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พัฒนาศักยภาพ
การทํางานระดับ
มืออาชีพ และใหความ
มั่นใจในคุณภาพชีวิต
การทํางานอยางมี
ความสุข
To develop
professional
potential and ensure 
happy work life.

Growth Mindset
พัฒนาไรขีดจํากัด

Resilience
พรอมเผชิญ

การเปลี่ยนแปลง

Optimization
สรางสรรคคุณคาที่ดี

Unity
ผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียว

Professional
มุงเนนความเปนมืออาชีพ

เ ติ ม เ ต็ ม โ ลกด � วย ธุ ร กิ จที่ ย่ั ง ยื น

วิสัยทัศน� Vision

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ : PHILOSOPHY
(Disclosure 102-16)

พันธกิจ Mission (Disclosure 102-16)

พนักงาน
Employees

G R O U P

สรางความพึงพอใจแก
ลกูคา โดยมุงเนนคณุภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด 
ของผลติภณัฑและบรกิาร
ในระดับมาตรฐานสากล
To create customer 
satisfaction by
focusing on
maximum quality
and safety of
products and
services that are in 
line with  international 
standards.

ลูกค�า
Customers

สงมอบผลตอบแทน
ที่เปนธรรม สรางความ
มั่งคั่ง อยางยั่งยืนดวย
การบรหิารผลประกอบการ
ที่ดี และการเจริญเติบโต
อยางนาเชื่อถือ
To deliver fair returns 
and create 
sustainable wealth 
through good
performance
management
and reliable growth.

ผู�ถือหุ�น
Shareholders

ดําเนินธุรกิจรวมกัน
ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี หลักกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่
เกี่ยวของทางการคา 
อยางเปนธรรม มุงสราง
ความไววางใจและความ
รวมมือที่ดีในระยะยาว
To jointly conduct 
businesses in
accordance with the 
principles of good 
corporate
governance, laws 
and regulations 
related to fair trade, 
as well as build trust 
and good long-term 
cooperation.

พันธมิตรทางธุรกิจ 
และคู�แข�ง

Business Partners 
and Competitors

เปนองคกรที่ประกอบ
กิจการ ดวยความ
รับผิดชอบตอ ชุมชน 
สังคม สิ่งแวดลอม และ
มีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
To be the
organisation that 
operates responsible 
businesses to benefit 
communities,
societies and
environment, and 
takes part in
sustainable
development of 
quality of life.

สังคม ชุมชน
ส่ิงแวดล�อม

Society,
Community and 

Environment

คํานึงถึงและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอตกลงที่มี
ตอเจาหนี้และสถาบัน
การเงิน อยางเครงครัด
และมีวินัยทางการเงินที่ดี
To take into
account and strictly 
comply with terms 
and conditions of 
agreements entered 
with creditors and 
financial institutions, 
and be financially 
disciplined.

เจ�าหน้ี/
สถาบันการเงิน

Creditors/
Financial

Institutions

มีการปฏิบัติที่ดี
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอกําหนด ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ ดวยความ
รับผิดชอบ ถูกตอง
และโปรงใส
To abide by the laws,
regulations and other
rules relevant to
business conduct, 
with accountability, 
virtue, and
transparency.

ผู�กํากับดูแล
Regulators
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สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ�
Message from the President

ในป 2564 ที่ผานมา นับเปนชวงเวลาที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับความทาทายจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แมว าสถานการณ
จะมีแนวโนมท่ีดีขึ้นจากการกระจายวัคซีน แตการเดินทางทางอากาศยานและ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโลกและของไทยยังคงไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมการเดินทาง ทําใหปริมาณนํ้ามันอากาศยานที่กลุมบริษัท บริการเช้ือเพลิง
การบนิกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ใหบรกิารลดลงจากปกอนหนากวา 30% และมรีายได
รวม 1,664.1 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนา 11.6% สงผลใหผลการดําเนินงาน
ของบริษัทไดรับผลกระทบมากที่สุดในรอบ 38 ป นับตั้งแตกอตั้งบริษัทเมื่อป 2526
แมจะไดรบัผลกระทบจากสถานการณดงักลาว แตกลุมบริษทัยงัคงยดึถอืการใหบรกิาร
ดวยคณุภาพตามมาตรฐานสากลและความปลอดภยัสงูสดุ ควบคูไปกบันโยบายรกัษา
สภาพคลอง มาตรการลดคาใชจายอยางเขมงวด มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 อยางเปนระบบ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อมิใหสง
ผลกระทบตอการคมนาคมขนสงทางอากาศและความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 
ภายใตอุตสาหกรรมการบินที่ชะลอตัว กลุมบริษัทยังคงมุงมั่นพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนือ่ง โดยในป 2564 ทีผ่านมา บรษิทั ขนสงนํา้มนัทางทอ จาํกดั (FPT) ไดขยาย
ระบบทอขนสงนํา้มันไปยงัภาคเหนือ (บางปะอิน-พจิติร-ลาํปาง) แลวเสร็จ รวมระยะทาง
576 กิโลเมตร ซึ่งสงผลให FPT มีระบบทอขนสงนํ้ามันที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
และอาเซียน 
ป 2564 เปนกาวแรกของกลุมบริษทัในการขยายการลงทุนไปยังธรุกจิพลังงานหมุนเวยีน 
โดยบริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอเรชั่น จํากัด (BC) ไดลงทุนเขาซื้อโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย จํานวน 7 แหง และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศญ่ีปุน อีกจํานวน 2 แหง กําลังการผลิตไฟฟารวม 49.4 เมกะวัตต ซึ่งนับเปน
กาวแรกสูการขยายการลงทุนในตางประเทศของกลุมบริษัท 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงไดเริ่มใหบริการ
เติมนํ้ามันอากาศยานดวยรถเติมนํ้ามันอากาศยานขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา
(EV Hydrant Dispenser) จากบริษัท บาฟส อินเทค จํากัด (BI) ซึ่งปจจุบัน
ไดลงนามขอตกลงความรวมมอืกับบรษิทั ITURRI ผูนาํการผลติรถเตมิน้ํามันอากาศยาน
ระดับโลกจากประเทศสเปน เพื่อเปนตัวแทนผลิตและจําหนายรถ EV Hydrant
Dispenser รองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน
อีกหนึ่งก าวสําคัญของกลุ มบริษัท คือ การร วมก อตั้ งบริษัท โกลเบิลแอโร 
แอสโซซิ เอทส   จํา กัด  (GAA)  เพื่อให บริการนํ้ ามันเชื้อ เพลิงอากาศยาน 
ณ ทาอากาศยานนานาชาติอู ตะเภา ภายใตการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเปนทาอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชยหลักแหงที่ 3
 

2021 was a challenging year where the world was faced with the Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) pandemic. Given that the situation was likely 
to be better due to vaccine distribution, aviation and tourism industries 
worldwide and in Thailand were still greatly affected by travel restriction 
measures. This caused a 30% decline in fuel volume serviced by Bangkok 
Aviation Fuel Services (BAFS) Group, compared to the previous year and 
total revenue of 1,664.1 million Baht, an 11.6% decline compared to the 
previous year. Despite such tremendous impact on BAFS’s operations
during 38 years since its establishment in 1983, BAFS Group is still committed 
to delivering quality services according to international standards 
while ensuring maximum safety and implementing the liquidity policy, 
stringent cost reduction measures, preventive measures of COVID-19
in a systematic manner, and risk management to prevent impacts on the 
country’s air transport and energy security.
Amid slowdown in the aviation industry, BAFS Group still places focus on 
continuous business development. In 2021, Fuel Pipeline Transportation
Limited (FPT) completed expansion of the Northern Fuel Pipeline 
Transportation System (Bang Pa-In - Pichit - Lampang) with a distance 
of 576 kilometers. This has made FPT to have the longest fuel pipeline 
transportation system in Thailand and ASEAN region. 
2021 also marked BAFS Group’s first move into renewable energy
business. BAFS Clean Energy Corporation Company Limited (BC)
acquired 7 solar power plants in Thailand and 2 solar power plants in 
Japan with total installed capacity of 49.4 MW. This was the first
expansion of foreign direct investment of BAFS Group. 
With grave concern over the environmental impacts, BAFS Group has 
then initiated aircraft refuelling services with EV Hydrant Dispensers from
BAFS INTECH Company Limited (BI). BAFS Group already signed the MOU 
with ITURRI, the world’s leading manufacturer of EV Hydrant Dispensers 
from Spain, to be the dealer of EV Hydrant Dispensers, thus accommodating 
business expansion both in Thailand and ASEAN region. 
Another important milestone of BAFS Group is the establishment of a joint 
venture, Global Aero Associates Company Limited (GAA), to provide 
aviation fuel services at U-Tapao International Airport under the Eastern 
Economic Corridor (EEC) Development Plan, making it the third major 
international airport. 

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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กลุมบริษัทยังคงยึดมั่นในการดําเนินการเพ่ือสงมอบคุณคาแกผู มีสวนไดสวนเสีย
อยางสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองและตอบสนองตอ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) โดยยังคงดําเนินโครงการเพื่อมุงเนนการสรางผลกระทบเชิงบวก 
และการมีสวนรวมกับชุมชนในพื้นที่กลุมบริษัท เชน โครงการปลูกพืชเกษตรอินทรีย 
(Farm Hug by BAFS Group) โครงการพัฒนาพ้ืนที ่Buffer Zone และโครงการปลูกปา
จึงทําใหบริษัทไดรับการประกาศเปนหุนยั่งยืน (THSI) ติดตอกันเปนปที่ 7 รวมทั้งไดรับ
ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2564 
ในระดับดีเลิศ ติดตอกันเปนปที่ 13
ป 2564 ถือเปนปแรกท่ีผมไดเขามาบริหารงานในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ
ของบริษัท ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัท
ในการดํารงตําแหนงนี้ และผมตระหนักดีวา เรายังคงตองเผชิญกับโลกท่ีผันผวนและ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การพฒันาทางเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดด ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมและโครงสรางประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป
ปที่ผานมาจึงเปนปแรกของการพัฒนาแผนกลยุทธของกลุมบริษัท โดยไดกําหนด
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของท้ังกลุมบริษัท ภายใตปณิธาน (Purpose) เดียวกัน คือ
“เติมพลังกาวหนา นําพาโลกยั่งยืน” (Uplift and Power the World to a New 
Height) อันนํามาสูวิสัยทัศน “เติมเต็มโลกดวยธุรกิจที่ยั่งยืน (Uplifting the
World through Sustainable Business)” เพือ่มุงเนนการเตบิโตอยางสมดลุและยัง่ยนื
ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
จากปณธิานและวิสยัทัศนดงักลาว กลุมบริษทัไดกาํหนด 3 กลยทุธหลกัเพือ่เปนเปาหมาย
ในการดาํเนนิงาน คอื (1) กลยทุธเตบิโตอยางยัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) 
โดยมีเปาหมายสัดสวนรายไดในป 2569 มาจากกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับอากาศยาน 
(Aviation) 50% จากกลุมธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utility 
and Power) 40% และอกี 10% จากกลุมบริการธุรกิจ (Business Solutions and 
Services) เพื่อลดการพึ่งพิงรายไดหลักจากธุรกิจบริการนํ้ามันอากาศยาน ตลอดจน
มุงสูเปาหมายการปลอยกาซเรอืนกระจกสทุธเิปนศนูย (Net Zero target) ภายในป 2593
(2) กลยุทธเปลี่ยนแปลงองคกร (Organization Transformation Strategy)
เพื่อใหกลุมบริษัทมีโครงสรางองคกรที่ยืดหยุน คลองตัว และมีความสามารถในการ
แขงขัน และ (3) กลยุทธบริหารทรัพยากรมนุษย (People Strategy) เพื่อมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ผมขอขอบคุณการสนับสนุน
และความไววางใจจากผูมสีวนไดสวนเสยีทุกภาคสวน ผมเชือ่มัน่วา การดาํเนนิงานอยาง
มุงมัน่ของพนกังานทามกลางวกิฤต ิการขบัเคลือ่นธรุกิจอยางยัง่ยนืตามแผนกลยทุธของ
กลุมบริษทั ภายใตหลักการบริหารจัดการท่ีด ีและการพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง จะทําให
กลุมบริษัทเติบโตไดอยางยั่งยืน เพื่อเติมเต็มสังคม ประเทศ และโลกใหมีเพดานบิน
ที่สูงข้ึนตามปณิธานของกลุมบริษัทตอไป

หมอมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
กรรมการผูอํานวยการใหญ

M.L. Natthasit Diskul
President

BAFS Group is still determined to deliver value to stakeholders with
a balance of economic, social and environmental aspects as in
accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) by continuing 
projects that aim to create positive impacts and enhance community
participation in the areas where BAFS Group operates business, e.g. Farm Hug 
by BAFS Group project, Buffer Zone development project, and reforestation
project. With such determination, BAFS was then included in a list of 
sustainable stocks (THSI) for the 7th consecutive year. BAFS also received 
a rating of “Excellent” in the 2021 Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) for the 13th consecutive year.
I have firstly held the position of BAFS President in 2021. I feel deeply 
honored by the trust the Board of Directors has placed in me to hold this 
position. I am aware that we are still faced with fluctuating and rapidly 
changing world, including weather, technology leapfrogging, social behavior, 
and population structure. 2021 was then the first year of BAFS Group’s 
development of strategic plan by setting business directions under the 
same purpose, i.e. “Uplift and Power the World to a New Height”,
thus further leading to the vision “Uplifting the World through Sustainable
Business” to focus on balanced and sustainable growth in terms of
economic, social and environmental dimensions.
From the aforementioned purpose and vision, BAFS Group has established 
3 major strategies as operational objectives, namely (1) Sustainable Growth 
Strategy to achieve revenue targets in 2026, consisting of 50% from Aviation 
business group, 40% from Utility and Power business group, and 10% from 
Business Solutions and Services business group, reduce reliance on core 
revenue from aircraft refuelling service business, and achieve Net Zero 
target by 2050; (2) Organization Transformation Strategy to enhance 
flexibility, agility and competitiveness in BAFS Group’s organizational
structure; and (3) People Strategy to focus on continuous employee 
competency development.
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 
support given to BAFS’ operations. I am confident that hard work and 
dedication amid the crisis of all BAFS employees, business sustainability 
according to BAFS Group’s strategic plan based on effective management 
practices, and continuous business development can ensure BAFS Group’s 
sustainable growth to fulfill our mission towards the society, the nation, 
and the world.
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Name (Disclosure 102-1)

Bangkok Aviation Fuel Services
Public Company Limited

Stock Symbol BAFS
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.

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

171/2 Kamphaeng Phet 6 Road, Don Mueang,
Don Mueang, Bangkok 10210 Thailand

Tel: 0 2834 8900 Fax: 0 2834 8999

Registration Date
April 4, 2002

Registration Number
0107538000487

Head Office (Disclosure 102-4)

Bangkok, Thailand

Suvarnabhumi Aviation Depot (BKK Depot)
99 Moo 1, Soi Lat Krabang 54, Srisa Jorakhanoi,
Bang Sao Thong, Samut Prakarn 10570 Thailand 

Tel: 0 2326 3800 Fax: 0 2326 3888

รู�จักธุรกิจของบาฟส�
About BAFS

Chapter

1
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ข�อมูลองค�กร
General Information (Disclosure 102-5)

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�
President

หมอมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
M.L. Natthasit Diskul

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 หรือแนวทาง
ในการดําเนินการด�านส่ิงแวดล�อม
Regulations, Practice
Guidelines or Procedures for 
Environmental Operation
(Disclosure 102-11)

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคาร พ.ศ. 2552 และ พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 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�นแนวทางปฏิบัติครอบคลุม 3 มิติ
External regulations and
Standards That BAFS
Has Adopted as Practice
Guidelines Covering
3 Dimensions
(Disclosure102-11,102-12)

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2018
 Quality Management Systems : ISO 9001:2018

- มาตรฐานสากล COSO ERM 2017 : The Committee of Sponsoring 
 Organizations of the Treadway Commission–Enterprise
 Risk Management 2017
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
 Occupational Health and Safety Assessment ISO 45001:2018
- ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019
 Business Continuity Management Systems : ISO 22301:2019

SUSTAINABILITY REPORT 2021
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- มาตรฐาน Aviation Fuel Quality Control and Operating
 Standards จาก Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเปนมาตรฐาน
 เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพนํ้ามันอากาศยาน การปฏิบัติการ
 รับ-จัดเก็บ-จาย นํ้ามันอากาศยานท่ีถือปฏิบัติกันทั่วโลก

 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)

- สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
 ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
 การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
 Coalition Against Corruption : CAC)

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

- เขารวมโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
 ประเทศไทย (T-VER)

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

- เขารวมภาคีเครือขายการทําแผนแมบทงานบริการวิชาการ การวิจัย
 และการพัฒนา เพื่อสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ และประชาชน
 ในพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขนอย องคกรความรวมมือทั้ง 10 องคกร

 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.

- เขารวมเครือขายธุรกิจที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
 ที่ยั่งยืน (SDG-Friendly Biz) ของสถาบันไทยพัฒน

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

SUSTAINABILITY REPORT 2021
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED08



2562
2019

2563
2020

2564
2021

Million Liters Flights

Million Liters Flights

Million Liters Flights

Persons

Persons

Persons

Persons

383
Persons 83

Persons

PersonsTotal PersonsTotal PersonsTotal

Volume of Jet A-1 Aviation Refuelling

(Disclosure 102-7)

Number of Flights Serviced

5556356356356356356356356356356356356356356356356356356356325632563256325632563256325632563256325632563256325632563256325632 6

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

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 09



กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�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

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

เก็บรักษา และดําเนินการขนสง
นํ้ามันเชื้อเพลิง ทางระบบทอสง
นํ้ามันใตดิน
Fuel storage and fuel
Transportation through
underground pipeline
system.

สามัญ
Ordinary 4,125.98 71.39

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 PPheet 6 Road., Don MMueang,
Donn Mueang, Bangkkokk 10210
Tel: 0 2834 8982-3
Fax:: 0 2834 8999

เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแก 
อากาศยาน ซึ่งเปนการรับเหมา 
เฉพาะแรงงาน โดยปจจุบัน
ใหบริการ ณ ทาอากาศยานสมุย 
ทาอากาศยานสุโขทัย และ
ทาอากาศยานตราด
Laborr contraacting service ffor
aircrafft refueelling only whicch
currenntly opperates at Samuui
Airporrt, Sukhhothai Airport
and TTrat Airpport.

สามัญ
Ordinary 0.12 83.33
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท บาฟส อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท : 0 2326 3800
BAFS Innovation Development Co., Ltd.
99 MMoo 10, Srisa joraakhhanoi, 
Bang Saothong,
Sammut Prakan 105700
Tel: 0 2326 3800

ศึกษาวิเคราะห วิจัย พัฒนา 
ปรับปรุง ออกแบบ ผลิต และ
จําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การใหสิทธิและใหบริการ
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Researcch, devvelopment,
design and immprovement of
innovattive prooducts includingg 
licensinng and services of 
Innovattion annd 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
Samut Prakarn 10540
Tel : 0 2130 5881-3
Fax: 0 2130 5884

ออกแบบ ผลิต ประกอบ
รถเติมนํ้ามันอากาศยานและ
ระบบใหบริการน้ํามันอากาศยาน
Design and assembly 
aviation refuelling vehicle 
and aviation ground service 
equipment.

สามัญ
Ordinary 60.00 90.00
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอเรช่ัน จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
BAFS Clean Energy Corporation Co., Ltd.
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10thh

Flooor, unit 01-03, Viibhhavadi-Rangsit Rooad, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900
Tel: 0 2029 0452

ประกอบธุรกิจลงทุนหรือรวมทุน
ในโครงการพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ 
รวมถึงใหบริการดานการบริหาร 
ใหบริการดานเทคนิค ใหบริการ
ดานการบริหารเงินและใหบริการ
สนับสนุนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจพลังงานทดแทนและ
สิ่งแวดลอม
Investt or joinnt invest in
domeestic annd international 
projeccts relatting to renewable
energy and environment,
includding providing
adminnistrativve
servicce, techhnical service,
financcial maanagement and
other suppoort services
relateed to thhe renewable
energy and environmental 
busineess.

สามัญ
Ordinary 500.00 100.00

SUSTAINABILITY REPORT 2021
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED12



กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท โกลเบิลแอโรแอสโซซิเอทส จํากัด
99 หมูที่ 10 ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท : 0 2326 3800
Global Aero Associates Co., Ltd.
99 MMoo 10, Srisa jorrakhhanoi, Bang Saotthong,
Sammut Prakan 105700
Tel: 0 2326 3800

ประกอบธุรกิจออกแบบ กอสราง 
ติดตั้ง ดําเนินงาน บริหารจัดการ 
และใหบริการระบบบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงอากาศยานและธุรกิจ
ที่เก่ียวของ
Designn, consstruct, install, 
operatte, manage and 
providde  aviaation fuel 
servicee systeems and relatedd 
busineesses.

สามัญ
Ordinary 600.00 55.00

บริษัท เอ ที ซี อี เอ็นไวโร จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
ATC Enviro Co.,Ltd.
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10th

Flooor, unit 01-03, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Generrate annd distribute 
electricity froom renewable 
energyy. สามัญ

Ordinary 435.26 100.00

บริษัท บาฟส เอ็กซพิดิชั่น จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
BAFS Expedition Co., Ltd.
349 SJ Infinite I, Business complex 10th

Floor, unit 01-03, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900 
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและ
การสงกระแสไฟฟา
Generate and transmit 
electricity.

สามัญ 350.00 100.00
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท เจ-โซลาร จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
J-Solar Co., Ltd.
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10th

Flooor, unit 01-03, Viibhhavadi-Rangsit Road, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900 
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและการสง
กระแสไฟฟา
Generrate and transmit 
electricity.

สามัญ
Ordinary 25.00 100.00

บริษัท แมระมาด โซลาร จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
Mae Ramat Co., Ltd.
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10th

Flooor, unit 01-03, Viibhhavadi-Rangsit Road, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900 
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Generrate and distribute
electricity froom renewable 
energyy.

สามัญ
Ordinary 105.00 100.00
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

บริษัท พี.พี. โซลา (หนองโน) จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
P.P. Solar (Nong-No) Co., Ltd. 
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10th

Flooor, unit 01-03, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900 
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Generrate annd distribute 
electricity froom renewable 
energyy.

สามัญ
Ordinary 34.00 100.00

บริษัท เซเวนเดยซันเดย จํากัด
349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ 
ชั้นที่ 10 ยูนิต 01-03 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0 2029 0452
Seven Sundays Co., Ltd.
349 SJ Infinite I, Bussineess complex 10th

Flooor, unit 01-03, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Choompol, Chatuchaak, Bangkok 10900 
Tel: 0 2029 0452

ประกอบกิจการผลิตและการสง
กระแสไฟฟา
Generrate annd transmit 
electricity.

สามัญ
Ordinary 45.00 100.00

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

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

ประกอบกิจการสถานีบริการ
นํ้ามัน บริเวณดานหนาคลังนํ้ามัน
พิจิตร คลังนํ้ามันนครลําปางและ
สถานีสูบถายนํ้ามันกําแพงเพชร
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.

สามัญ
Ordinary 100.00 40.00

บริษัท พี.เอส. โซลูชั่น แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด
29/9 หมูที ่6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท: 0 2180 8888
โทรสาร: 0 2117 4370
P.S. Solutions and Consulting Co., Ltd. 
29/99 Moo 6, 1st Flooor
Boroommaratchachoonnnani Road,
Salaa Thammasop, TThaaweewattana,
Bangkok 10170
Tel: 0 2180 8888
Fax:: 0 2117 4370

ประกอบกิจการ ขายสง ขายปลีก 
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอเชื่อม รับเปนที่ปรึกษาและ
ใหคําแนะนําปญหา เก่ียวกับ
ดานระบบคอมพิวเตอรติดต้ัง
โปรแกรม
Wholeesale aand  retail
distribbution of computers 
and cconneccted equipmentt, 
as weell as pproviding
consuultant sservice and
advicee on coomputer systemm 
and pprogramm installation.

สามัญ
Ordinary 10.00 30.00
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กลุ�มบริษัท และบริษัทร�วม
BAFS Group and Associate Company

(Disclosure 102-45)

ประเภทธุรกิจ
Type of Business

ชนิดของ
หุ�น

Type of 
Share

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล�ว

(ล�านบาท)
Paid-up 
Capital

(Million Baht)

สัดส�วน
การถือหุ�น
(ร�อยละ)

Shareholding 
Percentage 

(%)

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

SDLT Co., Ltd.
3803, Qiss Building, 3rdd Floor, A 2-303
Ramma 4 Road, Phra Khhanong, Khlong TToei,
Bangkok 
Tel: 0 2339 3872 - 33

ประกอบกิจการการออกแบบ 
พัฒนา และจัดการใชงาน 
เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกระจายศูนย (Distributed 
Ledger Technology: DLT)
รวมถงึใหบรกิาร การจดัทาํแผนธรุกจิ 
(Business Case) และพัฒนา
การสรางมูลคาทางการตลาด 
(Value Creation Model)

Designn, deveelop and
manage the use of
distribbuted lledger
technnology: (DLT), and
providde business case 
prepaaration and value
creation moodel services.

สามัญ
Ordinary 40.00 45.00

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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โคครงสร�าางงการถถืือหุ�น แและะโครงสสร�างองคคค��กร
สัดสวนผูถือหุน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564
Shareholding proportion as of 24 August, 2021 (Disclosure 102-5)

Shharehoolding SStructuuree and OOOrganizaattion Charrt

ใหบริการระบบจัดเก็บและเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย สุโขทัย และตราด
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลว 637,496,153 บาท
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)

ผู�ถือหุ�น Shareholder สัดส�วน (ร�อยละ) Proportion (%)

บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
RATCH Group Public Company Limited 15.5

บริษัทสายการบิน
Airline Companies 17.1

บริษัทนํ้ามัน
Oil Companies 29.7

ผูถือหุนรายยอย
Retail Investors 25.7

ผูถือหุนสถาบัน
Institutional Investors 7.1

บรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)
Airport of Thailand Public Company Limited 4.9
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การถถืือหุ�นในกลุ�มบรริิษษััทและบริษัทร�ววม
Sharreholding Struccture of BAFSS GROUP and AAssoociate Comppanny

90%

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

71.39%

เก็บรักษา และดําเนินการ ขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง ทางระบบทอสงนํ้ามันใตดิน
Fuel storage and fuel transportation through under ground pipeline system.

83.33%

เตมินํา้มนัเชือ้เพลงิใหแกอากาศยาน ซึง่เปนการรบัเหมาเฉพาะแรงงาน โดยปจจบุนัใหบรกิาร ณ ทาอากาศยานสมุย
ทาอากาศยานสุโขทัย และทาอากาศยานตราด
Labour contracting service for aircraft refuelling only which currently operates at Samui Airport, 
Sukhothai Airport and Trat Airport.

100%

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

90% 

ออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมนํ้ามันอากาศยานและระบบใหบริการน้ํามันอากาศยาน
Design and assembly aviation refuelling vehicle and aviation ground service equipment.

100%

ประกอบธุรกิจลงทุนหรือรวมทุนในโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
ใหบริการดานการบริหาร ใหบริการดานเทคนิค ใหบริการดานการบริหารเงินและใหบริการสนับสนุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม
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.

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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55%

ประกอบธุรกิจออกแบบ กอสราง ติดต้ัง ดําเนินงาน บริหารจัดการ และใหบริการระบบบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยานและธุรกิจที่เกี่ยวของ
Design, construct, install, operate, manage and provide aviation fuel service systems and
related businesses.

100%

ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Produce and distribute electricity generated from renewable energy.

100%

ประกอบกิจการผลิตและการสงกระแสไฟฟา
Power production and transmission.

100%

ประกอบกิจการผลิตและการสงกระแสไฟฟา
Power production and transmission.

100%

ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Produce and distribute electricity generated from renewable energy.
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100%

ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
Produce and distribute electricity generated from renewable energy.

100%

ประกอบกิจการผลิตและการสงกระแสไฟฟา
Power production and transmission.

40%

ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน บริเวณดานหนาคลังนํ้ามันพิจิตร คลังนํ้ามันนครลําปางและสถานีสูบถาย
นํ้ามันกําแพงเพชรของ 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.

30%

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

45%

ประกอบกิจการการออกแบบ พัฒนา และจัดการใชงาน เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย
(Distributed Ledger Technology: DLT) รวมถึงใหบริการ การจัดทําแผนธุรกิจ (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.

โครงสรางองคกร สามารถดรูายละเอยีดไดทีเ่วบ็ไซต www.bafsthai.com
Organization Chart (Disclosure 102-18) is as shown in the website www.bafsthai.com
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Value Chain  Aviation

กลุมบริษทัตัง้ปณิธาน “เตมิพลงักาวหนา นาํพาโลกยัง่ยนื” แสดงถึงความมุงมัน่ดาํเนินธรุกจิตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ีมุงเนนการสรางความแข็งแกรง
จากภายในสูภายนอกดวยการใหความสาํคญัดานการพฒันาบคุลากรทัง้กลุมบรษิทัเพือ่ใหกลุมบรษิทัพรอมสงมอบคณุคาจากกิจการของ 3 กลุมธรุกจิ แกผมูสีวนได
สวนเสยีทกุกลุมอยางสมดลุสูเปาหมายการเติมพลงัและสรางแรงบนัดาลใจ เพือ่โลก สงัคม และสิง่แวดลอมสูสถานะท่ีดขีึน้อยางยัง่ยนื
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 Utility & Power
 Business Solution
 & Services

Human Resource Management

Innovation & Digitalization

Fuel Storage & Transportation

Renewable Energy & Environment

BAFS Group propose of “Uplift and Power the world to a new height”, demonstrating a commitment to conducting business in 
accordance with Good Governance principles, focusing on building strength from the inside out by focusing on human resource
development in order for the Group to be ready to deliver value from the business of the 3 business groups to all stakeholders in a 
balanced way towards the goal of uplifting and inspiring for the world, society and environment towards a sustainable better status.
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บาฟส�กับความยั่งยืน
BAFS towards Sustainability

Chapter

2
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บาฟฟส�กับความมยย่ัังยืน
BAFFS towarddss Sustainaability

ตามปณธิานกลุมบริษทั “เตมิพลงักาวหนา นาํพาโลกยัง่ยนื” ถอืเปนแนวทาง
สูความย่ังยืนของกลุมบริษัท โดยการเปนผูประกอบกิจการท่ีดําเนินธุรกิจ
สู ความย่ังยืนโดยได รับการยอมรับจากผู มีส วนได ส วนเสียทุกกลุ ม
ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม อันจะสงเสริม
ใหเกิดเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงการเปนหุนสวน
การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการสงมอบคุณคาของกิจการกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในทิศทางที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ตามกรอบเวลาท่ีโลกกําหนดรวมกัน
โดยองคการสหประชาชาติ (UN) ในป 2573

BAFS Group Purpose of “Uplift and Power the World to a New
Height” is considered BAFS Group’s sustainability guideline
for being a service provider operating the business towards
sustainability covering economic, social and environmental
dimensions, as well as striving to be recognized by stakeholders, 
all of which shall promote the public and the country’s benefits.
BAFS has been in partnership for sustainable BAFS set the 
“Sustainability Policy” according to BAFS Group’s key sustainability 
objectives, strategies and goals within the 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.

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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บริษัทกําหนด “นโยบายความย่ังยืน” ตามวัตถุประสงคเปาหมายหลักของกลุมบริษัท และจัดทําเปนกลยุทธที่มี
เปาหมายเพ่ือความย่ังยืนตามกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดถือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศเนนคุณภาพการบริการ 
ดวยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสงมอบคุณคาตามความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียไดอยางสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

นอกจากมีนโยบายความย่ังยืนแลว บริษัทยังมีนโยบายอื่นๆ ที่สอดคลองตามบริบทความย่ังยืน รวมถึงเครื่องมือ
การบรหิารจดัการอยางเปนระบบ มมีาตรฐานทัง้ในระดับสากล และมาตรฐานในระดับประเทศ มาใชในการประกอบ
ธุรกิจสูเปาหมายเพื่อความยั่งยืน

Framework of corporate governance, and upholds operational excellence through good service 
quality that meets the highest safetystandards 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. BAFS has also adopted standardized and systematic management tools that 
meet national and international standards to operate its business in order to achieve sustainability.

โครรงสร�างงกการจดัการด�านนความยัง่งยยืืนของกลลุ�มบริษัท
ตามนโยบายความย่ังยนืของกลุมบรษิทั มุงเนนใหเกดิการดําเนนิกระบวนการ
ของธุรกิจที่สะทอนเปาหมายความย่ังยืนอยางชัดเจน จึงกําหนดโครงสราง
การขับเคล่ือนธุรกิจทีค่รอบคลุมในทุกสวนประกอบของกิจการโดยมีองคประกอบ
ตามโครงสรางต้ังแตการมีสวนในการกําหนดแนวนโยบาย การเสนอขอคดิเห็น
การติดตามกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการความยั่งยืน 
และนาํไปสูการปฏิบตัอิยางเปนรปูธรรมโดยคณะทํางานความย่ังยนื ซึง่มผีูแทน
ของทุกกลุมธุรกิจเปนคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ
ที่สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายตอการบรรลุวิสัยทัศน “เติมเต็มโลก
ดวยธุรกิจที่ยั่งยืน” ของกลุมบริษัท

BAAFS Grrooup’s SSustainaabiility Maaanagemennt Structure
BAFS Group’s Sustainability Policy focuses on business process 
implementations that clearly reflect the sustainability goals. 
There are structural elements ranging from participation in
policy formulation, offering suggestions, the Board of Directors 
and the Sustainability Committee’s monitoring and oversights, 
and concrete actions by the Sustainability Working Group. There 
are representatives of all business groups as working groups 
to support operations in various fields in accordance with the
direction and goals towards achieving BAFS Group’s vision of 
“Uplifting the World through Sustainable Business”

นโยบายความย่ังยืน ฉบับเต็ม
Sustainability Policy
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โครงสร�างการดําเนินงานด�านความย่ังยืนของกลุ�มบริษัท
BAFS Group’s Sustainability Management Structure
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1. นาํเสนอนโยบาย กลยทุธ และแผนการดําเนินงานดานความย่ังยนืของกลุมบรษิทั
 To Present BAFS Group's sustainability policy, strategies and action plans

2. กาํหนดแผนแมบทและแนวทางการดําเนินงานดานความย่ังยนื
 To establish a master plan and guidelines for sustainability operations

3. เปนศนูยกลางการประสานงานและสนบัสนนุหนวยงานทีเ่ก่ียวของในบรษิทัและกลุมบริษทั ในการยดึมัน่นโยบาย
 ความยัง่ยนื โดยคณะทํางานความย่ังยืนรายงานความกาวหนาในการดาํเนนิงานตอฝายบรหิาร (Management)
 และคณะกรรมการความย่ังยนื (Corporate Sustainability Committee)
 To be the center for coordinating and supporting BAFS Group’s relevant departments in adhering 
 to the sustainability policy. The Sustainability Working Group shall report implementation
 progresses to the Management and Corporate Sustainability Committee (CSC)

4. เสรมิสรางวฒันธรรมในการขับเคล่ือนองคกรสูความย่ังยนืใหเกิดขึน้อยางเปนรปูธรรม และสงเสรมิการตระหนกั
 ถงึความสาํคญัใหกบับุคลากรในองคกรและผูมสีวนไดสวนเสียใหเหน็ถงึความสําคัญในการดําเนินธรุกจิอยางยัง่ยนื
 To enhance culture that drives the organization towards sustainability in a concrete manner and 
 raise employees and stakeholders’ awareness on the importance of sustainable business operation.

5. รายงานผลการดําเนินงานดานความย่ังยืนที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ตามกรอบ
 การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)
 To report comprehensive sustainability performance in economic, social and environmental
 dimensions according to the Global Reporting Initiative (GRI)

6. ตดิตามความคบืหนาและผลการดาํเนนิงานดานความยัง่ยนืใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพตามกรอบมาตรฐานสากล
 และกรอบความย่ังยนืของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
 To follow up on sustainability progress and performance to ensure effectiveness in accordance 
 with the international standard framework and the sustainability framework of the Stock
 Exchange of Thailand.

หน�าทท่ีีและขอบเขตคววาามรับผิดชอบขอองคณะทํางานคววามยัง่งยืน
Dutiees and Respoonssibilities of Suustainability WWorkinng Group : SWWWG
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กาารดําเนินนงานกับบผู�มีส�วนนไดด��ส�วนเสสสีีย
บรษิทัมกีารดาํเนนิธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดสวนเสยีทกุกลุม
ที่ไดรับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ จากกระบวนการดําเนินธุรกิจดวย
การดําเนินการใหบริษัทมีกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ชัดเจน โดยกําหนด
ประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนของกิจการ (Material Topics) จากการ
พิจารณาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ประกอบกับความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทานของกิจการ ดังนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของบาฟส จงึมไิดมองเพยีงการดาํเนนิงานในระดบักระบวนการหรอืการสงมอบ
บริการเทานั้น แตยังตองพิจารณาการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจตลอด
สายหวงโซอุปทาน (Supply Chain)

บริษทัดาํเนนิการทบทวนผูมสีวนไดสวนเสยี จดัลาํดบักลุมผูมสีวนไดสวนเสยี 
พรอมระบุความตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจน
การสรางแผนการตอบสนองตอผูมสีวนไดสวนเสยี ซึง่ในป 2564 บรษิทัทบทวน
กลุมผูมสีวนไดสวนเสยีเปนกลุมเดมิของปทีผ่านมา 7 กลุม ซึง่ไดแก 1. ผูถอืหุน 
2. ลูกคา 3. พันธมิตรทางธุรกิจ 4. พนักงาน 5. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
6. ผูกาํกบัดแูล และ 7. คูแขง ทัง้นีใ้นกระบวนการมีการกําหนดเปนแผนการมี
สวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียไวอยางชัดเจนรายละเอียดตามเนื้อหาที่แนบ 
QR Link มาดวยดานลางนี้

Staakeholdders Enngagemment
BAFS has conducted business in responsible towards 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’s 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. 

BAFS had reviewed its stakeholders, categorised stakeholder 
groups and identified requirements, concerns and expectations of 
stakeholders as well as set response plans to stakeholders. In 2021, 
according to stakeholder review result, BAFS was having the same 
7 stakeholder groups comprising 1. Shareholders, 2. Customers, 
3. Business Partners, 4. Employees, 5. Society, Community and 
Environment, 6. Regulators and 7. Competitors. With regard to 
the implementation, stakeholder engagement plans are clearly 
established with details available in the QR link provided below.

ปรระเด็นสําาคัญด�านความยย่ังยยืืน
บริษัทดําเนินการทบทวน/ระบุ ประเด็นสําคัญ (Materiality Topics)
โดยพิจารณาปจจัยภายในองคกรและปจจัยภายนอกองคกร ความเส่ียงที่มี
ผลกระทบตอธรุกจิ และโอกาสของธรุกจิ ทีค่รอบคลมุประเดน็ในมติเิศรษฐกจิ 
สังคม และส่ิงแวดลอม รวมความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย ดวยกระบวนการคัดเลือกประเด็นที่เปนสาระสําคัญ (Materiality) 
ตามมาตรฐานกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standard โดยการ
จัดประเด็นสําคัญดานความย่ังยืนผานเคร่ืองมือ Materiality Matrix

Maaterial SSustainnabilityy Toopics (Disclosure 102-46)

BAFS has reviewed/identified material topics by considering
its internal and external risks as well as business risks and
opportunities, all of which covered economic, social, and
environmental dimensions, including its stakeholders’ concerns
and expectations. Through engagement processes, BAFS’
screening methods for materiality are aligned with the GRI
Standards. To obtain material topics, a materiality matrix
was applied for assessing material issues with two distinctive

แผนการดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ

Stakeholders Engagement Plans
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เพือ่พจิารณาและทดสอบประเด็นสาํคัญแตละประเด็นใน 2 ดาน คอื ประเด็น
สาํคญัอนัเกดิจากการดาํเนนิงานขององคกร (แกนนอน) และ ประเดน็ท่ีสาํคญั
ตอผูมสีวนไดสวนเสีย (แกนตัง้) จนไดเปนประเดน็ความยัง่ยนืทีม่สีาระสาํคัญ 
โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและความสมบูรณของ
เนื้อหา (Completeness) สอดคลองและความครอบคลุมทุกดานของ
การดําเนินธุรกิจ ตอประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนที่สอดคลองในบริบท
ดานความยั่งยืน (Sustainability Context) ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอม ในกระบวนการจัดทํากลยุทธของกลุมบริษัทเพ่ือเสนอ
ฝายบริหารพิจารณารับรองประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

2564   2021 2565   2022

การทบทวน/ระบุ
ประเด็นสําคัญ
Identification

การทวนสอบประเด็น 
Validation

การลําดับ
ประเด็นสําคัญ
Prioritization

กลุมบริษัทพิจารณาระบุประเด็น
สําคัญประกอบในกระบวนการ
จัดทํากลยุทธฉบับ 2565-2569 
The Group of Companies 
considers and identifies 
material topics during
formulating  BAFS Group 
Strategy 2022-2026.

