการรับมือ
 กับสถานการณการแพรระบาด
 ของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ของบริษัท

• การบริหารจัดการภายในท่ีไมมี
 ผลกระทบตอชุมชน สังคม และ
 สิ่งแวดลอม

• รายละเอียดตามหัวขอความ
 ตอเนื่องทางธุรกิจและมาตรการ
 ตอบสนองตอสถานการณการ
 แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) (หนา 58 - 59,
 132 -139)

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รวมไปถึงรายงาน
 ผานคณะทํางาน
 ความย่ังยืน

• การเย่ียมเยือนพบปะ
 ชุมชนที่ไดผลกระทบ

• การประชุมรวมกับ
 ชุมชนและองคกร
 สวนทองถิ่น ทั้งใน
 รูปแบบออนไลน
 และประชุมปกติ
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS’ measures for
 withstanding the outbreak
 of coronavirus disease
 (COVID-19)

• Internal management shall
 not affect community,
 society, and environment

• บริษัทประกาศใชมาตรการ
 ที่เขมงวดตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19) ทั้งตอ
 พนักงาน และบุคคลภายนอก
 ที่เก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนได
 สวนเสียอื่นๆ

• บริษัทจัดการทบทวนแผนงาน
 การมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อนํา
 ประเด็นที่เก่ียวของกับ  
 สถานการณ COVID-19
 ปรับในแผนชุมชนประจําปตาม
 ความเหมาะสมกับสถานการณ
 เปนการสรางความเช่ือมั่นตอ
 การดําเนินงานของบริษัท
 ท้ังในสถานการณปกติ และ
 สถานการณวิกฤติ

• บริษัทดําเนินการตามแผน
 การมีสวนรวมกับชุมชน โดยมี
 แผนงานในเชิงปองกัน และ
 แกไขตามสถานการณฉุกเฉิน
 ซึ่งในสวนของแผนการปองกัน
 ชมุชนกบัสถานการณ COVID-19
  บริษัทมีการแจกหนากากอนามัย
 และเจลแอลกอฮอลลใหแก
 ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่
 หางไกล รวมถึงการจัดที่ทิ้งขยะ
 สําหรับขยะที่มีการปนเปอนไว
 ประจําจุดตางๆ ทั่วทั้งบริษัท

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors
 including
 submitting reports
 through
 Sustainability
 Working Group.

• การรองเรียนหรือ
 เสนอแนะผาน
 ชองทางรับเรื่อง
 รองเรียน

• การประชุมรวมกับ
 ชุมชนและองคกร
 สวนทองถิ่น
 ผานคณะกรรมการ
 สรางเสริมสุขภาวะ
 ชุมชนหมู 2, 9, 10

• Visiting the
 communities that
 have been
 affected.

• Having the
 meetings with the
 communities and
 local organisations
 both online and
 regular meeting
 formats.

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided.
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

•  บริษัทไดมีการแจกถุงปนสุข
 ใหกับชุมชนโดยรอบท่ีไดรับ
 ความเดือดรอน และไดเขารวม
 การประชุมในระดับตําบล
 รวมกับหนวยงานสวนทองถิ่น
 และชุมชน เพื่อแลกเปล่ียน
 เรือ่งของการนําเอา New Normal 
 จากสถานการณ COVID-19
 มาปรับใชกับการทํางานชุมชน
 ในพื้นที่
• Details as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to the
 Outbreak of Coronavirus
 Disease (COVID-19)
 (page 58 - 59, 132 -139)
• BAFS has promulgated
 strict measures against the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19) which
 apply to employees and
 related third parties,
 including other stakeholders.
• BAFS has reviewed the
 community engagement
 programs to include issues
 related to the COVID-19
 into the annual community
 plan as appropriate, which
 builds confidence in BAFS’
 operations both in normal
 and critical situations

• Having the
 meetings with the
 communities and
 local
 organisations
 through the
 Community
 Wellbeing
 Promotion
 Committees of
 Moo 2, 9 and 10.
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• BAFS has implemented the
 community engagement
 programs following the
 preventive plans and
 problem-solving in
 emergencies. For the
 community protection plan
 against the COVID-19
 situation, BAFS has
 distributed sanitary masks
 and alcohol gel to the
 surrounding and remote
 communities, including
 arranging waste disposal
 areas for contaminated
 wastes at various points
 throughout the Company’s
 areas.

• BAFS handed out bags of
 happiness sharing to the
 surrounding communities
 that had been affected as
 well as participated in the
 district meetings together
 with local authorities and
 communities to exchange
 and apply ideas relating
 to the new normal caused
 by the COVID-19 situation
 to the community works in
 the areas.
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

6. ผูกํากับดูแล
ในสถานการณปกติ

Regulators
in normal situation

• การปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
 แตละหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ความพรอมของเอกสารเพ่ือ
 การตรวจสอบเอกสาร

• มาตรฐานความปลอดภัยของ
 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
 (มหาชน)

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 ในการทํางาน

• ปองกันผลกระทบดาน
 สิ่งแวดลอม

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
 ขอกําหนด ขอบังคับที่เกี่ยวของ
 กับการดําเนินธุรกิจ ดวยความ
 รับผดิชอบ ถูกตองและโปรงใส

• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ

• ความโปรงใสดานการกํากับดูแล
 กิจการ

• ประเด็นทางกฎหมายและ
 ผลกระทบตอธุรกิจ

• Compliance with rules of
 related agencies

• Document readiness for
 verification

• Airports of Thailand PLC’s
 safety standards

• Occupational health and
 safety in working conditions

• รายละเอียดบทท่ี 4 บาฟสกับ
 การกํากับดูแลกิจการ
 (หนา 70 - 84)

• รายละเอียดบทท่ี 5 สรางความ
 ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ในหัวขอ
 การบริหารหวงโซอุปทาน
 (หนา 92 - 101)

• รายละเอียดบทท่ี 6 สู
 ความย่ังยืนทางสังคม ในหัวขอ
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 และหัวขอความรับผิดชอบ
 ตอลูกคาและผูรับบริการ
 (หนา 103 - 115)

• รายละเอียดบทท่ี 7 ควบคูไปกับ
 การดูแลส่ิงแวดลอม
 (หนา 140 - 165)

• การทําตามหลักเกณฑ และคําส่ัง
 ตลอดจนนโยบายของกลุม
 ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

• บุคลากรมีความปลอดภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ

• ติดตามการตรวจวัดผลกระทบ
 ดานส่ิงแวดลอมตอการดําเนิน
 กิจกรรมของบริษัท

• Detail as shown in
 Chapter 4: Corporate
 Governance (page 70 - 84)

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา
 รายเดือน
 รายไตรมาส รายป
 รวมไปถึงรายงาน
 ผานคณะทํางาน
 ความย่ังยืน

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors on
 a monthly,
 a quarterly, and
 a yearly basis,
 including
 submitting reports
 through
 Sustainability
 Working Group.

• จัดทํารายงานประจํา
 ปพรอมสงเอกสาร
 ประกอบ

• การทําหนังสือแจง/
 การขออนุญาต

• สื่อสารผานสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส

• ประชุมรวมกัน

• การรวมซอมแผน
 ฉุกเฉินและแผนความ
 ตอเนื่องทางธุรกิจ

• การรองเรียนผาน
 ชองทางรับเรื่อง
 รองเรียน

• Submitting annual
 report and
 supporting
 documents 

• Issuing notification
 letter/permit
 application 

• Communicating
 via electronic
 media 

• Meetings
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• 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

• Legal issues and impacts
 on business

• Detail as shown in
 Chapter 5: Economic
 Growth; Topic: Supply Chain
 Management
 (page 92 - 101)

• Details as shown in 
 Chapter 6: Sustainable
 Society; Topic: Safety,
 Occupational Health and
 Environment, and
 Responsibilities to
 Customers (page 103 - 115)

• Detail as shown in
 Chapter 7: Caring for the
 Environment (page 140 - 165)

• Compliance with
 stakeholders’ criteria,
 orders, and policies 

• Providing safety to personnel 

• Compliance with related
 laws and other regulations

• Monitoring on environmental
 impact caused by the
 Company’s activities

• Mutually
 rehearsing
 emergency plan
 and business
 continuity plan

• Complaints or
 suggestions made
 via channels
 provided

ในสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19)

• มาตรการในการรับมือกับ
 สถานการณการแพรระบาด
 ของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ของบริษัท

• รายละเอียดตามหัวขอความ
 ตอเนื่องทางธุรกิจและมาตรการ
 ตอบสนองตอสถานการณ
 การแพรระบาดของเช้ือไวรัส
 โคโรนา (COVID-19)
 (หนา 54 - 61)

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 รายงานผลตอ
 ผูบังคับบัญชา

• การทําหนังสือแจง/
 การขออนุญาต

• สื่อสารผานสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

During the outbreak
of coronavirus
disease (COVID-19)

• การบริหารจัดการภายในท่ีดีตอ
 ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอ
 การดําเนินธุรกิจและผูกํากับดูแล

• BAFS’ measures for
 withstanding the outbreak
 of coronavirus disease
 (COVID-19)

• Good internal management
 on factors that may affect
 the business operation and
 regulators

• บริษัทประกาศใชมาตรการ
 ที่เขมงวดตอสถานการณการ
 แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
 (COVID-19) ทั้งตอพนักงาน
 และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
 รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ

• บริษัทมีการบริหารจัดการตาม
 แผนในระบบการบริหาร
 ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
 บริษัทใชหลักการปฏิบัติงาน
 ดวย Safety team ของฝาย
 ปฏิบัติการเพ่ือใชเปนชองทาง
 การส่ือสารขอมูล และ
 การตอบโตตอเหตุฉุกเฉิน
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ใชโครงสรางของ Safety team
 โดยปรับเปาหมายเพ่ิมเติม
 เพื่อการตอบสนองตอ
 สถานการณ COVID-19
 ในบริเวณพื้นที่ควบคุมของ
 ผูกํากับดูแล

• การจัดตารางการทํางานโดยให
 จํานวนของผูเขาปฏิบัติงาน
 ในพื้นที่ลดลงตามปริมาณงาน
 เพื่อลดความแออัด ในบริเวณ
 พื้นที่ควบคุมของผูกํากับดูแล

• Relevant work
 units submit
 reports on results
 to superiors

• ประชุมรวมกัน

• การรวมซอมแผน
 ฉุกเฉินและแผน
 ความตอเนื่อง
 ทางธุรกิจ

• Issuing notification
 letter/permit
 application 

• Communicating
 via electronic
 media 

• Mutually
 rehearsing
 emergency plan
 and business
 continuity plan
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Details as shown in Topic:
 Business Continuity and
 Response Measures to the
 Outbreak of Coronavirus
 Disease (COVID-19)
 (page 54 - 61)

• BAFS has promulgated
 strict measures against the
 outbreak of coronavirus
 disease (COVID-19) which
 apply to employees and
 related third parties,
 including other stakeholders.

• BAFS has managed
 according to the plans set
 in the Business Continuity
 Management System
 (BCMS). BAFS has also used
 the Safety Team of the
 Operations as a channel for
 communication and
 effective emergency response.

• Using the Safety Team
 structure and adjusting
 additional targets to
 respond to the COVID-19
 situation in regulators’
 controlled areas.
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Groups of

Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย หรือประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียให�ความสําคัญ
Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนอง
ต�อความคาดหวังและประเด็น
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

Response Approaches

Stakeholders’ Concerns

and Expectations

(Disclosure 102-43)

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีส�วนร�วม /
 ช�องทางการส่ือสาร

Engagement

Methods / 

Communication

Channels

(Disclosure 102-43)

• Workforce scheduling
 by reducing the number
 of employees entering the
 operating sites following
 the workload to reduce
 congestion in regulators’
 controlled areas.

7. คูแขง

Competitors

• การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
• Fair operating practices

• การตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น
• ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ

• Anti-corruption 

• Business transparency

• หนวยงานที่เก่ียวของ
 คอยติดตาม

• To be followed
 up by related
 agencies.

• ติดตามและจัด
 ชองทางสื่อสาร
 เพื่อเขาถึงขอมูล

• Following up and
 arranging
 communication
 channels to
 access
 information
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กระบวนการกําหนดประเด็นท่ีเป�นสาระสําคัญ

บริษัทดําเนินการคัดเลือกเนื้อหา และระบุประเด็นสําคัญ (Materiality
Topics) โดยพิจารณาจากความเส่ียงภายในองคกร ความเส่ียงภายนอกองคกร 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ และโอกาสของธุรกิจ ที่ครอบคลุมประเด็น
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยกระบวนการคัดลือกประเด็นที่เปน
สาระสาํคญั (Materiality) ตามมาตรฐานกรอบการรายงานความยัง่ยนืสากล
GRI Standard ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวม โดยในขั้นตอน
การจัดประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนใช Materiality Matrix พิจารณา
ผลการทดสอบประเด็นสําคัญแตละประเด็นใน 2 ดาน คือ ประเด็นสําคัญ
อันเกิดจากการดําเนินงานขององคกร (แกนนอน) และ ประเด็นที่สําคัญ
ตอผู มีส วนไดสวนเสีย (แกนตั้ง) จนไดเปนประเด็นความย่ังยืนที่มี
สาระสําคัญ โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ความสมบูรณของเนื้อหา (Completeness) สอดคลองและความ
ครอบคลุมทุกดานของการดําเนินธุรกิจ ตอประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน
ที่สอดคลองในบริบทดานความยั่งยืน (Sustainability Context)
ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยสํานักพัฒนาอยางยั่งยืน
และส่ือสารองคกรสรุปผลการทบทวนเพ่ือเสนอฝายบริหารพิจารณารับรอง
ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

Materiality Assessment (Disclosure 102-46)

BAFS has screened and identifi ed material topics by considering 
its internal and external risks as well as business risks and 
opportunities, all of which covered economic, social, and
environmental dimensions, including its stakeholders’ concerns 
and expectations. Through engagement processes, BAFS’s
screening methods for materiality are aligned with the GRI
Standards. To obtain material topics, a materiality matrix was 
applied for assessing material issues with two distinctive 
considerations, namely, Signifi cance Issues Caused by BAFS’ 
Operations (x-axis) and Signifi cance Issues Concerned by 
Stakeholder (y-axis). BAFS has also checked content
completeness to ensure consistency and coverage of all
operational aspects against the material topics in sustainability 
context which includes economic, social, and environmental 
dimensions. Then, assessment results on materiality topics
summarized by the Corporate Sustainable Development and 
Communication Offi ce would be presented to the Management 
for approval (Disclosure 102-40).
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1. การระบุประเด็นสําคัญ (Identification)

หนวยงานที่เกี่ยวของในบริษัทรวบรวมขอมูลประเด็นความสําคัญดานความ
ยั่งยืนท้ังปจจัยภายใน (ทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงานในอนาคต
ขององคกร) และภายนอกองคกร (ประเด็นความตองการและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนทิศทางความยั่งยืนของโลก ซึ่งประเด็น
ที่มาปจจัยภายในนั้น มาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหารและ
พนักงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพ่ือระบุประเด็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
และทิศทางขององคกร ประเด็นที่มาจากปจจัยภายนอกนั้น มาจากการท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและมีความรับผิดชอบตามแผนการมีสวนรวมกับ
ผูมสีวนไดสวนเสยีโดยตรง เขาไปพบปะ ประชมุ เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กับผู มีสวนไดสวนเสียทุกกลุ มเพื่อระบุประเด็นที่ผู มีสวนไดสวนเสียให
ความสาํคญั รวมถงึการนาํทศิทางของธรุกจิในระดบัสากลมาพจิารณาประเดน็
รวมดวย

2. การลําดับประเด็นสําคัญ (Prioritization)

หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาถึงความสําคัญของประเด็นและจัดลําดับ
ความสําคัญ โดยใชแนวทางในการพิจารณาประเด็นที่เปนความสําคัญของ
ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดหวงโซ
อุปทาน โดยมีขั้นตอนการจัดประเด็นสําคัญโดยใช Materiality Matrix
ที่พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นสําคัญแตละประเด็นใน 2 ดาน คือ 
ประเด็นสําคัญอันเกิดจากการดําเนินงานขององคกร (แกนนอน) และ 
ประเด็นที่สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย (แกนตั้ง) ซึ่งในป 2562 ตอเนื่องถึง
ป 2563 มีการทบทวนประเด็นที่เปนสาระสําคัญขององคกร เปนประเด็น
ทั้งหมด 9 ประเด็น 

3. การทวนสอบประเด็น (Validation)

เมือ่ไดประเด็นทีเ่ปนสาระสําคัญขององคกรทัง้ 9 ประเด็นทีผ่านการพิจารณา
จากกรรมการผูอํานวยการใหญ คณะทํางานความยั่งยืน และเห็นชอบจาก
คณะกรรมการความยั่งยืนแลวนั้น (Disclosure 102-32) บริษัทจึงปรับเนื้อหา
ของแผนงานความย่ังยืนทั้ง 8 แผนงาน ใหสอดคลองตามประเด็นท่ีเปน
สาระสําคัญรวมถึงกําหนดแนวทางการตอบสนองตอผู มีสวนไดสวนเสีย
ในประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม 

1. Material Topics Identifi cation

BAFS’s internal and relevant units shall collect material topics 
including internal factors (corporate direction, goals, and 
operational plans in the future) and external factors (stakeholders’ 
requirements, concerns, and expectations, including global
sustainability direction). The material topics from the internal 
factors are derived from the relevant executives and employees 
who attended workshops to identify stakeholders’ issues and
the corporate direction. The material topics from the external 
factors are derived from the relevant units directly taking
responsibilities following BAFS’s stakeholder engagement plans. 
These relevant units shall visit and participate in the meetings
to exchange opinions with all stakeholder groups to identify 
material topics being concerned by stakeholders while taking
into account the global business directions as well.

2. Material Topics Prioritization

BAFS’s relevant units shall consider and prioritize the material 
topics, particularly on the issues that matter to 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, Signifi cance Issues Caused by BAFS’ Operations
(x-axis) and Signifi cance Issues Concerned by Stakeholder 
(y-axis). From 2019 to 2020, BAFS’s material topics were
reviewed and categorized into 9 topics.

3. Material Topics Validation

After having obtained 9 material topics that were considered by 
the President and the Sustainability Working Group as well as 
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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ผลการทบทวนประเด็นท่ีเป�นสาระสําคัญขององค�กร
Materiality Topics of BAFS (Disclosure 102-47)

มิติเศรษฐกิจ ⁄Economic Dimension

1. การบริหารจัดการระบบใหบริการน้ํามันอากาศยาน
 และการกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจ
 Into-plane service management and economic
 value distribution

มิติสังคม ⁄Social Dimension

2.  การพัฒนาบุคลากร
 Human resource development

3.  สุขภาวะในการทํางาน
 Workplace wellbeing

4.  การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
 Community engagement and development

5.  ความม่ันคงปลอดภัยและแผนการตอบสนองชุมชน
 Community security and response plan

6.  การปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance

7.  การตอตานทุจริต
 Anti-corruption

มิติส่ิงแวดล�อม ⁄Environmental Dimension

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
 Mitigation of impact and environmental
 development

9. ประสิทธิภาพพลังงาน และการเปล่ียนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change

ประเด็นสําคัญอันเกิดจากการดําเนินงานขององค�กร
Significance to BAFS
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ความต�อเนื่องทางธุรกิจและมาตรการตอบสนอง
ต�อสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-19)

การดาํเนนิงานตามแผนบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิของบรษิทักาํหนดเปน
นโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจพรอมทั้งการปองกันภัยคุกคาม
ที่สงผลตอการหยุดชะงักของกิจการ เกินกวาระดับท่ียอมรับไดตลอดจน
การเตรียมการเพ่ือทําใหมีความม่ันใจวาบริษัทจะสามารถฟนคืนกิจกรรม
สาํคัญใหไดภายในเวลาที่กําหนด โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทจะพัฒนาระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน
 การบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิเพือ่ใหการบรหิารจดัการความตอเนือ่ง
 ทางธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล

2. ผูบริหารและพนักงานของ BAFS มหีนาทีพ่ฒันาระบบบริหารความตอเน่ือง
 ทางธุรกิจ ตามบทบาทหนาท่ีและขอบขายท่ีรับผิดชอบที่กําหนดใน
 ระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

3. ผู บริหารทุกคน มีหนาที่รับผิดชอบในการผลักดันและสนับสนุน
 การดาํเนนิงานดานตางๆ ตามกระบวนการบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ 
 รวมท้ังเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรเพ่ือใหมัน่ใจวา
 บุคลากรสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล

4. ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองตระหนักถึงการมีสวนรวมที่จะทําให
 บริษัทบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

Business continuity and response measures to the 

coronavirus disease (COVID-19)

BAFS has established the Business Continuity Management Policy 
and the protection against threats that cause business interruption 
beyond its acceptable level. BAFS has necessary preparations to 
ensure that it can resume critical activities in times determined 
and also sets the following policies:

1. BAFS shall develop the business continuity management
 system according to the standard to effectively manage
 its business continuity.

2. BAFS management and employees are responsible for
 developing the business continuity management system
 according to their roles, duties, and responsibilities outlined
 in the business continuity management system.

3. All executives are responsible for driving and supporting
 various operations according to the business continuity
 management process as well as enhancing the development
 of employee knowledge and capability to ensure that
 employees can perform their duties effectively.

4. All executives and employees shall be cognizant of
 contributions to BAFS’s achievement in objectives of the
 business continuity management.
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โดยมแีผนบริหารความตอเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity Plan : BCP)
กําหนดเปนกรอบและแนวการดําเนินงานไวใน 5 ขั้น ดังที่แสดงไวตามภาพ

รวมถึงการกําหนดภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอกิจการไวใน 
7 ภัยคุกคาม เพื่อระบุแนวทางการตอบสนองตอภัยคุกคามแตละประเภท
ไวอยางครบถวน รวมถึงการพิจารณาประเมินเพื่อนําไปสูการฝกซอมแผน
เพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามเปนประจําทุกป 

 Business Impact Analysis : BIA

 

 Improving business continuity plan (BCP)

 to be up to date.

 Business continuity plan (BCP)

 rehearsal and test.

 Surveillance and monitoring

 of management system 

 Management Review

 Risk Assessment : RA

The Business Continuity Plan (BCP) is defi ned as a framework and 
operational guidelines in 5 steps as shown in a fi gure below

In addition, BAFS has determined seven potential threats and 
impacts to identify complete response approaches for each threat 
as well as to consider incident response rehearsal against threats 
every year. BAFS has determined seven potential threats and 
impacts in order to identify complete response approaches for 
each threat as well as to consider incident response rehearsal 
against threats on a yearly basis.
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ภัยคุกคาม/ Threats การตอบสนอง/ Response

1. ภัยเพลิงไหม
 Fire

1. ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA, และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)
 Fire prevention and suppression systems according to NFPA standard and Engineering Institute
 of Thailand (EIT) standard.
2. การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance)
 Preventive Maintenance.
3. แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
 Fire emergency plan.
4. บุคลากรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนหนวยดับเพลิงขั้นตน
 Employees having been registered as primary firefighters.
5. การฝกซอมและทดสอบอยางสมํ่าเสมอ เชน ฝกซอมแผนฉุกเฉินประจําเดือน การฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 
 และการฝกซอมแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเปนประจําทุกป
 Regular drills and tests such as monthly emergency drills, annual fire evacuation drills, and
 annual business continuity management rehearsal.

2. ภัยจากสถานการณ
ทางการเมือง 
Threats from the
political situation

1. ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) ที่เขมงวด
 Strict security system.
2. ระบบปองกันการบุกรุกโดยรอบกําแพงพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน โดยใชระบบตรวจจับ In farad
 Beam และรั้วลวดหนามหีบเพลง
 Anti-intrusion systems around the walls of the aviation fuel depots; which comprise In farad
  Beam detection system and Concertina wires.
3. การติดตามสถานการณทางการเมืองและการกอความไมสงบภายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอยางสมํ่าเสมอ
 Regular monitoring on the political situation and insurgency in Bangkok and vicinity.
4. แผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดการชุมนุมประทวงและกอจลาจล
 Emergency plans in case of protests and riots.

3. ทอสงนํ้ามันใตดินไดรับ
ความเสียหาย 
Hydrant Pipeline
was damaged 

1. ระบบปองกันการผุกรอนของทอ
 Pipeline corrosion prevention system.
2. ระบบตรวจจับการรั่วไหลของนํ้ามัน
 Oil spill detection system.
3. การตรวจสอบ (Preventive Maintenance) ตามแผนงาน แผนฉุกเฉินกรณีนํ้ามันรั่วไหลขณะใหบริการเติมนํ้ามัน
 อากาศยาน และ Refueller loading จากระบบ Hydrant (Fuel Spill Plan Refuelling and
 Loading activities).
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3. ทอสงนํ้ามันใตดินไดรับ
ความเสียหาย 
Hydrant Pipeline
was damaged 

 Preventive maintenance according to the emergency plan in case of an oil spill while providing
 aircraft refuelling service and refueller loading from the hydrant system (fuel spill plan refuelling
 and loading activities).

4. พนักงานประทวง
Protest workers

1. คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท
 Corporate Welfare Committee.
2.  ชองทางในการสื่อสารแบบ 2 way communication ระหวางพนักงานและผูบริหาร
 A two-way communication channel between employees and the management.

5. ภัยธรรมชาติ
Natural disaster

1.  แผนฉุกเฉินกรณีแผนดินไหว
 Earthquake Plan.
2.  แผนฉุกเฉินกรณีนํ้าทวมรุนแรง
 Torrential Flood Plan.
3.  แผนฉุกเฉินกรณีวาตภัย
 Severe Storm Plan

6. ความไมปลอดภัยทาง
ไซเบอร 
Cyber Security

1. การสํารองขอมูลรายวัน (Backup)
 Daily backup.
2. ระบบสํารอง (DR Site) ที่สํานักงานดอนเมือง
 Backup system (DR Site) at Don Mueang office.
3. การทดสอบการฟนคืนระบบ IT เปนประจําทุกป (DR Test)
 Annual IT system recovery test (DR Test).
4.  การจัดทําคูมือการฟนคืนระบบ (DR Manual)
 Preparation of system recovery manual (DR Manual).

7. โรคติดตออันตราย 
Dangerous contagious 
disease

1. แผนฉุกเฉินกรณีการเกิดโรคระบาด
 Pandemic Plan.
2. คูมือการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 Surveillance Manual on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
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การดําเนินงานของบริษัทเพื่อตอบสนองต�อสถานการณ�
การแพร�ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การดําเนินการต อสถานการณ COVID-19 บริษัทดําเนินการผ าน
แผนการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน หรือ Business Continuity Plan : BCP
โดยประชุมฝายบริหารซึ่งมีกรรมการผู อํานวยการใหญเปนประธาน
และมีผู อํานวยการฝายตางๆ เปนกรรมการ เพื่อการจัดทําแผนรับมือ
กับสถานการณการแพรระบาด COVID-19 โดยจัดทําคูมือ หรือมาตรการ
รองรับการแพรระบาดดังกลาวภายในบริษัท และพิจารณามาตรการหรือ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เหมาะสม เนื่องจากแตละพื้นที่มีขอจํากัดและ
ความตองการท่ีอาจจะแตกตางกัน โดยกําหนดเปนระยะของการตอบสนอง
ตอสถานการณใน 3 ระยะ คือ

1. การตอบสนองในระยะตนของการแพรระบาด

2. การตอบสนองในระยะระหวางเกิดเหตุ

3. การตอบสนองในระยะฟนคืน

BAFS’ Response to the Outbreak of Coronavirus Disease 

(COVID-19)

BAFS had handled the COVID-19 situation through the business 
continuity plan (BCP) by the convening management meetings 
attended by the President as the chairman of the meetings and 
directors as committee members to formulate plans for handling 
the COVID-19 situation. BAFS also prepared manual or measures 
to cope with the pandemic within the Company and considered 
appropriate measures or procedures since each area had its 
limitations and different requirements. BAFS’ response to the 
situation was divided into 3 phases as follows:

1. Response to the early stage of the pandemic

2. Response during the COVID-19 situation

3. Response during the stage of recovery

รายละเอียด ตารางสรุปขอมูลการจัดการภาวะวิกฤติจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ขอมูลการดําเนินงานใน 4 ดาน ไดแก (1) ดาน Operation (2) ดาน Financial
(3) ดาน Human Resource Management และ (4) ดาน Stakeholder Engagement

อางอิงการแสดงขอมูลตามเน้ือหาใน Website “SR2020 BAFSmicrosite” หรือ Scan QR Code ที่แนบมาดวยนี้

https://qrgo.page.link/xu6Ns

Details and tables summarising information on crisis management due to the outbreak of
coronavirus disease (COVID-19), which include 4 areas: (1) Operation, (2) Financial,
(3) Human Resource Management and (4) Stakeholder Engagement.

Refer to information disclosed at the website “SR2020 BAFSmicrosite” or Scan QR Code attached 
herewith https://qrgo.page.link/xu6Ns
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การพัฒนากระบวนการจากสถานการณ� COVID-19 
และการปรับแผนการดําเนินธุรกิจในระยะยาว

จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลกระทบเปนวงกวาง
ไปท่ัวโลกสะทอนใหเห็นความจําเปนของภาคธุรกิจในการขับเคล่ือนไปสู
เปาหมายเพ่ือความย่ังยืน โดยบริษัทมีการกําหนดแนวทางเพื่อใหองคกร
สามารถปรับตัวตอปจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้

- มิติเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจถูกกระตุนใหปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองตอ
 การเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอมและสงัคม เชน Digital Transformation 
 การปรับทักษะของพนักงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงองคกรเปน
 แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อสามารถปรับตัวใหรองรับ
 ตอการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้ ซึง่สอดคลองตามแนวทางการเปนองคกร
 แหงความยั่งยืน

- มิติสังคม การปรับตัวใชวิถีชีวิตแบบ Contactless Society เชน
 การประชุมออนไลน การอุปโภคบริโภคโดยใชบริการโลจิสติกส การดูแล
 สุขภาพเพ่ือสวนรวม

- มิติสิ่งแวดลอม ธรรมชาติฟนตัวไดอยางรวดเร็ว มลภาวะทั่วโลกลดลง
 จากนโยบายลดการเดินทาง ลดกิจกรรม และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
 การใชชีวิต ทั้งนี้การฟนตัวอยางยั่งยืนตองอาศัยการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 สูเปาหมายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ
 ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

Development of Processes due to the COVID-19

situation and adjustment of long-term business plan

The global impact of the COVID-19 refl ects that the business 
sector has to drive towards sustainability goals. BAFS has set 
guidelines to enable the corporate on adapting to changing
factors that have occurred in economic, social, and environmental 
dimensions as follows:

- Economic dimension: the business sector is being urged to 
 make adjustments to respond to environmental and social 
 changes such as digital transformation and improvement of 
 employee skills to keep pace with the organizational changes, 
 all of which are BAFS’ management approaches for adapting
 to upcoming changes which are consistent with the guidelines 
 of being a sustainable organization.

- Social dimension: adapting to a contactless society lifestyle 
 such as online meetings, use of logistics services for
 consumption, and health well-being.

- Environmental dimension: nature has recovered quickly
 while global pollution has been reduced due to the
 policies on reductions of travel and activities and change
 of lifestyle. However, sustainable recovery requires continuous
 improvement and environmentally friendly businesses to deal
 with climate change.
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Sustainability culture

 -
 -  Creating opportunities and encouraging employees to dare to think
  and dare to do develop themselves and the corporate

SMARTER    AND     STORONGER    

Technology /

Innovation Infrastructure

Business Direction/Strategy

Human resource development

Ec

So En

Ec

So En

  Core  Business 

  Adjacent

 Business development plan Developing people to respond the changes

ทั้งนี้บริษัทมีการกําหนดทิศทางของการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
กลุมบริษัท เพื่อใหไปในทิศทางเดียวกันและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
ปจจยัความเสีย่งทางธรุกจิอยูแลว แตเพือ่ใหสามารถทนัตอความเปลีย่นแปลง
ซึ่งถูกกระตุนจากการเกิดวิกฤติ COVID-19 ใหเร็วขึ้นนี้ ทําใหบริษัทพจิารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. บริษัทมีกลยุทธเพ่ือการเติบโต เพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจากธุรกิจหลัก
 และรองรับ Digital Transformation

 - การขยายการลงทุนดานการบริการนํา้มนัอากาศยาน (Core Business)

 - การขยายการลงทนุไปในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนั (Adjacent business)

 - การขยายลงทุนไปสูธุรกิจใหม โดยการลงทุนในธุรกิจท่ีชวยสนับสนุน
  ความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Diversification business)

BAFS has determined the business direction of BAFS and BAFS 
Group to keep moving in the same direction and are ready for 
changes according to the business risk factors. However, to be 
able to keep up more quickly with changes that have been 
triggered by the COVID-19 crisis, BAFS, therefore, considers the 
following actions:

1. BAFS has promulgated the growth strategy to reduce
 dependence on the revenue from the core business and
 accommodate digital transformation as:

 - expanding investment in aviation fuel services (core
  business).

 - expanding investment in the related bus iness
  (Adjacent business). 
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โดยกระบวนการขบัเคลือ่นตามกลยทุธเพือ่การเตบิโต กลุมบรษิทัดาํเนนิงาน
ตามเปาหมายเพื่อความย่ังยืน ที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาบุคลากรให smarter และ stronger โดยใชเทคโนโลยี
 นวตักรรม มาผนวกทศิทางกลยทุธกลุมบรษิทัทีด่าํเนนิงานตามเปาหมาย
 เพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

3. การสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกร โดยสงเสริมการขับเคล่ือนใหเกิดการ
 ปรับเปลีย่นทัง้แบบ Formal (กฎ ระเบยีบปฏบิตั ิระบบการบรหิารจดัการ)
 และ Informal (ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม) เกิดเปน Sustainability
 Culture

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หนังสือ Sustainable Development 
Showcase ประจําป 2563 ภายใตธีม “แนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ
COVID-19” รวบรวมและจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
https://www.setsustainability.com/download/w9rkmq7vgx8btyd
(ขอมลูของบรษิทัในหนา 15-20)

- expanding into new business by investing in businesses
 that support sustainability and eco-friendliness (diversification
 business).

To drive the growth strategy, BAFS Group has operational processes 
for achieving the sustainability goals which cover economic, social, 
and environmental dimensions.

2. Developing people to be smarter and stronger by using
 technologies and innovations to integrate BAFS Group’s
 strategic directions to operate businesses according to the
 sustainability goals covering economic, social, and
 environmental dimensions.

3. Creating the corporate culture by driving changes in both
 formal forms (rules, regulations, and management system)
 and informal forms (attitude, value, behavior) to foster 
 sustainability culture.

More details are available in Sustainable Development
Showcase 2020 under a theme entitled “Practice in
Managing Business amid COVID-19 Crisis” prepared by the 
Stock Exchange of Thailand.

https://www.setsustainability.com/download/w9rkmq7vgx8btyd 
(Page15-20).
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Chapter 3:

สรุปผลการดําเนินงานความย่ังยืน และแผนการดําเนินงานในอนาคต
Sustainability Performance and Future Business Plans
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สรุปผลการดําเนินงานความย่ังยืนตามกลยุทธ�
องค�กร 2559 - 2563
ในปจจุบันธุรกิจมิอาจคํานึงถึงแตเพียงการสรางผลกําไรหรือการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเทานัน้ ในกลยุทธองคกรฉบับป 2559 - 2563 จงึกําหนดแนวทาง
การดําเนินกิจการของบริษัทโดยมุงหวังใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารความเส่ียงตลอดหวงโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการ
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซคุณคา ทั้งในดาน
สงัคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังความสามารถสรางสรรคนวตักรรมเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพในการเติบโตบนเสนทางธุรกิจที่มีภูมิคุ มกันตอปจจัยตางๆ
ทีอ่าจเขามากระทบ เพือ่ใหมัน่ใจไดวาธุรกจิจะมรีากฐานทีแ่ข็งแรงและสามารถ
เติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

Summary of Sustainability Performance According to 

the Corporate Strategies (2016 - 2020)

At present, businesses shall not take into consideration
profi tability or economic growth only. In the corporate strategies 
2016 - 2020, BAFS’ business practices were therefore determined 
with the aims of having good corporate governance and effective 
risk management throughout the supply chain, as well as
accountability to stakeholders throughout the value chain, both 
socially and environmentally, including an ability to create
innovations for improving growth potential on a business path 
with immunity to factors that may impact, all of which ensure 
that the business has a strong foundation and can grow
continuously and sustainably.

2573
2030

2561-2562
2018-2019

2559-2560
2016-2017

2563
2020

SDGs2558
2015

BAFS began to set the 5-year strategic 

plan, 2016 - 2020.

 topics

 

UN

the global

การดําเนินงานตามกลยุทธ�ความยั่งยืน The Implementation of Sustainability Strategic Plan
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ป 2558 บริษัทเร่ิมนําหลักการและแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมา
เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงาน หรือ Frameworks โดยนําหลักการและ
แนวคิดดังกลาวมาปรับใชกับหลักการบริหารจัดการหวงโซคุณคา การจัด
ความสัมพันธและความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย และการดําเนินงาน
ในประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนที่ครอบคลุมใน 3 มิติ (เศรษฐกิจ-สังคม-
สิ่งแวดลอม) ตัวอยางเชน 

- มิติเศรษฐกิจ มีประเด็นบรรษัทภิบาล การบริหารความเส่ียงและ
 ความตอเนื่องทางธุรกิจ นวัตกรรม 

- มติสิงัคม มปีระเดน็การปฏบิตัติอพนกังาน ความปลอดภยั ความรบัผิดชอบ
 ตอลูกคา การบริหารจัดการคูคา การพัฒนาชุมชนและสังคม 

- มิติสิ่งแวดลอม มีประเด็นการบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการ
 กาซเรือนกระจก การบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ การบริหาร
 จัดการนํ้า เปนตน

ป 2559 - 2560 บริษัทไดประกาศนโยบายความยั่งยืนของกลุมบริษัท
เพื่อกําหนดทิศทางและขอตกลงรวมสูเปาหมายของธุรกิจเพื่อ “เปนองคกร
ธุรกิจที่สงมอบคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทานอยาง
สมดุลและครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม” ซึ่งนําไปสู
การจัดทําแผนกลยุทธ 5 ป (2559 - 2563) รวมถึงการกําหนดโครงสรางของ
หนวยงานผูรบัผดิชอบงานในสวนตางๆ ทีเ่กีย่วของทัง้ในระดับคณะกรรมการ
บริษทั ระดับกลุมบริษทั และระดับคณะทํางาน เพือ่ขบัเคล่ือนองคกรตามกรอบ
การดําเนินงานที่กําหนดเปนกลยุทธทางธุรกิจไวทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

ป 2559 - 2562 การกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ 8 แผนงาน เพื่อตอบสนอง
ตามกลยุทธองคกร และสรางใหเกิดการสงมอบคุณคาท่ีครอบคลุมครบถวน 
โดยมุงเนนจากรากฐานสําคญัของบริษทั คอืการดําเนนิงานตามหลักบรรษัทภบิาล
หรือหลักการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีโดยมีคณะกรรมการบริษทัทาํหนาทีก่าํกับดูแล
และบริหารงาน ซึ่งยึดถือหลักความรับผดิชอบ ความโปรงใส ความเสมอภาค
การสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาว และสงเสริมการปฏิบัติที่เปนเลิศ
รวมถงึนาํเอากระบวนการจดัการความรู (Knowledge Management : KM)
ขององคกร จากฐานความรูที่รวบรวมกล่ันกรองจากภายในองคกรและ
การคนควาเพิ่มเติมมาวิเคราะห ปรับประยุกตแบบบูรณาการ และกําหนด
เปาหมายในการเปนองคกรแหงการเรียนรูและเสริมสรางเปนนวัตกรรม

In 2015, BAFS adopted the principles and concepts of sustainable 
development to formulate the operational frameworks by
applying them to the principles of value chain management, 
stakeholder relationship management, and implementations of 
material sustainability issues comprising 3 dimensions (economic-
social-environmental dimensions).

