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ตารางแผนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders Engagement Plans
กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

1. ผูถือหุน
Share
holders

• ความโปรงใสดานการกํากับ
ดูแลกิจการ
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
และตอเนื่อง
• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
• ประเด็นทางกฎหมาย
และผลกระทบตอธุรกิจ
• การเปดตลาดใหมหรือขยาย
ขอบเขตการใหบริการ
• แผนธุรกิจที่มีการเติบโต
อยางยั่งยืน
• ธุรกิจไมหยุดชะงัก
• Transparency in corporate
governance
• High and sustainable
return on investment
• Information disclosure
• Legal issues and impacts
on business
• Expansion into new
markets or enlargement of
service scope
• Business plan that
ensures sustainable growth
• Business continuity

• รายละเอียดตามบทความ
ยั่งยืนจากมาตรฐานภายใน
(หนา 22-24)
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขององคกร
• จัดการมีสวนรวมกับผูมี
สวนไดสวนเสียโดยตรง เชน
การประชุม การสัมมนา
การสานเสวนา เปนตน
เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทัศนคติ และ
สานสัมพันธกับผูมีสวนได
สวนเสียกลุมนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• บริษัทมีแผนการรองรับใน
การดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง
• Detail as shown in
Sustainability Standards
(page 22-24)
• Corporate Governance
• Engage with direct
stakeholders
such as arranging
meetings, seminars
and discussion forums,
etc. to promote
exchanges
of opinions and
perspectives including
building relationships
with this group of
stakeholder effectively

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

• การประชุมผูถือหุน
• รายงานประจําป
• การแถลงผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส
• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Shareholders' meeting
• Annual report
• Quarterly performance
reports
• Investor relations
activities
• Complaints or
suggestions
made via channels
provided
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป 2562
บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)

กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

• Setting up business
continuity plans
2. ลูกคา
Customers
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• การบริการที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองตอความตองการ
• การสงมอบบริการทีป่ ลอดภัย
ไดมาตรฐานและตรงเวลา
• ความสามารถในการ
ตอบสนองตอลูกคาที่
เหมาะสม
• Quality services that meet
requirements
• Deliveries of safe,
standard
and punctual services
• Appropriate customer
response capability

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

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

• กิจกรรมลูกคาสัมพันธ
• การเขาพบลูกคาตาม
แผนงาน
• การสํารวจความพึงพอใจ
ลูกคาประจําป
• เอกสารขอมูล จดหมายขาว
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Customer relations
activities
• Customer visits as planed
• Annual customer
satisfaction survey
• Communicating
regularly via
documents and new
releases
• Complaints or
suggestions
made via channels
provided
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กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels
(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

3. พันธมิตร
ทางธุรกิจ
Business
Partners

• กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ที่โปรงใส
• การใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสมตรงเวลา
• การเปนพันธมิตรเพื่อเพิ่ม
คุณคาตอกันอยางยั่งยืน
• การจายคาตอบแทน
ที่เปนธรรม
• ความโปรงใสดานการกํากับ
ดูแลกิจการ
• ความเครงครัดในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลง
กันไว
• ประเด็นทางกฎหมายและ
ผลกระทบตอธุรกิจ
• ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ
กติกาของการแขงขันที่ดี
และไมทําลายชื่อเสียงของ
คูแขง
• รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด
• การดําเนินการโดยที่กิจการ
ไมมีการหยุดชะงัก

• หนวยงานที่
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวของ
• การบริหารหวงโซอุปทาน
รายงาน
อยางสมดุล
ผลตอผูบังคับ
• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
บัญชารายเดือน
กลุม นีท้ ราบถึงสิง่ ทีผ่ มู สี ว นได
รายไตรมาส
สวนเสียใหความสนใจผาน
และรายป
สื่อตางๆ
•
Relevant work
• Good corporate
units
submit
governance
results reports
• Balanced supply chain
to superiors
management
on
a monthly,
• Communicate issues
a
quarterly
being interested by
and a yearly
this group of stakeholder
basis
via a communication
media provided