บริษัททบทวนประเด็นสําคัญเดิมและใชเปน
กรอบการบริหารจัดการตามกลยุทธฉบับ
2559-2564
BAFS reviewed its original material topics 
and used them as the management
framework according to BAFS Strategy
2016-2021.

การทบทวนประเด็นสําคัญของป 2564 เปนกรอบการบริหารจัดการ
ตามกลยทุธฉบบั 2559-2564 ซึง่เปนประเดน็ทีเ่ปนสาระสําคัญ 9 ประเด็นเดมิ
ของป 2563 ที่ผานการพิจารณาจากกรรมการผูอํานวยการใหญ คณะทํางาน
ความยั่งยืน และเห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืน

The 2021 materiality review was conducted according to the 
2016-2021 strategic management framework, which comprised 
the original 9 topics of 2020 that were considered by the President 
and the Sustainability Working Group, and approved by the
Sustainability Committee (Disclosure 102-32).

หลักกการคัดเลือกปประะเด็นสําคัญ
Mateeriality Assessssment

considerations, namely Significance Issues Caused by BAFS’
Operations (x-axis) and Significance Issues Concerned by
Stakeholder (y-axis). In the process of formulating BAFS’ Group’s 
strategies, 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 to present
to the Management for approval (Disclosure 102-40)
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มติติิเศรษฐกกิิจจ Econoomic Diimeensionn
1. การบริหารจัดการระบบใหบริการน้ํามันอากาศยาน และ
 การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจ
 Into-plane service management and economic
 value distribution.
มติติิสังคม SSoocial Diimensioon
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.
มติติิสิ่งแวดลลอม Envvironmeental Dimmeension
8. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
 Mitigation of impact and environmental
 development.
9. ประสิทธิภาพพลังงาน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate change.

ทั้งนี้ในการจัดทํากลยุทธฉบับใหมป 2565-2569 ตามขอบเขตการประกอบ
กิจการของกลุมบริษัทซึ่งประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจการบิน 
กลุมธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และกลุมบริการธุรกิจ คณะทํางาน
จัดทํากลยุทธพิจารณาระบุขอบเขตของหวงโซคุณคา กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
และการระบุประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ตามขอบเขตของกลุมบริษัทใน
16 ประเดน็ เพือ่ใชประกอบการพจิารณาเปนขอมลูประกอบการจดัทาํกลยทุธ
ป 2565-2569 ของกลุมบริษัท

In preparing the new strategy 2022-2026 according to BAFS Group’s 
scope of business which consists of 3 business groups, namely the 
aviation group, utilities& power group and business solution & 
services group, the Strategic Working Group identified an extent 
of value chain, stakeholder groups and material topics according 
to BAFS Group’s scope of business in 16 topics as information for 
consideration and preparation of BAFS Group's strategy 2022-2026.
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ผลกาารทบทวนเพื่ออระบุประเด็นท่ีเปป�นสาระสําคัญดด��านคววามยั่งยืนของงอองค�กรป� 2564
Mateerial Topics oof BAFS in 20221 (Disclosure 102-47)
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ประเด็นท่ีเป�นสาระสําคัญด�านความย่ังยืนตามบริบทของกลยุทธ�กลุ�มบริษัท 2565-2569 (16 ประเด็น)
Material Sustainability Topics of BAFS GROUP (16 Topics)

ด�านเศรษฐกิจ (7 ประเด็น)
Economic Aspect (7 Topics)

ด�านสังคม (4 ประเด็น)
Social Aspect (4 Topics)

ด�านส่ิงแวดล�อม (5 ประเด็น)
Environment Aspect (5 Topics)

1. การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและ
 พลังงานทางเลือก
 Investment in innovation and
 alternative energy businesses

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
 สภาพแวดลอมในการทํางาน
 Occupational health and safety

1. การจัดการและการบรรเทาผลกระทบ
 ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Management and mitigation of
 climate change impacts

2.  คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
 Product and service quality

2. ความมั่นคงในอาชีพและการพัฒนา
 ศักยภาพพนักงาน
 Career stability and employee
 potential development

2. การจัดการพลังงาน และการใชทรัพยากร
 อยางมีประสิทธิภาพ
 Power management and efficient
 use of resources

3. การปรับกระบวนการทํางานเปน
 ระบบดิจิทัล
 Digitalization

3. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
 Participation in community and
 social development

3. การบริหารจัดการของเสียมลพิษ และ
 การจัดการการหกร่ัวไหลของน้ํามัน
 Hazardous waste and fuel spill
 managements

4. การเปดเผยทิศทางธุรกิจ ความคืบหนา
 ของกลุมบริษัท และการขับเคล่ือน
 ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืน
 Disclosure of BAFS Group’s
 business direction, progress,
 and propulsion that are in line
 with cultures of sustainability

4. สิทธิมนุษยชน และสิทธิดานแรงงาน
 Human rights and labour rights

4. การบริหารจัดการน้ํา
 Water resources management

5. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
 Supply chain management

5. เศรษฐกิจหมุนเวียน
 Circular economy

6. บรรษัทภิบาล การปองกันและ
 ตอตานคอรรัปชั่น
 Corporate governance and
 anti corruption

7. ความปลอดภัยทางไซเบอร
 Cyber security
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หลักเกณฑ�สําคัญท่ีใช�พิจารณา
ในการจัดลําดับความสําคัญขององค�กร

Important Criteria for Considering Organizational Priorities

หลักเกณฑ�สําคญัท่ีใช�พจิารณา
ในการจัดลําดับความสําคญัของผู�มีส�วนได�เสีย

Important criteria for considering prioritization of stakeholders

1. โอกาสในการสรางผลกระทบของประเด็น
 Opportunities to make impacts of these topics.

1. ระดับผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
 Levels of impacts on stakeholders.

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 Impact severity levels.

2. ความสําคัญของประเด็นในอนาคตตอผูมีสวนไดเสีย
 The importance of future topics towards stakeholders.

3. ระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ
 Business risk levels.

3. ความหลากหลายของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบ
 Diversity of Stakeholders Being Affected.

4. ระดับผลกระทบในระยะยาว
 Long-term impact levels.

4. ระดับความคาดหวังตอจากมาตรการท่ีตอบสนองของกลุมบริษัท
 Levels of expectations on response measures of the
 Group of Companies.

5. ความสําคัญหรือโอกาสของประเด็นในอนาคต
 The importance or opportunities of the topics in the future.

6. ความสอดคลองกับนโยบายหรือเปาหมายองคกร
 Consistencies with organizational policies or goals.

กาารดําเนินนงานตาามกลยุททธ�เพื่อตออบบสนองต�ออเป�าหมาย
กาารพัฒนนาาอย�างยย่ังยืนขอองสสหประชชชาชาติ SDDGGs
กลุมบริษัทยกระดับการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนดวยการบูรณาการหลักการ
ดานความยั่งยืนเขากับแผนกลยุทธเพื่อตอบสนองความคาดหวังของกลุม
ผูมสีวนไดสวนเสยีในมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม อยางสมดลุ ดวยการกาํหนด
กลยุทธที่มุ งเนนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental)
อยางตอเนื่องเพ่ือใหโลกนาอยูยิ่งข้ึน การสงมอบคุณคาใหแกสังคมภายใน
คือ บุคลากรท้ังกลุมบริษัท และสังคมภายนอกคือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการประกอบธุรกจิเพ่ือใหสงัคมมีความเปนอยูทีด่ขีึน้ (Social) ในขณะเดียวกัน
ก็มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืนดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) 
ทั้งกลุมบริษัท ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ
ดานความย่ังยนื 3 ดาน คอื สิง่แวดลอม สงัคม และการกํากบัดแูลกจิการท่ีดี
หรือ ESG ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนระดับสากล
(Sustainable Development Goals : SDGs)

Suustainaabbility SStrategyy Supporrtting Susttaainable 
Deevelopmment GGoals (SSDGGs) (Disclosure 102-11, 102-16)

BAFS Group has enhanced sustainable business operations by 
integrating sustainability principles into its strategic plans to 
meet shareholder expectations in terms of balanced economic, 
social and environmental dimensions. These include managing 
environment continuously to make the world a better place, 
delivering value to internal and external societies which comprise 
BAFS Group’s employees and stakeholders by doing business to 
improve social wellbeing, while focusing on sustainable growth by 
ensuring god corporate governance throughout BAFS Group. These 
reflect our commitment to managing 3 material sustainability 
topics, namely, environment, society and corporate governance 
or ESG, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 33



ทิศทางกลยุทธ� อ�างอิงตามเน้ือหากลยุทธ�กลุ�มบริษัท ป� 2565-2569
Strategic Direction Based on the Content of BAFS Group Strategy 2022-2026

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อโลกที่นาอยูขึ้น
Environment:

ดานสังคม เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น
Social:

ดานการกํากับดูแล เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
Governance:

กลยุทธยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม
For a better World

กลยุทธยั่งยืนดานสังคม
For Wellbeing

กลยุทธการกํากับดูแลเพื่อการเติบโต
อยางย่ังยืนดานเศรษฐกิจ

For Sustainable Growth

เปาหมาย (Goal) NET ZERO Carbon
Emission ในป ค.ศ. 2050 ตามแนวทาง
Science Base Target Environmental
Sustainability Strategy
NET ZERO Carbon Emission by
2050 according to Science Base Target

• แผนการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุง
 กระบวนการดําเนินธุรกิจสูสังคมคารบอนตํ่า
 Business development plan and
 business process improvement
 towards a low-carbon society.

เปาหมาย (Goal) สรางผลกระทบดานบวก
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมยอมรับ
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
Social Sustainability Strategy Creating 
a positive impact to enable all groups 
of stakeholders to accept BAFS Group's 
business operations.

• แผนการมีสวนรวมกับชุมชน (Engagement)
 ในการสรางคุณคารวมกันเพื่อยกระดับ
 คุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง
 Community engagement plan on
 creating shared values for
 continuously improving quality of life.

• แผนการสรางธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมและ
 ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย
 โครงการนํารอง "Farm Hug by BAFS
 Group" และโครงการพัฒนาพื้นที่
 Buffer Zone ที่อยูโดยรอบพื้นที่
 การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
 Business plan for giving back to
 community and society according to
 the circular economy, "Farm Hug by
 BAFS Group" project and the Buffer
 Zone development project in areas
 surrounding BAFS Group's business
 establishments.

เปาหมาย (Growth) เรงสรางการเติบโต
ตามสัดสวนโครงสรางรายไดกลุมบริษัท
Governance Strategies for Sustainable
(Economic) Goal Accelerating growth in
proportion to the Group's revenue
structure

1. กลุมธุรกิจการบิน Aviation (50%)
2. กลุมธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน
 Utilities Power (40%)
3. กลุมบริการธุรกิจ Business Solution &
 Services (10%)

• แผนการลงทุนขยายธุรกิจของกลุมบริษัท
 BAFS Group's investment plan for
 expanding businesses.

• การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทที่ยึดหลัก
 การบริหารจัดการท่ีดีและมีจริยธรรม
 Business process adhere to ethical
 management.
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Sustainability
Plans

Goals

Environment

การเชชืื่อมโยงตัวชี้วดัดดด��านความยั่งยนืนของบริษัทกับเปป��าหมายการพัฒนนาทท่ีียั่งยืน 17 เป�าหมาาย
The llinkage betwweeen BAFS' Susstainability Performmance Indicaatoors and the 17 Suusstainable
Deveelopment Gooalss (SDGs)

รายละเอียดของการดําเนินงานตามแผนความย่ังยืน
ที่ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติ SDGs
Details of the implementation of sustainability
plans that respond to Sustainable Development 
Goals (SDGs)

คววามต�อเเนน่ืืองทางงธุรกิจและมมาตรกการตอบสนนนองต�อ
สถถานการรณณ�การแแพร�ระบาาดดของเชื้้อออไวรัสโคโรรนนา 
(COVID--119)
บริษัทมีแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจโดยกําหนดเปนนโยบาย
การบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ พรอมทัง้การปองกนัภัยคุกคามท่ีอาจสงผล
ตอการหยุดชะงักของกิจการ เกนิกวาระดับทีย่อมรับไดตลอดจนการเตรียมการ
เพือ่ทาํใหมคีวามมัน่ใจวาบรษิทัจะสามารถฟนคนืกจิกรรมสาํคัญใหไดภายใน
เวลาที่กําหนด

Buusinesss continnuity annd respoonnse measssures to thhe 
ouutbreakk of coroonaviruus ddiseasse (COVIDDD-19)
BAFS has its business continuity management plan in place
by establishing a business continuity management policy and 
prevention of threats that may cause business interruption 
exceeding acceptable level, as well as making arrangements to 
ensure that the Company is able to resume essential activities 
within the stipulated time.

นโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

Business Continuity Management Policy
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1

Business impact 
analysis and risk 
assessment,

2

Improving 
business 
continuity 
management 
plan to keep it up 
to date,

3

Practicing and 
testing business 
continuity 
management 
plan,

4 

Observing and 
monitoring 
management 
systems, and

5

Management 
review meeting.

โดยแผนบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan : BCP)
กําหนดเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงานไวใน 5 ขั้น ดังนี้

BAFS’ business continuity plan (BCP) is determined as a
framework with 5 operational procedures as follows:

โดยกําหนดผลลัพธทีต่องการจากระบบการบริหารความตอเนือ่งทางธุรกจิ
ISO 22301 : 2019 ทีบ่รษิทัประยกุตใชเปนผลลพัธทีค่าดหวงั (Intended
Outcome) 2 ขอสําคัญ คือ

1. การปองกันภัยคุกคามที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักเกินระยะเวลา
 ที่ทนไดสูงสุด

2. การฟนคืนบริการใหไดตามที่กําหนด

According to the business continuity management systems 
ISO 22301 : 2019 adopted by the Company, BAFS determines 
2 significant Intended outcomes as: 

1.  Protection against threats that cause interruptions 
 beyond the maximum tolerable period. 

2. Restoring services as determined.

ทั้งนี้ในการจัดการระบบจะรวมถึงการกําหนดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอกิจการไวใน 7 ภัยคุกคาม เพื่อระบุแนวทางการตอบสนอง
ตอภัยคุกคามแตละประเภทไวอยางครบถวน รวมถึงการพิจารณาประเมิน
เพ่ือนาํไปสูการฝกซอมแผนตอบสนองตอภยัคกุคามเปนประจาํทุกป ซึง่ภยัจาก
โรคติดตออันตราย (Dangerous Contagious Disease) เปน 1 ภัยคุกคาม
ทีร่ะบไุวในคูมอืบรหิารความตอเนือ่งทางธรุกจิ ซึง่มรีายละเอยีดทีก่าํหนดเปน
แผนฉุกเฉนิกรณกีารเกดิโรคระบาด (Pandemic Plan) และคูมอืการเฝาระวงั
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

The business continuity management systems include
determination of 7 potential threats and impacts on the businesses 
for identifying comprehensive approaches to response to each 
type of threat as well as assessment considerations that lead to 
annual rehearsal of incident response plans. Dangerous contagious 
disease is one among the threats identified in the Handbook of 
Business Continuity Management, which is detailed in the Pandemic 
Plan and Coronavirus Disease (COVID-19) Surveillance Manual.
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กาารดําเนินนงานขอองบริษทัเพื่อตอบสสสนองต�อสสถถานการณณ��
กาารแพร�รระะบาดเชื้้อไวรัสโคคโรรนา (CCOOVID-199))
บริษัทรับมือสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ในชวงที่ผานมา
ตามแผนการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน หรือ Business Continuity Plan
(BCP) และผานที่ประชุมฝายบริหารโดยมีกรรมการผู อํานวยการใหญ
เปนประธานและมีผูอํานวยการฝายตางๆ เปนกรรมการ ซึ่งเปนการประชุม
เพื่อจัดทําแผนรับมือกับสถานการณ COVID-19 และกับการแพรระบาด
ดังกลาว

BAAFS’ RReesponsse to thee OOutbreeaak of Corroonavirus 
Dissease ((COVIDD-19)
BAFS had handled the COVID-19 situation according to 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. 

PLANNING RECOVERY MANAGEMENT ONGOING
OPERATION

RISK PROCEDURESRESILIENCE

COVID-19

มาตรรการตอบสนนอองเพื่อคงควาามต�อเน่ืองทางงธุรกิจจ
Respponse meaasuures for maiintaining bussinesss continuittyy
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กาารบริหาารรจัดการรภาวะวิกฤฤติ COOVVID-19 ขขอองบริษัท 
(Crisis MMaanagemment)
คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามสถานการณ ผานการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัทัง้วาระปกติและวาระพิเศษเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในเร่ืองดังกลาว
นอกจากน้ี ที่ประชุมฝายบริหารไดมีการพิจารณาความเสี่ยงและมีมติดําเนิน
มาตรการปองกนัโรคระบาด COVID-19 โดยดาํเนนิการตามคูมอืระบบบรหิาร
ความตอเน่ืองทางธุรกิจและพิจารณาผลกระทบดานการเงินควบคูไปดวย
โดยทีมผูบริหารมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่มีตอ
บริษัท ดังนี้

1) ดาน Business: จากผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
 ที่มีการชะลอตัวซึ่งอาจใชเวลาฟ นตัวนานกวาที่คาดการณไวจาก
 การระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอการดําเนินงานท้ังตอรายได
 และกระแสเงินสดของบริษัท ปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลองเพียงพอ
 ตอการดําเนินงานโดยรวมและยังสามารถชําระหนี้สถาบันการเงินและ
 เจาหนี้การคาไดตามปกติ โดยบริษัทยังคงมีวงเงินหมุนเวียนสํารอง
 ทีเ่พยีงพอ อกีทัง้ บรษิทัยงัไดดาํเนินการขอวงเงินหมุนเวยีนเพ่ิมเติมจาก
 สถาบันการเงินอีกจํานวนหน่ึงเพื่อเปนวงเงินสํารองในการรองรับ
 สถานการณท่ีอาจมีความจําเปนในอนาคต รวมถึงไดรับการอนุมัติให
 ขยายระยะเวลาการชําระหน้ีกับสถาบันการเงิน เพ่ือลดความเส่ียง
 ดานสภาพคลองในกรณีที่สถานการณยืดเยื้อ

2) ดาน Operation: จากสถานการณ COVID-19 ทําใหปริมาณเที่ยวบิน
 ลดลงกวา 60% เปนผลมาจากมาตรการปดนานฟาของประเทศ
 สงผลกระทบตอรายไดหลักของธุรกิจอยางมากจากการท่ีจํานวน
 เท่ียวบินลดลงทําใหการบริการเติมนํา้มนัอากาศยานก็ลดลงตามจํานวน
 เที่ยวบิน แตทั้งนี้บริษัทยังมีรายไดอื่นๆ จากผลประกอบการของบริษัท
 ในเครือซึ่งยังสามารถบริหารจัดการธุรกิจไดจากสถานการณดังกลาว
 ในสวนนี้บริษัทถือเปนตัวเรงในการขยายธุรกิจเพื่อลดการพ่ึงพิงของ
 ธรุกิจหลักและหารายไดอืน่ๆ ทาํใหเปนการกระจายความเส่ียงของธุรกิจ
 ไดในอนาคต

COOVID-1199 Crisis Manaageementt
The Board of Directors has monitored the situation through the 
Board's regular meetings and special meetings to set operational 
plans on this matter. Moreover, the management meetings have 
considered risks and resolved to implement measures to prevent 
the spread of the COVID-19 pandemic by following the Business 
Continuity Management System Manual and considering financial 
impacts as well. The management team has assessed the impact 
of the COVID-19 situation on the Company as follows:

1) Business aspect: a slowdown in tourism caused by the
 COVID-19 outbreak may take longer time to recover than 
 expected. As a result, it affects BAFS’ operations, revenue, and 
 cash flow. At present, BAFS still has sufficient liquidity for
 overall operations and is able to settle debts with financial 
 institutions and trade creditors as usual, while having
 sufficient revolving reserve. In addition, BAFS has requested
 additional revolving credit from financial institutions as
 reserve which may be necessary for accommodating any 
 unexpected future situations. BAFS has also been approved
 by financial institutions for extensions of repayment periods
 to reduce liquidity risk in case of a protracted situation.

2) Operation aspect: due to the COVID-19 situation, the number 
 of flights decreased by over than 60% as a result of the 
 country's airspace closure measures. This had a significant 
 impact on the business's core revenue as aircraft refuelling 
 services were reduced according to the decreased number 
 of flights. However, BAFS also receive other revenues from the
 operating results of its subsidiaries which are still able to 
 manage the businesses during this situation. In this respect, 
 BAFS considers it a business expansion accelerator to
 reduce dependence on the core business and generate other
 income in order to diversify business risks in the future.

3) Financial aspect: BAFS was financially impacted by the
 situation as its service volume had declined, resulting in
 a drop in service revenue by more than 60%. According to
 the management meeting with all employees at superior
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3) ดาน Financial: บริษัทไดรับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ
 ดังกลาวจากการที่ปริมาณการบริการลดลงทําใหรายไดคาบริการ
 ลดลงมากกวา 60% ซึ่งจากการประชุมฝายบริหารรวมกับพนักงาน
 ในระดับผูบังคับบัญชาระดับตนข้ึนไปท้ังหมดไดหารือรวมกันเพ่ือหา
 มาตรการลดคาใชจายภายในบริษัท โดยกําหนดมาตรการปรับลด
 เงินเดือนผูบริหาร ปรบัลดคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการบริษทั 
 การลดการทาํงานลวงเวลาของพนกังานและคาใชจายทีไ่มจาํเปน ทัง้หมด
 รวมถึงชะลอการลงทุนที่ยังไมเรงดวนออกไป และมุงเนนการบริหาร
 จัดการตนทุนที่ดี โดยบริษัทมีประมาณการการปรับลดคาใชจายลง 
 400 ลานบาท ซึ่งลดลงจากคาใชจายรวมของป 2562 คิดเปน 25% 
 โดยเปน Variable Cost ลดลง 48% และ Fixed Cost ลดลง 17%

การบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมสีวนไดสวนเสีย อยางรอบดานในสถานการณ 
COVID-19 (Impact Mitigation) บริษทัมกีารจัดการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
แกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ดังนี้

พนกังาน: บรษิทัใหความสาํคญักบัการดแูลสขุอนามยัและปองกนัความเส่ียง
จากการตดิเช้ือใหแกพนกังานโดยทาํประกนัสขุภาพ COVID-19 ใหกบัพนกังาน
จดัเตรียมหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลใหกบัพนักงานทุกคน มกีารจัด
ทีพ่กัอาศยัภายในบรษิทัสาํหรบัพนกังานทีต่องเดนิทางไกลและอยูในพืน้ทีเ่ส่ียง
นอกจากนี้บริษัทไมมีนโยบายปรับลดจํานวนพนักงานและคงอัตราเงินเดือน 
ยกเวนฝายบริหารที่สมัครใจควบคุมคาใชจายโดยลดเงินเดอืน 10%-50% 
ตามตําแหนงงาน ตลอดจนยืดระยะเวลาผอนชําระเงินตนและดอกเบ้ียสําหรับ
พนกังาน ทีม่กีารกูเงินในธนาคารท่ีบรษิทัดาํเนนิงานเร่ืองกองทุนสาํรองเล้ียงชพี

ลูกคา: บริษัทมุงเนนการบริหารจัดการน้ํามันในคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งบริษัทเปนผูประสานงานกลาง ระหวางบริษัทสายการบินกับบริษัทนํ้ามัน
เพ่ือใหมีการบริหารจัดการน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่สถานการณ
ยังไมกลับมาสูสภาวะปกติ

คูคา: บริษัทไดสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทตอ
สถานการณ COVID-19 ไปยังคูคาที่เปนรายสําคัญในหวงโซอุปทาน รวมถึง
บริษัทในกลุมบริษัท BAFS GROUP

 level and upper levels, there was a discussion to establish
 measures for reducing the Company’s expenses, for instance,
 reductions of executive salaries, meeting allowances and
 directors' remunerations, employee overtime and all
 unnecessary expenses, including slowing down the
 investments that are not urgent and focusing on good cost
 management. BAFS estimates the cost reduction of
 400 million baht, a 25% reduction from the total expenses
 in 2019, which is a 48% decrease in variable costs and a
 17% decrease in fixed costs.

Impact mitigation and inclusive approach to stakeholder
care during the COVID-19 situation BAFS has mitigated the 
impact on internal and external stakeholders as follows:

Employee: BAFS attaches  importance to hygiene and prevents risk 
of infection for employees by providing the COVID-19 insurance, 
masks and alcohol gel for all employees, as well as arranging 
workplace accommodations for employees who have to travel 
long distances and are in high-risk areas. In addition, BAFS has
a no-layoff policy and maintains the salary rates, except for the 
executives who voluntarily control expenses by reducing their 
salaries by 10%-50% according to the positions. BAFS also extends 
principal and interest repayment period for employees who have 
loans from the bank which BAFS has invested in provident fund.

Customer: BAFS has focused on efficient management of fuel 
stockpiles as BAFS is the central coordinator between airline 
companies and oil companies, in order to ensure efficient fuel 
management while the situation has not returned to normal.

Supplier: BAFS has communicated its crisis management
regarding the COVID-19 situation to key suppliers in the supply 
chain, including the companies in BAFS Group.

Shareholder: BAFS held its shareholders' meetings according 
to the social distancing measures, as well as provided online 
communication channels for shareholders who were unable 
to attend the meetings. BAFS has communicated and provided 
information to stakeholders as being requested and through
various meetings with stakeholders, including reporting quarterly 
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ผูถอืหุน: บรษิทัไดจดัการประชุมผูถอืหุนภายใตมาตรการ Social Distancing
รวมถงึเพิม่ชองทางออนไลน เพือ่การสือ่สารระหวางกนัใหกบัผูถอืหุนท่ีไมสะดวก
เขาประชุม บริษัทไดมีการสื่อสารและสงขอมูลใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทัง้ทีเ่ปนขอมลูทีผู่มสีวนไดสวนเสยีขอขอมลูเขามาและผานการประชมุรวมกบั
ผูมสีวนไดสวนเสยีตามการประชมุตางๆ รวมถงึการรายงานผลการดาํเนนิงาน
ประจําไตรมาสใหกับผูถือหุนในงาน Opportunity Day ซึ่งมีการรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ COVID-19 ในที่ประชุมดวย

ชุมชนและสังคม: หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับชุมชนโดยรอบสถานท่ีดําเนิน
กิจการของบริษัทท้ังพื้นท่ีดอนเมืองและสุวรรณภูมิไดมีการทบทวนแผนงาน
การมีส วนร วมกับชุมชน เพื่อนําประเด็นที่ เกี่ยวของกับสถานการณ
COVID-19 ไปปรับแผนชุมชนประจําปตามความเหมาะสมกับสถานการณ
เปนการสรางความเช่ือมัน่ตอการดําเนินงานของบริษทัทัง้ในสถานการณปกติ
และสถานการณวิกฤติ ในสวนของการดูแลและรับผิดชอบสังคมนั้น บริษัท
ดําเนินการตามแผนการมีสวนรวมกับชุมชน โดยมีแผนงานทั้งในเชิงปองกัน
และแกไขตามสถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

กาารวางแผผนฟ��นฟฟููธุรกิจหหลังงสถานกกการณ� COOVVID-19 
(Businessss Recoovery)
จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลกระทบเปนวงกวาง
ไปท่ัวโลกสะทอนใหเห็นความจําเปนของภาคธุรกิจในการขับเคล่ือนไปสู
เปาหมายเพ่ือความย่ังยืน โดยบริษัทมีการกําหนดแนวทางเพื่อใหองคกร
สามารถปรับตัวตอปจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในมิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้

- มิติเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจถูกกระตุนใหปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองตอ
 การเปลีย่นแปลงทางสิง่แวดลอมและสงัคม เชน Digital Transformation 
 การปรับทักษะของพนักงานใหทันต อการเปลี่ยนแปลงองค กร
 เปนแนวทางการบรหิารจดัการของบรษิทัเพือ่สามารถปรบัตวัใหรองรบั
 ตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองตามแนวทางการเปน
 องคกรแหงความยั่งยืน

- มิติสังคม การปรับตัวใชวิถีชีวิตแบบ Contactless Society เชน
 การประชุมออนไลน การอุปโภคบริโภคโดยใชบริการโลจิสติกส
 การดูแลสุขภาพเพ่ือสวนรวม Health Well-being

- มิติสิ่งแวดลอม ธรรมชาติฟนตัวไดอยางรวดเร็ว มลภาวะทั่วโลกลดลง
 จากนโยบายลดการเดินทาง ลดกิจกรรม และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

results to shareholders in the meeting on the Opportunity Day, 
which also contained the information about dealing with the 
COVID-19 situation.

Community and Society: BAFS’ units related to communities 
surrounding its operating sites in Don Mueang and Suvarnabhumi 
areas had reviewed the community engagement plans in order 
to annually adjust the plans according to the issues relevant 
to the COVID-19 situation as appropriate, to build confidence 
in BAFS’ operations in both normal and critical situations. With 
regard to social care and responsibility, BAFS has implemented 
the community engagement plans which comprise preventive
and corrective action plans in accordance with emergency
situations that have arisen.

Buusinesss recovvery plaannning afftter the COOOVID-19 
sittuationn
The COVID-19 situation causing a wide impact worldwide has 
reflected the necessity of the business sector on driving
towards sustainability goals. BAFS has set guidelines to enable
the organization on adapting to the changing factors in economic, 
social and environmental dimensions as follows:

- Economic dimension: The business sector is urged to adapt
 to environmental and social changes, such as digital
 transformation and improving employees' skills to keep up
 with organizational changes. These are BAFS’ management 
 approaches for being able to adapt to emerging changes, 
 which are in line with the guidelines for being a sustainable 
 organization.

- Social dimension: adapting to a contactless society such as 
 online meetings, consumer's usage behaviour of logistics 
 services, and public health well-being.

- Environmental dimension: nature recovers rapidly, global 
 pollution is reduced due to policies on reductions of travel 
 and activities, and changing lifestyles. However, sustainable 
 recovery requires continual development towards goals to 
 tackle climate change and achieve green business. 

BAFS has determined the business direction of BAFS and BAFS 
Group to keep moving in the same direction and are ready for 
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 ใชชีวิต ทั้งนี้การฟนตัวอยางยั่งยืนตองอาศัยการพัฒนาอยางตอเนื่องสู
 เปาหมายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ
 ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้บริษัทมีการกําหนดทิศทางของการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
กลุมบริษัท เพื่อใหไปในทิศทางเดียวกันและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
ปจจยัความเสีย่งทางธรุกจิอยูแลว แตเพือ่ใหสามารถทนัตอความเปลีย่นแปลง
ซึง่ถกูกระตุนจากการเกิดวกิฤต ิ COVID-19 ใหเรว็ขึน้นี ้ทาํใหบรษิทัพจิารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. บริษัทมีกลยุทธเพ่ือการเติบโต เพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจากธุรกิจหลัก
 และรองรับ Digital Transformation

 - การขยายการลงทุนดานการบริการน้ํามนัอากาศยาน (Core Business)

 - การขยายการลงทุนไปในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนั (Adjacent Business)

 - การขยายลงทนุไปสูธรุกจิใหม โดยการลงทนุในธุรกจิทีช่วยสนบัสนนุ
  ความย่ังยนืและเปนมติรกับสิง่แวดลอม (Diversification Business)

2. การพัฒนาบุคลากรให Smarter และ Stronger โดยใชเทคโนโลยี 
 นวตักรรม มาผนวกทศิทางกลยทุธกลุมบรษิทัตามเปาหมายเพือ่ความยัง่ยนื

3. การสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกร โดยสงเสริมการขับเคล่ือนใหเกิด
 การปรับเปลี่ยนทั้งแบบ Formal (กฎ ระเบียบปฏิบัติ ระบบการบริหาร
 จดัการ) และ Informal (ทศันคติ คานยิม พฤติกรรม) เกดิเปนวฒันธรรม
 ความยั่งยืน Sustainability Culture

สําหรับแผนระยะยาวกลุมบริษัทมีแผนปรับกลยุทธทางธุรกิจเพ่ือใหสามารถ
สานตออุดมการณทางธุรกิจ ในการสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางยั่งยืน 
โดยการขยายธุรกิจหลักไปยังสนามบินที่มีศักยภาพท้ังในและตางประเทศ
และเพิ่มสัดสวนของรายไดจากธุรกิจอื่นๆ จากเดิมรายไดของกลุมบริษัท
แบงเปนรายไดจากธุรกิจหลัก 80% และธุรกิจอื่นๆ 20% โดยบริษัท
ตั้งเปาหมายโครงสรางรายไดจากธุรกิจหลัก (Core Business) และธุรกิจ
ใหมอื่นๆ (Non-Core Business) ในอัตรา 50:50 โดยบริษัทมีแนวทาง
ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน การขยายไลนการผลิตรถเติมนํ้ามันและ
รถสนับสนุนภาคพ้ืนดินภายในสนามบินทีข่บัเคล่ือนโดยพลังงานไฟฟาซ่ึงตอง
มกีารออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะและใชเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมท่ีทนัสมยั 
อีกทั้งหาชองทางท่ีจะลงทุนในธุรกิจใหมๆ ทั้งในธุรกิจพลังงานทดแทนและ
ธุรกิจพัฒนาซอฟแวร เปนตน

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 business (Adjacent
  Business), and 

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

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.

With regard to long term plans, BAFS Group has a plan to adjust
its business strategies to be able to carry on its business philosophy 
of creating sustainable energy security, by expanding its core
business to potential airports both domestically and internationally 
and increasing the proportion of income derived from other
businesses. BAFS Group's revenue is divided into the incomes from 
the core business at 80% and other businesses at 20%. BAFS has 
set its revenue structure with the incomes from its core business 
and non-core business at a ratio of 50:50. BAFS also has planed to 
nvest in related businesses, such as expanding the production
lines of electric-powered refuelling vehicles and ground support 
vehicles that require specific engineering designs and modern 
engineering technology systems, as well as looking for channels
to invest in new businesses including the renewable energy
business and the software development business, etc.
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สรุปผลการดําเนินงานความยั่งยืน และแผนการดําเนินงานในอนาคต
Sustainability Performance and Future Business Plans
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2561-2562
2018-2019

2563-2564
2020-2021

2559-2560
2016-2017

UN announced
the global

agenda; SDGs.

2558
2015

2559 - 2563
BAFS began to set the
5-year strategic plan,
2016 - 2020.

  Identifying supply chain

  Identifying stakeholder groups

 Determining sustainability material topics

 The 5-year strategic plan 2016 - 2020

 8 sustainability action plans

2573
2030

 Operating business to create shared
 value through the value chain

 Delivering value to stakeholders across
 the supply chain in a balanced
 manner covering three dimensions

 Good corporate governance
 (CG)

 KM to innovation.

 Growth Strategy

 License to operate and positive
 social impact

สรุปผผลการดําเนนิงงานเพื่อความมยั่งยืนตามกลลยุทธ�อองค�กร 255599-2564
Susttainability Peerrformance AAccording to CCorpoorate Strateeggy 2016-2021

ในชวงป 2563-2564 ที่ผานมาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตออตุสาหกรรมการทองเท่ียวและ
ธุรกิจการบินของโลกและของไทยอยางรุนแรงสงผลตอปริมาณการให
บริการเติมนํ้ามันเครื่องบินของบริษัทลดลงอยางมากซึ่งรวมถึงรายได
รวมของกลุมบริษัทก็ลดลงตามไปดวย ดวยเหตุดังกลาวบริษัทจึงจําเปน
ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน โดยมี
นโยบายรกัษาสภาพคลองและกระแสเงนิสดใหเพยีงพอตอการดาํเนนิงาน
ของกลุมบริษัท

During 2020-2021, the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
brought the tourism and aviation industries of the world and 
Thailand to a standstill, resulting in a decline in the aviation 
fuel volume which also causes a decrease in total revenue 
of BAFS GROUP. Therefore, it is necessary for BAFS to focus 
on the financial risk management by imposing a policy to 
maintain cash liquidity and an adequate cash flow for BAFS 
Group’s operations.
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แมวาบริษัทจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติ COVID-19 แตดวย
พืน้ฐานทีด่ขีองการกาํกบัดแูลกจิการ การบรหิารจดัการความเสีย่ง การบรหิาร
จัดการความรู (Knowledge Management) ที่นําไปสูการสรางเสริม
นวัตกรรม ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของการดําเนินงานตามกรอบกลยุทธเพื่อ
ความยั่งยืนซึ่งขยายการสิ้นสุดมาเปนป 2564 นั้น

บริษัทยังสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนกลยุทธเพื่อการเติบโต
(Growth Strategy) เพือ่เสริมสรางความม่ันคงทางการเงินแกกลุมบริษทัภายใต
การดําเนินงานของบริษัทยอย ทั้งการเตรียมความพรอมสําหรับการลงทุน
ในระบบบรกิารเตมินํา้มนัทีส่นามบนิแหงใหม การประกอบ จดัจาํหนาย และ
สงออกรถเตมินํา้มนัอากาศยานไปยงัประเทศในภมูภิาค การพฒันานวตักรรม
และธุรกิจ Digital Solution และการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ซึง่เปดดาํเนนิการเชงิพาณชิยแลว ทาํใหบรษิทัสามารถรบัรูรายไดทนัทใีนป 2564 
รวมถงึโครงการขยายระบบทอขนสงนํา้มนัสายเหนอืของ บรษิทั ขนสงนํา้มนั
ทางทอ จํากัด ไดมีการดําเนินการกอสรางระบบขนสงนํ้ามันทางทอขยายไป
ยังภาคเหนือและคลังนํ้ามันพิจิตรและคลังนํ้ามันนครลําปาง แลวเสร็จและ
ไดเปดใหบริการ ซึ่งโครงการขนสงนํ้ามันทางทอนี้เปนระบบปดที่ปองกัน
ไอระเหย ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และฝุนละอองขนาดเลก็หรอื 
PM2.5 มีความปลอดภัยสูง ทั้งชวยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการชํารุด
ของพ้ืนผิวถนนจากการขนสงทางรถบรรทุก ที่สําคัญยังชวยสนับสนุนการ
จางงานในชมุชนพรอมกบัการพฒันาชมุชนในพืน้ทีใ่หเกดิความยัง่ยนืรวมกนั
ซึง่โครงการน้ีถอืวากลุมบริษทัสงมอบคุณคาทางสังคมจากกระบวนการดําเนิน
กิจการเพื่อสรางผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบตอสังคม ในสวน
ของการสงมอบคณุคาดานสิง่แวดลอมบรษิทัไดรบัการรบัรองใหเปนบรษิทัทีม่ี
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย หรือ CARBON NEUTRAL 
COMPANY ตามเจตนารมณในการดาํเนนิธรุกจิทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ
เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทในอนาคตตอไป

The COVID-19 outbreak had caused severe impacts on BAFS.
Notwithstanding this and based on the good governance principles, 
efficient risk management, and knowledge management towards 
innovation which was a key guideline for the implementation 
according sustainability strategic framework extended to 2021; 
BAFS could successfully execute the Growth Strategy to strengthen 
BAFS Group’s financial 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; innovation development 
and digital solution business; the investment in solar power plants 
which enabled BAFS to realize earning of revenues from power 
plants which have already been in full commercial operation. 
For the northern fuel pipeline transportation project (NFPT), Fuel 
Pipeline Transportation Limited had completed the constructions 
and operated for commercial services at Phichit and Lampang 
depots. NFPT is a mode of fuel transportation which is a closed 
system. It prevents leaks of oil vapours, 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. BAFS Group considers that it has delivered 
social value through the project implementation which creates 
positive impacts and reduces negative impacts on society. In 
regard to delivering environmental value, BAFS is certified as 
Carbon Neutral Company in alignment with its policy to carry
environmental friendly business, underlining business
approaches of BAFS GROUP.
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จะเหน็ไดวาบรษิทัไดวางรากฐานไวอยางมัน่คงในการดาํเนนิธรุกจิเพือ่รองรบั
โอกาสในอนาคตพรอมกับเสริมสรางความยั่งยืนใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ทกุภาคสวนครอบคลุมทัง้ 3 มติ ิเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอม บรษิทัยังคง
มุงม่ันในการเปนตนแบบท่ีดขีองการเปนผูนาํดานการบริการพลังงานท่ีดาํเนิน
ธุรกิจตามกรอบความยั่งยืนเพื่อสรางผลลัพธเชิงบวกหรือ Positive Impact 
และใหไดมาซ่ึง Social License to Operate หรอืการยอมรับจากสงัคมและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการประกอบกิจการ ทั้งน้ีผลลัพธดังกลาวยังสอดคลอง
และตอบสนองตอเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยืนของสหประชาชาติ ทีเ่รยีกวา
Sustainable Development Goals ที่กําหนดการบรรลุเปาหมายรวมกัน
ของโลกในป 2573

แผผนการดดําาเนินกิจจการในออนนาคต
ในป 2564 ที่ผานมา แมวาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ 
COVID-19 จะสงผลใหบริษัทสูญเสียรายไดบริการจากการบริการนํ้ามัน
อากาศยานอยางมีนัยสําคัญ แตเนื่องจากบริษัทไดมีการเตรียมแผนกลยุทธ
เพื่อการเติบโตของกลุ มบริษัทไวลวงหนา โดยมีการบริหารความเส่ียง
ในประเด็นของการพ่ึงพิงแหลงรายไดหลักจากธุรกิจบริการน้ํามนัอากาศยาน 
(Core Business) จึงทําใหบริษัทมีรายไดจากธุรกิจอื่นเขามาบางสวน
สงผลใหไดรบัผลกระทบนอยกวาทีค่าดการณไว นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถ
ขยายธรุกจิโดยเขาถอืหุนในบรษิทัตางๆ ท่ีดาํเนินธรุกจิเกีย่วของกบัธรุกจิหลัก 
(Adjacency Business) และธุรกิจใหม (Diversification) ทําใหในปจจุบัน
มีบริษัทซึ่งเปนบริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 13 บริษัท 

ดวยขอบเขตการดําเนนิธุรกิจทีก่วางข้ึนในโลกธุรกจิไรพรมแดนท่ีเปลีย่นแปลง
อยางรวดเร็ว บรษิทัจงึตระหนักถึงความจําเปนทีจ่ะตองเร่ิมจดัทาํแผนกลยุทธ
กลุมบรษิทั เพือ่กาํหนดทศิทางการดาํเนนิธรุกจิทัง้กลุมบรษิทัใหสอดคลองกนั
ดวยการยึดมั่นในปณิธานเดียวกันคือ “เติมพลังกาวหนา นําพาโลกยั่งยืน : 
Uplift and Power The World to a New Height” ทั้งนี้ แผนกลยุทธกลุม
บริษัทป 2565-2569 ไดกําหนดกลยุทธหลักเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน
3 กลยุทธ กลาวคือ

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 social license to operate from society 
and its stakeholders. BAFS’ business approach is consistent with 
and responsive to the United Nations’ Sustainable Development 
Goals (SDGs) which are set to be achieved at global level by 2030

Fuuture BBuusinesss Planss
In 2021, the outbreak of coronavirus disease or COVID-19 had 
caused substantial loss of revenue from the aviation fuel
service business; however, BAFS has prepared a strategic growth 
plan for BAFS Group in advance to create revenue stability by 
managing risks relating to reliance on the revenue gained from 
its core business. Subsequently, BAFS earned income from other
businesses, resulting in less impact than expected. In addition, 
BAFS was able to expand its business by acquiring shares in various 
companies operating adjacency businesses and new businesses 
(diversification). At present, there are 13 companies which are 
BAFS’ subsidiaries and associated companies. 