- Economic dimension includes corporate governance; risk and
 business continuity management; and innovation.

- Social dimension includes employee treatment; safety;
 customer accountability; business partner management; and
 community and society management.

- Environmental dimension includes power management;
 greenhouse gas management; waste, effl uent and pollution
 management, and water management, etc.

During 2016 - 2017, BAFS imposed BAFS Group's Sustainability 
Policy to set direction and joint agreement to achieve the business 
goal as "fairly delivers value to all stakeholders in the supply 
chain covering economic, social and environmental dimensions"
which leads to the 5-year strategy (2016 - 2020) planning as well 
as the structure of units being responsible for relevant tasks, that 
include the Board, BAFS Group and working group levels driving 
the organization according to short-term, medium-term and
long-term business strategies frameworks.

During 2016 - 2019, BAFS determined 8 action plans in response 
to the corporate strategies and delivered a comprehensive and 
complete value by focusing on BAFS’ important foundation; the 
business operation following the principles of good governance 
or good corporate governance, whereas the Board of Directors is 
responsible for business supervision and management. BAFS
had adhered to the principles of responsibility, transparency,
equality, and long-term business value development and best 
practices. Moreover, BAFS had its knowledge management (KM) 
with knowledge bases collected within the organization and 
additional researches analyzed and applied integrated as well as 
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โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เปนฐาน 
และพัฒนาตอยอดสูนวัตกรรม เพื่อกอใหเกิดการขยายโอกาสในการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกองคกร รวมถึงการเพ่ิมคุณคาตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

ป 2563 ผลการดาํเนินงานตามกลยุทธเพือ่ความยัง่ยนืสะทอนผลลพัธในการ
สงมอบคณุคาแกผูมสีวนไดสวนเสียไดครอบคลมุ การเตรยีมการเพ่ือเปลีย่นผาน
สูการเติบโตทางธุรกิจจึงตองมีเปาหมายและแนวทางท่ีชัดเจน บริษัทจึง
กําหนดแผนกลยุทธเพื่อการเติบโต (Growth Strategy) เพื่อสืบสานแนวทาง
การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนซ่ึงมุงเนนใหเกิดผลลัพธเชิงบวกทางสังคม 
(Positive Social Impact) และสรางความม่ันคงทางธุรกิจจากการไดรับ
การยอมรับจากทุกกลุ มผู มีส วนไดส วนเสีย(License to Operate) 
ซึ่งผลลัพธดังกลาวนี้ยังสอดคลองและตอบสนองตอ 17 เปาหมายการพัฒนา
อยางย่ังยนืของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
ที่กําหนดการบรรลุเปาหมายรวมกันของโลกในป 2573

ซึง่กระบวนการขบัเคลือ่นธรุกจิสูความยัง่ยนื บรษิทัมุงเนนการเปดเผยขอมลูทีด่ี
ถูกตอง และโปรงใส รวมไปถึงมีการทบทวน วิเคราะหและประเมินผล
การดําเนนิการเปรียบเทียบเปาหมายตามตัวชีว้ดัดานความย่ังยนื เพือ่นาํไปสู
การส่ือสารผลการดําเนินงานตอผูมสีวนไดสวนเสีย และการสรางกระบวนการ
เพ่ือรบัประเดน็ความตองการและความคาดหวงัตอธรุกจิของผูมสีวนไดสวนเสยี
ทุกกลุมอยางเหมาะสม เพื่อนําไปทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป

ทั้งนี้ยุทธศาสตรความย่ังยืนของ BAFS ถือกําเนิดข้ึนมาดวยเจตนารมณ
การเปนรากฐานความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทย ในอนาคตบริษัท
จึงยังคงมุงมั่นการเปนตนแบบที่ดีของการเปนผูนําดานการบริการพลังงาน
ที่ดําเนินธุรกิจตามกรอบความย่ังยืน และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนได
สวนเสยีทกุกลุมครอบคลุมทัง้ 3 มติ ิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ถือวา
เปนการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอยางแทจริง อันจะสงเสริมใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการเปนแบบอยางใหองคกรอืน่ๆ
สามารถเรียนรู และนําไปประยุกตใชใหเกิดความยั่งยืนในวงกวางตอไป

determined the goal of being the learning organization and 
enhanced knowledge to become innovations by using
knowledge management (KM) as the foundation for further 
development to obtain innovations, all of which expanded an 
opportunity of economic value creation for the organization and 
added value for society and the environment.

In 2020, BAFS’s performance on implementing the sustainability 
strategy was refl ected by the result of delivering comprehensive 
value to stakeholders. A Preparation for moving forward to 
business growth requires explicit goals and guidelines. BAFS has 
therefore formulated the Growth Strategy to continue the
sustainable business practice that focuses on positive social impact 
and building business stability from the license to operate, the 
results of which are consistent and responsive to the 17 United 
Nations Sustainable Development Goals (SDGs) that are intended 
to be achieved globally by the year 2030.

Regarding the process of driving the business towards sustainability, 
BAFS has emphasized accurate and transparent disclosures,
including reviewing, analyzing, and assessing its performance in 
comparison with the goals according to sustainability indicators. 
These shall lead to communication of BAFS’ performance to 
stakeholders and creation of processes to properly address
requirements and expectations of all stakeholder groups for 
further review and improve BAFS’ implementations accordingly.

BAFS’s sustainability strategy was originated with the intent of 
establishing the foundation of Thailand’s energy security. In the 
future, BAFS will continue to strive to be a good role model as 
the leader in energy services operating a business following
sustainability frameworks and being recognized by all stakeholders 
in 3 dimensions covering economy, society and environment. 
These are considered a truly sustainable business operation 
contributing to the benefi ts of the country and people, as well 
as a model enabling other organizations to comprehend and 
apply accordingly to further ensure sustainability in the broad 
area.
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แผนการดําเนินงานในอนาคต

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ตั้งแตปที่ผานมาสงผล
ตอการดาํเนนิธรุกจิบรกิารนํา้มนัอากาศยานอนัเปนรายไดหลกัของกลุมบรษิทั
เปนอยางมาก อยางไรกต็าม บรษิทัไดมกีารเตรยีมแผนกลยทุธเพือ่การเตบิโต
ของกลุมบริษทัไวลวงหนา เพือ่สรางความม่ันคงดานรายไดแกกลุมบริษทัและ
ลดการพึง่พงิรายไดจากธุรกจิหลัก โดยในป 2564 นีบ้รษิทัมแีผนดาํเนนิธรุกิจ
ภายใตการดําเนินงานของกลุมบริษัท แยกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

1) ธรุกจิการบรกิารนํา้มนัอากาศยาน (Core business) บรษิทัเปนผูเชีย่วชาญ
 ในธรุกจิบรกิารนํา้มนัอากาศยานเปนทีย่อมรบัในระดบัสากล ซึง่ถอืเปนจดุแขง็
 ทีส่าํคญัของบรษิทั บรษิทัจงึมคีวามความพรอมอยางสงูในการขยายธรุกิจ
 ดานการบรกิารนํา้มนัอากาศยานไปยงัทาอากาศยานอืน่ทัง้ในประเทศและ
 ในตางประเทศ ทัง้นี ้บรษิทัมโีครงการทีจ่ะลงทนุขยายการใหบรกิารนํา้มนั
 อากาศยานไปยังทาอากาศยานในตางจังหวัดที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัท
 อาจจะดําเนินการดวยตนเองหรือเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอ่ืน 

2) ธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ือง (Adjacent business) โดยอาศยัความเชีย่วชาญและ
 องคความรูของบริษัทในการขยายขอบเขตการทําธุรกิจที่ครอบคลุม
 ความตองการของลูกคามากขึ้น 

Future Business Plans

The outbreak of coronavirus disease or COVID-19 since the past 
year has greatly affected the aviation fuel service business which 
serves as the primary source of revenue of BAFS Group.
However, BAFS has prepared a strategic growth plan for BAFS 
Group in advance to create revenue stability and reduce reliance 
on the revenue gained from its core business. In 2021, BAFS is 
carrying out its business plan for BAFS Group’s operations
classifi ed into characteristics of business as follows:

1) Core business : BAFS’s expertise in aviation fuelling business
 has been recognized internationally and regarded as its key 
 strength. Thus, BAFS has high readiness for business expansion
 of aviation fuelling services to other airports both domestically
 and internationally. BAFS has actually developed a project to 
 expand its aviation fuelling services to other regional airports 
 with growth potential, whereby BAFS may operate on its own 
 or form a joint venture with other operators.

2) Adjacent business : According to BAFS’ skilled expertise 
 and knowledge, including extending its scope of business
 operations that can cover more needs and customer
 requirements .
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- บริษัท บาฟส อินโนเวช่ัน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (BID) ดําเนินการ
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรตางๆ การพัฒนา
  นวัตกรรมและธุรกิจ Digital Solution การพัฒนาแพลตฟอรม
  การบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินและทาอากาศยาน
  ผานเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน blockchain และ AI เปนตน รวมถงึการพัฒนา 
  Prototype หุนยนตเติมนํ้ามันอากาศยานเพ่ือติดตั้งกับรถเติมนํ้ามัน
  อากาศยาน 

 - บริษัท บาฟสอินเทค จํากัด (BAFS INTECH) ผลิตและจัดจําหนาย
  รถเติมนํ้ามันอากาศยาน อุปกรณเคร่ืองมือสนับสนุนอากาศยาน
  ในภมูภิาค โดยมกีารประกอบและจัดจาํหนายรถเติมนํา้มนัอากาศยาน
  ใหกับประเทศเมียนมารและลาว มีการทําความรวมมือกับบริษัท
  ชัน้นาํของยุโรปในการสรางรถเติมนํา้มนัอากาศยานไฟฟา (Electronic 
  Vehicle- EV) และการเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณตางๆ เชน วาวล
  ในงานดานอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมปโตรเลียม

3) ธุรกิจใหม (Non-core business) เพื่อสรางเสริมรายไดและสราง
 ความม่ันคงใหแกธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกระจายรายไดและสราง
 ความสมดุลใหแกโครงสรางรายไดของบริษัท โดยลงทุนในธุรกิจที่ชวย
 สนับสนุนความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 - บริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอเรช่ัน จํากัด (BC) ไดลงทุน
  ในธุรกิจพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม (Renewable energy)
  และ Recycling business โดยในป 2564 นี้ ไดดําเนินการซ้ือ
  โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ จํานวน 7 แหง 
  เพื่อสรางรายไดใหกับกลุ มบริษัทเรียบรอยแลว และยังมีแผนที่
  จะดําเนินการซื้อโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในตางประเทศ
  ในอนาคตอีกดวย

 แผนดําเนินธุรกิจเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคต
 และสรางรายไดเพือ่เสรมิศกัยภาพในการเตบิโต ตลอดจนสรางภมูคิุมกัน
 ตอปจจัยตางๆ ที่เขามากระทบตอกลุมบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาธุรกิจ
 ของกลุมบริษัทจะมีรากฐานที่มั่นคง แข็งแรง สามารถเติบโตไดอยาง
 ตอเนื่องและยั่งยืน

 - BAFS Innovation Development Company Limited (BID)
  undertakes the development of information technology
  system and software, innovation and digital solution
  business, service platforms relating to aviation and airport 
  businesses through a wide range of technology, e.g.
  blockchain and AI, as well as refuelling prototype robots
  to be installed to the refuellers.

 -  BAFS INTECH Company Limited (BAFS INTECH) manufactures 
  and distributes refuellers and airport ground support
  equipment in the region while assembling and distributing
  refuellers to Myanmar and the Lao People's Democratic
  Republic, establishing a cooperation with leading companies
  in Europe to build electronic vehicles (EV), and become
  a dealer offering a wide variety of equipment such as valves
  used in the industry including the petroleum industry.

3) Non-core business : BAFS aims to generate incomes and
 stabilise its businesses as well as to distribute incomes and 
 create balance in BAFS’ revenue structure, BAFS shall invest
 in the business promoting sustainability and environmentally 
 friendly.

 - BAFS Clean Energy Corporation Company Limited (BC)
  invests in renewable energy and environment, and recycling
  businesses. In 2021, BAFS already purchased 7 domestic
  solar power plants to generate revenue for BAFS Group and
  also planned to purchase overseas solar power plants in
  the future.

 These business plans will serve as the driving forces of future 
 growth and income generation to enhance growth potential 
 and build up business immunity to any factors affecting BAFS 
 Group in order to ensure that BAFS Group’s businesses will 
 have a stable and robust foundation for continuous and 
 sustainable growth.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

67



+

BAFS GROUP : THE VALUE

“BAFS delivers values to stakeholders throughout its supply chain, covering
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economic, social and  environmental dimensions in a balanced manner.”
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a Sustainable Approach

Linking Sustainability Issues with Corporate Strategy
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No corruption incident (Disclosure 205-3)0
Case

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)

2020 by Thai Institute of Directors (IOD) “Excellent”

100% of the total number of executives and

employees taking the Code of Conduct test achieved 

an average score of 93.5%

การกํากับดูแลกิจการ ⁄Corporate Governance

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดเีปนรากฐานสําคัญในการดําเนนิธุรกิจ คณะกรรมการ
บรษิทัตระหนักถงึความสําคญัของการดําเนินธรุกจิ โดยยึดถอืปฏิบตัติามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) การกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยเชื่อมั่นวาจะสามารถนําพาบริษัทใหบรรลุเปาหมาย และเติบโต
อยางยัง่ยนื รวมทัง้สรางความมัน่ใจตอผูถอืหุน และผูมสีวนไดสวนเสยีทกุฝาย

Good Corporate Governance Practices

(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 the confi dence of all shareholders and stakeholders.
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บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ป 2549 และ ป 2555 ตลอดจนไดปรับปรุงใหมีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม CG 
Code ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษทัแลว ซึง่มหีวัขอทีบ่รษิทัเห็นวา
ยังไมเหมาะสมกับบริบทของบริษัทกลาวคือ การกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป เนื่องจาก
บริษัทประกอบธุรกิจท่ีมีความเฉพาะดาน การดําเนินการของบริษัทจําเปน
ตองอาศัยความรูและประสบการณของกรรมการที่มีความตอเนื่อง ดังนั้น 
บริษัทจึงเห็นวาการไมกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปของกรรมการอิสระ
มีความเหมาะสมแลว นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทเห็นวามีการปฏิบัติอื่น
ที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกวาและไดนํามาใช บริษัทไดมี
การบันทึกเหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไวดวย

ทัง้นี ้บริษทัไดมอบหมายให นางปานดาว สขุยางค ทาํหนาทีห่วัหนางานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน โดยเปนศูนยกลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บรษิทั ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบงัคบั นโยบาย และขอกาํหนด
ของหนวยงานทางการท่ีเกีย่วของ เชน สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

BAFS had observed the Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2006 and 2012 and had made improvements 
in the implementation of the 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 
that 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 for those 
practices accordingly.

BAFS appoints Mrs. Parndao Sukhyanga to take the role of Head 
of Compliance Supervision, 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 defi ned in writing the Corporate Governance 
Policy in the 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.

The Board of Directors has assigned the Nominating and Corporate 
Governance Committee to supervise and provide advice to the 
Company’s directors and the management regarding their duties 
and responsibilities following the Good Corporate Governance 

นโยบายบริหารกิจการท่ีดีและต�อต�านคอร�รัปช่ัน

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่เปน
ลายลักษณอักษรตั้งแตป 2545 ซึ่งตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนนโยบายบริหาร
กิจการที่ดีและตอตานคอรรัปชั่น และไดมีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบาย
ใหมคีวามเหมาะสมอยางตอเนือ่ง ซึง่คณะกรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล
จะเปนผูพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพื่อใหนโยบายของบริษัททันสมัยและสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ และขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษทัภบิาล
ทําหนาที่กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกกรรมการและฝายบริหารของ
บรษิทัในการปฏิบตัหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามนโยบายบรหิารกจิการทีด่ี
และตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใหการทําหนาที่กํากับดูแลของกรรมการ และ
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การบริหารจัดการงานของฝายบริหารเปนไปดวยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมี
ความตอเน่ืองอยางเหมาะสม เปนไปตามความคาดหวังของผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากน้ียังทําหนาท่ีกํากับดูแล การปฏิบัติงานของ
คณะทํางานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทํางานชุดดังกลาว มีหนาท่ีสวนหน่ึง
ในการติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดใหมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกลาวใหมีความเหมาะสม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

การดําเนินงาน
Operation (Disclosure 103-1)

การนําไปปฏิบัติ
Implementation (Disclosure 103-2)

การสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Creation of Shared Value with

Stakeholders

- ในป 2563 บริษัทไดดําเนินการทบทวนและ
 ปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการท่ีดีและตอตาน
 คอรรัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
 และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
 ดําเนินการของบริษัทสอดคลองกับ CG CODE
 และเปนปจจุบัน

- บริษทัมุงม่ันในการปองกันและตอตานคอรรปัช่ัน
 ทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อใหความเสี่ยงดานการ
 คอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและดําเนินการ
 อย างรอบคอบ  บริษัทได จัดทํานโยบาย
 ตอตานคอรรัปชั่นและประกาศเพื่อใชเปน
 แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจแกบริษัท
 และบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงกรรมการ พนักงาน

- In 2020, 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.

เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นที่จะนําเอาหลักปฏิบัติ
ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2560 (CG CODE) มาใชในการ
ดําเนินธุรกิจ บริษัทไดกําหนดใหกรรมการทุกคน
ลงนามรายงานการรับทราบนโยบายบริหาร
กิจการท่ีดีและต อต านคอร รัปชั่น นโยบาย
ตอตานคอรรัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจและรับรอง
การไม กระทําการอันเป นความขัดแย งทาง
ผลประโยชนกับบริษัทและไดกําหนดใหพนักงาน
ทุกคนลงนามรายงานการรับทราบนโยบาย
บริหารกิจการที่ดีและตอตานคอรรัปชั่น นโยบาย
ตอตานคอรรปัชัน่ จรรยาบรรณธุรกจิ จรรยาบรรณ
สําหรับคูธุรกิจ คู มือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการ
ตอตานคอรรัปช่ันและรับรองการไมกระทําการ
อันเปนความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
เปนประจําทุกป

-  บริษัท ได มี การ ส่ือสารนโยบายต อต  าน
 คอรรัปชั่นไปยังบริษัทร วมดวย รวมทั้งได 
 จัดใหมีคู มือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการตอตาน
 คอร รัปช่ันเพ่ือเป นแนวทางในการปฏิบัติ
 สําหรับผูบริหารและพนักงาน

- บริษัทจัดสัมมนาคูคาเปนประจําทุกป ตั้งแต
 ป 2559 เพื่อแสดงเจตนารมณในการดําเนิน
 กิจการโดยยึดหลักปฏิบัติของหลักการกํากับ
 ดูแลกิจการที่ดีสํ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
 นอกจากนี้บริษัทได มีการเชิญชวนใหคู ค า
 เขารวมการรับรองโครงการแนวรวมปฏิบัติ
 ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
 (CAC) ภายในงานสัมมนาดังกลาว

- บริษัทจัดกิจกรรม CG Day เพ่ือใหพนักงาน
 ไดรับทราบทิศทางของบริษัท รวมไปถึงแนวคิด
 พื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูความย่ังยืน ก็คือ
 การกํากับกิจการที่ดี

- BAFS has orgnised 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 
 i t s  t rade partners  to apply for
 certification of Thailand’s Private
 Sector Collective Action Coalition
 against Corruption (CAC) in the seminars.

and Anti-Corruption Policy, to ensure proper oversight pursued 
by directors and pragmatic management with appropriate
continuity to meet expectations of shareholders and stakeholders.
Besides, the Nominating and Corporate Governance Committee 
also oversee the Corporate Governance Working Group that is 
partly responsible for compliance monitoring in the Code of 
Conduct, preparing the Code of Conduct compliance assessment, 
and improving such assessment every year to ensure its ongoing 
appropriateness. (Disclosure 102-17)
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การดําเนินงาน
Operation (Disclosure 103-1)

การนําไปปฏิบัติ
Implementation (Disclosure 103-2)

การสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Creation of Shared Value with

Stakeholders

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

- บริษัทจัดให ผู บริหารและพนักงานร วมทํา
 แบบทดสอบจรรยาบรรณธุร กิจร  อยละ 
 100 โดยได คะแนนการทําแบบทดสอบ
 จรรยาบรรณธุรกิจ ป 2563 ที่รอยละ 93.5
- 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  commun ica ted  the  An t i -
 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 2020 was 93.5%.

- BAFS organized the CG Day to inform
 its employees of business direction as
 well as the basic concept leading to
 sustainability; the good corporate
 governance.
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บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตอตานการติดสินบนและการคอรรัปชั่น โดยในป 2557 บริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC)
และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

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  

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยศึกษาใน
รายละเอียดและกล่ันกรองงาน อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของคณะกรรมการบรษิทัและเพือ่ความโปรงใสในการปฏบิตัหินาที ่นอกจากนี้
ประธานคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมดเปนกรรมการอิสระและเพ่ือใหการ
ทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง ประธาน
กรรมการบริษัท ไมไดเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ  อนึง่ บรษิทัไดมกีารกาํหนดองคประกอบ และหนาท่ีของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ไวอยางชัดเจน รายละเอียดของคณะกรรมการสามารถดูเพ่ิมเติม
ไดที่ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป แบบ 56-1 One 
report 2563

เพ่ือใหการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึกาํหนดใหมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
อยางนอยปละครั้ง โดยมีการประเมินผลใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินผลรายบุคคล
มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก
ถึงดีเยี่ยมหรือคิดเปนรอยละ 97.0

Individual Assessment A very good 
to excellent average score or 97.0%

2. การประเมินผลทั้งคณะ
มคีะแนนเฉลีย่อยูในระดบัดมีาก

ถึงดีเยี่ยมหรือคิดเปนรอยละ 99.4

Collective Assessment  A very good 
to excellent average score or 99.4%

Corporate Governance Structure (Disclosure 102-18)

The Board of Directors set up different committees to assist in 
studying in detail and screening tasks to enhance effi ciency and 
transparency in performing its duties. Also, 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 defi nes the compositions, duties, and responsibilities 
of the committees. Details relating to the committees are
disclosed in 56-1 One Report 2020

To ensure its corporate governance effi ciency, the Board of
Directors shall conduct assessments at least once a year. There 
are 2 types of assessments as follows:
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การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัมนีโยบายและแนวปฏิบตัทิีจ่ะไมเกีย่วของกับการละเมิดสทิธมินษุยชน 
โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย
ทกุคนปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเร่ืองการเคารพหลักสทิธมินษุยชนและ
การปฏิบัติตอพนักงานอื่น เชน 

• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้ง
 ตามรัฐธรรมนูญ 

• ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และให
 ความเคารพตอสทิธิหนาท่ีสวนบุคคลอยางเทาเทยีมกันโดยไมเลือกปฏิบตัิ
 ตอบคุคลใดบคุคลหนึง่ เนือ่งจากความเหมอืนหรอืความแตกตาง ไมวาจะ
 ทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
 ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด

• สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา
 ดูแลมิใหบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ทั้งของบริษัทและคูคา เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (forced 
 labor) ตลอดจนไมละเมิดสิทธิเด็กและการใชแรงงานเด็ก (child labor) 
 เปนตน 

• เขารวมแสดงเจตจาํนงสนบัสนนุ “โครงการสงเสรมิการดาํเนนิธรุกจิทีเ่ปน
 มิตรกับเด็ก” 

• สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน
 ภายในบรษิทั และกระตุนใหมกีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินษุยชนตาม
 มาตรฐานสากล 

• ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอื่น โดยการ
 กระทําดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ หรือกอใหเกิด
 สภาพแวดลอมในการทาํงานทีบ่ัน่ทอนกาํลงัใจ เปนปฏปิกษ หรอืกาวราว
 รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 
 พฤติกรรมดังกลาวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเก้ียวพาราสี 
 หรือการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะดวยวาจาหรือรางกายก็ตาม

บริษัทไดกําหนดชองทางใหพนักงานแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ในกรณี
ที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทําผิด
กฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมทีส่อถงึการทจุรติ และการปฏบิตัอิยางไมเทาเทยีมกนั
นอกจากบริษัทจะใหความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแลว
ในการดําเนินธุรกิจกบัคูคาหรือคูธุรกิจ บริษัทยังไดกําหนดเรื่องดังกลาวไวใน
จรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจดวย

Respect for Human Rights

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

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

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

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

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

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

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

BAFS provides channels for whistleblowing or complaint in case 
of any act suspicious of non-compliance with BAFS’ Code of 
Conduct offense, including behaviour that implies corruption
and unequal treatment. In addition to prioritizing human rights, 
in conducting business with its trade partners or business partners, 
BAFS also stipulated such a matter in its Supplier Code of Conduct.
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โดยท่ีผานมา บริษัทไมเคยมีการรายงานหรือการรองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝน
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

การต�อต�านการติดสินบนและการคอร�รัปช่ัน 

บริษัทไดมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งไดรับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบาย
 ตอตานคอรรัปชั่น โดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาโดย
 ทางตรงหรอืทางออม เพือ่ประโยชนทัง้ตอบรษิทั ตอตนเอง ตอครอบครัว
 ตอเพื่อน และตอคนรูจัก 

- การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติ
 ตามทีก่าํหนดไวในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัและระเบยีบ รวมทัง้ คูมอื
 ปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท
 จะกําหนดขึ้นในอนาคต 

- พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
 คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ตองแจงและใหความรวมมือในการ
 ตรวจสอบขอเทจ็จรงิตางๆ ตอผูบงัคบับญัชา หรอืตอบคุคลทีก่าํหนดไวใน
 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีแจง หรือใหความ
 รวมมือในการรายงานเร่ืองคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท 

- การคอรรปัช่ันเปนการกระทําผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบริษทั ซึง่จะตอง
 ไดรบัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบ่รษิทักาํหนดไว นอกจากน้ี 
 อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

- บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการส่ือสารและประชาสัมพันธ 
 เพ่ือสรางความรูและความเขาใจแกกรรมการบริษัท พนักงาน และผูที่
 เก่ียวของกับบริษัท ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่น 

ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2563 (แบบ 56-1
One Report) 

In the previous years, BAFS has never received any reports or 
complaints on human rights violations. (Disclosure 103-3)

Anti-Bribery and Corruption (Disclosure 103-2)

BAFS imposed the Anti-Corruption Policy which was 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 
 benefi ts of BAFS and themselves, including their families, 
 colleagues, and other acquaintances.

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

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

- BAFS shall provide fairness and protect its employee who
 reports the corruption matter related to BAFS.

- Any act of corruption is considered a violation of BAFS’
 Code of Conduct while an 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 about corporate governance can be found in 
Annual Registration Statement/Annual Report 2020 (Form 56-1 
One Report)
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นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
การเปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบดานลบ
ซึ่งเปนความเส่ียงในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงบางปจจัยมีผลดานบวกกอให
เกิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงควบคูไปกับการจัดการ
เชิงกลยุทธ สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
COSO ERM 2017 : The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Trade way Commission - Enterprise Risk Management 2017 
ที่มุงเนนการบูรณาการบริหารความเสี่ยงเขากับการจัดการเชิงกลยุทธใหเปน
กระบวนการเดียวกัน ผนวกกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2560) 
เพือ่สรางคณุคาในการดาํเนนิธรุกจิอยางยัง่ยนื นอกจากน้ี บรษิทัมกีารทบทวน
นโยบายการบริหารความเส่ียงเปนประจําทกุปและปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงใหสอดรับกับนโยบายดังกลาวเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงท่ีตอเนื่องดังนี้ 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับองคการ 
(Corporate Level) ดําเนินการผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บรษิทั (Board Committee) ทาํหนาทีก่าํหนดนโยบายและสอดสองดแูลการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอย (กลุมบรษิทั) โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริษัท (Board Committee) รับทราบรายงานการบริหาร
ความเสีย่งรายไตรมาส (2) ระดบักระบวนการ (Functional Level) ดาํเนนิการ
โดยผูบริหารแตละฝาย ทั้งนี้ กําหนดใหมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สอดคลองกับระดับองคการ รวมทั้งมีการรายงานความคืบหนาการบริหาร
ความเส่ียงท้ังหมดรายไตรมาสในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electronic 
Form) เพือ่เปนฐานขอมลูความเสีย่งทัง้องคกรทีม่คีวามตอเน่ืองและอางองิได 

Risk Management Policy and Plan

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)
is aware of the changes in internal and external factors that have 
negative impacts deemed as risks, and positive impacts that 
create business opportunities in terms of economic, social and 
environmental aspects. Therefore, BAFS has established a risk 
management policy in parallel with the strategic management 
that is in line with risk management framework pursuant to the 
international standards, COSO ERM 2017 : The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise 
Risk Management 2017 that highlights the integration of risk
management and strategic management into the same process 
coupled with the CG Code 2017 to create sustainable business 
value. Moreover, BAFS regularly reviews the risk management 
policy on a yearly basis and improves risk management to be in 
alignment with such policy, thus leading to the ongoing risk 
management process.

Risk Management Structure

BAFS has 2 levels of risk management, namely, (1) Corporate risk, 
which is proceeded through the Risk Management Committee 
(RMC) appointed by the Board Committee. The RMC is responsible 
for setting up a policy and oversee risk management of BAFS and 
subsidiaries (BAFS Group), while the Audit Committee (AC) reviews 
the risk management system on a quarterly basis and quarterly 
risk management is reported to the Board Committee for
acknowledgement (2) Functional risk, which is managed by
executives of each department. A risk management plan in
accordance with the corporate risk is also developed. In addition, 
the progress of two levels of risk management is reported on
a quarterly basis in electronic forms to be stored in a corporate 
risk database which allows for future reference.

การบริหารจัดการความเส่ียง Risk Management
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เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทไดนําเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียง 
COSO ERM 2017 มาประยุกตใช เชน การประเมินระดับความเสี่ยงและ
การระบุแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือใหไดระดับความเส่ียงตามเปาหมายดวย
ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) และแสดงระดับ
ความเสี่ยงดวยแผนภาพ (Risk Map) การกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite) และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Tolerance)
ตามเปาหมายเชิงกลยุทธ รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicator) และจุดชี้วัดความเสี่ยง (Trigger Point) เพื่อเปนระบบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) ใหบริษัทบริหารจัดการ
ความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัไดและยงัคงไวซึง่การบรรลวุตัถปุระสงคเชงิกลยทุธ

ความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ทําใหปจจัยเส่ียงตางๆ
ได รับการบริหารจัดการอยู  ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงจากโรคระบาดรายแรง COVID-19 ในชวงป 2563
ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินอยางมีนัยสําคัญและตอเนื่องมาที่
รายไดหลักของบริษัท ในการนี้ บริษัทไดกําหนด การคงกระแสเงินสดข้ันตํ่า
ใหเพียงพอกับคาใชจายและภาระชําระดอกเบ้ียและเงินตนเปนดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยงและไดออกมาตรการควบคุมคาใชจายและชะลอการลงทุน
ที่ไมเรงดวนเพ่ือลดผลกระทบดานการเงิน รวมทั้งมีการจัดประชุมพนักงาน
ตั้งแตระดับหัวหนางานโดยผูบริหารระดับสูงสุดไดชี้แจงสถานการณและ
ความเส่ียงท่ีบริษัทเผชิญอยูและสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานดวยการให
คํามั่นสัญญาวาบริษัทยังคงใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับและ
ไมมีนโยบายเลิกจางพนักงานโดยขอใหพนักงานรวมแรงรวมใจลดคาใชจาย
เพื่อใหผานพนวิกฤตการณ COVID-19 ไปได 

Risk Management tools

BAFS has adopted risk management tools within the risk
management framework of COSO ERM 2017 such as assessing the 
level of risk and identifying the risk management plan to achieve 
the target risk level with the risk assessment matrix and shown 
the level of risk by the risk map, also risk appetite and risk
tolerance identifi cation according to the strategic goals as well 
as determined key risk indicators and trigger points as an early 
warning system to establish BAFS’s risk tolerance and maintain 
the achievement of strategic objectives.

The continuous success of risk management has established all 
risk factors within its tolerance. However, the risk posed by the 
COVID-19 outbreak in 2020 signifi cantly affected the aviation
industry as well as BAFS’s core revenue. In this regard, BAFS 
determined the maintenance of a minimum cash fl ow that was 
enough to cover regular expenses and loan installment with
interest as a key risk indicator ; furthermore, BAFS issued the 
expenditure measures to cut unnecessary expenses and postpone 
non-urgent investments in order to reduce fi nancial impacts. BAFS 
also held the senior staff meeting, where the top executive had 
explained the situation and risks facing BAFS and boosted
employee morale by promising that BAFS still gave priority to the 
employees at all levels and had no termination of employment 
policy while encouraging them to pool their efforts in the
expenditure measures to get through the COVID-19 crisis.
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ป�จจัยความเส่ียงต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุมบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือ การใหบริการระบบจัดเก็บ
และเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานจํานวน 5 แหง ซึ่งมีแหลง
รายไดหลักจากทาอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และใหบริการฯ
ที่ทาอากาศยานภูมิภาค ประกอบดวย ทาอากาศยานสมุย สโุขทัย และตราด 
โดยเรียกเก็บคาบริการจากบริษัทผูคานํ้ามัน และ บมจ. การบินไทย ซึ่งเปน
สายการบินทีจ่ดัหานํา้มนัอากาศยานเอง ทัง้นีก้ลุมลกูคาดงักลาวเปนผูถอืหุน
รายใหญของบริษัท ถึงแมวาบริษัทมีการพึ่งพิงรายไดจากบริษัทผูคาน้ํามัน 
1 รายในสัดสวนมากกวารอยละ 30 แตดวยบริษัทมีคู แขงในสวนของ
การใหบริการเตมินํา้มนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภมูเิพยีง 1 ราย ทาํใหบรษิทัมี
ความเสีย่งระดบัตํา่ในประเดน็การสญูเสยีลกูคา อยางไรกต็าม ปจจยัเสีย่งอ่ืนๆ
ทีม่ผีลกระทบทาํใหปรมิาณการเตมินํา้มนัอากาศยานลดลงยงัคงเปนประเดน็
ที่บริษัทเฝาติดตาม เชน แนวโนมเหตุการณวุนวายทางการเมือง วิกฤติ
เศรษฐกิจโลก โรคระบาดรายแรง COVID-19 ภัยธรรมชาติ โครงการขยาย
ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของ บมจ. ทาอากาศยานไทย 
ประสิทธิภาพของอากาศยานรุนใหมที่ประหยัดนํ้ามันเพ่ิมขึ้น โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เปนตน ในขณะเดียวกันไดมีการลงทุนดวยการถือหุน
ในบรษิทัยอยจาํนวน 6 บริษทั ในสดัสวนทีแ่ตกตางกนัเพือ่เสรมิความแขง็แกรง
และสรางความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและกระจายความเส่ียงดาน
รายไดดวยการขยายธุรกิจใหม ธุรกิจดังกลาวมีปจจัยเสี่ยงที่แตกตางกันตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงในภาพรวม ซึ่งมีปจจัยเส่ียง
สรุปไดดังนี้

BAFS’s Business Risk Factors

Risk Factors Affecting BAFS and Subsidiaries’ Business Operations

BAFS’s core business comprising fuel storage system and
into-plane services at 5 airports. Its core revenue sources are Don 
Mueang International Airport and Suvarnabhumi Airport. The 
services are also provided to regional airports including Samui, 
Sukhothai, and Trat airports. The service fees are collected from 
the oil companies and Thai Airways International Plc., an airline 
that supplies its own aviation fuel. Such customers are BAFS’s 
major shareholders although BAFS relies on more than 30 percent 
of the revenue from one oil company. However, BAFS has only 
one competitor in into-plane refuelling service at Suvarnabhumi 
Airport, BAFS, therefore, has low-risk exposure level in terms of 
customer loss. Other risk factors infl uencing a drop in into-plane 
refuelling volume and still being monitored by BAFS, include 
political turmoil, global economic crisis, COVID-19 pandemic, 
natural disasters, passenger handling capacity expansion projects 
of Airports of Thailand Plc., new aircraft fuel effi ciency, high-speed 
train projects, and so on. Meanwhile, the investments in different 
portions of shares of 6 subsidiaries were also carried out to 
strengthen and increase business competitiveness, and diversify 
revenue risks by expanding new businesses. Such businesses are 
exposed to different risk factors based on their nature. However, 
the RMC is in charge of overseeing overall risk management.
The risk factors can be concluded as follows:
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1. ความเสีย่งจากการพ่ึงพงิรายไดจากธรุกจิหลักและธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนั

 การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการใหบริการ
 เติมนํ้ามันอากาศยานซึ่งมีบริษัทยอยเปนผู ดําเนินการประกอบดวย 
 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด (TARCO) บริษัท ขนสงนํ้ามัน
 ทางทอ จํากัด (FPT) บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS) และ
 บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด (BAFS INTECH) มีปจจัยเสี่ยงทางเดียวกัน
 กลาวคือการเติบโตของรายไดขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรม
 การบนิ อยางไรกด็ ีFPT ยงัคงมรีายไดจากการใหบริการขนสงนํา้มันอ่ืนๆ
 นอกเหนือจากน้ํามนัอากาศยาน ทัง้นีป้ 2563 อตุสาหกรรมการบินทัว่โลก
 ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดรายแรง COVID-19 ทําใหบริษัท ไดรับ
 ผลกระทบดานการเงินอยางรุนแรงเชนกัน ประเด็นความเสี่ยงนี้ยังคงอยู
 ในป 2564 เนื่องจากปริมาณสัญจรทางอากาศท่ัวโลกยังคงมีจํานวน
 นอยมากเมื่อเทียบกับป 2562 กอนเกิดโรคระบาด COVID-19 ซึ่งการ
 ฟนตัวของอุตสาหกรรมการบินข้ึนอยูกับความมีประสิทธิผลของวัคซีน
 ปองกันเชื้อไวรัสดังกลาว 

 อยางไรก็ตามบริษัท ไดกระจายความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบการพ่ึงพิง
 รายไดจากอุตสาหกรรมการบินดวยการขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอย
 ประกอบดวย การเขาซื้อธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ดําเนินการ
 เชิงพาณิชยแลวซ่ึงหากดําเนินการสําเร็จบริษัทยอยจะมีกระแสเงินสด
 จากการดําเนินงานท่ีสมํ่าเสมอตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาซ้ือขาย
 ไฟฟา นอกจากนั้น ไดลงทุนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 ซึง่สอดรับกบัแนวโนมการเติบโตอยางรวดเร็วในธรุกจิดานนี ้ทาํใหบรษิทัมี
 ความม่ันใจวาจะไดรับเงินปนผลจากธุรกิจดังกลาวไดอยางตอเน่ือง
 ในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุน

 บรษิทัมกีารลงทุนในโครงการตางๆ และลงทุนขยายธุรกจิผานบริษทัยอย
 ซึ่งแตละโครงการมีความเสี่ยงที่แตกตางกันตามประเภทของการลงทุน 
 อยางไรก็ตามไดมีกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงโครงการ ดังนี้

1. Risks from Dependence on Core Business and Related 
 Businesses as Revenue Sources

 BAFS’s core business and the businesses related to into-plane
 refuelling service operated by its subsidiaries, including
 Thai Aviation Refuelling Company Limited (TARCO), Fuel
 Pipeline Transportation Company Limited (FPT), Intoplane
 Services Company Limited (IPS), and BAFS INTECH Company
 Limited (BAFS INTECH), are all exposed to the same risk factor, 
 i.e. the interdependence between revenue growth and aviation 
 industry growth. However, FPT’s revenue still comes from its
 transportation services of other fuels, other than aviation fuel.
 In 2020, the global aviation industry and BAFS’s fi nancial 
 performance were severely affected by the COVID-19 outbreak. 
 Such factor still exists in 2021 due to low volumes of global
 air traffi c movements compared to those in 2019 before
 the occurrence of the COVID-19 outbreak. The recovery of
 the aviation industry mainly depends on the effectiveness of
 COVID-19 vaccines.