• ประชุมรวมกันตามวาระ
• ติดตอสื่อสารผานอีเมลและ
โทรศัพทอยางสมํ่าเสมอ
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Having meetings as
appropriate
• Communicating regularly
via e-mail and telephone
• Complaints or
suggestions
made via channels
provided
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป 2562
บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)

กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations
(Disclosure 102-43)

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

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels
(Disclosure 102-43)
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กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels
(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

4. พนักงาน
Employees

• คาตอบแทนสิทธิประโยชน
ความมั่นคงในอาชีพ
• การเติบโตในสายงานความ
กาวหนาทางสายอาชีพ
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการทํางาน
• การสื่อสารเกี่ยวกับทิศทาง
ธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัท
• การเสริมสรางแรงงาน
สัมพันธที่ดี
• การสงเสริมองคความรู
• Compensation, benefits
and career security
• Career path and
progression
• Occupational health and
safety in working
conditions
• Communicating the
Company’s business
direction and
performance
• Strengthening good
employee relations

• รายละเอียดตามบทความ
• หนวยงานที่
ยั่งยืนดานบุคลากร
เกี่ยวของ
(หนา 124-139)
รายงาน
ผลตอผูบังคับ
• สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย
บัญชาปละครั้ง
กลุมนี้ ทราบถึงสิ่งที่ผูมี
สวนไดสว นเสียจะไดรบั
• Relevant work
ประโยชนจาก
units submit
สื่อประชาสัมพันธขององคกร
results reports
และกิจกรรมของพนักงาน
to superiors
ตลอดจนการเปดเวทีประชุม
on a yearly
เพื่อพูดคุยในเรื่องของ
basis
สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ที่พึงไดรับ
• การสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
พนักงาน
• กิจกรรม HR สัญจร
• Detail as shown in
Sustainable human
resource (page 124-139)

• การประชุมพนักงาน
เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงาน
ประจําป
• วารสารพนักงานประจําเดือน
• การสํารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
พนักงาน
• กิจกรรม HR สัญจร
• กิจกรรมพนักงานสัมพันธ
• การสื่อสารขอมูลขาวสาร
ผาน
ชองทางสื่อสารภายใน
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Employee meeting for
annual performance
presentation
• Monthly employee journal
• Employee Satisfaction
Survey and Commitment
• HR Outing Activities
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป 2562
บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)

กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

• Developing the
knowledge of employees

5. สังคม
ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
Society,
Community
and
Environment
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• Communicating benefits
given to this group of
stakeholder via corporate
media and employee
activities including
arranging
employee meeting for
discussion on welfare
and benefits that they
shall be obtained
• Employee Satisfaction
Survey and Commitment
• HR Outing Activities

• ความผูกพันของชุมชนตอ
• รายละเอียดตามบทความ
องคกร
ยั่งยืนดานสังคมและชุมชน
(หนา 140-149)
• การไมเกิดผลกระทบจากการ
• รายละเอียดตามบทความ
ดําเนินงานตอสังคมชุมชน
ยั่งยืนดานสิง่ แวดลอม
และสิ่งแวดลอม
(หนา 150-171)
• การพัฒนาของชุมชนเพื่อการ
• สื่อสารใหผูมสี วนไดสวนเสีย
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
กลุมนี้ ทราบถึงสิ่งที่ผูมีสวน
• การดูแล สังคม สิ่งแวดลอม
ไดสวนเสียใหความสนใจ
และสุขภาพของคนในชุมชน
ผานสื่อประชาสัมพันธชุมชน
รอบพื้นที่ประกอบการ
หรื
อบอกผานผูนําชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
รวมไปถึงหนวยงานสวน
ทองถิ่น

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

• หนวยงานที่
เกี่ยวของ
รายงาน
ผลตอผูบังคับ
บัญชารายเดือน
รายไตรมาส
รายป รวมไปถึง
รายงานผาน
คณะทํางาน
ความยั่งยืน