Since BAFS’ scope of operations has become greater in the 
seamless global business that is changing rapidly, BAFS therefore 
realises the needs to prepare BAFS Group's strategy plan to
align the business direction of the entire Group by upholding
the same determination of “Uplift and Power the World to
a New Height”. BAFS Group's strategy plan 2022-2026 includes
three key strategies as operational guidelines, namely:
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• กลยุทธเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) ไดมีการ
 กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยจัดโครงสรางกลุ มธุรกิจภายใต
 การดําเนินงานของกลุมบริษัทแยกตามลักษณะธุรกิจและประเภท
 อตุสาหกรรมโดยมีพื้นฐานจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การตอตาน
 คอรรัปชั่น มุงเนนการเตบิโตอยางสมดลุและยัง่ยนื ทัง้ในมติขิองเศรษฐกิจ 
 สงัคม และสิง่แวดลอม มีโครงสรางกลุมธุรกิจแบงเปน 3 กลุมดังนี้

 1) ธุรกิจที่เกี่ยวกับอากาศยาน (Aviation) ประกอบดวย บริษัทและ
  บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยาน กลาวคือ บริษัท 
  ไทยเชื้อเพลิงการบิน จํากัด บริษัท บาฟสอินเทค จํากัด และบริษัท 
  โกลเบิลแอโรแอสโซซิเอทส จํากัด 

 2) ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสาธารณูปโภค และพลังงาน (Utility & Power) 
  บริษัทในกลุมธุรกิจนี้ประกอบดวยธุรกิจดานสาธารณูปโภค และ
  ดานพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม กลาวคือ บริษัท ขนสงนํ้ามัน
  ทางทอ จาํกดั บริษทั บพีทีจี ีจาํกดั และบรษิทั บาฟส คลนี เอนเนอรยี่
  คอรเปอเรชั่น จํากัด รวมทั้งบริษัทยอยอีกจํานวน  7 บริษัท 

 3) ธรุกิจดานการบริหารจัดการและธุรกิจบริการ (Business Solutions 
  & Services) บรษิทัในกลุมธรุกิจนี ้ประกอบดวย บรษิทั บรกิารน้ํามนั
  อากาศยาน จาํกดั และบรษิทั บาฟส อนิโนเวชัน่ดเีวลลอปเมนท จาํกดั

กลุมบริษัทประมาณการวา เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธในป 2569 สัดสวนรายได
ตามกลุมอตุสาหกรรม ซึง่ประกอบดวยกลุม Aviation : กลุม Utility & Power : 
กลุม Business Solutions & Services จะมีสัดสวน 50:40:10 ซึ่งแตละ
บริษัทยอยมีการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดงักลาว นอกจากนี ้กลุมบรษิทัมุงเนนการดาํเนินธรุกจิอยางยัง่ยนื เพือ่ใหเกดิ
การยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดวยการจัดทําโครงการนํารอง
ปลูกพืชเกษตรอินทรีย โครงการพัฒนาพื้นที่ Buffer zone รวมกับชุมชน
ในเขตพืน้ทีก่ารดาํเนนิธรุกจิของกลุมบรษิทั สาํหรบัดานสิง่แวดลอม กลุมบรษิทั
อยูระหวางการศึกษาและจัดทําแผนระยะยาว เพื่อมุงสูการเปนเปาหมาย
การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero Target) ภายในป 2593

• Sustainable Growth Strategy According to the operational
 framework, BAFS Group’s business groups are structured 
 and categorized by business type and industry type.
 All business groups adhere to good corporate governance
 and anti-corruption, as well as focus on balanced and
 sustainable growth in terms of economy, society and
 environment. BAFS Group’s business structure includes
 3 business groups as follows:

 1) Aviation business group consists of BAFS and its
  subsidiaries that operate the aviation business, namely
  Thai Aviation Refuelling Co., Ltd., BAFS INTECH Co., Ltd.
  and Global Aero Associates Co., Ltd.

 2) Utility & Power business group consists of the companies
  that operate the businesses relating to utility, renewable 
  energy and environment, namely Fuel Pipeline
  Transportation Limited, BPTG Co., Ltd., and BAFS Clean
  Energy Corporation Co., Ltd., including 7 other subsidiaries. 

 3) Business Solutions & Services group consists of Intoplane
  Services Co., Ltd. and BAFS Innovation Development Co., Ltd.

According to its strategy plan 2022-2026, BAFS Group estimates 
that by the end of 2026, the proportion of revenue by industry 
group, which includes Aviation Group: Utility & Power Group:
Business Solutions & Services Group, will be 50:40:10. Each
subsidiary has prepared its business plan in order to achieve the 
goal. In addition, BAFS Group focuses on operating sustainable 
businesses to achieve acceptance from all groups of stakeholders, 
therefore establishes a pilot project for growing organic crops
and a buffer zone development project together with the
communities in its business areas. In regard to the environment, 
BAFS Group is studying and developing a long-term plan to
achieve a net zero target by 2050.
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• กลยุทธเปลี่ยนแปลงองคกร (Organization Transformation
 Strategy) เพ่ือใหโครงสรางการดาํเนนิงานของกลุมบรษิทัมปีระสทิธภิาพ
 และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกลุมธรุกจิ บรษิทัอยูระหวางดําเนนิการ
 ปรับโครงสรางองคกรแบบรวมศูนยการบริหารจัดการสวนกลางเปน
 สายงานองคกร (Corporate) โดยมุงเนนความยืดหยุนและคลองตัว
 รวมท้ังสงเสริมการทํางานและความรวมมือขามหนวยธุรกจิและหนวยงาน
 ภายในองคกร (Cross-silo collaboration)

• กลยุทธบริหารทรัพยากรมนุษย (People Strategy) บุคลากร
 กลุมบริษัทเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย
 ตามแผนกลยทุธ ดงันัน้ จงึมุงเนนการพฒันาบุคลากรอยางตอเนือ่ง เพือ่เพิม่
 ศกัยภาพในการทํางานและสรางบคุลากรมืออาชีพ ใหมคีวามพรอมในการกาวสู
 ตาํแหนงงานท่ีสงูขึน้และสามารถบริหารจดัการงานไดอยางมปีระสทิธผิล 
 รวมทั้งมีความคิดสรางสรรคปรับปรุงการทํางานสอดรับกับโลกธุรกิจ
 ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
 ทัง้ในระดับบรหิาร (Uplifting Leader) และพนกังาน (Young Taent)

แผนงานดงักลาว เปนกรอบในการขบัเคลือ่นอนาคตและสรางรายไดเพือ่เสรมิ
ศกัยภาพในการเตบิโตของกลุมบรษิทั  เพือ่ใหมัน่ใจไดวาธรุกจิของกลุมบรษิทั
จะมีรากฐานท่ีมั่นคง แข็งแรง สามารถทนตอปจจัยภายนอกตางๆ ที่จะมา
กระทบและเติบโตไดอยางย่ังยืน

• Organization Transformation Strategy To ensure that BAFS
 Group’s corporate structure is efficient and in line with 
 changes of the business groups, BAFS is undergoing a
 centralized reorganization process by adjusting its central 
 management to be the corporate department, with a focus 
 on flexibility and agility, as well as promoting cross-silo
 collaboration.  

• People Strategy People are the key factor driving the
 organization to achieve its strategic goals. Therefore, BAFS 
 Group has developed its people continuously to increase
 their potential and ensure professional personnel’s
 readiness in order to be promoted to higher positions and
 able to manage works effectively, as well as to have creative 
 thinking and adaptability skills for working in constantly 
 changing business world. BAFS Group has the plans for
 developing personnel with high potential at the management
 level (uplifting leader) and employees (young talent).

The aforementioned plans are a framework for driving the future 
and generating revenue to enhance BAFS Group's growth potential, 
and ensure that its businesses will have solid foundation for 
withstanding various external factors and growing sustainably.

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 47



บาฟส�กับการกํากับดูแลกิจการ
Corporate Governance
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Case

100% of the total number of executives
and employees had taken the Code of Conduct
test and  achieved an average score of 94.5%

Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) 2021 by Thai Institute of Directors (IOD)

          “(Excellent)”

No corruption incident (Disclosure 205-3)

การรกํากับดูแลลกกิิจการ
Corrporate Goovvernance

กาารปฏิบบบััติตามมหลักกการรกํากัับบดูแลกิจจกการท่ีดี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดเีปนรากฐานสําคัญในการดาํเนนิธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ) การกาํกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยเชื่อมั่นวาจะสามารถนําพาบริษัทใหบรรลุเปาหมาย และเติบโต
อยางยัง่ยนื รวมทัง้สรางความมัน่ใจตอผูถอืหุน และผูมสีวนไดสวนเสยีทกุฝาย

Goood CCoorporrate Goovvernaannce Praacctices
(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 confidence of all shareholders and stakeholders. 
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บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ป 2549 และ ป 2555 ตลอดจนไดปรับปรุงใหมีการปฏิบัติตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม
CG Code ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว ซึ่งมีหัวขอ
ทีบ่รษิทัเหน็วายงัไมเหมาะสมกบับรบิทของบรษิทักลาวคอื การกาํหนดนโยบาย
จาํกดัจํานวนปในการดาํรงตาํแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกนิ 9 ป เนือ่งจาก
บริษทัประกอบธุรกิจท่ีมคีวามเฉพาะดาน การดําเนินการของบริษทัจําเปนตอง
อาศัยความรูและประสบการณของกรรมการที่มีความตอเนื่อง ดังนั้น บริษัท
จึงเห็นวาการไมกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปของกรรมการอิสระมีความ
เหมาะสมแลว นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทเห็นวามีการปฏิบัติอื่นที่เหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจของบริษัทมากกวาและไดนํามาใช บริษัทไดมีการบันทึก
เหตุผลหรือการปฏิบัติอื่นไวดวย

ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายให นางปานดาว สุขยางค ทําหนาที่หัวหนางาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยเปนศูนยกลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของบรษิทั ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคบั นโยบาย และขอกําหนด
ของหนวยงานทางการท่ีเกีย่วของ เชน สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

นโยยบายบบรริิหารกิจจการท่ีดดีีแลละต�อตต��าานคอร�รปัปชชัั่น
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่เปน
ลายลักษณอักษรตั้งแตป  2545 ซึ่งต อมาไดเปลี่ยนชื่อเปนนโยบาย
บริหารกิจการท่ีดีและตอตานคอรรัปชั่น และไดมีการปรับปรุงเน้ือหาของ
นโยบายใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาลจะเปนผูพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพื่อใหนโยบายของบริษัททันสมัย
และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย
หลกัเกณฑ ระเบยีบ ขอบงัคบัตางๆ และขอเสนอแนะของหนวยงานทีท่าํหนาที่
ในการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทั ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษทัภบิาล
ทาํหนาทีก่าํกบั ดแูล และใหคาํแนะนาํแกกรรมการและฝายบรหิารของบรษิทั
ในการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายบริหารกิจการที่ดี

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.

Goood Coorrporatee Goverrnaance aannd Anti-CCCorruption 
Poolicy (Disclosure 102-16, 103-2)

The Board of Directors defined 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 
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การดําเนินงาน
Operation

การนําไปปฏิบัติ
Implementation

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

- ในป 2564 บริษัทไดดําเนินการทบทวน
 และปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและ
 ตอตานคอรรัปชั่น รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
 นโยบายและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 เพื่อใหการดําเนินการของบริษัทสอดคลอง
 กับ CG CODE และเปนปจจุบัน

- บริษัทมุงมั่นในการปองกันและตอตาน
 คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให
 ความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นไดรับ
 การพิจารณาและดําเนินการอยางรอบคอบ
  บริษัทไดจดัทํานโยบายตอตานคอรรัปชั่น
 และประกาศเพ่ือใชเปนแนวทางที่ชัดเจน
 ในการดําเนินธุรกิจแกบริษัทและบริษัทยอย
 ซึ่งรวมถึงกรรมการ พนักงาน

- เพือ่แสดงถงึความมุงมัน่ทีจ่ะนาํเอาหลักปฏิบตัิ
 ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
 บริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG CODE)
 มาใชในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดกําหนดให
 กรรมการทุกคนลงนามรายงานการรับทราบ
 นโยบายบริหารกิจการที่ดีและตอตาน
 คอรรัปชั่น นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณธุรกจิและรบัรองการไมกระทาํการ
 อันเปนความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
 บรษิทัและไดกาํหนดใหพนกังานทกุคนลงนาม
 รายงานการรับทราบนโยบายบริหารกจิการทีด่ี
 และตอตานคอรรัปชั่น นโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
 สาํหรบัคูธรุกจิ คูมอืปฏบิตัเิก่ียวกบัมาตรการ
 ตอตานคอรรปัชัน่และรบัรองการไมกระทาํการ
 อันเปนความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
 บริษัทเปนประจําทุกป

- บริษัทจัดสัมมนาคูคาเปนประจําทุกป ตั้งแต
 ป 2559 เพื่อแสดงเจตนารมณในการดําเนิน
 กิจการโดยยึดหลักปฏิบัติของหลักการ
 กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
 จดทะเบียน นอกจากน้ีบริษัทไดมีการ
 เชิญชวนใหคูคาเขารวมการรับรองโครงการ
 แนวรวมตอตานคอรรัปชั่นของภาค
 เอกชนไทย (CAC) ภายในงานสัมมนา
 ดังกลาว

- บริษัทจัดกิจกรรม CG Day เพื่อใหพนักงาน
 ไดรับทราบทิศทางของบริษัท รวมไปถึง
 แนวคิดพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู
 ความย่ังยืน ก็คือการกํากับกิจการท่ีดี

และตอตานคอรรัปชั่น เพื่อใหการทําหนาที่กํากับดูแลของกรรมการ และ
การบริหารจัดการงานของฝายบริหารเปนไปดวยดี มีผลในทางปฏิบัติ และ
มีความตอเนื่องอยางเหมาะสม เปนไปตามความคาดหวังของผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีกํากับดูแล การปฏิบัติงานของ
คณะทํางานบรรษัทภิบาล ซึ่งคณะทํางานชุดดังกลาว มีหนาที่สวนหน่ึง
ในการติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดใหมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุง
จรรยาบรรณธุรกิจ และระบบการประเมินผลดังกลาวใหมีความเหมาะสม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

and responsibilities following the Good Corporate Governance
and Anti-Corruption Policy, to ensure proper oversight pursued
by directors and pragmatic management with appropriate
continuity to meet expectations of shareholders and stakeholders. 
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

การนําไปปฏิบัติ
Implementation

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

- In 2021, BAFS reviewed and
 improved its Good Corporate
 Governance and Anti-Corruption
 Policy as well as its Code of Conduct
 and other relevant  policies and
 criteria to ensure that they were
 consistent with the CG Code and
 up-to-date.

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

- บริษัทไดมีการส่ือสารนโยบายตอตาน
 คอรรัปชั่นไปยังบริษัทรวมดวย รวมทั้ง
 ไดจัดใหมีคูมือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการ
 ตอตานคอรรัปชั่นเพื่อเปนแนวทาง
 ในการปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน

- บริษัทจัดใหผูบริหารและพนักงานรวมทํา
 แบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกจิ รอยละ 100
 โดยไดคะแนนการทําแบบทดสอบ
 จรรยาบรรณธุรกิจป 2564 ที่รอยละ 94.5

- 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 acknowledgement 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 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 its trade partners to
 apply for certification of Thailand’s
 Private Sector Collective Action
 Coalition against Corruption (CAC)
 in the seminars.

- 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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โครรงสร�างงกการกํากกับดูแลกกิิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยศึกษา
ในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของคณะกรรมการบรษิทัและเพือ่ความโปรงใสในการปฏบิตัหินาที ่นอกจากนี้
ประธานคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมดเปนกรรมการอิสระและเพ่ือให
การทาํหนาทีข่องคณะกรรมการชุดยอยมคีวามเปนอสิระอยางแทจรงิ ประธาน
กรรมการบริษทั ไมไดเปนประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชดุยอยตางๆ 
อน่ึง บรษิทัไดมกีารกาํหนดองคประกอบ และหนาทีข่องคณะกรรมการชดุตางๆ
ไวอยางชัดเจน รายละเอียดของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมไดที่
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 แบบ 56-1
One report

Strructureee Corpoorate GGovvernanncce (Disclosure 102-18) 

The Board of Directors set up different committees to assist 
in studying in detail and screening tasks to enhance efficiency 
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 defines the compositions, duties, and responsibilities
of the committees. Details relating to the committees are
disclosed in 56-1 One Report 2021.

บรษิทัมุงมัน่ในการดาํเนนิธรุกจิอยางโปรงใส ตอตานการตดิสนิบน และการคอรรปัชัน่ โดยในป 2557 บริษทัไดรบัการรบัรอง
เปนสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption: CAC) และตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน
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).

การดําเนินงาน
Operation

การนําไปปฏิบัติ
Implementation

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

- BAFS communicated the Anti-Corruption
 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 2021 was 94.5%.
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กาารเคารพพพหลักสิททธิมนุษยชชน
บริษทัมนีโยบายและแนวปฏิบตัทิีจ่ะไมเกีย่วของกับการละเมิดสทิธมินษุยชน 
โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย
ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติตอพนักงานอื่น เชน

• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกตั้ง
 ตามรัฐธรรมนูญ

• ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และ
 ใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคลอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
 ปฏบิตัติอบคุคลใดบคุคลหนึง่ เน่ืองจากความเหมอืนหรอืความแตกตาง
 ไมวาจะทางกาย หรอืจติใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา
 ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด

• สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา
 ดูแลมิใหบริษัทเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 ทั้งของบริษัทและคูคา เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (forced
 labor) ตลอดจนไมละเมดิสทิธเิดก็และการใชแรงงานเดก็ (child labor)
 เปนตน

Reespectt ffor Humman Rigghtts 
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; 

2. การประเมินผลท้ังคณะ
มคีะแนนเฉลีย่อยูในระดบัดีมาก
ถงึดเียีย่มหรอืคดิเปน รอยละ 95..22

2. Collective Assessment 
A very good to excellent
average score or 9995.222%

1. การประเมินผลรายบคุคล
มคีะแนนเฉลีย่อยูในระดบัดมีากถงึ

ดเียีย่มหรอืคดิเปน รอยละ 97.88

1. Individual Assessment
A very good to excellent

average score or 9777.8%%

เพือ่ใหการกาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย
ปละครั้ง โดยมีการประเมินผลใน 2 ลักษณะ ดังนี้

To ensure its corporate governance efficiency, the Board of
Directors shall conduct assessments at least once a year.
There are 2 types of assessments as follows:
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• เขารวมแสดงเจตจํานงสนับสนุน “โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจ
 ที่เปนมิตรกับเด็ก”

• สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน
 ภายในบริษัท และกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
 ตามมาตรฐานสากล

• ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอ่ืน โดยการ
 กระทําดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ หรือกอใหเกิด
 สภาพแวดลอมในการทาํงานทีบ่ัน่ทอนกาํลงัใจ เปนปฏปิกษ หรอืกาวราว
 รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนโดยไมมีเหตุผล
 พฤตกิรรมดงักลาวครอบคลุมถงึ การลวนลาม อนาจาร การเก้ียวพาราสี
 หรือการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะดวยวาจาหรือรางกายก็ตาม

บริษัทไดกําหนดชองทางใหพนักงานแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน ในกรณี
ที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทําผิด
กฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมทีส่อถงึการทจุรติ และการปฏบิตัอิยางไมเทาเทยีมกนั
นอกจากบริษัทจะใหความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัทแลว
ในการดําเนินธุรกิจกับคูคาหรือคูธุรกิจ บริษัทยังไดกําหนดเรื่องดังกลาวไวใน
จรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจดวย

โดยท่ีผานมา บริษัทไมเคยมีการรายงานหรือการรองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝน
ในเรื่องสิทธิมนษุยชน

กาารต�อต�าานนการตติิดสินบนนแลละการคคคอร�รัปชั่น
บริษัทไดมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งไดรับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

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

• 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; and 

• 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, 
 flirtation, or abuse, whether verbally or physically.

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

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

Annti-Bribbery and Corruupttion (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 benefits of BAFS and themselves, including their 
 families, colleagues, and other acquaintances. 
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- การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติ
 ตามที่กําหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและระเบียบ รวมทั้ง
 คูมือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด
 ที่บริษัทจะกําหนดขึ้นในอนาคต

- พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
 คอร รัปชั่นที่ เกี่ยวข องกับบริษัท ตองแจ งและให ความร วมมือ
 ในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ ตอผูบังคับบัญชา หรือตอบุคคล
 ที่กําหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

- บรษิทัจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีแจง หรอืใหความรวมมอื
 ในการรายงานเร่ืองคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท

- การคอรรปัชัน่เปนการกระทาํผดิจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั ซึง่จะตอง
 ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กําหนดไว
 นอกจากน้ี อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้น
 ผิดกฎหมาย

- บริษทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการสือ่สารและประชาสมัพนัธ เพือ่สราง
 ความรูและความเขาใจแกกรรมการบริษัท พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
 กับบริษัท ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ไดในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1
One report) หรือเว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

- 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 defined 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 2021 (Form 56-1 
One Report) or BAFS’ website at www.bafsthai.com.

SUSTAINABILITY REPORT 2021
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED56



กาารบรหิหาารจัดกการคววามมเส่ียงงง
นโยยบายแลละแผนกการบริหาารคความเสส่ีียง
บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบดานลบซึ่งเปน
ความเส่ียงในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงบางปจจยัมผีลดานบวกกอใหเกดิโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ดังน้ันบริษัท
จึงไดนํากรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017
: The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission – Enterprise Risk Management 2017 ทีมุ่งเนนการบรูณาการ
บริหารความเสี่ยงเขากับการจัดการเชิงกลยุทธใหเปนกระบวนการเดียวกัน
ผนวกกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code 2560) มาประยุกตใชเปน
กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสรางคุณคาในการดําเนินธุรกิจ
อยางย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง
เปนประจําทุกปเพื่อใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียงตาม
หลักการ COSO ERM ซึ่งเปนแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใชขับเคลื่อนการบริหารความเส่ียงของบริษัทจดทะเบียน

โครรงสร�างงกการบรหิหารควาามเเส่ียง
บริษัทมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับองคการ 
(Corporate Level) ดําเนินการผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท
(Board Committee) ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษัท (Board Committee) รับทราบรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงรายไตรมาส (2) ระดับกระบวนการ (Functional Level)
ดําเนินการโดยผูบริหารแตละฝาย ทั้งนี้ กําหนดใหมี แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสอดคลองกับระดับองคการรวมทั้งมีการรายงานความคืบหนา
การบริหารความเส่ียงท้ังหมดรายไตรมาสในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Electronic Form) เพือ่เปนฐานขอมลูความเส่ียงท้ังองคกรท่ีมคีวามตอเน่ือง
และอางอิงได

Riisk Maaanageement
Rissk Mannagemeent Poliicyy and PPPlan
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. BAFS regularly reviews the risk management
policy on a yearly basis to be consistent with COSO ERM
framework which is the guideline used by the Stock Exchange
of Thailand to drive risk management of listed companies.

Rissk Mannagemeent Struuctture
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.
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เครรืื่องมืออบบริหารจจััดการคควาามเส่ียงง
บริษัทไดนําเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงตามกรอบการบริหารความเส่ียง
COSO ERM 2017 มาประยกุตใช เชน การประเมนิระดบัความเสีย่งและระบุ
แผนบรหิารความเสีย่ง ผูดาํเนนิการ รวมทัง้กาํหนดแลวเสรจ็เพือ่ใหบรรลเุปาหมาย
ของการบริหารความเสี่ยงดวยตารางประเมินความเส่ียง (Risk Assessment 
Matrix) และแผนภาพแสดงระดับความเส่ียง (Risk Map) การกําหนด
ความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
(Risk Tolerance) ตามเปาหมายเชงิกลยทุธ รวมทัง้กาํหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่ง
(Key Risk Indicator) และจุดชี้วัดความเส่ียง (Trigger Point) เพื่อเปน
ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) ใหบริษัท
เรงควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและยังคงไวซึ่งการบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง ทําใหปจจัยเส่ียงตางๆ
ไดรบัการบริหารจัดการใหอยูในระดับความเส่ียงทีย่อมรับได รวมท้ังการบริหาร
ความเสี่ยงจากโรคระบาดรายแรง COVID-19 ในชวงป 2563 ตอเนื่องมาถึง
ป 2564 ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินอยางมีนัยสําคัญทําใหรายได
คาบริการเติมนํ้ามันอากาศยานซ่ึงเปนรายไดหลักของบริษัทลดลงดวย
ในการนี ้บรษิทัไดกาํหนด การคงกระแสเงนิสดขัน้ตํา่ใหเพยีงพอกบัคาใชจาย
และภาระชาํระดอกเบ้ียและเงนิตนเปนดชันชีีว้ดัความเส่ียงเพือ่ตดิตามกระแส
เงินสดใหอยูในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรการ
ควบคมุคาใชจายและชะลอการลงทนุท่ีไมเรงดวน นอกจากนัน้ผูบรหิารระดบั
สูงสุดไดชี้แจงสถานการณและความเส่ียงที่บริษัทเผชิญอยูรวมท้ังสรางขวัญ
กําลังใจใหพนักงานดวยการใหคํามั่นสัญญาวาบริษัทไมมีนโยบายเลิกจาง
พนกังานโดยขอใหพนกังานรวมแรงรวมใจลดคาใชจายเพือ่ใหผานพนวกิฤตการณ
COVID-19 ไปได

Rissk Mannagemeent Toools
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 identification according to the strategic goals as well 
as determined key risk indicators and trigger points as an early 
warning system to establish BAFS’ 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 
on-going COVID-19 outbreak in 2020 - 2021 significantly affected 
the aviation industry as well as BAFS’ core revenue. In this regard, 
BAFS determined the maintenance of a minimum cash flow that 
was enough to cover regular expenses and loan installment 
with interest as a key risk indicator. BAFS issued the expenditure 
measures to cut unnecessary expenses and postpone non-urgent 
investments. In addition, 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�จจจัยควาามมเส่ียงตต�อการดดําเนินธุรกกกิิิจของบรษิษษััท
ควาามเสี่ยงตตออการดําเเนินธุรกิจขของงบริษัทหหรืือกลุมบริษษััทททั้งในปจจุบบัน 
อนาาคต และะทท่ีีอาจเกดิข้ึนใหม (EEmerging RRisk)

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทคือ การใหบริการระบบจัดเก็บ
และเติมนํ้ามันอากาศยาน ณ ทาอากาศยาน จํานวน 5 แหง ซึ่งมีแหลง
รายไดหลักจาก ทาอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และใหบริการฯ
ที่ทาอากาศยานภูมิภาค ประกอบดวย ทาอากาศยานสมุย สุโขทัย และตราด 
โดยเรียกเก็บคาบริการจากบริษัทผูคานํ้ามัน และ บมจ.การบินไทย ซึ่งเปน
สายการบินทีจ่ดัหานํา้มนัอากาศยานเอง ทัง้นีก้ลุมลกูคาดงักลาวเปนผูถอืหุน
รายใหญของบริษัท ถึงแมวาบริษัทมีการพึ่งพิงรายไดจากบริษัทผูคานํ้ามัน 
1 ราย ในสัดสวนมากกวา รอยละ 30 แตดวยปจจุบันบริษัทเปนผูใหบริการ
เติมนํ้ามันอากาศยานรายเดียวที่ทาอากาศยานดังกลาวขางตน ทําใหมี
ความเส่ียงระดับตํา่ในประเด็นการสูญเสียลกูคา อยางไรก็ด ียงัคงมีปจจัยเส่ียง
อื่นๆ ที่มีผลกระทบทําใหปริมาณการเติมน้ํามันอากาศยานลดลง เชน
แนวโนมเหตกุารณวุนวายทางการเมอืง วกิฤตเิศรษฐกจิโลก โรคระบาดรายแรง
ภัยธรรมชาติ ประสิทธิภาพของอากาศยานรุนใหมที่ประหยัดนํ้ามันเพ่ิมขึ้น 
โครงการรถไฟความเรว็สงู เปนตน ในขณะเดยีวกนัไดมกีารกระจายการลงทนุ
ไปในธุรกิจอื่น โดยการถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ในสัดสวนที่
แตกตางกันเพื่อเสริมความแข็งแกรงและสรางความสามารถในการแขงขัน
ของธรุกจิรวมทัง้กระจายความเสีย่งดานรายได โดยสามารถแบงกลุมธรุกิจเปน 
3 กลุม ประกอบดวย กลุมธุรกิจการบิน (Aviation) กลุมธุรกิจสาธารณูปโภค
และพลังงาน (Utilities & Power) และกลุมธรุกิจบริการ (Business Services)
ซึง่แตละกลุมธรุกจิมปีจจยัเส่ียงท่ีแตกตางกัน ในการน้ีกาํหนดให คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งมอีาํนาจหนาทีก่าํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม
ทั้งกลุมบริษัทโดยมีปจจัยเส่ียงสรุปไดดังนี้

1. ความเสส่ีียงดานกลลยุทธ

 การเปลีย่นแปลงตามแนวโนมใหญ (Mega Trend) ของโลกเกดิขึน้อยาง
 รวดเรว็ สวนหนึง่เกดิจากโรคระบาด COVID-19 ทาํใหรปูแบบการทาํงาน
 การติดตอสื่อสาร พฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลง เชน การเลือก
 ทํางานไดในหลายสถานที่ (Hybrid Working) การติดตอสื่อสารหรือ
 การบริโภคผานออนไลน เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

BAAFS’ BBuusinesss Risk FFacctors
Current aand Futture Rissk FFactorss Affectinngg BAFS annd
Subbsidiarieess’ Businness Opeerations, annnd Emerginngg Risk

BAFS’ core business comprises 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’ 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 influencing a drop in into-plane refuelling volume 
and still being monitored by BAFS, include political turmoil, global 
economic crisis, COVID-19 pandemic, natural disasters, new aircraft 
fuel efficiency, high-speed train projects, and so on. Meanwhile, 
the investments in different portions of shares of 8 subsidiaries 
which can be divided into 3 business groups as Aviation, Utilities 
& Power and Business Services were also carried out to strengthen 
and increase business competitiveness, and diversify revenue risks. 
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:

1. Strateeggic Risks

 Changes according to global mega trends are happening
 very quickly, partly due to the COVID-19 pandemic that has 
 caused changes in working styles, communication and 
 consumer behaviour, for instance, hybrid working and online
 communication or consumption, etc. There are also changes 
 in economy, society, energy, technology and others that 
 shall be followed up in order to adjust strategies in line with 
 the changing global mega trends.
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 ดานเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน เทคโนโลยีและอื่นๆ ที่จําเปนตองติดตาม
 เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับ Mega Trend ของโลกที่
 เปลี่ยนแปลง

 กลุมบริษัทไดจัดทํากลยุทธที่มุ งเนนการกระจายรายไดใหมีสัดสวน
 รายได ตามเป าหมายในแต ละกลุ มธุรกิจโดยคํานึงถึงลักษณะ
 และความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ ดงันี ้กลุมธรุกจิการบนิ (Aviation)
 กลุมธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) และ
 กลุมธุรกิจบริการ (Business Services) ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจทั้งหมด
 ยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและต อต านคอร รัปชั่น
 เชนเดียวกับ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ซึ่งไดรับ
 การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
 ในระดบั “ดเีลศิ” เปนปที ่13 ตดิตอกนั นอกจากนี ้กลุมบรษิทัไดกาํหนด
 กลยุทธปรับเปล่ียนองคกร (Organization Transformation
 Strategy) เพ่ือใหมีโครงสรางการบริหารจัดการและกระบวนการ
 ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุนและคลองตัว สงเสริมความรวมมือ
 ทํางานแบบขามหนวยธุรกิจ (Cross Silo Collaboration) รวมทั้ง
 กาํหนดกลยุทธดานบริหารทรัพยากรมนุษย (People Strategy) รองรับ
 โครงสรางองคกรท่ีเปล่ียนแปลงโดยมีการบูรณาการแผนบริหาร
 ความเส่ียงควบคูกับแผนกลยุทธกลุมบริษัท และมีการติดตามความ
 คืบหนาของแผนบริหารความเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เพื่อสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
 ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับทุกไตรมาส เพื่อใหเกิด
 ความม่ันใจไดว ากลุ มบริษัทดําเนินกลยุทธในระดับความเสี่ยงที่
 ยอมรับได

 สําหรับความเส่ียงดานความย่ังยืน (ESG Risk) กลุมบริษัทกําหนดให
 มีการประเมินประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน (Material Issues)
 เปนประจําทุกป ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นความเสี่ยงและโอกาส
 โดยพิจารณาความสําคัญจากผลกระทบตอการตัดสินใจของผูมีสวนได
 สวนเสียทุกกลุมและผลกระทบตอกลุมบริษัท ประเด็นสําคัญดังกลาว
 จะนําไปเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงระดับ
 องคการและการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินธุรกิจทั้งกลุ มบริษัท
 อยางยั่งยืน

 BAFS Group has formulated strategies that focus on revenue
 distribution in order to have proportion of revenue according 
 to the target of each business group, taking into account 
 the nature and operational risks in aviation, utilities & power 
 and business services. To operate all businesses, BAFS Group
 has adhered to the principles of good corporate governance 
 and anti-corruption the same as Bangkok Aviation Fuel
 Services Public Company Limited (BAFS) which has been
 assessed and rated as “excellent” for 13 consecutive years 
 on corporate governance report of Thai listed companies 
 (CGR). In addition, BAFS Group has established its organization
 transformation strategy to ensure effective management 
 structures and business processes, which is resilient and 
 flexible as well as supports cross silo collaboration, including
 formulating its people strategy to support the changing
 organizational structure. BAFS Group’s risk management
 plans are integrated with strategic plans, and the progress of
 information technology risk management plan is monitored
 and summarized in order to quarterly report to the RMC,
 the AC, and the Board Committee, respectively, to ensure
 that BAFS Group has implemented its strategies at
 acceptable risk level.

 In regard to ESG risks, BAFS Group conducts an annual
 assessment on material issues covering risk factors and
 opportunities, by considering the importance of impacts on
 the decisions of all stakeholder groups and the impacts on 
 BAFS Group. Such material issues will be used as information 
 for the organizational risk assessment and management to 
 ensure BAFS Group’s sustainable business operations.

2. Risks ffrrom Inveestmentt Proojects

 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. ความเสส่ีียงจากโคครงการลงททุน

 บรษิทัมกีารลงทนุในโครงการตางๆ และลงทนุขยายธุรกจิผานบรษิทัยอย
 ซึ่งแตละโครงการมีความเสี่ยงที่แตกตางกันตามประเภทของการลงทุน
 อยางไรก็ดีไดมีการกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงโครงการ ดังนี้

 2.1 กการบริหารรความเสีย่ยงโคครงการลลงงทุนของบริษษษััท

   กําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนบริหาร
   ความเส่ียงสําหรับโครงการลงทุนที่มีมูลคาตั้งแต 30 ลานบาท
   ขึน้ไป ทาํใหมกีารรายงานความคืบหนาของแผนบริหารความเส่ียง
   อยางตอเนื่องจนกวาโครงการแลวเสร็จสมบูรณ ในการน้ี
   มกีารจัดตัง้คณะกรรมการโครงการเพ่ือควบคุมงานกอสรางและ
   คณะกรรมการตรวจรับงานเพ่ือสอบทานและยืนยันความสําเร็จ
   ของโครงการ ทัง้นีม้กีารตดิตามการดาํเนนิงานและผลประกอบการ
   ภายหลังจากโครงการแลวเสร็จ

 2.2  กการบรหิารรความเสีย่งโคครงการลงงททุนขยายธรุกกิิจจผานบรษิทัยยอย

   กาํหนดใหโครงการท่ีมมีลูคาสงูตองจัดทาํ Due Diligence รวมท้ัง
   แตงตั้งบุคลากรระดับบริหารที่มากดวยความรูความสามารถ
   ไปดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูงสุดในแตละบริษัทโดยมีการ
   รายงานผลการดําเนินงานผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
   (Executive Committee) ทกุเดอืน และท่ีประชุมคณะกรรมการ
   บรษิทั (Board Committee) ทกุ 6 เดอืน รวมท้ังคณะกรรมการ
   บรหิารความเสีย่งมอีาํนาจหนาท่ีกาํกบัดูแลการบริหารความเสีย่ง
   โครงการของกลุมบรษิทั จงึกาํหนดใหผูบรหิารระดับสงูของบริษทั
   ยอยรายงานความคบืหนาของโครงการและการบรหิารความเสีย่ง
   ในประเด็นตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   รายไตรมาส

3. ความเสส่ีียงดานกาารเงิน

 บรษิทัและบรษิทัยอย (กลุมบรษิทั) มกีารขอสนิเชือ่เพือ่ลงทนุในโครงการ
 ขยายธุรกิจตางๆ โดยเง่ือนไขและขอกําหนดอื่น อาจถูกกําหนดข้ึนและ
 เปลีย่นแปลงไปในแตละชวงเวลา ซึง่ขึน้อยูกบัความเสีย่งดานการเงนิและ
 เครดิตของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้บริษัทไดรวมศูนยสายงานบัญชี
 และการเงนิเปนกลุมบรษิทั เริม่ตัง้แตตนป 2565 เพือ่บรหิารสภาพคลอง

 2.1 RRisk Mannagemennt inn BAFS’’ Investmennt Projects

   A risk assessment and a risk management plan are
   required for a project with investment from 30 million
   Baht. 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 affirm
   project success. There is a follow-up on operations
   and results after the completion of the project.