 However, BAFS diversifi ed risks to reduce the impacts from its
 dependence on revenue from the aviation industry by
 expanding new businesses through its subsidiaries, including
 the acquisition of solar power plants that successfully achieved 
 the commercial operation date. Upon completion of the
 acquisition, the subsidiaries will regularly obtain cash fl ow
 from the operations according to the remaining period of
 power purchase agreements (PPAs). Moreover, BAFS invested 
 in innovation and digital technology in response to a rapid 
 growth of such business. Therefore, BAFS is confi dent that it 
 will continuously receive dividends from such business in
 the future.

2. Risks from Investment Projects

 BAFS invests in various projects and expands its business
 through subsidiaries. Each project is exposed to different risks 
 based on the types of investments. However, BAFS has set 
 approaches to project risk management as follows:
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  2.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของบริษัท

   กาํหนดใหมกีารประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง
   สําหรับโครงการลงทุนที่มีมูลคาตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป ทําใหมี
   การรายงานความคบืหนาของแผนบรหิารความเสีย่งอยางตอเนือ่ง
   จนกวาโครงการแลวเสรจ็สมบรูณ ในการนีม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการ
   โครงการเพื่อควบคุมงานกอสรางและคณะกรรมการตรวจรับงาน
   เพื่อสอบทานและยืนยันความสําเร็จของโครงการ

  2.2 การบริหารความเส่ียงโครงการลงทุนขยายธุรกจิผานบริษทัยอย

   กําหนดใหทุกโครงการฯ จัดทํา Due Diligence และจัดหา
   ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
   ใหแกผู ดําเนินโครงการ รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรระดับบริหาร
   ที่มากดวยความรูความสามารถไปดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับ
   สูงสุดในแตละบริษัทโดยมีการรายงานผลการดําเนินงานผาน
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
   ทกุเดือนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (Board Committee) 
   ทุก 6 เดือน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอํานาจ
   หนาที่กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงโครงการของกลุมบริษัท
   จงึกาํหนดใหผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัยอยรายงานความคบืหนา
   ของโครงการและการบริหารความเส่ียงในประเด็นตางๆ ตอทีป่ระชุม
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายไตรมาส

3. ความเสี่ยงดานการเงิน

 บริษัทและบริษัทยอย(กลุมบริษัท) มีการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในโครงการ
 ขยายธุรกิจตางๆ ซึ่งมีผลตอการจัดอันดับเครดิตของบริษัทในชวงระยะ
 การเริ่มตนขยายธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนมูลคาสูงแตในระยะยาวเมื่อ
 ธุรกิจเติบโตและสามารถสรางผลกําไรไดอยางตอเนื่อง บริษัทก็จะไดรับ
 ประโยชนเปนเงินปนผลตามสัดสวนท่ีบริษัทถือหุน ซึ่งอันดับเครดิตจะมี
 การมีเปล่ียนแปลงตามอัตราส วนทางการเงินในแตละช วงเวลา
  สําหรับภาระการปฏิบัติตามเ ง่ือนไขชําระหนี้ที่ ระบุ ไว  ในแต ละ
 สัญญาเงินกูมีคณะกรรมการบริษัทของแตละบริษัทเปนผูกํากับดูแล
 ซึ่งมีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  (Executive Committee) รายเดือนและคณะกรรมการบริษัท (Board
 Committee) ทุกครึ่งป นอกจากนั้น บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง

 2.1 Risk Management in BAFS’s Investment Projects

   A risk assessment and a risk management plan are
   required for a project with investment from 30
   millionBaht. The progress of the risk management plan
   is continuously reported until the project is completed.
   In this regard, BAFS also set a project steering committee 
   to control construction works and an inspection and
   acceptance committee to inspect works and affi rm 
   project success.

 2.2 Risk Management in Business Expansion Investment 
   Projects through Subsidiaries

   BAFS determines that due diligence shall be strictly
   conducted on every investment project. BAFS also
   prepares expert consultants to provide and strengthen 
   knowledge and understanding of businesses for project
   operators. In addition, BAFS appoints individuals at
   management level who are knowledgeable and
   competent to assume the position of top executive in
   each company and report their performance to the 
   Executive Committee meeting on a monthly basis and
   to the Board Committee Meeting on a 6-month basis. 
   The RMC is authorized to oversee BAFS Group’s project 
   risk management, while the subsidiaries’ executives are 
   required to report project progress and risk management 
   in various issues to the RMC meeting on a quarterly basis.

3. Financial Risks

 BAFS and subsidiaries (BAFS Group) applied for loans in order
 to invest in its business expansion projects. Such loan
 applications affected its credit scores at the early stages of 
 business expansion involving large capital costs. However,
 once the business experiences growth and generates
 continual profi ts, BAFS can receive dividends according to the 
 portions of shares held. The credit rating varies depending on 
 the fi nancial ratio in each period. The Board Committee of each
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 ดานการเงินอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพดวยการกําหนดความเสี่ยง
 ที่ยอมรับไดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานการเงิน (Financial 
 Risk Appetite and Risk Tolerance) กําหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง
 ดานการเงิน (Financial Key Risk Indicators) เพื่อติดตามควบคุม
 ฐานะทางการเงินของบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยาง
 สมํ่าเสมอ รวมทั้ง มีการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดเพื่อบริหาร
 ความเสี่ยงสภาพคลองอยางตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยงดังกลาว
 กําหนดใหเปนการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ (Corporate Risk 
 Management) ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
 Management Committee) จึงมีการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง
 ดานการเงินอยางครบถวน รวมท้ัง มีการสอบทานโดยคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ (Audit Committee) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
 (Board Committee) ตามลําดับ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)

 การเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ ในธุรกิจปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว
  ดังนั้น บริษัทจึงตองเฝาติดตามปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่อง
 เพื่อเตรียมแผนการบริหารความเส่ียงตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ
 กอนที่จะกระทบตอการดําเนินธุรกิจบริษัทสรุปไดดังนี้

 4.1 ความเสี่ยงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพลังงาน
   ทางเลือก

   ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก
   มีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น รวมถึงนโยบายจากภาครัฐในดาน
   สิ่งแวดลอมที่แสดงเจตจํานงในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
   ตามขอตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   และการสงเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกซ่ึงได
   กาํหนดเปาหมายเพิม่สดัสวนการใชพลงังานทดแทนเปนรอยละ 30 
   ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 ทั้งในรูปของพลังงาน
   ไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ บริษัทพิจารณาความเส่ียง
   ดังกลาวเปนโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
   และสิ่งแวดลอมดวยการลงทุนในบริษัทยอย รวมท้ังเริ่มดําเนิน
   การทดลองปรบัเปลีย่นอปุกรณเตมินํา้มนัอากาศยานและอปุกรณ
   สนับสนุนภาคพื้นจากการใชนํ้ามันเปนการใชพลังงานแบตเตอร่ี 

 company is responsible for overseeing the loan payment
 obligations prescribed in each loan agreement. Their
 performance is reported to the Executive Committee on
 a monthly basis and the Board Committee on a half-yearly 
 basis. Moreover, BAFS has in place circumspect and effi cient 
 fi nancial risk management by determining fi nancial risk
 appetite, tolerance and key risk indicators to regularly monitor 
 and control its fi nancial status to be on risk tolerance. BAFS
 also conducts a cash fl ow forecast to consistently manage 
 liquidity risk. Such fi nancial risk management is determined 
 to be a corporate risk management. Therefore, the RMC is 
 responsible for supervising comprehensive fi nancial risk
 management, including the auditing by the AC and the
 reporting to the Board Committee, respectively.

4. Emerging Risks

 At present, various business factors are rapidly changing.
 Therefore, BAFS has to consistently monitor emerging risks to
 prepare for an effi cient risk response plan before its business 
 operations are impacted as follows:

 4.1 Risks from Technological Advancements and
   Alternative Energy

   Technological advancements and alternative energy 
   currently play a more active role. Also, the government
   has an environmental policy that declares an intention 
   to reduce greenhouse gas emissions in accordance with
   the Paris Agreement on Climate Change and Promotion
   of Renewable and Alternative Energy by setting a target 
   to increase the proportion of renewable energy,
   including electric power, thermal power and biofuel,
   in 2036 to be 30 percent of fi nal energy consumption. 
   BAFS considers that such risks are opportunities for
   expanding businesses relating to renewable energy and
   environment through subsidiaries as well as changing 
   fuel-powered aircraft refuelling equipment and ground 
   support equipment to battery-operated ones.
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 4.2 ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการประยุกตใช
   เทคโนโลยีดิจิทัล

   ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสําคัญทําใหการดําเนินธุรกิจมี
   ความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เชน เทคโนโลยกีารสือ่สาร
   ในโลกไรพรมแดน เทคโนโลยี Cloud, Big Data, Robotics, 
   Machine Learning, Artificial intelligence : AI เปนตน
   ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยตอกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
   ยอมเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรง ดวยเหตุนี้ ธุรกิจปจจุบัน
   จงึมกีารปฏริปูการดาํเนนิธรุกจิเพือ่การดาํรงธรุกจิอยางยัง่ยนืและ
   แสวงหาโอกาสใหมๆ  ในการขยายธุรกิจดานดิจทิลัซ่ึงรวมถึงบริษทั
   ดวยที่มองความเสี่ยงดังกลาวเปนโอกาสในการขยายธุรกิจดวย
   การลงทุนในบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดานดิจิทัลและซอฟแวร
   สอดรับกับแนวโนมการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจน้ีรวมท้ัง
   พฒันาผลิตภณัฑเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนนิธุรกจิใหบรกิาร
   นํ้ามันอากาศยานซ่ึงเปนธุรกิจหลักบริษัทดวย

 4.3 ความเสี่ยงดานภัยคุกคามไซเบอร

   การพ่ึงพาเทคโนโลยีที่มากข้ึน รวมท้ังความพยายามโจมตีจาก
   มัลแวรเพ่ือเรียกคาไถ (Ransomware) อาจสงผลใหระบบ
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือเครือขายของบริษัทไมสามารถ
   ตอบสนองการทํางานจนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจไดในท่ีสุด
   รวมทั้งการถูกปลอยขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับไปสู
   สภาพแวดลอมท่ีไมนาเช่ือถือลวนเปนความเส่ียงดานภัยคุกคาม
   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น บริษัทจึงไดระบุความเส่ียงดาน
   ภยัคกุคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคการ (Corporate 
   Risk) ซึ่งมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
   บริษัท ตามลําดับรวมทั้งมีผูตรวจสอบภายนอกตรวจสอบความ
   ปลอดภัยของระบบสม่ําเสมอ

 4.2 Risks from Changes Derived from the Application of
   Digital Technology

   Presently, digital technology plays an important role in
   business operations by ensuring greater rapidity and 
   higher effi ciency due to application of technologies such
   as communications technology in a borderless world,
   cloud, big data, robotics, machine learning, and artifi cial
   intelligence (AI), etc. Thus, if a business pays no attention 
   to such change streams, it may cause high-impact risks.
   For this reason, today’s businesses have reformed their 
   operations in order to sustain their businesses and seek
   for new opportunities to expand digital businesses. BAFS
   also regards such emerging risks as opportunities to
   expand digital and software business investments through
   subsidiaries in response to fast-growing trends of such
   business as well as develop products to increase
   effi ciency of into-plane service business which is BAFS’s
   core business.

 4.3 Risks from Cyber Threats

   Increased reliance on technology and ransomware 
   threats may cause BAFS’s computer operating system
   or network to be malfunctioning and business
   interruption. The disclosure of personal or confi dential 
   information to unreliable environment is also an
   information technology risk. Therefore, BAFS identifi es 
   the information technology risk as the corporate risk, 
   whereas the performance on such risk management shall 
   be reported to the RMC, the AC, and the Board
   Committee, respectively. An external auditor is also hired
   to audit the safety of the system on a regular basis.
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5. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานการกํากับดูแล
 กิจการที่ดี

 5.1 ความเสี่ยงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
   ระบบนิเวศ และสังคมรอบตัวอยางชัดเจนและทวีความรุนแรงขึ้น
   กิจกรรมจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไมทําลายปา และ
   อุตสาหกรรมโรงงาน เปนการเรงใหเกิดภาวะโลกรอนและในที่สุด
   นาํไปสูการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่ปนอนัตราย เชน ภาวะ
   ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาวะโลกรอน
   จากกาซเรือนกระจก เปนตน ถือเปนประเด็นที่ทั่วโลกให
   ความสําคัญและพยายามผลักดันใหมีการลดการปลอยกาซ
   เรอืนกระจกอยางเปนรปูธรรม รวมท้ังการทีป่ระเทศไทยไดเขารวม 
   Global Market Base Measure : GMBM in Pilot Phase
   2021 - 2023 ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในประเด็นของกฎระเบียบ
   ภาคบงัคบัใหธรุกจิการบินควบคมุการปลอยกาซเรอืนกระจกต้ังแต
   ป 2563 (Risk driven by change in regulation : GMBM in 
   CORSIA) ดวยการเก็บภาษีคารบอนในธุรกิจการบิน

   เพื่อลดระดับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   บริษัทจึงมีการจัดตั้งคณะทํางานลดการปลอยกาซเรือนกระจก
   ซึ่งรวมผูแทนจากบริษัทยอย รวมกันศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
   พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน รวมท้ังมีการกําหนดแผน
   ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในกลยุทธหลักดานความย่ังยืน
   ตัง้แตป 2561 จนถงึปจจบุนั โดยเขารวมโครงการลดกาซเรอืนกระจก
   ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 
   Emission Reduction Program: T-VER) ขององคการบริหาร
   จัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อคํานวณปริมาณการลด
   การปลอยกาซเรือนกระจกในบริษัท (คารบอนเครดิต) ทั้งนี้
   บริษัทได รับการรับรองให  เป นองค กรท่ีมีการปล อยก าซ
   คารบอนไดออกไซดสุทธิเป นศูนย (CARBON NEUTRAL
   COMPANY) ในป 2563 

 5. Environmental, Social, and Good Corporate 
  Governance Risks

 5.1 Risks of Climate Change

   Climate change has evidently caused more serious
   impacts on the environment, ecology, and surrounding
   environment. The activit ies using fossil fuels,
   deforestation, and industrial plants are drivers of global
   warming which will further lead to dangerous climate
   change, for example, PM2.5 situation and greenhouse 
   effect. They are worldwide problems that are growing 
   in importance and are to be solved to reduce
   greenhouse gas emissions in a concrete manner. Given
   Thailand’s membership of Global Market Base Measure
   : GMBM in Pilot Phase 2021-2023, BAFS has been then
   exposed to the risk driven by change in regulation: GMBM 
   in CORSIA, a carbon tax collection in the aviation industry.

   To mitigate levels of risks related to climate change,
   BAFS then established a Greenhouse Gas Emission
   Reduction Committee, a gathering of representatives 
   from subsidiaries, to jointly conduct studies and seek 
   ways to develop alternative and renewable energy and 
   include a greenhouse gas reduction plan in the
   Sustainability Strategy since 2018 until present by joining
   Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)
   of Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
   (Public Organization) to calculate carbon credits. BAFS 
   was certifi ed as a carbon neutral company in 2020.
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   นอกจากนีบ้รษิทัไดเขารวมโครงการเปดเผยขอมลูกาซเรอืนกระจก
   ในระดับสากล (Carbon Disclosure Project : CDP) และ
   เขารวมกับ Verra (https://verra.org) ซึ่งเปนโครงการลด
   กาซเรอืนกระจกในระดบัสากล โดยบรษิทัจะไดรบัคารบอนเครดติ
   เพ่ือนําไปใชประโยชนไดในอนาคต เม่ือโครงการขยายทอขนสง
   นํ้ามันแบบ Multi Product ไปภาคเหนือของ บริษัท ขนสงนํ้ามัน
   ทางทอ จํากัด (FPT) เปดดําเนินการอยางสมบูรณ ซึ่งสามารถ
   ลดความผันผวนของสภาวะอากาศโลกอยางเปนรูปธรรมได 
   นอกจากนี้ บริษัทยังไดพิจารณาพลังงานทางเลือกและพลังงาน
   ทดแทนเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทอีกดวย อาทิ
   เชน โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท บาฟส คลีน
   เอนเนอรยี่ คอรเปอเรชั่น จํากัด (BC)

 5.2 ความเสี่ยงดานสภาวะวิกฤติและการหยุดชะงักของ
   การดําเนินธุรกิจ

   บรษิทัดาํเนนิธรุกิจการใหบรกิารจัดเกบ็และเติมนํา้มนัอากาศยาน
   อยางครบวงจร โดยมุงเนนการดําเนินงานที่เปนเลิศดานคุณภาพ
   การบริการ ดวยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและสอดคลอง
   ตามมาตรฐานสากล เพื่อสงมอบคุณคาตามความคาดหวังของ
   ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทานอยางสมดุลครอบคลุม
   ในมิตขิองสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ดงันัน้ บรษิทัจงึกาํหนด
   ใหมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อควบคุมขั้นตอน
   การปฏิบัติงานทุกกระบวนการใหมีคุณภาพและความปลอดภัย
   โดยไดรบัการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ
   ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย ISO 45001:2018 
   รวมท้ังกําหนดใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการ
   ดานนิรภัยการบิน (Safety Management System : SMS)
   ซึ่งเปนมาตรฐานที่กําหนดโดยองคการการบินพลเรือนระหวาง
   ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) 
   และผูประกอบการธรุกจิการบนิทัว่โลกนาํมาประยกุตใชเพือ่ปองกนั
   ไมใหเกิดอุบัติเหตุตออากาศยาน 

   นอกจากนัน้แลว บริษทักําหนดใหมคีณะกรรมการศนูยการบรหิาร
   วิกฤติ (Crisis Management Center: CMC) เพ่ือวิเคราะห
   และควบคุมภาวะวิกฤติที่อาจสงผลตอการดําเนินงานของบริษัท

   BAFS also joined the Carbon Disclosure Project (CDP)
   and Verra (https://verra.org) which are greenhouse gas 
   reduction projects at international level. BAFS will receive 
   carbon credits and used them in the future. Upon the
   completion of the Northern multi-product pipeline 
   network expansion project of FPT, climate variability can
   then be mitigated tangibly. Moreover, BAFS considered
   alternative and renewable energy as business models 
   for BAFS Group, for example, the renewable energy 
   power plant project of BAFS Clean Energy Corporation
   Company Limited (BC).

 5.2 Risks of Crises and Business Disruption

   BAFS operates comprehensive into-plane services by
   focusing on service quality excellence with the highest
   safety standards and in accordance with international 
   standards to deliver value expected by the stakeholders 
   across the supply chain in terms of social, economic,
   and environmental dimensions in a balanced manner. 
   Therefore, BAFS has in place a management system 
   according to international standards to control operating 
   procedures in all processes and ensure the quality and
   safety. It has been certifi ed by the Quality Management
   System ISO 9001:2015 and the Occupational Health and 
   Safety Management Systems ISO 45001:2018. BAFS has 
   also implemented Safety Management System (SMS) 
   which is a system established by the International Civil
   Aviation Organization (ICAO) and widely adopted by the 
   aviation business operators worldwide to prevent aircraft 
   accident.

   Moreover, BAFS has established a Crisis Management
   Center (CMC) to analyze and control crises that may 
   affect BAFS and subsidiaries’ operations. In case of risks 
   from severe situations that may affect business
   continuity as well as reputation, community, society and
   environment, such risks may derive from external factors
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   และกลุมบริษัท ในกรณีของความเสี่ยงจากสถานการณรุนแรง
   ที่อาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงอาจสง
   ผลกระทบตอช่ือเสียง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งความเส่ียง
   ดังกลาวอาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   ภัยคุกคามดานความมั่นคง หรือภัยคุกคามจากโรคระบาดรายแรง
   เปนตน หรืออาจเกิดจากปจจัยภายใน เชน ความเสี่ยงจากน้ํามัน
   ลนถังจนเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม และการขนสงนํ้ามันทางทอ
   หยุดชะงัก เปนตน บริษัทไดจัดเตรียมมาตรการเพ่ือปกปอง
   และลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยมกีารจดัทาํระบบการบรหิาร
   ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
   System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 เพื่อชี้บง
   ภัยคุกคามและผลกระทบท่ีอาจเกิดตอการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง
   การเพ่ิมขีดความสามารถใหบริษัทสามารถตอบสนองและปกปอง
   ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณและ
   กิจกรรมท่ีสรางคุณคาของบริษัท 

 5.3 ความเสี่ยงดานการกํากับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น สามารถดูรายละเอียดได
   จากหัวขอ 6. การกํากับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการ
   ขอมลูประจําป/รายงานประจําป 2563 (แบบ 56-1 One Report) 

ความเสีย่งตอการลงทนุของผูถอืหลกัทรพัยทีอ่าจทําใหไมไดรบัเงินปนผล 
สามารถดูรายละเอียดไดจาก ในรายงานประจําป 2563 ในหัวขอการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

   such as natural disasters, security threats, or pandemic
   threats, or internal factors such as overfl ow of fuel tanks
   resulting in fi res and disruption in fuel transportation. 
   BAFS has prepared for measures to prevent and reduce 
   the potential impacts by implementing a Business
   Continuity Management System (BCMS) according to
   the ISO 22301:2012 Standard to identify threats and
   impacts on business operations as well as increasing
   BAFS’s capacity to respond to and safeguard the
   stakeholders’ interests, reputation, image, and value-
   creating activities of BAFS.

 5.3 Corporate Governance Risks

   5.3.1 Fraud and Corruption Risks Details can be found
   in Topic 6 Corporate Governance. In the Annual
   Registration Statement/Annual Report 2020 (Form
   56-1 One Report)

Regarding risks to securities holders' investments that may 
result in no dividend payment, detail is as shown in the
Annual Report 2020; Topic: Risk Management.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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Chapter 5:

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
Economic Performance
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Total Revenues

Other Income

Services Income

1,804.31 Million Baht

1,882.45 Million Baht

78.14 Million Baht

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

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

มูลค�าเศรษฐกิจทางตรง ⁄Direct Economic Value Generated (EVG)

รายไดรวม (Total Revenues) 1,882.45

การกระจายมูลค�าเศรษฐกิจทางตรง ⁄Direct Economic Value Distributed (EVD)

ตนทุนการใหบริการ (Cost of Services) 1,528.6

คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits) 473.26

เงินที่ชําระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital)
*ดอกเบีย้ทีช่าํระใหแกเจาหนี ้(Interests paid to creditors.)

330.7

เงินที่ชําระแกรัฐ (Payments to government)
*บริษัทรายงานเฉพาะการจายภาษีเงินไดนิติบุคคล (*BAFS reported corporate income tax expenses only.)

99.5

การลงทุนในชุมชน (Community investments)
*บริษัทรายงานเฉพาะงบที่ลงทุนในการพัฒนาชุมชน สังคม ของบริษัทเทานั้น
(*BAFS reported capital budgeting for its community development only.)

2.19

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม ⁄Economic value retained (EVR) -551.8

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม ⁄Economic Value Retained

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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การดําเนินงานด�านภาษี
ตัง้แตป 2561 ถงึปจจบุนั บรษิทัไดประกาศใชนโยบายภาษ ีเพือ่ใหสอดคลอง
ตอนโยบายความยั่งยืนและกลยุทธความยั่งยืน ที่มีเจตนารมณตอการดําเนิน
ธรุกจิอยางเปนธรรม โปรงใส และปฏิบตัติามกฎระเบียบตางๆ อยางเครงครดั 
รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอยางตอเนื่อง

Tax

From 2018 up to the present, in alignment with the Sustainability
Policy and Strategy, BAFS has promulgated the Tax Policy
intending to conduct fair and transparent business as well as 
strictly comply with rules and regulations, including following up 
changes in tax rates continually.

ข�อมูลผลตอบแทนพนักงานของบริษัท ประกอบด�วย
BAFS’ employee compensations include:

2563
2020

2562
2019

2561
2018

1. เงินเดือน และคาทํางานกะ/Salary and shift pay 321.86 325.40 298.55

2. โบนัส/Bonus - 120.20 131.18

3. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน/Retirement benefit 54.06 103.10 47.82

4. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/Provident fund 37.29 37.22 34.06

5. อื่นๆ/Others 60.05 89.08 78.52

รวมทั้งส้ิน/Total 473.26 675.00 590.13

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของงบการเงินประจําป 2563 ไดที่รายงานประจําป 2563 หรือเว็บไซต www.bafsthai.com
*Further details of Financial Statements 2020 are shown in the 2020 Annual Report or on the website: www.bafsthai.com.

หนวย : ลานบาท/Unit : Million Baht

รายละเอียดการดําเนินงานดานภาษี อางอิงตาม  “SR2020 BAFS microsite” หรือสแกนคิวอารโคดนี้
Tax Details Refer to “SR2020 BAFS microsite” or Scan QR Code attached

ค�าใช�จ�าย
คาใชจายที่เปนคาจางและคาใชจายที่เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน ลดลง
จากปที่ผานมาถึง 202 ลานบาท จากจํานวนพนักงานท่ีลดลงรวมถึง
พนักงานท่ีมีการเกษียณอายุงานในปเดียวกันนี้สูง ข้ึน โดยบริษัทมี
พนักงานที่มีอายุเฉลี่ยเปนลําดับชวงอายุ ดงันี้

จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 22 ของ
พนักงานทั้งหมด

จาํนวนพนกังานแบงตามชวงอาย ุ31 - 40 ป คดิเปนรอยละ 33 ของพนกังาน
ทั้งหมด

จาํนวนพนกังานแบงตามชวงอาย ุ41 - 50 ป คดิเปนรอยละ 26 ของพนกังาน
ทั้งหมด

จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ 51 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 19 ของ
พนักงานทั้งหมด

Expenses

BAFS’s expenses on employee compensations and welfare
decreased from the previous year for 202 million baht BAFS’
average age of an employee is divided into age ranges as follows:

The number of employees younger than 30 years olds was 22% 
of the total number of employees.

The number of employees whose ages are 31 - 40 years old was 
33% of the total number of employees.

The number of employees whose ages are 41 -5 0 years old was 
26% of the total number of employees.

The number of employees whose ages are 51 years old and
above was 19% of the total number of employees.
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ค�าใช�จ�ายในด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
Costs of corporate social responsibility

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

- คาใชจายในโครงการหรือกิจกรรมท่ีบริษัทจัดข้ึน เพื่อการมี
 สวนรวมตอชมุชน สงัคม ตามความตองการและความคาดหวงั
 ที่ชุมชนไดนําเสนอผานผลสํารวจความพึงพอใจชุมชน
 ด วยแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
 อยางย่ังยืน โดยมีเปาหมายใหชุมชนมีสุขภาพกาย ใจ 
 สติปญญาและพึ่งพาตัวเองได ตามแผนปฏิบัติการดาน
 ชุมชนของบริษัทที่มีรวมกับชุมชนในพื้นที่
-  BAFS has expenses on projects or activities organized
 for engaging with communities and society
 according to requirements and expectations
 obtained from community satisfaction surveys.  
 BAFS’s goals include healthy communities in terms 
 of physical and mental strengths as well as having 
 wisdom and self-reliance following community 
 action plans that BAFS and the communities have 
 mutually set up.
- คาใชจายในงานชุมชนสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุน
 ชุมชนโดยรอบ ตามที่ชุมชนขอความอนุเคราะห รวมถึง
 วัด โรงเรียน ตลอดจนหนวยงานสวนทองถิ่น
-  BAFS has expenses on community relations events
  which are activities supporting the communities
 surrounding and requested by the communities, 
 including temples, schools, and local agencies.

- คาใชจายที่สนับสนุนองคกร หรือหนวยงาน มูลนิธิตางๆ
 ที่ดําเนินงานเพื่อฟนฟู เยียวยากลุมตางๆ ในสังคม เชน 
 สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 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.

โดยมีค�าใช�จ�ายรวมท้ังส้ิน
The total expense was

285,407.68 บาท/Baht

โดยมีค�าใช�จ�ายรวมท้ังส้ิน
The total expense was

1,912,095.64 บาท/Baht

สวนคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของบริษัท เชน คาใชจาย
งานดานความรับผิดชอบตอสังคม งานชุมชนสัมพันธ และงานเพื่อการกุศล
ตางๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,197,503.32 บาท โดยแบงคาใชจายไวดวยกัน 
2 สวน ดังนี้

Other non-business expenses such as costs of corporate social 
responsibility, community relations expenses, and charitable 
expenses totaled 2,197,503.32 million baht which included
2 parts as follows:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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Pipeline
Transportation

Hydrant
System

Scope2: BAFS’s Supply Chain

Supplier

OIL
JET A-1

Continuous Improvement Process

ERM ISO 9001 ISO 45001 BCMSERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMERMM ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001I ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001ISO 45001I BCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSBCMSSSS

การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

บริษัทมีการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางครอบคลุมตอเนื่องและ
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม ดานสังคม และการกํากับดูแลคูคา (ESG Risk) ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอคุณภาพ มาตรฐานการบริการ และความไววางใจของผูมีสวนได
สวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ โดยการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการ
ตลอดสายหวงโซอปุทานของกระบวนการใหบรกิารน้ํามนัอากาศยาน ซึง่แบง
ขอบเขตตามความรับผดิชอบตามกระบวนการดําเนนิงานเปน 2 ขอบเขตคือ 

• ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตหวงโซกอนกระบวนการรับและจัดเก็บนํ้ามันของ
 บริษัท ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทเจาของน้ํามันและบริษัทผูดําเนินการ
 ขนและจัดสงนํ้ามัน 

• ขอบเขตท่ี 2 ขอบเขตหวงโซในกระบวนการ รับ จัดเก็บ และจายนํ้ามัน
 ใหสายการบินผานทอสงนํ้ามันแรงดันสูงใตสนามบิน ซึ่งบริหารจัดการ
 โดยบริษัท (BAFS) และกลุมบริษัท (BAFS GROUP)

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

BAFS has supply chain management that comprehensively and 
continuously in accordance with standard criteria to prevent and 
reduce risks relating to the 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’ 
business operations. According to the scope of responsibilities 
throughout the operational process, the supply chain
management across the aviation refueling service process is
divided into 2 levels, namely scope 1: the scope of the supply 
chain before BAFS’ fuel receipt and storage, which is managed 
by oil companies and fuel pipeline transporting and delivering 
companies, and scope 2: the scope of the supply chain in the 
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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กระบวนการวิเคราะห�ความเสี่ยงในห�วงโซ�อุปทาน
Analysis Process on Supply Chain ESG Risks

ทัง้นีต้ามกระบวนการบรหิารจดัการบรษิทัมกีารบรหิารจดัการหวงโซอปุทาน
เพื่อใหสอดคลองตามบริบทความย่ังยืนดวยการพิจารณาและวิเคราะห
ประเด็นความเส่ียง/โอกาส ที่อาจเกิดข้ึนตลอดสายหวงโซอุปทานของธุรกิจ 
จากการบริหารจัดการในระบบ Enterprise Risk Management (ERM), 
ISO 9001, ISO 45001, Business Continuity Management System
(BCMS) ซึ่งมีการทบทวนความเส่ียง/โอกาส รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนประจํา เชน กลุมลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามัน และสายการบิน กลุมพันธมิตร
ทางธุรกิจ/คูคา/Supplier เปนตน โดยเปนไปตามกรอบของจรรยาบรรณ
ธุรกิจสําหรับคูคา (BAFS - Supplier Code of Conduct รายละเอียด
ในเว็บไซตบริษัท www.bafsthai.com) ในประเด็นการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

ประเมินคู�ค�าสําคัญ
Key Supplier Assessment

ประเมินความเส่ียง
Risk Assessment

มาตรการลดความเส่ียง
Risk Reduction Measures

เกณฑ�ในการวิเคราะห�
Criteria for Analysis

ประเมินความเส่ียงด�านความย่ังยืน
กับคู�ค�ารายสําคัญ

Assessing Sustainability Risk
with Key Supplier

แผนตอบสนองแต�ละกลุ�มคู�ค�าท่ีแบ�งตาม
การประเมินคู�ค�ารายสําคัญ

Response Plan for Each Stakeholder
Group which is classified according

to Key Supplier Assessment

• เปนคูคาสําคัญตามการประเมินในระบบ
 Business Continuity Management
 (BCM)

• เปนคูคาที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง
 กวา 1,000,000 บาทข้ึนไป

• เปนคูคาที่มีรายการจําหนายวัตถุดิบ สินคา
 และบริการที่สําคัญกับกระบวนการทางธุรกิจ
 ของบริษัทฯ ภายใน 3 ป

• เปนคูคาที่มีนอยรายในตลาดและบริษัทมี
 การพึ่งพาคูคาเหลานี้เปนสําคัญ

• ซึ่งมีคูคาที่สําคัญทั้งสิ้น 64 ราย จากทั้งหมด
 90 ราย

•  การกาํกับดูแลกิจการ

• การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน/
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• การมีสวนรวมกับชุมชน สังคม

• สิ่งแวดลอมและนวัตกรรม

• การเขาพบและเย่ียมชมการดําเนินกิจการ
 ของคูคาใหสอดคลองตามจรรณยาบรรณ
 คูธุรกิจ (Supplier Site Visit)

• การตรวจสอบคูคาตามประเด็น ESG
 (Supplier Audit)

• แผนการพัฒนา ปรับปรุง สงเสริม
 (Correction Plan) คูคาโดยมีการเขาไปให
 ความรูในเรื่องที่คูคาสนใจและตองการพัฒนา 
 โดยที่ผานมามี 2 ประเด็น ที่บริษัทได
 เขาไปเพิ่มเติมใหแกคูคาหลังจากเขาไป
 Site Visit ไดแก การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 การจัดทํา Green Procurement  และ
 การจัดการความรู

BAFS has managed the supply chain in alignment with the
sustainability context by considering and analyzing risks/
opportunities that may occur along its supply chain. According 
to the Enterprise Risk Management (ERM), ISO 9001:2015, 
ISO45001:2018, 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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ประเมินคู�ค�าสําคัญ
Key Supplier Assessment

ประเมินความเส่ียง
Risk Assessment

มาตรการลดความเส่ียง
Risk Reduction Measures

เกณฑ�ในการวิเคราะห�
Criteria for Analysis

ประเมินความเส่ียงด�านความย่ังยืน
กับคู�ค�ารายสําคัญ

Assessing Sustainability Risk
with Key Supplier

แผนตอบสนองแต�ละกลุ�มคู�ค�าท่ีแบ�งตาม
การประเมินคู�ค�ารายสําคัญ

Response Plan for Each Stakeholder
Group which is classified according

to Key Supplier Assessment

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

• 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, products, and services that
 are important to BAFS’s business
 process within the 3-year period.

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

• BAFS has 64 key suppliers among 90
 suppliers in total.

•  Corporate governance.

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

• Community and social engagement.

• Environment and Innovation.

• การเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ
 ของภาคเอกชนไทย
 ในการตอตานการทุจริต (CAC)

• การตรวจประเมินคูคาประจําป
• To conduct supplier site visits and
 ensure that its operation is in line
 with Supplier Code of Conduct.

• To audit a supplier in terms of ESG
 (supplier audit).

• To promote correction plan to a
 supplier. BAFS provides knowledge
 in which its supplier is interested
 and wishes to improve. During the
 past, there were 2 aspects added
 on BAFS’ to supplier’s operation
 after the site visit, namely, good
 corporate governance, green
 procurement, and knowledge
 management.

• Participation in Thailand's Private   
 Sector Collective Action Coalition
 against Corruption (CAC) Project.

• Performance Improvement.
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Case

2563
2020

After obtaining assessment forms for promoting the business

towards sustainability from suppliers, BAFS shall analyze

assessment results of suppliers that may have risks due to

non-compliance with the Supplier Code of Conduct. According to all categories combined,

BAFS’s key supplier/ business partner’s score shall reach 60% in order to pass the assessment and be

considered not having risks based on issues prescribed in the Supplier Code of Conduct.

In case any key supplier does not comply with the Supplier Code of Conduct

or obtaining a score of less than 60% according to its assessment result, BAFS

shall follow up to ensure that such key supplier complies with the Supplier

Code of Conduct in order to close risks due to supplier non-compliance which

may cause damage to BAFS in the long run.