• การเยี่ยมเยือนพบปะตาม
แผนงานชุมชน
• โครงการและกิจกรรมเพื่อ
สังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม
• การประชุมรวมกับชุมชน
และองคกรสวนทองถิ่น
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Community visits
as planed
• Social, community and
environmental projects
andactivities
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กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
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(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
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ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels
(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

• Community commitment
• Non-operational impact
on social, community and
environment
• Community development
for sustainable
self-reliance
• Social and environmental
responsibility including
healthcare for people
living in communities
around the operating sites
• Area economic
development

• หนวยประสานงานกลางของ
บริษัท สามารถติดตอไดงาย
• ไดขอสรุปที่สามารถปฏิบัติ
ไดรวมกัน
• Detail as shown in Social
and Community
Sustainability
(page 140-149)
• Detail as shown in
Environmental Friendly
(page 150-171)
• Communicating issues
being interested by this
group of stakeholder via
community relation media
or community leaders
including local agencies
• Corporate contact center
is easily reached
• Having conclusions for
practical co-operations

• Relevant work • Having meetings with
units submit
communities and local
results reports
organizations
to superiors
• Complaints or
on a quarterly
suggestions made via
and a yearly
channels provided
basis including
submitting
report to the
Corporate
Sustainability
Committee
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป 2562
บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน)

กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

6. ผูกํากับดูแล
Regulators
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• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของแตละหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
• ความพรอมของเอกสารเพื่อ
การตรวจสอบเอกสาร
• มาตรฐานความปลอดภัย
ของบริษัท ทาอากาศ
ยานไทยจํากัด (มหาชน)
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการทํางาน
• ปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม
• ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอกําหนด
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจ ดวยความ
รับผิดชอบถูกตอง
และโปรงใส
• การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ
• ความโปรงใสดานการกํากับ
ดูแลกิจการ
• ประเด็นทางกฎหมายและ
ผลกระทบตอธุรกิจ
• Compliance with rules of
related agencies
• Document readiness for
verification

• การทําตามหลักเกณฑ และ
คําสั่ง ตลอดจนนโยบายของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกร
• บุคลากรมีความปลอดภัย
• ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ติดตามการตรวจวัด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ตอการดําเนินกิจกรรมของ
บริษัท
• Compliance with
stakeholders’ criteria,
orders and policies
• Providing safety to
personnel
• Compliance with related
laws and other regulations
• Monitoring on
environmental impact
occurred by the
company’s activities

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

• จัดทํารายงานประจําปพรอม
สงเอกสารประกอบ
• การทําหนังสือแจง/
การขออนุญาต
• สื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
• การรองเรียนหรือเสนอแนะ
ผานชองทางรับเรื่องรองเรียน
• Submitting annual report
and supporting
documents
• Issuing notification letter/
permit application
• Communicating via
electronic media
• Complaints or
suggestions made via
channelsprovided

SUSTAINABILITY REPORT 2019
BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย

(Disclosure 102-40)

Groups of
Stakeholder

(Disclosure 102-40)

ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย หรือประเด็น
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียให
ความสําคัญ(Disclosure 102-44)
Stakeholders’ Concerns
and Expectations
(Disclosure 102-44)

แนวทางในการตอบสนองตอ
ความคาดหวังและประเด็นของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

การติดตามผล
Follow-up

วิธีการมีสวนรวม /
ชองทางการสื่อสาร
(Disclosure 102-43)

Engagement Methods /
Communication Channels

(Disclosure 102-43)

Response Approaches
toward Stakeholders’
Concerns and Expectations

(Disclosure 102-43)

(Disclosure 102-43)

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

• Airports of Thailand PLC’s
safety standards
• Security management
system
• Occupational health and
safety in working
conditions
• Environmental impact
prevention
• Compliance with laws,
rules, criteria and
regulations related
to liability, accuracy
and transparency in
business operation
• Adequate information
disclosure
• Transparency in corporate
governance
7. คูแขง
Competitors

• การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
• Fair Operating Practices

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

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

• ติดตามและจัดชองทาง
สื่อสาร เพื่อเขาถึงขอมูล
• Following up and
arranging communication
channels to access to
information
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