 2.2 RRisk Mannagementt inn Busineesss Expansioon Investmeent
   PProjects tthrough Subbsidiariees

   BAFS determines that due diligence shall be strictly
   conducted on every investment project and 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. Financciial Riskss

 BAFS and subsidiaries (BAFS Group) applied for loans in order
 to invest in its business expansion projects, whereas other
 terms and conditions may be determined and changed from 
 time to time, depending on BAFS Group’s financial and credit 
 risks. In early 2022, BAFS consolidated and established the 
 Group of Companies’ accounting and finance to clearly and 
 efficiently manage liquidities, risks and financial operations, 
 including compliance with repayment conditions specified 
 in each loan agreement of the Group of Companies.
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 ความเสี่ยง และการดําเนินงานดานการเงินไดอยางชัดเจนและ
 มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการปฏิบัติตามเง่ือนไขชําระหน้ีที่ระบุไว
 ในแตละสัญญาเงินกูของบริษัทและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งมีการ
 รายงานผลการดําเนนิงานตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive
 Committee) รายเดือน และคณะกรรมการบริษทั (Board Committee)
 ทกุครึง่ป นอกจากนี ้กลุมบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งดานการเงนิอยาง
 รัดกุมและมีประสิทธิภาพดวยการกําหนดความเส่ียงท่ียอมรับไดและ
 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดดานการเงนิ (Financial Risk Appetite and
 Risk Tolerance) กําหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงดานการเงิน (Financial
 Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามควบคุมผลการดําเนินงานดาน
 การเงินของกลุมบริษัทใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได รวมทั้ง
 มกีารจดัทาํประมาณการกระแสเงนิสดเพือ่บรหิารความเสีย่งสภาพคลอง
 อยางตอเน่ือง การบริหารความเส่ียงดังกลาวกําหนดใหเปนการบริหาร
 ความเสี่ยงระดับองคการ (Corporate Risk Management) ดังนั้น
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)
 จึงมีการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงดานการเงินอยางครบถวน
 รวมท้ัง มกีารสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (Board Committee) ตามลําดับ

4. ความเสส่ีียงที่เกิดขข้้ึึนใหม

 การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ในธุรกิจปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว
 ดังนั้น กลุ มบริษัทจึงตองเฝาติดตามปจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหมตาม
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงใหญ (Mega Trend) ของโลกอยางตอเนื่อง
 เพือ่เตรียมการตอบสนองความเส่ียงไดอยางมีประสิทธภิาพและสามารถ
 ควบคมุความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได สรุปปจจัยเสี่ยงไดดังนี้

4.1 คความเสีย่งจจากความกกาวหหนาทางเเททคโนโลยแีละะพพลงังานทางเลลืือก

   ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือก
   มีบทบาทในธุรกิจมากข้ึน รวมถึงนโยบายจากภาครัฐในดาน
   สิง่แวดลอมทีแ่สดงเจตจาํนงในการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก
   ตามขอตกลงปารสีวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ
   การสงเสรมิพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกซึง่ไดกาํหนด
   เปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปน รอยละ 30

 The 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 efficient 
 financial risk management by determining financial risk
 appetite, tolerance and key risk indicators to regularly monitor 
 and control its financial status to be on risk tolerance. BAFS 
 also conducts a cash flow forecast to consistently manage 
 liquidity risk. Such financial risk management is determined
 to be a corporate risk management. Therefore, the RMC is 
 responsible for supervising comprehensive financial risk 
 management, including the auditing by the AC and the
 reporting to the Board Committee, respectively.

4. Emergging Risk

 At present, various business factors are rapidly changing.
 Therefore, BAFS Group has to consistently monitor emerging 
 risks in accordance with the global mega trends in order to 
 prepare efficient risk response plans and be able to control 
 risks to be at the acceptable level. The risk factors can be 
 summarized as follows:

 4.1  RRisks froom Tecchnologicaal Advancceements annd
   AAlternativve Energyy

   Technological advancements and alternative energy
   currently play more active roles. Also, the government 
   has imposed the environmental policy to declare
   an intention to reduce greenhouse gas emissions in
   accordance with the Paris Agreement on Climate Change, 
   as well as promotes renewable and alternative 
   energy by setting a target to increase the proportion of 
   renewable energy, including electric power, thermal 
   power and biofuel to reach 30 percent of final energy 
   consumption by 2036. BAFS considers that such risks 
   are opportunities for expanding businesses relating to 
   renewable energy and environment through its
   subsidiaries generating electricity from solar energy.
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   ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 ทั้งในรูปของพลังงาน
   ไฟฟา ความรอน และเช้ือเพลิงชวีภาพ บรษิทัพจิารณาความเส่ียง
   ดงักลาวเปนโอกาสในการขยายธรุกจิทีเ่กีย่วกบัพลงังานทดแทน
   และส่ิงแวดลอม ดวยการลงทุนในบริษัทยอยผลิตไฟฟา
   จากพลังงานแสงอาทิตย รวมทั้งบริษัทไดเริ่มจดัซื้อรถใหบริการ
   นํ้ามันอากาศยานท่ีใชพลังงานไฟฟา100% (EV) จากบริษัทยอย
   เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและมีแผน
   ทีจ่ะเปลีย่นรถยนตใชงานในกลุมบรษิทัเปนรถยนตพลงังานไฟฟา
   ทั้งหมดในอนาคต

4.2  คความเสี่ยงจากการรเปลล่ีียนแปลลงที่เกิดจากกกการประยุกตใช
เททคโนโลยยีีดิจิทัล

   ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสําคัญทําใหการดําเนินธุรกิจ
   มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เชน เทคโนโลยี
   การส่ือสารในโลกไรพรมแดน เทคโนโลยี Cloud, Big Data,
   Robotics, Machine Learning , Artificial Intelligence : AI
   เปนตน ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
   ดังกลาวยอมเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรง ดวยเหตุนี้
   ธุรกิจปจจุบันจึงมีการปฏิรูปการดําเนินธุรกิจเพื่อการดํารงธุรกิจ
   อยางยัง่ยนืและแสวงหาโอกาสใหมๆ  ในการขยายธุรกจิดานดจิทิลั
   ซึ่งรวมถึงบริษัทดวยที่มองความเสี่ยงดังกลาวเปนโอกาส
   ในการขยายธุรกิจดวยการลงทุนในบริษัทยอยดําเนินธุรกิจ
   ดานดิจิทัลและซอฟแวร สอดรับกับแนวโนมการเติบโตอยาง
   รวดเร็วของธุรกิจนี ้รวมท้ังพฒันาผลิตภัณฑเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ
   ในการดําเนินธุรกิจใหบริการนํ้ามันอากาศยานซ่ึงเปนธุรกิจหลัก
   ของบริษัทดวย

4.3  คความเสี่ยงงดานภัยคกุคาามไซเบออรร

   การพึ่งพาเทคโนโลยีที่มากขึ้น รวมทั้งความพยายามโจมตี
   จากมัลแวรเพ่ือเรียกคาไถ (Ransomware) อาจสงผลใหระบบ
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือเครือขายของบริษัทไมสามารถ
   ตอบสนองการทํางานจนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจไดในท่ีสุด
   รวมทั้งการถูกปลอยขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับไปสู
   สภาพแวดลอมท่ีไมนาเช่ือถือลวนเปนความเส่ียงดานภัยคุกคาม
   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงไดจัดตั้งคณะทํางาน

   BAFS has begun purchasing 100% electric (EV) jet fuel
   service vehicles from a subsidiary to reduce its carbon 
   dioxide emissions, and plans to change BAFS Group's 
   fleet vehicles to be electric vehicles in the future

 4.2 RRisks from Changess Deriveedd from thhee Applicatioon
   oof Digital Technoologgy

   Presently, digital technology plays an important role
   in business operations by ensuring greater rapidity 
   and higher efficiency due to application of technologies 
   such as communications technology in a borderless 
   world, cloud, big data, robotics, machine learning,
   and artificial 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 efficiency of into-plane
   service business which is BAFS’ core business.

 4.3 RRisks fromm Cyberr Thhreats

   Increasing technology reliance and ransomware threats
   may cause BAFS’ computer operating system or
   network to be malfunctioning, as well as the business
   interruption. The disclosure of personal or confidential 
   information to unreliable environment is also an
   information technology risk. Therefore, BAFS Group’s 
   cybersecurity working group has been established to 
   review and assess the suitability or risk of cyberthreat 
   prevention measures, including coordinating with
   insurance companies to study the appropriateness of
   transferring such risks to the insurance companies,
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   ความปลอดภัยทางไซเบอร (Cybersecurity) ของกลุมบริษัท
   ดําเนินการทบทวนและประเมินความเหมาะสมหรือความเสี่ยง
   ของมาตรการทีใ่ชปองกนัภยัคกุคามทางไซเบอรรวมทัง้ประสานงาน
   กบับรษิทัประกันภยัเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมในการถายโอน
   ความเสี่ยงดังกลาวใหแกบริษัทประกันภัยซึ่งอยูระหวางการ
   พจิารณาอัตราคาเบ้ียประกนัภยัและความสามารถในการยอมรับ
   ความเส่ียงของกลุมบริษัท นอกจากน้ีบริษัทจึงไดระบุความเส่ียง
   ดานภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคการ
   (Corporate Risk) โดยมกีารรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและ
   คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ รวมท้ังมีผูตรวจสอบภายนอก
   ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสม่ําเสมอ

5. ความเสส่ีียงดานกาารเปลี่ยนแแปลลงสภาพภภููมิอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทําใหโลกรอน
 จากกาซเรือนกระจกเปนผลใหเกิดความเสี่ยงที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
 ทั้งทางตรง เชน ภาวะฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
 ปญหาภัยพบิตัทิางธรรมชาติ และทางออม เชน การออกกฎระเบียบหรือ
 การผลกัดนัใหธรุกจิดาํเนนิการรกัษาสิง่แวดลอมทีเ่ขมงวดมากขึน้ ถอืเปน
 ประเดน็ทีท่ัว่โลกใหความสาํคัญเรือ่งลดการปลอยกาซเรอืนกระจกอยาง
 เปนรปูธรรม รวมทัง้การทีป่ระเทศไทยไดเขารวม Global Market Base
 Measure : GMBM in Pilot Phase 2021-2023 ทําใหกลุมบริษัท
 มีความเส่ียงในประเด็นของกฎระเบียบภาคบังคับใหควบคุมการปลอย
 กาซเรือนกระจกตั้งแตป 2564 (Risk driven by change in
 regulation : GMBM in CORSIA) ดวยการเก็บภาษีคารบอนจากธุรกิจ
 ทั้งหมดท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงานฟอสซิล ทั้งนี้กลุมบริษัทตระหนัก
 ถึงความรุนแรงของผลกระทบดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ขางตนจึงใหความรวมมือดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซ
 เรือนกระจกอยางเขมขนและตอเน่ือง เปนผลใหบรรลุเปาหมายการเปน
 กลุมบริษทัท่ีไมมกีารปลอยกาซเรอืนกระจกสูชัน้บรรยากาศสทุธิเพิม่ข้ึน
 จากการดําเนนิธรุกจิ (Carbon Neutral) และไดรบัประกาศนียบตัร Carbon
 Neutral จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
 ตั้งแตป 2563 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 3 ป นอกจากน้ี

   all ofwhich are under consideration of premium rates
   and the risk tolerance of BAFS Group. In addition, BAFS 
   identifies 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.

5. Risks ooff Climatte Changge

 Global warming caused by greenhouse gas emissions has
 an effect on climate change, resulting in direct risks that
 tend to be more severe, such as PM2.5 situation and natural
 disasters, and indirect risks such as issuance of regulations
 or pushing businesses to take more stringent environmental 
 actions. These are worldwide problems that have grown 
 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 Group has been then exposed to the 
 risk driven by change in regulation: GMBM in CORSIA, BAFS 
 Group has been then exposed to the risk driven by change in 
 regulation: GMBM in CORSIA, carbon tax collections in all 
 businesses involved in the use of fossil fuels. BAFS Group is 
 aware of severe impacts of climate change, therefore, 
 provides intensive and continuous cooperation on reducing 
 greenhouse gas emissions. As a result, it achieves the goal 
 of becoming carbon neutral. BAFS has been certified as
 a carbon neutral company by Thailand Greenhouse Gas
 Management Organization (Public Organization) for 3
 consecutive years since 2020 up to the present. In addition, 
 with the intention to take part in driving the business sector 
 towards a low-carbon society, BAFS Group has expanded 
 its fuel pipeline transportation business to the North in 
 order to reduce carbon dioxide emissions caused by fuel 
 trucks. Presently, BAFS Group’s fuel pipelines including
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 ดวยเจตจํานงการเปนสวนหน่ึงของการขับเคล่ือนภาคธุรกิจสูสังคม
 คารบอนตํา่ กลุมบรษิทัจงึไดขยายธรุกจิขนสงนํา้มนัทางทอไปภาคเหนอื
 เพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชรถบรรทุก
 ขนสงนํ้ามันเปนการใชไฟฟาขนสงนํ้ามันทางทอซึ่งปจจุบันไดรับ
 การจดทะเบียนคารบอนเครดิตจากโครงการทอขนสงนํ้ามันสายเหนือ
 ของ FPT ระยะท่ี 1 (บางปะอิน-กําแพงเพชร-พิจิตร) และระยะท่ี 2
 (กาํแพงเพชร-คลงันํา้มนัลาํปาง) ในระบบ Verified Carbon Standard :
 VCS (https://www.vcsprojectdatabase.org/#/pipeline) รวมทั้ง
 อยูระหวางดําเนินการขอขึ้นทะเบียนคารบอนเครดิตจากการขยาย
 จุดเช่ือมตอทอสงนํ้ามันในอนาคตดวย จํานวนคารบอนเครดิตดังกลาว
 สามารถนาํมาจาํหนายในตลาดคารบอนได ซึง่กลุมบรษิทัมคีวามเชือ่มัน่
 ว าราคาของคาร บอนเครดิตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเนื่องจากโลกให
 ความสําคัญในเร่ืองภาวะโลกรอนอยางจริงจังจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง
 สําหรับการสรางรายไดในอนาคต รวมท้ังกลุมบริษัทไดกําหนดกลยุทธ
 ดานสภาพภูมิอากาศเปนปจจัยหน่ึงในการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจ
 อยางยั่งยืน โดยเร่ิมศึกษาและจัดทําแผนระยะยาวมุ งสู การเปน
 Net ZERO Carbon Emission ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของสมาคม
 ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA)

 การดําเนินการลดกาซเรือนกระจกดังกลาวท้ังหมดมีคณะกรรมการ
 ความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยผู บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและ
 บริษัทยอยเปนกรรมการ ทําหนาที่กํากับดูแลและใหคําปรึกษา
 อยางตอเนื่อง ดังนั้นกลุ มบริษัทจึงมีความมั่นใจวาไดดําเนินการ
 บริหารจัดการความเส่ียงเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 อยางเขมขนและตอเนื่องทําใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยาง
 เปนรูปธรรม

 FPT’s northern fuel pipeline project, phase 1 (Bang Pa-in -
 Kamphaeng Phet - Phichit) and phase 2 (Kamphaeng 
 Phet-Lampang Depot) have been registered carbon credit in 
 the Verified Carbon Standard (VCS) (https://www.vcsproject
 database.org/#/pipeline). Moreover, connection points of fuel 
 pipelines to be expanded in the future are also in the process 
 of applying for carbon credit registration. These carbon credits 
 can be traded in the carbon market. BAFS Group is confident 
 that carbon credit price is likely to increase as the world has 
 taken global warming seriously; therefore, this is another
 option for generating income in the future. Additionally,
 BAFS Group has established a climate strategy as one among 
 the factors driving sustainable business operations, by
 studying and formulating a long-term plan towards becoming 
 a net zero carbon emission which is in line with the goal of 
 the International Air Transport Association (IATA).

 The Sustainability Committee comprising BAFS and its
 subsidiaries’ top executives as committee members is
 responsible for continuously supervising and giving
 advice on the implementation of greenhouse gas reduction.
 BAFS Group is therefore confident that an intensive and
 on-going management of risks of climate change shall
 lead to tangible goal achievement.
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Chapter

5

สร�างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
Economic Performance
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Total Revenues Million Baht

Million Baht Million Baht

1,393.80

Services Income

1,346.90 46.90 

Other Income

การรสร�างความมยย่ังยืนทางเศศรษฐกิจ
Ecoonomic Peerfformancee (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

รายไดรวม (Total Revenues) 1,393.80
การกระจายมูลค�าเศรษฐกิจทางตรง Direct Economic Value Distributed

ตนทุนการดําเนินงาน (Operating costs) 1,514.80
คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits) 497.73
เงินที่ชําระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital)
*รวมเงินปนผลใหแกผูถือหุน และดอกเบี้ยที่ชําระใหแกเจาหนี้ *included dividends paid to shareholders and interests paid to creditors.

444.09

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

77.16

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

1.07

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม Economic Value Retained -1,141.05

มูลค�าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)
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กาารดําเนินนงานด�าานภาษี
ตัง้แตป 2561 ถงึปจจบุนั บรษิทัไดประกาศใชนโยบายภาษ ีเพือ่ใหสอดคลอง
ตอนโยบายความย่ังยนืและกลยุทธความย่ังยนื ทีม่เีจตนารมณตอการดําเนนิ
ธรุกจิอยางเปนธรรม โปรงใส และปฏิบตัติามกฎระเบียบตางๆ อยางเครงครดั
รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอยางตอเนื่อง โดยสามารถดู
นโยบายภาษีไดที่เว็บไซตบริษัท www.bafsthai.com
ค�าาใช�จ�าย
คาใชจายทีเ่ปนคาจางและคาใชจายทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารของพนกังาน เพิม่ข้ึน
จากปที่ผ านมาถึง 24.47 ลานบาท จากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น
ประกอบกับคาตอบแทนท่ีสงูข้ึนตามอายุงานของพนักงาน รวมถึงพนักงานท่ีมี
การเกษียณอายุงานในปเดียวกันน้ีสูงขึ้น โดยบริษัทมีพนักงานท่ีมีอายุเฉลี่ย
เปนลําดับชวงอายุ ดังนี้
จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 19
ของพนักงานทั้งหมด
จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32 ของพนักงาน
ทั้งหมด
จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28 ของพนักงาน
ทั้งหมด
จํานวนพนักงานแบงตามชวงอายุ 51 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 18 ของ
พนักงานทั้งหมด

Taax
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. Detail of the tax policy is available 
on BAFS’ website: www.bafsthai.com.
Exxpenseess
BAFS’ expenses on employee compensations and welfare
increased from the previous year for 24.47 million baht due to
increased number of employees, higher compensation
according to employees' years of service, and increased number
of employees retiring during the year. BAFS’ average ages
of employees are divided into age ranges as follows:
The number of employees younger than 30 years old was 19% 
of the total number of employees.
The number of employees whose ages are 31-40 years old was 
32% of the total number of employees.
The number of employees whose ages are 41-50 years old was 
28% of the total number of employees.
The number of employees whose ages are 51 years old and
above was 18% of the total number of employees .

*สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของงบการเงินประจําป 2564 ไดทีร่ายงานประจําป 2564   
 หรือ www.bafsthai.com

*Further details of Financial Statements 2021 are shown in the 2021 Annual Report 
or on the website:  www.bafsthai.com

หน�วย : ล�านบาท Unit : Million Baht

ข�อมมููลผลตอบแทนพนนักงงานของบริษัท ประะกอบด�วย
BAFFS’ employee ccommpensation incluudes: 2564//2021 2563/220220 2562/2019
1. เงินเดือน และคาทํางานกะ Salary and shift pay 309.99 321.89 325.40
2. โบนัส Bonus - - 120.20
3. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
 Retirement benefit 103.18 54.06 103.10

4. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ Provident fund 36.36 37.29 37.22
5. อื่นๆ Others 48.20 60.05 89.08

 รวมทั้งส้ิน Total 497.73 473.26 675.00
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สวนคาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของบริษัท เชน คาใชจายงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม งานชุมชนสัมพันธ และงานเพื่อการกุศลตางๆ 
รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 1,072,372.93 บาท โดยแบงคาใชจายไวดวยกนั 2 สวน
ดังนี้

Other non-business expenses such as costs of corporate social
responsibility, community relations expenses, and charitable 
expenses totaled 1,072,372.93 baht which included 2 parts
as follows: 

ค�าใช�จ�ายในด�านความรับผิดชอบต�อสังคม
Costs of corporate social responsibility

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

- คาใชจายในโครงการหรอืกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้ เพือ่การมสีวนรวม
 ตอชุมชน สังคม ตามความตองการและความคาดหวังที่ชุมชนได
 นําเสนอผานผลสํารวจความพึงพอใจชุมชน ดวยแนวคิดการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายใหชุมชน
 มีสุขภาพกาย ใจ สติปญญาและพึ่งพาตัวเองได ตามแผนปฏิบัติการ
 ดานชุมชนของบริษัทที่มีรวมกับชุมชนในพื้นที่
- 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’ 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 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนชุมชน
 โดยรอบ ตามทีช่มุชนขอความอนเุคราะห รวมถงึวดั โรงเรยีน ตลอดจน
 หนวยงานสวนทองถิ่น
- 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.

- คาใชจายทีส่นบัสนนุองคกร หรอืหนวยงาน มลูนธิติางๆ ทีด่าํเนนิงาน
 เพือ่ฟนฟ ูเยยีวยากลุมตางๆ ในสังคม เชน สภากาชาดไทย โครงการ
 ทหารพันธุดี 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 Good Soldier 
 Project, etc.

โดยมีค�าใช�จ�ายรวมท้ังส้ิน 
The total expense was 

343,428.54 บาท Baht

โดยมีค�าใช�จ�ายรวมท้ังส้ิน 
The total expense was

728,944.39 บาท Baht
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Scope2: BAFS’s Supply Chain

Scope1: Aviation Refilling Service’s Supply Chain
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Management Process of ESG Risks in Supply Chain

Feedback Loop Feedback LoopContinuous Improvement Process

ERM ISO 9001 ISO 45001 BCMS

กาารบริหาารรห�วงโซซ�อุปทาน Suupply CChain Maannagemennt
บริษทัมกีารบริหารจัดการหวงโซอปุทานอยางครอบคลุมสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานเพื่อปองกันและลดความเส่ียง (ESG Risk) ทั้งในดานส่ิงแวดลอม 
ดานสังคม และการกํากับดูแลคูคาคูธุรกิจซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ 
มาตรฐานการบริการ และความไววางใจของผูมสีวนไดสวนเสยีตอการดาํเนนิ
ธุรกิจ โดยการบริหารจัดการตลอดสายหวงโซอุปทานของกระบวนการ
ใหบริการน้ํามันอากาศยานซ่ึงมีขอบเขตความรับผิดชอบตามกระบวนการ
ดําเนินงานดังนี้

• ขอบเขตท่ี 1 ขอบเขตหวงโซกอนกระบวนการรับและจัดเก็บน้ํามันของ
 บรษิทั ซึง่บรหิารจัดการโดยบรษิทัเจาของนํา้มนัและบรษิทัผูดาํเนนิการขน
 และจัดสงนํ้ามัน

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

Suupply CChain MManagemeent (Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

BAFS has managed the supply chain comprehensively in
accordance with standard criteria to prevent and reduce ESG 
risks relating to environment, society, and supplier governance, 
all of which may affect service quality and standard as well as 
stakeholder trust in BAFS’ business operations. The supply chain 
management across the aviation refuelling service process include:

• Scope 1: the scope of 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 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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ทัง้นีต้ามกระบวนการบรหิารจดัการบรษิทัมกีารบรหิารจดัการหวงโซอปุทาน
เพื่อใหสอดคลองตามบริบทความย่ังยืนดวยการพิจารณาและวิเคราะห
ประเด็นความเส่ียง/โอกาส ทีอ่าจเกิดข้ึนตลอดสายของหวงโซอปุทานของธุรกจิ
จากการบริหารจัดการในระบบ Enterprise Risk Management (ERM),
ISO 9001, OHSAS 45001, Business Continuity Management System
(BCMS) ซึ่งมีการทบทวนความเส่ียง/โอกาส รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนประจํา เชน กลุมลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและสายการบิน กลุมพันธมิตร
ทางธุรกิจ/คูคา/Supplier เปนตน โดยเปนไปตามกรอบของจรรยาบรรณธุรกิจ
สาํหรับคูคา (BAFS - Supplier Code of Conduct) ในประเด็นการดาํเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รายละเอียดตามตาราง
ดานลางนี้

หัวข�อ Topic ประเด็น Issue

 จรรยาบรรณในการทําธุรกิจ
 Code of Conduct

1. การตอตานคอรรัปชั่นและเขารวมโครงการ CAC หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 Anti-corruption and participation in the CAC project, principles of good corporate governance (CG)

2. ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 No conflicts of interest

3. มีการแขงขันอยางเปนธรรม
 Fair competition

4. มีการรักษาความลับและทรัพยสินทางปญญา
 Maintaining confidentiality and intellectual property rights

5. มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
 Social responsibility towards the community and the Environment

 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
 Human Rights and Labor
 Practices

6. การบริหารแรงงานอยางเปนธรรม
 Fair labour management

7. สิทธิมนุษยชน (แรงงานเด็ก แรงงานตางดาว คาจาง การใชแรงงานที่ถูกกฎหมาย)
 Human rights (child labour, foreign labour, wages, legal labour)

 มาตรฐานดานคุณภาพ
 Quality standard

8. การสงของที่มีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
 Delivering quality in compliance with the Company's standards and requirements
 and related law
9. ตรงตอเวลา
 Punctuality

BAFS has managed the supply chain in alignment with
sustainability context, by considering and analysing risks/
opportunities may occur along the supply chain. According to the
Enterprise Risk Management (ERM), ISO 9001, OHSAS 45001 and
Business Continuity Management System (BCMS), BAFS has regularly
reviewed risks/opportunities together with stakeholders
such as customer groups including oil companies and airlines, 
as well as business alliance/business partner/supplier, in conformity
to Supplier Code of Conduct in terms of environmental, social 
and governance (ESG). Details are shown in the table below.
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หัวข�อ Topic ประเด็น Issue

 สุขภาพ อาชีวอนามัย และ
 ความปลอดภัย
 Health, occupational health
 and safety

10. สุขภาวะในการทํางานของพนักงานภายในองคกร
 Employee well-being

11. สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัย
 Environment conducive to work and promotes safety

 การจัดการและรักษาสิ่งแวดลอม
 Environmental management 
 and conservation

12. การนํา Green Procurement มาใชในการดําเนินธุรกิจ
 Green procurement in business operations

13. การลดการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง
 Reducing the use of nonrenewable resources

 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 Legal compliance

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของธุรกิจอยางเครงครัด
 Strict compliance with laws and regulations  related to the business operations

 การแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน
 Whistleblowing or complaints

15. การแจงเบาะแสและขอรองเรียนในกรณีที่มีการละเมิด
 Whistleblowing and complaints in case of violations

ผลลการดาําเนินการรตามแผผนกการจดัดซซืื้อจัดจ�างงเเพื่อความ
ยัง่งยืนท่ีผ�าานมาถึงป�� 25644
ผลจากการดาํเนนิงานของบรษิทัทีส่งมอบโดยคูคา/คูธรุกจิ ทีม่คีวามเสีย่งและ
อาจสงผลตอการดําเนินกิจการ

• ประเด็นดานเศรษฐกิจ การสงของลาชา/สงมอบสินคาไมมีคุณภาพ
 ทําใหธุรกิจหยุดชะงัก 

• ประเดน็ดานสังคม การถูกชมุชนรองเรยีนเน่ืองจากปฏิบตังิานไมถกูตอง
 ของคูคา 

• ประเดน็ดานส่ิงแวดลอม การรัว่ไหลของสารเคมีและนํา้มนั และการสราง
 ผลกระทบตอสภาพแวดลอมอื่นๆ

Peerformaaance onn Impleemeentatiooon of Procccurement 
Plaan for SSustainnability upp to 200221
BAFS’ performance delivered by suppliers/business partners having 
risks may affect BAFS’ business operations as:
• 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. (Disclosure 308-1, 308-2, 414-1, 414-2)
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และในปทีผ่านมาตามท่ีบรษิทัมนีโยบายในการดําเนนิธรุกจิโดยปฏิบตัติามหลัก
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและตอตานคอรรัปช่ัน นโยบายตอตานคอรรัปช่ัน 
และจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดเปนสมาชกิแนวรวม
ตอตานคอรรัปชั่นของภาคเอกชนไทย และบริษัทไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจสําหรับคู ธุรกิจขึ้น โดยเผยแพรใหกับคู ค าคู ธุรกิจไดทราบแลว
เพ่ือใหการดําเนินธรุกิจระหวางบริษทัและคูธรุกิจตลอดหวงโซอปุทานเติบโต
รวมกนัไดอยางยัง่ยนื ดวยการดาํเนนิธุรกจิอยางมจีรยิธรรม คาํนงึถงึผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม บริษัทไดจัดการสัมมนาจรรยาบรรณ
สําหรับคูธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจําป 2564 เพื่อการเขารวมรับฟง
รายละเอียดเก่ียวกับจรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจ แนวปฏิบัติดานการจัดซื้อ
จดัจางท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม การตอตานคอรรปัช่ัน ตลอดจนลงนามรับทราบ
ในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณสําหรบัคูธรุกจิ ในวนัศุกรที ่26 พฤศจกิายน 2564
ผานการสัมมนาออนไลน

โดยในการสัมมนาคร้ังนี ้หมอมหลวงณัฐสทิธิ ์ดศิกลุ กรรมการผูอาํนวยการใหญ 
บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั บรรยายพิเศษในหัวขอ ความพรอม
ของธุรกิจตอสถานการณที่ผันผวน และมีผูแทนของบริษัทคูคารวมเสวนา
ในหัวขอดังกลาว

นโยบายจัดซื้อจัดจาง
Procurement Policy

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
Anti-Corruption Policy

จรรยาบรรณสําหรับคูธุรกิจ
Supplier Code of Conduct

เอกสารท่ีเกี่ยวข�องตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อความยั่งยืน
Documents Related to the Sustainable Procurement Plan

and BAFS’ Anti-Corruption Policy and Code of Conduct. BAFS is
also a member of the Thai Private Sector Collective Action 
against Corruption (CAC). In addition, BAFS prepared the Supplier
Code of Conduct and disseminated it to the suppliers for
acknowledgement, which shall enable the business operations
between BAFS and the suppliers throughout the supply chain to
grow together in a sustainable manner and conduct businesses
ethically by taking into account the economic, social and
environmental impacts. BAFS held an online seminar on Friday, 
November 26, 2021, entitled “the Supplier Code of Conduct 
and Sustainability Framework 2021” for the suppliers to attend 
and be informed about details of the Supplier Code of Conduct,
environmentally friendly procurement practices, and anti-corruption, 
including signing to complete an acknowledgment of compliance
with the Supplier Code of Conduct.
In the seminar, M.L. Nathasit Diskul, the Executive Chairman of 
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited (BAFS), 
gave a special lecture entitled “Business Readiness in a Volatile 
Situation”. There were suppliers’ representatives participating
in the discussion on the topic.
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มาาตรฐานนกการให�บบริการนน้้ํํามมัันอากาาาศยาน
บรษิทัมุงมัน่ใหบรกิารน้ํามนัอากาศยานดวยมาตรฐานสากลท่ีมปีระสิทธภิาพ
และมีความปลอดภัย โดยดําเนินการตามมาตรฐาน Aviation Fuel Quality 
Control and Operating Standards จาก Joint Inspection Group (JIG)
ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกจัดทําขึ้นโดยองคกรที่ เป นตัวแทนจากบริษัทนํ้ามัน
ชั้นนําของโลก และไดรับการรับรองจาก International Air Transport
Association (IATA) บริษัทไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก
JIG Inspector ครอบคลุมถึงดานขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

Avviation FFuel Seervice SStaandarddss (Disclosure 103-2)

Bangkok Aviation Fuel Services PCL. (BAFS) is committed to
providing efficient 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). BAFS has been 
audited by JIG Inspector, covering relevant requirements and 

100%
99.99% 

  
BAFS Passed Assessments on  Bureau Vertification (BVC) 

No accidents involving
aircraft refuelling service (Disclosure 103-3)

No aviation fuel spillage of a total
flight serviced for the whole year

Punctual aircraft refuelling services:  
100% at Suvarnabhumi Airport 

99.99% at Don Mueang International
Airport compared to the number of flights
serviced for the whole year.

BAFS’ performance according to the corporate
quality objectives for 2021

“met predetermined goals”

Customer satisfaction survey 2021 showed
an average score of 6.6 or 94.2%, ranked as “Excellent”

No official complaints from customers

ความมรับผิดชอบต�ออลูกกค�าและผู�รับบรริิการ 

Respponsibilities to CCustomers (Disclosure 103-3)
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ในเร่ืองของมาตรฐานของอุปกรณระบบเติมนํ้ามันอากาศยาน 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

กาารสํารววจจความพพึงพอใจจลูกกค�า
ฝายพฒันาธรุกจิและการตลาด ไดจดัทาํการสาํรวจความพงึพอใจลกูคาประจาํ
ป 2564 โดยเล็งเห็นความสําคัญในการนําผลความพึงพอใจมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริการ และกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการ ความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการไดอยางดีเลิศ รวมถึง
เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลงานประจําปของบริษัท (Corporate KPI) 
ซึ่งมีเปาหมายระดับความพึงพอใจที่ไมตํ่ากวา 86% โดยแบงกลุมลูกคา
ออกเปนบริษัทนํ้ามันและสายการบิน

ในปนี้การสํารวจความพึงพอใจ จากรายช่ือลูกคาทั้งหมดที่ทุกฝายตองการ
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยเปนสายการบินที่ใชบริการของ
บริษัทเทานั้น จํานวน 30 ราย และบริษัทนํ้ามันอีก 11 ราย รวมเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 41 ราย

โดยผลสํารวจในปนี้ พบวา จากจํานวนลูกคาที่ทําแบบสอบถามทั้ง 104 ราย
มีผู ที่ตอบแบบสอบถามกลับมา (Respondent Rate) ทั้งสิ้น 41 ราย
คิดเปน 39.4% แบงเปนบริษัทสายการบิน จํานวน 30 ราย และบริษัท
ผูคานํ้ามัน จํานวน 11 ราย โดยภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาประจําป 2564 ไดคะแนนรวมเฉล่ีย 6.6 เทากับ 94.2%
จัดอยูในเกณฑระดับ “ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงานของบริษัท 
(Balance scorecard)

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 official customer 
complaints or accident related to direct aircraft service.

Cuustomeer Satissfactionn Suurvey (Disclosure 103-1, 103-3)

The Business Development and Marketing Department
conducted a customer satisfaction survey 2021 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 2021 was conducted with a total
of 41 respondents of BAFS customers, including 30 airlines
and 11 oil companies.

Among 104 customers being surveyed, the respondent rate was 
39.4% or 41 respondents, divided into 30 airlines and 11 oil 
companies. According to BAFS’ balanced scorecard, the overall 
customer satisfaction survey 2021 showed an average score of 
6.6 or 94.2% and ranked as “Excellent”. (Disclosure 103-1)

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75



มีรายละเอียดสรุปไดโดยสังเขป ดังนี้

สรรุุปผลกาารประเมมิินความมพงึงพอใจขของลูกค�า
ภาพรวมของคะแนนระดับความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2564 ไดคะแนน
รวมเฉลี่ย 6.6 เทากับ 94.2% ลดลงจากป 2563 ที่ไดคะแนน 6.68 เทากับ 
95.4% หรือลดลง 0.08 คะแนน คิดเปน 1.2% ซึ่งอยูในเกณฑระดับ 
“ดีเยี่ยม” ตามระบบการประเมินผลงานของบริษัท (Balance scorecard)

Suummarryy of Cuustomerr SSatisfacction Surrvvey
Reesults
The customer satisfaction survey 2021 showed an average score 
of 6.6 or 94.2%. A decrease of 0.08 or 1.2% compared to the 
customer satisfaction survey 2020, which recorded an average 
score of 6.68 or 95.4%. According to BAFS’ balanced scorecard, 
it still ranked as “Excellent”.

หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกับการให�บริการ
Related Department

ระดับผลประเมิน
Satisfaction Level

คะแนนเฉล่ีย
Average Score

1. ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและ
 สายการบิน รวมจํานวน 47 ราย
 Business Development and Marketing Department: 47 respondents
 including oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

92.0 %

2. ฝายการเงินและการบัญชี จากการสอบถามลูกคาบริษัทนํ้ามัน จํานวนรวม 11 ราย
 Finance and Account Department: 11 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม
Excellent

95.3 %

3. ฝายคลังนํ้ามัน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคาบริษัทนํ้ามัน จํานวนรวม
 11 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Depot: 11 respondents of oil companies

ดีเยี่ยม
Excellent

95.7 %

4. ฝายบริการนํ้ามันอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามัน
 และสายการบิน รวมจํานวน 41 ราย
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Department: 41 respondents including
 oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

94.2 %

5. ฝายสถานีบริการดอนเมืองและภูมิภาค จากการสอบถามลูกคาทั้งบริษัทนํ้ามันและ
 สายการบิน รวมจํานวน 17 ราย
 Don Mueang and Regional Aviation Refuelling Department: 17 respondents
 including oil companies and airlines

ดีเยี่ยม
Excellent

95.4 %

ภาพรวมการประเมิน
Overall Assessment

ดีเยี่ยม
Excellent

94.2 %

Summary of Customer Satisfaction Survey
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กาารจัดกาารรองค�ความรู�แลละนนวัตกรรรรม
การดําเนินงานตามแผนการสรางเสริมนวัตกรรมของบริษัท และกลุมบริษัท
ยงัคงดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่งตามกลยทุธ ป 2559-2564 ซึง่การดาํเนนิงาน
ในปนี้มุ งเนนการสรางใหเกิดการรับรูและกระตุนความคิดเชิงนวัตกรรม
ใหเกดิขึน้ เพือ่ตอบสนองตอแผนงานทีก่าํหนดไวโดยแบงการดาํเนนิงานไวเปน
ขั้นตอนดังนี้

Knnowleddgge Mannagemeentt (KM)) and Innoovvation
BAFS and BAFS Group had continuously implemented
innovation initiatives in accordance with the 2016-2021 strategy. 
In 2021, we had focused on raising awareness and stimulating 
innovative ideas to respond to the plans set forth, by dividing 
practical steps as follows:

 Innovation Deveelopment Pllan 2021
1) หลักสูตรเบ้ืองต�น
 Preliminary  
 courses for all  
 employees

2) หลักสูตรต�อเนื่อง
 Intermediate  
 courses

3) สร�างทีมเพื่อ
 พัฒนาโครงงาน
 Building teams  
 to develop
 advance projects

4) Presentation
 (Pitching)

Design Thinking Process & 
Workshop

Innovation
portfolio

หวัขอการอบรม
• Sustainability &
 Strategy
• Business Direction
• Growth Strategy
• KM & Innovation
 Concept

ผูอบรมประเมินตนเอง
ใน 2 ดาน
The participants self-
assessed in 2 aspects.
1) Innovative Thinking
2) Growth Mindset

คดัเลอืกหวัขอ KM&KM 
Owner ทีส่ามารถพฒันา
ตอยอดในขัน้ตอไป
*Select KM&KM Owner 
topics that can be 
further developed in 
the next step.

ผูผานการประเมินตาม
เกณฑ เขามาอบรมและ 
Workshop เพื่อเรียนรู
เครื่องมือในการพัฒนา
นวัตกรรม
Employees who 
passed the
assessment criteria 
would participate 
in the training and 
workshop to learn 
about innovation 
development tools.

พัฒนา โครงการ
ผลิตภัณฑ กระบวนการ 
หรือธุรกิจใหม
โดยทีม CoP
CoP team would 
develop new projects, 
products, processes 
or businesses.

นําเสนอผลงานกับ
ฝายบริหาร เพื่อพิจารณา
และประเมินผลงานเขาสู
Innovation portfolio
To present the
projects to the
management for 
considering and
evaluating such 
projects in order to 
add them to the 
innovation portfolio.

ผลงานที่ผานการพิจารณา 
และไดรับการเผยแพร
ผลงาน และประกาศเปน
ผลงานของพนักงาน
The projects being 
considered, published 
and proclaimed as 
the works of
employees.
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1. บริษัทจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานซึ่งเปนหลักสูตร Online เพื่อใหพนักงาน
 ทุกคนของบริษัทเขามาดูและอบรมในชวงเวลาที่พนักงานสะดวก โดยมี
 ผูบริหารระดับสูงเปนวิทยากรเพื่อสื่อสารถึงเปาหมาย ทิศทาง และ
 การเติบโตของธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงมายังการสรางเสริมแนวคิดเชิง
 นวัตกรรมใหเกิดข้ึน เม่ือพนักงานไดเขาเรียนครบทุกหัวขอยอยแลว 
 จะมีการประเมินตนเองใน 2 ดานคือ (1) ความคิดเชิงนวัตกรรม และ
 (2) Growth Mindset เพื่อคัดผูผานเกณฑรวมกับ KM Owners
 ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอด เพื่อเขาไปในขั้นที่ 2

2. ในข้ัน Intermediate นีจ้ดัใหมกีารอบรมและทํา Workshop ในหลักสูตร
 ตอเนื่องเพ่ือศึกษาเคร่ืองมือตามแนวคิด Design Thinking และนํามา
 ประยุกตใชในการทํา Workshop ตามหัวขอโครงงานของแตละทีม
 เพื่อท่ีจะเร่ิมตนกระบวนการเพื่อนําไปสูการพัฒนางาน กระบวนการ 
 ผลิตภัณฑ/บริการ รวมถึงธุรกิจใหมๆ

1. BAFS organized online preliminary courses for all employees
 to view and attend the trainings during employees’
 convenient times. The top executives served as speakers 
 to communicate business goals, direction and growth in order 
 to connect to fostering innovative thinking. Afterattending 
 all courses, employees would take self-assessments on 
 2 aspects include: (1) Innovative Thinking and (2) Growth 
 Mindset, in order to pass criteria for entering the 2nd step 
 together with KM Owners having high potentials that could
 be further developed to higher levels.  