จากการทีบ่ริษทัไดดาํเนนิการประเมนิคูคา และมเีปาหมายใหคูคารายสําคญั
ของบริษัทฯ ผานการประเมิน และเขารวมดําเนินการตามแผนตอบสนอง
ในแตละกลุมคูคา เพ่ือใหคูคาสามารถนําไปปรับปรุงบริษัทของตนเองและ
ถอืเปนการพฒันาความสมัพนัธกบัคูคาและรวมกนัพฒันาธรุกจิเพือ่ใหเตบิโต
ไปดวยกันในระยะยาว ซึ่งถือเปนแผนดําเนินการที่สําคัญดานหนึ่งของบริษัท 

BAFS has conducted supplier assessment and set a target that 
its key suppliers shall pass the assessment and participate in the 
operations according to the 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 signifi cant operational plans of BAFS.
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กรอบการประเมินคู�ธุรกิจเพื่อส�งเสริมธุรกิจสู�ความยั่งยืน ตามจรรยาบรรณคู�ค�า คู�ธุรกิจ
Assessment framework for Promoting Business towards Sustainability According to Supplier Code of Conduct

หัวข�อ Topic ประเด็นในการประเมิน Assessment Issues

1. จรรยาบรรณในการทําธรุกจิ
 Business ethics

1. การตอตานคอรรัปชั่นและเขารวมโครงการ CAC หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 Anti-corruption, participation in CAC, and corporate governance (CG)

2. ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 No conflict of interest

3. มีการแขงขันอยางเปนธรรม
 Fair competition

4. มีการรักษาความลับและทรัพยสินทางปญญา
 Maintaining confidentiality and protecting intellectual property

5. มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
 Social, community and environmental accountability

2. สทิธมินษุยชนและการปฏิบตัิ
 ดานแรงงาน

 Human rights and
 labor practices

6. การบริหารแรงงานอยางเปนธรรม
 Fair labour management 

7. สิทธิมนุษยชน (แรงงานเด็ก แรงงานตางดาว คาจาง การใชแรงงานท่ีถูกกฎหมาย)
 Human rights (child labour, foreign workers, benefits, legal labour)

3. มาตรฐานดานคุณภาพ
 Quality standard 

8. การสงของที่มีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 Delivering quality products in accordance with BAFS’ standards and requirements as well as 
 relevant laws

9. ตรงตอเวลา
 Punctuality

4. สขุภาพ อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย
 Occupational health and
 safety

10. สุขภาวะในการทํางานของพนักงานภายในองคกร
 Employee wellbeing

11. สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย
 Environment that is conducive to work and promotes safety

5. การจัดการ
 และรกัษาส่ิงแวดลอม
 Environmental management
 and preservation

12. การนํา Green Procurement มาใชในการดําเนินธุรกิจ
 Applying green procurement to the business operation

13. การลดการใชทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือง
 Reducing the use of wasted resources

6. การปฏิบตัติามกฎหมาย
 Law compliance

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธุรกิจอยางเครงครัด
 Strictly complying with laws and regulations relevant to the business operation

7. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรยีน
 Whistleblowing or
 complaints

15. การแจงเบาะแสและขอรองเรียนในกรณีที่มีการละเมิด
 Whistleblowing and complaints of violations
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ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ�าง
เพื่อความยั่งยืนท่ีผ�านมาถึงป� 2563

ผลจากการดําเนินงานเพ่ือสงมอบสินคาหรือบริการโดยคูค า/คู ธุรกิจ 
ทีม่คีวามเส่ียง และอาจสงผลตอการดําเนินกิจการในประเด็นดานเศรษฐกิจ 
(การสงของลาชา/สงมอบสนิคาไมมคีณุภาพ ทาํใหธรุกจิหยดุชะงัก) ในประเดน็
ดานสังคม (การถูกชุมชนรองเรียนเน่ืองจากปฏิบัติงานไมถูกตองของคูคา) 
และในประเด็นดานสิ่งแวดลอม (การรั่วไหลของสารเคมีและนํ้ามันและการ
สรางผลกระทบตอสภาพแวดลอมอืน่ๆ) ในป 2563 ทีผ่านมาไมพบการเกิดผล
กระทบดงักลาว (รอยละ 0) และไมมกีารยตุกิารดาํเนนิงานกบัคูคาในรายทีไ่ด
รบัการประเมินความเส่ียงนัน้ (รอยละ 0) (Disclosure 308-1, 308-2, 414-1, 414-2) 
และในปทีผ่านมาบรษิทัฯ ไดตดิตามตรวจสอบและเยีย่มชมโรงงานของบรษิทั
คูคาตามกระบวนการวิเคราะหความเส่ียงขององคกรในแผนจัดซ้ือจัดจาง
เพื่อความยั่งยืน และมีกิจกรรมสัมมนาคูคา/คูธุรกิจ ป 2563 เพื่อสื่อสารและ
รบัฟงประเดน็ขอเสนอแนะและตดิตามการดาํเนนิในประเด็นตางๆ ทีเ่กีย่วของ
โดยสรุปรายละเอียดตาม Link ที่แนบมาดวยนี้

Performance on Implementation of Procurement Plan 

for Sustainability up to 2020

BAFS’ performance delivered by suppliers/business partners 
having risks may affect BAFS’ 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) and
environmental issue (chemical and fuel spills and causing other 
environment impacts). In 2020, 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
suppliers and monitored supplier’s sites according to its risk 
analysis process prescribed in the sustainable procurement plan. 
BAFS also organised supplier / business partner seminar in 2020 
to communicate and listen to issues, suggestions and follow up 
on the implementations of various related issues. Detail
summarised is shown in the link attached herewith.

รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจางเพื่อความยั่งยืน ป2563
อางอิงการแสดงขอมูลตามเนื้อหาใน Website “SR2020 BAFS microsite” หรือ Scan QR Code ที่แนบมาดวยนี้
https://qrgo.page.link/E1qzy

Summary of Performance on Implementation of Procurement Plan 2020
Refer to information disclosed at the website “SR2020 BAFS microsite” or Scan QR Code attached herewith
https://qrgo.page.link/E1qzy
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Creating process for

promoting the

corporate innovation

creation.

Determining vision

and strategies

on innovation in 2016.

Improvement

Building employee cooperation to drive

innovation creation.

2018 – 2020 BAFS and BAFS Group’s fostering innovations

Creating the corporate ambiance/

structure to support innovation creation in

2017 - 2020.

Innovation Map

I N N O V A T I O N

1 2 3

Incremental

Breakthrough

4

การจัดการความรู�และนวัตกรรม

ตามแผนงานเพ่ือสรางเสริมนวัตกรรม มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ตามกลยุทธ ป 2559-2563 โดยกําหนดกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติการ
ไวเปนหลายสวนตามที่แสดงไวในแผนภาพน้ี

Knowledge Management (KM) and Innovation

BAFS has continuously implemented its innovation promotion 
plan according to the 2016-2020 strategy, by determining
several framework guidelines and action plans as shown in this 
diagram.

(1) การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธดานนวัตกรรม

การดําเนินการดานนวัตกรรมขององคกร บริษัทไดกําหนดเปนเปาหมาย
เชงิกลยทุธและนาํไปสูการกาํหนดเปนสวนหนึง่ของนโยบายความยัง่ยนื ในขอ 4
โดยระบุให “สงเสริมการสรางและการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางธุรกิจ
และนวัตกรรมทางสังคมมาใชอยางเหมาะสมบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ

1) Determining Vision and Strategies on Innovation 

BAFS determined the corporate innovation as a strategic goal 
which led to a formulation as part of the Sustainability Policy in 
Clause 4 which prescribes as “to promote the creation and
implementation of technology, business innovation, and social 
innovation in order to apply them appropriately on the basis of 
social and environmental responsibility for an increase of
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(2) การสรางบรรยากาศและการจดัโครงสรางเพือ่ใหเอือ้ตอการสรางเสรมิ
นวัตกรรม

การดําเนินการเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมมีการจัดตั้งบริษัท
เพือ่ดาํเนนิงานในสวนทีเ่กีย่วของกบังานดานนวตักรรม โดยดาํเนนิการคูขนาน
กันเพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพดานนวัตกรรมทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจเดิม ธุรกิจขางเคียง รวมถึงธุรกิจอื่นที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอม

(2)  Creating the Corporate Ambience and Structure to
support innovation creation

To drive a tangible implementation process, BAFS has established 
the companies to operate businesses relevant to innovations and 
simultaneously support and enhance innovative potentials in 
areas related to the existing businesses and side businesses,
including other businesses that are environmentally friendly.

กลยุทธ�เติบโต
Growth Strategy

กลยุทธ�บริหารจัดการเพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุด

Efficiency Management 
Strategy

กลยุทธ�ยั่งยืน
Sustainability Strategy

กลยุทธ�การสร�างธุรกิจเสริม
Complementary Business 

Strategy

นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ
ที่เกี่ยวของในการบริการดาน
พลังงาน และการพัฒนาโปรแกรม
และ Application จากความ
เชี่ยวชาญขององคกร

Innovations on products and 
services relating to energy 
services and development 
of programs and applications 
based on corporate expertise.

การปรับปรุง/พัฒนา/ตอยอด

-  ผลิตภัณฑและบริการ

- เครื่องมืออุปกรณ

-  กระบวนการทํางาน

Enhancement/improvement/ 
further development of 

- products and services;

- tools and equipment; and

- work processes. 

การสรางและหาความรวมมือจาก
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรางเสริม
นวัตกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม และทางสิ่งแวดลอม

Creating and seeking for
collaboration from the 
business alliance in order to 
foster innovations covering
economic, social, and
environmental aspects.

การสรางรูปแบบทางธุรกิจใหม / 
การควบรวมความเช่ียวชาญ
จากธุรกิจอื่น

Building new business
models/ consolidating
expertise of other businesses.

กรอบการสร�างเสริมนวัตกรรมในกลยุทธ� 4 ด�าน The framework for promoting innovation in 4 strategies

สงัคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสรางการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน” และ
กําหนดใหการดําเนินงานดานนวัตกรรมเปนสวนสําคัญที่จะขับเคล่ือนทุกๆ
กลยุทธใหบรรลุเปาหมายขององคกร

operational effi ciency, as well as to create participation in
community development to ensure community’s sustainable 
self-reliance”. BAFS also determines its corporate innovation 
implementation as a signifi cant part in driving all strategies to 
achieve the corporate goals.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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• บริษัท บาฟส อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท จํากัด หรือ BID เพื่อดําเนินการดานการศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา 
 ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งการใหสิทธิและใหบริการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 BAFS Innovation Development Co., Ltd. or BID; to research, development, design, and improvement of
 innovative products including licensing and services of Innovation and technology.

• บริษัท บาฟสอินเทค จํากัด (BAFS INTECH Company Limited) เพื่อประกอบ ออกแบบ พัฒนา ผลิต และใหบริการ
 ปรึกษา เกีย่วกับรถและอุปกรณ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวของ ทีใ่ชในกจิการการใหบริการของทาอากาศยาน
 BAFS INTECH Co., Ltd.; to assembly, design, develop and provide advice on aviation refuelling vehicle
 and aviation ground service equipment, including innovations and technologies used for airport service 
 business.

รายละเอียดสรุปผลการสรางนวัตกรรมของกลุมบริษัท (BID & BAFS INTECH) ป 2563 ตอเนื่องป 2564
อางอิงการแสดงขอมูลตามเนื้อหาใน Website “SR2020 BAFS microsite” หรือ Scan QR Code ที่แนบมาดวยนี้
https://qrgo.page.link/QemfA

BID & BAFS INTECH’s Performances on Innovations in 2020 - 2021
Refer to information disclosed at the website “SR2020 BAFS microsite” or Scan QR Code attached herewith
https://qrgo.page.link/QemfA

(3)(4) กระบวนการเพื่อสรางเสริมนวัตกรรม และการสรางนวัตกรรมโดย
กลุมนักปฏิบัติ (CoP) ตามกระบวนการจัดการความรูสูนวัตกรรม 

ตามแผนการจัดการความรู (KM) สูนวัตกรรม บริษัทใชการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ดวยรากฐานจากการจัดการความรูที่ชัดเจน
และสามารถนํามาพัฒนาตอยอด และดําเนินการมาอยางตอเน่ืองโดย
ในป 2563 จากการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ืองตามแผนงาน
ของคณะทํางานการจัดการความรูและศูนยฝกอบรม สามารถสรุปจํานวน
ชุดความรู ไดจํานวน 37 ชุดความรู เชน ดานคลังนํ้ามัน ดานการบริการ
เติมนํ้ามัน ดานซอมบํารุงดาน การเงินและงบประมาณ ดานพัฒนาบุคลากร 
ดานการจัดการความยั่งยืน ดานกฎหมาย เปนตน โดยทั้งนี้ในป 2563
ตอเนื่อง 2564 คณะทํางานยังคงมีการพิจารณาจัดทําชุดความรูเพิ่มเติม 
โดยการดําเนินการของผูแทนของแตละฝายงาน รวมถึงการผลักดันใหเกิด
กระบวนการจัดการความรูใหอยูในกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน

(3)(4) Fostering Innovation Process and Innovations Created 
by Community of Practice (CoP) according to Innovation-
Driven Knowledge Management Process 

According to the innovation-driven knowledge management, BAFS 
has continuously applied the knowledge management based on 
explicit knowledge that can be further developed. In 2020, due 
to systematic and continued implementation according to the 
work plans of the Knowledge Management Working Group and 
the Training Center, BAFS was able to summarise 37 knowledge 
bases, for example, oil depot, aircraft refuelling service,
maintenance, fi nance and budget, human resource management, 
sustainability management, and law, etc. From 2020 up to 2021, 
the working group has been considering additional knowledge 
bases being prepared by representatives of each department, 
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โครงงานในป 2563-2564 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา
ตอยอดจากฐานการจัดการความรู (KM) สูนวัตกรรม
อางอิงการแสดงขอมูลตามเนื้อหาใน Website “SR2020 BAFS microsite” 
เปดโดยสแกน QR Code หรือ คลิกลิงคตามที่แนบมาดวยนี้ https://qrgo.page.link/FLCW2

2020-2021 Projects Initiated from the Workshop and Projects that Have Possibility of Further Development;
from KM to Innovations
Refer to information disclosed at the website “SR2020 BAFS microsite” 
Scan QR Code or link attached herewith https://qrgo.page.link/FLCW2

และตอเนื่องตามแผนดําเนินการนวัตกรรมซึ่งใชการขับเคลื่อนโดยกลุม
นักปฏิบัติ ในป 2563 บริษัทมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “KM 
to Innovation” เปนการอบรมพนักงานทั้งหมดของบริษัทเพื่อสรางเสริม
ความรวมมือจากพนักงานทั้งหมด โดยเนื้อหามุงเนนเพื่อสรางความเขาใจใน
การประยุกตความรูจากการทํางานมาสรางและพัฒนาตอยอด ดวยการ
ใชกระบวนการของกลุมนักปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือนตามแนวทางดังกลาว
ตามขั้นตอนของการสรางนวัตกรรมจากฐานการจัดการความรูในองคกร

including propelling knowledge management process to be
included in all departments’ work processes as well as to be 
continually implemented according to the innovation action plan 
driven by the Community of Practice. In 2020, BAFS organized
a workshop entitled “KM to Innovation” for all employees in 
order to reinforce employee cooperation. The workshop content
focused on enhancing employee understanding on creating and 
further developing knowledge derived from works. Employees 
therefore would be able to apply the Community of Practice’s 
process for driving the creation of innovation from the corporate 
knowledge management accordingly.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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Outstanding Awards for Being Organisational

Prototype on Safety, Occupational Health

and Environment in Working Conditions  

Performance: No occupational diseases,

achieved target ISO 45001:2018

10
Platinum Level for 10

Consecutive Years

14
Platinum Level for 14

Consecutive Years

12
Platinum Level for 12

Consecutive Years

(Disclosure 103-3)

Employees perform their duties with occupational

health and safety in good working conditions

without lost time accidents of more than 3 workdays

 (Disclosure 103-3)

Employees do not suffer from any

occupational diseases that caused

permanent physical impairment

Performance: No accident,

achieved target ISO 45001:2018

7,355,939 Man-Hours

Accumulated Safety Work Hours (Sep 9, 13 – Dec 31, 20)

Don Mueang Airport Depot

(DMK Depot)

Suvarnabhumi Aviation Refuelling

(BKK Into Plane)

Suvarnabhumi Airport Depot 

(BKK Depot)

8,000,000 Man-HoursSafety work hours forecast to achieve in September 2021:

บริษัทใหความสําคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานมาเปนอันดับแรกในการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมบุคลากร
ภายในองคกร อันประกอบดวยพนักงานทุกคนในบริษัททั้งพนักงาน
ในเวลาปกติ กับพนักงานในเวลากะ รวมถึงผูรับเหมา หรือบุคคลภายนอก
ที่เขามาดําเนินงานภายในบริษัท

และจากวิสัยทศันของบริษัท “บริการธุรกิจพลังงานอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม” ซึ่งประเด็นดังกลาว เปนหนึ่งใน

BAFS gives high priority to occupational health and safety in 
working conditions, 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. 

Its vision as “Sustainability in Energy Services with Awareness 
of Quality Safety and Environment”, which is one of stakehold-
ers’ concerns, is considered as BAFS’ materiality. Therefore, 

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

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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ประเด็นที่ผู มีสวนไดสวนเสียของบริษัทใหความสําคัญ โดยไดจัดอยู ใน
หนึ่งประเด็นที่ เป นสาระสําคัญขององคกร และจากความสําคัญนั้น 
นํามาซ่ึงการปฏิบัติตามระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 45001:2018 
ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามอยางเครงครัด การกําหนดนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ รวมถงึโครงสรางการบรหิารจดัการความปลอดภยั การบรหิาร
ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ 
ที่เนนยํ้าการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกร ดังคานิยม
องคกรของบริษัท (BAFS Core Value) ตัว A (Awareness of safety) 
การตระหนักถึงความปลอดภัย อยูในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับ (Disclosure 103-2)

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่รายงานความยั่งยืนประจําป 2562 หนาที่ 
104-105 หรือ www.bafsthai.com 

ทัง้นี ้บรษิทัมกีารเปดเผยขอมลูสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตไุวทีส่าํนักงานของบรษิทั
ทุกแหง ไดแก จํานวนช่ัวโมงการทํางานท่ีไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
เปาหมายชัว่โมงความปลอดภัย และวนัทีเ่กดิอบุตัเิหตลุาสดุ เพือ่เปนการแสดง
การรายงานขอมูลดานความปลอดภัยใหพนักงานและผูที่เขามาปฏิบัติงาน
ภายในพ้ืนที่ไดทราบถึงมาตรการและการใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาว
(Disclosure 103-2)

(Disclosure 403-1) นอกจากน้ี บริษัทยังมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
โครงสรางหนวยงานความปลอดภัยและแผนงานความปลอดภัยประจําป 
เพื่อใหมีผู รับผิดชอบหลักตอเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีผูปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ซึ่งทําหนาที่
กํากับดูแลพนักงานทุกคน (รอยละ 100) ใหมีความปลอดภัยในการทํางาน
พรอมกําหนดกฎระเบยีบและวิธปีฏิบตังิานท่ีปลอดภยั จดัหาอปุกรณปองกนั
อันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหแกพนักงาน ตลอดจนเสนอแนะมาตรการ
ความปลอดภัย และการปรับปรุงแกไขในกรณีที่พบส่ิงที่ทําใหมีความเสี่ยง
และอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ที่สงผลตอพนักงาน ผูรับเหมา
หรือบคุคลภายนอกทีเ่ขามาปฏบิตังิานในพืน้ที ่รวมถงึการสงเสรมิและสนบัสนนุ
กจิกรรมดานความปลอดภยัตางๆ เชน กจิกรรมการนาํเสนอ Near Miss Report, 
กจิกรรมตอบคาํถามชงิรางวลัใหมขีึน้ภายในบรษิทั โดยมกีารตรวจสอบตดิตาม
และทบทวนผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ (Disclosure 103-2)

Safety, Occupational Health and Environment

Policy (Disclosure 103-1, 103-2)

For additional detail, please refer to the Sustainability eport 2019, 
pages 104-105 or www.bafsthai.com.

BAFS has disclosed accident statistics at every offi ce 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) In addition, BAFS has set up the Safety,
Occupational Health and Environment 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 imposing rules and safe 
work procedures, providing personal protective equipment (PPE) 
to employees, recommending safety measures and making
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. Furthermore, BAFS has promoted 
and supported internal 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)

it leads to BAFS’ strict compliance with the Occupational 
Health and Safety Management System : ISO 45001:2018,
determinat ion of  Safety ,  Occupat ional  Health and
Environment Policy, establishment of Safety, Occupational 
Health and Environment Committee and safety management
structure, management of risks relating to occupational
health and safety, including activities focusing on building
a corporate safety culture 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)
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(Lost Time Incident)

1. 2.

No lost time incidents of more

than 3 workday.

No accidents caused by the

employees as wrongdoers

from Operations Department

and Support Department.

ในป� 2563 เป�าหมายด�านความปลอดภัย ได�แก� ⁄In 2020, BAFS’ safety targets are as follows:

โครงสรางสํานักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม 

สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความยั่งยืน ประจําป 2561 หนาที่ 92 
หรือ เว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

โครงสรางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 3 พื้นท่ี

สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความยั่งยืน ประจําป 2562 หนาที่ 107 
หรือ เว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

การฝกอบรมดานความปลอดภัยของบริษัท

มีการอบรมตลอดทั้งป สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรไดที่รายงาน
ความยั่งยืนประจําป 2562 หนาที่ 108-109 หรือ เว็บไซตของบริษัท
www.bafsthai.com

BAFS’ Structure of Safety, Occupational Health and 
Environment Offi ce 

For additional detail, please refer to the Sustainability Report 
2018, page 92 or www.bafsthai.com.

Structure of Safety, Occupational Health and Environment 
Committee for BAFS’ 3 Operating Sites 

For additional detail, please refer to the Sustainability Report 
2019, page 107 or www.bafsthai.com. 

BAFS’ safety training courses have been
provided through out the year. For additional
detail, please refer to the Sustainability
Report 2019, pages 108-109 or www.bafsthai.com.

ชั่วโมงการฝ�กอบรมด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ประจําป� 2563
BAFS’ Occupational Health and Safety Training Hours 2020

ชั่วโมงฝกอบรมดานความปลอดภัย 5,046 ชั่วโมง จาก 14,319 ชั่วโมง
การฝกอบรมของพนักงานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 35.24 ของชั่วโมง

การฝกอบรมทั้งหมด

5,046 safety training hours out of 14,319 training hours of the 
total number of employees, accounting for 35.24% of the total 

number of training hours.

14 หลักสูตร (รวมหลักสูตร In house และหลักสูตร public 
ที่เก่ียวกับความปลอดภัย)

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

ในป� 2563 บริษัท จัดฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยให�แก�พนักงานท้ังบริษัท รวมชั่วโมงฝ�กอบรมท้ังส้ิน 5,046 ชั่วโมง จําแนกเป�น 14 หลักสูตร
In 2020, BAFS organised safety trainings for all employees, representing the total number of

5,046 training hours, which divided into 14 courses.
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โครงการฝ�กซ�อมดับเพลิงและการฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟ

ในป 2563 บริษัทจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
ใหแกพนักงาน รอยละรอยของพนักงานท้ังหมด เพื่อสรางความตระหนักรู
ด านความปลอดภัยและการเตรียมพรอมของพนักงานเพ่ือรับมือกรณี
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากน้ีบาฟสยังใหชุมชนโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
ทั้ง 2 พื้นที่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ไดมีโอกาสเรียนรูการฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมอพยพหนีไฟ เพ่ือใหชมุชนสามารถเตรียมพรอมตออบุตัเิหตุตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และอาจทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินได โดยใน
ป 2563 นี้ มีชุมชนที่เขารวมรับการอบรมทั้งสิ้น 2 พื้นที่ จํานวน 103 คน
ซึง่ประกอบไปดวยชมุชนโดยรอบสถานบีรกิารจดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมอืง
รวม 43 คน และพื้นที่สุวรรณภูมิ รวม 60 คน

Fire Drill Project
(Disclosure 103-2)

In 2020, BAFS organised a fi re drill for 100% of the total number 
of employees to raise their safety awareness and develop
their preparedness for potential emergencies.

Moreover, BAFS provided communities surrounding Don Mueang 
Airport Depot (DMK Depot) and Suvarnabhumi Airport Depot 
(BKK Depot) with opportunities to enhance their knowledge of 
fi re drill in preparedness for the accidents that might cause
damage and loss of life and assets. In 2020, there were
103 participants from the communities in both areas, consisting 
of 43 people from the communities surrounding DMK Depot
and 60 people from the communities surrounding BKK Depot.
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สถิติด�านความปลอดภัย ในป� 2563 ⁄Safety Statistics in 2020 (Disclosure 403-2)

อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสีย
และการขาดงาน และจํานวนผู�ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากการ
ปฏิบัติงาน จําแนก ตามภูมิภาค และเพศ

บรษิทัคาํนงึถงึความปลอดภยัเปนหวัใจสาํคญัในการปฏบิตังิาน จงึปฏิบตัติาม
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ไดแก ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และมาตรฐานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (JIG HSSEMS)
การดาํเนนิงานตามระบบการจดัการและมาตรฐาน ทีม่ปีระสทิธภิาพดงักลาว
ควบคูกบัการสรางจิตสาํนกึดานความปลอดภัยใหกบัพนักงาน และผูรบัเหมา
ผานโครงการและกิจกรรมความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรม

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
Management System (ISO 45001:2018) 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’
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1. 2.

No lost time accidents of more

than 3 workdays occurred to

employees and contractors

during 2015 - 2020.

No occupational diseases that

caused permanent physical

impairment to employees and

contractors during 2015 - 2020.

วันวัฒนธรรมความปลอดภัย (SHE Day) ตลอดจนการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ 5 ป (ป 2559 - 2563) ทีมุ่งเนนดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และส่ิงแวดลอม รวมถึงการติดตามผล
การดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตลอดจนการตรวจพ้ืนทีป่ฏิบตังิานโดยผูบรหิาร 
ทําใหบริษัทมีผลสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้

แผนงานท่ีมีไว�ช�วยเหลือแรงงานและครอบครัว
ชุมชน ท้ังการให�ความรู� การฝ�กอบรม การให�คําปรึกษา 
การป�องกัน และการควบคุมความเส่ียง ต�อโรคร�ายแรง
ต�างๆ 

เนื่องจากลักษณะของธุรกิจทําใหประเด็นเรื่องสุขภาพของพนักงานมีความ
สําคัญเปนอยางสูง บริษัทจึงจัดใหมีการสํารวจปจจัยเสี่ยงในการทํางานโดย 
แพทยอาชีวเวชศาสตรเปนประจําทุกปๆ ละอยางนอย 1 ครั้ง ครอบคลุม
ในทุกกิจกรรมและทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบถึงอันตรายและโอกาส
เสี่ยงตอโรคจากการทํางาน และเตรียมการปองกันในระดับที่เหมาะสม
ตลอดจนประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรสําหรับพนักงานที่ทํางาน
ในสํานักงาน การอบรมใหความรูดานสุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน การตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน และมาตรการ
ควบคุมเชิงปองกันเฝาระวังผานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําปๆ ละอยางนอย 1 ครั้ง ไดแก แสงสวาง เสียง ความรอน และสารเคมี
นอกเหนือไปจากการตรวจสุขภาพประจําปโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ 

Plans for Supporting Workers, Families and

Communities Which Include Provisions of

Knowledge, Training, Advice, and Prevention and 

Control of Risks of Severe Diseases 
(Disclosure 403-3)

Due to its nature of business, BAFS’ employee health becomes 
a crucial issue. Thus, BAFS organised 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, including conducting an ergonomics risk assessment 
for offi ce employees. Moreover, BAFS has arranged health and
workplace environment training programs, workplace
assessment and preventive and control measures through an 
annual workplace monitoring in terms of light, noise, heat and 
chemicals for at least once a year. 

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 and Environment. BAFS’ executives have also followed 
up operating results and monitor operating sites. Accordingly, 
BAFS achieved the following targets, as follows:
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การดําเนินงานเพ่ือป�องกัน และรักษา ⁄Corrective and Preventive Actions (Disclosure 403-3)

กลุ�มพนักงาน
Employee Group

โรคที่มีความเสี่ยง
Risk of Diseases

การดําเนินงานเพ่ือป�องกัน และรักษา
Corrective and Preventive Actions

ผลลัพธ�การดําเนินงาน
Outcome

1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
 Airside หรือพนักงานในพ้ืนที่
 ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
 ตอระดับเสียงดัง

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

กลุมโรคทางการไดยิน

Hearing disorders

- โครงการอนุรักษการไดยิน

- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน

- การตรวจสุขภาพประจําป

-  Hearing conservation program

-  Hearing test

-  Annual check-up

- พนักงานไมมีโรคที่เสี่ยง
 จากการทํางาน

- พนักงานมีสุขภาพท่ีดี

- มีสภาพแวดลอม
 ในการทํางานที่ดี

- No employee was  
 exposed to
 occupational diseases 

-  Healthy Employees 

-  Good work
 environment 

2. พนักงานทั่วไป ที่ทํางาน
 ในสํานักงาน

 General office employees

กลุมโรคออฟฟศซินโดรม

Office Syndrome

- ประเมินความเส่ียงดานการยศาสตร
 สําหรับพนักงานที่ทํางานในสํานักงาน

- จัดอบรมใหความรูเรื่องการยศาสตร

- การตรวจสุขภาพประจําป

-  Ergonomics risk assessment for   
 office employees

-  Training on ergonomics 

-  Annual check-up

นอกจากน้ีบรษิทัจดัใหมกีารฝกอบรมหลักสตูรดับเพลิงข้ันตน ใหแกประชาชน
ในชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อใหมีความรูและสามารถทําการดับเพลิงเบื้องตน 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนบริษัทในการระงับเหตุอีกทางหน่ึง รวมถึงจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปใหกับประชาชนในชุมชนโดยรอบบริษัท ตลอดจน
มีการใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดานตางๆ แกชุมชน

Additionally, BAFS organises a basic fi refi ghting training course for 
people living in the surrounding communities to enhance their 
basic fi refi ghting knowledge and skills, thus supporting the
Company’s accident prevention. BAFS also provides an annual 
check-up for the people living in the surrounding communities 
as well as gives them advice and supports in various aspects.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

During 2015 - 2020, there was no lost time accidents of more than 3 workdays occurred to 

employees and contractors.

During 2015 - 2020, there was no occupational disease that caused permanent physical 

impairment occurred to employees and contractors.

Training Center from the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

During 2015 - 2020, BAFS had organised the trainings on occupational health and safety in 

working conditions which were attended by all employees.

Report, Near Miss Report, Unsafe Act, Unsafe Condition, and Risk Assessment, etc., and had 

organised trainings for employees in 2019. Number of safety incidents was categorized by 

หัวข�อด�านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีปรากฏ
ในข�อตกลงอย�างเป�นทางการกับสมาพันธ�แรงงาน

หัวขอดานสุขภาพและความปลอดภัยที่บริษัทดําเนินการสําเร็จในป 2563
มีดังนี้

Topics of Health and Safety Appeared in Formal 

Agreements with Trade Unions

(Disclosure 403-4)

In 2020, the health and safety topics fulfi lled by BAFS are as 
follows:
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บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการควบคุมอุบัติเหตุตองเปนศูนย ตลอดจน
มีการกําหนดเปาหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานไวที่ 8,000,000 
ชั่วโมง-คน (คาดการณจะบรรลุเปาหมายในเดือนกันยายน 2564) ทั้งนี้
เปนผลมาจากการท่ีบริษัทนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ISO 45001:2018) มาบริหารจัดการ

BAFS set a target of zero accident control as well as a target of 
safety work hours at 8,000,000 man-hours (expected to achieve 
the target in September 2021). This is a result from the fact that 
BAFS applied Occupational Health and Safety Management
System (ISO 45001:2018) to its management.

รายละเอียดการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานภายใน
องค�กร

สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความยั่งยืนประจําป 2562 หนาที่ 115 
หรือ เว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

ซึง่การบริหารจัดการอยางเปนระบภายใต ISO 45001:2018 สามารถชวยลด
และควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนไดเปนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากจํานวน
อุบัติเหตุที่ลดลงอยางตอเน่ืองในแตละปเปนสําคัญ นอกจากน้ีการท่ีบริษัท
ดาํเนินการตามหลักเกณฑการประกวดสถานประกอบกิจการดเีดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ ถอืวา
มีความสําคัญเปนอยางมากตอการสนับสนุนการดําเนินมาตรการปองกัน
แกไขและควบคุมอุบัติเหตุไมใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยจะเหน็ไดจากบรษิทัมจีาํนวนอบุตัเิหตใุนป 2563 เทากบั 1 ครัง้ ซึง่เทากับ
ป 2562 ซึ่งเกิดขึ้นเทากับ 1 ครั้ง

ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผู�รับเหมา

บรษิทักาํหนดนโยบายความปลอดภัยฯ ของบริษทั ทีต่ระหนักถงึความสําคญั
ซึ่งตองดูแลความปลอดภัยในการทํางานของผูรับเหมาเชนเดียวกับพนักงาน
ของบรษิทั และเพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตตุอผูรบัเหมา จงึกาํหนดแนวทาง
การควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผูรับเหมา สามารถดู
รายละเอียดแนวปฏิบัติของบริษัทตอผูรับเหมา และการเตรียมความพรอม
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินไดท่ีรายงานความย่ังยืนประจําป 2562 หนาท่ี 116-119 
หรือเว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com โดยแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Procedure และ Work Instruction) มีความเช่ือมโยง และ
สอดคลองกับแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติ (CMC Procedure) 
รวมถึงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ของบริษัท

For detail on Corporate safety, occupational health and 

environment in Working Conditions, 

please refer to the Sustainability Report 2019, page 115 or
www.bafsthai.com. 

The management system under ISO 45001:2018 can profusely 
reduce and control accidents according to the continuous
decrease in the number of accidents each year. Moreover, BAFS’ 
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 
effi ciency and effectiveness of corrective and preventive
accident measures. It can be seen that BAFS recorded 1 accident 
in 2020, equaling to 2019 which accounted for 1 accident.

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. For 
more detail on BAFS’ Contractor Practices and Emergency
Preparedness and Response, please refer to the Sustainability 
Report 2019, pages 116-119 or www.bafsthai.com. BAFS’
Emergency Procedure and Work Instruction are linked and in line 
with its Crisis Management Center Procedure (CMC Procedure) 
and Business Continuity Management System (BCMS).
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การบริหารความปลอดภัยในอนาคต
การดําเนินงานความปลอดภัยในป 2564 มีเปาหมายอุบัติเหตุตองเปนศูนย 
(Zero Accident) สอดคลองกับแผนกลยุทธ 5 ป (ป 2559 - 2563) ของบริษัท
ซึ่งมีเปาหมายในการบริการธุรกิจพลังงานอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง คุณภาพ 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ตอบรับกับหลักเกณฑการประกวด
สถานประกอบกิจการดีเดนความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทาํงานระดบัประเทศ ซึง่กาํหนดใหมกีารจดัตัง้ชมรมจติอาสาสรางวนิยั
และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจน สอดรับกบันโยบาย
สิ่งแวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายความย่ังยืน
ของบริษัท โดยหลักการท่ีเปนรูปธรรมแลว เมื่อองคกรมีความม่ันคงในการ
ดาํเนนิธรุกจิกค็วรตอบแทนใหกบัสงัคมโดยเฉพาะชุมชน ทีอ่ยูโดยรอบบรษิทั
ในทุกรูปแบบอยางเต็มท่ี เต็มกําลังความสามารถท่ีจะชวยเหลือได ตัวอยางเชน
การใหความรูเก่ียวกับการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน การจัดหาเคร่ืองดับเพลิง
ใหกับชุมชน การตรวจวัดสภาพอากาศในบริเวณชุมชน จิตอาสาดานความปลอดภัย 
เปนตน ซึ่งนโยบายตางๆ ขางตนนอกจากจะสงผลดีกับบริษัทแลว ยังสงผลดี
ตอชุมชนรอบบริษัทกอใหเกิดสังคมท่ีนาอยูและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวย 

Safety Management in the Future (Disclosure 103-2)

BAFS’ safety target 2021 is 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 occupational health and safety in
working conditions, which defi nes 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 
organisation’s business becomes stable, such organisation shall 
repay all types of social returns, especially to the communities 
surrounding, at full capacity. Some examples include 
enhancement of basic fi refi ghting knowledge, supply of fi re 
extinguishers for the communities, air quality monitoring in the 
community areas, and safety volunteer club. The Above
mentioned policies not only yield positive effects on the
Company, but also the surrounding communities, thus enabling 
a pleasant and supportive society. 
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BAFS Passed Assessments on 

fl

fl

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

มาตรฐานการให�บริการนํ้ามันอากาศยาน
บรษิทัมุงมัน่ใหบรกิารน้ํามนัอากาศยานดวยมาตรฐานสากลท่ีมปีระสิทธภิาพ
และมีความปลอดภัย โดยดําเนินการตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality 
Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG) 
ซึ่งเปนมาตรฐานน้ีถูกจัดทําข้ึนโดยองคกรที่เปนตัวแทนจากบริษัทนํ้ามัน
ชั้นนําของโลก และไดรับการรับรองจาก International Air Transport
Association (IATA) บริษัทไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก JIG

Aviation Fuel Service Standards (Disclosure 103-2)

Bangkok Aviation Fuel Services PCL. (BAFS) is committed to
providing eff icient and safely aviation fuel services in accordance 
with “Aviation Fuel Quality Control and Operating Standards by 
the Joint Inspection Group (JIG)”, which are issued by the
representative organization of global leading oil companies and 
endorsed by the International Air Transport Association (IATA). 
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Inspector ครอบคลุมถึงดานขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ
ในเรื่องของมาตรฐานของอุปกรณระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน การควบคุม
คุณภาพน้ํามัน กระบวนการในการเติมนํ้ามันอากาศยาน ระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในการปฏิบตังิาน (HSSE Management System) การตอบโต
ตอสภาวะเหตุฉุกเฉิน และกระบวนการในการฝกอบรม 

ดังน้ันจึงมั่นใจไดวาบริษัทมีการใหบริการนํ้ามันอากาศยาน โดยมุงเนนและ
รักษาไวซึ่งคุณภาพและความปลอดภัย ภายใตการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของ JIG เพื่อสงมอบคุณคาที่ลูกคาตองการอยางสมดุลในดานคุณภาพ
ความปลอดภัยและครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอม ซึ่งเป นการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม และสรางความพึงพอใจสูงสุด
ดวยการบริการที่ตรงตอเวลาทั้งทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ไมมีการรองเรียนจากลูกคาอยางเปนทางการ และไมมีรายงาน
อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการใหบริการโดยตรงตออากาศยาน 

การสํารวจความพึงพอใจลูกค�า
ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ไดจัดทําการสํารวจความพึงพอใจลูกคา
ประจําป 2563 โดยเล็งเห็นความสําคัญในการนําผลความพึงพอใจมาพัฒนา
และปรับปรุงการบริการ และกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนอง
ตอความตองการ ความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการไดอยางดีเลิศ
รวมถึงเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงานประจําปของบริษัท (Corporate 
KPI) ซึ่งมีเปาหมายระดับความพึงพอใจที่ไมตํ่ากวา 86% โดยแบงกลุมลูกคา 
ออกเปนบริษัทนํ้ามัน และสายการบิน 

ในปนี้การสํารวจความพึงพอใจ จากรายช่ือลูกคาทั้งหมดท่ีทุกฝายตองการ
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยเปนสายการบินที่ใชบริการของ
บริษัท เทานั้น จํานวน 77 ราย และบริษัทนํ้ามันอีก 22 ราย รวมเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 99 ราย 

โดยผลสํารวจในปนี้พบวา จากจํานวนลูกคาที่ทําแบบสอบถามทั้ง 99 ราย 
มีผู ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Respondent Rate) ทั้งสิ้น 45 ราย
คดิเปนรอยละ 45.5% แบงเปนบรษิทัสายการบนิ จาํนวน 30 ราย และบรษิทั
ผูคานํ้ามัน จํานวน 15 ราย โดยภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาประจําป 2563 ไดคะแนนรวมเฉล่ีย 6.68 เทากับรอยละ 95.4%
จัดอยูในเกณฑระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงานของบริษัท 
(Balance scorecard)

BAFS has been audited by JIG Inspector, covering relevant
requirements and regulations in terms of standards of aircraft 
refuelling equipment, fuel quality control, aircraft refuelling
process, HSSE management system, and emergency response 
and training processes. 

Therefore, it can be assured that BAFS has provided the aviation 
refuelling service by focusing on and maintaining quality and 
safety under the JIG standards. BAFS has delivered value required 
by customers in a balanced manner of quality, safety and
environment, which response to customer requirements
appropriately. BAFS has also created high satisfaction with
punctual services at both Don Mueang International Airport and 
Suvarnabhumi Airport. There is no report of off icial customer 
complaint or accident related to direct aircraft service.

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

The Business Development and Marketing Department
conducted a customer satisfaction survey 2020 by classifying 
target customers into oil companies and airlines. The survey
results were used in developing and improving services and
operational processes to respond to customers and service
users’ requirements and expectations in an excellent manner. 
Also, they became a part of the Corporate KPI assessment with 
a customer satisfaction target of not less than 86%.

The customer satisfaction survey 2020 was conducted with
a total of 77 respondents of BAFS customers, including 22
airlines and 99 oil companies.

Among 99 respondents, the respondent rate was 45.5 % or 45 
respondents, divided into 30 airlines and 15 oil companies.
According to BAFS’ balanced scorecard, the overall customer 
satisfaction survey 2020 showed an average score of 6.68 or 95.4% 
and ranked as “Excellent”. (Disclosure 103-1)
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มีรายละเอียดสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้
Summary of Customer Satisfaction Survey

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค�า
ภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2563 ไดคะแนน
รวมเฉล่ีย 6.68 เทากบัรอยละ  95.4% ลดลงจากป 2562 ทีไ่ดคะแนน 6.80 
เทากับรอยละ 97.2 หรือลดลง 0.12 คะแนน คิดเปนรอยละ 1.8 ซึ่งอยูใน
เกณฑระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงานของบริษัท (Balance 
scorecard)

Summary of Customer Satisfaction Survey Results

The customer satisfaction survey 2020 showed an average score 
of 6.68 or 95.4%, A decrease of 0.12 or 1.8 % compared to the 
customer satisfaction survey 2019, which recorded an average 
score of 6.80 or 97.2%. According to BAFS’ balanced scorecard, 
it still ranked as “Excellent”.

หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกับการให�บริการ
Related Department

ระดับผลประเมิน
Satisfaction 

Level

คะแนนเฉล่ีย
Average Score

1. ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและสายการบินรวม
 จํานวน 81 ราย
 Business Development and Marketing Department: 81 respondents including oil      
 companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

90.4 %

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

ดีเยี่ยม
Excellent

99.8 %

3. ฝายคลังนํ้ามัน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคาบริษัทนํ้ามันจํานวนรวม 7 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Depot: 7 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม
Excellent

96.4 %

4. ฝายบริการนํ้ามันอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและ
 สายการบินรวมจํานวน 60 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Department: 60 respondents including oil 
 companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

94.9 %

5. ฝายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและสายการบิน
 รวมจํานวน 27 ราย
 Don Mueang and Regional Aviation Refuelling Department: 27 respondents
 including oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

95.4 %

ภาพรวมการประเมิน
 Overall Assessment 

ดีเย่ียม
Excellent

95.4 %
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Man-Hours

83.4%
Employees had a “high level” 

14,319 
1.00%

Hours

28.58Equal to

Employee Training Hours in 2020

New Employment

Rate in 2020 

1.40%
Turnover Rate in 2020 

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

พนักงานบริษัทแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแกพนักงานที่ทํางานในเวลา
ปกตแิละพนักงานท่ีทาํงานกะ เนือ่งจากการใหการบริการของบริษทัเปนการ
ใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน จึงตองมีพนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจํานวนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

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

BAFS’s employees are categorized into 2 types: employees 
working during normal offi ce hours and employees working on 
shifts to provide 24-hour aircraft refuelling services. As of 
December 31, 2020.

ความยั่งยืนด�านบุคลากร ⁄Human Resource Sustainability
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36
140

176

Male employee: 176 persons, 

hours: 36 persons, working on 

shifts: 140 persons.

62
3

65

Female employee: 65 persons, 

hours: 62 persons, working on 

shifts: 3 persons.

24
210

234

Male employee: 234 persons, 

hours: 24 persons, working on 

shifts: 210 persons.

22
4

26

Female employee: 26 persons, 

hours: 22 persons, working on 

shifts: 4 persons.

241 260

Headquarters 

area: Don Mueang 

Airport Depot Department, 

in total:

Suvarnabhumi 

area: Suvarnabhumi 

Airport Depot Department, 

in total:

DMK BKK

501

144

357

BAFS had a total number of 501

employees,

dividing into 144 employees

working during normal

working on shifts.

60
350

84
7

410

91

Male employees are 410 persons 

350 employees working on shifts.

Female employees are 91 persons 

7 employees working on shifts.

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนพนักงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 Remark: Number of employees as of December 31, 2020.

แยกพนักงานตามพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังน้ี 
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A “high level” of

employee satisfaction, equaling to 83.4% 

Being in the process

Employee Satisfaction Survey

Results in 2020 Employee Commitment Survey

Results in 2021

Proceed according to...
“Employee Engagement
plan”

83.4%

ความผูกพันต�อองค�กรของพนักงาน

บริษัทมีความมุงมั่นในการเสริมสรางใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 
และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในองคกร โดยไดทํา
การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ในป 2563 
เพือ่ประเมนิระดบัความผกูพนัของพนกังานทีม่ตีอองคกร และเพือ่ใหทราบถงึ
ประเด็นที่เปนจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคกรในมุมมองของพนักงาน 
ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมของพนักงานและการเสริมสรางบรรยากาศใน
การทาํงานทีด่ขีึน้ รวมทัง้การทาํงานรวมกันอยางมคีวามสขุ และจากผลการสาํรวจ
พบวาพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง คิดเปน 83.40% ซึ่งพนักงาน
รับรู  เขาใจและยอมรับการนโยบาย รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ
ดานตางๆ ที่บริษัทกําหนดขึ้นภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงในชวง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (Covid-19) เปนอยางดี และปฏิบัติ
ตามดวยความมีวินัยอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการสรางความรู
ความเขาใจและความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการใหมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในป 
2564 บริษัทจึงจัดทําและดําเนินการตามแผนการสื่อสารในรูปแบบกิจกรรม
ตางๆ อาทิเชน HR Open House, HR Communication โดยปรับชองทาง
เปนรูปแบบของสื่อออนไลนมากข้ึน เพื่อรักษาระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) และปองกันการแพรระบาดของโรคที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบัน 
และเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินกิจกรรมในยุค New Normal ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวเปนการสรางความรูความเขาใจในงานดานการจัดการทรัพยากร
บคุคลและการบริหารจดัการองคกร รวมทัง้เปนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหวางพนักงานกับบริษัท อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานทั่วทั้งองคกร และภายหลังการดําเนินการตาม
แผนการส่ือสาร บรษิทัจะติดตามผลจากพนักงานโดยจะสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานในปตอไปเพ่ือสงเสริมความย่ังยืน
ดานบุคลากรอยางตอเนื่อง

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

BAFS is committed to fostering employee engagement in the 
workplace and enhancing good relationships among employees. 
The employee satisfaction survey was conducted in 2020 to 
measure the level of employee engagement and to identify issues 
that are strengths and opportunities for organizational development 
from the perspectives of employees. This shall lead to better 
participation of employees and fostering a positive work environment, 
including working happily together. According to the survey results, 
employee satisfaction is at a high level, accounting for 83.40%. 
Under changing circumstances during the outbreak of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), employees have recognized, understood, 
accepted, and strictly and disciplinarily complied with policies as 
well as management guidelines promulgated by BAFS. However, 
to enhance knowledge, understanding, and a sense of belonging 
in the organization, BAFS has therefore set and implemented a 
communication plan for 2021 through a wide range of activities 
such as HR Open House and HR Communication. These have 
been adapted to be in a form of online media to practice social 
distancing, prevent the current pandemic and conform to the 
implementation of activities in the new normal era. The activities 
help create knowledge and understanding in human resource 
management and organizational management, including an 
exchange of ideas between employees and BAFS, which shall 
result in the development of work effi ciencies of employees 
throughout the organization. After the implementation of the 
communication plan, BAFS shall follow up on results by conducting 
the survey on employee satisfaction and engagement in the following 
year to continually promote human resource sustainability.

*หมายเหตุ: บริษัทกําหนดใหทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานปเวนป * Remark: BAFS’s employee satisfaction survey is conducted every other year.
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร

เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัเปนธรุกจิบรกิารนํา้มนัอากาศยาน จงึจาํเปนอยางยิง่
ทีพ่นกังานจะตองมคีวามรู ความสามารถ ทกัษะและความชํานาญเฉพาะดาน 
ตลอดจนทันตอเหตุการณและขาวสารท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือใหได
รับขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทจึงตอง
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
โดยในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม บริษัทจะจัดใหมีการทดสอบท้ัง
ขอเขียน สัมภาษณ ทดสอบทัศนคติดานความปลอดภัย และการทดสอบ
จิตวิทยาในสถานการณตางๆ เมื่อรับพนักงานเขาทํางานแลว บริษัทใหความ
สําคัญในการพัฒนาพนักงานเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหพนักงานเขารับการ
ปฐมนเิทศ การอบรมดานจรรยาบรรณธรุกจิ คานยิมองคการ ความปลอดภยั
และระบบคณุภาพ ตลอดจนความรูเบือ้งตนดานตางๆ ทีจ่าํเปนตองใชในงาน 
กอนเขาไปเรียนรูงานฝายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job 
training) 

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีร่ายงานความยัง่ยนืประจาํป 2561 หนา 111 
หรือเว็บไซต www.bafsthai.com

การบริหารจัดการด�านบุคลากร

ในการดําเนินงานดานบุคลากร บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
ซึง่ถอืเปนผูมสีวนไดสวนเสียทีส่าํคญัตอความสําเร็จของธุรกิจ รวมท้ังสงเสริม
การมีสวนรวมของพนักงานไว ดังนี้

1. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
 ของพนักงาน 

2.  มีการกําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานท่ีชัดเจน โดยมีการวัดผล
 การปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ที่สอดคลองกับผลการ
 ดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะส้ัน และระยะยาว ไดแก ดานการเงิน 
 ดานลูกคา ดานกระบวนการจัดการภายใน และดานการเรียนรู 
 และพัฒนา 

3.  มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะสม ไดแก เงินเดือน 
 เงินรางวัลประจําป กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมทั้ง การทําประกันชีวิต 
 อุบัติเหตุ และสุขภาพ ใหแกพนักงาน 

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

As the aircraft refueling service company, BAFS must necessarily 
have employees who are knowledgeable, capable, skillful, and 
profi cient as well as keep abreast of ongoing changes in
circumstances and information to ensure access to benefi cial 
information. For such reason, BAFS recruits employees who 
have appropriate qualifi cations that are in line with BAFS’
nature of business. In the employee selection process, BAFS
arranges written tests, interviews, safety attitude screening, and
psychological tests on various situations. Once being hired as 
employees, BAFS then provides 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.

Human Right Resource Management (Disclosure 103-2, 404-2)

BAFS imposes the policy and practices on the treatment of
employees who are regarded as stakeholders and crucial to
BAFS’ business success as well as promotes employee
participation with details as follows:

1. Stipulating regulations regarding employee compensation
 and benef its. 

2.  Clearly determining the Employee Compensation policy and 
 applying a balanced scorecard in alignment with BAFS’ short 
 and long-term performances, namely fi nance, customer,
 internal management process, and learning and development.

3. Providing appropriate remuneration and benefi ts including 
 salary, annual bonus, provident fund, and life, accident, and 
 health insurance to employees.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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4.  การปฐมนิเทศ การอบรมดานจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่น คานิยมองคการ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ความรู
 ดานการใชเทคโนโลยแีละ Digital ในการทาํงาน ตลอดจนความรูเบือ้งตน
 ดานตางๆ ทีจ่าํเปนตองใชในงานใหแกพนกังานใหม กอนเขาไปเรยีนรูงาน
 ฝายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)

5.  นโยบายสงเสริมการพัฒนาพนักงานอยางเปนระบบ ซึ่งมีคู มือความ
 สามารถ (Competency Model) ที่นํามาใชเปนมาตรฐานในการจัดทํา
 แผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ ไดแก การประเมินความสามารถ
 และศักยภาพของพนักงาน (Competency and Potential 
 Assessment) แผนระบบเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap) 
 แผนฝกอบรมภายในประจําป(Training Plan) แผนพัฒนาพนักงาน
 รายบคุคล (Individual Development Plan) แผนพฒันาความกาวหนา
 ในสายอาชีพ (Career Development Plan) แผนการหมุนเวียนและ
 โอนยายตําแหนงงาน (Job Rotation and Job Transfer) แผนสืบทอด
 ตําแหนงงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง 
 (Successor Development Plan) เปนตน

6.  จัดใหมีโครงการสงเสริมดานการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษาแก
 พนักงาน การอบรมดูงานทั้งในและตางประเทศ เปนตน

7.  การสงเสริมดานจริยธรรม โดยจัดใหพนักงานเขารวมอบรมในหัวขอ 
 “การกํากบัดแูลกิจการท่ีดแีละการจัดการความรูเพือ่เสริมสรางนวัตกรรม
 สูความยั่งยืน” และจัดใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบจรรยาบรรณ
 ธุรกิจ ซึ่งในป 2563 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 93.50% ทั้งนี้ เพื่อสงเสริม
 ใหพนกังานมีจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน นอกจากน้ีบรษิทัยงัสนับสนุน
 ใหพนักงานเขาปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย รวมทั้ง
 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรมตามความเหมาะสม

8. การสงเสรมิการรณรงคและปลกูฝงคานยิมองคการ โดยจัดกจิกรรมตางๆ 
 ภายในองคกรในรูปแบบออนไลน เชน กิจกรรมเช่ือมสัมพันธระหวาง
 พนักงาน กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดใหพนักงานทุกคน
 ทําแบบทดสอบคานิยมองคการ ซึ่งในป 2563 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
 96.90% ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญ
 และนําแนวทางพฤติกรรมที่ดีของคานิยมองคการไปปฏิบัติในทิศทาง
 เดียวกัน ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่ชวยสนับสนุนในการปฏิบัติตอผูมีสวนได
 สวนเสียของบริษัท

4. Preparing employee orientation programs and training 
 courses on Code of Conduct, the Anti-corruption Policy,
 core values, safety, and quality systems as well as basic 
 knowledge to ensure new employees’ capabilities before 
 taking on the job-training

5. Promulgating the 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, training plan, 
 individual development plan, career development plan, job
 rotation, and job transfer, succession plan, and successor 
 development plan, etc.

6. Implementing educational promotion projects such as 
 scholarships provided to employees, domestic and overseas 
 training programs and study visits, etc.

7. Promoting ethical behaviors by organizing the training entitled 
 “Good Corporate Governance and Knowledge Management
 for Fostering Innovations towards Sustainability” for 
 employees and having them take a test on the Code of 
 Conduct, whereas the average test score of 2020 was 93.70%, 
 to promote employees’ work ethics. BAFS also encourages 
 its employees to practice Dharma at the Young Buddhists 
 Association of Thailand and organizes various training programs 
 regarding ethical behaviors as deemed appropriate.

8. Organizing internal activities to campaign and foster core 
 values, for instance, employee relations and security support
 activities, etc. Moreover, to enhance the treatment of
 stakeholders, BAFS also has all employees take the core 
 values tests, of which the average score of 2020 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.
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501
BAFS’s employees: 501 persons

28.58
Average of  28.58 man/hours

14,319
Training hour: 14,319 hours

Female employee 91 persons

Average of 28.58 man/hours

Training hour 2,600 hours

91

2,600

28.58

male employee 410 persons

Average of 28.58 man/hours

Training hour 11,719 hours

410

11,719

28.58

Operation employee 385 persons

Average of 29.61 man/hours

Training hour 11,403 hours

385

11,403

29.61

Support employee 116 persons

Average of 25.13 man/hours

Training hour 2,916 hours

116

2,916

25.13

แผนสืบทอดตําแหน�งงาน

บริษัทตระหนักดีวา การบริหารจัดการองคกรใหมีการเจริญเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน เปนเรื่องที่องคกรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง และปจจัย
ของการเจริญเติบโตที่สําคัญที่ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลขององคกร 
(Human Resource) โดยเฉพาะอยางยิง่ทรพัยากรบคุคลในระดบับรหิารของ
องคกร จงึไดสงเสริมใหมแีนวทางการเตรียมความพรอมผูสบืทอดตําแหนงงาน 
(Successor) เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรอยาง
เปนระบบ ซึง่การทีอ่งคกรมทีรพัยากรบคุคลระดบับรหิารทีม่ศีกัยภาพ จะชวย
สรางความเจริญเติบโตแกองคกรไดเปนอยางดี

ดังนั้น จึงไดกําหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกดวยหลักเกณฑที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และสอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงงาน 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่รายงานความย่ังยืนประจําป 2561
หนา 113 - 114 หรือเว็บไซต www.bafsthai.com

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

BAFS places great emphasis on its continuous and sustainable 
growth. One of the key factors of growth is human resources, 
especially the management level. Therefore, BAFS has
developed a guide to succession planning to have successors 
manage the organization systematically. Also, as competent 
human resources at the management level can greatly
contribute to organizational growth.

BAFS has then determined recruitment and selection processes 
based on explicit, tangible, and transparent criteria, which are in 
alignment with the principles of good corporate governance and 
the Code of Conduct, for considering the selection of successors. 

Additional information is as shown in the Sustainability Report 
2018, page 113 - 114, or at www.bafsthai.com

จํานวนช่ัวโมงฝ�กอบรมของพนักงานป� 2563 ⁄Employee Training Hours in 2020 (Disclosure 404-1) 

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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หลักสูตรการฝ�กอบรมบุคลากร
บริษัทนํา Competency มาใชเปนเครื่องมือพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบตางๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Procedure 
เรื่องการสํารวจ วางแผน และการฝกอบรมพนักงาน เพื่อกําหนดแผนการ
ฝกอบรมประจําปของพนักงาน สําหรับพนักงานทุกกลุมใหมีการพัฒนา
ทักษะและความสามารถใหเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง และรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดในอนาคตไดอยางทันทวงที โดยมีกรอบการพัฒนา
ตามหลักสูตร ดังนี้

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

BAFS has in place the competency model as a basic tool for 
setting 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:

• หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับแผนทบทวนการปฏิบัติงาน
ดานปฏิบัติการ ไดแก

- การทบทวนความรู ดานความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ
 นํ้ามันอากาศยาน

- การทบทวนการปฏิบัติงาน
  - ดานบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน 
  - ดานบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
  - ดานซอมบํารุงอุปกรณเติมนํ้ามันอากาศยาน

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

• หลักสูตรการอบรมท่ีพิจารณาจากแผนกลยุทธของบริษัท ไดแก 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการความรู เพื่อเสริมสราง
นวัตกรรมสูความยั่งยืน การอนุรักษพลังงาน โครงการรณรงคและ
ใหความรูเก่ียวกับคานิยมองคการ และการทดสอบพนักงานเรื่อง
คานิยมองคการ 

• Training programs based on BAFS’ strategic plans 
such as Good Corporate Governance and Knowledge 
Management for Fostering Innovations towards
Sustainability, energy conservation, core values
campaign and core values test
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• หลกัสูตรการอบรมดานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแก จรรยาบรรณ
ธรุกจิสาํหรบักรรมการบรษิทั จรรยาบรรณสาํหรบัคูธรุกจิจรรยาบรรณ
ธุรกิจสําหรับพนักงาน และการทดสอบพนักงานเรื่องจรรยาบรรณ
ธุรกิจประจําป การฝกอบรมหลักสูตรกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางนวัตกรรมสูความยั่งยืน รวมท้ัง
กิจกรรม CG Day

• Training programs on good corporate governance
such as Director Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, 
Employee Code of Conduct, employees’ annual Code 
of Conduct test, Good Corporate Governance and
Knowledge Management for Fostering Innovations towards 
Sustainability, and CG day

• หลักสูตรการอบรมสําหรับระบบการจัดการของบริษัท ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับการเปนผูตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพตางๆ 
เชน ISO 9001, ISO 22301, OHSAS 18001, ISO 45001 เปนตน

• Training programs on BAFS’ management systems 
such as internal auditor’s knowledge of quality 
management systems including ISO 9001, ISO 22301
and OHSAS 18001, and ISO 45001, etc.

• หลกัสูตรการฝกอบรมตามกฎหมายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสภาพแวดลอมในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
การสงเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
หลักการยศาสตรเพื่อการทํางานอยางปลอดภัย การอบรมดับเพลิง
ขัน้ตน (Fire Drill) การฝกซอมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ การฝกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา ความปลอดภัยในการ
ทํางานบนที่สูง ความปลอดภัยในการทํางานกับปนจั่น การฝกซอม
ตามแผนปฏบิตักิารฉกุเฉนิประจาํป (Full Scale) และการใหความรู
เกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย 
เปนตน

• Training programs stipulated by the law on
occupational safety, health, and work environments 
such as the promotion of occupational health and work 
environment, ergonomic principles for safe operation, 
fi re drill, fi re evacuation drill, electrical safety-related
work practices, full-scale emergency exercise, and
provision of knowledge of Safety Committee’s duties
and responsibilities.
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ผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

ในแผนฝกอบรมภายในประจําปสาํหรบัพนักงาน บรษิทัเนนการพฒันาความรู
และทักษะงานดาน Operation และดานความปลอดภัย

Monitoring Results on Human Resource Management 

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

การพัฒนาบุคลากรด�านอ่ืนๆ 

บรษิทัใหความสําคญักบัการพัฒนาคนใหเหมาะสมกับงาน นอกจากหลักสตูร
ตางๆ ที่มุงเนนในการพัฒนาทักษะ ความรูของบุคลากร บริษัทยังใหความ
สําคัญกับการใหพนักงานไดปฏิบัติงานจริง โดยมอบหมายใหพนักงาน
รับผิดชอบงานโครงการตางๆ นอกเหนือจากงานในความรับผิดชอบหลัก 
เพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ เปนการพัฒนาตอยอดความรู เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร
มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นรอบดาน 

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 works by assigning employees
to be responsible for various projects other than their primary
responsibilities to acquire and enhance new knowledge to 
strengthen employees’ comprehensive capabilities.

ตัวอย�างหลักสูตร
Examples of Training 

Programs

วัตถุประสงค�
Objectives

ผลลัพธ�จากการอบรม
Training Outcomes

ประโยชน�ท่ีเกิดขึ้น
Benefits

หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงาน
ดานการควบคุมคุณภาพนํ้ามัน
อากาศยาน
Reviews of knowledge on 
safety and aviation fuel 
quality control 

เพื่อใหพนักงานทราบและเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติ
การควบคุมคุณภาพนํ้ามันอากาศยานอยางถูกตอง
ตามขอกําหนดของมาตรฐานสากล

To ensure that employees acknowledge 
and understand work procedures on 
quality control of aircraft fuels following 
international standards.

ผูเขาอบรมมีคะแนนความรู
ความเขาใจโดยเฉล่ีย 94.54%

On average, 94.54% of 
attendants enhanced 
their knowledge and 
understanding.

ป 2563 ไมมีรายงาน
อุบัติเหตุที่เก่ียวกับการให

บริการโดยตรงตออากาศยาน
และเกิดอุบัติเหตุทั่วไป
เล็กนอยเพียง 1 ราย 

เชนเดียวกันกับปที่ผานมา
In 2020, there was no 
record of an accident 

arising from direct 
services provided to 

aircraft and there was 
only one minor 

accident as same as 
the previous year.

หลักสูตรทบทวนการปฏิบัตงิาน
ดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน
Review of operational 
safety performance

เพื่อใหพนักงานทราบและเขาใจขั้นตอน
การปฏิบัติงานอยางถูกตองตามกฎระเบียบ
ของบริษัทและระเบียบของการทาอากาศยาน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
To develop employees’ understanding of 
work procedures correctly and following 
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.

ผูเขาอบรมมีคะแนนความรู
ความเขาใจโดยเฉล่ีย 97.38%
On average, 97.38% of 
attendants enhanced 
their knowledge and 
understanding.
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การจัดการความรู�สู�นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม โดยใช
องคความรูที่บุคลากรสรางข้ึนมาจากการรวบรวม กลั่นกรองชุดความรูจาก
ภายในองคกรและคนหาความรูจากภายนอก มาวิเคราะหและประยุกต
ใชงานแบบบูรณาการ โดยไดดําเนินการสรางองคความรูตั้งแตป 2559 
จนถึงปจจุบัน บริษัทมีองคความรูทั้งในสวนของงานดานปฏิบัติการและ
ดานสนับสนุน จํานวน 276 ชุดความรู และองคความรูที่จัดทําในรูปแบบ
หลักสตูรฝกอบรม จาํนวน 6 หลกัสตูร ซึง่ไดนาํไปใชประโยชนในการปฏบิตังิาน
ของทุกสวนงานที่เก่ียวของอยางจริงจังและเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม 
ทัง้ในกระบวนการปฏบิตังิานและนาํไปเพือ่ศึกษาความเปนไปไดในการตอยอด
เปนนวัตกรรม เชน การจัดทําระบบปองกันนํ้ามันลนถังแบบ Automated 
Overfill Prevention System (AOPS) เปนการออกแบบระบบควบคุม
การรับนํ้ามันจากระยะไกลอัตโนมัติ โดยสรางอุปกรณใหมีกลไกการวัด
ระดับนํ้ามันที่รับมาทางทอเขาสูถังนํ้ามัน โดยจะสงสัญญาณไปท่ีหองควบคุม
ผูปฏิบัติงานสามารถสั่งการใหระบบทํางานโดยอัตโนมัติไดอยางแมนยํา
เที่ยงตรง ซึ่งชวยใหบริษัทลดการใชกําลังคน ประหยัดเวลา และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการควบคุมนํ้ามันอากาศยานอีกดวย 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการจัดทําในรูปแบบหลักสูตรฝกอบรม การวิเคราะห
ทางการเงิน (Financial Analysis) ภาวะผูนํา (Leadership) การจัดการ
แกไขปญหา (Problem Management) การสรางทีมงาน (Team Building) 
การบริหารงานบุคคล (People Management) การสือ่สาร (Communication) 
และหลักสูตรการจัดการความรูสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อนํา
มาถายทอดเปนความรูใหพนักงานในองคกรและบุคคลภายนอก เปนการ
เพิ่มมูลคาโดยรายไดจากการบริการฝกอบรมใหแกองคกร เพิ่มเติมจาก
หลกัสตูร การตรวจสอบคณุภาพนํา้มนัอากาศยาน การควบคมุคุณภาพนํา้มนั
อากาศยาน การบริการน้ํามันอากาศยาน การดับเพลิงข้ันตน การดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ การสรางจิตสํานึกความปลอดภัยดวยกิจกรรม KYT ที่ BAFS 
Training Center ใหบริการอยูในปจจุบัน

ดวยศักยภาพดานการจัดการความรูดังกลาว บริษัทจึงกําหนดวัตถุประสงค
ในการตอยอดเปนผูกําหนดทิศทางการให บริการนํ้ามันอากาศยานในระดับ
สากล โดยการบริหารจัดการความรูและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดาน

Innovative Knowledge Management for Sustainability

(Disclosure 103-3, 404-2)

BAFS has become the learning and innovation organization by 
gathering bodies of knowledge that have been created and 
scrutinized from internal knowledge sets and external knowledge 
further explored by employees. All knowledge obtained is 
analyzed and applied integrated to BAFS’s operations.
BAFS has been creating its knowledge bases since 2016 up
to the present. BAFS has the bodies of knowledge in both
operational and support areas for 276 sets and the form of
training for 6 programs. All bodies of knowledge actually
applied to all related units and yielded tangible outcomes
include knowledge used in operational processes and feasibility 
studies for further development to be innovations, for example, 
an Automated Overfi ll Prevention System (AOPS); a control
system designed for remote automatic fuel reception, whereas 
a device is created with a mechanism for measuring the level of 
fuel received through a pipeline into an oil tank, then, sending
a signal to a control room. An operator can give instructions to 
have this control system work automatically, precisely, and
accurately, which helps reduce manpower, save time and
improve safety in controlling jet fuel.

Also, BAFS has prepared training programs including Financial 
Analysis, Leadership, Problem Management, Team Building, People 
Management, Communication, and Knowledge Management 
for Sustainable Organization 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, Firefi ghting 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, therefore, 
set its objective of becoming a determiner of direction for
international aviation fuel service. BAFS shall manage its
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2563

Monthly Salary and Shift Allowance

Provident Fund Contribution

Total

Million Baht Percentage
Proportion of the Welfare

473.26

473.26 

321.86 68.01

60.05 12.69

37.29 7.88

54.06 11.42

80%

การบริการพลังงาน เพ่ือสงมอบความรูและคุณคาของมาตรฐาน คณุภาพและ
ความปลอดภัยใหแกผูใหบริการดานพลังงานดวยความเปนมืออาชีพ รวมทั้ง 
เปนศูนยประสานงานและใหคําปรึกษาดานการบริการนํ้ามันอากาศยาน
ครบวงจรดวยกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน

หมายเหตุ: สามารถดูขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับศนูยฝกอบรม (BAFS Training Center) ไดทีเ่วบ็ไซต 

www.bafsthai.com

การบริหารค�าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานที่ชัดเจน โดยมีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะสม 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกัน อาจกลาวไดวาการ
บริหารคาตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานบริษัทอยู ในระดับดี
ถึงดีมาก

*หมายเหตุ: คาตอบแทนพนักงานดังกลาว ไมไดรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้สามารถดูขอมูลดังกลาว ไดที่รายงานประจําป 2563 ในหัวขอ
“คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

*Remark: The employee compensation is not inclusive of the compensation 
of the Board of Directors and high-level executives. Such information can be 
found in the 2020 Annual Report under the section of “Compensation of 
Board of Directors and High-level Executives”.

knowledge and develop learning programs on energy 
management 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 the sustainable development framework. 

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

www.bafsthai.com

Compensation and Benefits Management (Disclosure 102-35) 

BAFS defi nes clear regulations on appropriate employee 
compensation and benefi ts. Comparing to other companies
conduct the same business, BAFS’s compensation and benefi ts 
provided to its employees are ranked at good to very good levels.
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การบริหารบุคลากรในสถานการณ�โควิค-19
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในหลายประเทศสงผลกระทบการดําเนนิกจิการขององคกรผูบรหิารระดับสูง
ไดวางแผนและปรบัตวัเพือ่ใหธรุกจิดาํเนนิตอไปไดดวยการปรบัลดคาใชจายที่
ไมจําเปนหรือชะลอบางโครงการเพื่อรักษาสภาพคลองในกระแสเงินสดของ
องคกร มกีารกาํหนดมาตรการควบคมุและปองกนัการแพรระบาดในดานตางๆ 
อยางเครงครดัเพือ่ใหมัน่ใจวาพนกังานมคีวามปลอดภยัและธรุกจิการใหบรกิาร
ขององคกรมคีวามราบรืน่ พนกังานมกีารปฏบิตัติามอยางเขมงวด คอื การตรวจ
คดักรอง วดัอณุหภูมกิอนเขาพืน้ที ่ทกุคนตองสวมหนากาก การเวนระยะหาง
ทางสังคม (social distancing) จัดวางแอลกอฮอลไวหลายๆ จุด อบฆาเช้ือ
ในพ้ืนทีส่าํนกังาน จดัทาํประกันภยัคุมครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา Coronavirus 
(Covid-19) แบบกลุมใหกบัพนกังาน บรษิทัรบัภาระคาใชจายในการตรวจหา
เชื้อโควิด-19 ใหกับพนักงานที่อาจไดรับความเส่ียง 

ส่ือสารและประชาสัมพันธ� 
ไดจัดใหมีการประชุม Senior Staff ถึง 3 ครั้ง ซึ่งมากกวาทุกปที่ผานมาเพ่ือ
สื่อสารและประชาสัมพันธใหพนักงานทราบถึงผลกระทบการดําเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังไดประชาสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด วิธีเฝาระวังและ
ปองกัน 

การปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน
บริษัทมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานจากสํานักงานเปนการปฏิบัติงานจาก
ทีบ่าน (Work from Home) ไดในบางตําแหนงทีเ่หมาะสมหรือการผลัดเวรกัน
เพื่อเขามาทํางานที่สํานักงานเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานจากการรับหรือ
แพรกระจายเช้ือในสํานักงานหรือระหวางการเดินทางมาทํางาน งดหรือ
ลดกิจกรรมตางๆ ท่ีไมสําคัญ มีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาจัดการ
การทํางานมากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถทํางานจาก
คอมพิวเตอรผานระบบ VPN และการใชระบบ ZOOM เพื่อการประชุม 
การอบรม สมัมนา การสัมภาษณ รวมท้ังหาแนวทางในการชวยเหลือพนักงาน
เพ่ือใหพนักงานสามารถจัดการกับชีวิตประจําวันและพรอมที่จะทํางานให
สําเร็จตามเปาหมายที่องคกรวางแผนไว อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหพนักงาน
เกิดการเรียนรูและมีทักษะดานดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 

บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
คาครองชีพ คาลวงเวลา การทําประกันชีวิต ประกันโควิด อุบัติเหตุและ
สขุภาพ ใหแกพนกังาน รวมทัง้สวสัดกิารดานอืน่ๆ เชน คารกัษาพยาบาล เงนิกู
ฉกุเฉนิ เงนิชวยเหลอืดอกเบีย้เงนิกูเพือ่ทีอ่ยูอาศยั เปนตน โดยบรษิทัไดจดัตัง้
คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทข้ึนตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ

Human Resource Management during the COVID-19 

Situation

The outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in many 
countries has affected BAFS’s operations. Our top management 
has the plan in place as well as adapts to the situation to keep 
the business going by reducing unnecessary expenses or delaying 
certain projects to maintain BAFS’s cash fl ow liquidity. Strict 
control and prevention measures have been established in a wide 
range of areas to ensure that employees are safe and BAFS’s 
service businesses are run smoothly. Employees have strictly 
complied with the measures, namely screening, pre-entry 
temperature measurement, wearing masks, social distancing, 
placing alcohol-based hand sanitizer at various points, disinfecting 
offi ce area, providing group health insurance covering coronavirus 
(COVID-19) treatment and medical expenses for employees, and 
BAFS bear costs of COVID-19 tests of employees who may be at risk.
Communication and Public Relations 
include three senior staff meetings, which are outnumbered
 those in the past years, were held to communicate and publicize 
to employees about business impacts as well as the pandemic 
and surveillance and prevention methods.
Work Method Adjustment

BAFS has adjusted the work method by switching work at the 
offi ce to be work from home in some positions as appropriate or 
having employees take turns to work at the offi ce in order to 
reduce risks may occur to employees due to receiving or spreading 
disease in the offi ce or during travelling to work. Moreover, 
non-essential activities are suspended or reduced.
In addition, tools and technology have been used to manage 
works and increase work effi ciency. Employees can use computers 
to work via a VPN system and use ZOOM system for meetings, 
seminars, and interviews.
BAFS also provides guidance for helping employees on
managing their daily lives and being ready to work according to 
goals determined by the organization, as well as encourages 
employees to learn and improve digital skills.
According to its policy, BAFS arranges compensation for
employees in the forms of salary; the cost of living; overtime 
wage; COVID, health, and accident insurance as well as other 
benefi ts such as medical expenses, emergency loan and
grant-in-aid on home loan interest, etc. In accordance with the 
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สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบไปดวย ฝายนายจางและลูกจาง เพื่อพิจารณา
เรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ 

โดยในป 2563 คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทฝายพนักงาน ไดเสนอขอเพิ่ม
รอบการทํางาน (Flexi-Time)  เปน 3 ชวงเวลา โดยฝายบริหารเห็นชอบใน
หลักการและมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของไปศึกษาแนวทางและผลกระทบ
ในการ Work from Home และ Flexible Time และไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุม ดังนี้

การปฏิบัติงานจากท่ีบาน (Work from Home) และการปฏิบัติงานแบบ
เหลื่อมเวลา (Flexible Time) สําหรับสายงานสนับสนุนและสายงาน
ปฏิบัติการ (บางสายงาน) จากการประชุม กสบ. เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2563 บริษัทมีนโยบายใหทดลองใช การปฏิบัติงานจากที่บาน (Work
from Home) และการปฏิบัติงานแบบเหล่ือมเวลา (Flexible Time) 
สําหรับสายงานสนับสนุนและสายงานปฏิบัติการ (บางสายงาน) สัปดาหละ 
1 วนั โดยเลอืกไดเฉพาะวนัองัคาร วนัพธุ และวนัพฤหสับด ีและการปฏิบตังิาน
แบบเหล่ือมเวลา กําหนดไว 3 รูปแบบ เลือกชวงเวลาได 1 รูปแบบ โดย
กําหนดรูปแบบเปน 3 ชวงเวลา (7:00-16:00 น., 8:00-17:00 น. และ 
9:00-18:00 น .) กําหนดทดลองใช ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 2563

อางอิงมติการประชุม กสบ. ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการปรับเปล่ียนแกไข

นอกจากน้ีบริษทัยงัเลง็เหน็ความสําคัญของการสรางหลักประกันทางการเงิน
สําหรับพนักงานเมื่อตองออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเปนการสงเสริม
ใหพนักงานพึ่งพาตนเองดานการเงินในระยะยาวไดระดับหนึ่ง จึงไดจัดใหมี
สวสัดกิารกองทนุสาํรองเลีย้งชพีโดยความสมคัรใจของพนกังาน ซึง่มาจากเงนิ
ของพนักงานท่ีจายสะสม รวมกับเงินสมทบของบริษัทที่สมทบตามอายุ
การทาํงานของพนักงาน และผลประโยชนทีเ่กดิข้ึนจากเงินดงักลาว โดยบรษิทั
สนับสนุนการบริหารกองทุนอยางมีสวนรวม เรียกวา Employee Choice 
ที่เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพไดตามความตองการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ไดปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

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 specifi cally on 
employee welfare. 
In 2020, BAFS ‘ Welfare committee had proposed adjusting Flexi-
Time into 3 period which  the management approved in principle 
and assigned the related function to study the guidelines and 
affect of both Work from Home and Flexible Time. The resolutions 
were
According to a resolution made in the Welfare Committee 
meeting of July 2020 regarding work from home and fl exible 
time for support and operating employees (of some work 
lines), BAFS imposed the policy on trying to work from
home and fl exible time for support and operating employees 
(some work lines) for 1 day a week, with options including 
only Tuesday, Wednesday and Thursday, and 3 periods of 
fl exible time (7:00-16:00 hrs., 8:00-17:00 hrs., and 9:00-18:00) 
which employees can select only one period of time. A trial 
period was from September to December 2020.
Refer to the 2nd meeting resolution of BAFS’ Welfare Committee 
2020 – in topic “the Amendment” (Disclosure 102-41)

Moreover, to ensure the fi nancial security of employees upon 
their resignation or retirement and to promote their long-term 
self-reliance to a certain extent, 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 based on their duration of employment. 
Amounts of payments for the provident fund from both
sides will be accumulated while distributing benefi ts to the
employees as well. BAFS also promotes employees’ participation 
in fund management called the “Employee Choice”, which
allows the employees to choose an investment policy for their 
provident fund by themselves and they can change the
investment policy for once a year, as follows: (Disclosure 102-41)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

พนักงานของบริษัททุกคนไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
อยางเปนระบบ มีความโปรงใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดใหแตละงาน
มงีานรายบคุคล ซึง่ไดกาํหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) 
ในแตละดานเปนการลวงหนา เพื่อใหพนักงานทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง
ปลายป เนื่องจากผลการประเมินดังกลาวจะมีผลตอการปรับเงินเดือนของ
พนักงานสําหรับตนปถัดไป

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานแตละคนจะมีความ
แตกตางกันตามระดับของพนักงานและลักษณะงาน โดยสําหรับพนักงาน
ในระดับบริหาร จะมีการใหนํ้าหนักความสําคัญในตัวชี้วัดที่ผูกกับตัวชี้วัด
ของบรษิทั (Corporate KPIs) มากกวาพนกังานระดบัปฏบิตักิาร สวนพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิารจะมกีารใหนํา้หนกัความสาํคัญกับตัวชีว้ดัเฉพาะตําแหนงงาน 
และพฤติกรรม

Individual Performance Assessment

Individual performance of all employees shall be assessed
systematically, transparently, and justly. Each employee is given 
a 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 shall affect the adjustment of the 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 the management 
level, importance weights are assigned to the key performance 
indicators which are tied to the Corporate KPIs. For the 
employees at an operational level, importance weights are 
assigned to the key performance indicators of specifi c positions 
and behaviours.