2. In the intermediate stage, there were advancement
 trainings and workshops for studying design thinking tools, 
 and applying the tools in the workshops according to the 
 project topic of each team in order to start developing the 
 work, process, and product/service, including new business.

ทําความเขาใจ
(Empathy)

Understanding

 เนนที่เขาใจปญหา  (Problem)
Emphasis on understanding problem

วงจรแกไข (Iterate)
Perform iteration Iterate

เนนท่ีหาทางแก (Solution)
Emphasis on finding solution

วิเคราะห + ตีโจทย
(Define)

Analyzing the
problem

สรางไอเดีย
(Ideate)

Generate ideas
สรางตนแบบ
(Prototype)

Create a prototype

ทดสอบ
(Test)

นําไปใช 
(Implement)

Implementation

แนววคิดหลักการคิดเชิงงงออกแบบ
Desiggn concceppts andd principless
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1) ระดับความเปนนวัตกรรม
 ของโครงงานใน 3 ดาน

 Input - Process - Output
 The project’ level of
 innovation in 3 aspects:

2) ระดับผลท่ีไดของโครงงาน
 ใน 2 ดาน

 Outcome - Impact
 The project’ level of
 outcomes in 2 aspects:

3. ขั้น Advance เมื่อไดทีม CoP (Community of Practice) ทีมจะเริ่ม
 ระดมสมองเพื่อพัฒนาไอเดีย ในการหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อแกไข
 ปญหาโดยจะไดพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมจากหลากหลาย
 ความเชีย่วชาญ เพือ่นาํไปสูการสรางเปนตนแบบในลกัษณะตางๆ ในขัน้นี้
 งานจะถกูคดิและพฒันาเพือ่สรางใหสามารถตอบสนองตอใน 3 เรือ่งหลกั
 คือ ผูใชถูกใจ จะสามารถสรางความเติบโตของธุรกิจได และทางเทคนิค
 สามารถทําไดเหนือกวาของที่มีอยู

4. ขั้น Presentation เปนการนําเสนองานตอฝายบริหารเพื่อพิจารณา
 ผลงาน ชิ้นงาน โครงการ ไอเดีย หรือรูปแบบธุรกิจ โดยในขั้นนี้มีผลงาน
 ผานเขานําเสนอฝายบริหาร 4 โครงการ ดังนี้

 • โครงงานพัฒนา Stem Slug Valve ของ Flow Control Valve (FCV)

 • โครงงานพัฒนาอุปกรณทดสอบ Leak Check Double Block
  and Bleed Valve (DBB)

 • โครงงาน Smart Work Permit

 • โครงงาน Web Meeting

3. In the advanced stage, when the CoP (Community of Practice)
 teams were established, the teams would brainstorm to 
 develop ideas in order to find solutions or methods for solving
 problems. The teamwork with a variety of expertise would 
 be developed in order to create distinct types of prototypes.
 At this stage, the works would be created and developed to 
 be able to respond to 3 main aspects including pleasing users,
 being able to create business growth, and technically
 surpassing the existing works.
4. In the presentation stage, the teams would present their
 works, pieces of works, projects, ideas or business models 
 to the management for consideration. At this stage, there 
 were 4 projects presented to the management, as follows:
 • Stem Slug Valve Flow Control Valve (FCV) Development
  Project.
 • Leak Check Double Block and Bleed Valve (DBB)
  Development Project. 
 • Smart Work Permit Project.
 • Web Meeting Project.

รายละเอียดของโครงการที่ผานเขา Innovation Portfolio ป 2564
Details of the projects that had been added to the Innovation Portfolio in 2021.

เกณฑการพิจารณาประเมินโครงการ : The Consideration criteria of innovation Project
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Chapter

6

สู�ความยั่งยืนทางสังคม
Sustainable Society

SUSTAINABILITY REPORT 2021
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED80



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)

Don Mueang Aviation Depot (DMK Depot) and
Don Mueang Into-plane Refuelling Station
(DMK Into-plane) Platinum Level for 15 
Consecutive Years 

Suvarnabhumi Aviation Fuel Storage Station
(BKK Depot) Platinum Level for 11
Consecutive Years

Suvarnabhumi into-plane Refuelling
Station (BKK Into-plane)
Platinum Level for 13 Consecutive Years 

Employees do not suffer from any occupational diseases that caused
permanent physical impairment (Disclosure 103-3)

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

Performance: No accident,
achieved target

ISO 45001:2018

Performance: No occupational diseases,

achieved target ISO 45001:2018

Accumulated Safety
Work Hours
(Sep 9, 13 – Dec 31, 21)

8,156,640 Man-Hours
Safety work hours forecast
to achieve in December 2022

9,000,000 Man-Hours

ควาามปลอดภัยย อาชีวอนามมััย และสภาพพแวดล�อมในกกาารทํางาน
Safeety, Occuuppational Heealth and EEnvirronment (Disclosure 103-1)
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บริษัทใหความสําคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานมาเปนอันดับแรกในการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมบุคลากร
ภายในองคกร อนัประกอบดวยพนักงาทุกคนในบริษทัทัง้พนักงานในเวลาปกติ
กับพนักงานงานกะ รวมถึงผูรับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่เขามาดําเนินงาน
ภายในบริษัท

และจากวิสัยทัศนของบริษัท “บริการธุรกจิพลังงานอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม” ซึ่งประเด็นดังกลาว เปนหนึ่ง
ในประเด็นที่ผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทใหความสําคัญ โดยไดจัดอยูใน
หนึ่งประเด็นที่เปนสาระสําคัญขององคกร และจากความสําคัญนั้น นํามาซึ่ง
การปฏิบัติตามระบบการจัดการมาตรฐาน (ISO 45001:2018) ซึ่งบริษัท
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด การกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
รวมถึงโครงสรางการบริหารจัดการความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง
ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เนนยํ้า
การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในองคกรตามคานิยมท่ีสําคัญ
เรือ่งการตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกข้ันตอนการปฏิบตังิานของพนักงาน
ทุกระดับ

BAFS gives high priority to safety, occupational health and working 
environment, all of which are applicable to all employees,
consisting of employees who work during normal office hours and 
shift work employees as well as contractors or outsourced workers.

Its vision as “Sustainability in Energy Services with Awareness of 
Quality Safety and Environment”, which is one of stakeholders’ 
concerns, is considered as BAFS’ materiality. Therefore, it leads 
to BAFS’ strict compliance with the Occupational Health and 
Safety Management System : ISO 45001:2018, determination of 
Safety, Occupational Health and Working Environment Policy,
establishment of Safety, Occupational Health and Working
Environment Committee and safety management structure,
management of risks relating to safety and occupational health,
including activities. Focusing on creating a safety culture in the 
organization based on the important values of awareness of safety 
in every work process for employees at all levels (Disclosure 103-2).

นโยยบายคคววามปลออดภัย ออาชชีีวอนามมััยและสภาาาพแวดล�อมม
ในกการทํางาน

Saafety, OOcccupatioonal Heealthh and WWWorking EEnnvironmennt 
Poolicy (Disclosure 103-1, 103-2)

พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองตามกฎหมาย
รวมถึงมาตรฐานสากล และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท

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

ควบคุม ปรับปรุง และปองกันแกไขอันตรายจากการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอพนักงาน และ
ทรัพยสินของบริษัทที่มีระดับความเส่ียงต้ังแตปานกลางข้ึนไป เพื่อใหเกิดการพัฒนางานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง

To control, improve, prevent and resolve a moderate-to-upper risk level of hazards arising  from 
BAFS’ operations that can affect its employees and properties, thus enabling constant and
continuous improvement in safety, occupational health and working environment.
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ทัง้นี ้บริษทัมกีารเปดเผยขอมลูสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุไวทีส่าํนกังานของบริษทั
ทุกแหง ไดแก จํานวนชั่วโมงการทํางานที่ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
เปาหมายช่ัวโมงความปลอดภยั และวันท่ีเกดิอบุติัเหตลุาสุด เพือ่เปนการแสดง
การรายงานขอมูลดานความปลอดภัยใหพนักงานและผูที่เขามาปฏิบัติงาน
ภายในพื้นที่ไดทราบถึงมาตรการและการใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว

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

ปรับปรุงผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง

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

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของบริษัทในการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

To promote and support employee engagement in the implementations of safety, occupational 
health and working environment.

พัฒนาพนักงานของบริษัทใหมีความรู และความตระหนักในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน รวมถึงความปลอดภัยนอกงาน

To enhance employees’ knowledge and awareness on safety, occupational health and working 
environment as well as off-the-job safety.

ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

To provide resources for the implementations of safety, occupational health and working
environment management systems in order to ensure continuous improvement.

ดูแลและใหการรักษาความปลอดภัยแกชีวิตพนักงาน ผูรับเหมา และทรัพยสินในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท
ตลอดจนทบทวนมาตรการรกัษาความปลอดภยัใหมคีวามทนัสมยัตอสถานการณปจจบุนั อยางตอเนือ่งและสมํา่เสมอ

To supervise and provide safety to protect lives of employees, contractors and assets in the areas 
where BAFS operates as well as review and update security measures regularly and continually.
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โครงสรางหนวยงาน
ความปลอดภยัและแผนงานความปลอดภยัประจาํป เพือ่ใหมผีูรบัผดิชอบหลกั
ตอเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยมีผู ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลพนักงานทุกคน
(รอยละ 100) ใหมคีวามปลอดภัยในการทาํงาน พรอมกาํหนดกฎระเบยีบและ
วธิปีฏิบตังิานท่ีปลอดภัย จดัหาอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล (PPE) ใหแก
พนกังาน ตลอดจนเสนอแนะมาตรการความปลอดภยั และการปรบัปรงุแกไข
ในกรณทีีพ่บสิง่ทีท่าํใหมคีวามเสีย่ง และอาจกอใหเกดิอนัตรายตอผูปฏบิตังิาน
ที่สงผลตอพนักงาน ผู รับเหมา หรือบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยตางๆ 
เชน กจิกรรมการนาํเสนอ Near Miss Report, กจิกรรมตอบคาํถามชงิรางวลั
ใหมขีึน้ภายในบรษิทั โดยมีการตรวจสอบตดิตามและทบทวนผลการดาํเนนิงาน
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่รายงานความย่ังยืนประจําป 2562
หนาที่ 104-105 หรือ เว็บไซตบริษัท www.bafsthai.com

โครรงสร�างงหหน�วยงานระบบบคุณณภาพพ ความปลอออดภัย
อาาชีวอนาามมัย และสสภาพแววดดล�อม
สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความยั่งยืนประจําป 2561 หนาที่ 92
หรือ เว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

กาารฝ�กอบบรมด�านนความปปลออดภัยขขอองบริษัท
มีการอบรมตลอดทั้งป สามารถดูรายละเอียดไดที่รายงานความยั่งยืนประจํา
ป 2562 หนาที่ 108-109 หรือ เว็บไซตของบริษัท www.bafsthai.com

In addition, BAFS has set up the Safety, Occupational Health
and Working Environment Committee, a structure of Safety, 
Occupational Health and Working 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, 403-1)

Detail is as shown in the Sustainability Report 2019, page 104-105, 
or at www.bafsthai.com.
Strructuree of Quaality, Saffetyy, Heaaltth and Ennvvironment 
Offffice
Detail is as shown in the Sustainability Report 2018, page 92,
or at www.bafsthai.com.
BAAFS’ Saafety Trraining Cooursesss 
Trainings are organized throughout the year. Detail is as
shown in the Sustainability Report 2019, pages 108-109, or at 
www.bafsthai.com.
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คณะกรรมการ
The Committee

สถานีบริการเติมน้ํามัน
อากาศยานสุวรรณภูมิ
BKK Into-plane

สถานีบริการจัดเก็บน้ํามัน
สุวรรณภูมิ
BKK Depot

สถานีบริการเติมน้ํามัน
อากาศยานและสถานีบริการ
จดัเก็บน้ํามันอากาศยานดอนเมือง
DMK Into-plane  and
DMK Depot

ผูแทนนนายจาง
(ประธธานคณะกรรมการ)
Repreesentative of Emmplooyer
(Chairman Committeee)

1 1 1

ผูแทนนระดับบังคับบัญชา (กรรรมการ)
Repreesentative Superrvisors
(Commmittee Memberss)

4 2 4

ผูแทนนลูกจาง (กรรมการ)
(คิดเปปน รอยละ 50 ของคคณะกรรมการ
โดยมาาจากการเลือกตั้ง)
Repreesentatives of Emmplloyee
(Commmittee Memberss)
(50% of the Committee Members 
coming from the elecctioon)

5 3 5

เจาหนนาที่ความปลอดภัยรระดัดบัวิชาชีพ
(กรรมมการและเลขานุการร)
Occuupational Health andd Safety 
Officeer (Committee MMemmber and 
Secreetary)

1 1 1

รวม Total 11 7 11

โครงสสร�างคณะกรรมมกการความปลอดดภัย 3 พื้นท่ี วารระป� 25564-2565 ปรระกกอบด�วยกรรมการ ดดัังน้ี
Safetty, Occupatioonaal Health andd Environment Manaagement Coommmittee for BAFS’ 3 Operating Sites 
(Termm: 2021 - 20222)) consists of:

โดยมีแผนงานด�านคควาามปลอดภัย อาาชีวอนามัย และสสภาพพแวดล�อมในการรทํางาน ดังนี้
Safetty, Occupatioonaal Health andd Environment Planss include thee ffollowing:


งานดานระบบการ

จัดการและมาตรฐาน
Management and
standard systems

function.


งานดานปฏิบัติการ

Operations
function.


งานดานพัฒนา
ความรูบุคลากร

Employee
knowledge

development
function.


งานดาน

การฝกอบรม
Training
function.
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5,765 8,405
68.59 

16

8,405 16

5,765 safety training hours out of

8,405 training hours of the total number

of employees, accounting for 68.59%
of the total number of training hours.

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

In 2021, BAFS organized safety trainings for all employees, representing the total number of 

8,405 training hours, which divided into 16 courses.

โดยในนป� 2564 เป�าหหมาายด�านความปลลอดภัย ได�แก�
In 20021, safety taargets are as follows:

ไมมีอุบัติเหตุที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident)
เกิน 3 วันทํางานขึ้นไป
No lost time incidents of
more than 3 workdays.

ไมมีอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงาน
เปนผูกระทําความผิดของฝายปฏิบัติการ
และฝายสนับสนุน
No accidents caused by the
employees as wrongdoers from
Operations Department and
Support Department.
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โครรงการฝฝฝ��กซ�อมดดับเพลิงงแลละการฝฝ��กกซ�อมอพพยยพหนีไฟ
ในป 2564 บริษัทจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ
ใหแกพนกังาน รวมทัง้สิน้ 466 คน รอยละ 100 ของพนกังานทัง้หมด เพือ่สราง
ความตระหนกัรูดานความปลอดภยัและเตรยีมพรอมของพนกังานเพือ่รบัมอื
กรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน

นอกจากน้ีบาฟสบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง ไดมีโอกาส
เรียนรูการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ เพื่อใหชุมชนสามารถ
เตรียมพรอมตออุบัติเหตุตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และอาจทําใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสินได โดยในป 2564 นี้ บริษัทใหการสนับสนุนอุปกรณ
ดับเพลิงอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบไปดวยชุมชนโดยรอบสถานีบริการจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 ชุมชน พื้นที่ชุมชนประชากร 3 และ
รมไทรงาม และสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน
3 ชุมชน พื้นที่ชุมชนตําบลศีรษะจรเขนอยหมู 2 9 10 ไดดําเนินการวางแผน
เพ่ือจัดอบรมนักดับเพลิงชุมชน ในการดูแลชุมชนโดยรอบเมื่อผจญเหตุ
เพลิงไหม ในการอบรมดับเพลิงข้ันตนและขั้นสูงเพื่อสรางนักดับเพลิงชุมชุน

Firre Drill PProjectt (Disclosure 103-2)

In 2021, BAFS organized a fire drill for a total of 466 employees, 
representing 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 
Aviation Depot (DMK Depot) and Suvarnabhumi Aviation Depot 
(BKK Depot) with opportunities to enhance their knowledge of fire 
drill in preparedness for the accidents that might cause damage 
and loss of life and assets. In 2021, BAFS continued to support 
fire fighting equipment to 2 communities surrounding in Don 
Mueang area, which comprised Prachakorn 3 Community and 
Rom Sai Ngam Community, and 3 communities in Suvarnabhumi 
area, which comprised Community moo 2, moo 9 and moo 10
of Sisa Chorakhe Noi Sub-district. BAFS has set a plan to
provide advanced firefighting trainings for community firefighters 
in order that they can look after the surrounding communities 
when fire occurs. 
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สถิติดด�านความปลออดภภัย ในป� 2564 SSafety Statisticcs in 22021 (Disclosure 403-2)

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

Lost Time Injury Severity Rate (LTISR)

Injury rate (IR) Occupational
disease rate (ODR)

Lost day rate (LDR) Work-related
fatalities (WF)
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อตัตราการรบบาดเจบ็บ โรคจากกการทํางงาน จํานวนนวันสูญเสียย 
แลละการขาาดงาน แและจํานววนผู�ท่ีเสียยชชีีวิตเน่ืองจจจาก
กาารปฏิบัตตติิิงาน จําาแนกตาามภภููมิภาคค และเพศ
บรษิทัคาํนงึถงึความปลอดภยัเปนหวัใจสาํคญัในการปฏบิตังิาน จงึปฏบิตัติาม
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ไดแก ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และมาตรฐานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (JIG HSSEMS)
การดําเนินงานตามระบบการจัดการและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพดังกลาว
ควบคูกบัการสรางจติสาํนกึดานความปลอดภัยใหกบัพนกังาน และผูรบัเหมา
ผานโครงการและกิจกรรมความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เชน การจัดกิจกรรม

Raates off  IInjury, Occuppatiional DDDiseases,, Lost Dayys 
annd Abseenteeissm, andd Tootal Nuumber off
Woork-Reellated FFatalitiees, by Reeggion andd bby Gendeer 

(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’ consciousness
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วันวัฒนธรรมความปลอดภัย (SHE Day) ตลอดจน การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ 5 ป (ป 2559 – 2564) ทีมุ่งเนนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงการติดตามผล
การดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง ตลอดจนการตรวจพ้ืนทีป่ฏิบตังิานโดยผูบริหาร 
ทําใหบริษัทมีผลสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้

 No lost time accidents of more than 3 workdays occurred to

 No occupational diseases that caused permanent physical

แผผนงานทท่ีีมมีีไว�ช�วยยเหลือแรรงงงานและครอบครวัวว ชุมชน
ท้ังงการให�คคความรู� กการฝ�กออบรรม การรรให�คําปรึกกษษา
กาารป�องกกัันน และกาารควบคคุมความเเสส่ีียง ต�อโรรคคร�ายแรง
ต�าางๆ
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจทําใหประเด็นเรื่องสุขภาพของพนักงานมีความ
สําคัญเปนอยางสูง บริษัทจึงจัดใหมีการสํารวจปจจัยเสี่ยงในการทํางานโดย 
แพทยอาชีวเวชศาสตรเปนประจําทุกปๆ ละอยางนอย 1 ครั้ง ครอบคลุม
ในทกุกจิกรรมและทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ใหทราบถงึอนัตรายและโอกาสเสีย่ง
ตอโรคจากการทํางาน และเตรียมการปองกันในระดับที่เหมาะสม ตลอดจน
ประเมินความเส่ียงดานการยศาสตรสําหรับพนักงานท่ีทํางานในสํานักงาน 
การอบรมใหความรูดานสุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน และมาตรการควบคุมเชิง
ปองกันเฝาระวังผานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปๆ
ละอยางนอย 1 ครั้ง ไดแก แสงสวาง เสียง ความรอน และสารเคมี นอกเหนือ
ไปจากการตรวจสุขภาพประจําปโดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ

Plaans forr Suppoorting WWorrkers, FFamilies aand
Coommunnities WWhich Inncluude PPrrovisionss of
Knnowleddgge, Traaining, AAddvice, aaand Preveeention andd 
Coontrol oof Riskss of Sevverre Diseeases (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 office 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.  

on safety through projects and activities such as SHE Day.
In addition, BAFS has implemented its 5-year strategic plan 
(2016 - 2021) 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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กลุ�มพนักงาน
Employee Group

โรคที่มีความเสี่ยง
Risk of Diseases

การดําเนินงานเพ่ือป�องกัน และรักษา
Corrective and Preventive Actions

ผลลัพธ�การดําเนินงาน
Outcomes

1. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
 Airside หรือ พนักงานในพื้นที่
 ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอระดับ
 เสียงดัง

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

- กลุมโรคทางการไดยิน
 Hearing disorders

- โครงการอนุรักษการไดยิน

  Hearing conservation program

- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน

  Hearing test

- การตรวจสุขภาพประจําป

  Annual check-up

- พนักงานไมมีโรคที่เสี่ยง
 จากการทํางาน

  No employee was
 exposed to
 occupational diseases

- พนักงานมีสุขภาพที่ดี

  Healthy Employees

- มีสภาพแวดลอม
 ในการทํางานที่ดี

 Good work
 environment 

2. พนักงานทั่วไปที่ทํางานในสํานักงาน

 General office employees

- กลุมโรคออฟฟศซินโดรม
 Office Syndrome

- ประเมินความเส่ียงดานการยศาสตร
 สาํหรบัพนกังานทีท่าํงานในสํานกังาน

 Ergonomics risk assessment for 
 office employee

- จัดอบรมใหความรูเรื่องการยศาสตร

  Raining on ergonomics

- การตรวจสุขภาพประจําป

 Annual check-up

การดดํําเนินงานเพื่อปป��อองกันและรักษา
Correective and Prrevventive Actionns (Disclosure 403-3)

นอกจากนี ้บริษทัจัดใหมกีารฝกอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิข้ันตน ใหแกประชาชน
ในชุมชนโดยรอบบริษัท เพ่ือใหมีความรู และสามารถทําการดับเพลิง
เบือ้งตน ซึง่จะชวยสนบัสนนุบรษิทัในการระงบัเหตอุกีทางหนึง่ รวมถงึจดัใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปใหกับประชาชนในชมุชนโดยรอบบริษัท ตลอดจน
มกีารใหคาํปรกึษาและการสนบัสนนุดานตางๆ แกชมุชน ในการประกอบอาชพี
อยางเหมาะสม

Additionally, BAFS organises a basic firefighting training course 
or people living in the surrounding communities to enhance 
their basic firefighting 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 
related to proper occupations. 
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During 2015 - 2021, there was no lost time accidents of more than 3 workdays occurred to employees 
and contractors.

During 2015 - 2021, there was no occupational disease that caused permanent physical impairment 
occurred to employees and contractors.

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

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

During 2015 - 2021, BAFS had organized occupational health and working environment trainings 
attended by all employees.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ด�าานสุขภาาพพและความปลออดดภัยท่ีปปรรากฏในข�อออตกลง
อยย�างเป�นททางการรกับสมาพพันนธ�แรงงงาน
ดานสุขภาพและความปลอดภัยที่บริษัทดําเนินการสําเร็จในป 2564 มีดังนี้

Heealth aannd Safeety Topicss Appeeaared in FFoormal 
Aggreemeents witth Tradde UUnionsss (Disclosure 403-4) 

In 2021, the health and safety topics fulfilled by BAFS are
as follows:
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บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการควบคุมอุบัติเหตุตองเปนศูนย ตลอดจน
มีการกําหนดเปาหมายชั่วโมงความปลอดภัยในการทํางานไวที่ 9,000,000 
ชั่วโมง-คน (คาดการณจะบรรลุเปาหมายในเดือนธันวาคม 2565) ทั้งนี้เปน
ผลมาจากการท่ีบริษัทนําระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(ISO 45001:2018) มาบริหารจัดการ โดยเริ่มตนตั้งแต

BAFS set a target of zero accident control by number of times, 
calculated by the number of flights receiving aircraft refuelling 
service as well as a target of safety work hours at 9,000,000
man-hours (expected to achieve the target in December 2022).
This is a result from the fact that BAFS applied Occupational 
Health and Safety Management System (ISO 45001:2018) to its 
management, ranging from:

ซึ่งสามารถชวยลดและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดเปนอยางมาก โดยจะเห็น
ไดจากจํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงอยางตอเนื่องในแตละปเปนสําคัญ นอกจากน้ี
การท่ีบริษัทดําเนินการตามหลักเกณฑการประกวดสถานประกอบกิจการ
ดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระดับประเทศ ถือวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการสนับสนุนการดําเนิน
มาตรการปองกนัแกไขและควบคมุอบุตัเิหตไุมใหเกดิข้ึนอยางมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล โดยจะเห็นไดจากบริษัทมีจํานวนอุบัติเหตุในป 2564
เทากับ 1 ครั้ง ซึ่งเทากับป 2563 ซึ่งเกิดขึ้นเทากับ 1 ครั้ง

The activities mentioned above can truly reduce and control 
accidents according to a significant 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 efficiency and effectiveness of 
corrective and preventive accident measures. It can be seen
that BAFS recorded 1 accident in 2021, equal to 2020 which 
accounted for 1 accident. 

 Hazard identification
 and risk assessment;

 Accident report that focuses on
 finding the root cause to prevent
 recurrence of accidents;

 BAFS introduced Kiken Yochi
 Training (KYT) to its aircraft refuelling
 service operation; and

 A communication campaign was also
 organized to encourage employees on
 preparing near miss report consistently.

 Analytical and preventive
 investigation of the causes;
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คววามปลออดภัยในนการทํางงานนสําหรรัับบผู�รับเหมาา
บรษิทั กาํหนดนโยบายความปลอดภยัฯ ของบรษิทั ทีต่ระหนกัถึงความสําคญั
ซึ่งตองดูแลความปลอดภัยในการทํางานของผูรับเหมาเชนเดียวกับพนักงาน
ของบรษิทั และเพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตตุอผูรบัเหมา จงึกาํหนดแนวทาง
ดูแลความปลอดภัยสําหรับผูรับเหมา ดังนี้

1. ผูรบัเหมาจะตองดาํเนนิการผานกระบวนการจัดซือ้ และตองขึน้ทะเบียน
 ผูรับเหมากับแผนกจัดซื้อ

2. การปฏิบัติงานของผู รับเหมาตองไดรับการดูแลความปลอดภัย
 โดยผูควบคุมงานซึ่งเปนพนักงานของบริษัท

3. ผูรับเหมาตองผานการอบรมความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนเปนผูผาน
 การอบรมกับแผนกความปลอดภัย จงึจะสามารถปฏิบตังิานในบรษิทัได

4. ผูรบัเหมาตองปฏบิตัติามกฎระเบียบดานความปลอดภัย ซึง่กาํหนดอยูใน
 คูมือความปลอดภัย รวมถึง Procedure และ Work Instruction
 การขออนุญาตเขาทํางาน (Work Permit) ของบริษัทอยางเครงครัด

5. กอนเร่ิมปฏิบตังิานผูรบัเหมาตองดําเนินการวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย
 (JSA) และการประเมินความเส่ียงของงาน (Risk Assessment)
 รวมถึงตองเตรียมความพรอมของผูปฏบิตังิานและเครือ่งมอือปุกรณตางๆ
 ใหมีความปลอดภัยกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได

6.  สําหรับงานอับอากาศ (Confined Space) ผูรับเหมาจะตองผาน
 การอบรม และมีใบอนุญาตฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังผาน
 การตรวจความพรอมดานสุขภาพโดยแพทยกอน จงึจะสามารถปฏิบตังิานได

7. ระหวางที่ผูรับเหมาปฏิบัติงาน ผูอนุญาตของบริษัท (Area Manager)
 ผูควบคุมงานของบริษัท และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
 ระดับวิชาชีพของบริษัท จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับเหมา
 ตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิานวาทัง้ผูปฏบิตังิาน เคร่ืองมือและอุปกรณ
 ในการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยูในสภาพ
 ที่ปลอดภัยหรือไม หากไมปลอดภัยก็จะสั่งใหหยุดการปฏิบัติงาน
 (Stop Work) ทันที

Saafety foorr Contrractor (Disclosure 103-2)

BAFS imposed its safety policy which recognized the importance
of the contractor safety as much as the employee safety. BAFS 
then determined work safety approaches for the contractors
as follows:

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

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

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

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

5. Before starting to work, the contractor shall conduct a job
 safety analysis (JSA) and risk assessment, including
 ensuring readiness of workers and safety equipment.   

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

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

Establish emergency preparedness and response procedures. 

Prepare work instructions for dangerous waste disposal protocol.

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

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

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

Review and improve emergency procedure and work instructions in No.1- No.3 for at least once a year and 

whenever there is a request for improvements derived from the emergency plan rehearsals.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

In accordance with the above 7 approaches, BAFS is confident
that the contractor shall be safe while working for the
Company. BAFS has conducted emergency preparedness with 
detail as follows:
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แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Procedure และ Work Instruction) 
ในขอ 1 ถึง 3 มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤต ิ(CMC Procedure) รวมถึงระบบการบริหารความตอเนือ่ง
ทางธุรกิจ (BCMS) ของบริษัท

กาารบริหาารรความปปลอดภัยในนอนาคคต
การดําเนินงานความปลอดภัยในป 2565 มีเปาหมายอุบัติเหตุตองเปนศูนย 
(Zero Accident) สอดคลองกบัแผนกลยทุธ 5 ป (ป 2565 - 2569) ของบรษิทั
ซึ่งมีเปาหมายในการบริการธุรกิจพลังงานอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึง คุณภาพ 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ตอบรับกับหลักเกณฑการประกวดสถาน
ประกอบกิจการดีเดน ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานระดับประเทศ ซึ่งกําหนดใหมีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสรางวินัยและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจน สอดรับกับนโยบาย
สิง่แวดลอมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ และนโยบายความย่ังยนืของ
บริษทั โดยหลกัการทีเ่ปนรปูธรรมแลว เมือ่องคกรมคีวามมัน่คงในการดาํเนนิ
ธุรกิจก็ควรตอบแทนใหกับสังคมโดยเฉพาะชุมชน ที่อยูโดยรอบบริษัทในทุก
รปูแบบอยางเตม็ที ่เตม็กาํลงัความสามารถทีจ่ะชวยเหลอืได ตวัอยางเชน การให
ความรูเกี่ยวกับการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน การจัดหาเคร่ืองดับเพลิงใหกับ
ชุมชน การตรวจวัดสภาพอากาศในบริเวณชมุชน จติอาสาดานความปลอดภัย 
เปนตน ซึง่นโยบายตางๆ ขางตน นอกจากจะสงผลดีกบับริษทัแลว ยงัสงผลดี
ตอชุมชนรอบบริษัทกอใหเกิดสังคมท่ีนาอยูและชวยเหลือเกื้อกูลกันดวย

Emergency procedure and work Instructions in No.1 - No.3
are linked to each other and in line with crisis management
center procedure (CMC Procedure) as well as the Company’s 
business continuity management system (BCMS). 

Saafety MMaanagemment inn thhe Futuure (Disclosure 103-2)   

BAFS’ safety target 2022 is set to achieve zero accident, which is 
in line with its 5-year strategic plan (2522 - 2026), to accomplish 
sustainability in energy services with awareness of quality, safety
and environment. The target meets the criteria for national
excellent enterprise on safety, occupational health and
environment, which defines that the enterprise shall set up 
a volunteer club of safety culture. The safety target is also
consistent with BAFS’ Environment and Climate Change Policy 
and Sustainability Policy. Based on concrete principles, once the 
organization’s business becomes stable, such organization shall 
repay all types of social returns, especially to the communities
surrounding the Company, at full capacity. Examples are
enhancement of basic firefighting knowledge, supply of fire 
extinguishers for the communities, air quality monitoring in the 
community areas, safety volunteer club. The abovementioned 
policies not only yield positive effects on the Company, but 
also the surrounding communities, thus enabling a pleasant
and supportive society.

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

Send employees who are members of firefighting and rescue teams to attend external training programs
on a yearly basis to enhance their knowledge and skills in firefighting, rescuing, and emergency preparedness 
and response in accordance with work plans regularly and continuously.

Review compliance with Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS 18001:2007) in terms of 
emergency preparedness and response in accordance with work plans regularly and continuously.

8.

9.

10.
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8,405
18.04 

Communication Satisfaction

Employees had a

“very much satisfied”
level on mobile

HR meeting.
Employee Training Hours in 2021

8,405 Hours Equal to 

18.04 Hours/Person

Turnover Rate in 2021 (Disclosure 401-1)

8.80%

New Employment
Rate in 2021 (Disclosure 401-1)

2.36%

ความมยั่งยืนด�านบุคลาากร Human Reesource Sustaainabiility

ข�ออมูลท่ัววไไปของงพนักงานน
พนักงานบริษัทแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแกพนักงาน
ที่ทํางานในเวลาปกติและพนักงานท่ีทํางานกะ เน่ืองจากการให
บริการของบริษัทเปนการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน
จึงตองมีพนักงานกะปฏิบัติงานผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตลอด
24 ชั่วโมง โดยจํานวนของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Geeneraal Employee Informaaation
(Disclosure 102-7, 102-8, 103-3) 

BAFS’ employees are categorized into 2 types:
employees working during normal office hours and 
employees working on shifts to provide 24-hour
aircraft refuelling services. As of December 31, 2021,
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DMK BKK

132 334

234
 Headquarters area: Don Mueang Aviation Depot,

232
 Suvarnabhumi area: Suvarnabhumi Aviation Depot

Employees divided according to the operating site

383

330

number of male number of female number of male number of female

working normal
office hours 

83

working normal office hours 

working on shifts
4

working normal office hours 

working on shifts

number of male number of female

BAFS had a total number of

172
34

working on shifts138 2
working normal
office hours 

211
19

21
19

working on shifts192 2

employees, dividing into 132 employees working during normal office hoursand 334 working on shifts. 

ทั้งนี้ สัดสวนของพนักงานชายของบริษัทมีมากกวาพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน
The proportion of male employees was greater than that of female employees in order to suit the nature of work.

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนพนักงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Remark: The number of employees as of December 31, 2021.
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คววามผูกพพพัันต�อองงค�กรขอองพพนักงาานน
บริษทัมคีวามมุงมัน่ในการเสรมิสรางใหบคุลากรมคีวามผกูพนัตอองคกร และ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในองคกร ในป 2564 ไดนํา
ผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงานป 2563 
มาวิเคราะหประเมินระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคกร ตลอดจน
ประเด็นที่เปนจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคกรในมุมมองของพนักงาน 
แลวจึงจัดทําและดําเนินการตามแผนการส่ือสารแบบ 2 ทางไปยังพนักงาน
ทุกฝาย ภายใตกิจกรรม HR สัญจรในรูปแบบ Online เพื่อรักษาระยะหาง
ทางสังคม (Social Distancing) และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในปจจุบัน และเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนิน
กิจกรรมในยุค New Normal ซึ่งการสัญจรดังกลาว เปนการสรางความรู
ความเขาใจในงานดานการจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ
องคกร รวมทั้งเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางพนักงานกับบริษัท 
อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานทั่วทั้ง
องคกร และภายหลังการดําเนินการบริษัทไดออกแบบสํารวจเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสัญจรดังกลาว พบวาพนักงานมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก ซึ่งบริษัทยังคงกําหนดแผนงาน
สรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานกลุมบริษัทในปตอไปอยางตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมความยั่งยืนดานบุคลากรอยางจริงจัง

Emmployeeee Engaagemennt (Disclosure 103-1, 103-3)

BAFS is committed to fostering employee engagement in the 
workplace and enhancing good relationships among employees. 
In 2021, BAFS had used the results of the employee satisfaction 
survey 2020 to assess the level of employee engagement as 
well as identify issues that were strengths and opportunities for 
organizational development from the perspectives of employees.
Then, BAFS had prepared and implemented a two-way
communication plan to communicate with employees under the
 mobile HR meeting in a form of online media to maintain social 
distancing, prevent the current pandemic and conform to the 
implementation of activities in the new normal era. The mobile 
HR meeting helped 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 efficiencies of employees 
throughout the organization. After the implementation of the
two-way communication plan, BAFS conducted the employee 
satisfaction and engagement survey on the mobile HR meeting, 
and found that employee satisfaction was at a high level. BAFS 
continues to formulate plans to continuously build employee
engagement in the following years to earnestly promote
sustainable personnel.

Employee Satisfaction Level 2020

Employees had a “high level”
of satisfaction, equaling to 83.4%.

Employees had a “very much satisfied”
level on mobile HR meeting.

Employee Satisfaction Survey 2021
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นโยยบายแลละแนวปปฏิบัติในกการรพัฒนนาบุคลากรรร
เน่ืองจากธุรกจิของบริษทัเปนธรุกจิบรกิารนํา้มนัอากาศยาน จงึจาํเปนอยางยิง่
ทีพ่นกังานจะตองมคีวามรู ความสามารถ ทกัษะและความชาํนาญเฉพาะดาน
ตลอดจนทันตอเหตุการณและขาวสารท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให
ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทจึงตอง
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
โดยในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม บริษัทจะจัดใหมีการทดสอบทั้ง
ขอเขยีน สมัภาษณ ทดสอบทศันคตดิานความปลอดภัย และการทดสอบจติวทิยา
ในสถานการณตางๆ เมื่อรับพนักงานเขาทํางานแลว บริษัทใหความสําคัญ
ในการพัฒนาพนักงานเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหพนักงานเขารับการปฐมนิเทศ 
การอบรมดานจรรยาบรรณธุรกิจ คานิยมองคการ ความปลอดภัยและระบบ
คณุภาพ ตลอดจนความรูเบ้ืองตนดานตางๆ ทีจ่าํเปนตองใชในงาน กอนเขาไป
เรียนรูงานฝายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training)

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่รายงานความย่ังยืนประจําป 2561
หนา 111 หรือเว็บไซต www.bafsthai.com

กาารบริหาารรจัดการรด�านบุคคลากร
ในการดําเนินงานดานบุคลากร บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
ซึง่ถอืเปนผูมสีวนไดสวนเสยีทีส่าํคญัตอความสาํเรจ็ของธรุกจิ รวมทัง้สงเสรมิ
การมีสวนรวมของพนักงาน ไวดังนี้

1. กาํหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัคาตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน
 ที่สอดคลองกับกฎหมายแรงงาน

2. กําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลการ
 ปฏบิตังิานตาม Key Performance Indicator (KPI) ที่สอดคลอง
 กบัผลการดาํเนนิงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ครอบคลมุ
 ทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานการเงนิ ดานลกูคา ดานกระบวนการจดัการภายใน
 และดานการเรียนรูและพัฒนา

3. ใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะสม ไดแก เงนิเดอืนเงินรางวลั
 ประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการทําประกันชีวิต อุบัติเหตุ
 และสุขภาพ เปนตน

Huuman RRResourcce Deveeloopmenntt Policy aand
Praacticeess (Disclosure 103-1, 103-2, 404-2)

As the aircraft refuelling service company, BAFS must necessarily
have employees who are knowledgeable, capable, skillful, and 
proficient as well as keep abreast of on-going changes in
circumstances and information to ensure access to beneficial
information. For such reason, BAFS recruits employees who have 
appropriate qualifications 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.

Huuman RRRight Reesourcee MManaggeement
(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 benefits in accordance with labour law;

2. Clearly determining the Employee Compensation policy
 and applying Key Performance Indicator (KPI) in alignment
 with BAFS’ short and long-term performances, namely
 finance, customer, internal management process, and
 learning and development.