ร�อยละ 100 ของพนักงานท้ังหมดของบริษัทได�รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
100% of the total number of employees were individually assessed. (Disclosure 404-3) 

ช�วงอายุงาน
Duration of Employment

อัตราท่ีบริษัทสมทบ (ร�อยละ)
Percentage contributed by 

the Company (%)

ร�อยละของพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ
Percentage of employees by 

duration

0-5
0-5 years

10.00 34.33

ตั้งแต 5-10
5-10 years

12.00 20.36

ตั้งแต 10-15
10-15 years

13.00 12.37

ตั้งแต 15-20
15-20 years

14.00 6.99

ตั้งแต 20 ขึ้นไป
From 20 years onwards

15.00 25.95
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3 2

The survey results have led to the 

community master plan for areas

surrounding Don Mueang and

Suvarnabhumi Aviation Depots.

2 projects creating joint values for the communities in

2 areas according to requirements and expectations of 

the communities from the results of the community 

Areas that obtain bene ts from corporate social 

responsibility include 3 communities in the

Suvarnabhumi area and 2 communities in the

Don Mueang area.  

Institutions providing cooperation on community development 

in areas including local temples, schools, sub-district health 

promoting hospitals, sub-district administration organizations, 

elderly clubs, and universities.

1. Community Prototype Fire Drill for Sustainable   

 Development Project. 

2. Community Wellbeing at Moo 2, 9, and 10 of

 Sisa Chorakhe Noi Sub-district Project.

4 2 

100 2

2
2

"Contributing to Sustainable
Community Health"

BAFS continues to support

4 schools in 2 areas, which locate around BAFS’

operating sites on their formal and non-formal

educations; the total number of

students assessing supports is

over 100 students from 2 areas.   

2562 85.44 100
According to the results of the community satisfaction survey on the corporate social responsibility (CSR) activity 2019,

the average score is 85.44% out of 100.

การมีส�วนร�วมและพัฒนา ชุมชนสังคม⁄Community Engagement (Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

หมายเหตุ : การสํารวจความพึงพอใจดําเนินการ 2 ปครั้ง
Remark : Community satisfaction survey is conducted every two year. 
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การประเมินการรับรู�ข�าวสาร ความรู�และความเข�าใจ 
ทัศนคติ ต�อการดําเนินกิจการของบริษัท

-  บริษัทมีการสํารวจความตองการ และความคาดหวังของชุมชนโดยรอบ
 พื้นท่ีตั้งของบริษัททั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ตอการดําเนินธุรกิจของ
 บริษัท ทุกๆ 2 ป โดยในระหวางป บริษัทมีแผนงานที่จะดําเนินเพื่อสราง
 การมีสวนของชุมชนกับธุรกิจโดยตลอด

-  กลุมเปาหมายของการดําเนินการตามแผนเพ่ือสรางการมีสวนของชุมชน
 กับธุรกิจ กําหนดขอบเขตพื้นที่โดยรอบสถานที่ประกอบธุรกิจของ
 แตละพืน้ทีใ่นระยะ 2 กม. โดยพจิารณาปจจยัประกอบ เชนการมสีวนรวม
 เพ่ือสรางประโยชนรวมกัน การรับผลกระทบเชิงบวกและลบที่ชัดเจน
 จากการดําเนินกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในพื้นที่ ซึ่งมี
 จํานวนครัวเรือนที่ไดมีสวนรวมตามแผนงานดานชุมชนของบริษัท
 ทั้งสองพ้ืน มากกวา 100 ครัวเรือน

Assessments on Perceptions of Information, Knowledge

and Understanding and Attitudes toward BAFS’

Business Operation

-  BAFS has conducted surveys on a 2-year basis to acknowledge 
 the requirements and expectations of communities
 surrounding both of its business 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 
 business establishments in each area. BAFS shall consider 
 factors such as participation in creating a mutual benefi t
 and being impacted positively and negatively by BAFS’s
 operations in the areas. Over than 100 households are
 participating in BAFS’s community engagement plans which
 are implemented in both areas.
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การมีส�วนร�วมและพัฒนา ชุมชนสังคม

ชมุชนโดยรอบสถานทีด่าํเนนิงานของบรษิทัทัง้พืน้ทีด่อนเมอืงและสวุรรณภมูิ 
ไดมีการทบทวนแผนงานการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อนําประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสถานการณโควิด-19 ไปปรับในแผนชุมชนประจําป ตามความเหมาะสม
กับสถานการณเพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นตอการดําเนินงานของบริษัท
ทัง้ในสถานการณปกตแิละสถานการณวกิฤต ิในสวนของการดแูลและรบัผิดชอบ
ตอสงัคมนัน้ บริษทัดาํเนินการตามแผนการมสีวนรวมกับชมุชน โดยมแีผนงาน
ในเชิงปองกันและแกไขตามสถานการณฉุกเฉิน ดังนี้

• แผนการปองกันชุมชนกับสถานการณ COVID-19 บริษัทดําเนินการแจก
 หนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลใหแกชมุชนโดยรอบพ้ืนทีส่วุรรณภูมิ 
 และดอนเมอืง รวมทัง้การผลติหนากากอนามยั สาํหรบัพนกังานและแจกจาย
 ไปยังครอบครัว รวมถึงชุมชนโดยรอบและโรงเรียนที่ขาดแคลนหนากาก
 อนามัยในตางจังหวัด

• แผนการแกไขและฟนฟูตามสถานการณฉุกเฉิน

Participation in Development of Community and 

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

The communities surrounding BAFS’ operating sites at both
Don Mueang and Suvarnabhumi areas had reviewed the
community participation plans to add issues related to 
the COVID-19 situation into the annual community plans as
appropriate. Regarding corporate social responsibility, to build 
confi dence in BAFS’ operations both in normal and critical
situations, BAFS has therefore implemented the community 
participation plans with the following preventive and corrective 
action plans for emergencies as follows:

• Community protection plan against COVID-19; BAFS has
 distributed sanitary masks and alcohol-based hand gels
 to the communities around Suvarnabhumi and Don Mueang 
 areas, including producing sanitary masks for distributing to
 employees and their families, as well as surrounding
 communities and schools in the upcountry that lack sanitary 
 masks.

• Remedy and restoration plans according to the situation. 
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เมื่อสถานการณ COVID-19 ดีขึ้น บริษัทไดมีการแจกถุงปนสุขใหกับชุมชน
โดยรอบที่ไดรับความเดือดรอนและลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผูนําชุมชน รวมถึง
ผู อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อสอบถามแนวทาง
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเพ่ือนํามาปรับแผนงานดานการสงเสริม
สขุภาวะชมุชนทีบ่รษิทัดาํเนนิการอยูตอไป รวมถึงบรษิทัไดเขารวมการประชมุ
ในระดับตําบลรวมกับหนวยงานสวนทองถิ่นและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรื่องของการนําเอา New Normal จากสถานการณ COVID-19 มาปรับใช
กับการทํางานชุมชนในพื้นที่

ความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน

บริษัทใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ทั้งรอบบริเวณ
สถานประกอบการและชุมชน สังคม ที่บริษัทหรือกลุมบริษัทเขาไปมีสวน
เก่ียวของผานนโยบายดําเนินธรุกจิดวยความรับผดิชอบตอสงัคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) โดยดาํเนนิงานภายใตหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที่ดี ควบคูกับการดูแลรับผิดชอบตอสังคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง
ใสใจดูแลส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงาน
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการดําเนินธุรกิจ
ไดอยางยั่งยืน โดยบริษทัยึดถือแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมตาม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และการยอมรับใน
ระดบัสากล รวมถงึการสงมอบคณุคาใหแกสงัคม เพือ่ใหธรุกจิสามารถเตบิโต
รวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

When the COVID-19 situation was getting better, BAFS handed 
out bags of happiness to the communities surrounding that had 
been affected and visited community leaders and directors of 
sub-district health promoting hospitals to inquire about health 
care guidelines applied with people in the communities
to further adjust the community health promotion plans BAFS 
had implemented. Also, BAFS had attended sub-district meetings 
with local authorities and communities to exchange issues about 
adopting the new normal caused by the COVID-19 situation to 
apply to community works in the areas.

Corporate Social Responsibility

BAFS places a priority on society and community responsibilities 
to sustain areas surrounding its operating sites as well as
communities and societies with which BAFS been involved, 
through its Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy). 
BAFS has operated its business following the principles of good 
corporate governance and has taken social care internally and 
externally, including conserving the 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, which is regarded 
as a key factor for running the responsible business to create trust 
and international recognition as well as deliver values to society 
and enable the business to grow together with society towards 
sustainability. 

Community Areas under BAFS’ Responsibility
(Disclosure 103-1, 103-2)

BAFS’ engagement with communities is classifi ed into 2 levels 
including: 

1.  Engagement with communities at the area level .
2.  Engagement with communities a wide-scale level. 

For the area level, BAFS has identifi ed 2 major areas for direct 
supports and 1 area for indirect support through the BAFS
Group. They include:

บริษัทมีการดําเนินงานรวมกับชุมชนโดยแบงระดับชุมชน สังคม 2 ระดับ
พื้นที่ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมกับชุมชน สังคมในระดับพื้นท่ี

2. การมีสวนรวมกับชุมชน สังคม ในระดับวงกวาง 

ซึ่งในระดับพื้นท่ี ไดระบุชุมชนไวเปน 2 พื้นที่หลักในการสนับสนุนโดยตรง 
และ 1 พื้นที่ในการสนับสนุนโดยออมผานกลุมบริษัท ประกอบดวย 

พื้นท่ีชุมชน สังคม ท่ีอยู�ภายใต�การดูแลของบริษัท
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1. ชุมชนพื้นที่หลักในการสนับสนุนโดยตรง คือ ชุมชนที่อยูโดยรอบสถานี
 บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศายานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนพื้นที่
 หลักโดยรอบการใหบริการของบริษัท ไดแก 

- ชุมชนดอนเมือง: ชุมชนรมไทรงานพัฒนา และชุมชนประชากร 3
  ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนนี้ เปนชุมชนที่อยูริม 2 ฝงคลองเปรมประชากร ซึ่งอยู
  บริเวณดานหลังสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง 

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

2.  การมีสวนรวมกับชุมชนสังคม ในระดับวงกวาง คือ ชุมชนท่ีอยูรอบ
 กจิการของกลุมบริษทั ไดแก ชมุชนจังหวัดอาํเภอสบปราบ จงัหวัดลาํปาง 
 ทีเ่ปนบริเวณท่ีตัง้ของคลังนํา้มนันครลําปาง ของบริษทั ขนสงนํา้มันทางทอ 
 จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมบริษัท โครงการบํารุงขวัญทหารหาญท่ีไดรับ
 บาดเจ็บจากราชการและพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 ซึ่งเปนโครงการที่บริษัทใหการสนับสนุนและมีกิจกรรมรวมกันมาอยาง
 ตอเนือ่งเปนเวลา 13 ป รวมถงึหนวยงานองคกรเพือ่สาธารณประโยชนตางๆ 
 ที่บริษัท ไดใหการสนับสนุนมาตลอด เชน สภากาชาดไทย สมาคม
 สตรีมุสลิม และมูลนิธิตางๆ เปนตน นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญ
 กับการทํานุบํารุงศาสนาดวยการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 รวมไปถึงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหแกโรงเรียนในเครือขาย
 ที่อยูโดยรอบบริษัท

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

 - Don Mueang area: Rom Sai Ngam Pattana Community
  and Prachakorn 3 Community which situate along both
  banks of Prem Prachakorn Canal behind Don Mueang
  Aviation Depot. 

 - Suvarnabhumi area: communities including Moo 2, Moo 9, 
  and Moo 10 of Sisa Chorakhe Noi Sub-district, Samut Prakan.

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 BAFS’ subsidiaries, and Phramongkutklao 
 Hospital which has been supported by and has conducted 
 activities mutually with BAFS for 13 years, including other 
 public benefi t organizations such as Thai Red Cross Society, 
 Thai Muslim Women Foundation and other foundations, etc. 
 Also, BAFS places importance on religious preservation by 
 participating in Buddhism activities, including providing
 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. ชุมชนในพื้นที่สามารถสรางเครือขาย
ในการพัฒนาชุมชนดวยชุมชนเอง อยางนอย
1 พื้นที่
Community development objectives 
include: The communities in the areas 
can create community development 
networks by themselves for at least
1 area.

4. ผลประเมินความพึงพอใจตอโครงการ
มากกวารอยละ 80
Assessment results on the projects 
are higher than 80%.

ผลลัพธที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้น คือ 

1. ชุมชนพื้นที่ดอนเมือง มีผูแทนชุมชนดานการผจญเพลิง และ
การปองกันอัคคีภัย ภายในป 2563
Expected outcomes include: Don Mueang area: to have 
community representatives on fi refi ghting and fi re 
prevention within 2020.

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ใหสามารถเขาถึงสิทธิ
และบริการดานสุขภาพไดอยางท่ัวถึง รวมถึงสงเสริมใหชุมชน
มีรายไดจากผลิตภัณฑชุมชน
To enhance community members’ quality of life by being 
able to comprehensively access 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)

2. ไมมีเรื่องรองเรียนจากชุมชนในวงกวาง
Free of complaint from communities in
a wide area.

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชน ไมเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
ความปลอดภัยใหกับสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานของ
บริษัทไดรอยละรอย
To enhance community safety, prevent accidents and 
achieve 100% safety at BAFS’s aviation fuel storages.

2. ชุมชนพื้นที่สุวรรณภูม ิ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.

3. ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของชุมชนตอการดําเนินงานของบริษัท
มากกวารอยละ 80
Assessment result on community 
satisfaction on BAFS’s operation in
the overview is higher than 80%.
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ในปที ่2563 บรษิทัมแีผนการดาํเนนิงานการมสีวนรวมกบัชมุชนทีเ่ขาถงึชมุชน
ในพ้ืนที่รอยละ 100 ตามแผนแมบทงานดานชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยมีการทบทวน
แผนงานรวมกับชุมชน เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 
และไดปรับแผนงานรวมกับชุมชนทั้ง 2 พื้นที ่(Disclosure 413-1) 

รายละเอียดโครงการทั้ง 2 พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ดอนเมือง : โครงการดับเพลิงชุมชนตนแบบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เปนโครงการท่ีบริษัทใหการสนับสนุนความรูและจัดหาอุปกรณสําหรับ
ปองกันสาธารณภัย เพ่ือยกระดับความปลอดภัยใหกับชุมชนและบริษัท
ตามความตองการและความคาดหวังของชุมชน อางอิงจากผลสํารวจความ
พึงพอใจชุมชน ดวยแผนงานที่แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

In 2020, BAFS had implemented 100% of the community
engagement plans for the communities at the areas around
Don Mueang and Suvarnabhumi Aviation Depots. When the
coronavirus disease (COVID-19) outbreak occurred, BAFS had 
mutually reviewed and adjusted the plans with the communities 
in both areas (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
to raise safety for communities and BAFS according to the
community requirements and expectations based on the
community satisfaction survey results. BAFS’ action plans are 
divided into 3 phases as follow:

ระยะที่ 2 Train of the Trainer: Safety & Security

บริษัทจัดต้ังทีมงานผจญเพลิง และปองกันสาธารณภัยของชุมชน
ตอยอดองคความรูที่ไดรับ นําไปส่ือสารตอในชุมชนใกลเคียง และ
สามารถดูแลชุมชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได โดยมีตัวชี้วัด รอยละรอย
ของผูเขารวมเปนผูแทนชุมชนสามารถนําความรูไปถายทอดตอได
Phase 2 Train of the trainer: Safety & Security
BAFS set up a team for firefighting and community hazard 
protection, of which members can further develop obtained 
knowledge to communicate to nearby communities. as well 
as look after the communities. BAFS also set an indicator 
which is 100% of participants are able to further transfer 
knowledge accordingly.

ระยะที่ 1 Community Training

ถายทอดความรูดานความปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณ
ฉุกเฉินไดอยางทันการณ ดวยการจัดอบรมดับเพลิงชุมชน โดยศูนยฝก
อบรมของบริษัท โดยเฉลี่ยมีผูเขารวมอบรมรวม 2 พื้นที่ 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 และสามารถเปนทีมวิทยากรชุมชน
ดานความปลอดภัยได 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 can 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 can
prevent community hazards by themselves.
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ผลลัพธที่เกิดขึ้น: ยกระดับความปลอดภัยในชุมชน ไมเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยโดยรอบใหกับสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานของ
บริษัทไดรอยละรอย อันจะนําไปสูการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ รวมไปถึงตอบสนองตอ Licenses to operate การไดรับอนุญาต
ใหดําเนินธุรกิจ
Outcomes: to enhance community safety, prevent accidents and ensure safety around BAFS’ aviation depots for 100%, resulting 
in acceptance among other stakeholder groups and response to licenses to operate, permissions to conduct businesses and
community health care during the pandemic situation as well as campaigns to enable communities on taking care of themselves.
#Where there’s BAFS, there’re happiness and safety.

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

พื้นที่สุวรรณภูมิ : โครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน หมู 2, 9, 10 
ตามแผนแมบทงานดานชุมชนของบริษัท ซึ่งเปนแผนงานสงเสริมสุขภาวะ 
4 ดาน (กาย ใจ สังคม และภูมิปญญา) จากผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความตองการของชุมชนในพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และผลการตรวจสุขภาพประจําปของชุมชนที่บริษัทดําเนินการ
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

ผลการดําเนนิงานในป 2563 มโีครงการท่ีไดดาํเนนิการผานเครือขาย คณะทาํงาน
และผานฐานขอมูลชุมชน รวมถึงชุดความรูตางๆ บริษัทและคณะกรรมการ
โครงการฯ ไดเห็นถึงความสําคัญขององคความรูดานการดูแลสุขภาพใหแก 
ผูสงูอายุของ อสม. หรืออาสาสมัครหมูบานอยางตอเนือ่ง จงึเปนเหตุใหบริษทั 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) และคณะกรรมการโครงการฯ 
รวมมือกันใหความรูการดูแลตนเองและสนับสนุนอุปกรณออกกําลังกาย
ภายใต

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 (body, 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 Aviation Depot and the results of annual 
medical checkups held continuously.
According to performance 2020, the project had been implemented
through networks and working groups by applying community 
databases and various sets of knowledge. Moreover, BAFS and 
the project committee had recognized the importance of
continuously providing bodies of knowledge on health-care of 
elderly to public health volunteers, therefore, BAFS, sub-district 
health promoting hospitals, and the project committee mutually 
provided knowledge on self-care and support exercise
equipment under the project entitled:
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“โครงการพัฒนาระบบการส�งเสริมและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นท่ีให�บริการ
ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด มหาชน (BAFS) ป� 2563”
“Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS)’s Development

of Holistic Healthcare Promotion in BAFS’ Service Areas of the Year 2020.” 

โดยมีที่มาจากการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของชุมชนในพ้ืนที่
ที่ตองการใหบริษัทดําเนินการเก่ียวกับการเฝาระวังเร่ืองสุขภาพของชุมชน
โดยรอบ ทั้งในมิติการปองกัน การดูแลทั้งสุขภาพกาย ใจ และสังคม ดังนั้น 
บรษิทัจงึตระหนักถงึสิง่ทีช่มุชนใหความสาํคญัเพือ่ตอบสนองตอความตองการ
ของคนในชุมชน ในการดูแลชุมชนผานโครงการดานสุขภาพตางๆ เพื่อให
พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง การดูแล
ประชากรกลุมเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานในระดับชุมชน
หมูบาน โดยประสานความรวมมือระหวางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาคีเครอืขายสขุภาพ และอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจาํหมูบาน (อสม.) มสีวนรวมผสมผสานวธิหีรอืกระบวนการตางๆ เพือ่ให
ประชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดีขณะเดียวกันผูอยูในภาวะเจ็บปวยก็สามารถ
ทีจ่ะมีชวีติและความเปนอยูอยางมีความสุขมคีณุภาพชีวติทีด่ไีดถามกีารดูแล
ตนเองที่เหมาะสมและถูกตอง

โดยแบงเปน 3 ระยะในการดําเนินโครงการดังกลาวบริษัทดําเนินการ 
ในระยะท่ี 1 และ 2 ตอเน่ืองมาต้ังแตป 2558 และอยูในชวงดําเนินการ
ระยะท่ี 3 เนื่องดวยสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จึงมีการปรับรูปแบบ
การดําเนินการ ดังนี้

ระยะท่ี 1 การติดตามผลสุขภาพชุมชนทุกป จงึมีการตดิตามดูแลสุขภาพชมุชน
ผานภาคีเครือขายชุมชน ติดตามสุขภาพชุมชน โดยการนําเสนอกิจกรรม
เพื่อดูแลสุขภาพชุมชนอยางตอเนื่อง ในการวางแผนการดําเนินงานรวมกับ
คณะกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชนหมู 2 9 10

ระยะท่ี 2 สรางเครือขาย คณะกรรมการโครงการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน 
สรางเครือขายผูแทนชุมชน หรอืจิตอาสาผูดแูลชุมชน โดยมี อสม. และผูนาํชุมชน
เปนแกนนําในการขับเคล่ือน โดยปจจุบันมีจํานวนแกนนําในการขับเคล่ือน
จากโครงการน้ีจาํนวน 13 คน ทีม่คีวามรูและทักษะท่ีพรอมในการดูแลชมุชน

ระยะท่ี 3 Community Wellbeing Model ขยายขอบเขตชุมชนตนแบบ
ในการดแูลรกัษาสขุภาพกาย ใจ และภมูปิญญาของคนในชมุชนดวยชมุชนเอง
ไปยังพื้นที่หมูอื่นๆ ในตําบลศีรษะจรเขนอย โดยใหคณะกรรมการฯ และผูนํา
ชุมชน รวมถึง อสม. ชุมชนเปนพี่เลี้ยงหลักใหกับชุมชนอื่นในการขยายผล
ในอนาคต ประกอบไปดวยรายละเอียด ดังนี้

The project was based on the results of community satisfaction 
surveys and the requirements of communities in the areas, which 
required BAFS to conduct surveillance on community health issues 
covering protections and cares for physical health, mental health, 
and society. Recognizing community concerns, BAFS had
responded to the requirements of community members by
providing health benefi ts to the communities through healthcare 
programs, including developing health promotion system,
conducting surveillance on non-communicable diseases, and 
looking after people in risk groups to ensure effi ciency, quality, 
and standards in community level, all of which have been
implemented in collaboration with sub-district health promoting 
hospitals, local administrative organizations, healthcare networks 
and village health volunteers (VHV) having parts in integrating 
methods and processes to ensure people’s wellbeing, while sick 
people could be able to live happily with high quality of life if 
they take self-care properly and correctly.

The project is divided into 3 phases. BAFS has implemented the 
project in phase 1 and phase 2 continuously since 2015 and is 
now carrying out the project in phase 3. Due to the COVID-19 
situation, therefore, adjusts the project implementation plan
with detail as follows:

Phase 1: Conducting community health monitoring annually, 
whereas BAFS has followed and looked after community health 
through community network partners and continually proposed 
community health care activities when setting action plans with 
the Committee of the Community Wellbeing Project of Moo 2, 
9, and 10.

Phase 2: Establishing networks including the Community Wellbeing 
Promotion Committee and community representatives or 
volunteers to look after communities, whereas VHVs and 
community leaders are core persons in driving the project.
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1.  การสรางเครอืขายกลุมอาสาสมคัรของชมุชนในการดแูลผูสงูอาย ุใหเขามา
 มีบทบาทในชุมชน เพื่อการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ปจจุบัน ชุมชนมี 
 อสม. ที่เข็มแข็ง และมีชมรมผูสูงอายุที่จัดกิจกรรมรวมกัน ทุกวันที่ 27 
 ของทุกเดือน

2.  การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิต
 ของผูสูงอายุในชุมชน ดวยชุมชนรวมกันคิดและพัฒนาดวยชุมชนเอง 
 เพื่อนําองคความรูตางๆ มาเปนรากฐานการบริหาร จัดการกลุมชุมชน 
 อยางแขง็แรง นาํไปสูการเปนชมุชนเขมแขง็ยัง่ยนืสบืไป โดยทีผ่านมาชมรม
 ผูสูงอายุไดดําเนินการจัดทําอุปกรณสําหรับออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ
 ในชุมชนจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใหผูสูงอายุไดออกกําลังกายภายในบาน

ผลลัพธที่เกิดขึ้น: เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ดวยชุมชนเอง ทั้งในเชิงปองกันและรักษาเยียวยาไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บหรือ
โรคติดตอและไมติดตอตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ชุมชนตองการในการดํารงชีวิตในปจจัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ี การท่ีบริษัทพยายาม
ตอบสนองโครงการตามที่ชุมชนเสนอมานั้น ซึ่งชุมชนสามารถมีอุปกรณออกกําลังกายการยืดเยียดกลามเน้ือไดดวยตนเอง และวิธีออกกําลังที่ถูกตอง 
เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและเกิดความเชื่อมั่นที่นําไปสูการยอมรับจากชุมชนซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักของบริษัท จนไปสูการยอมรับจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ ตามมาอีกดวย รวมไปถึงตอบสนองตอ Licenses to operate การไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจ
Outcomes: to enhance community health care 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, to live their lives 
with basic factors and to develop their communities. Besides, BAFS’s efforts in implementing the projects 
proposed by the communities enabled them on having self-stretching exercise equipment and correct exercise methods. 
These have connected BAFS to the communities and built their conf idences that lead to acceptances of the communities 
which are regarded as BAFS’ major stakeholder. Moreover, all of these have led to acceptances of other stakeholder groups 
and responses to licenses to operate and permissions to conduct businesses. 

Presently, 13 core persons have knowledge and skills and are 
ready to look after the communities.

Phase 3: Community Wellbeing Model; BAFS shall extend the 
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 Wellbeing 
Promotion Committee, community leaders, and VHVs shall be 
major mentors for other communities to extend results in the 
future. The detail is as follows: 

1. BAFS established a community volunteer network to take an 
 active role in elderly care in the community. Presently, the 
 community has active VHVs and elderly club, whereas
 mutual activity is organized on the 27th of every month. 

2. BAFS has implemented the development of equipment, tools, 
 or products for community self-supporting on senior living
 so that the community can apply obtained knowledge as
 a foundation for managing itself actively towards a strong and 
 sustainable community. In 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. 
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Chapter 7:

ควบคู�กับการดูแลส่ิงแวดล�อม
Caring for the Environment
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(Disclosure 305-1)

Volume of Electricity Consumed in 2020
(Disclosure 305-1)

Volume of Greenhouse Gas Emissions in 2020

1.499

1.499 kilowatt-hour per kiloliter

calculated from volumes of electricity

Consumed at Suvarnabhumi Airport Depot

and Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station per

volume of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

for the corporate operations within the areas of

Suvarnabhumi Airport and Don Mueang

International Airport.

4,396,145
kilowatt-hours

0.750 

0.750 tons carbon dioxide equivalent per million liters

Calculated from volumes of electricity consumed at

Suvarnabhumi Airport Depot and Suvarnabhumi

Aviation Refuelling Station per volume of aviation fuel

provided at Suvarnabhumi Airport.

tons carbon dioxide equivalent

3,560 tons carbon dioxide equivalent in the areas 

of  Suvarnabhumi Airport Depot, Don Mueang

Airport Depot, Suvarnabhumi Aviation Refuelling

Station and Don Mueang Aviation Refuelling Station. 

3,560 

 (Disclosure 302-3)

Energy Intensity

Carbon Intensity

 (Disclosure 305-4)

การบริหารจัดการด�านพลังงานและประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร
Energy Management and Resource Efficiency (Disclosure 103-1)
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การบริหารจัดการด�านพลังงาน 

บริษัทปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีการ
จัดการพลังงานในอาคารควบคุม จัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมาย
และแผนการอนุรักษพลังงาน และมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการ
พลังงานท่ีกําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบและเผยแพรใหพนักงาน
ภายในองคกรทราบอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชพลังงานอยางรูคุณคา พรอมทั้งมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
การกําหนดคณะทํางาน นโยบาย กลยุทธ แนวทางการจัดการ และแผนงาน
ที่มุงไปสูการเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 

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

การใช�พลังงานภายในองค�กร 

ในการดําเนินงานทางธุรกจิ บรษิทัมคีวามจําเปนตองใชพลงังานเพ่ือสนับสนุน
การใหบริการนํ้ามันอากาศยานในพื้นที่ทาอากาศยาน สามารถแบงประเภท
การใชพลังงานตามกิจกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจ ไดดังตอไปนี้

1. การใชไฟฟาภายในองคกร

2. การใชเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต

3. การใชเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและ
 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

• การใชไฟฟาภายในองคกร

 ในป 2563 บรษิทัมปีรมิาณการใชพลงังานไฟฟาเพือ่การดาํเนนิการภายใน
 องคกรในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
 รวมปรมิาณเทากบั 4,396,145 กโิลวตัต-ชัว่โมง หรอื 15,826,122 เมกะจลู 
 โดยสามารถแยกรายละเอียดการใชพลงังานในแตละสถานที ่ไดดงัตอไปนี้

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 to determine structure and
responsibilities, which are continually disclosed to employees.

BAFS places importance on energy effi ciency and promotes the
use of green energy by establishing the Green Committee as well as 
setting policy, strategies, management approaches and planning
toward being an responsible organisation.

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

Electricity Consumption within the Organisation

(Disclosure 302-1)

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

1. The electricity consumption within the organisation.

2. The fuel consumption for the mobile combustion.

3. Diesel fuel for power generators and fi refi ghting water pumps.

• The electricity consumption within the organisation

 In 2020, the total of electricity consumption at Suvarnabhumi
 Airport and Don Mueang International Airport was 4,396,145
 kilowatt-hours or 15,826,122 mega joules. Detail of electricity
 consumed by operating site is as follows:
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สถานท่ี
 Operating Site

ปริมาณการใช�ไฟฟ�า
Volume of Electricity Consumption

(กิโลวัตต�-ชั่วโมง) 
Kilowatt-hour

(เมกะจูล)
Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูม/ิSuvarnabhumi Airport Depot 2,098,000 7,552,800 

2. สถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ/Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station 652,145 2,347,722 

3. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง/Don Mueang Airport Depot 1,334,000 4,802,400 

4. สถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง/Don Mueang Aviation Refuelling Station 312,000 1,123,200 

รวมปริมาณการใช�ไฟฟ�าท้ังหมด ⁄ Total of electricity consumption 4,396,145 15,826,122 

หมายเหตุ:
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 197 ขอ 4.5
2. ไมรวมปริมาณการใชไฟฟาสําหรับการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานในทาอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

Remarks: 
1. The conversion values are referred in the Energy Statistics of Thailand 2020, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 197, clause 4.5. 
2. Figures as shown exclude volume of electricity consumption at other regional airports.

ปริมาณการใช� ไฟฟ�าภายในองค�กรประจําป� 2563 (Disclosure 103-2, 302-1)

The electricity consumption within the organization in 2020

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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•  การใชเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต 

 ในป 2563 บริษัทมีปริมาณการใชเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตในพ้ืนที่
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง ดังตอไปนี้ 

•  การใชเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและ
 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 

 นอกเหนือจากการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถใหบริการน้ํามันอากาศยานแลว
 บริษัทยังมีการสํารองเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับใชในวัตถุ
 ประสงคอื่นๆ อันไดแก สําหรับขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อให
 บริษัทสามารถใหบริการนํ้ามันอากาศยานตอไปไดแมกรณีไฟฟา
 ขัดของ และใชสําหรับเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงเพื่อการฝกซอมดับเพลิง
 ในพืน้ทีต่างๆ โดยมปีรมิาณการใชเชือ้เพลงิประเภทดงักลาวในพืน้ทีต่างๆ 
 ดังตอไปนี้

หมายเหตุ: 
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 197 ขอ 4.5
2. ไมรวมปริมาณการใชเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตในทาอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

Remarks: 
1. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2020, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 197, clause 4.5. 
2. Figures as shown exclude fuel consumption at other regional airports.

ประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช�กับยานพาหนะ
Type of fuel

จํานวนยานพาหนะ (คัน)
Number of Vehicles

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

ปริมาณการใช�เชื้อเพลิง (เมกะจูล)
Quantity of Fuels

(Mega joule)

นํ้ามันดีเซล1/ Diesel1 99 313,950 11,434,060 

นํ้ามันเบนซิน2/ Benzene2 14 30,152 949,193 

รวมการใช�เชื้อเพลิงสําหรับรถบริการน้ํามันอากาศยาน (เมกะจูล)
Total quantity of fuel for the mobile combustion (mega joule)

12,383,253

ปริมาณการใช�เชื้อเพลิงสําหรับรถยนต� ประจําป� 2563 (Disclosure 103-2, 302-1)

The fuel consumption for the mobile combustion in 2020

• The Fuel consumption for the mobile combustion  
 In 2020, quantities of fuels used for mobile combustion at
 Suvarnabhumi Airport and Don Mueang International Airport
 included:

• Diesel fuel for generators and fi refi ghting 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 fi re-fi ghting pumps during fi re drills taken at various 
 areas. Detail of diesel consumption is as follows
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นอกเหนือจากการใชเชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแลว บริษัทยังสนับสนุน
การใชพลังงานหมุนเวียนโดยไดติดตั้งโซลารเซลลบนหลังอาคารจอดรถ 
อาคารอเนกประสงค และหลังคาอาคาร Electric Sub 1 ในพื้นที่สถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 
138.38 kWp นอกจากนี้ บริษัทยังไดติดตั้งโซลารเซลลบนหลังคาอาคาร 
Electric Sub สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง โดยมีกําลัง
การผลิตทั้งสิ้น 5.04 kWp สามารถสรุปปริมาณการใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนประจําป 2563 ไดดังนี้

สถานท่ี
 Operating Site

ปริมาณการใช�น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
และเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง

Quantity of diesel fuel for power generators

and firefighting water pumps

ลิตร
 Liter

เมกะจูล
Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Airport Depot

10,000 364,200

2. สถานีบริการนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station

655 23,855

3. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Airport Depot

1,200 43,704

4. สถานีบริการนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Refuelling Station

75 2,732

รวมปริมาณการใช�น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง
Total quantity of diesel fuel for power generators

and  firefighting water pumps

11,930 434,491

หมายเหตุ: 
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 197 ขอ 4.5
2. ไมรวมปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงในสถานีภูมิภาคอื่นๆ
Remarks: 
1.  The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2020, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 197, clause 4.5. 
2.  Figures as shown exclude diesel fuel for power generators and firefighting water pumps at other regional airports.

ปริมาณการใช�เชื้อเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงประจําป� 2563 (Disclosure 302-1)

Diesel fuel for power generators and firefighting water pumps in 2020

Apart from non-renewable energy, BAFS has promoted the use of 
renewable energy by installed 138.38 kWp of solar cells over 
the roof top of car park , multipurpose building and Electric Sub 1 
Building at Suvarnabhumi Airport Depot. Meanwhile, BAFS also 
installed 5.04 kWp solar cells on the rooftop of Electric Sub building 
at Don Mueang Airport Depot. The total consumption of the 
electricity generated from the renewable energy in 2020 could be 
summarized as follows:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

145



ปริมาณการผลิตไฟฟ�าจากโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� ประจําป� 2563 (Disclosure 302-1)

The Volume of the electricity generated from solar energy in 2020

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 78,637.00 283,093.20 

2. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Airport Depot 5.04 5,086.20 18,310.32 

รวมปริมาณการใช�ไฟฟ�าท้ังหมด
Total of electricity consumption

 

83,723.20 301,403.52 

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

บริษัทไมมีการใชพลังงานจากภายนอกองคกร อยางไรก็ดี บริษัทมีสนับสนุน
คาไฟฟาของเสาไฟฟาบนถนนปุนมกีจิซึง่เปนถนนมุงเขาสูสถานบีรกิารจดัเกบ็
นํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบคลัง
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและใหคนสัญจรไปมาไดเดินทางอยางปลอดภัยมากข้ึน 

ในป 2563 บริษัทไดสนับสนุนคาไฟฟาสําหรับถนนปุนมีกิจ ซึ่งมีปริมาณ
การใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 7,799 กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือเทากับ 28,076 เมกะจูล 
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนคาไฟฟาของปอมตํารวจบริเวณหนาสถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง เปนประจําทุกเดือนเพ่ือเปน
สงเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหนวยงานราชการและชุมชน

หมายเหตุ: 
1. ปริมาณการการผลิตไฟฟาจากโครงการฯ ชวงเวลาต้ังแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 
2. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 197 ขอ 5
Remarks: 
1. Quantities of the electricity generated by the projects were from January 1 – December 31, 2020.   
2. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2020, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 197, clause 5.

Electricity expense supports for areas outside of the

operating sites such as police booth and street light 

poles

To enhance quality of life of surrounded communities who lives 
closely to its Suvarnabhumi Airport Depot, BAFS has supported on 
monthly electricity expense for street light along Poonmeekit Road, 
which leads to Suvarnabhumi Airport Depot.

In 2020, BAFS provided support on the expense occurred from 
the electricity consumption at Poonmeekit Road totaled
7,799 kilowatt-hours or 28,076 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.
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สรุปปริมาณการใช�เชื้อเพลิงภายในองค�กร ประจําป� 2563 (Disclosure 103-3, 302-1)

Summary on the energy consumption within the organisation in 2020

หมายเหตุ: 
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 197 ขอ 5
Remark: 
1. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2020, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 197, clause 5.

 รายละเอียด ⁄Detail เมกะจูล ⁄Mega joule

A

ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง 

Non-Renewable Fuel Consumed
12,819,915.91 

1) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถบริการนํ้ามันอากาศยาน
 The fuel consumption for aviation refuelling vehicles

12,383,253.19 

2) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับเรือ
 The fuel consumption for boat engine

2,172.12 

3) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
 และเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
 Diesel fuel for power generators and fire fighting water pumps

434,490.60 

ปริมาณการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 

Renewable Fuel Consumed
301,403.52 

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 

Electricity Purchased for Consumption
15,826,122.00 

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

-

B
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา ความรอน ความเย็นและไอนํ้าที่จําหนายแกภายนอก
Electricity, Heating, Colling and Steam Sold

-

A-B
รวมปริมาณการใชพลังงานภายในองคกรทั้งหมด 

Total Energy Consumption Within the Organization
28,947,441.43 

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน 

•  คาการใชพลังงานตอตารางเมตร

 บริษัทมีการรายงานคาการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง
 (Specific Energy Consumption: SEC) ในรายงานการจัดการพลังงาน
 ประจําปอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการคิดคํานวณดังตอไปนี้

คาเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิคือ 242.51 
เมกะจูล/ตารางเมตร และคาเฉลี่ยทั้งพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานดอนเมืองคือ 93.69 เมกะจูล/ตารางเมตร

•  อัตราสวนพลังงานของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชตอผลของกิจกรรม

 บรษิทัมกีารรายงานอัตราสวนของปริมาณพลังงานท่ีใชตอผลของกิจกรรม
 (Energy Index: EI) ซึง่เปนการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชพลงังานไฟฟากบั
 ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่บริการ โดยมีแนวทางการคิดคํานวณดังตอไปนี้

ค�าการใช�พลังงานจําเพาะ (SEC)
Specific energy consumption

= ปริมาณพลังงานไฟฟ�า (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต�-ชั่วโมง)
Energy consumption (kilowatt-hour) x 3.6 (mega joule/ kilowatt-hour)

พื้นท่ีใช�สอยจริง (ตารางเมตร)
Actual space (square meter)

Energy Intensity (EI) = ปริมาณการใช�ไฟฟ�าในองค�กรในป� 2563 (กิโลวัตต�-ชั่วโมง)
Electricity consumption within the organisation (kilowatt-hour)

ปริมาณการให�บริการน้ํามันอากาศยานในป� 2563 (กิโลลิตร)
Quantity of aviation fuel served in 2020 (kiloliter)

= 2,750,145 (กิโลวัตต�-ชั่วโมง) 2,750,145 (kilowatt-hours)

1,834,000 (กิโลลิตร) 1,834,000 (kiloliters)

= 1.499 กิโลวัตต�-ชั่วโมงต�อกิโลลิตร kilowatt-hours per kiloliter

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

หมายเหตุ: 
1. ปริมาณการใชไฟฟาในองคกรใชเฉพาะพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน 
 สุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไมนับรวมปริมาณไฟฟา
 ที่ใชกับ บริษัท ขนสงนํ้าทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
2. ปริมาณการใหบริการนํ้ามันอากาศยานคํานวณจากปรมิาณนํ้ามันที่ใหบริการท่ี
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Remarks: 
1. The electricity consumption within the organisation includes only at
 Suvarnabhumi Airport Depot and Suvarnabhumi Aviation Refuelling
 Station and excludes the electricity used by Fuel Pipeline Transportation
 Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd. (THAPPLINE).
2.   The quantity of aviation fuel served includes the fuel served at
 Suvarnabhumi Airport only.    

ในป 2563 คา Energy Index ของบริษัทอยูที่ 1.499 กิโลวัตต-ชั่วโมง
ตอกิโลลิตร 

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

• Energy consumption per square meter

 BAFS has continuously reported its specifi c energy
 consumption (SEC) in the Annual Energy Management
 Reports by applying the calculating method as follows:

The average of energy consumption at Suvarnabhumi Airport 
Depot is 242.51 mega joules / square meter while the average 
value at Don Mueang Airport Depot is 93.69 mega joules / square 
meter.

• Proportion of energy consumption per unit of output

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

In 2020, BAFS’ energy intensity value was 1.499 kilowatt-hours 
per kiloliter.
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ตารางแสดงหลอดไฟฟ�าก�อนเปล่ียน (Fluorescent) และหลอดไฟฟ�า (LED) หลังเปล่ียน ภายในห�องพนักงาน
Table showing energy-saving comparison between fluorescent lamps and LED light bulbs in staff room 

มาตรการลดการใช�พลังงาน 

บริษัทมีการดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานทุกๆ ป โดยเนนการปรับปรุง
ประสิทธภิาพอุปกรณไฟฟาและการติดตัง้อปุกรณไฟฟาทีใ่ชพลงังานทดแทน
ในพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีของบริษัทเอง สวนในพ้ืนท่ีสถานี
บรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานดอนเมืองและสถานีบรกิารเติมนํา้มนัอากาศยาน
สวุรรณภมูเิปนพ้ืนทีข่อง บรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในป 2563 
บริษัทมีการดําเนินมาตรการดานไฟฟา ดังตอไปนี้

1. พื้น ท่ีสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองเปล่ียน
 หลอดไฟฟา LED ภายในหองพนักงาน

 บริษัทดําเนินมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา LED ภายในหองพนักงาน
 สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง โดยเปลี่ยนหลอด 
 Fluorescent จํานวน 12 หลอด เปน หลอด LED จํานวน 12 หลอด 
 การใชพลงังานไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปลีย่นอปุกรณ มจีาํนวนท้ังส้ิน 
 1,030 กิโลวัตต-ชั่วโมง เม่ือเปล่ียนเปนหลอดไฟฟาประเภท LED 
 จะใชพลงังานไฟฟาทัง้สิน้ 168 กโิลวตัต-ชัว่โมง สามารถลดการใชพลังงาน
 ไดจํานวน 862 กิโลวัตต-ชั่วโมง สามารถแสดงปริมาณพลังงานไฟฟา
 ที่ลดไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา ไดดังนี้

หลอดไฟฟ�า
Fluorescent (วัตต�)
Fluorescent lamp 

(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�า
จากหลอดไฟฟ�าเดิม

Volume of electricity 

consumption

(Fluorescent Lamp)

หลอดไฟฟ�า
LED (วัตต�)

LED light bulb 

(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�า
จากหลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of electricity 

consumption by new light 

bulbs (LED)

36 8 686 14 8 112 

36 4 343 14 4 56 

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด
Fluorescent (วัตต�)

Volume of electricity consumption 

by fluorescent lamp (watt)

1,030
ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด LED (วัตต�)
Volume of electricity consumption 

by LED light bulb (watt)

168 

สรปุปรมิาณไฟฟาทีล่ดลงไดจากมาตรการเปลีย่นหลอดไฟ พืน้ท่ีสถานบีรกิาร
จดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมือง คอื 862 วตัต หรือ 0.9 กโิลวตัต 

To summarize, volume of electricity consumption was
reduced after changing the lighting accessories at Don Mueang 
Airport Depot is 862 watts or 0.9 kilowatt.

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. It emphasized on our own sites, especially
on Don Mueang and Suvarnabhumi Airport Depots, whereas
Don Mueang and Suvarnabhumi Airport Depot areas belong
to the Airports of Thailand PLC. In 2020, BAFS’ measures on
reduction of energy consumption include detail as follows:

1. Don Mueang Airport Depot Replacing with LED light bulbs
 in staff room

 BAFS had 12 fl uorescent lamps replaced with 12 LED light 
 bulbs in staff rooms at Don Mueang Airport Depot. 
 The volume of electricity consumption after replacing was 
 168 kilowatt-hours, resulting in reduction of electricity
 consumption for 862 kilowatt-hours. Detail is as follows:
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2. พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เปลี่ยน
 หลอดไฟฟา LED อาคารสํานักงาน

 บริษัทดําเนินมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา LED อาคารสํานักงาน สถานี
 บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟา
 ประเภท Fluorescent จํานวน 267 หลอด เปน หลอด LED จํานวน
 262 โคม การใชพลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปลี่ยนอุปกรณ
 มีจํานวนท้ังสิ้น 14,756 กิโลวัตต-ชั่วโมง เม่ือเปล่ียนเปนหลอดไฟฟา
 ประเภท LED จะใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 7,262 กิโลวัตต-ชั่วโมง 
 สามารถลดการใชพลังงานไดจํานวน 7,494 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 
 สามารถแสดงปริมาณพลังงานไฟฟาที่ลดไดจากมาตรการเปลี่ยน
 หลอดไฟฟา ไดดังนี้

ตารางแสดงอุปกรณ�ไฟฟ�าในโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ�า LED อาคารสํานักงาน
Table showing energy-saving comparison between fluorescent lamps and LED light bulbs at the office building

หลอดไฟฟ�า
Fluorescent (วัตต�)
Fluorescent (watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�า
จากหลอดไฟฟ�าเดิม

Volume of electricity 

consumption (Fluorescent)

หลอดไฟฟ�า
LED (วัตต�)

LED light bulb 

(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�า
จากหลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of electricity 

consumption by new light 

bulbs

92 13 1,196 14 13 182 

56 88 4,928 40 57 2,280 

52 166 8,632 25 192 4,800 

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด LED (วัตต�)
Volume of electricity consumption 

by LED light bulb (watt)

14,756 

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด
Fluorescent (วัตต�)

Volume of electricity consumption 

by fluorescent lamp (watt)

7,262 

สรปุปรมิาณไฟฟาทีล่ดลงไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟ พืน้ท่ีสถานี
บรกิารจดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิคอื 7,494 วตัต หรือ 
7.5 กโิลวัตต 

2. Suvarnabhumi Airport Depot Replacing with LED light 
 bulbs at Offi ce Building

 BAFS had 267 fl uorescent lamps replaced with 262 LED
 light bulbs at the offi ce building at Suvarnabhumi Airport 
 Depot. The volume of electricity consumption before
 replacing such lighting accessories was 14,756 kilowatt-hours.
 After replacing such lighting accessories, the volume of 
 electricity consumption was 7,262 kilowatt-hours in total, 
 resulting in reduction of electricity consumption for 7,494 
 kilowatt-hours. Detail is as follows:   

To summarize, volume of electricity consumption was reduced 
after changing the lighting accessories at Suvarnabhumi
Airport Depot is 7,494 watts or 7.5 kilowatts.
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกองคกร

บริษัทใสใจปญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับกฎระเบียบใหมๆ ดานสิ่งแวดลอมที่อาจสง
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทหรือผูมีสวนรวมตางๆ ไดแก บริษัท
นํ้ามัน ทาอากาศยานและสายการบิน ซึ่งเปนกลุมที่มีความใกลชิดตอการ
ดาํเนนิงานขององคกร โดยเฉพาะมาตรการ CORSIA (Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for International Aviation) ทีป่ระเทศไทย
ไดตอบตกลงเขารวมในมาตรการดังกลาวอันเปนผลใหสายการบินตางๆ 
จําเปนตองสงรายงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น แมวาบริษัทจะยังไมไดรับผลกระทบ
โดยตรงแตเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว บริษัทจึงไดมี
การจัดทํารายงานการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรอยางตอเน่ืองทุกป

บริษัทไดมอบหมายใหคณะทํางานลดโลกรอนหรือคณะทํางานอนุรักษ
พลังงานของบริษัทเปนผูจัดทํารายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายในองคกร คณะทํางานดงักลาวมผีูบรหิารระดับสงูขององคกรเปนประธาน
เพ่ือช้ีแนะแนวทางและสามารถตัดสินใจดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ตางๆ ที่สําคัญไดอยางรวดเร็ว 

รายงานดังกลาวเปนการติดตามปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ
ที่เกิดจากการดําเนินงานภายในองคกร อันไดแก คารบอนไดออกไซด (CO

2
) 

มีเทน (CH
4
) ไนตรัสออกไซด (N

2
O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 

เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF
6
) และ

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด (NF
3
)

ขอมลูปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกประจาํป 2563 เปนการรายงานตาม 
“แนวทางทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรโดยองคการบริหาร
จดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) ฉบบัปรบัปรงุที ่4 ธนัวาคม 2561” 
บริษัทเลือกการรายงานขอมูลจากกิจกรรมภายในองคกรโดยใชแนวทาง
ควบคุมการดําเนินงาน (Operational Control Approach) จึงไมนับรวม
การปลอยกาซเรือนกระจกของกลุมบริษัทในเครือ 

นอกจากนี ้บรษิทักาํหนดใหนบัรวมเฉพาะการดําเนนิงานของบริษทัในภูมภิาค
เทานั้น ระยะเวลาติดตามผลการดําเนินงาน 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีระดับการรับรองแบบจํากัด (Limited 
Assurance) และระดับความมีสาระสําคัญเทากบัรอยละ 5 (5% Materiality) 
(Disclosure 103-3)

Climate Change

Corporate Greenhouse Gas Emissions 
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3)

BAFS emphasize on climate change and prepares to cope with 
new environment rules and regulations that may affect its business 
operations and stakeholders, 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’ corporate greenhouse gas emissions. 
Such Committee’s Chairman is a high-ranking executive who can 
provide guidelines and make a quick decision on execution of 
signifi cant energy conservation measure.       

The reports present monitoring details on greenhouse gas
emissions occurred from the Corporate’s internal operations, 
which include carbon dioxide (CO

2
), methane (CH

4
), nitrous oxide 

(N
2
O), hydro chlorofl uorocarbons (HFCs), perfuorocarbons (PFCs), 

sulfur hexafl uoride (SF
6
) and nitrogen trifl uoride (NF

3
).  

The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2020 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 prepare the report on its operations under the
operational control approach, therefore, it is excluded its
subsidiaries’ greenhouse gas emissions.  

Furthermore, the report is included details on greenhouse gas 
emissions of regional companies within 1-year operation period 
from January 1, 2020 to December 31, 2020 only. BAFS has
undertaken a limited assurance engagement with 5% materiality. 
(Disclosure 103-3)
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ขอมูลดังกลาวตรวจสอบโดย ศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศ
เศรษฐกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ซึง่เปนหนวยงาน
ที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติการเปนผูตรวจประเมินรายงานฯ 

บริษัทไดรับประกาศนียบัตรคารบอนฟุตพริ้นทและประกาศนียบัตรรับรอง
ใหเป น Carbon Neutral Company จากนายจตุพร บุรุษพัฒน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในงาน “รอยดวงใจ
รวมใจลดโลกรอน” จัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

สาํหรับขอมลูปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรประจําป 2563
สามารถแสดงรายละเอียดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกร 
ดังนี้

ขอบเขตท่ี 1
Scope 1

การปล�อยและดูดกลับก�าซเรือนกระจกทางตรง (Scope I )
Direct energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope I)

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel fuel combustion

849.02

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน / Benzene fuel combustion 68.45

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซินจากการใชเรือ / Benzene fuel combustion from boat engine 0.16

การใชกาซหุงตมสําหรับกิจกรรมซอมดับเพลิง / Liquid propane gas used for fire fighting drills 0.06

การใชถังดับเพลิงสําหรับกิจกรรมซอมดับเพลิง / Fire extinguisher used for fire fighting drills 29.30

การประกอบอาหารภายในองคกร / Cooking inside the organization 4.18

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
Diesel fuel combustion from electric generators

32.30

หนวย: ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
Unit: Ton of carbon dioxide equivalent

ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกภายในองค�กร ประจําป� 2563 (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)

The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2020 

Content in the report was verifi ed by the Excellence Center of 
Eco-Energy, Faculty of Engineering, Thammasat University,
which is an organization being accredited as an assessor.

BAFS received a Corporate Carbon Footprint and Carbon Neutral 
certifi cates from Mr. Chatuporn Burutpat, Permanent Secretary 
of the Ministry of National Resources and Environment, on
Global Warming Mitigation Day, which was organized by Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 
on September 16, 2020.

Detail on the Corporate Greenhouse Gas Emissions 2020 is
as follows:
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ขอบเขตท่ี 1
Scope 1

การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซินสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
Benzene fuel combustion from electric generators

0.04

การบําบัดนํ้าเสียภายในองคกร / Wastewater treatment inside the organization 55.31

การรั่วซึมของสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ R-22
Leakage of R-22 refrigerant in air conditioners

266.11

การรั่วซึมของสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ R-134
Leakage of R-134 refrigerant in air conditioners

0

การรั่วซึมของสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ R-134a
Leakage of R-134a refrigerant in air conditioners

45.50

การรั่วซึมของสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ R-410
Leakage of R-410 refrigerant in air conditioners

33.41

รวมปริมาณการเผาไหม�เชื้อเพลิงขอบเขตท่ี 1 ⁄ Total greenhouse gas emissions in Scope 1 1,350

ขอบเขตท่ี 2
Scope 2 

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 2,202

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 ⁄ Total greenhouse gas emissions in Scope 2 2,202

ขอบเขตท่ี 3
Scope 3

การปล�อยและดูดกลับก�าซเรือนกระจกทางอ�อมอื่นๆ (Scope III )
Other indirect energy conversion results in greenhouse gas emissions (Scope III )

การเดินทางโดยเครื่องบิน / Travelling by plane 2

การใชกระดาษ / Using paper 6

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 3 ⁄ Total greenhouse gas emissions in Scope 3 9

รวมปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกท้ังสามขอบเขต 
Total greenhouse gas emissions in the three scopes

3,560

หมายเหตุ: ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรประจําป 2563 อยูระหวางการทวนสอบความถูกตองโดยศูนยความเปนเลิศดานพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Remark: The Corporate Greenhouse Gas Emissions 2020 is in the process of verification by the Excellence Center of Eco-Energy, Thammasat University.
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บริษัทมีการรายงานดัชนีการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรตอการ
ใหบริการน้ํามันอากาศยาน (Greenhouse Gas Emissions Intensity)
ซึ่งเปนการเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกร
กบัปรมิาณนํา้มนัเชือ้เพลงิทีใ่หบรกิาร โดยมแีนวทางการคดิคํานวณดงัตอไปนี้

ดัชนีการปล�อยก�าซเรือนกระจก

Greenhouse Gas (GHG) 
Intensity 

= ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกภายในองค�กรป� 2563 (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)
the corporate greenhouse gas emissions in 2020

(ton of carbon dioxide equivalent)

ปริมาณการให�บริการน้ํามันอากาศยานในป� 2563 (ล�านลิตร)
the quantity of aviation fuel served in 2020 (million liter)

= 1,374.80 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
1,374.80 tons of carbon dioxide equivalent

1,834 ล�านลิตร
      1,834 million liter

= 0.750 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า
0.750 tons of carbon dioxide equivalent

หมายเหตุ: 
1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรป 2563 นับรวมเฉพาะปริมาณการใช
 ไฟฟาในองคกรใชเฉพาะพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 และสถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไมนับรวมปริมาณไฟฟาที่ใชกับ
 บริษัท ขนสงนํ้าทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
2. ปริมาณการใหบริการนํ้ามันอากาศยานคํานวณจากปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการท่ี
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Remark:  
1. The corporate greenhouse gas emissions in 2020 included only the
 electricity consumed at Suvarnabhumi Airport Depot and Suvarnabhumi
 Aviation Refuelling Station and excluded the electricity used by Fuel
 Pipeline Transportation Limited (FPT) and Thai Petroleum Pipeline
 Co., Ltd. (THAPPLINE).   
2. The quantity of aviation fuel served includes the fuel served at 
 Suvarnabhumi Airport only.

ในป 2563 บริษทัมดีชันกีารปลอยกาซเรอืนกระจกภายในองคกรจากปรมิาณ
การใชไฟฟาเฉพาะพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิตอการใหบริการนํ้ามัน
อากาศยานท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเทากับ 0.750 ตนัคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอลานลิตร 

กิจกรรมส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน
กิจกรรมรณรงคปดไฟเมื่อไมใชในวัน Earth Hour 

บรษิทัไดเขารวมจดักจิกรรม Earth Hour เปนประจาํทกุปในวนัศกุรสดุทายของ
เดือนมีนาคม แตเนื่องดวยป 2563 เปนปที่ประสบสถานการณไวรัสโคโรนา
จึงเปดโอกาสใหพนักงานไดปดอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปนในสถานท่ีพักอาศัย

Greenhouse Gas Emission Intensity (Disclosure 305-4)

BAFS has reported 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:

Energy Conservation Promotion Activities

Turning off unnecessary electricity usage during Earth Hour

BAFS has continuously participated in the annual Earth Hour event 
on the last Friday of March. However, since there was the outbreak 
of coronavirus disease in 2020, BAFS then had motivated
employees turning off unnecessary electrical equipment in their 

In 2020, the corporate greenhouse gas emissions occurred from 
the electricity consumption at Suvarnabhumi Airport Depot and 
Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station per one million liters 
of aviation fuel served at Suvarnabhumi Airport was 0.750 tons 
of carbon dioxide equivalents.  
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ของพนักงานเอง เปนระยะเวลา 60 นาที ตั้งแตเวลา 12.00 - 13.00 น. 
ในวันศุกรที่ 28 มีนาคม 2563 กิจกรรมรณรงคปดไฟสามารถชวยลดการใช
พลังงานไดจํานวน 375 กิโลวัตต-ชั่วโมง

อบรมการสรางจิตสํานึกอนุรักษพลังงาน

บริษทัจัดกจิกรรมพาพนักงานศึกษาและเย่ียมชมงาน ASEAN SUSTAINABLE 
ENERGY WEEK โดยพนกังานไดเขารวมงานสัมมนา 5G and Edge ConneX 
Data Centers บรรยายโดย ดร.พิเชษฐ ฤกษปรีชา CEO, Line ประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนยประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ระดับผูชวย
ผูชํานาญการ)

บริษัทสนับสนุนการใหพนักงานมีความรู เรื่องการตรวจสอบและรับรอง
การจดัการพลงังานในระดบัเชงิลกึ บรรยายโดย อาจารยจริยทุธ เจรญิฉตัรชยั 
จากบริษัท Bright Management Consulting จํากัด การอบรมดังกลาว
มีวัตถุประสงคใหพนักงานมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเกณฑและ
แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ
เปนการพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายในระดับผูชวยผูชํานาญการ หลักสูตรน้ีใชเวลาสองวัน ตั้งแต
วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 และมีการสอบโดยกองพัฒนาทรพัยากรบุคคล
ดานพลังงาน จํานวน 1 ชั่วโมง ณ BAFS Grand Hall อาคาร 9 สถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง

การรณรงคลดการใชทรัพยากรนํ้า (Disclosure 303-1)

แมบริษัทไมไดใชทรัพยากรนํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการธุรกิจของ
องคกร แตบริษทัเลง็เห็นถงึคณุประโยชนของการใชทรพัยากรนํา้อยางรูคณุคา
จึงไดตั้งเปาหมายการลดการใชนํ้าประปาลงรอยละ 5 จากคาเฉลี่ยรายเดือน
การใชนํ้าประปารวมของบริษัท 4 ปยอนหลังและเปดโอกาสใหแตละฝาย
ภายในองคกรรวมรณรงคลดการใชนํ้าประปาตามแนวทางปฏิบัติของ
แตละฝาย ในป 2563 บรษิทัสามารถลดการใชนํา้ประปาลงไดโดยมคีาเฉลีย่การ
ใชนํ้าประปารายเดือนตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 351 ลูกบาศกเมตร 
หรือเทากับลดลงรอยละ 16 และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าประปา
ระหวางป 2562 กับ 2563 สามารถลดการใชนํ้าประปา (รวมทั้งป) จํานวน 
321 ลูกบาศกเมตร หรือเทากับลดลงรอยละ 1 

own places for 60 minutes from 12.00 - 13.00 hrs. on Friday,
March 28, 2020. As a result, the activity helped reduce power
consumption for 375 kilowatt-hours.

Energy Conservation Awareness Training Program

BAFS organised study visits activity to take employees to the 
ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK event, on September 24, 2020 
at the Convention and Exhibition Center, BITEC Bangna.

Energy management Auditor and Certifi er (Professional
Assistant level) Training Program

BAFS encouraged employees to have in-depth knowledge of 
energy management audit and certifi cation. The training aimed 
at providing employees with knowledge and understanding about 
criteria and guidelines on legal energy management audit and 
legal energy management auditor and certifi er in professional 
assistant level. The training had taken place for two days from 
December 3 - 4 2020, and there was a one-hour examination 
conducted by Division of Energy Human Resource Development 
at BAFS Grand Hall, Building 9, Don Mueang Airport Depot.

Reduction of Water Consumption

Although water resource is not signifi cant factors on BAFS’s
operation, but the company aware on using water resource
effi ciently. The target was set by 5 % of the monthly average of 
the past 4 years for the water consumption. Furthermore, each 
department also have individual campaign for promoting their 
reduction during the year. In 2020, BAFS was able to reduce tap 
water consumption, whereas the average monthly water
consumption was lower the target predetermined at 351 cubic 
meters or a decrease of 16%. Comparing the consumptions
of tap water between 2019 and 2020, BAFS could reduce tap 
water consumption (for the whole year) for 321 cubic meters or 
a decrease of 1%.
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สรุปภาพรวมการรณรงค�เพื่อลดการใช�น้ําของบริษัทประจําป� 2563
Overview of water conservation in 2020 

คา Base Value ป 2563 (จากการใชนํ้าเฉลี่ยภายในองคกร 5 ป ยอนหลัง
(ป 2558 - ป 2562)
Base value of 2020 (average volume of water use within the
organization for 5 years from (2015 - 2019)

2,242 
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

คาเปาหมายการลดใชนํ้าของบริษัทรอยละ 5 (Target Value)
The company’s water reduction target is equal to 5 percent

2,130 
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

ผลการรณรงคการใชนํ้า ในป 2563 บริษัทมีปริมาณการใชนํ้าโดยเฉลี่ย
Results of water consumption activities in 2563

1,779 
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

เมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมายการลดใชนํ้า (Target Value) บริษัทสามารถ
ลดไดตํ่ากวาคาเปาหมาย
Comparison with the target value of reducing water use, BAFS
could reduce it lower than the target value.

16.47%

นอกจากนี้ บริษัทยังไดลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใชกระดาษ
โดยสื่อสารภายในและภายนอกดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
มีการนําระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-document) มาใชใน
การดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท เชน กาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหาร เปนตน 

In addition, BAFS has reduced the waste of resources from
paper use by using e-mails to communicate internally and
externally and applying e-document management system in
a wide range of operations such as organising meetings of the 
Board of Directors and executives, etc.
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บริษัทรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงทรัพยากรฯ
นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มอบประกาศเกียรติคุณแกบริษัท ภายในงานรอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน 
จัดโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล กรุงเทพฯ 
เนือ่งในโอกาสทีบ่ริษทัจดัทาํบัญชกีารปลอยกาซเรอืนกระจกภายใตมาตรฐาน
ที่เปนที่ยอมรับรวมถึงไดรับการรับรองใหเปน Carbon Neutral company 

บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
องคกรประจําป 2562 โดยมีปรมิาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกร
รวมท้ังสิน้ 5,449 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา นอกจากน้ี บรษิทัไดจดัทาํ
รายงานการติดตามผล (Monitoring Report) ของโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟาโซลาเซลล (BAFS Solar Cell Project) ซึ่งไดขึ้นทะเบียน
โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER ) 
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) สนับสนุนใหภาคเอกชนรวมกันลดกาซเรือนกระจกโดย
ผานกระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได และสามารถนําปรมิาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดลงไดมาขึ้นทะเบียนเปนคารบอนเครดิต

ทั้งนี้ บริษัทดําเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลล 
เปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย) เพื่อทดแทน
การใชพลังงานจากระบบสายสง (On-Grid Renewable Electricity 
Generation) โครงการติดตั้งที่พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง มีกําลังผลิต
ตดิตัง้รวมที ่143.42 kWp. ในระยะเวลา 9 เดอืน ตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2562 -
31 พฤษภาคม 2563 โครงการดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานไดจํานวน 
193,3376 กโิลวตัต-ชัว่โมง และสามารถลดปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจก
ไดจํานวน 109 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

BAFS Received the Certificate from the Ministry of 

Natural Resource and Environment

As BAFS has prepared its greenhouse gas emissions accounting 
by following acceptable standard and has been accredited
a Carbon Neutral company, Mr. Chatuporn Burutpat, Permanent 
Secretary of the Ministry of National Resources and Environment, 
therefore granted the Corporate Carbon Footprint Certifi cate to 
BAFS on the Global Warming Mitigation Day, which was organized 
by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization) on September 16, 2020 at the Berkeley Hotel, 
Bangkok.

BAFS prepared its report on the corporate greenhouse gas
emissions 2019, whereas BAFS’ total greenhouse gas emissions 
was 5,449 tons of carbon dioxide equivalent. Additionally, BAFS 
prepared monitoring report on BAFS Solar Cell Project which has 
been registered with Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program (T-VER), whereas the Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) has encouraged 
the private sector to mutually reduce greenhouse gas emissions 
through processes which are able to be verifi ed 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 June 1, 2019 
to May 31, 2020, such project enables reduction of power use 
for 193,3376 kilowatt-hours and reduction of greenhouse gas 
emissions for 109 carbon dioxide equivalents.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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การบริหารจัดการส่ิงแวดล�อม ⁄Environmental Management (Disclosure 306)

ปริมาณน้ําท้ิง (จําแนกตามคุณภาพน้ําและปลายทาง
ท่ีท้ิงน้ํา)

บริษัทกําหนดเปนนโยบายในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงมี
การติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งอยางใกลชิดตามแผนงาน
ที่กําหนดไว ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งดําเนินการโดยหนวยงานท่ี
ขึ้นทะเบียนหองวิเคราะหคุณภาพเอกชนกับกรมโรงงานอุตสหกรรม ทั้งนี้
บริษัทมีการดําเนินการใน 3 พื้นที่ ไดแก 

1) พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ นํ้าทิ้งจะถูกบําบัด
ดวยระบบบําบัดนํ้าทิ้งที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหคุณภาพ
นํ้าทิ้งที่ผานระบบบําบัด สามารถปลอยลงสูคลองหนองงูเหาไดซึ่งผลการ
ตรวจวดัคณุภาพนํา้ทิง้ในพ้ืนทีข่องบรษิทั รวมถงึทีป่ลอยลงสูคลองหนองงเูหา
ผานเกณฑมาตรฐานที่ราชการกําหนดตั้งแตปพ.ศ. 2549 - 2563 โดยใน
ป 2559 - 2563 ไดมีการตรวจวัดคุณภาพดิน และน้ําใตดินในพ้ืนที่สถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวาผานเกณฑมาตรฐาน
ที่ราชการกําหนดดวย

2) พื้นที่สถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ นํ้าทิ้งจะถูกบําบัด
ดวยระบบบาํบดัน้ําท่ีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน ทาํใหคณุภาพนํา้ทิง้
ทีผ่านระบบบาํบดั สามารถปลอยลงสูบอพกันํา้ทิง้กอนเขาระบบบาํบดันํา้เสยี
รวมของทาอากาศยานสวุรรณภูมไิด ซึง่ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําทิง้ในพ้ืนที่
ของบริษัท ผานเกณฑมาตรฐานที่ราชการกําหนดตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2563

3) พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการ
เติมนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง นํ้าทิ้งจะถูกบําบัดดวยระบบบําบัดนํ้าทิ้ง
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทําใหคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผานระบบบําบัด 
สามารถปลอยลงสูคลองเปรมประชากรได ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ในพ้ืนทีข่องบรษิทัผานเกณฑมาตรฐานทีร่าชการกาํหนดตัง้แตป พ.ศ. 2537 - 
2563 โดยในป 2559 - 2563 ไดมีการตรวจวัดคุณภาพดิน และนํ้าใตดิน
ในพื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง พบวาผานเกณฑ
มาตรฐานที่ราชการกําหนดดวย

Effluent Quantity (Categorised by Effluent Quality 

and Destination of the Effluent)

BAFS has imposed the Environmental Conservation and 
Maintenance Policy; BAFS closely monitors and controls its 
effl uent quality in accordance with the operating plan. Effl uent 
quality measurement is conducted by private laboratory 
registered with the Department of Industrial Works. Details on 
water treatment at BAFS’ 3 operating sites are as follows: 
1) At Suvarnabhumi Airport Depot, effl uent is treated with
effective effl uent treatment system that meets standards.
Thus, after being treated, it can be discharged to Nong Ngu Hao 
canal. According to quality assessment results on effl uent
quality in BAFS’ area and effl uent discharged to Nong Ngu Hao 
canal from 2006 - 2020, it had met the government standard. 
Moreover, during 2016 - 2020, 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 Into-plane Refuelling Station, effl uent is 
treated with effective effl uent treatment system that meets 
standards. Thus, after being treated, it can be discharged to
a clarifi er pond before being transferred to Suvarnabhumi
Airport’s central wastewater treatment system. According to 
quality assessment results on effl uent quality in BAFS’ area
from 2006 - 2020, it had met the government standard.
3) At Don Mueang Airport Depot and Don Mueang Into-plane 
Refuelling Station, effl uent is treated with effective effl uent 
treatment system that meets standards. Thus, after being treated, 
it can be discharged to Prem Prachakoen canal. According to 
quality assessment results on effl uent quality in BAFS’ area
from 1994 - 2020, it had met the government standard.
Moreover, during 2016 - 2020, qualities of soil and underground 
water in Don Mueang Airport Depot’s area were examined
and they had met the government standards as well.
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จํานวนครั้งและปริมาตรรวมของการหกร่ัวไหลท่ีมี
นัยสําคัญ  

ตั้งแตป 2549 - 2563 บริษัทไมมีเหตุการณรั่วไหลของนํ้ามัน โดยขอมูล
ดังกลาวไดมีการรายงานและตรวจสอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถ
ปฏิบัติไดตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ตอเนื่องตามมาตรฐานสากลในดานการปองกันการรั่วไหลของนํ้ามัน บริษัท
มกีารดําเนนิการเพือ่ปองกนัเหตุการณนํา้มนัรัว่ไหล ซึง่สามารถดูรายละเอียด
ไดที่รายงานความยั่งยืนประจําป 2561 หนา 148-149 หรือ เว็บไซต 
www.bafsthai.com

การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม

บรษิทัใหความสําคญักบัการจัดการของเสียอตุสาหกรรมและขยะไมอนัตราย
ที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางในการ
จัดการของเสียอุตสาหกรรม ไดแก ของเสียปนเปอนสารเคมี ภาชนะบรรจุ
สารเคมีที่ฤทธิ์กัดกรอนไดหรือสารไวไฟที่กอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน สวนขยะไมอันตรายน้ัน บริษัทมุงเนนไปท่ี
ขยะจากอาหาร โดยไดเก็บรวบรวมปริมาณขยะเศษอาหารเพื่อหาแนวทาง
ในการนําเศษอาหารมาหมักเปนปุยใชภายในสวนผักขนาดเล็กของบริษัท 
(103-1)

บริษัทไดดําเนินการคัดแยกของเสียปนเปอนและวาจางผู ขนสงของเสีย
อันตรายเพื่อขนสงขยะไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยไดวาจางโรงงานประกอบ
กิจการคัดแยกและฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและมีคุณสมบัติตาม
ทีก่าํหนดไว (ประเภทโรงงานที ่105 ) และโรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบันาํ
ผลิตภณัฑอตุสาหกรรมทีไ่มใชแลวหรอืของเสยีจากโรงงานมาผลติเปนวตัถดุบิ
หรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ประเภท
โรงงานที่ 106) เปนผูใหบริการกําจัดของเสียของบริษัท (Disclosure 306-2)

บริษัทมีแผนการซอมบํารุงรถเติมนํ้ามันอากาศยานเปนระยะเพ่ือใหการให
บริการเปนไปอยางราบร่ืนและตอบสนองผูใชบรกิารไดอยางรวดเร็ว กจิกรรม
ดังกลาวกอใหเกิดของเสียอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก ไสกรองนํ้ามัน 
ถุงมือปนเปอนนํ้ามัน และภาชนะปนเปอนนํ้ามัน เปนตน 

บรษิทัจะรวบรวมของเสียอนัตรายไวในโรงเก็บของเสียอนัตราย จาํนวนสองพ้ืนที่
ไดแก สถานบีรกิารจดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมอืง และสถานบีรกิารนํา้มนั
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

Total Number and Volume of Significant Spills
(Disclosure 306-3)

During 2006 - 2020, BAFS had not experienced fuel spills. Since 
this information was reported to and already verifi ed, 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 leakage prevention. BAFS has 
conducted fuel spill prevention with detail 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 attach great importance to managing of hazardous waste 
and non-hazardous waste which arising from its business activities. 
Therefore, BAFS has determined guidelines for hazardous waste 
management, which includes chemical contaminated and 
containers for corrosive chemicals or fl ammable substances that 
harm to people or impact on the environment. For non-
hazardous waste, BAFS has emphasised on food waste. 
They were collected in order to transform to fertilizer that
aims to use at small garden in our organizations. (103-1).

BAFS has been sorting contaminated waste and hiring contractor 
to transport the hazardous waste. Thus, the right method of 
disposal hazardous waste is being applied according to 
announcement of ministry of industry on criteria of consideration 
on factory number 105 and 106. Additionally, the contractor 
required to have licenses on sorting/landfi lls 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).

BAFS has implemented its periodic maintenance plans for 
refuelling vehicles to ensure a trustworthy service and to
respond to users promptly. Such activities generate hazardous 
waste with specifi c characteristics, namely cartridge fi lter,
contaminated glove, and contaminated container. Furthermore, 
BAFS provide hazardous waste storages at two operating sites 
including Don Mueang Airport Depot and Suvarnabhumi 
Airport Depot.
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4,410
Ton

Ton

Ton

Ton

4,410

0

0

Total weight of hazardous waste transported by destination

Weight of hazardous waste transported to the organisation

by destination from external sources/suppliers not owned

by the organisation

Weight of hazardous waste transported nationally and

internationally by destination between locations owned, leased,

or managed by the organisation

Weight of hazardous waste transported from the organization

by destination to external sources/suppliers not owned

by the organisation

ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทาอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการ
จดัเกบ็นํา้มันอากาศยานดอนเมือง จะนาํไปเกบ็รวบรวมท่ีโรงเกบ็ขยะปนเปอน
ที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง ในขณะที่ของเสียปนเปอน
ที่เกิดในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการน้ํามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิจะนําไปเก็บรวมท่ีโรงเก็บของเสียปนเปอนท่ีสถานีบริการน้ํามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งสองพ้ืนที่มีการกําหนดระยะเวลาในการขนยาย
ของเสียไปกําจัดทุกๆ 60 วัน บริษัทมีปริมาณการขนสงขยะอันตราย
ในป 2563 ดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ําหนักขยะอันตรายท่ีขนส�ง (Disclosure 103-3, 306-4) 
Table 1: Total Weight of Hazardous Waste Being Transported (Disclosure 103-3, 306-4)

The hazardous wastes from Don Mueang Airport and
Don Mueang Airport Depot are gathered and kept at the 
hazardous waste storage at Don Mueang Airport Depot
wh i le  the  haza rdous  was tes  f rom Suva rnabhumi
Into-plane Refueling Station 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 
in 2020 is shown in the table below (Disclosure 306-4).
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สําหรับนํ้าหนักของเสียอันตรายท่ีถูกนําไปกําจัดนอกบริษัททั้งหมดในรอบป 
2563 คือ 4,410 ตัน บริษัทไมมีการรับของเสียอันตรายจากแหลงอื่นเขามา
ในบริษัทและไมมีการขนสงไปพ้ืนท่ีอื่นๆ ของบริษัททั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 0 ดังนั้นปริมาณการขนสงขยะอันตราย
ทั้งหมดจึงเทากบั 4,410 ตัน (Disclosure 306-4)

Total weight of hazardous wastes that were transported to
dispose outside of BAFS’ areas in 2020 was 4,410 tons. 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 (Disclosure 306-4).

หมายเหตุ
1. หนวยเปนกิโลกรัม
2. รหัสเลข 3 หลักแบงตามประเภทการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว อางอิงจาก
 ภาคผนวกท่ี 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
 ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
3. ปริมาณของเสียที่แสดงในตารางไมรวมนํ้าเสีย 

Remarks:
1. Unit of measurement is kilogram. 
2. The 3-digit codes used for categorising types of wastes or unusable materials 
 are prescribed in an Annex 4 of the Notification of the Ministry of Industry on 
 Disposal of Wastes or Unusable Materials B.E. 2548 (2005).
3. Figures in the table above exclude wastewater.

ตารางท่ี 2 แสดงประเภทและปริมาณของเสียอันตรายแยกตามวิธีการกําจัด ประจําป� 2563 
Table 2: List of Hazardous Wastes by Disposal Methods in Year 2020 (Disclosure 103-3 306-2, 306-4)

ลําดับ
No.