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

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 99



4. การปฐมนิเทศ การอบรมดานจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตาน
 คอรรัปช่ัน คานิยมองคการ ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ
 ความรูดาน Digital และการใชเทคโนโลยีในการทํางาน ตลอดจน
 ความรูเบื้องตนดานตางๆ ที่จําเปนตองใชในงานใหแกพนักงานใหม
 ก อนเข าไปเรียนรู  งานฝ ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน
 (On the job training)

5. นโยบายสงเสริมการพัฒนาพนักงานอยางเปนระบบ ซึ่งมีคู มือ
 ความสามารถ (Competency Model) ที่นํามาใชเปนมาตรฐาน
 ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ ไดแก การประเมิน
 ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน (Competency and
 Potential Assessment) แผนระบบเส นทางการฝ กอบรม
 (Training Roadmap) แผนฝกอบรมภายในประจําป (Training Plan)
 แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
 แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development
 Plan) แผนการหมุนเวียนและโอนยายตําแหนงงาน (Job Rotation
 and Job Transfer) แผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan)
 และแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง (Successor Development Plan)
 เปนตน

6. จัดใหมีโครงการสงเสริมดานการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษา
 แกพนักงาน การศึกษาดูงานภายนอก เปนตน

7. การสงเสริมดานจริยธรรม โดยจัดใหพนักงานเขารวมอบรมในหัวขอ
 “การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” ในรูปแบบ Online และจัดใหพนักงาน
 ทุกคนทําแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งในป 2564 มีคาคะแนน
 เฉลี่ยเทากับ 94.50% ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีจรรยาบรรณ
 ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานเขา
 ปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ
 ที่เกี่ยวของกับจริยธรรมตามความเหมาะสม

8. การสงเสริม รณรงคและปลูกฝงคานิยมองคการ โดยจัดกิจกรรมตางๆ
 ภายในองคกร เชน กิจกรรมเช่ือมสัมพันธระหวางพนักงาน กิจกรรม
 สนับสนุนความปลอดภัย รวมถึงจัดใหพนักงานทุกคนทําแบบทดสอบ
 คานิยมองคการ ซึ่งในป 2564 มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 95.79%
 ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญและนาํแนวทาง
 พฤตกิรรมทีด่ขีองคานยิมองคการไปปฏิบตัใินทศิทางเดียวกนั

4. Preparing employee orientation programs and training
 courses on Code of Conduct, the Anti-corruption Policy, 
 core values, safety, and quality systems, technological and
 digital literacy, 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 behaviours by organizing the training
 entitled “Good Corporate Governance” in an online format 
 and having them take a test on the Code of Conduct, whereas
 the average test score of 2021 was 94.50%, 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 behaviours as deemed
 appropriate; and 

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 2021 was 95.79%, 
 to raise their awareness regarding the importance of core 
 values and implement good behaviour guidelines underlying 
 the core values in the same direction.
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แผผนสืบทอออดตําแหหน�งงาน (SSuccessssion Plann))
บริษัทตระหนักดีวา การบริหารจัดการองคกรใหมีการเจริญเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน เปนเรื่องที่องคกรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง และปจจัย
ของการเจริญเติบโตท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ ทรัพยากรบุคคลขององคกร 
(Human Resource) โดยเฉพาะอยางยิง่ทรพัยากรบคุคลในระดบับรหิารของ
องคกร จงึไดสงเสริมใหมแีนวทางการเตรียมความพรอมผูสบืทอดตําแหนงงาน
(Successor) เพือ่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการธรุกจิขององคกรอยางเปนระบบ
ซึ่งการท่ีองคกรมีทรัพยากรบุคคลระดับบริหารท่ีมีศักยภาพจะชวยสราง
ความเจริญเติบโตแกองคกรไดเปนอยางดี

ดังนั้น จึงไดกําหนดกระบวนการสรรหาคัดเลือกดวยหลักเกณฑที่ชัดเจน
เปนรูปธรรม โปรงใส มีธรรมาภิบาล และสอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงงาน

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

Suuccesssioon 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

จาํานวนชั่ววโโมงฝ�กออบรมขอองพพนักงาานนป� 2564
Emmployeeee Trainning Hourss in 200221 (Disclosure 404-1)

466 8,405 18.04

83
1,331

16.04
383

7,074
18.47

divided by gender

370
6,660

18
96
1,745

18.18

Training hours divided by type of work were as follows:

The number of BAFS’ employees was 466 and employee training hours were 8,405 hours, an average of 18.04 hours/employee,

divided by gender as follows:

The number of female employees was 83,

the training hours were 1,331 hours, an

average of 16.04 hours/employee.

The number of operation employees was 370,

the training hours were 6,660 hours,

an average of 18 hours/employee.

The number of support employees was 96,

the training hours were 1,745 hours,

an average of 18.18 hours/employee

The number of male employees was 383,

the training hours were 7,074 hours,

an average of 18.47 hours/employee.
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หลลัักสูตรกกการฝ�กออบรมบุคคลาากร
บริษัทนํา Competency มาใชเปนเครื่องมือพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบตางๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Procedure
เรื่องการสํารวจ วางแผน และการฝกอบรมพนักงาน เพื่อกําหนดแผนการฝก
อบรมประจําปของพนักงาน สําหรับพนักงานทุกกลุมใหมีการพัฒนาทักษะ
และความสามารถใหเปนมอือาชพีอยางตอเนือ่ง และรองรบัตอการเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจเกดิในอนาคตไดอยางทนัทวงท ีและถงึแมวาสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในปจจบุนั 
บริษัทยังคงดําเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนที่กําหนดไวโดยครบถวน
โดยใชเครือ่งมอืตางๆ ทีเ่หมาะสมในการอบรมและพฒันา เชน Online Training,
Self-Learning เปนตน โดยมีกรอบการพัฒนาตามหลักสูตร ดังนี้

Emmployeeee Deveelopmennt Prograams (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. Despite an on-going
situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, 
BAFS continues to implement the employee development
completely according to the plan, by using various tools
suitable for training and development, such as online training 
and self-learning, etc. The employee development framework 
includes programs as follows:

• หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับแผนทบทวนการปฏิบัติงาน
 ดานปฏิบัติการ ไดแก การทบทวนความรูดานความปลอดภัยและ
 ควบคุณภาพนํ้ามันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงาน
 ดานบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงาน
 ดานบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน การทบทวนการปฏิบัติงาน
 ดานซอมบํารุงอุปกรณเติมนํ้ามันอากาศยาน

• หลักสูตรการอบรมท่ีพิจารณาจากแผนกลยุทธของบริษัท ไดแก
 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การจัดการความรู เพื่อเสริมสราง
 นวัตกรรมสูความย่ังยืน การอนุรักษพลังงาน โครงการรณรงค
 และใหความรูเกี่ยวกับคานิยมองคการ และการทดสอบพนักงาน
 เรื่องคานิยมองคการ

• Operational review programs such as reviews of
 knowledge on safety and aviation fuel quality control,
 aviation fuel storage operations, aircraft refuelling
 operations, aircraft refuelling equipment maintenance. 

• 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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• หลกัสตูรการอบรมดานการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีไดแก จรรยาบรรณ
 ธรุกิจสําหรบักรรมการบรษิทั จรรยาบรรณสาํหรบัคูธรุกิจ จรรยาบรรณ
 ธุรกิจสําหรับพนักงาน และการทดสอบพนักงานเร่ืองจรรยาบรรณ
 ธรุกจิประจาํป การฝกอบรมหลักสูตรกํากับดูแลกิจการทีด่ี

• หลกัสตูรการอบรมสาํหรบัระบบการจดัการของบรษิทั ไดแก ความรู
 เกี่ยวกับการเปนผูตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพตางๆ เชน
 ISO 9001, ISO 22301, OHSAS 18001, ISO 45001 เปนตน

• หลกัสตูรการฝกอบรมตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 และสภาพแวดลอมในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก
 การสงเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
 หลกัการยศาสตรเพือ่การทาํงานอยางปลอดภยั การอบรมดบัเพลงิขัน้ตน
  (Fire Drill) การฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝกอบรม
 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ความปลอดภัยในการ
 ทํางานบนท่ีสูง ความปลอดภัยในการทํางานกับปนจั่น การฝกซอม
 ตามแผนปฏบิตักิารฉกุเฉนิประจาํป (Full Scale) และการใหความรู
 เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
 เปนตน

• 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,
 Knowledge Management for Fostering Innovations
 towards Sustainability, and Good Corporate Governance. 

• 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.

• 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, 
 fire drill, fire evacuation drill, electrical safety-related
 work practices, full-scale emergency exercise, and
 provision of knowledge of Safety Committee’s duties 
 and responsibilities.
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ผลลการตดิดดตามกาารพัฒนนาบบุุคลากกรร
ในแผนฝกอบรมภายในประจาํปสาํหรบัพนกังาน บรษิทัเนนการพฒันาความรู
และทักษะงานดาน Operation และดานความปลอดภัย

Moonitorinngg Resullts on Huumman Reessource Maaanagemennt 
The development of knowledge and skills in operations and
safety is a priority in BAFS’ annual employee training plans.

ตัวอย�างหลักสูตร
Examples of Training Programs

วัตถุประสงค�
Objectives

ผลลัพธ�จากการอบรม
Training Outcomes

ประโยชน�ท่ีเกิดขึ้น
Benefits

หลักสตูรทบทวนการปฏิบตังิาน
ดานการควบคุมคณุภาพนํา้มนั
อากาศยาน
Reviews of knowledge on 
safety and aviation fuel
quality control

เพือ่ใหพนกังานทราบและเขาใจ
ขัน้ตอนการปฏิบตักิารควบคุม
คณุภาพนํา้มนัอากาศยาน
อยางถกูตองตามขอกาํหนด
ของมาตรฐานสากล
To ensure that employees 
acknowledge and
understand work procedures 
on quality control of aircraft 
fuels following international 
standards.

ผูเขาอบรมมคีะแนนความรู
ความเขาใจโดยเฉล่ีย 95.36%
The attendants enhanced 
their knowledge and
understanding with an
average score of 95.36%

ป 2564 ไมมรีายงานอุบตัเิหตุ
ทีเ่ก่ียวกบัการใหบรกิารโดยตรง

ตออากาศยาน และเกดิอบุตัเิหตทุัว่ไป
เลก็นอยเพยีง 1 ราย เชนเดียวกนั

กบัปทีผ่านมา
In 2021, 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.

หลักสตูรทบทวนการปฏิบตังิาน
ดานความปลอดภัยในการทาํงาน
Review of operational safety 
performance

เพือ่ใหพนกังานทราบและเขาใจ
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานอยางถกูตอง
ตามกฎระเบียบของบริษทัและ
ระเบยีบของการทาอากาศยาน 
ตระหนกัถงึความปลอดภัย
ในขณะปฏบิตังิานตลอดเวลา
To develop employees’
understanding of work
procedures correctly and 
following BAFS’ rules and 
regulations and AOT’s
regulations as well as to raise
their awareness of safety 
at all times when being on 
duty.

ผูเขาอบรมมคีะแนนความรู
ความเขาใจโดยเฉล่ีย 94.44%
The attendants enhanced 
their knowledge and
understanding with an
average score of 94.44%

กาารพัฒนนาาบุคลากรด�านออืื่นนๆ
บริษทัใหความสาํคญักบัการพฒันาคนใหเหมาะสมกบังาน นอกจากหลกัสตูร
ตางๆ ทีมุ่งเนนในการพฒันาทกัษะ ความรูของบคุลากร บรษิทัยงัใหความสาํคัญ
กับการใหพนักงานไดปฏิบัติงานจริง โดยมอบหมายใหพนักงานรับผิดชอบ
งานโครงการตางๆ นอกเหนือจากงานในความรับผิดชอบหลัก เพื่อเรียนรู
สิ่งใหมๆ เปนการพัฒนาตอยอดความรู เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นรอบดาน

Otther Huumman RResourcce MManaggement PPrractices 
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.
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กาารจัดกาารรความรรู�สู�นวัตกกรรมเพื่ออคความยั่งยยืืนน
บริษัทกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม โดยใช
องคความรูทีบ่คุลากรสรางขึน้มาจากการรวบรวม กลัน่กรองชดุความรูจากภายใน
องคกรและคนหาความรูจากภายนอก มาวิเคราะหและประยุกตใชงาน
แบบบรูณาการ โดยไดดาํเนนิการสรางองคความรูตัง้แตป 2559 จนถงึปจจบุนั
ป 2564 บริษัทมีองคความรู ทั้งในสวนของงานดานปฏิบัติการและ
ดานสนับสนุน จํานวน 305 ชุดความรู และมีองคความรูที่จัดทําในรูปแบบ
หลักสตูรฝกอบรม จาํนวน 6 หลกัสตูร ซึง่ไดนาํไปใชประโยชนในการปฏบิตังิาน
ของทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานและ
นําไปศึกษาเพ่ือตอยอดเปนนวัตกรรม ในป 2564 บริษัทไดวางแผนและ
ดาํเนนิการสรางเสรมินวตักรรมจากฐานการจดัการความรู (KM to Innovation)
สําหรับพนักงาน และเกิดผลลัพธในเชิงนวัตกรรม จํานวน 4 โครงงาน ไดแก

1. โครงงานพฒันา Stem Slug Valve ของ Flow Control Valve (FCV)

2. โครงงานพัฒนาอุปกรณทดสอบ Leak Check Double Block and
 Bleed Valve (DBB)

3. โครงงาน Smart Work Permit

4. โครงงาน Web Meeting Application

ซึง่ทัง้ 4 โครงงาน ผานเกณฑการพจิารณาดานนวตักรรมจากฝายบรหิารและ
เห็นชอบใหนําไปบริหารจัดการใน Innovation Portfolio เพื่อดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป

นอกจากน้ี บริษัทยังใชองคความรูมาตอยอดในการใหบริการฝกอบรมแก
บุคคลและหนวยงานภายนอก ภายใตการดูแลของ BAFS Training Center
ซึ่งชวยเพิ่มรายไดจากการบริการฝกอบรมใหแกองคกรอีกดวย เชน หลักสูตร
การตรวจสอบคณุภาพนํา้มนัอากาศยาน การควบคมุคณุภาพนํา้มนัอากาศยาน 
การบริการนํา้มนัอากาศยาน การดบัเพลงิขัน้ตน การดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ
ดวยศักยภาพดานการจัดการความรูดังกลาว บริษัทจึงมุงมั่นที่จะบริหาร
จัดการความรู และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ด านการบริการพลังงาน
เพือ่สงมอบความรูและคณุคาของมาตรฐาน คณุภาพและความปลอดภัยใหแก
ผูรบับรกิารดวยความเปนมอือาชพี รวมทัง้เปนศนูยประสานงานและใหคาํปรกึษา
ดานการบริการนํ้ามันอากาศยานครบวงจรดวยกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน
หมายเหตุ: สามารถดูขอมลูเพิม่เตมิเก่ียวกบัศนูยฝกอบรม (BAFS Training Center) ไดทีเ่ว็บไซต 

www.bafsthai.com

Knnowleddgge Mannagemeentt for SSuustainabillity
Innnovatiooons (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 analysed and applied integrated to BAFS’ operations. 
BAFS has been creating its knowledge bases since 2016 up to 
the present. In 2021, BAFS had the bodies of knowledge in both 
operational and support areas for 305 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. In 2021, BAFS had planed and
implemented a knowledge-based innovation (KM to Innovation)
for its employees, which resulted in 4 innovation projects
as follows:
1. Stem Slug Valve of Flow Control Valve (FCV) Development
 Project;
2. Leak Check Double Block and Bleed Valve (DBB)
 Development Project;
3. Smart Work Permit Project; and
4. Web Meeting Application Project.
All 4 projects passed the management’s criteria for consideration 
on innovation, and were approved to be further managed in the 
Innovation Portfolio.
In addition, BAFS has used its bodies of knowledge to extend 
the training services to individuals and external agencies, which 
increases its revenue from training services as well. The training 
programs under supervision of BAFS Training Center include
Aviation Fuel Quality Control, Aircraft Refuelling Operations, Basic 
Fire Fighting, and Evacuation Fire Drill. According to its potentiality 
on knowledge management, therefore, BAFS is committed to 
managing knowledge and developing 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.
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Proportion of the Welfare
Committee Members

Employer’s Representatives

Employee’s Representatives

75%

25%

กาารบริหาารรค�าตอบบแทนแลละสสวัสดกิกาาร
บริษัทมีกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานที่ชัดเจน โดยมีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเหมาะสม
โดยเม่ือเปรียบเทียบกับบริษทัอืน่ทีอ่ยูในธุรกิจเดียวกัน อาจกลาวไดวาการบริหาร
คาตอบแทน และสวัสดิการสําหรับพนักงานบริษัทอยูในระดับดีถึงดีมาก

Coompennssation aand Beeneefits MMaanagemeennt
(Disclosure 102-35) 

BAFS defines clear regulations on appropriate employee
compensation and benefits. Comparing to other companies 
conduct the same business, BAFS’ compensation and benefits 
provided to its employees are ranked at good to very good levels.

หมายเหตุ: คาตอบแทนพนักงานดังกลาว ไมไดรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
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 2021 Annual Report under the section of “Compensation of Board of Directors and High-level Executives”.

ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน ป� 2564
Total Employee Compensation in 2021

จํานวน/บาท
Million Baht

ร�อยละ
%

1. เงินเดือน และคาทํางานกะ
 Monthly salary and shift allowance 309.99 62.28

2. โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
 Retirement benefit 103.18 20.73

3. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 Provident fund contribution 36.36 7.31

4. สวัสดิการอื่นๆ
 Other benefits 48.20 9.68

รวมท้ังส้ิน Total รวม Total 497.73 ล�านบาท Million Baht
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กาารบริหาารรบุคลากกรในช�ววงสสถานกาาารณ� COVVIID-19
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังไมสามารถประเมินสถานการณและสงผลกระทบตอการดําเนินการของ
องคกร ผูบรหิารระดบัสงูไดใหความสาํคญัตอการบรหิารจดัการความตอเนือ่ง
ในการดําเนินธุรกิจ (Business Continuity Management) ดังนี้

1. ใหความสาํคญักบัสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานดวยการจดัต้ัง
 ศูนยเฝาระวังและติดตาม COVID-19 จัดทําคูมือสอบสวนโรคและ
 กําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดในดานตางๆ
 อยางเครงครดัเพือ่ใหมัน่ใจวาพนกังานมคีวามปลอดภยัและธรุกจิการให
 บริการขององคกรมีความราบรื่น จัดหาชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19
 ดวยตัวเอง ATK ใหกบัพนักงานตรวจกอนเขาทาํงานเปนระยะ กาํหนดให
 พนักงานสวมหนากาก ลางมือ เวนระยะหาง จัดทําประกันภัยคุมครอง
 การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุมใหกับพนักงาน
 จัดหาและรับภาระคาวัคซีนปองกันการติดเช้ือใหกับพนักงานเพื่อให
 ทกุคนกาวผานวกิฤตทิีร่นุแรงนีไ้ปไดดวยดี

2. การปรับลดคาใชจายทีไ่มจาํเปน หรอืชะลอไวหรอืตดัออกไดกจ็ะตัดออก
 ใหมากทีส่ดุ การลงทนุในโครงการตางๆ กพ็จิารณาระมัดระวงัเปนพเิศษ
 หรือชะลอ การใหพนักงานหยุดงานโดยไมรับเงินเดือนสัปดาหละ
 1 วัน เพื่อไมใหกระทบกับสภาพคลองและกระแสเงินสดขององคกร

ส่ืออสารแลละะประชาสสัมพันธธ��
จัดใหมีการประชุม Senior Staff การประชุมศูนยเฝาระวังและติดตาม 
COVID-19 เพ่ือส่ือสารและประชาสัมพันธใหพนักงานทราบถึงผลกระทบ
การดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังไดประชาสัมพันธในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด 
วิธีเฝาระวังและปองกัน

Huuman RRResourcce Mannaggemenntt during tthhe 
COOVID-1199 Situaation
As it is unable to predict the situation of the coronavirus disease 
2019 (COVID-19) outbreak which has affected the organizational 
operations, BAFS’ top management has placed importance on 
business continuity management with details as follows: 

1. Placing emphasis on employee health and safety by
 establishing COVID-19 surveillance and monitoring center, 
 preparing a manual for disease investigation and stipulating 
 various measures to strictly control and prevent the spread 
 of disease, to ensure that employees are safe and the
 organization's service business is operated smoothly.
 Moreover, BAFS has prepared COVID-19 antigen test self-test 
 kits (ATK) for employees to test themselves periodically
 before entering work. Employees are required to wear face
 masks, wash hands, and maintain social distancing.
 Additionally, BAFS has provided employee group health 
 insurance for coronavirus disease (COVID-19) as well as
 procured and beared the cost of vaccines for employees in
 order that everyone can survive this severe crisis together. 

2. Reducing expenses that are unnecessary or can be delayed
 or cut out as much as possible, considering various
 investments cautiously or delaying the investments, giving
 employees one day a week unpaid leave, in order to avoid 
 factors affecting the organization’s liquidity and cash flow. 

Coommunnicationn and PPubblic Reelaations
Senior staff meetings and COVID-19 surveillance and monitoring 
center’s meetings were held to communicate and publicize to 
employees about business impact, as well as the pandemic and 
surveillance and prevention methods.
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กาารปรับเปปล่ียนวิธธีีการทําางาาน
การใหความสําคัญเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภัยในการทํางานและปองกัน
ไมใหพนกังานมกีารตดิเชือ้ COVID-19 จงึปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงานไปจากเดมิ

1. นําศักยภาพทางดานเทคโนโลยีมาใช เต็มขีดความสามารถเพื่อ
 การบริหารกระบวนทํางาน ประชุม อบรม สัมมนา และสัมภาษณ
 จากคอมพิวเตอรผานระบบ VPN การใชระบบ ZOOM อีกทั้งยังเปน
 การกระตุ นให พนักงานเกิดการเรียนรู และมีทักษะด านดิจิทัล
 เพิ่มมากข้ึนเปนการตอบโจทยชีวิตการทํางานในยุค New Normal
 สามารถทํางานจากที่บาน (Work From Home) และการทํางาน
 แบบยืดหยุ น (Flexible Hour) มุ งเนนถึงผลสําเร็จของงานและ
 ทํางานอยางมีความสุข สามารถบริหารเวลาในการทํางานที่เหมาะสม
 กับตนเอง สงผลใหงานมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเปาหมาย
 ที่องคกรวางแผนไว

2. บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูปแบบของ
 เงินเดือนคาครองชีพ คาลวงเวลา การทําประกันชีวิต ประกันโควิด
 อุบัติเหตุและสุขภาพ ใหแกพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการดานอื่นๆ
 เชน คารักษาพยาบาล เงินกู ฉุกเฉิน เงินชวยเหลือดอกเบี้ยเงินกู 
 เพื่อที่อยูอาศัย เปนตน

3. บริษัทไดจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทตาม
 พรบ. คุมครองแรงงาน ซึ่งประกอบไปดวย ฝายนายจางและลูกจาง
 เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานเปนการเฉพาะ

นอกจากนีบ้ริษทัยงัเลง็เหน็ความสําคัญของการสรางหลักประกันทางการเงิน
สําหรับพนักงานเมื่อตองออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเปนการสงเสริม
ใหพนักงานพ่ึงพาตนเองดานการเงินในระยะยาวไดระดับหน่ึง จึงไดจัด
ใหมีสวัสดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยความสมัครใจของพนักงาน
ซึ่งมาจากเงินของพนักงานท่ีจายสะสม รวมกับเงินสมทบของบริษัทท่ีสมทบ
ตามอายุการทํางานของพนักงาน และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว 
โดยบริษัทสนับสนุนการบริหารกองทุนอยางมีสวนรวม เรียกวา Employee 
Choice ที่เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดตามความตองการของตนเองและปรับเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนไดปละ 1 ครั้ง ดังนี้

Addjustmmeent of WWork MMethhods
BAFS places importance on health, working safely, and
preventing employees from the COVID-19 infection, therefore, 
work methods have been adjusted accordingly.

1. BAFS utilizes the full potential of technology to manage and 
 conduct work processes, meetings, trainings, seminars and 
 interviews via VPN and Zoom systems. All this also encourages 
 employees to learn and have advanced digital skills in
 responding to working life in the New Normal era, and be able 
 to work from home with flexible hours by focusing on
 successful work and happily working, including managing 
 working times that are suitable for themselves, resulting
 improved performance efficiency and goal achievements 
 according to the organizational plans. 

2. 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 benefits such as 
 medical expenses, emergency loan and grant-in-aid on
 home loan interest, etc. 

3. In accordance with the Labour Protection Act, BAFS set up
 the Welfare Committee which includes representatives of 
 both employer and employees to consider specifically on 
 employee welfare. 

Moreover, to ensure the financial security of employees upon 
their resignations or retirements 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 benefits 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 
funds by themselves and they can change the investment policy 
for once a year, as follows:
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กาารประเมมิินนผลกาารปฏิบัตติิงาานรายบบบุุคคล
พนักงานของบริษัททุกคนไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
อยางเปนระบบ มีความโปรงใส และยุติธรรม โดยบริษัทจัดใหแตละงาน
มงีานรายบคุคล ซึง่ไดกาํหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPIs) 
ในแตละดานเปนการลวงหนา เพื่อใหพนักงานทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวง
ปลายป เนื่องจากผลการประเมินดังกลาวจะมีผลตอการปรับเงินเดือนของ
พนักงานสําหรับตนปถัดไป

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานแตละคนจะมีความ
แตกตางกันตามระดับของพนักงานและลักษณะงาน โดยสําหรับพนักงาน
ในระดับบริหาร จะมีการใหนํา้หนักความสําคญัในตัวชีว้ดัทีผ่กูกบัตัวชีว้ดัของ
บริษัท (Corporate KPIs) มากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ สวนพนักงาน
ระดบัปฏิบตักิารจะมกีารใหนํา้หนกัความสาํคัญกับตัวช้ีวดัเฉพาะตําแหนงงาน
และพฤติกรรม

Inddividuaal Perfoormancee AAssessssment 
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 specific positions and behaviours. 

ช�วงอายุงาน
Duration of Employmen

อัตราท่ีบริษัทสมทบ (ร�อยละ)
Company contribution (%)

ร�อยละของพนักงานแบ�งตามช�วงอายุ
Percentage of employees by duration 

of employment

0-5
0-5 years

10.00 19.96

ตั้งแต 5-10
5-10 years

12.00 32.83

ตั้งแต 10-15
10-15 years

13.00 28.33

ตั้งแต 15-20
15-20 years

14.00 18.88

ตั้งแต 20 ขึ้นไป
20 years onwards

15.00 19.96

100  

100% of the total number of employees was individually assessed. (Disclosure 404-3)
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According to the results of the community
satisfaction survey on the corporate social
responsibility (CSR) activity, leading to the
community services master plan implemented
in the areas surrounding Don Mueang and
Suvarnabhumi Aviation Depots, there are
2 projects that create joint values with the communities
in 2 areas according to the communities’ requirements and
expectations according to the definition: “Creating Sustainable
Wellbeing with Communities”.
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.

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’ 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 benefit and being impacted positively and
 negatively by BAFS’ operations in the areas. Over than 100
 households are participating in BAFS’ community engagement
 plans which are implemented in both areas.

Institutions providing cooperation on community
development in the areas including local temples,
schools, sub-district health promoting hospitals,
village health volunteers’ representatives, sub-district
administration organizations, elderly clubs, and
universities.
BAFS Supports schools surrounding its
operating sites. BAFS continues to support 4 schools
in 2 areas on their formal and non-formal educations.
The total number of students accessing supports is over
than 100 from 2 areas.

Areas that obtain benefits from
corporatesocial responsibility include
3 communities in the Suvarnabhumi
area and 2 communities in the
Don Mueang area.

การมมีีส�วนร�วมและพพัฒฒนาชุมชน สังคคม
Commmunity Deveeloopment (Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)
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กลลยุทธ�แลละเป�าหมมายของกการรมีส�วนนร�วมกับชุมมมชน
Coommunnity Enggagemeentt Stratteegies anddd Goals
โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวัง
ของชุมชน

Coommunnity Enggagemeentt Stratteegies anddd Goals
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

There are projects or activities being implemented to meet
community requirements and expectations.

ในป 2564 บรษิทัมแีผนการดําเนนิงานการมีสวนรวมกับชมุชนท่ีเขาถงึชมุชน
ในพื้นที่ รอยละ 100 ตามแผนแมบทงานดานชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานี
บริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยมีการทบทวน
แผนงานรวมกับชุมชน เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และไดปรับแผนงานรวมกับชุมชนทั้ง 2 พื้นที่

In 2021, 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).

เป�าหมายของการมีส�วนร�วม ดังน้ี
Community development objectives include:

ผลลัพธ�ท่ีคาดหวังว�าจะเกิดขึ้น คือ 
Expected outcomes include:

1. ชุมชนในพื้นที่สามารถสรางเครือขายในการพัฒนาชุมชนดวย
 ชุมชนเอง อยางนอย 1 พื้นที่
 The communities in the areas can create community
 development networks by themselves, at least 1 area

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

3. ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของชุมชนตอการดําเนินงาน 
 ของบริษัทมากกวา รอยละ 80
 Assessment result on community satisfaction on BAFS’
 operation in the overview is higher than 80%.

4. ผลประเมินความพึงพอใจตอโครงการมากกวา รอยละ 80
 Assessment results on the projects are higher than 80%.

1. ชุมชนพื้นที่ดอนเมือง มีผูแทนชุมชนดานการผจญเพลิง และ
 การปองกันอัคคีภัย ภายในป 2564 เพื่อยกระดับความปลอดภัย
 ในชมุชน ใหไมเกิดอบุตัเิหต ุและเพิม่ความปลอดภัยใหกบัสถานบีรกิาร
 จัดเก็บนํ้ามันอากาศยานของบริษัทได รอยละ 100
 Don Mueang area: to have community representatives
 on fi refighting and fire prevention within 2021, to
 enhance community safety, prevent accidents and
 achieve 100% safety at BAFS’ aviation depots.

2. ชุมชนพื้นที่สุวรรณภูมิ มีเครือขายชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ ภายใต
 โครงการสรางเสรมิสขุภาวะชุมชน และบรรลปุาหมายป 2564
 เครอืขายดังกลาวสามารถตอยอดพัฒนาเครือขายในดานพัฒนา
 เศรษฐกิจชุมชนได
 Suvarnabhumi area: to have community networks being
 responsible for elderly care under the community
 wellbeing promotion project within 2021 and such
 networks shall be able to further develop to become
 community economic development networks.
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กาารจัดกิจจกกรรมทท่่ีีเป�นประะโยชชน�ต�อชชชุุมชนและสสัังงคม
ดานนการศึกษษาา

โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2561-2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนที่ดี และจิตอาสา
ชวยเหลอืสงัคมมคีวามคดิรเิริม่สรางสรรคพฒันาชมุชน สงเสรมิเยาวชนทีเ่ปน
แบบอยางทีด่ใีหกบัชมุชน สงัคม ตลอดจนเพือ่พฒันาศกัยภาพ ใหนกัเรยีนและ
ครอบครวัมชีวีติอยางผาสุก โดยโครงการนีก้ลุมบรษิทัไดสนบัสนนุทนุการศกึษา
ใหกับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จํานวน 100 ทุน และทุนการศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 ทุน โดยมีเปาหมาย

• การพัฒนาและยกระดบัการศกึษาของนกัเรยีน เปนแบบอยางเยาวชนทีด่ี 
 ที่เปนกําลังสําคัญในการรวมกันพัฒนาชุมชน สังคม

• เสริมสรางเยาวชนท่ีเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน สังคม

• สงเสริมนักเรียนใหมุงมั่น พัฒนาสรางสรรคการชวยเหลือ ชุมชน สังคม
 สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนมากขึ้น

ดานนการสื่อสสาาร

บริษทัจัดชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับชุมชน ในการประสานงานกับผูนาํ
ชุมชน ในภาวะสถานการณตางๆ หลากหลายชองทาง ดังนี้

• แผนกชุมชนสัมพันธลงพื้นที่อยางตอเนื่อง

• การจัดกิจกรรมดูแลชุมชนอยางตอเนื่อง

• Line กลุ มคณะกรรมการชุมชน , ผู นําชุมชนและผู แทนชุมชน ,
 คณะอาจารยโรงเรียน โดยรอบกลุมบริษัท

• การประชาสัมพนัธ แจงแผนการดําเนนิงาน ผานลาํโพงเสยีงตามสายชมุชน

• การประสานงานรวม อสม., รพสต., อบต. อยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุน
 ดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน

Acctivitiess That AAre Bennefficial tooo Commuunities 
Eduucation 

Enhancing quality of life of students at Sobprabpittayakom 
School Project had continuously been implemented since
2019 -2021 to enhance quality of life of students whose
behaviour and academic performance were outstanding, including 
being volunteers who contributed to society and community 
development, as well as to promote youth who were good role 
models for community and society, and develop their potential 
to ensure that students and families could live happily. Through 
this project, BAFS Group provided 100 scholarships for students
at Sobprabpittayakom School and 6 scholarships for further 
studying a bachelor's degree. The project targets included:

• To develop and enhance education for students who are
 good role models and perform as important forces in
 community and society development. 

• To support youth who are good role models for community
 and society. 

• To encourage students to be committed in sustainably
 developing community, society, and the environment.

Communiccaation

BAFS provides communication channels that are suitable with 
communities in order to coordinate with community leaders in 
various situations, as follows:

• Community Relations Department conducts fieldwork
 constantly.

• Organizing community care activities regularly.

• Creating Line groups of community committees, community
 leaders and community representatives, and teachers at 
 schools surrounding BAFS Group.

• Communicating action plans to communities through
 loudspeakers. 

• Coordinating with the VHV, the SHPH, and the SAO continually
 to support community health operations.
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ดานนคุณภาพพชชีีวิต

โครงการกจิกรรมบรรเทาความเดือดรอนฉกุเฉนิของชมุชน รอบพืน้ทีส่ถานี
จัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

กิจกกรรม BAAFFS Groupp หวงใยสสููภยัยโรคระบบาาด COVID-1199 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด–19 สงผลกระทบใหเกิด
การขาดแคลนอุปกรณปองกันที่จําเปน เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอล
ชดุอุปกรณสวมใสเพ่ือปองกัน รวมถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ชมุชนรอบบริษทั
บริษทัจึงเลง็เหน็ถงึความสาํคัญดวยความหวงใย จงึริเริม่โครงการกิจกรรมเพ่ือ
ชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินโรคระบาด ดังนี้

• ถุงปนสสุขข

 กลุมบริษัทรวมแบงปนนํ้าใจบรรเทาความเดือดรอนแกชุมชนในชวง
 ภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 โดยสนับสนุนตูปนสุขที่วาการชุมชน 
 สนับสนุนถุงปนสุขใหกับชุมชนโดยรอบ เพ่ือใชในการดูแลตนเอง
 ภายในบาน เชน เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจําบาน ขาวสาร 
 นํา้มนั บะหม่ีกึง่สาํเรจ็รปู อาหารกระปอง จาํนวน 100 ชดุ เพือ่ชวยเหลือ
 ผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ และบานท่ีมีผู ติดเชื้อรักษาตัวไมสามารถ
 ชวยเหลือตนเองได ใหกับผูดูแล เปนการลดคาใชจายใหชุมชนอีกดวย

• ชุดอุปกกรรณสวมใสสเพื่อปองกัน 

 บริษัทไดมอบอุปกรณเพ่ือปองกันใหกับผูแทนชุมชน การชวยเหลือ
 ฉุกเฉินในภาวะสถานการณโรคระบาด เชน ชุดปองกัน เจลลางมือ
 แอลกอฮอล หนากากอนามัย ถุงมือ หมวกคลุมผม จํานวน 20 ชุด 
 เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีอุปกรณปองกันโรคระบาดและลดความเส่ียง
 ในการติดเชื้อใหลดนอยลง

Quuality off LLife

Emergency Relief Activities for Communities Surrounding
Don Mueang and Suvarnabhumi Aviation Depots

BAFS Grouupp providdes help to fight aaggainst COVVID-19 

The situation of COVID-19 outbreak has caused shortage of
necessary protective equipment such as face mask, alcohol, and 
wearable personal protective equipment, including the impacts 
on economy and communities surrounding. BAFS therefore
initiated the following activities to provide help during the
pandemic situation, as follows:

• Happiinness baggs

 BAFS Group demonstrated its compassion to alleviate
 suffering of community members during the COVID-19
 crisis, by providing sharing pantries at community offices and 
 100 happiness bags for self-care at home to the communities
 surrounding. The bags contained consumer goods, household
 medicine, rice, oil, instant noodles, and canned food for 
 supporting bed-bound patients, elderlies, and caregivers
 of the families having infected members who could not 
 help themselves, as well as reducing expenses of the
 community members.

• Personnal proteective eqquippment 

 BAFS provided 20 sets of protective equipment to community
 representatives during the pandemic situation, which included  
 protective clothing, alcohol hand gel, sanitary face masks, 
 gloves, hair caps, masks, and alcohol gel, to support
 communities on   preventing the spread of infectious disease
 and reducing the risk of infection.
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กลุ�มบบริษัท BAFS GGRROUP ร�วมใจ สสู�ภัยโรคระบาด COVVID-19
BAFSS Group Unittess to Fight COOVID-19
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ด�าน
Aspect

ความมุ�งหวัง
Anticipation

โครงการที่ทําต�อเนื่อง
On-going Projects

ควาามปลอดภัย
Safeety

• สรางนักดับเพลิงชุมชน
 To have community fire-fighters

• ลดอันตรายและอุบัติเหตุ
 To reduce accidents

• โครงการอบรมดับเพลิงชุมชนขั้นตนและขั้นสูงในการสรางนักดับเพลิง
 ชุมชน
 Basic and advanced community fire fighting training
 programs for developing community fire-fighter.

• การสนับสนุนอุปกรณดับเพลิงชุมชน กลองวงจรปด ไฟถนนสาธารณะ
 ลําโพงเสียงตามสาย
 Providng fire fighting equipment, CCTV, public street lights,
 loudspeakers to communities.

สิ่งแแวดลอม
Envvironment

• ตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและใช
 ทรัพยากรอยางคุมคา
 To be aware of environmental
 problems and use resources
 wisely

• โครงการปลูกขาวอินทรีย เมื่อเกี่ยวขาวแลว บริษัทไดรบัซือ้ขาวอนิทรยี
 และฟางขาว เพือ่นาํไปปลูกเหด็ตอไปลดการเผาไหมและสรางเสริม
 การใชทรัพยากรอยางคุมคาใหชุมชน อีกทั้งเปนการสรางรายไดใหกับ
 ชุมชน
 Organic rice planting project. After harvesting rice, BAFS
 shall purchase organic rice and rice straw for cultivating
 mushroom to reduce straw burning and promote the use
 of resources as well as generate income for communities.

เศรษษฐกิจ
Ecoonomic

• สรางรายไดและเปดโอกาสใหคนใน
 ชุมชนไดมีความรู สรางสรรคงาน
 ใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
 ครอบครัว
 To generate income and provide 
 opportunities for community
 members to gain knowledge
 and create works for the benefit
 of community members and
 families

• สงเสริมความรูและการบริหารงานและ
 การลงทุน
 To promote knowledge,
 management and investment

• สนับสนุนการใหความรูการทําเกษตรอินทรีย การปลูกผักสวนครัวและ
 ผักสลัด ขาว
 Providing knowledge on organic farming, vegetable
 gardening and lettuce and rice growing.

• สนับสนุนสินคาและบริการจากผูประกอบการในชุมชนมาใชใน
 กิจกรรมของบริษัท เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน
 Purchasing  products and services from community
 entrepreneurs for being used in BAFS’ activities in order to
 distribute income to  communities.

• เปดโอกาสใหชุมชน นําสินคาผลิตภัณฑมาวางขายท่ีหองอาหาร
 สํานกังานตางๆ โดยไมคิดคาใชจายเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน
 Providing opportunities to communities on selling
 products at office dining rooms without charge in order to
 generate income for communities.

โครงการท่ีทําต�อเนื่อง On-going Projects
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ด�าน
Aspect

ความมุ�งหวัง
Anticipation

โครงการที่ทําต�อเน่ือง
On-going Projects

คุณภภาพชีวิต
Quaality of Life

• สงเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน
 To promote community
 health care

• สรางขวัญและกําลังใจ
 To boost morale

• โครงการสรางเสรมิสขุภาวะชมุชน ตาํบลศีรษะจรเขนอย หมู 2 9 10
 Community wellbeing project at Moo 2, 9, and 10
 of Sisa Chorakhe Noi Sub-district. 

• โครงการบํารุงขวัญเติมใจใหทหารหาญ
 Boosting morale for soldiers projec.

การศึกษา
Eduucation

• ยกระดับการศึกษา และปลูกฝง
 จิตสํานึกใหเปนคนดี และคนเกง
 To raise the level of education
 and cultivate conscience for
 becoming  good  and smart
 people 

• พัฒนาชุมชน สังคมใหนาอยู
 อยางยั่งยืน
 To develop sustainable
 community and society

• โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสบปราบ
 พิทยาคม ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี
 Enhancing quality of life of students at Sobprabpittayakom
 School project; secondary and undergraduate level.

• โครงการทัศนศึกษานอกหองเรียน
 Field trip: learning outside the classroom project.

ควาามสัมพันธและ
อนรุรัักษวัฒนธรรม
ประะเพณี
Relaationship and 
connservation of 
culttural traditionss

• รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
 To preserve good culture

• กระชับความสัมพันธอันดีระหวาง
 ชุมชน โรงเรียน วัด
 To strengthen good relations
 with communities, schools,
 and temples

• โครงการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ และวันสําคัญตางๆ
 Promoting support activities for  elderly and activities
 on important days. 
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แผผนงานในนอนาคตตของงานนชชุุมชนสััมมพันธ�
กลุมบริษัท BFAS Group มุงเนนการมีสวนรวมการดูแลชุมชนโดยรอบ
กลุมบริษัทควบคูกับการดําเนินธุรกิจ ดวยการสนับสนุนชุมชนอยางตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน เยาวชน และ
ผูอยูอาศัยในชุมชน ผูสูงอายุ ใหสามารถพึ่งพาตนเองได การสนับสนุน
เศรษฐกิจครัวเรือนท่ีดี สงเสริมสุขภาวะใหเกิดคุณภาพอยางย่ังยืน และ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน สังคมอยางยั่งยืน

เปาหมายงานชุมชนกลุมบริษัท BFAS Group 2565–2569 การมีสวนรวม
ความพึงพอใจชุมชนมากกวา 80%

Fuuture PPlaans forr Commmunity RReelations
BAFS Group focuses on taking care of the surrounding
communities as well as operating businesses by providing an 
on-going community support in order to take part in improving  
quality of life, community, society and the environment. BAFS 
Group also develops abilities of community leaders, youth,
residents and elderlies to enable community self-reliance and 
good household economy, including promoting community 
wellbeing to ensure sustainable quality and building good and 
sustainable community relations.

BAFS Group’s community relations goals 2022–2026 on
community satisfaction and participation shall reach 80%

พัฒฒฒนนาา
การสงเสริมพัฒนา ยกระดับ

การศึกษา และศักยภาพชุมชน 
สังคมอยางย่ังยืน

DDeevelloopmmmennt
To promote, develop 

and enhance sustainable 
education and community 

potential.

กลยุทธ�การสร�างงความพึงใจของงชุมมชน
Communnity Saatisfaction Straateegy

กการมมีีสส�วนรร�วม
รวมสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาชุมชน สังคมใหนาอยู 
สามารถพึ่งพาตนเองได

PParticipatttion
To participate in

development of community
and society toward

self-reliance.

ความมมผาาาสุก
ชุมชนและเยาวชน

มีคุณภาพชีวิตดี และ
มีความผาสุก

WWellbbeeiing
To improve community 
members and youth’s 

quality of life and 
wellbeing.

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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ควบคู� ไปกับการดูแลสิ่งแวดล�อม
Caring for the Environment

Chapter

7
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(Disclosure 103-1)

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

kilowatt-hours

(Disclosure 302-3)

1.801 kilowatt-hours per kiloliter calculated from
volumes of electricity consumed at Suvarnabhumi Aviation
Depot and Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station per
volume of aviation fuel provided at Suvarnabhumi Airport.

การรบริหารจดัดการด�านพลัังงานและปรระสิทธิภาพการรใใช�ทรัพยากร
Eneergy Manaaggement annd Resourcce Effficiency (Disclosure 103-1)

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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กาารบรหิหาารจัดกการด�าานพพลังงงาาน
บริษัทปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมี
การจดัการพลงังานในอาคารควบคมุ จดัทาํนโยบายอนรุกัษพลงังาน เปาหมาย
และแผนการอนุรักษพลังงาน และมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการ
พลังงานท่ีกําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบและเผยแพรใหพนักงาน
ภายในองคกรทราบอยางตอเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชพลังงานอยางรูคุณคา พรอมทั้งมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการใชพลงังานท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม โดยมีการกําหนด
คณะทํางาน นโยบาย กลยุทธ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุงไปสู
การเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

นโยยบายออนนุรักษ�พพลังงาน
1. บรษิทัจะดาํเนนิการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยางเหมาะสม
 โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงาน
 ของบริษัท สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2. บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงาน
 ขององคกรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใชและ
 แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. บริษัทจะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามความ
 เหมาะสมในแตละปและส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติ
 ไดอยางถูกตอง

4. บรษิทัถอืวาการอนรุกัษพลงังานเปนหนาทีค่วามรบัผดิชอบของผูบรหิาร
 ทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
 ที่กําหนด ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

5. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทํางาน
 การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนา
 งานดานพลังงาน

6. ผู บริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน (คณะทํางาน
 ลดโลกรอน) จะมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เปาหมายและ
 แผนการดําเนินงานดานพลังงานใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
 กับสภาวการณในปจจุบันทุกป

Ennergyy Manaagemeentt (Disclosure 103-1,103-2)

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 
(BAFS) has complied with the Ministerial Regulation Prescribing
Standard, Criteria, and Energy Management Procedures in
Designated Factories and Buildings 2009. BAFS implements
energy management in controlled buildings, stipulates the
Energy Conservation Policy including goals and plans, and founds
the Green Committee to determine structure and responsibilities, 
which are continually disclosed to employees.

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

Ennergy CConservvation PPollicy
1. BAFS shall implement and develop an appropriate energy
 management system by determining energy conservation
 as a part of BAFS’ operations, and complying with applicable
 laws and other requirements.

2. BAFS shall continually improve its organisational energy
 efficiency to be suitable for the business by applying
 technologies and good practices.

3. BAFS shall determine energy conservation plans and goals as
 appropriate each year and communicate such plans and 
 targets to all employees to understand and comply
 accordingly.

4. The Company shall regard energy conservation as duty and
 responsibility of all levels of management and all employees, 
 in providing cooperation to comply with prescribed measures 
 in order to achieve goals.

5. BAFS shall support human resource; provide budget, working
 time, training; and offer participation in presenting ideas
 regarding energy development.

6. BAFS’ executives and the Green Committee (Global Warming
 Reduction Working Group) shall review and revise the policy,
 goals and operating plans on energy on a yearly basis,
 to be appropriate and consistent with current situation.
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สถานท่ี Operating Sit

ปริมาณการใช� ไฟฟ�า 
Volume of Electricity Consumptio

(กิโลวัตต�– ชั่วโมง)
Kilowatt-hour

(เมกะจูล)
Mega joule

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Depot 2,091,000 7,527,600

2.  สถานีบริการนํ้ามันทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station 580,361 2,089,300

3.  สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Depot 1,021,000 3,675,600

4.  สถานีบริการนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Refuelling Station 265,000 954,000

รวมปริมาณการใช� ไฟฟ�าท้ังหมด Total of electricity consumption  3,957,361 14,246,500

กาารใช�พลลัังงงานภาายในองคค�กรร
ในการดําเนินงานทางธุรกจิ บรษิทัมคีวามจําเปนตองใชพลงังานเพ่ือสนับสนุน
การใหบริการนํ้ามันอากาศยานในพื้นที่ทาอากาศยาน สามารถแบงประเภท
การใชพลังงานตามกิจกรรมการดําเนินงานทางธุรกิจ ไดดังตอไปนี้

1. การใชไฟฟาภายในองคกร

2. การใชเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต

3. การใชเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและ
 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง

• การใชไไฟฟฟาภายใในองคกร

 ในป 2564 บริษัทมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเพื่อการดําเนินการ
 ภายในองคกรในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยาน
 ดอนเมือง รวมปริมาณเทากับ 3,957,361 กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือ
 14,246,500 เมกะจูล โดยสามารถแยกรายละเอียดการใชพลังงาน
 ในแตละสถานที่ ไดดังตอไปนี้

หมายเหตุ:
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 224
2. ไมรวมปริมาณการใชไฟฟาสําหรับการใหบริการเติมนํ้ามันอากาศยานในทาอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ
Remarks: 
1. The conversion values are referred in the Energy Statistics of Thailand 2021, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 224.
2. Figures as shown exclude volume of electricity consumption at other regional airports.

ปริมาาณการใช�ไฟฟ�าาภภายในองค�กรปรระจําป� 2564 Thhe elecctricity conssuumption within thee oorganisation in 20221

Orrganisaattional EEnergy Coonsummpption (Disclosure 103-2, 302-1)

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

1. Electricity consumption within the organisation.

2. Fuel used for mobile combustion.

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

• Electrriccity consumptioon wwithin tthhe organisaation

 In 2021, the total of electricity consumption at Suvarnabhumi
 Airport and Don Mueang International Airport was 3,957,361
 kilowatt-hours or 14,246,500 mega joules. Detail of electricity 
 consumed by operating site is as follows:

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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• การใชเเชช้้ืือเพลิงสําหรับรถยยนต

ในป 2564 บรษิทัมปีรมิาณการใชเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนตในพ้ืนทีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง ดังตอไปนี้

• Fuel ccoonsumpption for moobile coombustion  
In 2021, quantities of fuels used for mobile combustion at
Suvarnabhumi Airport and Don Mueang International Airport are 
as follows: 

ปริมาาณการใช�เชื้อเพพลลิิงสําหรับรถยนนต� ประจําป� 25644 Thee fuel consummpption for the mobbilee combustion in 20021

• การใชเชช้ืือเพลิงปประเภทนํ้าามันนดีเซลสําาหหรับเครื่องกกําาเนิดไฟฟาแและ
เครื่องสสููบบนํ้าดับเพพลิง

 นอกเหนือจากการใชเช้ือเพลิงสาํหรับรถใหบรกิารน้ํามนัอากาศยานแลว
 บริษัทยังมีการสํารองเช้ือเพลิงประเภทน้ํามันดีเซลสําหรับใชใน
 วัตถุประสงคอื่นๆ อันไดแก สําหรับขับเคล่ือนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อให
 บรษิทัสามารถใหบรกิารนํา้มนัอากาศยานตอไปไดแมกรณีไฟฟาขดัของ
 และใชสาํหรบัเครือ่งสูบนํา้ดับเพลงิเพือ่การฝกซอมดับเพลงิในพ้ืนทีต่างๆ
 โดยมีปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทดังกลาวในพื้นที่ตางๆ ดังตอไปนี้

• Diesell fuel ussed for genneratorrss and firefififighting watter
 pumppss

 In addition to fuels used for refuelling vehicles, BAFS
 reserves diesel fuel for other objectives such as propelling
 power generators to ensure continuation of services in case
 of power failure and fire-fighting pumps during fire drills taken
 at various areas. Detail of diesel consumption is as follows:

ประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช�กับ
ยานพาหนะ

Type of fuel
จํานวน (คัน)

Number of Vehicles
ปริมาณการใช�เชื้อเพลิง (ลิตร)

Quantity of Fuels (Liter)

ปริมาณการใช�
เชื้อเพลิง (เมกะจูล)
Quantity of Fuels

(Mega joule)

นํ้ามันดีเซล1

Diesel1
111 228,539 8,323,405

นํ้ามันเบนซิน2

Benzene2
5 1,723 54,233

รวมการใช�เชื้อเพลิงสําหรับรถบริการน้ํามันอากาศยาน (เมกะจูล)
Total quantity of fuel for the mobile combustion (mega joule) 8,377,637

หมายเหตุ:
1. ไมรวมปริมาณการใชเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตในทาอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ

Remark: 
1. Figures as shown exclude fuel consumption at other regional airports.
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สถานท่ี Operating Site

ปริมาณการใช�น้ํามันเบนซิลสําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง

Quantity of benzene for firefighting water pumps

(ลิตร) (Liter) (เมกะจูล) (Mega joule)

1. สสถานีบริการจัดเกบ็บนน้้ํํามันอากาศยานสวุวรรณภูมิ
SSuvarnabhumi AAviation Depot 800 2,5118

สถานท่ี
Operating Site

ปริมาณการใช�น้ํามันดีเซลสําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าและเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง

Quantity of diesel fuel for power generators
and firefighting water pumps

(ลิตร) (Liter) (เมกะจูล) (Mega joule)

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Depot 5,000 182,100
2.  สถานีบริการนํ้ามันทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station 320 11,654
3.  สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Depot 2,204 80,257

หมายเหตุ:
1. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2564
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 224
2. ไมรวมปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงใน
 สถานีภูมิภาคอ่ืนๆ

นอกเหนือจากการใชเชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแลว บริษัทยังสนับสนุน
การใชพลงังานหมนุเวยีนโดยไดตดิตัง้โซลารเซลลบนหลงัคาอาคารจอดรถ อาคาร
อเนกประสงค และหลงัคาอาคาร Electric Sub 1 ในพืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็
นํา้มนัอากาศยานสวุรรณภมู ิรวมกาํลงัการผลติทัง้สิน้ 138.38 kWp นอกจากน้ี
บริษัท ยังไดติดตั้งโซลารเซลลบนหลังคาอาคาร Electric Sub สถานีบริการ
จัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง โดยมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 5.04 kWp 
สามารถสรุปปริมาณการใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประจําป 2564 ไดดงันี้

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 Aviation Depot. Meanwhile, BAFS also 
installed 5.04 kWp solar cells on the rooftop of Electric Sub 
building at Don Mueang Aviation Depot. The total consumption 
of the electricity generated from the renewable energy in 2021 
can be summarized as follows:

ปริมาาณการใช�เชื้อเพพลลิิงประเภทน้ํามันนดีเซลสําหรับเครรืื่องกําาเนิดไฟฟ�าแลละเครื่องสูบน้ําดับเพลิงงปประจําป� 2564
Dieseel fuel Used fforr power generators and fireffighting water puummps in 2021 (Disclosure 302-1)

Remark: 
1. The conversion values are referred in the Energy Statistics of Thailand
 2021, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 224.
2. Figures as shown exclude diesel fuel for power generators and firefighting
 water pumps at other regional airports.

สรุปปริมาณการใชเชื้อเพลิงภายในองคกร ประจําป 2564 สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.bafsthai.com
Summary of fuel consumption within the organisation for 2021 is available at www.bafsthai.com

ปริมาาณการใช�เชื้อเพพลลิิงประเภทน้ํามันนเบนซินสําหรับเคครื่องสสููบน้ําดับเพลิงงปประจําป� 2564
Benzzene Used for firefighting waater pumps in 22021 (Disclosure 302-1)

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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หมายเหตุ:
1. ปริมาณการผลิตไฟฟาจากโครงการฯ ชวงเวลาต้ังแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
2. คาการแปลงหนวยอางอิงจาก รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน หนา 224
Remarks:
1. Quantities of the electricity generated by the projects were from January 1 – December 31, 2021.
2. The conversion values are referred to the Energy Statistics of Thailand 2021, Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, page 224.

กาารสนับสสนุนค�าไฟฟฟ�าในพพื้นนท่ีนอกกเหนือการใใหห�บริการ เชช�น 
ค�าาไฟฟ�าปป��อมตํารรวจ ค�าไฟฟฟฟ��าเสารราายทาง
บริษทัไมมกีารใชพลงังานจากภายนอกองคกร อยางไรกด็ ีบรษิทัมกีารสนบัสนนุ
คาไฟฟาของเสาไฟฟาบนถนนปุนมกีจิ ซึง่เปนถนนมุงเขาสูสถานีบรกิารจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบคลัง
มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและใหคนสัญจรไปมาไดเดินทางอยางปลอดภัยมากข้ึน

ในป 2564 บริษัทไดสนับสนุนคาไฟฟาสําหรับถนนปุนมีกิจ ซึ่งมีปริมาณ
การใชไฟฟารวมทั้งสิ้น 6,753 กิโลวัตต-ชั่วโมง หรือเทากับ 24,311 เมกะจูล
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนคาไฟฟาของปอมตํารวจบริเวณหนาสถานี
บรกิารจัดเก็บนํา้มนัอากาศยานดอนเมือง เปนประจําทกุเดือนเพ่ือเปนการสงเสริม
สัมพันธภาพอันดีกับหนวยงานราชการและชุมชน

Eleectricittyy expeense suuppports ffor areass outside of 
thee operraating siites succh as poliice boothhh and streeet 
light polees
BAFS does not use energy externally, however, to enhance 
quality of life of surrounded communities who lives closely to its 
Suvarnabhumi Aviation Depot, BAFS has supported on monthly
electricity expense for street light along Poonmeekit Road,
which leads to Suvarnabhumi Airport Depot 

In 2021, BAFS provided support on the expense occurred from 
the electricity consumption at Poonmeekit Road totaled 6,753 
kilowatt-hours or 24,311 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.

สถานท่ี Operating Site

กําลังการผลิตของ
โครงการ

Project Capacity
ปริมาณการใช� ไฟฟ�า

Electricity Consumption

(กิโลวัตต�-พีค)
(Kilowatt-peak)

(กิโลวัตต�-ชั่วโมง)
(Kilowatt-hour)

(เมกะจูล)
(Mega joule)

1. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
 Suvarnabhumi Aviation Depot

138.38 81,173.50 292,224.60

2. สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง
 Don Mueang Aviation Depot

5.04 4,973.96 17,906.25

รวมปริมาณการใช� ไฟฟ�าท้ังหมด Total of electricity consumption 86,147.46 310,130.85

ปริมาาณการผลิตไฟฟฟฟ�าจากโครงการรผลิตไฟฟ�าจากพพลังงาานแสงอาทิตยย� ปประจําป� 2564
The vvolume of thee eelectricity gennerated from soolar eenergy in 20200 (Disclosure 302-1)
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สรุปปปริมาณการใช�เชืื้ออเพลิงภายในองงค�กร ประจําป� 22564
Summmary on the eennergy consummption within thhe orgganisation inn 22021 (Disclosure 103-3, 302-1)

รายละเอียด
Detail

เมกะจูล
Mega joule

A

ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง
Non-Renewable Fuel Consumed 8,654,166.83

1) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับรถบริการนํ้ามันอากาศยาน
 The fuel consumption for aviation refuelling vehicles

8,377,637.43

2) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงสําหรับเรือ
 The fuel consumption for boat engine

2,518.40

3) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาและ
 เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
 Diesel fuel for power generators and fire fighting water pumps

274,011

ปริมาณการใชพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน
Renewable Fuel Consumed 301,130.85

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
Electricity Purchased for Consumption 14,246,499.60

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
รวมปริมาณการใช�พลังงานภายในองค�กรท้ังหมด
Total Energy Consumption Within the Organization 23,210,797.28

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 125



ดชัชนีชี้วัดปปประสิทธธิภาพพลลัังงงาน
• คาการใใชชพลังงานนตอตารางงเมตตร

 บรษิทัมกีารรายงานคาการใชพลงังานตอหนวยพืน้ทีใ่ชสอยทีใ่ชงานจรงิ
 (Specific Energy Consumption: SEC) ในรายงานการจดัการพลงังาน
 ประจําปอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการคิดคํานวณดังตอไปนี้

Ennergy Inntensityy (Disclosure 103-2, 302-1)

• Energyy consummption pper squaree mete 

 BAFS has continuously reported its specific energy
 consumption (SEC) in the Annual Energy Management
 Reports. BAFS applies the calculating method as follows:

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

   พื้นที่ใชสอยจริง (ตารางเมตร) Actual space (square meter)

Energy Intensity (EI) =  ปริมาณการใชไฟฟาในองคกรในป 2564 (กิโลวัตต-ชั่วโมง)
   Electricity consumption within the organisation 2021 (Kilowatt-hour)

   ปริมาณการใหบริการน้ํามันอากาศยานในป 2564 (กิโลลิตร)
   Quantity of aviation fuel served in 2021 (kiloliter)

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

หมายเหตุ:
1. ปริมาณการใชไฟฟาในองคกรใชเฉพาะพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
 สุวรรณภูมิและสถานีบริการเติมนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไมนับรวมปริมาณไฟฟา
 ที่ใชกับบริษัท ขนสงนํ้าทางทอ จํากัด และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
2. ปริมาณการใหบริการนํ้ามันอากาศยานคํานวณจากปริมาณนํ้ามันที่ใหบริการท่ี
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในป 2564 คา Energy Index ของบริษัทอยูที่ 1.801 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอ
กิโลลิตร

Remarks:
1. The electricity consumption within the organisation includes only at
 Suvarnabhumi Aviation 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

In 2021, BAFS’ energy intensity value was 1.801 kilowatt-hours
per kiloliter.

คาเฉล่ียทัง้พ้ืนทีส่ถานีบรกิารจัดเก็บนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูม ิคอื 158.91
เมกะจลู/ตารางเมตร และ คาเฉลีย่ทัง้พืน้ทีส่ถานบีรกิารจดัเกบ็นํา้มนัอากาศยาน
ดอนเมือง คือ 37.19 เมกะจูล/ตารางเมตร

• อตัราสสววนพลงังานนของปรมิมาณณพลงังานนไไฟฟาทีใ่ชตออผลของกจิกรรรม

 บริษัทมีการรายงานอัตราสวนของปริมาณพลังงานที่ใชตอผลของ
 กิจกรรม (Energy Index: EI) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบปริมาณการใช
 พลังงานไฟฟากับปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่บริการ โดยมีแนวทาง
 การคิดคํานวณดังตอไปน้ี

The average of energy consumption at Suvarnabhumi Aviation 
Depot is 158.91 mega joules / square meter, while the average 
value at Don Mueang Aviation Depot is 37.19 mega joules / 
square meter.

• Propoorttion of energy cconnsumptioon per uniitt of outputt

 BAFS has reported its energy intensity (EI) which shows
 proportion of electricity consumption per volume of fuel
 served. BAFS applies the calculating method as follows:
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หลอดไฟฟ�า (วัตต�)
Fluorescent lamp 

(watt)
จํานวนหลอด

Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าเดิม

Volume of 
electricity 

consumption
(Fluorescent Lamp)

หลอดไฟฟ�า LED 
(วัตต�)

LED light bulb 
(watt)

จํานวนหลอด
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of
electricity 

consumed by new 
light bulbs (LED)

36 8 3,089 14 8 504

18 4 407 8 4  48
ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด

Fluorescent (วัตต�)
Volume of electricity consumed 

by fluorescent lamp (watt)
3,496

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด LED (วัตต�)
Volume of electricity consumed 

by LED light bulb (watt)
552

มาาตรการรลลดการใใช�พลังงงานน
บริษัทมีการดําเนินมาตรการลดการใชพลังงานทุกๆ ป โดยเนนการปรับปรุง
ประสิทธภิาพอุปกรณไฟฟาและการติดตัง้อปุกรณไฟฟาทีใ่ชพลงังานทดแทน
ในพ้ืนที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บ
นํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีของบริษัทเอง สวนในพ้ืนท่ีสถานี
บรกิารเติมนํา้มนัอากาศยานดอนเมืองและสถานีบรกิารเติมนํา้มนัอากาศยาน
สวุรรณภมู ิเปนพ้ืนทีข่อง บรษิทั ทาอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในป 2564
บริษัทมีการดําเนินมาตรการดานไฟฟา ดังตอไปนี้

1. พื้นที่สถถาานีบริการรจัดเก็บนํา้ามันนอากาศยยานดอนเมืองง
เปลี่ยนนหหลอดไฟฟฟา LED ภายใในหองทํําางานพนักงานน

 บริษัทดําเนินมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟา LED ภายในหองพนักงาน
 สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง โดยเปลี่ยนหลอด
 Fluorescent จํานวน 42 หลอด เปน หลอด LED จํานวน 42 หลอด
 การใชพลงังานไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปล่ียนอปุกรณ มจีาํนวนท้ังสิน้
 3,496 กิโลวัตต-ชั่วโมง เมื่อเปล่ียนเปนหลอดไฟฟาประเภท LED
 จะใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 552 กิโลวัตต-ชั่วโมง สามารถลดการใช
 พลงังานไดจาํนวน 2,944 กโิลวตัต-ชัว่โมง สามารถแสดงปรมิาณพลงังาน
 ไฟฟาที่ลดไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา ไดดังนี้

Meeasureess on RReductiionn of Ennergy Coonnsumptioon
(Disclosure 103-2, 302-3, 302-4)

BAFS has implemented measures on reduction of energy
consumption every year by emphasising on improving and
installing energy efficient electrical equipment on our own sites,
especially Don Mueang Aviation Depot and Suvarnabhumi
Aviation Depot, whereas Don Mueang Aviation Refuelling Station 
and Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station areas belong
to the Airports of Thailand PLC. In 2021, BAFS’ measures on
reduction of energy consumption include details as follows:

1. Don MMuueang AAviation Deppot; LEEDD light bulbbs replacedd
 in staffff room

 BAFS had 42 fluorescent lamps replaced with 42 LED light
 bulbs in staff rooms at Don Mueang Aviation Depot.
 The volumes of electricity consumption before and after 
 replacing such lighting accessories were 3,496 and
 552 kilowatt-hours, respectively, resulting in a reduction of 
 electr icity consumption for 2,944 kilowatt-hours.
 The detail is as follows:

ตาราางแสดงหลอดไฟฟฟฟ�าก�อนเปล่ียน (Fluorescent) และหลลอดไฟฟ�า (LLEDD) หลังเปล่ียน ภายใในนห�องพนักงาน
Tablee showing ennerrgy-saving coompared betweeen fluorescent lammps and LED lighht bbulbs in staff roomm

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 127



หลอดไฟฟ�า
Fluorescent (วัตต�)
Fluorescent lamp 

(watt)

จํานวนโคม
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าเดิม

Volume of
electricity 

consumption
(Fluorescent Lamp)

หลอดไฟฟ�า LED 
(วัตต�)

LED light bulb 
(watt)

จํานวนโคม
Quantity

ปริมาณไฟฟ�าจาก
หลอดไฟฟ�าใหม�

Volume of
electricity 

consumed by new 
light bulbs (LED)

146 14 2,044 50 14 700

ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด
LED (วัตต�)

Volume of electricity consumed 
by LED light bulb (watt)

2,044
ปริมาณไฟฟ�าสําหรับหลอด

Fluorescent (วัตต�)
Volume of electricity consumed 
by Fluorescent light bulb (watt)

700

2. พื้นที่สถถาานีบริการรจัดเก็บนํา้ามันนอากาศยยานสุวรรณภภููมมิิ
เปลี่ยนนหหลอดไฟฟฟา LED หหอง Canteeenn

 บริษัทดําเนินมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา LED หอง Canteen 
 สถานีบริการจัดเก็บนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเปล่ียนหลอดไฟฟา
 ประเภท Fluorescent เปน หลอด LED จาํนวน 14 โคม การใชพลงังาน
 ไฟฟาของหลอดไฟฟากอนเปลี่ยนอุปกรณมีจํานวนท้ังสิ้น 11,399.39 
 กิ โลวัตต  -ชั่ ว โมง  เมื่อ เปลี่ยนเป นหลอดไฟฟ าประเภท  LED 
 จะใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 2,756.85 กิโลวัตต-ชั่วโมง สามารถลดการใช
 พลังงานไดจํานวน 8,642.54 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป สามารถแสดง
 ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ลดไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟฟา ไดดังนี้

2. Suvarnabhumii Aviationn DDepot; LLED light buulbs replaceed
 at Canntteen

 BAFS had fluorescent lamps replaced with 14 LED light
 bulbs at the Canteen at Suvarnabhumi Aviation Depot. 
 The volume of electricity consumption before replacing
 such lighting accessories was 11,399.39 kilowatt-hours. 
 After replacing such lighting accessories, the volume of
 electricity consumption was 2,756.85 kilowatt-hours in total,
 resulting in reduction of electricity consumption for 8,642.54
 kilowatt-hours. Detail is as follows:

ตาราางแสดงอุปกรณณ�ไฟฟฟ�าในโครงกาารเปล่ียนหลอดไฟฟฟ�า LED ห�อง Caantteen
Tablee showing eneerggy-saving commpared betweenn fluorescent lamppss and LED light bulbbss at the Canteen

สรุป ปริมาณไฟฟาที่ลดลงไดจากมาตรการเปล่ียนหลอดไฟ พื้นที่สถานี
บริการจัดเก็บนํา้มนัอากาศยานสุวรรณภูม ิคอื 1,344 วตัต หรือ 1.3 กโิลวัตต
หากเปดหลอดไฟฟา จํานวน 13 ชั่วโมงตอวัน จะสามารถลดปริมาณไฟฟา
ไดเทากับ 6,377 กิโลวัตตตอป

To summarize, volume of electricity consumption was reduced 
after changing the lighting accessories at Suvarnabhumi Aviation 
Depot is 1,344 watts or 1.3 kilowatts. If light bulbs are on for
13 hours a day, BAFS is able to reduce the volume of electricity 
consumption for 6,377 kilowatts per year.

สรปุ ปรมิาณไฟฟาทีล่ดลงไดจากมาตรการเปลีย่นหลอดไฟ พืน้ทีส่ถานบีรกิาร
จัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง คือ 552 วัตต หรือ 2.9 กิโลวัตต หากเปด
หลอดไฟฟา จํานวน 8 ชั่วโมงตอวัน จะสามารถลดปริมาณไฟฟาไดเทากับ 
16,994.78 กิโลวัตตตอป

To summarize, volume of electricity consumption was reduced 
after changing the lighting accessories at Don Mueang Aviation 
Depot is 552 watts or 2.9 kilowatt. If light bulbs are on for
8 hours a day, BAFS is able to reduce the volume of electricity 
consumption for 16,994.78 kilowatts per year.
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กาารเปลล่่ีียยนแปลลงสภาพภภูมิอาากกาศ
ปรริิมาณกกาารปล�อยยก�าซเรอือนกระจกกอองค�กร
บริษัทใสใจปญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการเตรียม
ความพรอมในการรับมอืกับกฎระเบียบใหมๆ  ดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทหรือผูมีสวนรวมตางๆ บริษัทไดมีการจัดทํา
รายงานการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกรอยางตอเนื่องทุกป

รายงานดังกลาวเปนการติดตามปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่สําคัญ
ที่เกิดจากการดําเนินงานภายในองคกร อันไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2)
มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)
เพอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) และ
ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด (NF3)

ปริมาณและดัชนีการปลอยกาซเรือนกระจกภายในองคกร ประจําป 2564 
สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.bafsthai.com

กิจจกรรมสส�งงเสริมกการอนุรรัักษษ��พลังงงาาน
กิจกกรรมรณรงงคปดไฟเเมื่อไมใชในนวนัน Earthh Hour

บริษัทไดเขารวมจัดกิจกรรม Earth Hour เปนประจําทุกปในวันศุกรสุดทาย
ของเดอืนมีนาคม แตเนือ่งดวยป 2564 เปนปทีป่ระสบสถานการณไวรสัโคโรนา
จึงเปดโอกาสใหพนักงานไดปดอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปนในสถานท่ีพักอาศัย
ของพนักงานเอง เปนระยะเวลา 60 นาที ตั้งแตเวลา 12.00 - 13.00 น.
ในวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564 กิจกรรมรณรงคปดไฟสามารถชวยลดการใช
พลังงานไดจํานวน 336 กิโลวัตต-ชั่วโมง

อบรมหลักสสููตตร Solar Cell PV Bassic Leveeel

บริษทัไดดาํเนนิงานดานการอนรุกัษพลงังานเพือ่ใหสอดคลองกบัพระราชบัญญตัิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 คณะทํางานลดโลกรอน
จงึไดจดัอบรมหลกัสตูร Solar Cell PV Basic Level I โดยมจีดุประสงคเพือ่ให
พนักงานมีความรูความเขาใจในระบบเซลลแสงอาทิตย รวมถึงการบํารุง
รักษาอุปกรณในเบื้องตนอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโครงการ
Solar Cell ภายในบริษัท การอบรมดังกลาวบรรยายโดย ดร.รุงโรจน
สงคประกอบ รองผูอํานวยการ ศูนยพัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบ
เซลลแสงอาทิตย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และจัดขึ้น
ผานระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

Cllimatee Channge
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 302-2, 305-2)

Coorporattee Greeenhousee GGas Emmmissions
BAFS pays attention to climate change and is prepared to
handle new environment rules and regulations that may
affect its business operations and stakeholders. BAFS has also
prepared the annual reports on corporate greenhouse gas
emissions continuously to ensure its readiness accordingly.

The reports present monitoring details on greenhouse gas
emissions occurred from the Corporate’s internal operations, 
which include carbon dioxide (CO

2
), methane (CH

4
), nitrous oxide 

(N
2
O), hydro chlorofluorocarbons (HFCs), perfuorocarbons (PFCs), 

sulfur hexafluoride (SF
6
) and nitrogen trifluoride (NF

3
).

Detail on the Corporate Greenhouse Gas Emissions 2021
is available at www.bafsthai.com

Ennergy CConservvation PProomotioonn Activitiiees
Turrning offf unnecesssary elecctrical equuipment durring Earth Hoour

BAFS has continuously participated in the annual Earth Hour
event on the last Friday of March. However, due to the outbreak
of coronavirus disease in 2021, BAFS then had motivated
employees to turn off unnecessary electrical equipment in
their own places for 60 minutes from 12.00 - 13.00 hrs. on Friday, 
March 26, 2021. As a result, the activity helped reduce power 
consumption for 336 kilowatt-hours.

Traaining onn Solar CCell PV, BBasic Leveell

BAFS had implemented energy conservation in accordance 
with the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 (1992).
To provide employees with knowledge and understanding on 
photovoltaic system as well as basic equipment maintenance, 
which are beneficial to BAFS’ operation on the Solar Cell project, 
The Green Committee therefore organised the training Solar Cell 
PV, Basic Level for employees. Dr. Roongrojana Songprakorp, 
the Deputy Director of CES Solar Cells Testing Center (CSSC), 
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), 
provided lecture in the training through ZOOM system, dated on
September 16, 2021.
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กิจกกรรมรณรงงคการลดดการใชกรระดาาษ

บริษัทจัดกิจกรรมการลดการใชกระดาษข้ึนในเดือนธันวาคม 2564
โดยรปูแบบกิจกรรมเปนการใหทกุฝายแขงกนัลดการใชกระดาษภายในองคกร 
ทั้งนี้กิจกรรมมีจุดประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกในการลดการใชทรัพยากรและ
สอดคลองกับวิธีการทํางานในรูปแบบใหมของพนักงาน ในระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมรณรงค บริษัทสามารถลดการใชกระดาษท้ังองคกรลงไดจํานวน 
354 แผน เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยการใชกระดาษในชวงเดือนเมษายนถึงเดือน
ตุลาคม 2564

การรรณรงคลลดดการใชททรัพยากรนน้้ํา

แมบริษัทไมไดใชทรัพยากรนํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการธุรกิจของ
องคกร แตบริษทัเลง็เห็นถงึคณุประโยชนของการใชทรพัยากรนํา้อยางรูคณุคา
จึงไดตั้งเปาหมายการลดการใชนํ้าประปาลง รอยละ 5 จากคาเฉลี่ยรายเดือน
การใชนํ้าประปารวมของบริษัท 6 ปยอนหลังและเปดโอกาสใหแตละฝาย
ภายในองคกรรวมรณรงคลดการใชนํ้าประปาตามแนวทางปฏิบัติของ
แตละฝายในป 2564 บริษัทสามารถลดการใชนํ้าประปาลงได โดยมีคาเฉล่ีย
การใชนํา้ประปารายเดอืนตํา่กวาเปาหมายทีก่าํหนด จาํนวน 239 ลกูบาศกเมตร
หรือเทากับลดลง รอยละ 11.06

และในป 2564 บรษิทัไดมกีารนําทรัพยากรน้ําทิง้ในระบบ กลบัมาใชหมนุเวียน
ในการรดนํ้าตนไม (Water Recycling) โดยในป 2564 บริษัทมีการนํา
ทรัพยากรนํ้ากลับมาใชหมุนเวียนตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2564
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,760 ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ
รอยละ 20.60 เมือ่เทียบกบัปรมิาณการใชนํา้ประปารวมของบรษิทัในป 2564

Papper Redduuction CCampaignn

BAFS organised a paper reduction activity in December 2021.
The activity format was for all departments to compete on
reducing paper use within the organisation. The purpose of this 
activity was to create awareness of reducing the use of resources 
to be in line with employees’ new work methods. During the 
campaign activity, BAFS could reduce paper use by 354 sheets 
compared to the average paper use in April-October 2021.

Redductionn oof Wateer Consumpption

Although water resource is not significant factor on BAFS’
operations, BAFS realizes the benefits of using water resource 
efficiently. Therefore, BAFS sets a target to reduce water use by 
5 percent of the monthly average of the water used during the 
past 6 years. Furthermore, each department also has individual 
campaign for promoting reduction of water use during the year. 
In 2021, BAFS was able to reduce the use tap water, whereas the 
average monthly water use was lower the target predetermined 
at 351 cubic meters or a decrease of 11.06 percent.

In 2021, BAFS had implemented water recycling by watering 
trees with treated wastewater. The total quantity of recycled 
water from January to December 2021 was 4,760 cubic meters
or equivalent to 20.60 percent compared to BAFS’ total
quantity of tap water used in 2021.
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รบับประกาาศศนียบัตรจาก TTGOO
นายเกยีรตชิาย ไมตรวีงษ ผูอาํนวยการองคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก 
มอบประกาศเกียรติคุณแกบริษัทผานระบบออนไลน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2565 เนื่องในโอกาสที่บริษัทจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ รวมถึงไดรับการรับรองใหเปน Carbon Neutral 
Company

บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใน
องคกร ประจาํป 2563 โดยมปีรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกภายในองคกร
รวมท้ังสิน้ 3,329 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา นอกจากน้ี บรษิทัไดจดัทาํ
รายงานการติดตามผล (Monitoring Report) ของโครงการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานไฟฟาโซลารเซลล (BAFS Solar Cell Project) ซึ่งไดขึ้นทะเบียน
โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER ) 
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) สนบัสนนุใหภาคเอกชนรวมกนัลดกาซเรอืนกระจกโดยผาน
กระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได และสามารถนําปรมิาณกาซเรอืนกระจก
ที่ลดลงไดมาขึ้นทะเบียนเปนคารบอนเครดิต

ทั้งนี้ บริษัทดําเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากโซลารเซลล 
เปนโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย) เพื่อทดแทน
การใชพลังงานจากระบบสายสง (On-Grid Renewable Electricity
Generation) โครงการติดตั้งที่พื้นที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง มีกําลังผลิต
ตดิตัง้รวมที ่143.42 kWp. ในระยะเวลา 9 เดอืน ตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2563 -
31 พฤษภาคม 2564 โครงการดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานไดจํานวน 
184,384 กโิลวตัต-ชัว่โมง และสามารถลดปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจก
ไดจํานวน 104 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

BAAFS Reecceivedd the Ceertiificatee ffrom TGOOO
As BAFS has prepared its greenhouse gas emissions accounting 
by following acceptable standard and has been accredited
a Carbon Neutral company, Mr. Kiatchai Maitriwong, the Director 
of Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (TGO), 
therefore granted the Corporate Carbon Footprint Certificate to 
BAFS via online system on January 27, 2022.

BAFS prepared its report on the corporate greenhouse
gas emissions 2020, whereas BAFS’ total greenhouse gas
emissions was 3,329 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 Organisation (Public Organisation) 
has encouraged the private sector to mutually reduce greenhouse 
gas emissions through processes which are able to be verified 
while amounts of greenhouse gas emissions that were decreased 
can be registered as carbon credits.

BAFS has implemented On-Grid Renewable Electricity
Generation Project which is a solar power system installed for 
generating electricity to replace electricity delivered through 
transmission lines. The project has been implemented at
Suvarnabhumi Aviation Depot and Don Mueang Aviation Depot, 
with total installed capacity of 143.42 kWp. Within 9-month
period from June 1, 2020 to May 31, 2021, such project enabled 
reduction of energy consumption for 184,384 kilowatt-hours
and reduction of greenhouse gas emissions for 104 carbon
dioxide equivalents.
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สรุปภาพรวมการรณรงค�เพื่อลดการใช�น้ําของบริษัทประจําป� 2564
Overview of water conservation in 2021

คา Base Value ป 2654
(จากการใชนํ้าเฉลี่ยภายในองคกร 6 ป ยอนหลัง ป 2558 - 2563)
Base value of 2021 (average volume of water consumed within
the organisation for 6 years from 2015 - 2020)

2,165
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

คาเปาหมายการลดนํ้าของบริษัทรอยละ 5
BAFS’ water reduction target value of 5%

2,057
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

ผลการรณรงคการใชนํ้าเฉลี่ย ในป 2564 บริษัทมีปริมาณการใชนํ้าโดยเฉล่ีย
BAFS’ average of water usage as a result of reduction of water
consumption activities in 2021

239
ลูกบาศกเมตร/เดือน

Cubic meters/month

เมื่อเปรียบเทียบกับคาเปาหมายการลดการใชนํ้า (Target Value)
บริษัทสามารถลดไดตํ่ากวาเปาหมาย
Comparing to the target value of reduction of water use, BAFS could
reduce it to be lower than the target value.