ประเภทของเสียอันตราย
Type ofHazardous Waste

วิธีการจัดการของเสียอันตราย
Hazardous waste disposal method

รหัส
Code

ปริมาณของเสีย
อันตราย (ตัน)

Quantity (ton)

ร�อยละ
Percentage

1
ไสกรองนํ้ามัน

Cartridge filter นําไปทําเช้ือเพลิงผสม
Fuel blending 

 042 

1.41 

59%

2
เศษผาถุงมือปนเปอน

Contaminated glove
1.21 

3
สาย Hose

Hose

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย
Sanitary landfill of non-hazardous waste or 

unusable material only

 071 1.55 35%

4
แบตเตอรี่
Battery

 ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อปรับเสถียร
หรือทําเปนกอนแข็งแลว

Secure Landfill of Stabilized and/
or Solidified Waste 

 073 

0.04 

5%5
หลอดไฟ

Light bulb
0.13 

6
ภาชนะปนเปอน

Contaminated container
0.08 

รวมปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) ⁄ Total weight (ton) 4.41 100%

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ไสกรองนํ้ามันและเศษผาถุงมือปนเปอนถือเปนของเสียอันตรายซึ่งมาจาก
กระบวนการซอมบํารุงรถใหบริการน้ํามันอากาศยาน ของเสียสวนนี้จะใช
วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลประเภท 042 คือ มีการนํากลับมาใชประโยชนอีก 
(Recycle) โดยจะนําไปผานกระบวนการผสมเพื่อใหเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห 
และนําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงผสมตอไป 

สวนของเสียประเภทสาย Hose และโฟมซ่ึงใชสาํหรับรองกันกระแทกสําหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 071 คือ การฝงกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล 

สวนของเสยีอนัตรายประเภทแบตเตอรี ่หลอดไฟ กระปองสเปรย และภาชนะ
ปนเปอน จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 073 กลาวคือ มีการปรับเสถียร
เพ่ือทําลายฤทธ์ิและใหอยูในรูปที่คงตัวแลวไปฝงกลบในหลุมผังกลบแบบ 
Secure Landfill

ของเสียไม�อันตราย 

นอกจากของเสียอันตรายแลว บริษัทยังตระหนักถึงปญหาการจัดการขยะ
ไมอันตรายจึงไดเขารวมโครงการวิภาวดีไมมีขยะ ซึ่งเปนโครงการท่ีเกิดข้ึน
จากความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และเครือขายเพ่ือความย่ังยืนแหงประเทศไทย
(Thailand Responsible Business Network-TRBN) ที่รวมมือกันบริหาร
จดัการขยะอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมอตัรานําขยะมาใชใหม และลดปริมาณขยะ
สูหลุมฝงกลบ

บริษัทไดกําหนดการจัดการของเสียไมอันตรายไว 5 ประเภท ไดแก พลาสติก 
กระดาษลัง กระดาษแผน กระดาษสี และหนังสือพิมพ โดยในป 2563
บริษัทมีปริมาณการจัดการของเสียไมอันตราย ดังนี้

Cartridge fi lters and contaminated gloves are hazardous
wastes derived from aviation refueling vehicle maintenance.
These wastes are disposed by the disposal method of waste in 
type 042, which is to be 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 landfi ll. 

Batteries, light bulbs, spray cans and contaminated containers 
are disposed by the disposal method of waste in type 073,
which is stabilising the effects and solidifying before being used 
for secure landfi ll (Disclosure 301-2).

Non-hazardous Waste

In addition to hazardous waste, BAFS is also aware of problems 
relating to non-hazardous waste management. BAFS therefore 
has participated in the Vibhavadi Zero Waste Project which is 
formed in collaboration between the Securities and Exchange 
Commission (SEC) and Thailand Responsible Business Network 
(TRBN) that mutually manage waste effi ciently to increase the 
number of recycling and reduce waste to landfi ll.

BAFS has determined the management of 5 categories on
non-hazardous waste, namely plastic, crepe paper, sheet of paper, 
colored paper and newspaper. In 2020, quantities of non- 
hazardous waste managed by BAFS are as follows:
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ตารางท่ี 3 แสดงประเภทและปริมาณของเสียไม�อันตราย ประจําป� 2563
Table 3: Type and Quantity of Non-hazardous Waste in 2020 (Disclosure 103-3 306-2, 306-4)

ประเภทของเสียไม�อันตราย
Type of Non-hazardous Waste

ปริมาณ (ตัน)
Quantity (ton)

disposal method

1.  ขยะเศษอาหาร / Food waste 0.95

2.  ขยะรีไซเคิล / Recyclable waste 0.81

2.1 พลาสติก / Plastic 0.19

2.2  กระดาษลัง / Crepe paper 0.10

2.3  กระดาษแผน (ขาวดํา) / Sheet of paper (black & white) 0.18

2.4 กระดาษรวม (สี) / Sheet of paper (coloured) 0.14

2.5 หนังสือพิมพ / Newspaper 0.20

รวมปริมาณของเสียไม�อันตราย
Total of Non-hazardous Waste

1.76

ในป 2563 บริษัทไดมีการเปดใชอาคารใหม ณ สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานดอนเมือง อาคารใหมเปนอาคาร 3 ชั้น มีสวนสํานักงาน 
หองประชุมยอย และหองประชุมขนาดใหญ บริษัทไดมีแนวคิดในการ
จัดการขยะภายในอาคาร เพื่อใหอาคารใหมเปนอาคาร Zero Waste 
อยางแทจริงจึงไดมีการจัดเตรียมถังขยะประเภทตางๆ ไวรองรับขยะ
ที่แตกตางกัน ดวยมุงหวังใหปลายทางของแตละประเภทขยะยังคงนําไปใช
ประโยชนไดอยางสูงสุด

In 2020, BAFS opened a new building at Don Mueang Airport 
Depot. It is a 3-storey building with an offi ce area and small and 
large meeting rooms. BAFS has a concept of zero waste on its 
newest building.; therefore, the different types of trashes are 
prepared to serve various types of wastes.

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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กิจกรรม
Activity BAFS

ประเภทขยะ
Type of Waste

306-1 306-1

กิจกรรมการใหบริการ
นํ้ามันอากาศยาน

Aircraft refuelling

กิจกรรมการซอมบํารุง
รถใหบริการน้ํามันอากาศยาน

Maintenance of
refuelling vehicle

ขยะอันตราย
Hazardous waste

กิจกรรมสนับสนุน
Other Supporting activity

กิจกรรมซอมบํารุงอาคารสํานักงาน
Maintenance of off ice building

กิจกรรมทั่วไป
General activities ขยะไมอันตราย

Non-hazardous waste

กิจกรรมการรับประทานอาหารภายในบริษัท
Workplace dining

กิจกรรมภายในบริษทั
Own Activities

กิจกรรมต�นทาง
Upstream in value chain

ตารางท่ี 4 แสดงผังกระบวนการจัดการของเสียภายในบริษัท ⁄Table 4: Waste Management Flow
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วัสดุหรืออุปกรณ�จากกิจกรรม
Activity-derived Material

or Equipment

ปริมาณขยะ (ตัน)
Quantity of Waste 

(ton)

วิธีการกําจัดขยะ
Waste Disposal Method

หน�วยงานท่ีเกีย่วข�อง
Relevant Agency

306-1
306-3 303-4 

306-5
306-5 306-2

ไสกรองนํ้ามัน
Cartridge filter

1.41
นําไปทําเช้ือเพลิงผสม

Fuel Blending

หน
วย

งา
นภ

าย
นอ

ก 
(ร
ง.1

05
-1

06
)

Ex
te

rn
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 a
ge

nc
y 

(F
ac

to
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: 1
05

-1
06

)

เศษผาถุงมือปนเปอน
Contaminated glove

1.21

สายยางไฮโดลิค
Hose

1.55

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวไมเปนอันตราย

Sanitary landfill of non-hazardous waste
or unusable material only

ภาชนะปนเปอน
Contaminated container

0.08

ฝงกลบอยางปลอดภัยเมื่อปรับสเถียรหรือ
ทําเปนกอนแข็งแลว

Secure landfil of stabilized

แบตเตอรี่
Battery

0.04

หลอดไฟ
Light bulb

0.13

พลาสติก
Plastic

0.19

รีไซเคิล
Recycle

ผูร
ับซื้

อข
ยะ

W
as

te
 b

uy
er

กระดาษลัง
Crepe paper

0.10

กระดาษแผน (ขาวดํา)
Sheet of paper (black & white)

0.18

กระดาษรวม (สี)
Sheet of paper (coloured)

0.14

หนังสือพิมพ
Newspaper

0.20

เศษอาหาร
Food waste

0.95 ฝงกลบ / Landfill กทม./ Bangkok

กิจกรรมภายในบริษทั
Own Activities

กิจกรรมปลายทาง
Downstream in value chain

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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Chapter 8:

สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืน
Sustainability Performance
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สรปุผลการดําเนินงานความย่ังยนื 3 มิต ิ⁄Sustainability Performance in 3 Dimensions

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
Key Financial Status and Performance

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายไดคาบริการ Services Income 1,804.31 3,872.4 3,754.3 3,581.3 3,564.7

รายไดอื่น Other Income 78.14 83.7 52.3 58.9 146.8

รายไดรวม Total Revenue 1,882.45 3,956.1 3,806.6 3,640.2 3,711.5

ตนทุนการใหบริการ Cost of Services 1,528.6 1,829.2 1,658.9 1,606.0 1,546.3

คาใชจายในการบริหาร Administrative Expenses 88.9 701.4 611.8 583.8 578.6

คาใชจายรวม Total Expenses 2,117.50 2,530.6 2,270.70 2,189.8 2,124.9

กําไรข้ันตน Gross Profit 275.7 2,043.2 2,095.4 1,975.3 2,018.4

คาใชจายทางการเงิน Finance Costs 281.1 196.3 139.4 160.3 (131.2)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
Profit (Loss) attributable to equity holders of the
parent

-374.3 939.9 1,050.6 970.6 1,097.1

ฐานะทางการเงินในค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกบัผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี 
Financial Status on Expenses Related to Stakeholders

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

คาใชจายในการพัฒนาชุมชน สังคม
Expenses on community and society developments

2.19 4.56 5.9 N/A N/A

เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน Cost of capital - 796.8 873.4 796.9 956.2

เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน (บาท/หุน)
Dividend per share (Baht)

- 1.25 1.37 1.25 1.50

คาจางและสวัสดิการพนักงาน
Employee wages and benefits

473.26 675 590.13 538.14 534.06

สรุปผลการดําเนินงานมิติเศรษฐกิจ ⁄Economic Performance หนวย : ลานบาท (million Baht)

หนวย : ลานบาท (million Baht)

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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สรุปผลการดําเนินงานมิติสังคม ⁄Social Performance (Disclosure 102-8) 

*หมายเหตุ อัตราการออกจากองคกร ไมรวมจํานวนบุคลากรที่โอนยายไปสังกัดหนวยงานในกลุมบริษัท พนักงานเกษียณอายุ และพนักงานที่เสียชีวิต
Remark : Excluding the number of personnel transferred to BAFSGROUP, retired and deceased employees.

ด�านบุคลากร
Human Resource

หน�วย
Unit

2563

2020

2562

2019

2561

2018

2560

2017

2559

2016

จํานวนพนักงานทั้งหมด
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

410 91 422 92 414 91 411 83 358 120

501 514 505 494 478

จํานวนพนักงานเขากะ และพนักงาน
ทํางานเวลาปกติ
Numbers of employee for shift 
work and normal office hours

เข�ากะ
Shift Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เข�ากะ
Shift Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เข�ากะ
Shift Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เข�ากะ
Shift Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เข�ากะ
Shift Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

357 144 361 153 358 147 356 138 338 140

จํานวนพนักงานประจํา
และพนักงานชั่วคราว
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

484 17 462 52 444 61 423 71 406 72

จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ
นอยกวา 30 ป
Numbers of employee by age; 
younger than 30 years old

112 133 131 127 122

จํานวนพนักงานแบงตามชวง อายุ
31 - 40 ป
Numbers of employee by
age; 31 - 40 years old

168 159 161 172

288

จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ
41 - 50 ป
Numbers of employee by age;
41 - 50 years old

128 136 132 124

จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ
51 ป ขึ้นไป
Numbers of employee by age ;
older than 51 years old

93 86 81 71 68

อัตราการออกจากองคกร
Employee turnover rate
(Disclosure 401-1) ร�อยละ

Percentage

1.40 2.92 4.4 5.67 5.65

อัตราการจางพนักงานใหม
Recruitment rate (Disclosure 401-1)

1.00 4.28 6.5 7.89 11.09
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ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Safety and Occupation Health

(Disclosure 403-2)

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

ชั่วโมงการความปลอดภัยรวมของพนักงาน
9 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2563
Total number of employees’ safety 
hours from September 9, 2013 to 
December 31, 2020

ชั่วโมง-คน
Man-
Hours

7,355,939 6,441,656 5,401,359 4,379,729 3,333,000

เหตุการณที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ
Near miss

กรณี
Case

236 67 365 180 55

พนักงานและผูรับเหมาเสียชีวิตจาก
การทํางานในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท 
และอัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานของ
พนักงานทั้งหมด

Lost Time Injury Frequency
Rate - LTIFR

กรณีต�อ
หน่ึงล�าน

ชั่วโมงทํางาน
Case per 

million 

work 

hours

0 0 0 0 0

อัตราความถี่ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการทํางานถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
ทั้งหมด

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

จํานวนกรณีอุบัติเหตุรายแรงถึงข้ันเสียชีวิต

Work-related fatalities - WF
0 0 0 0 0

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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ด�านลูกค�าและผู�รับบริการ
Customer Responsibility

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

ความพึงพอใจของลูกคา
Customer satisfaction survey
(Disclosure 102-43), (Disclosure 102-44)

ร�อยละ
Percntage

x 97.2 96.6 95.3 95.6

ขอรองเรยีนจากลกูคาอยางเปนทางการ
Offi cial customer complaints

กรณี
Case

0 0 0 0 0

การละเมิดขอกฎหมายดานการสื่อสาร
การตลาดอยางมีนัยสําคัญ
Significant case of noncompliance
in marketing communication
(Disclosure 417-3)

กรณี
Case

0 0 0 0 0

ด�านการบริหารจัดการด�านพลังงาน
Energy Management

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

ปริมาณการใชไฟฟา
Electricity consumption

กิโลวัตต�-
ชั่วโมง

Kilowatt-
Hour

4,396,145 6,024,421 5,879,617 5,944,667 6,067,195

ดชันชีีว้ดัประสทิธภิาพพลงังาน
Energy efficiency indicator

กิโลวัตต�-
ชั่วโมงต�อ
กิโลลิตร

Kilowatt 
hour to 
kiloliter

1.499 0.768 0.758 0.822 0.867

ด�านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

การปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร
Corporate greenhouse gas (GHG) 
emission

ตนั
คาร�บอน
ไดออกไซด�
เทยีบเท�า

Ton carbon 
dioxide 

equivalent

3,560 5,448 5,288 5,336 5,406.12

ดชันชีีว้ดัการปลอยกาซเรอืนกระจก
Greenhouse gas (GHG) emission 
indicator

0.750 0.474 0.471 0.471 0.609

สรุปผลการดําเนินงานมิติส่ิงแวดล�อม ⁄Environmental Performance
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อัตราการใช�น้ําประปาภายในองค�กร
Ratio of Water Used

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

คา Base Value ในแตละป (ทีม่าจาก
การใชนํา้เฉลีย่องคกร 4 ป ยอนหลงั)
Base value of each year (the average 
of corporate water use over the past 
4 years) ลูกบาศก�

เมตร/เดือน
Cubic 
meter/ 
month

2,242 2,352 2,482 2,732 2,955

คาเปาหมายการลดใชนํา้ของบรษิทัรอยละ 5 
Target value at 5% on reduction of 
water used (Target Value)

2,130 2,234 2,358 2,595 2,807

ปรมิาณการใชนํา้
Quantity of water used

1,779 1,806 1,960 1,936 2,367

เปรยีบเทยีบกบัคา Base Value
การใชนํา้ลดลง
Compared to base value, water use 
decreased

ร�อยละ
Percntage

16.47 19.16 21.04 29.12 19.90

วธิกีารกําจัดของเสยีอนัตราย
ท่ีถูกขนส�งไปกําจัดนอกพืน้ท่ี

Disposal Methods for

Hazardous Waste (Disclosure 306-2)

ประเภท/Type

วธิกีารกําจัด 
Disposal Methods

หน�วย
Unit

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

- ไสกรองนํ้ามัน Cartridge filter
- เศษผาถุงมือปนเปอน
 Contaminated remnant  
 and glove

นําไปทําเชื้อเพลิงผสม
Fuel Blending

กิโลกรัม
Kilogram

2,610 2,966 1,167 1,954 N/A

- สาย Hose ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวที่ไมเปนอันตราย
Sanitary landfill of non-hazardous 
waste or unusable material only

1,550 2,657 2,639 852 N/A

- แบตเตอร่ี Battery
- หลอดไฟ Light bulb
- ภาชนะปนเปอน
 Contaminated
  container

ฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อปรับเสถียร
หรือทําเปนกอนแข็งแลว 
Secure Landfill of Stabilized and/or 
Solidified Waste

250 457 418 249 N/A

รวม ⁄Total 4,410 6,080 4,224 3,055 N/A

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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รางวลัแห�งความสาํเรจ็ ⁄Honorable Awards

บริษัทได�รับการประกาศ
รายชื่อหุ�นย่ังยืน
Thailand Sustainability 
Investment (THSI)

BAFS received Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards

BAFS received Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards in the SET Sustainability
Awards 2020 held at the Stock Exchange of Thailand on December 15, 2020. As BAFS is 
announced a listed company that promotes environmental, social and corporate governance (ESG), 
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 6 consecutive years during 2015 - 2020.

1
บริษัทไดรับการประกาศรายช่ือหุนยั่งยืน โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศ
ใหเปนรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนิน
ธรุกจิอยางยัง่ยนืโดยคาํนงึถึงสิง่แวดลอม สงัคม 
และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 
and Governance หรือ ESG) ซึ่งจะเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุน
ตามแนวคิดการลงทุนอยางยั่งยืนที่นําปจจัย
ดาน ESG มาเปนองคประกอบในการลงทุน
ควบคูไปกับการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดรับการประกาศเปน
ปที่ 6 ติดตอกันตั้งแตป 2558 - 2563 วันที่ 
15 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัทรับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability
Disclosure Award ประจําป� 2563
จากสถาบันไทยพัฒน�

BAFS received Sustainability

Disclosure Award 2020 from

Thaipat Institute

BAFS received Sustainability Disclosure 
Award 2020 from Thaipat Institute 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). on December 
22, 2020.

2
บริษัทไดรับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจําป 2563 จาก
สถาบนัไทยพฒัน โดยการประเมนิขอมลูการดาํเนนิงานของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย
ผานรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ที่นําเสนอขอมูลดานความย่ังยืนไดครบถวน
สมบรูณ มคีวามนาเชือ่ถอื และเปนไปตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative 
(GRI) โดยสามารถรายงานการดําเนินกิจการที่สะทอนถึงบทบาท การดําเนินงานขององคกรตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมติิทั้งในมิติสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) นอกเหนือจากขอมูลทางการเงิน อันจะเปนประโยชนตอ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของกิจการ และการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืนในระยะยาวรวมทั้ง
การตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) วันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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บริษัทได�รับการรับรองให�เป�นองค�กรท่ีมีการปลดปล�อย
ก�าซเรือนกระจกเป�นศูนย� หรือ Carbon Neutral Company

BAFS Has Been Certified a

Carbon Neutral Company.

Bangkok Aviation Fuel Services Public 
Company Limited (BAFS) has been certified 
the Carbon Neutral Company by Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization). In 2019, BAFS’ total 
greenhouse gas emission was 5,449 tonnes 
of carbon dioxide equivalents, which could 
be divided into direct emission, in direct 
emission and other indirect emissions for 
1,893.63, 3,511.60 and 42.80 tonnes of 
carbon dioxide equivalents, respectively. 
Thus, to mitigate environmental impact 
arising from BAFS’ business operation, BAFS 
compensates greenhouse gas emissions by 
controlling its in-house activities to cause 
zero emission. BAFS intends to be a part 
of the implementation of climate change 
(SDG 13: Climate Action) which shall lead to 
sustainability according to the Sustainable 
Development Goals (SDGs).

3
บริษทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดรบัการรบัรองใหเปน Carbon Neutral 
จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) โดยในป 2562 บริษัทมีการปลอย
กาซเรือนกระจก จํานวนทั้งสิ้น 5,449 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยแบงเปน การปลอย
กาซเรือนกระจกโดยตรง จํานวน 1,893.63 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา การปลอย
กาซเรือนกระจกโดยออมจํานวน 3,511.60 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และการปลอย
กาซเรือนกระจกโดยออมอื่นๆ จํานวน 42.80 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ดังนั้น เพื่อเปน
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดทําการชดเชย
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมท้ังหมดภายในบริษัทใหเทากับศูนย เปนความ
ตั้งใจของบริษัทในการเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(SDG เปาหมายที ่13 : Climate Action) ซึง่นาํไปสูความยัง่ยืนตามเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
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บริษัทได�รับรางวัลสถานประกอบการดีเด�นด�าน
ความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจําป� 2563 
(ท้ัง 3 พื้นท่ีท่ีประกอบกิจการ)

BAFS received National Outstanding Organization Awards 

for Safety, Occupational Health and Environment

(3 Operating Site)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS) received
National  Outstanding Organization Awards for Safety, Occupational Health 
and Environment 2020 for its three operating sites including Don Mueang 
Airport Depot (DMK Depot) (Head Office) for 14 consecutive years, Suvarnabhumi 
Aviation Refuelling (BKK Into Plane) for 12 consecutive years, and Suvarnabhumi 
Airport Depot (BKK Depot) for 10 consecutive years.

4
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศประจําป 2563 
โดยบรษิทั ไดรบัรางวลัทัง้สามพืน้ที ่ไดแก สถานบีรกิารจดัเกบ็และเตมินํา้มนัอากาศยานดอนเมือง 
(สาํนกังานใหญ) ไดรบัรางวัลเปนปที ่14 ตดิตอกนั สถานบีรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไดรับรางวัลเปนปที่ 12 ติดตอกัน และสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับ
รางวัลเปนปที่ 10 ติดตอกนั

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ได�เข�าร�วมการประเมินและได�รับผลการประเมิน
การกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต�อกันเป�นป�ท่ี 12

บริษัทได�รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100
Company” โดยได�รับการคัดเลือกให�เข�าอยู�ใน Universe
ของกลุ�มหลักทรัพย� ESG100 ประจําป� 2563

BAFS Has Been Assessed and Received “Excellent”

Assessment Results for 12 Consecutive Years.

BAFS has participated in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2020. BAFS’
assessment results are “excellent” for 12 consecutive years. For this assessment, BAFS’ score is 95 out of 100.

BAFS Received “Certificate of ESG100 Company”

for Being Selected to Be in the 2020 ESG100 Universe

BAFS received “Certificate of ESG100 Company” from Thaipat Institute as the cooperator of the Global Initiative for
Sustainability Ratings (GISR). BAFS 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 2020 ESG100 Universe. 

5

6

บริษัท ไดเขารวมการประเมินและไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2563 
ในระดับ “ดีเลิศ” และ ติดตอกันเปนปที่ 12 โดยการประเมินครั้งนี้ บริษัทไดรับ 95 คะแนน จาก 100 คะแนน

บริษัทไดรับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะองคกรรวมดําเนินงานในความริเริ่มสากล
ดานการประเมินความย่ังยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) มีการเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการความเส่ียง
และแผนการดําเนินงานในอนาคต มีการนําเสนอขอมูลการบริหารจัดการและเปาหมายดานความย่ังยืนที่ชัดเจน และมีผลการดําเนินงานดาน
ความยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงขอมูลเขากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในกลุมหลักทรัพย ESG100 และไดรับการคัดเลือก
ใหเขาอยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย ESG100 ประจําป 2563
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เกีย่วกบัรายงานฉบับน้ี ⁄About this Report

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงาน
ความยั่งยืนเปนปที่ 7 (Disclosure 102-52) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเปดเผย
ขอมูลสําคัญของการดําเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทตอผูมีสวนได
สวนเสียอยางถูกตองและโปรงใส ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(Disclosure 102-50) ตั้งแตป 2561 บริษัทไดรายงานผลการดําเนินงานดาน
ความยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ฉบบั G4 (ทีไ่ดสิน้สดุการใชงานตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2561)
สูการรายงานสากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards ซึ่งบริษัทไดจัดทํา
รายงานสากลฉบับมาตรฐาน GRI-Standards ตั้งแตรายงานความยั่งยืน
ฉบับป 2561 เปนตนไป 

แนวทางการจัดทํารายงาน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563 จัดทําใหสอดคลอง (‘In Accordance’) 
กบัแนวทางการรายงานขององคกรความรวมมอืวาดวยการรายงานสากลดาน
ความยัง่ยนืฉบบัมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standards) 
รูปแบบหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) นอกจากน้ี บริษัทเล็ง
เห็นถึงความสําคัญของเปาหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบของ
องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได
รายงานความสอดคลองตอเปาหมาย SDGs เพือ่นาํมาเปนแนวทางในการทาํ
แผนกลยุทธ และไดแสดงตารางความสัมพันธไวในหนา 27 - 41 ตามรายงาน
ความยั่งยืนฉบับป 2562 

 

ขอบเขตของการรายงาน 

ขอบเขตของรายงานโดยพจิารณาจากการกาํหนดประเดน็สาํคัญดานความยัง่ยนื
อางองิจากประเดน็สาํคญัประยกุตใชหลกัการกาํหนดเนือ้หาหรอืสารตัถภาพ 
(Materiality) ของบริษัท โดยรวมกันพิจารณาความคิดเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียครอบคลุมทุกกลุม (Stakeholder Inclusiveness) เพื่อทบทวน

This Sustainability Report is the 7th 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’ 
sustainability approaches to stakeholders, covering all economic, 
social and environmental dimensions, from January 1, 2020 to 
December 31, 2020 (Disclosure 102-50). Since 2018, BAFS has 
reported its sustainable performance by using the GRI-Standards 
in replacement of the Global Reporting Initiative (GRI) G4 
Guidelines. Thus, BAFS has used the GRI-Standards in the 
Sustainability Report 2018 henceforth. 

Reporting Guidelines

This Sustainability Report 2020 had been prepared in accordance 
with the Global Reporting Initiative (GRI Standards); Core option 
(Disclosure 102-54). In addition, recognising 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 in the Sustainability 
Report 2018. 

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:

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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การเปลีย่นแปลงประเดน็สาํคญัทีเ่กดิขึน้ตอองคกรและตอผูมสีวนไดสวนเสยี 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

1. การระบุประเด็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การลําดับประเด็นสําคัญ

3. การทวนสอบประเด็น

4. การรับรองคุณภาพรายงาน

บริษัทดําเนินการคัดเลือกเนื้อหา และระบุประเด็นสําคัญ (Materiality 
Topics) ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวม และยังมีการทบทวนประเด็น
ตามกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในข้ันตอนการจัดประเด็นสําคัญดาน
ความยั่งยืน พิจารณาจากผลการทดสอบประเด็นสําคัญแตละประเด็นใน 
2 ดาน คอื ประเดน็สาํคญัอนัเกดิจากการดาํเนนิงานขององคกร และประเดน็
ที่สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย จนไดเปนประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสําคัญ 
ตามตารางท่ี 1 โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ความสมบูรณของเนื้อหา (Completeness) สอดคลองและความครอบคลุม
ทุกดานของการดําเนินธุรกิจ ตอประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนที่สอดคลอง
ในบริบทดานความย่ังยนื (Sustainability Context) ทัง้ 3 มติ ิเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดลอม โดยมีหนวยงานสํานักพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารองคกร
สรปุขอมลูผลการทบทวนเพือ่เสนอฝายบรหิารพจิารณารบัรองประเดน็สาํคญั
ดานความยัง่ยนื (Disclosure 102-54) จากความเกีย่วของของธรุกจิและผลกระทบ 
ซึ่งรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการรายงานของผลกระทบรวมกลุมบริษัท ไดแก 
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด (FPT), บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํากัด 
(TARCO), บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS), บริษัท บาฟส
อินโนเวช่ัน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (BID), บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด
(BAFS Intech) และบริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอรเรชั่น จํากัด 
(BC) โดยมีการกําหนดขอบเขตของประเด็นดานความยั่งยืนท่ีสําคัญ
(Topics Boundary) พิจารณาจากความเก่ียวของทางธุรกิจ ผลกระทบ
ทีเ่ปนไปไดจากการดําเนินงาน และความพรอมของขอมลู ตลอดจนผลกระทบ
ที่อาจสงผลตอภายนอกองคกร รายละเอียดแสดงตามตารางขางลางนี้

1. Identifi cation and Stakeholder Engagements

2. Prioritization

3. Review

4. Report Quality Assessment

BAFS selected report content, identifi ed 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 
signifi cant issues derived from BAFS’ s operations and signifi cant 
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 sustainability accordingly. (Disclosure 102-45) This report 
includes reports on the overall impacts derived from the activities 
of BAFSGROUP including Fuel Pipeline Transportation Limited 
(FPT), Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. (TARCO), Intoplane
Services Co., Ltd. (IPS), BAFS Innovation Development Co., Ltd. 
(BID), BAFS INTECH Co., Ltd. (BAFS INTECH) and BAFS Clean 
Energy Corporation Co., Ltd. (BC). 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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ประเด็นด�านความย่ังยืนท่ีสําคัญ 
(แสดงเน้ือหาเพิ่มเติมในหนาที่ 51 - 53)
Sustainability Materiality

(Additional details in page 51 - 53)
(Disclosure 102-47)

GRI Standard Number / 

Title Material Topics

(GRI Standards)

(Disclosure 102-47)

ขอบเขตการรายงาน / Reporting Boundaries

ภายในองค�กร
Within the Organisation ภายนอกองค�กร

Outside of the Organisation
BAFS

BAFS
GROUP

1. การบรหิารจดัการระบบใหบริการ
 นํา้มนัอากาศยาน และกระจาย
 มลูคาเศรษฐกิจ
 Into-plane service system management 
 and economic value distribution

201: Economic Performance
204: Procurement Practices
206: Anti-competitive Behavior ✓ ✓

ผูถอืหุน เจาหนี ้คูคา คูธรุกจิ องคกรภาครัฐทีเ่กีย่วของ 
ลกูคา คูแขง
Shareholders, Creditors, Business partners, 
Concerned Government agencies,
Customers and Competitors

2. การพฒันาบคุลากร
 Human resource development

404: Training and Education
✓

ลกูคา คูธรุกจิ
Customers, Business partners

3. สขุภาวะในการทํางาน
 Workplace wellbeing 

403: Occupational Health
and Safety ✓

คูคา ผูรบัเหมา
Suppliers, Contractors

4. การมสีวนรวมและพัฒนาชมุชน
 Community engagement
 and development

203: Indirect Economic Impacts
✓

ชมุชน สงัคม หนวยงานสวนทองถิน่
Communities, Societies and Local
organizations

5. ความมัน่คงปลอดภัยและแผนการ
 ตอบสนองชุมชน
 Security and community response plan 

413: Local Communities
✓

ลกูคา คูคา ผูรบัเหมา ชมุชน สงัคม
Customers, Business partners, Contractors, 
Suppliers, Communities and Societies

6. ประเดน็การปฏิบตัติามกฎหมาย
 Law compliance

419: Socioeconomic Compliance
✓

คูคา คูธรุกจิ ผูรบัเหมา
Suppliers, Business partners and Contractors

7. การตอตานการทจุรติ
 Anti-corruption 

205: Anti-corruption

✓ ✓

ผูถอืหุน เจาหนี ้ลกูคา คูคา
ผูรบัเหมา หนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ
Shareholders, Creditors, Customers, Business 
partners, Suppliers, Contractors and
Concerned government agencies

8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนา
 ดานสิง่แวดลอม
 Mitigation of impact and
 environmental development 

306: Effluents and Waste
307: Environmental Compliance ✓

คูธรุกจิ ชมุชน สงัคม หนวยงานภาครัฐ
ทีเ่กีย่วของ
Business partners, Communities, Societies
and Concerned government agencies

9. ประสทิธภิาพพลงังานและ
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
 Energy efficiency and climate change

302: Energy
305: Emissions ✓

คูธรุกจิ ชมุชน สงัคม หนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ
Business partners, Communities, Societies
and Concerned government agencies

ตารางท่ี 1 ประเด็นด�านความย่ังยืนท่ีสําคัญ ⁄Table 1: Sustainability Materiality

**เนื่องจากการระบุขอบเขตนี้เปนการรายงานตาม GRI กระบวนการเก็บขอมูลยังไมรวมการเก็บขอมูลของบริษัทยอย และขอมูลภายนอกองคกร รายงานฉบับน้ีจึงเปนการเปดเผยขอมูลเฉพาะ
ของบริษัทเทานั้น

**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. 

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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และในสวนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการของเสีย การปลอยมลพิษ
ทางอากาศ การจัดสรรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (นํ้าประปา) 
การร่ัวไหลของสารเคมี การกําจัดของเสีย เปนผลการดําเนินงานเฉพาะพื้นที่
การใหบริการของบริษัทเทานั้น ประกอบดวย สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามัน
อากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีบริการอากาศยานสุวรรณภูมิ

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนี้มีการทวนสอบเนื้อหาสําคัญเพื่อเสนอฝายบริหารพิจารณา
รบัรองประเด็นสาํคญัดานความย่ังยนื โดยคณะทํางานความย่ังยนื คณะกรรมการ
ความย่ังยืน ที่มีผูบริหารระดับสูงทั้งในบริษัทและกลุมบริษัท รวมพิจารณา
รับรองความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

The information regarding occurrence of accidents, waste
management, air pollution emissions, effi cient allocation of
resources (tap water), chemical leakage and waste disposal only 
belongs to BAFS’ operating sites, consisting of Don Mueang
Airport Depot (DMK Depot), Suvarnabhumi Airport Depot
(BKK Depot) and Suvarnabhumi Aviation Refuelling (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 BAFSGROUP had jointly considered and verifi ed 
the correctness and completeness of information in this 
Sustainability Report.

เนื้อหาการดําเนินงานของบริษัทในกลุมบริษัทที่อยูนอกเหนือขอบเขตการรายงาน อางอิงเนื้อหาตาม รายงานประจําป ของบริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ Website: https://www.bafsthai.com/th/investor-relations/report/
annual-report 
Details beyond scope of this report regarding BAFSGROUP ‘s operation can be found in the Annual Report 
Website: https://www.bafsthai.com/th/investor-relations/report/annual-report

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส ป2562 หรือรายงานความย่ังยืนฉบับปที่ผานมาท่ี  Website: 
https://www.bafsthai.com/th/report/sd-report (Disclosure 102-51)

2019 Electronic Sustainability Report or previous year Sustainability Report can be downloaded at Website: 
https://www.bafsthai.com/en/investor-relations/report/annual-report (Disclosure 102-51)

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส ป2563 หรือรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ที่  
2020 Electronic Sustainability Report or this Report can be downloaded at Website...
https://www.bafsthai.com/storage/download/sustainability/report/bafs-sdreport2020-TH-02.pdf
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GRI Standrad 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, 13

102-5 Ownership and legal form 6, 14

102-6 Markets served 5

102-7 Scale of the organization 8 - 9, 116

102-8 Information on employees and other 
workers

116, 168 SDG 8

102-9 Supply chain 16 - 17

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

6, 13, 23

102-11 Precautionary Principle or approach 6, 22 - 23

102-12 External initiatives 6

102-13 Membership of associations 7

102-14 Statement from senior decision-maker 3 - 4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 3 - 4, 16 - 17, 83 - 84

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behavior

1, 22, 70 - 77 SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

73

102-18 Governance structure 15, 19, 75

102-40 List of stakeholder groups 26 - 50

GRI Content Index (Disclosure 102-55)

รายงานความย่ังยืน ประจําป� 2563
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GRI Standrad Disclosure
Page number (s) 

And/Direct Answer
Omission Relation to SDGs

102-41 Collective bargaining agreements 126 - 128 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders 26

102-43 Approach to stakeholder engagement 27 - 50, 170

102-44 Key topics and concerns raised 27 - 50, 170

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

177 -179

102-46 Defining report content and topic 
boundaries

51, 177

102-47 List of material topics 53, 179

102-48
Restatements of information No any

restatements of 
information

102-49 Changes in reporting 177

102-50 Reporting period 177

102-51 Date of most recent report 180

102-52 Reporting cycle 177

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

Back Cover Report

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

177 - 178

102-55 GRI content index 181 - 186

102-56 External assurance No External
Assurance

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

89

103-2 The management approach and its 
components

89

103-3 Evaluation of the management
approach

89
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GRI Standrad Disclosure
Page number (s) 

And/Direct Answer
Omission Relation to SDGs

GRI 201:

Economic

Performance 2016
201-1

Direct economic value generated
and distributed

89 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

71 - 75

103-2 The management approach and its 
components

71 - 75, 77

103-3 Evaluation of the management
approach

77

GRI 205:

Anti-Corruption 

2016

205-3
Confirmed incidents of corruption
and actions taken

71 SDG 16

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

142

103-2 The management approach
and its components

144, 149

103-3 Evaluation of the management
approach

147 - 148

GRI 302:

Energy 2016 302-1 Energy consumption within the
organization

142 - 144, 148 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

302-3 Energy intensity 148 - 149 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 149 SDG 7, SDG 8, 
SDG 12, SDG 13

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

151

103-2 The management approach
and its components

151

103-3 Evaluation of the management
approach

151
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GRI Standrad 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

155 SDG 6

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

151, 159

103-2 The management approach
and its components

151, 159

103-3 Evaluation of the management
approach

160 - 163

GRI 305:

Emission 2016 305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions 141, 151 - 152 SDG 3, SDG 12, 

SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-2
Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

151 - 152 SDG 3, SDG 12, 
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-3
Other indirect (Scope 3)
GHG emissions

151 SDG 3, SDG 12, 
SDG 13, SDG 14,
SDG 15

305-4 GHG emissions intensity 141, 154 SDG 13, SDG 14,
SDG 15

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

159, 161

103-2 The management approach and its 
components

159

103-3 Evaluation of the management
approach

160 - 161, 163

GRI 306:

Effluents and

Waste 2020

306-1
Water discharge by
quality and destination

164 - 165

306-2 Waste by type and disposal method 159, 161, 163, 165,
172

SDG 3, SDG 6, 
SDG 12

306-4 Transport of hazardous waste 159 - 161, 163, 165 SDG 3, SDG 12

306-5 306-5 Water bodies affected 
by water discharges and/or runoff

165
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GRI Standrad 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

92

103-2 The management approach and its 
components

92

103-3 Evaluation of the management
approach

92

GRI 308:

Supplier

Environmental

Assessment 2016

308-1

New suppliers that were screened 
using environmental criteria

97

308-2 Negative environmental impacts in
the supply chain and actions taken

97

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

103, 106 - 107,
111 - 113

103-3 Evaluation of the management
approach

113

GRI 403:

Occupational Health 

and Safety 2018

403-1
Occupational health and safety
management systems

104 SDG 8

403-2 Hazard identification, risk assessment, 
and incident investigation

107, 169 SDG 3, SDG 8

403-3 Occupational health services 108 - 109 SDG 3, SDG 8

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

118 - 119

103-2 The management approach and its 
components

119, 121

103-3 Evaluation of the management
approach

118
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GRI Standrad Disclosure
Page number (s) 

And/Direct Answer
Omission Relation to SDGs

GRI 404:

Training and

Education 2016

404-1
Average hours of training per year per 
employee

121 SDG 4, SDG 5,
SDG 8

404-2 Pograms for upgrading employee skills 
and transitio assistance programs

119, 121 - 122, 125 SDG 8

404-3
Percentage of employees receiving 
regular performance and career
development reviews

129 SDG 5, SDG 8

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

132 - 133, 135

103-2 The management approach and its 
components

132 - 136

103-3 Evaluation of the management
approach

132 - 135

GRI 413:

Local Communities 

2016
413-1

Operations with local community 
engagement, impact assessment,
and development programs

136 SDG 3

GRI 103:

Management

Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic
and its Boundary

92

103-2 The management approach and its 
components

92

103-3 Evaluation of the managemen
approach

92

GRI 414: 

Supplier Social 

Assssment 2016

414-1
New supplier that were screened
using social criteria 

97 SDG 5, SDG 8,
SDG 16

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken

97 SDG 5, SDG 8,
SDG 16
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The Online survey of towards BAFS’ Sustainability Information

(Disclosure 102-53)

For more information, please contact Corporate Social Responsibility Division, Sustainable Developmentand

E-mail: bafssustainability@bafgroup.com

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Mueang, Don Mueang, Bangkok 10210 website www.bafsthai.com
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