6.39%

บรษิทัไดรบัการรับรองจากองคการบริหารจดัการกาซเรอืนกระจก (อบก.)
เปน “องคกรที่มีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย”

BAFS Received the Certificate from Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (TGO)
For “Certified Carbon Neutral Company”
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กาารบรหิหาารจัดกการส่ิงงแววดล�ออมม
กาารบริหาารรจัดการรของเสียย
บรษิทัใหความสําคญักบัการจัดการของเสียอตุสาหกรรมและขยะไมอนัตราย
ที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดกําหนดแนวทางในการ
จดัการของเสยีอตุสาหกรรม ไดแก ของเสยีปนเปอนสารเคม ีภาชนะบรรจสุารเคมี
ที่ฤทธิ์กัดกรอนไดหรือสารไวไฟที่กอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือกระทบ
ตอสิง่แวดลอม เปนตน สวนขยะไมอนัตรายนัน้ บรษิทัมุงเนนไปทีข่ยะจากอาหาร
โดยไดเก็บรวบรวมปริมาณขยะเศษอาหารเพื่อหาแนวทางในการนํา
เศษอาหารมาหมักเปนปุยใชภายในสวนผักขนาดเล็กของบริษัท

ขอองเสียอตุตสาหกรรรม
บริษัทไดดําเนินการคัดแยกของเสียปนเปอนและวาจางผู ขนสงของเสีย
อันตรายเพื่อขนสงขยะไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยไดวาจางโรงงานประกอบ
กจิการคดัแยกและฝงกลบสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใชแลวและมคีณุสมบตัติามที่
กาํหนดไว (ประเภทโรงงานที ่105 ) และโรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการนาํ
ผลิตภณัฑอตุสาหกรรมทีไ่มใชแลวหรอืของเสยีจากโรงงานมาผลติเปนวตัถดุบิ
หรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ประเภท
โรงงานที่ 106) เปนผูใหบริการกําจัดของเสียของบริษัท

บริษัทมีแผนการซอมบํารุงรถเติมนํ้ามันอากาศยานเปนระยะเพ่ือใหการให
บริการเปนไปอยางราบร่ืนและตอบสนองผูใชบรกิารไดอยางรวดเร็ว กจิกรรม
ดังกลาวกอใหเกิดของเสียอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก ไสกรองนํ้ามัน 
ถุงมือปนเปอนนํ้ามัน และภาชนะปนเปอนนํ้ามัน เปนตน

บรษิทัจะรวบรวมของเสียอนัตรายไวในโรงเก็บของเสียอนัตราย จาํนวนสองพ้ืนที่
ไดแก สถานบีรกิารจดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมอืง และสถานบีรกิารนํา้มนั
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทาอากาศยานดอนเมืองและสถานีบริการ
จดัเกบ็นํา้มนัอากาศยานดอนเมือง จะนาํไปเกบ็รวบรวมท่ีโรงเกบ็ขยะปนเปอน
ที่สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานดอนเมือง ในขณะที่ของเสียปนเปอน
ที่เกิดในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีบริการน้ํามันอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จะนําไปเก็บรวมท่ีโรงเก็บของเสียปนเปอนที่สถานีบริการน้ํามัน
อากาศยานสุวรรณภูม ิบรษิทัมปีรมิาณการขนสงขยะอันตรายในป 2564 ดงันี้

Ennvironnmentaal Mannaagemeent (Disclosure 306)

Waaste MMaanagemment (Disclosure 103-1,103-2)

BAFS places great importance to managing of hazardous waste 
and non-hazardous waste which arising from its business
activities. Therefore, BAFS has determined guidelines for industrial 
waste management, which includes chemical contaminated and 
containers for corrosive chemicals or flammable substances that 
harm to  surrounding environment. For nonhazardous waste, 
BAFS has emphasised on recycling food by fertilizer food waste 
and use as organic fertilizer to vegetable garden within our
organisation.

Inddustriaall Wastee (Disclosure 306-2, 306-4 )

BAFS has been sorting contaminated waste and hiring hazardous 
waste transporter to transport such kind of waste for proper 
disposal. Moreover, BAFS also hires a factory conducting sorting/
landfills of waste (according to factory type 105) and recycle or 
utilization of industrial waste derived from production process 
to produce raw material or new product (according to factory 
type 106). 

In addition, 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 specific characteristics, namely cartridge filter,
contaminated glove, and contaminated container. 

BAFS provide hazardous waste storages at two operating sites 
including Don Mueang Aviation Depot and Suvarnabhumi
Aviation Depot. 

The hazardous wastes from Don Mueang International Airport 
and Don Mueang Aviation Depot are gathered and kept at 
the hazardous waste storage at Don Mueang Depot while the
hazardous wastes from Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station 
and Suvarnabhumi Aviation Depot are kept at the hazardous waste 
storage at Suvarnabhumi Airport Depot. Quantity of hazardous 
wastes transported in 2021 is shown in the table below.
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Total Weight of hazardous waste transported by destination

Unit of measurement is kilogram

2,565

Weight of hazardous waste transported to the organisation by destination
from external sources/ suppliers not owned by the organisation

0

Weight of hazardous waste transported from the organisation by
destination to external sources/ suppliers not owned by the organisation

2,565

Weight of hazardous waste transported nationally and internationally
by destination between locations, owned, leased or managed by the organisation

0

ตาราางท่ี 1 แสดงปริมาาณน้ําหนักขยะออันตรายท่ีขนส�ง
Tablee 1: Total Weeighht of Hazardoous Waste Beinng Traansported (Disclosure 103-3, 306-4)

สําหรับนํ้าหนักของเสียอันตรายท่ีถูกนําไปกําจัดนอกบริษัททั้งหมดในรอบป 
2564 คือ 2,565 กิโลกรัม บริษัทไมมีการรับของเสียอันตรายจากแหลงอ่ืน
เขามาในบริษัทและไมมีการขนสงไปพื้นที่อื่นๆ ของบริษัททั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 0 ดังนั้นปริมาณการขนสงขยะอันตราย
ทั้งหมดจึงเทากับ 2,565 กิโลกรัม

Total weight of hazardous wastes that were transported to
dispose outside of BAFS’ areas in 2021 was 2,565 kilograms. BAFS 
has never transported hazardous wastes from external sources 
into its areas and has zero percent of hazardous waste being 
transported both nationally and internationally (Disclosure 306-4)
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ตาราางท่ี 2 แสดงประเภภทและปริมาณขของเสียอันตรายยแยกตตามวิธีการกําาจััด ประจําป� 2564
Tablee 2: List of Haazaardous Wastees by Disposal Methhods in Yearr 22021 (Disclosure 103-3, 306-2, 306-4)

ลําดับ
No.

ประเภทของเสียอันตราย
Type of hazardous waste

วิธีการจัดการของเสียอันตราย
Hazardous waste disposal 

method

รหัส
Code

ปริมาณของเสีย
อันตราย (ตัน)

Quantity (ton)

ร�อยละ
Percentage

1 ไสกรองนํ้ามัน
Cartridge filter

นําไปทําเช้ือเพลิงผสม
 Fuel blending   042

0.49
54%

2 เศษผาถุงมือปนเปอน
Contaminated glove 0.89

3 สาย
HOSE

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) เฉพาะสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไมเปนอันตราย

Sanitary landfill of 
non-hazardous waste or 
unusable material only

 071 0.92 36%

4 หลอดไฟ
Light bulb  ฝงกลบอยางปลอดภัย

เมื่อปรับเสถียรหรือทําเปน
กอนแข็งแลว

Secure landfill of
stabilised and/or
solidified waste

 073

0.21

10%5 ภาชนะปนเปอน
Contaminated container 0.05

6 แบตเตอรี่
Battery 0.02

รวมปริมาณของเสียอันตราย (ตัน) Total weight (ton) 2.58 100
หมายเหตุ:
1. หนวยเปนตัน
2. รหัสเลข 3 หลัก แบงตามประเภทการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว อางอิงจาก
 ภาคผนวกท่ี 4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
 ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
3. ปริมาณของเสียที่แสดงในตารางไมรวมนํ้าเสีย

Remarks:
1. Unit of measurement is ton. 
2. The 3-digit codes used for categorising types of wastes or unusable
 materials that 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.
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ไสกรองนํ้ามันและเศษผาถุงมือปนเปอนถือเปนของเสียอันตรายซึ่งมาจาก
กระบวนการซอมบํารุงรถใหบริการน้ํามันอากาศยาน ของเสียสวนนี้จะใช
วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลประเภท 042 คือ มีการนํากลับมาใชประโยชนอีก 
(Recycle) โดยจะนําไปผานกระบวนการผสมเพื่อใหเปนเชื้อเพลิงสังเคราะห 
และนําไปผลิตเปนเชื้อเพลิงผสมตอไป

สวนของเสียประเภทสาย Hose และโฟม ซึง่ใชสาํหรับรองกันกระแทกสําหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 071 คือ การฝงกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล

สวนของเสยีอนัตรายประเภทแบตเตอรี ่หลอดไฟ กระปองสเปรย และภาชนะ
ปนเปอน จะนําไปกําจัดดวยวิธีประเภท 073 กลาวคือ มีการปรับเสถียรเพื่อ
ทาํลายฤทธ์ิและใหอยูในรูปทีค่งตัวแลวไปฝงกลบในหลุมฝงกลบแบบ Secure
Landfill

ขอองเสียไมม�ออันตราย
นอกจากของเสียอันตรายแลว บริษัทยังตระหนักถึงปญหาการจัดการ
ขยะไมอันตราย จึงไดเขารวมโครงการวิภาวดีฯ ไมมีขยะ ซึ่งเปนโครงการ
ทีเ่กดิขึน้จากความรวมมือของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และเครือขายเพ่ือความย่ังยืนแหงประเทศไทย 
(Thailand Responsible Business Network-TRBN) ที่รวมมือกันบริหาร
จัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มอัตรานําขยะมาใชใหม และลดปริมาณ
ขยะสูหลุมฝงกลบ

บริษัทไดกําหนดการจัดการของเสียไมอันตรายไว 5 ประเภท ไดแก พลาสติก 
กระดาษลัง กระดาษแผน กระดาษสี และหนังสือพิมพ โดยในป 2564
บริษัทมีปริมาณการจัดการของเสียไมอันตราย ดังนี้

Cartridge filters and contaminated gloves are hazardous wastes 
derived from aviation refuelling vehicle maintenance. These 
wastes are disposed by the disposal method of waste in type
042, which need to be recycled by synthetic fuel for fuel blending.

Hoses and foams used as cushioning material for packaging
electronic devices are disposed by the disposal method of waste 
in type 071, which is the sanitary landfill.

Batteries, light bulbs, aerosol 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 landfill (Disclosure 301-2).

Noon-hazzaardouss Wastee
Apart from hazardous waste, BAFS is also aware of 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 efficiently to increase the number of recycling and reduce 
waste to landfill.

BAFS has determined the management of 5 categories on
non-hazardous waste, namely plastic, crepe paper, sheet of paper, 
colored paper and newspaper. In 2021, quantities of nonhazardous 
waste managed by BAFS are as follows:
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ประเภทของเสียไม�อันตราย
Type of Non-hazardous Waste

ปริมาณ (ตัน)
Quantity (ton)

1. ขยะเศษอาหาร
 Food waste 0.80

2. ขยะรีไซเคิล
 Recyclable waste 0.21

 2.1 พลาสติก
  Plastic 0.17

 2.2 กระดาษลัง
  Crepe paper 0.03

 2.2 กระดาษแผน (ขาวดํา)
  Sheet of paper (black & white) 0.01

 2.3 กระดาษรวม (สี)
  Sheet of paper (coloured) -

 2.4 หนังสือพิมพ
  Newspaper -

รวมปริมาณของเสียไม�อันตราย
Total of Non-hazardous Waste 1.01

ตาราางท่ี 3 แสดงประเภภทและปริมาณขของเสียไม�อันตราาย ปรระจําป� 2564
Tablee 3: Type andd QQuantity of Noon-hazardous Wastte in 2021 (Disclosure 103-3, 306-2, 306-4)
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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

3006-1
306-3, 303-4, 

306-5
306-5 306-2

ไสกรองนํ้ามัน
Cartridge filter 0.49

นําไปทําเช้ือเพลิงผสม
Fuel Blending
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เศษผาถุงมือปนเปอน
Contaminated glove 0.89

สายยางไฮโดลิค
Hose 0.92

ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวไมเปนอันตราย

Sanitary landfill of non-hazardous waste
or unusable material only

ภาชนะปนเปอน
Contaminated container 0.05

ฝงกลบอยางปลอดภัยเมื่อปรับเสถียรหรือ
ทําเปนกอนแข็งแลว

Secure landfil of stabilized

แบตเตอรี่
Battery 0.02

หลอดไฟ
Light bulb 0.21

พลาสติก
Plastic 0.17

รีไซเคิล
Recycle

ผูร
ับซื้

อข
ยะ

W
as

te
 b

uy
er

กระดาษลัง
Crepe paper 0.03

กระดาษแผน (ขาวดํา)
Sheet of paper (black & white) 0.01

กระดาษรวม (สี)
Sheet of paper (coloured) -

หนังสือพิมพ
Newspaper -

เศษอาหาร
Food waste 0.80 ฝงกลบ / Landfill กทม./ Bangkok

กิจกรรมภายในบริษทั
Own Activities

กิจกรรมปลายทาง
Downstream in value chain
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สรุปผลการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Performance

Chapter

8
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สรุปผลการดําเนินงานความย่ังยืน 3 มิติ
Sustainability Performance in 3 Dimensions

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
Key Financial Status and Performance

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

รายไดคาบริการ
Services Income 1,346.9 1,804.3 3,872.4 3,754.3 3,581.3

รายไดอื่น
Other Income 46.9 78.1 83.7 52.3 58.9

รายไดรวม
Total Revenue 1,393.8 1,882.4 3,956.1 3,806.6 3,640.2

ตนทุนการใหบริการ
Cost of Services 1,514.8 1,528.6 1,829.2 1,658.9 1,606.0

คาใชจายในการบริหาร
Administrative Expenses 634.1 588.9 701.4 611.8 583.8

คาใชจายรวม
Total Expenses 2,148.9 2,117.5 2,530.6 2,270.7 2,189.8

กําไรข้ันตน
Gross Profit -13.6 275.7 2,043.2 2,095.4 1,975.3

คาใชจายทางการเงิน
Finance Costs 425.2 281.1 196.3 139.4 160.3

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัท
Profit (Loss) attributable to equity
holders of the parent

 -784.8 -374.3 939.9 1,050.6 970.6

สรุปผผลการดําเนินงงาานมิติเศรษฐกิจจ Economic Peerformmance หนวยย :: ลานบาท Unit : Million Baht
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หนวย : ลลานบาท Unit : Million BBaht
ฐานะทางการเงินในค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
Financial Status on Expenses Related
to Stakeholders

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

คาใชจายในการพัฒนาชุมชน สังคม
Expenses on community and society 
developments

1.07 2.19 4.5 5.9 N/A

เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน Cost of capital - - 796.8 873.4 796.9

เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน (บาท/หุน)
Dividends paid to shareholders
(baht/share)

- - 1.25 1.37 1.25

คาจางและสวัสดิการพนักงาน
Employee wages and benefits 497.73 473.26 675 590.13 538.14

ด�านบุคลากร
Human Resource

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

จํานวนพนักงานทั้งหมด
Total number of
employee

คน
Person

ชาย
Male

หญงิ
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

ชาย
Male

หญิง
Female

383 83 410 91 422 92 414 91 411 83
466 501 514 505 494

จํานวนพนักงานเขากะ และ
พนักงานทํางานเวลาปกติ
Numbers of employee 
for shift work and
normal office hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

เขากะ
Shift 
Work

เวลาปกติ
Normal
Office 
Hours

334 132 357 144 361 153 358 147 356 138
จํานวนพนักงานประจํา และ
พนักงานชั่วคราว
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

464 2 484 17 462 52 444 61 423 71

สรุปผผลการดําเนินงงาานมิติสังคม Soocial Performaance (Disclosure 102-8) 
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ด�านบุคลากร
Human Resource

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

จํานวนพนักงานแบงตาม
ชวงอายุ นอยกวา 30 ป
Numbers of employee
by age; younger than
30 years old

คน
Person

93 112 133 131 127

จํานวนพนักงานแบงตาม
ชวงอายุ 31-40 ป
Numbers of employee
by age; 31 - 40 years old

153 168 159 161 172

จํานวนพนักงานแบงตาม
ชวงอายุ 41-50 ป
Numbers of employee 
by age; 41 - 50 years old 

132 128 136 132 124

จํานวนพนักงานแบงตาม
ชวงอายุ 51 ป ขึ้นไป
Numbers of employee 
by age ; older than
51 years old

88 93 86 81 71

อัตราการออกจากองคกร
Employee turnover rate
(Disclosure 401-1)

รอยละ
Percentage

8.80 1.40 2.92 4.4 5.67

อัตราการจางพนักงานใหม
Recruitment rate
(Disclosure 401-1)

2.36 1.00 4.28 6.5 7.89

*หมายเหตุ อัตราการออกจากองคกร ไมรวมจํานวนบุคลากรที่โอนยายไปสังกัดหนวยงานในกลุมบริษัท พนักงานเกษียณอายุ และพนักงานที่เสียชีวิต
*Remark: Employee turnover rate excluded the numbers of employees transferred to departments in the Group of Companies, retired employee and 
deceased employees.
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ด�านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
Safety and Occupation 
Health (Disclosure 403-2)

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

ชั่วโมงการความปลอดภัย
รวมของพนักงาน 9 กันยายน 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2564
Total number of
employees’ safety hours 
from September 9, 2013 
to December 31, 2021

ชั่วโมง-คน
Man-Hours 8,103,223 7,355,939 6,441,656 5,401,359 4,379,729

เหตกุารณทีเ่กอืบเกดิอบุตัเิหตุ
Near miss

กรณี
Case 220 236 67 365 180

พนักงานและผูรับเหมา
เสยีชวีติจากการทํางานในพืน้ที่
รับผิดชอบของบริษัท และ
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานของพนักงานทั้งหมด 
(Lost Time Injury
Frequency Rate - LTIFR)

กรณี ตอ
หนึ่งลาน 
ชั่วโมง
ทํางาน

Case per 
million 

work hours

0 0 0 0 0

อัตราความถี่ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บจากการทํางาน
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
ทั้งหมด (Lost Time Injury 
Severity Rate – LTISR)

0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจาก
การทํางาน (Injury rate - IR) 0 0 0 0 0

อัตราการเกิดโรคจาก
การทํางาน (Occupational 
disease rate - ODR)

0 0 0 0 0

อัตราการสูญเสียวันทํางาน 
(Lost day rate - LDR) 0 0 0 0 0

จํานวนกรณีอุบัติเหตุรายแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต
(Work-related
fatalities - WF)

0 0 0 0 0
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ด�านลูกค�าและผู�รับบริการ
Customer Responsibility

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

ความพึงพอใจของลูกคา
Customer satisfaction 
survey
(Disclosure102-43,102-44)

รอยละ
Percntage 94.2 95.4 97.2 96.6 95.3

ขอรองเรียนจากลูกคา
อยางเปนทางการ
Official customer
complaints

กรณี
Case 0 0 0 0 0

การละเมิดขอกฎหมาย
ดานการสื่อสารการตลาด
อยางมีนัยสําคัญ
Significant case of
noncompliance in
marketing communication 
(Disclosure 417-3)

กรณี
Case 0 0 0 0 0

ด�านการบริหาร
จัดการด�านพลังงาน
Energy Management

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

ปริมาณการใชไฟฟา
Electtricity consumpttion

กิโลวัตต-
ชั่วโมง

Kilowatt--
Hour

3,957,361 4,396,145 6,024,421 5,879,617 5,944,667

ดัชนชีช้้ีีวัดประสิทธิภาพ
พลงังาาน ซึง่อยูภายใตเปาาหมมาย
ที่กําหหนดไว ที่ 1.046
Energgy efficiency 
indicator within target 
deterrmined at 1.0466

กิโลวัตต-
ชั่วโมงตอ
กิโลลิตร
Kilowattt 
hour to 
kiloliter

1.801 1.499 0.768 0.758 0.822

สรุปผผลการดําเนินงงาานมิติส่ิงแวดล�ออม Environmeental PPerformanccee
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อัตราการใช�น้ําประปา
ภายในองค�กร
Ratio of Water Used

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

คา Baase Value ในแตลละปป
(ที่มาจจากการใชนํ้าเฉลีย่ย
องคกกร 3 ป ยอนหลัง)
Base value of each yeaar
(the average of
corpoorate water usee
over the past 3 yearrs) ลูกบาศกเมตตร/

เดือน
Cubic
meter/ 
month

2,165 2,242 2,352 2,482 2,732

คาเปาาหมายการลดใชนนํํ้้า
ของบบริษัท รอยละ 5
(Target Value)
Targeet value at 5% oon 
reduction of water uuseed 
(Target Value)

2,057 2,130 2,234 2,358 2,595

ปริมาาณการใชนํ้า
Quanntity of water ussedd 1,926 1,779 1,806 1,960 1,936

เปรียบบเทียบกับคา Base 
Valuee การใชนํ้าลดลง
Compared to base
valuee, water use
decreeased

รอยละ
Percntagee 11.06 16.47 19.16 21.04 29.12

ด�านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
Climate Change

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

การปปลอยกาซ
เรือนกกระจกขององคกรร
Corpporate greenhouusee 
gas (GGHG) emission

ตันคารบอนน
ไดออกไซดด
เทียบเทาา

Ton carboon 
dioxide 

equivalennt

Link to
Website 3,329 5,448 5,288 5,336

ดัชนชีช้้ีีวัดการปลอย
กาซเรรืือนกระจก
Greenhouse gas (GHHG)  
emission indicator

Link to
Website 0.750 0.474 0.471 0.471
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วิธีการกําจัดของเสีย
อันตรายท่ีถูกขนส�ง
ไปกําจัดนอกพื้นท่ี
Disposal Methods 
for Hazardous Waste
(Disclosure 306-2)

วิธีการกําจัด
Disposal Methods

หน�วย
Unit

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

- ไสกกรองนํ้ามัน
Carrtridge filter

- เศษษผาถุงมือปนเปอน
Conntaminated
remmnant and glovee

นําไปทําเชื้อเพลิงผผสม
Fuel Blending

กิโลกรัม
Kilogram

1,379 2,610 2,966 1,167 1,954

- สายย Hose
- โฟมม Foam

ฝงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล (Sanitaary
Landfill) เฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวที่ไมเปนน
อันตราย
Sanitary landfilll of
non-hazardous
waste or unusable
material only

920 1,550 2,657 2,639 852

- แบตตเตอรี่
Batttery

- หลออดไฟ
Lighht bulb

- กระะปองสเปรย
Aerrosol can

- ภาชชนะปนเปอน
Conntaminated
conntainer

ฝงกลบอยางปลอดดภัย
เมื่อปรับเสถียรหรอือ
ทําเปนกอนแข็งแลลว
Secure Landfill of
Stabilized and/oor
Solidified Wastee

266 250 457 418 249

รวม Total 2,595 4,410 6,080 4,224 3,055

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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รางวัลแห�งความสําเร็จ
Awards and Recognition

บริษัทไดรับการประกาศ
เปนรายชื่อหุนยั่งยืน จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนปที่ 7 ตั้งแต 2558-2564
BAFS was included in
“a list of THSI” Thailand
Sustainability Investment 
(THSI) Awards from the 
Stock Exchange of Thailand 
for the 7thconsecutive year 
during 2015 -2021

บริษัทไดรับการรับรองใหเปน
องคกรที่มีการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกเปนศูนย หรือ 
Carbon Neutral Company
Certified Carbon Neutral 
Company

บริษัทไดรับรางวัลอาคาร
ลดคารบอนของสํานักงาน
Carbon Reduction
Certification for Buildings

0000011 00003333

000002222 00004444

บริษัทไดรับรางวัลเกียรติคุณ
การเปดเผยขอมูลความยั่งยืน 
ประจําป 2564
จากสถาบันไทยพัฒน
Sustainability Disclosure 
Award 2021 from Thaipat 
Institute
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บริษัทไดเขารวมการประเมินและ
ไดรับผลการประเมินการกํากับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 
ติดตอกันเปนปที่ 13
“Excellent” for Corporate 
Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) 
Scoring for the 13th

Consecutive Year

บริษัทไดรับประกาศนียบัตร
“Certificate of ESG100
Company” โดยไดรบัการคัดเลอืก
ใหเขาอยูใน Universe
ของกลุมหลักทรัพย ESG100 
ประจําป 2564
“Certificate of ESG100 
Company” and Inclusion 
in the Universe of ESG100 
Securities Group of 2021

บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนท้ังสามพื้นท่ี 
ประจําป 2564 (ทั้ง 3 พื้นท่ีประกอบกิจการ)
Outstanding Organization Awards for
3 Operating Sites in 2021

000005555

000006666

000007777
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เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี
About this Report

บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงาน
ความยั่งยืนเปนปที่ 8 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ของการดําเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูก
ตองและโปรงใส ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแตป 2561 
บริษัทไดรายงานผลการดําเนินงานดานความยั่งยืน โดยเปลี่ยนจาก
การรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G4 (ที่ไดสิ้นสุด
การใชงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561) สูการรายงานสากลฉบับมาตรฐาน 
GRI-Standards

แนนวทางกกาารจัดทําารายงานน
รายงานความยั่งยืนประจําป 2564 จัดทําใหสอดคลอง (‘In Accordance’) 
กบัแนวทางการรายงานขององคกรความรวมมอืวาดวยการรายงานสากลดาน
ความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: GRI Standards)
รูปแบบหลัก (Core Option) นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เปาหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามกรอบขององคการสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) จึงไดรายงานความสอดคลอง
ตอเปาหมาย SDGs เพือ่นาํมาเปนแนวทางในการทําแผนกลยุทธ เพือ่ใหบรรลุ
ตอเปาหมายความยัง่ยนืในระดบัสากล และไดแสดงตารางความสมัพนัธไวใน
หนา 27-41 ตามรายงานความยั่งยืนฉบับป 2562

ขออบเขตขขอองการรรายงาน
ขอบเขตของรายงานโดยพิจารณา จากการกําหนดประเด็นสําคัญดาน
ความยั่งยืนอางอิงจากประเด็นสําคัญประยุกตใชหลักการกําหนดเนื้อหา
หรือสารัตถภาพ (Materiality) ของบริษัท โดยรวมกันพิจารณาความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมทุกกลุม (Stakeholder Inclusiveness)
เพือ่ทบทวนการเปลีย่นแปลงประเดน็สาํคญัทีเ่กดิขึน้ตอองคกรและตอผูมสีวนได
สวนเสีย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

This Sustainability Report is the 8th 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, 2021 
to December 31, 2021 (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.

Reeportinngg Guideelines
This Sustainability Report 2021 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.

Reeportinngg Bounndaries (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:
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1. การระบุประเด็นและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การลําดับประเด็นสําคัญ

3. การทวนสอบประเด็น

4. การรับรองคุณภาพรายงาน

บริษัทดําเนินการคัดเลือกเนื้อหา และระบุประเด็นสําคัญ (Materiality
Topics) ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวม และยังมีการทบทวนประเด็น
ตามกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยในข้ันตอนการจัดประเด็นสําคัญดาน
ความย่ังยนื พจิารณาจากผลการทดสอบประเด็นสาํคัญแตละประเด็นใน 2 ดาน
คอื ประเด็นสาํคญัอนัเกิดจากการดําเนินงานขององคกร และประเด็นทีส่าํคญัตอ
ผูมสีวนไดสวนเสีย จนไดเปนประเด็นความย่ังยนืทีม่สีาระสําคัญ ตามตารางท่ี 1
โดยบริษัทมีการดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและความสมบูรณของ
เนือ้หา (Completeness) สอดคลองและความครอบคลุมทกุดานของการดําเนิน
ธรุกจิ ตอประเดน็สาํคญัดานความยัง่ยนืทีส่อดคลองในบรบิทดานความยัง่ยนื 
(Sustainability Context) ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยมีหนวยงานสํานักพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารองคกรสรุปขอมูล
ผลการทบทวนเพื่อเสนอฝายบริหารพิจารณารับรองประเด็นสําคัญดาน
ความยั่งยืน

จากความเก่ียวของของธุรกิจและผลกระทบซ่ึงรายงานฉบับนี้ครอบคลุม
การรายงานของผลกระทบรวมกลุมบริษัท ไดแก บริษัท ขนสงนํ้ามัน
ทางทอ จํากัด (FPT), บริษัท ไทยเช้ือเพลิงการบิน จํากัด (TARCO), 
บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด (IPS), บริษัท บาฟส อินโน
เวชั่น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (BID), บริษัท บาฟส อินเทค จํากัด
(BAFS Intech) และบริษัท บาฟส คลีน เอนเนอรยี่ คอรเปอรเรชั่น จํากัด 
(BC) โดยมีการกําหนดขอบเขตของประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ
(Topics Boundary) พิจารณาจากความเก่ียวของทางธุรกิจ ผลกระทบ
ทีเ่ปนไปไดจากการดําเนินงาน และความพรอมของขอมลู ตลอดจนผลกระทบ
ที่อาจสงผลตอภายนอกองคกร รายละเอียดแสดงตามตารางขางลางนี้

1. Identification and Stakeholder Engagements

2. Prioritization

3. Review

4. Report Quality Assessment

BAFS selected report content, identified materiality topics
through stakeholder engagement process and reviewed topics 
based on each group of stakeholders. For the topics prioritization
process, BAFS considered each topic testing results in 2 areas 
including significant issues derived from BAFS’ s operations and 
significant issues concerned by stakeholders as per shown in 
Table No. 1. BAFS examined the content with completeness 
principle and coverage of all areas of business operations to 
ensure that materiality topics of sustainability were consistent in 
the sustainability contexts principle which cover on economic, 
social and environmental dimensions. The Sustainable
Development and Corporate Communication Bureau was
responsible for summarising information regarding the review of 
results and presenting it to the management for approval on
key material topics of sustainability accordingly (Disclosure 102-45).

This report includes reports on the overall impacts derived
from the activities of BAFS GROUP including Fuel Pipeline
Transportation Limited (FPT), Thai Aviation Refuelling Co., Ltd. 
(TARCO), Intoplane Services Co., Ltd. (IPS), BAFS Innovation
Development Co., Ltd. (BID), 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 
(แสดงเน้ือหาเพิ่มเติมในหน�าท่ี 29-31)
Sustainability Materiality 
(Additional details in page 29-31) 
(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. การบริหารจัดการระบบใหบริการ
 นํ้ามันอากาศยาน และกระจาย
 มูลคาเศรษฐกิจ
 Into-plane service system
 management and economic
 value distributed

201: Economic
Performance
204: Procurement Practices
206: Anti-competitive 
Behavior

✔ ✔✔ 

ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา คูธุรกิจ องคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
ลูกคา คูแขง
Shareholders, Creditors, Business partners, 
Concerned Government agencies,
Customers and Competitors

2. การพัฒนาบุคลากร
 Human resource development

404: Training and
Education ✔ ✔✔ ลูกคา คูธุรกิจ

Customers, Business partners

3. สุขภาวะในการทํางาน
 Workplace wellbeing

403: Occupational Health 
and Safety ✔ ✔✔ คูคา ผูรับเหมา

Suppliers, Contractors

4. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน
 Community engagement
 and development

203: Indirect Economic 
Impacts ✔ ✔✔ 

ชุมชน สังคม หนวยงานสวนทองถิ่น
Communities, Societies and Local
organisations

5. ความมั่นคงปลอดภัยและ
 แผนการตอบสนองชุมชน
 Security and community
 response plan

413: Local Communities
✔ ✔✔ 

ลูกคา คูคา ผูรับเหมา ชุมชน สังคม
Customers, Business partners, Contractors, 
Suppliers, Communities and Societies

6. ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 Law compliance

419: Socioeconomic
Compliance ✔ ✔✔ คูคา คูธุรกิจ ผูรับเหมา

Suppliers, Business partners and Contractors

7. การตอตานการทุจริต
 Anti-corruption

205: Anti-corruption

✔ ✔✔ 

ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา ผูรับเหมา หนวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวของ
Shareholders, Creditors, Customers, Business 
partners, Suppliers, Contractors and
Concerned government agencies

8. การบรรเทาผลกระทบและ
 พัฒนาดานส่ิงแวดลอม
 Impact mitigation and
 environmental development

306: Effluents and Waste
307: Environmental
Compliance ✔ ✔✔ 

คูธุรกิจ ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
Business partners, Communities, Societies
and Concerned government agencies

9. ประสิทธิภาพพลังงานและ
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Energy efficiency and climate
 change

302: Energy
305: Emissions ✔ ✔✔ 

คูธุรกิจ ชุมชน สังคม หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
Business partners, Communities, Societies
and Concerned government agencies

ตาราางท่ี 1 ประเด็นดด��านนความยั่งยืนท่ีสําคัญ Table 1:: Susttainability MMaateriality

**เนื่องจากการระบุขอบเขตนี้เปนการรายงานตาม GRI กระบวนการเก็บขอมูลยังไมรวมการ
เก็บขอมูลของบริษัทยอย และขอมูลภายนอกองคกร รายงานฉบับนี้จึงเปนการเปดเผยขอมูล
เฉพาะของบริษัทเทานั้น

**Reporting boundaries are identified in accordance with GRI principles.
Due to information collecting process limitation, the information related
to BAFS’ subsidiaries and external parties are not included. Therefore,
this report discloses the information related to BAFS only.
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และในสวนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการของเสีย การปลอยมลพิษ
ทางอากาศ การจัดสรรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (นํ้าประปา)
การรั่วไหลของสารเคมี การกําจัดของเสีย เปนผลการดําเนินงานเฉพาะ
พืน้ทีก่ารใหบรกิารของบรษิทัเทานัน้ ประกอบดวย สถานบีรกิารจดัเกบ็น้ํามนั
อากาศยานดอนเมือง สถานีบริการจัดเก็บนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีบริการอากาศยานสุวรรณภูมิ

กาารรับรอองงรายงาาน
รายงานฉบับนี้มีการทวนสอบเนื้อหาสําคัญเพื่อเสนอฝายบริหารพิจารณา
รับรองประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน โดยคณะทํางานความย่ังยืน
คณะกรรมการความยั่งยืน ที่มีผูบริหารระดับสูงทั้งในบริษัทและกลุมบริษัท 
รวมพิจารณารับรองความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลในรายงาน
ความยั่งยืนฉบบันี้

The information regarding occurrence of accidents, waste
management, air pollution emissions, efficient allocation of
resources (tap water), chemical leakage and waste disposal only 
belongs to BAFS’ operating sites, consisting of Don Mueang Aviation 
Depot (DMK Depot), Suvarnabhumi Aviation Depot (BKK Depot) 
and Suvarnabhumi Aviation Refuelling Station (BKK Into-plane). 

Reeport QQuuality AAssesssmeent
This report’s important content was reviewed before being
presented to the management for approval of materiality topics of 
sustainability. The Sustainability Working Group and the Corporate 
Sustainability Committee comprising of high-ranking executives of 
BAFS GROUP had jointly considered and verified the correctness 
and completeness of information in this Sustainability Report.

เนื้อหาการดําเนินงานของบริษัทในกลุมบริษัท ที่อยูนอกเหนือขอบเขตการรายงานสามารถอางอิงไดจากรายงานประจํา
ปของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ https://bafs.listedcompany.com/misc/
AR/20220330-bafs-one-report2021-th.pdf

Details beyond scope of this report regarding BAFS GROUP ‘s operation can be found in the Annual 
Report or at Website: https://bafs.listedcompany.com/misc/AR/20220330-bafs-one-report2021-th.pdf

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความย่ังยนืฉบบัอเิลก็ทรอนกิส ป 2563 หรอืรายงานความย่ังยนืฉบบัปทีผ่านมาท่ีไดขึน้
เว็บไซต ไดที่ https://www.bafsthai.com/en/report/sd-report

2020 Electronic Sustainability Report or the past years’  Sustainability Reports can be downloaded at 
Website: https://www.bafsthai.com/en/report/sd-report (Disclosure 102-51)

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานความยั่งยืนฉบับอิเล็กทรอนิกส ป 2564 หรือรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ไดที่
https://www.bafsthai.com/storage/download/sustainability/report/sd2021/index.html

2021 Electronic Sustainability Report or this Report can be downloaded at Website:  
https://www.bafsthai.com/storage/download/sustainability/report/sd2021/index.html
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GRI Content Index (Disclosure 102-55)

GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102:
General
disclosure
2016

102-1 Name of the organization 5

102-2 Activities, brands, products, and services 5

102-3 Location of headquarters 5

102-4 Location of operations 5, 10, 13

102-5 Ownership and legal form 6-7, 14

102-6 Markets served 5

102-7 Scale of the organization 8-9, 92

102-8 Information on employees and other workers 92, 138-141 SDG 8

102-9 Supply chain 16-17

102-10 Significant changes to the organization and
its supply chain 6, 10-13, 33

102-11 Precautionary Principle or approach 6, 33

102-12 External initiatives 6-7

102-13 Membership of associations 6-7

102-14 Statement from senior decision-maker 3-4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 3-4, 16-17, 62-64
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GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

102-16 Values, principles, standards,
and norms of behavior 1, 33, 48-56 SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns
about ethics 53-56

102-18 Governance structure 18-22, 54

102-40 List of stakeholder groups 29

102-41 Collective bargaining agreements 106-108 SDG 8

102-42 Identifying and selecting stakeholders 29

102-43 Approach to stakeholder engagement 29, 88

102-44 Key topics and concerns raised 29, 88

102-45 Entities included in the consolidated
financial statements 150-152

102-46 Defining report content and topic boundaries 29-30, 152

102-47 List of material topics 31, 152

102-48
Restatements of information No any restatements of 

information

102-49 Changes in reporting 150-151

102-50 Reporting period 150-151

102-51 Date of most recent report 153

102-52 Reporting cycle 150-151

102-53 Contact point for questions regarding the report Back Cover Report

102-54 Claims of reporting in accordance with the
GRI Standards 150-151
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GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

102-55 GRI content index 154-160

102-56 External assurance No External Assurance

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary 67

103-2 The management approach and its components 67

103-3 Evaluation of the management approach 67

GRI 201:
Economic
Performance 2016 201-1

Direct economic value generated and
distributed

67

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 49-54

103-2 The management approach and its components 49-54, 55-56

103-3 Evaluation of the management approach 55

GRI 205:
Anti-Corruption 
2016

205-3
Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 49 SDG 16

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary 120

103-2 The management approach and its components 122, 127

103-3 Evaluation of the management approach 125-126

GRI 302:
Energy 2016 302-1

Energy consumption within the organization

120-122, 126

SDG 7, 
SDG 8,

SDG 12, 
SDG 13
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GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

302-3

Energy intensity

126-127

SDG 7, 
SDG 8,

SDG 12, 
SDG 13

302-4

Reduction of energy consumption

126-127

SDG 7, 
SDG 8,

SDG 12, 
SDG 13

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary 129-139

103-2 The management approach and its components 129-139

103-3 Evaluation of the management approach 129-132

GRI 303:
Water and
Effluents 2018

303-1
Interactions with water as a shared resource

129-130 SDG 6

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary 129-139

103-2 The management approach and its components 129-139

103-3 Evaluation of the management approach 134-137

GRI 305:
Emission 2016

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

119, 129-130

SDG 3, 
SDG 12,
SDG 13, 
SDG 14,
SDG 15

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

129-130

SDG 3, 
SDG 12,
SDG 13, 
SDG 14,
SDG 15
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GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

129

SDG 3, 
SDG 12,
SDG 13, 
SDG 14,
SDG 15

305-4
GHG emissions intensity

119
SDG 13, 
SDG 14,
SDG 15

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and
its Boundary 133, 136

103-2 The management approach and its components 133

103-3 Evaluation of the management approach 134-135, 137

GRI 306:
Effluents and 
Waste 2016

306-1 Water discharge by quality and destination 138-139

306-2
Waste by type and disposal method 133, 135, 137,

139, 148

SDG 3, 
SDG 6, 
SDG 12

306-4 Transport of hazardous waste 133, 135,
137, 139,

SDG 3, 
SDG 12

306-5 Water bodies affectedby water discharges
and/or runoff 139

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 70

103-2 The management approach and its components 70

103-3 Evaluation of the management approach 70
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GRI Standard Disclosure Page number (s)
and/Direct Answer Omission Relation to 

SDGs

GRI 308:
Supplier
Environmental
Assessment 2016

308-1
New suppliers that were screened using
environmental criteria 72-73

308-2
Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken 72-73

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic and
its Boundary 98-100

103-2 The management approach and its components 81, 87-88

103-3 Evaluation of the management approach 98

GRI 403:
Occupational 
Health and Safety 
2018

403-1
Occupational health and safety management 
system 82-84 SDG 8

403-2
Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation 88, 144 SDG 3, 

SDG 8

403-3 Occupational health services 89, 90 SDG 3, 
SDG 8

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1
Explanation of the material topic and
its Boundary 98-100

103-2 The management approach and its components 98-100

103-3 Evaluation of the management approach 98

รายงานความยั่งยืน ประจําป� 2564
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GRI Standard 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 101

SDG 4, 
SDG 5, 
SDG 8

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs 99-100, 101, 105 SDG 8

404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews 109 SDG 5, 

SDG 8

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its
Boundary 112-114

103-2 The management approach and its components 112-114

103-3 Evaluation of the management approach 112-114

GRI 413:
Local
Communities 2016

413-1
Operations with local community engagement, 
impact assessment, and development
programs

87 SDG 3

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its
Boundary 70

103-2 The management approach and its components 70

103-3 Evaluation of the management approach 70

GRI 414:
Supplier Social
Assssment 2016

414-1
New supplier that were screened using social 
criteria 72-73

SDG 5, 
SDG 8, 
SDG 16

414-2
Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken 72-73

SDG 5, 
SDG 8, 
SDG 16
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